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اللبنانية بشكل
لما كان للتطور التكنولوجي وثورته المعلوماتية أ ثر في تغيير خارطة السوق العر ّبية بشكل عام و ّ
بد من تسليط األضواء على هذه الظاهرة لما تحتويه من آثار سلبية بدالً من أن تكون إيجابية بسبب عدم
خاص ،كان ال ّ
المواكبة المستمرة لمتطلبات العولمة وتوجهاتها الحالية والمستقبلية.
فمخرجات التعليم العالي الحالي ليست سوى عبئاً إضافياً على سوق العمل .فالخلل أصبح واضحاً بين المهارات

المطلوبة والمها ارت المتوفّرة ،مما أدى إلى زيادة نسبة البطالة من جهة ونسبة الهجرة من جهة أخرى .فلم يعد التعليم
العالي يتصف بالجودة المطلوبة بسبب عدم مرونته وقدرته على إستيعاب كل ما هو جديد في عالم المعرفة .فقد أصبح

ال غير مؤهلة لدفع عجلة التنمية والنمو .فالمتطلبات الحديثة لسوق العمل ال
في أغلب األحيان نموذجًا تلقينيًا يبني أجيا ً
تقتصر فقط على تحديث المادة العلمية فحسب ،بل تتعداها إلى إعداد الكوادر التعليمية ،تأمين المستلزمات والتجهيزات

العلمية ،وتوفير المرافق والمنشآت الجامعية الحديثة.

كما وان األسواق المهنية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على

تكنولوجيا المعلوماتية واإلتصاالت وعلى الذكاء الصناعي مما أدى إلى تدني فرص العمل لهؤالء الشباب الذين وقفوا في
حيرة بين التسليم بما فرضه القدر وبين انتظار فرص جديدة إلعادة التأهيل والتدريب لمسايرة ومواكبة التقدم.
من هنا جاءت أهمية البحث وبخاصة محاولة التشخيص الدقيق لتلك المشكلة أي معرفة العوامل واألسباب المسؤولة

عن عدم مالئمة مخرجات التعليم الجامعي لسوق العمل .إذ يعتقد الكثيرون أن الصراع الذي يعيشه الطالب الجامعي في
سوق العمل فور تخرجه هو ناتج إما عن ضعف في قدرته على البحث عن عمل أو عن ضعف في استيعاب سوق
الخريجين .ولكن األبحاث العلمية الحديثة التي تناولت موضوع التعليم العالي توصلت إلى نتائج أكثر
العمل ألعداد ّ
عقالنية وعلمية كشفت عن العالقة القائمة بين التعليم العالي وسوق العمل .أي أن للتعليم العالي مسؤولية أساسية في ما

إجتماعية كمشكلة البطالة ومشكلة الهجرة وما لهذه المشاكل وغيرها من آثار سلبية على بنية
يعانيه الخريجون من مشاكل
ّ
المجتمع وعالقاته.

وهنا يبدأ السؤال ما هو الدور الذي يلعبه التعليم العال ي في دعم متطلبات سوق العمل؟ وهذا الدور تم تحديده من
بتقص ي أحوال الخريجين بعد مضي فترة سنتين على تخرجهم لمعرفة مدى تكافؤ اإلعداد
خالل هذه الدراسة التي اهتمت
ّ
اسية في الحياة
الجامعي مع متطلبات سوق العمل ،وتقصي نواحي الخلل والتقصير في محاولة تطبيق النظريات الدر ّ

العملية.

اللبنانية لمعرفة الدور
اإلجتماعية في الجامعة
وتقدم الدراسة وصفًا "سوسيولوجياً" للنظام التعليمي في معهد العلوم
ّ
ّ
الذي يقوم به في ظل التحديات التكنولوجية والعلمية للعولمة ،من خالل دراسة مخرجات هذا النظام والنتائج المتوقعة

وغير المتوقعة له على الخريجين بعد مضي سنتين على التخرج .وتعتبر النتائج التي توصلنا إليها بوابة انطالق
لتوصيات تدعم هذا الدور وتزيد فعاليته في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها سوق العمل اللبناني.

وقد

ةؤداه " :ماا واو دور التعلايم التجاامعي فاي دعام متطلباات ساوق
سعت الدراسة إلى اإلجابةة عةن تسةاؤل رئيسةي م ّ

اللبنانيةة بشةكل خةاص
اإلجتماعيةة فةي الجامعةة
العمل فاي لبناان؟" .ومةا هةو دور التعلةيم الجةامعي بشةكل عةام ومعهةد العلةوم
ّ
ّ
فةةي دعةةم متطلبةةات سةةوق العمةةل؟ وهةةل يتصةةف هةةذا الةةدور باإليجةةاب أم بالسةةلب؟ وهةةل يخضةةع إلةةى التقةةويم المسةةتمر لمواكبةةة
المتغيرات الوظيفية؟ مةا هةي مواكبةة هةذا التعلةيم للمتطلبةات التكنولوجيةة الحديثةة؟ وهةل يعتبةر اإلعةداد الجةامعي الحةالي كةاف

للنةزول بكفةاءة تامةة إلةى سةوق العمةل؟ مةا هةي فةرص العمةل التةي أتيحةت للخةريجين؟ ومةا هةي قنةوات اإللتحةاق بهةا؟ ومةا هةةو
مقةةدار الرضةةا عةةن العمةةل وشةةروطه؟ مةةا هةةو مقةةدار الرضةةا عةةن اإلعةةداد الجةةامعي ومةةدى مالءمتةةه والن ةواقص فيةةه مةةن ناحيةةة
متطلبات المهنة؟ ما هي أهم المةؤهالت والخبةرات والشةروط المطلوبةة مةن خريجةي الجامعةات لتلبيةة إحتياجةات سةوق العمةل؟
مةةا هةةو دور التعلةةيم الجةةامعي فةةي تةةوفير المةوارد البش ةرية لسةةوق العمةةل؟ ومةةا هةةي األهةةداف الموكلةةة إلةةى التعلةةيم الجةةامعي فةةي
عصرنا الحالي؟

وقةد اعتمةةدت الد ارسةةة علةةى كةل مةةن الماانها التاااريخي والماانها التتجريبااي .إضةةافة إلةى إسةةتخدام طريقةةة المسةةح وبخاصةةة
"المسح بالعينة" .أما أدوات جمع البيانات فهي المقابلة واإلستبيان.
وتقوم الدراسة على الفرضيات التالية:
 .1إن التعليم التجامعي في لبنان ال يواكب المتغيرات الدائمة لسوق العمل:
 إن فرص العمل في لبنان ال تتوفر للطالب الجامعي فور تخرجه مباشرة ،بل هي مخصصة ألصحاب
الخبرة والمؤهالت التكنولوجية الحديثة.
 إن الخريجين يعملون في مهن غير مرتبطة بتخصصهم الجامعي ،مما يؤدي إلى عدم الرضا الوظيفي من
جهة وتنوع أماكن العمل التي تقصر مدة الخدمة فيها من جهة أخرى.

 إن عملية التدرج الوظيفي للخريج الجامعي داخل مؤسسة العمل نفسها هي بطيئة جدًا وترتبط بالمجهود
الشخصي للخريج في تحصيل متطلبات سوق العمل.
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توتجيهية سليمة:
 .2إن عملية اختيار اإلختصاص التجامعي ال تستند إلى معايير
ة
 تعتبر الكليات الجامعية التي ال تتطلب إمتحان أو مباراة دخول الخيار األسهل للطالب والبديل له في حال
عدم نجاحه في الكليات األخرى.

 إن التسجيل في الجامعات ال يسبقه مرحلة توجيه مهني لالختصاصات المختارة بل هو مرتبط باختيار
الطالب من جهة والعدد اإلجمالي المطلوب للطالب في كل اختصاص.
 إن أغلبية الطالب الجامعيين ال يمتلكون البيان ات الكافية حول ماهية االختصاص ،مواد التدريس ،المهن
المرتبطة ،بيئة العمل ....،لذلك نجدهم إما أصحاب اختصاص مجهول واما متعددي االختصاصات..

وقد شملت المجاالت التالية:
اإلجتماعي ةةة .وق ةةد بل ةةا ع ةةدد العين ةةة
 المتجاااال البشااار  :خريج ةةو مرحل ةةة اإلج ةةازة ف ةةي كاف ةةة اختصاص ةةات معه ةةد العل ةةوم
ّ
األول ،%33
المدروسةةة  011خ ةريج مةةوزعين علةةى الفةةروع الخمسةةة لمعهةةد العلةةوم
ّ
اإلجتماعيةةة وفق ةاً للنسةةب التاليةةةّ :
الثاني  ،%02الثالث  ،%01الرابع  ،%01والخامس .%20

األول (بيةروت – الروشةة) ،الثةاني (جبةل لبنةان – الرابيةة) ،الثالةةث (طةرابلس – القبةة) ،ال اربةةع
 المتجاال المكااني :الفةةرع ّ
اللبنانية.
اإلجتماعية – الجامعة
(البقاع – الكسارة) ،والخامس (الجنوب – صيدا) لمعهد العلوم
ّ
ّ
 المتجال الزماني :تمت متابعة الخريجين في األعوام 2101 – 2112م ،وأنجزت بين 2101م و2102م.
وتضمنت الدراسة قسمين تناوال المحاور التالية:
األول:
 .1القسم ة

الدول النامية من حيث النشأة والتطور ،مع التركيز على
الدول المتقدمة و ّ
الفصل األول :تناول التعليم العالي بين ّ
معالم التحديث في التعليم العالي واإلستفادة من التجارب العالمية والعر ّبية في هذا اإلطار.
الفصل الثاني :تم تقد يم تاريخ التعليم العالي في لبنان أي نشأة الجامعات وتطورها حتى اليوم .إضافة إلى عرض واقع
اللبنانية وكيف تسهم في دعم سوق العمل
التعليم العالي الخاص ومدى إسهامه بسوق العمل ،إضافة إلى واقع الجامعة
ّ
بالخريجين .كما تم التطرق إلى سوق العمل في لبنان بين واقعه وما يجب أن يكون من خالل الدراسات والمؤتمرات التي
أجريت بهذا المضمار.
الفصل الثالث :تم تقديم لمحة عن نشأة وتطور المعهد ،تحديد دوره في البحث العلمي واإلجتماعي مع تحليل إستجابة
بالخريجين.
المعهد إلى متغيرات سوق العمل وعالقته
ّ
 .2القسم الثاني:
عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية وفق المحاور التالية:
الخصائص العامة للعينة :اي العينة المبحوثة ،الفئة العمرية ،الحالة االجتماعية ،مكان االقامة ،نوع وفرع ومعدل
البكالوريا الرسمية.
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خصائص المرحلة التجامعية :اي تاريخ النتساب الى المعهد بعد شهادة البكالوريا ،نسبة المتابعين لمرحلة الجدارة،
اللغات االجنبية المتقنة ،التسجيل باختصاص اخر قبل اختيار العلوم االجتماعية ،نسبة الخاضعين لتوجيه مهني يسبق
االختيار الجامعي ،اسباب اختيار اختصاص العلوم االجتماعية ،امتالك المعلومات المسبقة عن االختصاص ،مدى ثبات

وتغير انطباع الطالب خالل متابعة االختصاص ،ومستويات التحصيل خالل سنوات الدراسة.

التأويل والتدريب للخريتجين خالل الدراسة وما بعد التخرج :على مستوى االختصاص ،اللغات ،التدريب ،والتعليم
المستمر.
المتجاالت الوظيفية التي يعملون بها :نسبة العاملين ،تصنيف االعمال وفقًا للفئات الوظيفية ،معرفة مجاالت العمل في

اختصاص العلوم االجتماعية ،تاريخ اول عمل ،الراتب االول والحالي ،اليات التوظيف ،الرضا الوظيفي ،والتحفيزات داخل

العمل.

ربط المتغيرات بالتحصيل التجامعي والعمل :على صعيد عالقة سبب اختيار االختصاص بعالمات البكالوريا ونوع
البكالوريا ،عالقة سبب اختيار االختصا ص والمعلومات المسبقة عن االختصاص بمعدل سنة اولى جامعية ،عالقة الجنس
والعمر والحالة االجتماعية والسكن ومتابعة الجدارة والدراسات العليا والتمكن من االختصاص واللغات والتدريب الكافي
بإيجاد فرصة العمل .وعالقة مجال العمل والراتب والتحفيزات داخل مؤسسة العمل بالرضا الوظيفي للخريج.

وقد تجاءت النتائا وفق االتي:
 .1أوضحت الدراسة إن الذكور ال يشكلون عبئًا على سوق العمل كما اإلناث ،إذ بلغت نسبة العاملين الذكور أعلى
من نسبة العاملين اإلناث سواء عملوا في مجال العمل االجتماعي أو في مجاالت عمل أخرى .ويعود ذلك كون
عدد اإلناث المنتسبين إلى المعهد اكبر بكثير من عدد الذكور والتي ال يستطيع سوق العمل وفرصه الضئيلة في
المجال االجتماعي استيعابهم.
ال
 .2أظهرت الدراسة حاجة سوق العمل إلى الخبرة والتدريب المهني الكافي للخريجين ،إذ أن الفئة العمرية األكثر عم ً
هي فئة ما فوق سن 22عاماً والتي حصلت خبرتها من خالل مباشرتها العمل ما قبل التخرج أي خالل متابعة
الدراسة الجامعية ،والذي بدوره فتح لها مجال للتطور والتقدم الوظيفي.
 .3أبرزت الدراسة أهمية االختصاص في استقطابه الفئات العمرية الكبيرة ما بين سن  33و 35عامًا وتلبية طموحهم
بمتابعة الدراسة والتي يصعب عليهم متابعتها في اختصاصات علمية نظ اًر لتقدم العمر من جهة والفترة الطويلة
لترك الدراسة الممتدة ما بين تاريخ نيل البكالوريا وتاريخ االنتساب إلى الجامعة من جهة أخرى.
 .4ظهر اثرين متناقضين لالختصاص على فئات الخريجين المتزوجين ،إذ أظهرت الدراسة إيجابية االختصاص على
المتزوجين على صعيد تسهيالت التحصيل الدراسي من خالل عدم إلزامية الحضور .فتساوت في عينة الدراسة
نسبة الخريجي ن العازبين ونسبة المتزوجين منهم .أما على صعيد العمل فقد أتت النتائج عكسية على المتزوجين،
إذ تبين أن نسبة العاملين العازبين اكبر من العاملين المتزوجين ويعود السبب إلى أن ظروف وبيئة العمل قد ال
تناسب العديد من المتزوجين السيما اإلناث منهم الن الذكور يواجهون معوقات وظيفية بنسبة اقل من اإلناث.
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 .3أوضحت الدراسة أن مركز فرص العمل في العاصمة بيروت وضواحيها .إذ نسبة العاملين في بيروت وضواحيها
أعلى من نسب العاملين في مناطق الشمال والجنوب والبقاع والجبل .إذ يتوفر فيها العديد من المؤسسات على
جتماعية واإلدارّية إضافة إلى المؤسسات الحكومية المتعددة .بينما في المناطق النائية
مختلف أنواعها التربوية واإل
ّ
جتماعية
كالشمال والبقاع والجنوب فهي مناطق فقيرة بالمشاريع الوظيفية ليس فقط على صعيد خريجين العلوم اإل
ّ

فحسب بل على صعيد عدة اختصاصات .ففرص عملها ضئيلة بعيدًا عن نوع االختصاصات المتوفرة لدى
الخريجين .إضافة إلى مشكلة التنقالت التي يواجهها العامل في تلك المناطق ،إذ أن فرص العمل تتركز في
مناطق وسطية يصعب للمناطق أو القرى الفرعية الوصول إليها.
 .6أكدت الدراسة غياب التوجيه المهني للخريجين ما قبل االختيار الجامعي ،لذلك لم تكن عملية اختيار اختصاص
جتماعية على أساس معايير تربوية ومهنية سليمة .فكان االختصاص آخر محطة يلجأ إليها من أنهى
العلوم اإل
ّ

شهادة البكالوريا ألسباب مرتبطة بعدم نجاحه في اختصاصات أخرى سبق وان تقدم إليها ،ضعف القدرات المادية
للتسجيل في جامعات خاصة ،صعوبة التنقالت إلى الفروع الجامعية لكليات أخرى .ناهيك عن عدم معرفته
المسبقة عن ماهية هذا االختصاص ،مواد التدريس ،وآفاقه العملية بعد التخرج .لذلك أوضحت الدراسة نسبة كبيرة

من الخريجين الذين تفاجؤا وتغيرت ان طباعاتهم بعد دراسة االختصاص والتي اكتشفوا من خاللها عدم مالئمة
االختصاص لميولهم وقدراتهم المهنية.
 .2أوضحت الدراسة أن المسار التعليمي ما بعد البكالوريا سواء الفنية أو الثانوية مقفل بالنسبة لبعض الفروع باتجاه
الكليات التطبيقية .إذ تبين أن أكثر من انتسب إلى المعهد من ذوي فرع االجتماع واإلقتصاد تقدم مسبقًا إلى مباراة
الدخول لكلية اإلدارة والعلوم اإلقتصادية ،كلية اإلعالم ،وكليات أخرى ولم ينجحوا فعادوا واختاروا العلوم
جتماعية .كذلك األمر بالنسبة الختصاصات البكالوريا الفنية ،إذ تتضمن أسئلة اإلمتحانات منهاج البكالوريا
اإل
ّ

الثانوي أي ما يفوق مؤهالت طالب البكالوريا الفنية.

جتماعية ،فان الناجحين في البكالوريا الرسمية
 .8وجد ارتباط بين معدل البكالوريا وسبب اختيار اختصاص العلوم اإل
ّ
جتماعية حتى لو كان فرع البكالوريا اجتماع واقتصاد ويفضلون
بمعدالت عالية ال ينتسبون إلى معهد العلوم اإل
ّ

االختصاصات اإلدارّية واإلعالمية والمعلوماتية .أما ذوي المعدالت المنخفضة فهم األكثر استقطاباً الختصاص

جتماعية لعدم توفر إمتحان دخول .لذلك لم تتوفر المعدالت العالية سوى لدى اللذين تقدموا بإمتحانات
العلوم اإل
ّ
جتماعية الخيار البديل.
دخول إلى جامعات واختصاصات أخرى ولم ينجحوا فكانت العلوم اإل
ّ

 .9أظهرت الدراسة ارتباط بين سبب اختيار االختصاص وبين فرع البكالوريا من حيث المسار المهني حيث أن
الطالب في حال لم يتوفر لديه اختيار آخر أو لم ينجح في اختصاص سبق وان تقدم إليه فهو تلقائيًا يعود للمسار
األول واألسهل لفرعي
المهني لكل فرع من فروع البكالوريا الرسمية سواء الثانوية أو الفنية .لذلك فان الخيار ّ
5

االجتماع واإلقتصاد والفلسفة هو علم االجتماع وذلك كونه أكثر مرونة من االختصاصات األدبية واإلنسانية
األخرى مع إمكانية تفاعل الطالب معه خالل الدراسة والمجتمع وسوق العمل.
.15

األولى .إذ أن
هناك ارتباط بين سبب اختيار االختصاص والتحصيل الدراسي خالل السنة الجامعية ّ

جتماعية كانت معدالتهم اكبر من معدالت الذين لم يتوفر لديهم خيار آخر أو من
الراغبين في دراسة العلوم اإل
ّ

تقدم منهم إلى اختصاصات أخرى سابقة ولم ينجح.
.11

ظهر ارتباط بين المعلومات المسبقة عن االختصاص لدى الطالب الجامعي ومعدله خالل السنة

األولى فقط في فئة المعدل "التجيد" ،ويعود سبب ذلك إلى أن بعض الطالب تغير انطباعهم خالل
الجامعية ّ
متابعتهم دراسة االختصاص ،فمنهم من أصبح انطباعه جيد ومنهم من أصبح سلبي .وبالتالي فان الفئتين المعدل
المقبول والحسن هم من الفئات التي تأثرت بتغير االنطباع نحو السلبي ،بينما فئة التجيد هي الفئة التي تأثرت
بالتغيير االيجابي.
.12

اغلب الخريجين انتسبوا إلى المعهد في العام التالي لتاريخ نيل البكالوريا الرسمية مع نسب بسيطة لمن

األول للمعهد ،مما
انتسب بعد عدة أعوام ما بين  25-6عاماً .وقد برزت هذه الفئة األخيرة بشكل اكبر في الفرع ّ
يعني أن نسبة المتابعين في األعوام المتقدمة هي في مناطق بيروت وضواحيها ،إضافة إلى أن بعضهم من يتابع
جتماعية كاختصاص مضاف الختصاصه .أما بالنسبة للمنتسبين بعد عامين أو أكثر فهم
اختصاص العلوم اإل
ّ

جتماعية.
باألغلب من تسجل باختصاص آخر أو غيره ولم ينجح فقرر عدم المتابعة والتسجيل في العلوم اإل
ّ

.13

ال يوجد فهم أكاديمي للشهادات المتوفرة في لبنان ومسارها العلمي والمهني وما تؤهل الخريج من إمكانات

وقدرات في سوق العمل .فالشهادات األكثر تعارفًا لدى سوق العمل هي إجازة ،ماجستير ،ودكتوراه ،لذا نجد انه
على الرغم من أن نصف العينة المدروسة قد تابعت الجدارة بعد اإلجازة إال انه لم يتواجد ارتباط بين من أكمل
الجدارة وايجاد فرصة عمل ،فلم تكن شهادة الجدارة مرحلة مصيرية بالنسبة لسوق العمل .لذلك قد يخفف وطأة
هذه المشكلة نظام ال  LMDوالذي بدوره يوحد الشهادات العلمية على صعيد اغلب الجامعات في لبنان.
.14

لم تظهر الدراسة اهتمامًا باللغة األجنبية في مناهج التدريس في بعض فروع المعهد ،إذ أن مستوى إتقان

اللغة األجنبية لدى الخريجين يتراوح بين الوسط والجيد .ويعود السبب إلى أن خريجين الفرع الثاني قد تابعوا
االختصاص باللغة األجنبية واغلبها الفرنسية عكس مما هو عليه في الفروع األخرى والتي فيها المواد باللغة
العر ّبية .بينما في الفروع األخرى هناك العديد من الطالب الذين خضعوا لدورات تدريبية في اللغات بدافع ذاتي
لعدم إعتمادهم على مادة اللغة التي تعطى بالمعهد .لذا لم نجد ارتباط بين مستوى إتقان اللغة وايجاد فرصة عمل
سوى لدى العاملين في المجال االجتماعي ،أما من يعمل خارج مجال العمل االجتماعي ال يعنيه مستوى إتقان
اللغة.
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.13

جتماعية يبدأ من مرحلة الماجستير ،وما دون هذا المستوى قد
أظهرت الدراسة أن اختصاص العلوم اإل
ّ

كان ثقافة عامة ألغلب الخريجين .لذا لم تبرز نسبة عالية من الخريجين المتابعين للدراسات العليا – الماجستير.

إال انه برز ارتباط بين العاملين المتابعين للدراسات العليا وبين غير المتابعين .إذ أن الخريجين المتابعين يؤكدون
أهمية التعمق باالختصاص لالستفادة القصوى في مجال عملهم ،إضافة إلى مساعدتهم على التدرج الوظيفي
بشكل أسرع وبالتالي زيادة رواتبهم الحالية.
 .03تبين من خالل الدراسة عدم التركيز خالل سنوات الدراسة على المواد المتخصصة في مجال البحث االجتماعي
والتطبيقات الميدانية ،لذا فان اغلب العينة المدروسة قد قيمت معرفتها وتمكنها من االختصاص بالجيد وجاء
أكثرها نتيجة تحصيل ذاتي ومطالعات خاصة بعيدًا عن جهد الجامعة.
.12

أوضحت الدراسة أن اغلب الخريجين يعيشون بطالة مباشرة ومقنعة ،إذ بلغت نسبة العاملين في العينة

المدروسة ما يقارب نصف العينة .ومن هم من يعمل باختصاصه ومنهم من يعمل في مجاالت أكثر بعداً عن
المجال االجتماعي واغلبهم في الفئات الرابعة وما دون .والجدير ذكره انه بعضهم عمل بعد التخرج بسنة أو
سنتين والبعض اآلخر وهو نسبة كبيرة كان يعمل خالل متابعة الدراسة.
.18

أوضحت الدراسة أن سوق العمل يعتمد على تقنيات غير مهنية في استقطاب الخريجين السيما من يعمل

بغير اختصاصه ،إذ أن اغلب العاملين قد توظفوا من خالل معارف شخصية أو ما يطلق عليها بما متعارف
عنها "الواسطة" .وهذه الواسطة نتيجة معارف وظيفية أو حزبية أو عالقة قرابة تربط الخريجين أنفسهم أو ذوييهم.
ومن المالحظ أن اغلب الخريجين لم يمتنعوا عن قول هذه النتيجة والتي يجدونها ام اًر محتماً ألي باحث عن
الوظيفة بعيدًا عن الحديث عن الكفاءة أو المؤهالت الشخصية.
.19

ظهر ارتباط قوي بين التمكن من االختصاص عند التخرج أي الكفاءة العلمية للخريجين وسوق العمل،

ويعود ذلك إلى الخريجين المتمكنين من االختصاص يمتلكون مهارات أوسع من غير المتمكنين وهذا ما يظهر
خالل المقابلة الوظيفية من جهة ومن خالل السير الذاتية للخريجين من جهة أخرى .وهذه المهارات التي نتحدث
عنها تأتي من خالل الدورات أو التدريب الميدان ي الذي خصص خالل الجامعة ولو بنسبة قليلة مثل ما أفاد
الخريجين.
 .22وفي غياب التوجيه خالل الدراسة الجامعية حول أهمية التدريب المهني والتأهيل المعرفي ،فلم يظهر ارتباط بين
الخاضعين للدورات التدريبية وبين غير الخاضعين وعالقتها بإيجاد فرصة عمل .فأغلب الخريجين لم يخضعوا
ألي نوع من الدورات التدريبية لعدم توفر الدافعية لدى البعض منهم ،وعدم توفر اإلمكانات لدى البعض اآلخر.
إضافة إلى غياب دور األستاذ الجامعي في تحفيز طالبه حول البحث عن المعرفة وتطوير وتأهيل قدراتهم .كما
لم يظهر ارتباط بين الخاضعين للتدريب المهني وبين غير الخاضعين وعالقتها بإيجاد فرصة عمل .ويعلل ذلك
إلى نسبة الخاضعين للتدريب المهني من إجمالي العينة بسيط جداً .وبالتالي لم يؤثر ذلك الن أغلبية الخريجين ال
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يعملون ضمن المجال االجتماعي .ومن التجدير ذكره انه وناك شخص واحد في العينة المدروسة من خضع إلى
إتجتماعية وتم توظيفه في نهاية التدريب .وونا ما يظهر أومية وذا التجانب والذ
تدريب مهني داخل مؤسسة
ة

ال يأخذه الخريتجين بعين االعتبار واألومية.

 .20ظهر ارتباط قوي بين العاملين في االختصاص والرضا الوظيفي لديهم مع وجود نسبة من العاملين بغير
اختصاصهم ولديهم رضا وظيفي نتيجة التقديمات التي توفرها مؤسسة عملهم من حوافز وغيره.
 .22ظهر ارتباط قوي بين زيادة سنوات الخبرة بزيادة الراتب ما بين بداية العمل والعمل الحالي .لذا نجد أن راتب
الخريجين عند بداية عملهم ال يشكل رضا وظيفي لديهم .بينما يظهر الرضا مع التدرج الوظيفي وزيادة الراتب بعد
سنوات الخبرة ،إضافة إلى التحفيزات التي يقدمها أصحاب العمل.
 .23واخي ًار ،ظهر ارتباط بين معرفة مجاالت العمل وايجاد فرصة عمل ،الن الخريجين الذين حصروا معرفة مجاالت
العمل فقط بالتدريس لم يبحثوا عن فرصة عمل في مجاالت أخرى .وكي ال نحمل الخريج المسؤولية الكاملة في
هذا المجال ،فان بعض المناطق النائية السيما في الشمال والبقاع ال يتوفر في أماكن سكن الخريجين سوى
التدريس وبالتالي فان المجاالت المتاحة لديهم هي محدودة.

الدول إلى تغيير مناهجها
الدول المتقدمة ،لذلك سعت هذه ّ
إن التنمية البشرية هي من أهم أهداف النظم التعليمية في ّ
وتحديثها بشكل دائم وفق ما يتناسب مع إعداد الكوادر البشرية المهيأة لخدمة المجتمع وترك بصماتها في كافة المجاالت
الدول النامية فقد أخذت في اآلونة األخيرة العديد من البلدان في تبني
العلمية واإل
جتماعية الحديثة .أما على صعيد ّ
ّ
التحديثات المستخدمة في البلدان المتقدمة وما رافق ذلك من مشكالت في نظامها التعليمي لعدم الكفاءة أو الجودة في
تطبيق هذه التحديثات مع وجود العديد من االيجابيات السيما بما يتعلق بتعميم النظام التعليمي األوروبي وما يسهم ذلك

الدول المتقدمة.
بفتح آفاق التعليم العالي في ّ
وبالحديث عن لبنان ،فقد سعى في اآلونة األخيرة اللحاق بقطار التطور التكنولوجي من خالل التحديث في النظم

التعليمية في اغلب جامعاته السيما في الجامعة اللبنانّية على غرار الجامعات األوروبية ،إال ان ه هناك العديد من
المعوقات إلتمام هذه العملية بنجاح كامل .وحتى اليوم التزال جامعاتنا تخرج اآلالف من الطالب بال معايير محددة
إلحتياجات سوق العمل ،بل نجد أن عملها تنافسي في الساحة الجامعية وكل مؤسسة تسعى الن تكون الرقم واحد في

استقطابها للطالب .وفي ظل كل هذا يبقى الطالب الجامعي ضحية البحث عن الوجود المهني.

فحتى اليوم ،نجد أن الطالب الجامعي ال يمتلك مهارات سوق العمل .فالخريج ينهي دراسته الجامعية وال يمتلك أي

مهارة يضعها في سيرته الذاتية سوى الشهادة الجامعية وتاريخ التخرج .وكيف لنا أن نطلب من المؤسسة التعليمية أن
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تؤهل الخريج بالمهارات الحياتية والوظيفية وهي باألصل غير قادرة على تأهيله من ناحية االختصاص .فأغلب
درس سوى بالشق النظري منها وال يتم التطرق إلى الجانب الميداني سوى ببعض جوانبه .فهل أصبحت
اختصاصاتنا ال ت ّ
ال من أن يبحث عن وظيفة عمل يبحث عن تدريب وظيفي ...أين
مشكلة التدريب المهني مسؤولية الخريج نفسه ،فنجده بد ً
العالقات التربوية والمهنية التي تقيمها الجامعات مع مؤسسات العمل؟

إن التعليم العالي في عصرنا الحالي لديه العديد من المهام الموكلة إليه .فليس المطلوب توفير شهادة جامعية بل

المطلوب توفير كادر بشري يحتاجه المجتمع ومؤهل لدفع عجلة التنمية إلى األمام.

إن هذه الدراسة قد أكدت أن التعليم الجامعي في لبنان ال يواكب المتغيرات الدائمة لسوق العمل ،فلم تتوفر فرص

العمل المناسبة للخريجين عينة دراستنا إذ أن اغلبهم ال يعمل ومن يعمل تجده بمهن ال تمت بصلة الختصاصه الجامعي
ألنه ال يمتلك المهارات والخبرات التي يتطلبها سوق العمل .مما أدى إلى عدم الرضا الوظيفي من جهة وتنوع أماكن عمل
الخريجين التي تقصر مدة الخدمة فيها من جهة أخرى .كما أن عملية التدرج الوظيفي لهم داخل مؤسسة العمل نفسها

بطيئة جدًا وارتبطت بمجهودهم الشخصي في تحصيل متطلبات سوق العمل من دورات ودراسات أخرى.

كما أكدت الدراسة أن عملية اختيار االختصاص الجامعي ال تستند إلى معايير توجيهية سليمة .إذ كان المعهد عينة
دراستنا الخيار األسهل للطالب والبديل له عندما تقدم إلى اختصاص آخر ولم ينجح بإمتحان الدخول .كما أن التسجيل في

المعهد لم يسبقه مرحلة توجيه مهني لالختصاصات والمجاالت المتاحة له في الجامعات .بل كان االختيار نتيجة أسباب
أخرى منها عدم توف ر البديل ،وقرب الموقع الجغرافي خاصة للمقيمين في مناطق البقاع والجنوب والشمال ...كما أن

أغلبية الخريجين لم يكونوا على علم ب ماهية االختصاص ،مواد التدريس ،المهن المرتبطة ،بيئة العمل ....،لذلك منهم من

تفاجئ خالل الدراسة فأثر ذلك على تحصيله الدراسي ومنهم من أكمل وتمنى لو انه لم يكمل ألنه لم يجد فرصة عمل.

إن حل مشكلة التعليم العالي وسوق العمل في لبنان ال تبدأ من الجامعة بل تبدأ من مراحل التعليم الثانوي .فليس

مقبول أن يتخرج من ثانوياتنا طالب ال يستطيع أن يحدد ميوله وقدراته العلمية ،أو ال يمتلك مهارات التفكير السليم وأخذ

القرار المناسب ،أو ليس لديه فكرة عن االختصاصات في لبنان ماهيتها ،مواد التدري س ،مجاالت العمل ،المهارات
والقدرات التي تطلبها .كما انه ليس مقبول أن يعلل الطالب سبب اختيار اختصاصه الظروف المادية أو بجواب مقنع:
الموقع الجغرافي .ففي بلد يتحدث عن حق الحرية ،فالحرية أن يختار الطالب االختصاص المناسب وال يعيقه أي ظرف
من الظروف.

من هنا وعندما يصبح لدينا طالب ثان وي لديه ما يكفي من الوعي المهني ،تصبح الجامعات معمل لتوليد ذاك الخريج
المبدع والمتميز الذي يحتاجه سوق العمل.
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