
أولياء األمور الكرام،

تختار الكثريات من الشابّات يف أغلب األحيان لدى بحثها عن املهنة املناسبة ما يسمى باملهن النسائية التقليدية. وتلعب تصورات 

الوالدين يف هذا السياق وفهمهام لتوزيع األدوار كام أنَّ لرأيهام يف كفاءات وقدرات األبناء والبنات تأثريًا ال يستهان به، ذلك ألن الوالدين 

يوّدان أن يريا »املهارات املؤنثة التقليدية« لدى بناتهام. وبالتايل تعترب أكرث خمس مهن مطلوبة من قبل التلميذات هي: موظفة يف متاجر 

البيع باملفرّق، أو بائعة، أو عاملة إدارية يف املكاتب، أو مساعدة طبيب أو حالقة ومزينة شعر1. إال أن الشابّات متتلك الرشوط ذاتها مثل 

أقرانهن من الذكور متاًما وهن قادرات عىل أْن يتعلمن مهنة تقنية. إن املهن التقنية متنوّعة للغاية بدًءا مبهنة الكيميائية مروًرا بهندسة 

امليكانيك وصوالً إىل الفيزيائية أو علوم املعلوماتية. هذه املهن تشمل مجاالت مهنية لها مستقبل وتقدم غالبًا ظروف عمل جيدة وفرص 

أفضل لكسب املال وفرص جيّدة للنجاح املهني. 

وميكنكم باعتباركم أولياء األمور تشجيع ابنتكم ودعم قدراتها الفردية ومعرفة ما تأمل به مهنيًا يف مستقبلها. وتكمن األهمية الكربى 

يف تسليط نظرها عىل املهن التقنية، من خالل تفكريكم امليل مبفهومكم لألدوار ولكن أيًضا من خالل معرفة رشوط اكتساب مهنة تقنية. 

فاملهن التقنية ذات املستقبل الواعد تهّم النساء أيًضا!

املسؤولية يف املنزل بشكل مبكر جًدا، ويتعلمن من خالل ذلك 

التخطيط الجيّد، والتنظيم والعمل بشكل منهجي. كام تجيد الفتيات 

غالبًا االنضباط ومتلك الصرب. وباألخص يف مرحلة املراهقة تكون 

لدى الكثري من الفتيات قدرة عىل التغرّي واالنفتاح عىل قضايا التغيري 

والتصميم يف العديد من املجاالت. وهذه صفات تتطلبها املهن الفّنية، 

ذلك ألن العمل باألنظمة التقنية ومسارات الربامج يشرتط التعامل 

مع عمليات التغيري والترصف املنهجي املنظّم والقدرة عىل التخطيط. 

ويبالغ أولياء األمور يف كثري من األحيان يف الرتكيز عىل مادة الرياضيات 

واملواد العلمية ويعتقدون أن الفتيان أكرث تفّوقًا يف هذه املواد، بينام 

من املعروف أن اهتاممات الجنسني ال تختلف عن بعضها جوهريًا 

ه الفتيات  يف مرحلة املدرسة االبتدائية2. فقط يف مرحلة املراهقة توجِّ

اهتامماتها وقدراتها إىل املجاالت غري التقنية. بيد أنكم باعتباركم أولياء 

األمور ميكنكم أن تفعلوا شيئًا يف هذا الصدد، بحيث تحافظ ابنتكم 

عىل اهتاممها بالتقنيات! 

كيف ميكنكم مراجعة تفكريكم بطبيعة رؤيتكم لتوزيع األدوار؟ 

نصائح عملية:

دققوا يف الصور النمطية، عىل سبيل املثال ما يقال بأن »التقنية   •

شأن يخّص الرجال« أو »التقنيات وسخة وتتطلب جهًدا بدنيًا«. 

إن الكثري من املهن التي تعمل النساء بها تقليديًا مثل مهن رعاية 

املرىض واملسنني مرهقة أيًضا. 

تحققوا من سلوككم الخاص لدى البحث عن مهنة مناسبة   •

البنتكم: هل تؤثرون بدون قصد عىل ابنتكم من خالل الدفع 

باتجاه ما ترون أنه يخّص النساء تقليديًا عىل سبيل املثال؟ ينبغي 

يف الواقع أن تحاولوا اكتشاف مهارات واهتاممات ابنتكم. ورمبا 

تكتشفون من خالل ذلك أن قدراتها تقع يف املجال العلمي أو يف 

مجال الرياضيات. 

يعتقد اآلباء واألمهات يف أغلب األحيان أن بناتهم ال ميتلكن الرشوط

 املطلوبة للقيام باملهن التقنية. هذا يشري من جهة إىل أنهم ال يدركون 

أن هذه املهن تتطلب كذلك »املهارات األنثوية التقليدية« مثل العمل 

الجامعي والقدرة عىل التكيّف وحل النزاعات واملهارات االجتامعية. 

ومن جهة أخرى ال يتّضح لهم أن بناتهم ميتلكن املهارات األساسية 

الرضورية للمهن التقنية. حيث تبنّي التجربة أن الفتيات يحملن 

1   www.berlin.de/special/jobs-und-ausbildung/bewerbung-und-arbeit/karriere/1091850-999401-ausbildungsberufe-die-top-5-von-frauen-u.html

2   www.sueddeutsche.de/karriere/berufswahl-maedchen-sollten-dahin-kommen-sich-jeden-beruf-zuzutrauen-1.551698

»اختيار املهنة – التكنولوجيا تهّم النساء أيًضا!« 

تقنية
مستقبل

شهادة تخرج مدرسية

فتاة
ارتقاء

ص
فر

مستقبل

نة
مه

م 
ُّ عل

ت

ُّم ل
تع

آفاق



هذه بعض اإلرشادات التي من شأنها أن تساعدكم عىل زيادة 

وعي ابنتكم وتشجيعها لإلقبال عىل املهن التقنية ويف دعمها 

لدى اختيارها املهنة املناسبة. وميكنكم الحصول عىل املزيد من 

املعلومات يف مواقع االنرتنت املذكورة أدناه كام تستطيعون نصح 

ابنتكم باإلطالع عليها. 

كيف ميكنكم مساعدة ابنتكم؟ نصائح عملية:

 

شجعوا ابنتكم عىل التعرّف عىل املهن من خالل متارين عملية   •

يف أماكن املهن التقنية من خالل املشاركة »بيوم الفتاة« 

)Girls’Day(. فاالنطباعات الشخصية متنح اطالًعا أفضل عىل 

ذلك املجال املهني. 

تحدثوا مع ابنتكم حول هذا التمرين العميل: ما الذي أعجبها   •

فيه، وما هي األمور التي مل تعجبها؟

اسألوا بالتفصيل عن أسباب اهتامم ابنتكم مبهنة معيّنة.     •

ساعدوها يف الحصول عىل املعلومات املتعلقة باملهن التقنية   •

وبالرشوط املطلوبة.  

رشوح موجزة حول املهن يف مجاالت الكهرباء ووسائل اإلعالم 

وكذلك برامج كمبيوتر وورشات عمل مخصصة للصفوف 

املدرسية يقدمها املوقع التايل:

www.jobwerkstattmaedchen.de 

إطالع متنوع عىل مختلف الدراسات الجامعية واملهن التقنية 

والعلمية تجده ابنتكم يف املوقع التايل:

www.femtec.org  > Schüler/innen oder Student/

innen

عروض مسهبة حول مهن التقنيات املعلوماتية، وفرص 

العمل، وإمكانيات التدرُّب والتعلـُّم املهني يف قطاع املعادن 

والصناعات الكهربائية وكذلك معلومات عن اختبار القدرات 

والتمرين العميل تجدونها أيًضا عىل املوقع التايل:

www.ausbildungsoffensive-bayern.de

معلومات حول دراسات الهندسة يقدمها أيضا موقع:

www.think-ing.de 

 www.schule-beruf-zukunft.de

تحصل ابنتكم عىل اطالع واسع عىل املهن التقنية يف يوم 

التقنية: 

www.tag-der-technik.de > Berlin/Brandenburg

يحتوي املوقع التايل عىل معلومات تتعلق مبهن التقنيات 

املعلوماتية وكذلك عىل اختبار للتوّجه املهني، تستطيع 

ابنتكم من خالله أن تجد املجال املهني واملهنة املناسبة لها. 

 www.it-berufe.de

ميكنكم اإلطالع عىل أشياء كثرية فيام يتعلق باملهن يف قطاعي 

املعادن والصناعات الكهربائية عىل موقع االتحاد العام 

ألصحاب العمل يف قطاع املعادن والصناعات الكهربائية. 

وتستطيع ابنتكم يف هذا املوقع عىل سبيل املثال استكشاف 

املهن من خالل لعبة أسئلة تحاورية والحصول عىل معلومات 

تتعلق بتقديم الطلبات وعىل عرض من مواقع التدريب 

والتعليم املهني: 

 www.gesamtmetall.de > Bildung >

   Berufsinformation > Facharbeiter

 www.MEberufe.info > Schülerinnen und Schüler

 oder speziell Mädchen oder speziell Eltern oder

Ausbildungsplatzbörse

www.begga.de > Erfahrungsberichte

الكثري من املعلومات حول موضوع التقنيات وحول التدرُّب 

وتعلـُّم مهنة أخصائية معلوماتية تتوفّر يف املوقع التايل: 

 www.suicidal.de

للتلميذات والتالميذ وأولياء األمور 

عروض عامة للحصول عىل املشورة واملعلومات:

)BIZ( مركز املعلومات املهنية

تحصلون يف مركز املعلومات املهنية عىل معلومات تتعلق 

بالتوجيه املهني، أي معلومات عن التدريب والتعليم املهني 

والدراسة إىل جانب مامرسة املهنة:

 www.arbeitsagentur.de > Bürgerinnen &

 Bürger > Zwischen Schule und Beruf >

Berufsinformationszentren

التوجيه املهني

تستطيعون الحصول عىل املشورة املهنية أيًضا من 

مستشارين ومستشارات وكاالت العمل. املزيد من املعلومات 

تجدونها عىل موقع االنرتنت التايل: 

 www.arbeitsagentur.de > Bürgerinnen & Bürger >

Zwischen Schule und Beruf > Beratung

عروض خاصة للحصول عىل معلومات:

عروض ومعلومات حول اختيار املهنة لدى الفتيات وحول 

يوم الفتيات )Girls’Day(، تجدونها يف املوقع:

 www.girls-day.de  > Schule + Eltern >

Berufsorientierung > Zuhause

العروض املتاحة للحصول عىل املشورة واملعلومات

KES-Verbund 
bei Arbeit und Leben e. V., 
LAG Berlin
Keithstraße 1/3
10787 Berlin 

Kontakt
Tel.:  030 219179-16
Fax:  030 219179-20
E-Mail: office@kes-verbund.de 

V.i.S.d.P.
Michael Lüdtke
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Auskunft über die 
Elterninformations-
briefe erhalten Sie 
bei den folgenden 
Migrantenorganisa-
tionen in der jewei-
ligen Muttersprache: 

Arabische Eltern-
Union e. V.
Urbanstraße 44
10967 Berlin

Tel.: 030 61625073 

Deutsch-Arabische
unabhängige
Gemeinde e. V.
Boddinstraße 66
12053 Berlin

Tel.: 030 56825972 

Türkisch-
Deutsches
Zentrum e. V.
Boddinstraße 66
12053 Berlin

Tel.: 030 69807070 

Türkischer 
Elternverein in Ber-
lin-Brandenburg e. V.
Oranienstraße 34
10999 Berlin

Tel.: 030 6143299 

Polnischer Schulverein
„OSWIATA“ 
in Berlin e. V.
Lichtenrader Straße 42
12049 Berlin

Tel.: 030 62708745


