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امل������������������ق������������������دم������������������ة

املقدمة
ُي�شكل التوجيه العلمي واملهني حاجة قائمة يف كل جمتمع لت�صويب خيارات
�أبنائه العلمية والتخ�ص�صية واملهنية ،وتوجيهها لتخدم هذا املجتمع وتن�سجم مع
قدرات وميول ه�ؤالء الأبناء.
مل يحز التوجيه يف لبنان الإهتمام الالزم الذي ي�ستحقه رغم �إيالئه الإهتمام
والعناية الكبريين يف كافة الدول املتقدمة� ،إىل �أن ورد ذكره يف وثيقة ت�أ�سي�سية
على م�ستوى الرتبية يف لبنان �أال وهي خطة النهو�ض الرتبوي� ،إال �أن ذلك مل يكف
لتحقيق ما هو م�أمول منه نظر ًا لل�صعوبات التي تعتور كل جهد تربوي خمل�ص يف
لبنان ،وللمعوقات املختلفة الطبيعية منها وامل�صطنعة .لذلك ،بقي �سوق العمل
يطلب خريجني ال ُتخ ّرجهم اجلامعات وغاب امل�شهد التكاملي ما بني عنا�صر
العملية التوجيهية برمتها من تعريف بالإخت�صا�صات املتوفرة يف جامعات لبنان
وا�ستحداث ما يحتاجه �سوق العمل من ناحية� ،إىل قيا�س امليول الكامنة لدى املتعلمني
بحيث تتقل�ص ن�سبة "املت�سربني جامعي ًا" من ناحية ثانية ،مرور ًا مبحتويات املناهج
و�سيا�سات الوزارات املعنية وو�صو ًال �إىل احتياجات �سوق العمل يف لبنان وحميطه.
من هنا ،تت�صدى جمعية املركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم العايل مع غريها
من امل�ؤ�س�سات الغيورة ملهمة التوجيه يف لبنان ،محُ اول ًة ّمل �شمل عنا�صر العملية
التوجيهية ،ماد ًة يدها اىل كل العاملني يف احلقل الرتبوي واملعنيني بالأجيال
ال�صاعدة من خالل �أن�شطة عدة لن يكون �آخرها م�ؤمتر " التوجيه يف لبنان بني
�سوق العمل والتخ�ص�ص اجلامعي ".
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وقد �أقامت جمعية املركز اال�سالمي للتوجيه والتعليم العايل م�ؤمترها
التوجيهي الأول .هذا انطالق ًا من �أهمية املو�ضوع ودوره الأ�سا�سي يف ت�شكيل
وعي الطالب ور�سم م�ساراتهم امل�ستقبلية ورفد الوطن بالطاقات العلمية املدركة
لطريقها والهادفة يف اختيارها الخت�صا�صاتها .وقد تف�ضل معايل الوزير حممد
فني�ش برعاية امل�ؤمتر ،كما و�أع ّد �ستة من الباحثني الرتبويني والإقت�صاديني
عمل تكاملت فيما بينها لتقدم للدولة وللمهتمني تو�صيف ًا للم�شهد
املميزين �أوراق ٍ
التوجيهي القائم يف البلد وم�ؤ�شر ًا دا ًال على ما يفرت�ض بالتوجيه العلمي واملهني
�أن يكون عليه و�أن يلعبه من دور يف بناء املجتمعات.
و�إذ ت�شكر اجلمعية الأ�ساتذة والباحثني واملحا�ضرين الذين �أثروا هذا
املو�ضوع بالأوراق التي قدموها كما وامل�شاركني مبداخالتهم القيمة والت�سا�ؤالت
التي �أثاروها ،ت�شكر اجلميع وخ�صو�ص ًا من �شاركها يف �إقامة امل�ؤمتر �سائل ًة املوىل
القدير �أن يتقبل جهدها املتوا�ضع وينفع به ال�ساحة الرتبوية يف لبنان وحميطه
واهلل من وراء الق�صد...
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كلمة املنظمني
علي زلزلة *

راعي امل�ؤمتر معايل الوزير الأ�ستاذ حممد فني�ش...
املدراء العامون...
ر�ؤ�ساء البلديات...
الأ�ساتذة اجلامعيون...
�أيها احلفل الكرمي...
ال�سالم عليكم
وال�صالة وال�سالم على الر�سل والأنبياء و�سادات العلم واملعرفة منذ �آدم �إىل
خامتهم حممد (�ص) .ورد يف احلديث ال�شريف "�إن اهلل يحب �إذا عمل �أحدكم
عم ًال �أن يتقنه".
من هنا �أراد املركز الإ�سالمي �أن يكون عمله يف جمال التوجيه لي�س �أمرا
عار�ض ًا� ،أو عنوان ًا يتوج ا�سمه وهو يف مكان واحلقيقة يف مكان �آخر ،بل �إننا
�أردنا �أن يكون التوجيه املهني هو التوجيه نحو املهنة امل�ستقبلية املنا�سبة بكامل
�شرائطها و�شروطها ،مبني ًا وقائم ًا على �أ�س�س علمية منطلقة من تقدمي كافة
الو�سائل الالزمة من �آليات معرفة الذات وامليول ومن تنمية جمموعة من
املهارات احلياتية والتعليمية و�صو ًال �إىل تقدمي بنك من املعلومات حول اجلامعات
(*) مدير عام جمعية املركز اال�سالمي للتوجيه والتعليم العايل
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واالخت�صا�صات واملهن لي�ستطيع الطالب بعدها �أن يتخذ قرار ًا مهنيا ذاتي ًا
�سليم ًا .هذا ما قبل اجلامعة� ،أما بعدها ،فتربز ا�شكاليات �أخرى ال �سيما فيما
يتعلق ب�سوق العمل وتربز جمموعة من الأ�سئلة يطرحها الطالب و يطرحها ال�سوق:
هل يف اال�ستطاعة �أن يجد الطالب فر�ص للعمل بعد تخرجه؟
ماذا يطلب هذا ال�سوق من الطالب اخلريج؟
�أي مهارات �أو خربات ي�ستطيع الطالب �أن يتعرف �إليها ويتعلمها خالل درا�سته
وتنا�سب متطلبات ال�سوق؟
�سوق العمل �أي خريج يريد؟
ما مدى معرفة الطالب باالرتباطات املهنية لالخت�صا�صات اجلامعية؟
ما هي معايري �سوق العمل امل�ستقبلية ،واىل �أين يتجه ؟
لي�صاغ بعدها ال�س�ؤال الأكرب:
كيف توائم اجلامعات بني خمرجاتها وحاجات �سوق العمل ،وماذا يطلب �سوق
العمل من اجلامعات لتعطي اخلريج فر�ص ًا حقيقية.
من هنا وبعد �سل�سلة من �أن�شطة و برامج املركز يف جمال التوجيه نذكر منها:
1-1الربنامج التوجيهي املدر�سي (من ال�صف ال�ساد�س ولغاية الثالث ثانوي).
2-2الور�ش التوجيهية يف املناطق.
3-3ور�ش تنمية املهارات.
4-4املعر�ض التوجيهي ال�سنوي.
5-5دليل اجلامعات واالخت�صا�صات (الرقمي  ،الورقي).
�6-6صفحة االنرتنت املتخ�ص�صة.
7-7روائز متخ�ص�صة يف جمال معرفة الذات وامليول.
8-8ور�ش تنمية مهارات وخربات للطالب اجلامعيني.
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ي�أتي م�ؤمترنا املتخ�ص�ص يف جمال التوجيه لي�س ك�إ�ضافة يف الربامج �أو
كمجرد لقاء يتم فيه تالوة بع�ض الأبحاث بل لقناعة مبنية على ر�ؤية وا�ضحة
و�شاملة ملفهوم التوجيه ووفق قاعدة العمل ال�ضروري الإتقان ،كان لزوم ًا
علينا وواجب ًا �أن نقيم م�ؤمتر ًا تربوي ًا �سنوي ًا لال�ستفادة العملية من جمموعة
من الأفكار واملعطيات احلديثة تتيح جلمعيتنا يف عملها التوجيهي �أن تكون
�أكرث دقة واحرتاف ًا و بالتايل �أن تقدم للمجتمع خدمة �سليمة وا�ضحة مرتكزة
على �أ�س�س علمية ولي�س على تكهنات ،وليفتح هذا امل�ؤمتر الآفاق �أمام
م�ؤمترات �أخرى من �أجل ت�سليط ال�ضوء على م�شكلة التوجيه وو�ضع حلول
منا�سبة لها بانتظار �أن ي�أتي يوم على دولتنا تدرك فيه �أهمية هذا املو�ضوع
وتتبناه نظري ًة وتطبيق ًا.
�أخري ًا� ،آمل �أن يلبي هذا امل�ؤمتر جزء من طموحنا و�إياكم وي�سرنا الإفادة
من مالحظاتكم واالقرتاحات حيث �ست�شكل لنا تغذية تقوميية راجعة هامة
لتح�سني الأداء وتطويره ..وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
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كلمة راعي امل�ؤمتر
حممد فني�ش *

�أ�شكر بداية املركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم العايل على تنظيمه و�إعداده لهذا
امل�ؤمتر الذي ي�ؤكد ر�سوخ دور املركز وت�صميمه على متابعة حتقيق �أهدافه وغاياته
يف تطوير الإهتمام بالتوجيه والربامج املالئمة الكت�شاف مواهب الطالب وتنميتها
متهيد ًا مل�ساعدته يف اختيار الإخت�صا�ص املنا�سب مل�ؤهالته كما ملتطلبات �سوق العمل.
فرغم �صعوبة هذا العمل وغياب الوعي الكايف ب�أهميته وقلة الربامج العملية
والإمكانات الب�شرية املتخ�ص�صة يخطو املركز خطوات ثابتة ومت�صاعدة يف �إدخال
مفهوم التوجيه وتطبيقاته يف مراكز تعليمية عدّة.
وما انعقاد هذا امل�ؤمتر �سوى دليل على متابعة الطريق بت�صميم وعزم جلعل التوجيه
مدخ ًال لتنمية موارد الإن�سان و�أ�صل منوه املعريف والتعليمي وهو الطريق �إىل تطوير
املوارد الب�شرية يف العملية الرتبوية بدء ًا من الطالب و�صو ًال �إىل املعلم وتالزم ذلك
واملناهج التعليمية واالخت�صا�صات املتنوعة الأكادميية واملهنية كما النظرية والتطبيقية.
ومن الوا�ضح �أن القيام بهذا الدور يتطلب ت�ضافر جهود وتعاون ًا من املعنيني يف
امل�س�ألة الرتبوية على ال�صعيد الر�سمي كما على ال�صعيد اخلا�ص ،ليكون التوجيه
جزء ًا من �سيا�سات احلكومة وال�سلطات املحلية ،ويتم اعتماد برامج التوجيه
واخلطة الرتبوية واملناهج املنبثقة عنها والتي متت مناق�شتها يف احلكومة وبات
املطلوب حتولها �إىل ت�شريعات ونظم وقرارات و�آليات عمل.
(*) وزير الدولة ل�ش�ؤون التنمية الإدارية يف احلكومة اللبنانية
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ومن الطبيعي �أن يتم الربط بني مناهج التعليم يف خمتلف مراحله و�أنواعه
ليتنا�سب وم�ؤهالت الطالب ويكون مبقدورها تنمية املواهب وتوفري ما يالئم
�إطالقها و�إ�سهامها يف الإبداع الإن�ساين و�إن كانت العالقة بني التعليم ومناهجه
وخمرجاته وبني �سوق العمل ومتطلباته �شرط ًا �أ�سا�سي ًا من �أجل تنمية م�ستمرة
وزيادة يف الإنتاج والنمو وتوفري فر�ص العمل .ف�إن التوجيه الكت�شاف ميول
الطالب وقدراته مبكر ًا وتقييم املناهج التعليمية وتعديلها وتطويرها وا�ستيعابها
للم�ستجدات العلمية واملعرفية لتكون قادرة على حتفيز املواهب و�إطالقها هو
ال�سبيل الوحيد لتحقيق الربط املطلوب بني �سوق العمل والتعليم .ويف ظل ما
ميكن الإ�ستفادة منه من فتح للأ�سواق على امل�ستوى الإقليمي ،وبالنظر �إىل دور
الإن�سان يف نه�ضة الوطن ومتركز ر�أ�سمال لبنان مبوارده الب�شرية ف�إن الإهتمام
بالتوجيه هو تنمية لهذه الرثوة اخلالقة حيث ال ينبغي ح�صر ح�سابات ال�سوق
يف النطاق املحلي و�ضيقه فقط� ،إمنا يتجاوز ذلك �إىل التناف�س بات�ساع حاجة
الأ�سواق اخلارجية وبالأخ�ص الغربية منها .ولذا ،فمن متطلبات التوجيه
ال�صحيح وال�سليم ات�ساع نطاقه وارتكازه على �إح�صاءات تظهر م�ؤ�شرات ال�سوق
وتوقعاته وحاجاته.
وال يخفى �أن الإنتاج ال يقت�صر فقط على ال�سلع املادية املمكن قيا�سها بكميات
مالية ونقدية مبا�شرة ،بل ي�شتمل �أي�ض ًا على ما هو �إن�ساين �إبداعي يف الثقافة
والآداب والفل�سفة والعلوم الإن�سانية ،بحيث يعطى �أي�ض ًا �أ�صحاب املواهب يف هذا
امل�ضمار التوجيه والعناية ،لي�سهم جمتمعنا يف احل�ضارة الإن�سانية من خالل
�إبداع �إن�ساننا يف العلوم الإن�سانية التي ال تقل �أبد ًا عن العلوم التطبيقية ،فكما
لالن�سان حاجاته املادية واملعي�شية املتعلقة بتطور العلوم التطبيقية وتناميها،
كذلك له حاجاته الثقافية والعقلية والفل�سفية والفقهية املت�صلة بنظم احلياة
وقيمها و�أخالقياتها و�أذواقها والإح�سا�س بها وب�أبعادها املعنوية والروحية.
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بقدر ما تبدو احلاجة ملحة ملناق�شة املو�ضوعات املحددة يف جل�سات امل�ؤمتر
والإ�ستفادة من خال�صتها لتعزيز م�سار الإهتمام بالتوجيه على امل�ستوى التعليمي
والتخ�ص�ص اجلامعي� ،أجد �أننا �أكرث حاجة �إىل توجيه �سيا�سي يعيد تنظيم
الأمور يف هذا الوطن يف م�سارها ال�صحيح املفيد مل�صالح النا�س وموارد عي�شهم
وا�ستقرارهم و�أمنهم.
فكم يحتاج امل�شهد الإنتخابي املرت�سم من خالل انتخابات املجال�س البلدية
ك�سلطات حملية تتمتع ب�صالحيات �إمنائية و�إدارية �إىل جالء وات�ساع و�صفاء
ي�سهم يف تطوير احلياة ال�سيا�سية وفرز قيادات تندرج يف جتربتها واكت�سابها
اخلربة لتكون جديرة بالتناف�س على املواقع القيادية وال�سلطة ،حيث يلطخ �صفاء
امل�شهد – على �أهمية الأجواء الطبيعية والهادئة التي ترافق العملية الإنتخابية
و�أهمية �إجنازها – بروز ع�صبيات ومعايري عائلية على ح�ساب الربامج والأفكار
والكفاءة واجلدارة.
وهذا ما يجعل �إ�صالح قانون الإنتخابات �ضرورة ق�صوى وتطوير العمل البلدي
و�صالحياته ونطاقه كجزء من نظام الالمركزية الإدارية التي ن�أمل �أن تتناق�ش
وتق ّر بعد الإنتهاء من الإنتخابات اجلارية بكل هدوء وحر�ص على تطوير مفهوم
العمل الإمنائي والإداري ال�سيا�سي.
�إن ت�صميمنا على بناء قدرات الإن�سان يتالزم وت�صميمنا على الدفاع عن حقه
يف احلياة وحريته حيث ال قيمة للحياة بغري حرية.
لذلك ف�إن ما يطلقه العدو ال�صهيوين من تهديدات لي�س �سوى تعبري عن عجزه
عن �إعادة زمن ا�ستباحة �أمننا واعتدائه على �أر�ضنا و�إن�ساننا بغري قدرة على
الرد والت�صدي.
�إن من حقنا �أن منتلك كل و�سائل الدفاع عن النف�س ولي�س من �ش�أن العدو وال
الذين ينحازون لعدوانه ويدعمون احتالله �أن يتدخلوا �أو يفر�ضوا كيف يختار
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اللبنانيون منظومة دفاعهم .ونحن قد ر�سمنا يف جمل�س الوزراء وحددنا و�سائل
دفاعنا وت�صدينا يف مواجهة �أي عدوان ومن �أجل ا�سرتداد كامل حقوقنا من
خالل معادلة وا�ضحة هي ال�شعب واجلي�ش واملقاومة.
بانتظار ما يتبلور على طاولة احلوار يف حتديد ال�صيغ و�أ�شكال العالقة ،ف�إن
كل �صراخ �أو �صخب ي�صدر عن العدو ال�صهيوين وداعميه هدفه التحري�ض
وبث اخلوف وو�ضعنا يف مو�ضع االتهام و�صرف النظر عما ميار�سه من جرائم
وانتهاك للمقد�سات يف خمطط تهويد لكل فل�سطني ،وتدعيم لإحتالل الأر�ض
العربية و�أجزاء من �أر�ضنا يف مزارع �شبعا وتالل كفر�شوبا.
�إننا �إذ ال نرى م�ؤ�شرات حرب وال نرغب بها ف�إننا ال نخ�شى تهديدات العدو ولن
نخ�ضع البتزازه ولن نغفل حلظة واحدة عن نواياه وا�ستعداده لتغيري املعادلة ،بل
علينا توفري كل �أ�سباب القدرة والإمكانات التي ت�ؤهلنا للدفاع عن بلدنا وا�سرتداد
حقوقنا .هذا لي�س حق ًا م�شروع ًا فقط بل هو واجب �إن�ساين ووطني و�أخالقي بكل
املعايري والقواعد القانونية الو�ضعية منها والدينية.
�أمتنى مل�ؤمتركم النجاح ،وملناق�شاتكم �أن تعزز م�سرية بناء قدرات الإن�سان يف
هذا الوطن ليتكامل �إجنازنا يف حترير الأر�ض وردع العدوان مع م�سار و�إجناز
حترير طاقات �إن�سان هذا الوطن وقدراته ومواهبه.
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الف�صل الأول
املناهج الرتبوية والتوجيه املهني يف لبنان
د .كمال بكدا�ش

�أ�ستاذ علم النف�س  -اجلامعة اللبنانية

يهدف التوجيه املهني يف مرحلة الدرا�سة الثانوية �إىل م�ساعدة الطالب على
اتخاذ قرار ب�ش�أن اختيار الإخت�صا�ص  /املهنة التي تتالءم مع ميوله ال�شخ�صية
وقدراته ويتوافر الطلب عليها يف �سوق العمل.
ويرتكز التوجيه املهني يف هذه املرحلة على ثالث خطوات رئي�سية هي :
ا�ستك�شاف عامل الإخت�صا�صات وعامل املهن ،ثم اكت�شاف امليول والقدرات
الذاتية ،وبعدها اتخاذ القرار .وبذلك ي�ساعد التوجيه املهني الطالب يف تب ّني
خيار من ثالثة خيارات :الإلتحاق باجلامعة� ،أو باملعهد التكنولوجي� ،أو االرتباط
مبا�شرة بعمل من الأعمال.
موجهون متخ�ص�صون يف املدار�س
تق ّدم م�ؤ�س�سات ومراكز متخ�ص�صة �أو ّ
خدمة التوجيه املهني �إىل طالب املرحلة الثانوية ب�صورة فردية �أو جماعية .وتقوم
املوجه للطالب ( �أو ملجموعة من الطالب )
عملية التوجيه بوجه عام كالآتي :يوفر ّ
مواد م�صورة وم�سموعة ومرئية ت�ساعده على ا�ستك�شاف االخت�صا�صات اجلامعية
واالخت�صا�صات املهنية واملهن املتوافرة يف �سوق العمل ،ثم يجري املوجه للطالب
اختبارات ت�ساعده على التعرف �إىل ميوله املهنية ومهاراته وقيمه املهنية و�صفاته
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ال�شخ�صية وقدراته ،وبعد ذلك يختار الطالب يف �ضوء ذلك كله ما يالئمه من
اخت�صا�ص �أو مهنة يتوافر عليها الطلب يف �سوق العمل.
�صدرت خطة النهو�ض الرتبوي عام  1994وت�ضمنت اخلطوط العامة لل�سيا�سة
الرتبوية يف لبنان ب�أبعادها الوطنية والفكرية والإن�سانية والإجتماعية ،ثم �أعقب
ن�شر هذه اخلطة �صدور الهيكلية اجلديدة للتعليم يف لبنان عام  1995واملناهج
التعليمية اجلديدة يف العام .1997
تنظم املناهج اجلديدة هيكلية التعليم العام والتعليم املهني  /التقني وفق ًا
مل�سارين :التعليم النظامي والتعليم غري النظامي .ي�شمل التعليم النظامي:
مرحلة الرو�ضة ( �سنتان ) ،املرحلة الإبتدائية ( �ست �سنوات  ،احللقة االوىل:
� 3سنوات واحللقة الثانية� 3 :سنوات ) ،املرحلة املتو�سطة ( احللقة الثالثة3 :
�سنوات ) .متثل املرحلة االبتدائية واملرحلة املتو�سطة التعليم الأ�سا�سي الذي
يتفرع بعده التعليم الثانوي ( � 3سنوات) �إىل اجتاهني :عام ومهني  /تقني� .أما
التعليم غري النظامي فهو م�سار تدريبي على املهن للذين �أنهوا املرحلة االبتدائية
ويرغبون بـ � /أو يتجهون �إىل اكت�ساب مهنة يف وقت مبكر.
تتفرغ املرحلة الثانوية العامة ابتدا ًء من ال�صف الثانوي الثالث �إىل �أربعة
فروع :علوم عامة ،علوم احلياة ،اجتماع – اقت�صاد� ،آداب و�إن�سانيات .وتتفرع
املرحلة الثانوية التقنية �إىل ثالثة فروع :الزراعة وال�صناعة واخلدمات.
تتميز هذه الهيكلية التعليمية – من وجهة نظر التوجيه املهني – بانفتاحها
على جماالت العمل مبا يراعي ميول وقدرات املتعلم وفق نظام �إر�شاد وتوجيه
تربوي ومهني يواكب خمتلف مراحل التعليم .ويربز هذا االنفتاح بوجه خا�ص من
خالل تو�سع الهيكلية يف التفريع بد ًء من املرحلة الثانوية مع االخت�صا�صات يف
اجلامعات وحاجات �سوق العمل ،كما يربز من خالل املرونة يف التحول من اجتاه
تعليمي �إىل �آخر.
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هذا على �صعيد هيكلية التعليم� ،أما على �صعيد املناهج ف�إ�ضافة �إىل بع�ض
التجديدات الهامة على م�ستوى الغايات والأهداف العامة لكل مرحلة من املراحل
مف�ص ًال للأهداف اخلا�صة لربنامج تعليم كل مادة من املواد
وكذلك حتديد ًا ّ
املقررة.
ومما تتميز به هذه االهداف – �إ�ضافة �إىل امور �أخرى – انها تلحظ يف كثري
من املجاالت تعريف املتعلم باملجاالت املهنية التي يتيحها الإخت�صا�ص بكل مادة
من املواد .فقد جاء مث ًال يف �أهداف برنامج تعليم مادة االجتماع واالقت�صاد (
ال�سنة الثالثة الثانوية – فرع االجتماع واالقت�صاد ) ما يلي:
“ يتمكن ( الطالب ) من �إيجاد ال�صالت والروابط بني التعليم الثانوي
والتعليم اجلامعي مبختلف فروع اخت�صا�صاته من خالل اطالعه على �أ�صول
و�أ�سا�سيات كل من :علم االجتماع ،علم االقت�صاد ،علم ادارة الأعمال ،العلوم
ال�سيا�سية ،والدرا�سات امل�صرفية ،درا�سات ال�سوق ،الإح�صاء التطبيقي،
واخلدمة الإجتماعية والتنمية املحلية “.
كما جاء يف �أهداف برنامج تعليم مادة الرتبية الوطنية والتن�شئة املدنية يف
املرحلة الثانوية ما يلي:
“ – تعريف املتعلم على حركة قطاعات املجتمع االقت�صادية والأن�شطة التي
تقوم بها واملنفعة التي تنجم عنها ،وما تتطلبه من معارف ومهارات وكفاءات يف
خمتلف حقول االخت�صا�ص ،وما توفره من فر�ص عمل لل�شباب وتعزيز �أخالقية
العمل وااللتزام به كحق وواجب ،واحرتامه كقيمة �إن�سانية مهما كانت املهنة �أو
احلرفة املتعلقة به “.
لقد �أطلق �صدور املناهج التعليمية اجلديدة ور�شة كربى ب�إدارة املركز
الرتبوي للبحوث والإمناء لت�أليف الكتب املدر�سية مبا يتفق مع الأهداف العامة
واخلا�صة للمناهج ،ولتدريب املعلمني واملعلمات على هذه املناهج وال �سيما على
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�أ�ساليب التدريب النا�شطة التي ُيفرت�ض �أن ترتجم الأهداف التعليمية والرتبوية
�إىل نتاجات تعليمية قابلة للتقييم لدى املتعلم.
وقد �أعقب ذلك �صدور نظام التقييم بالكفايات الذي �أثار  -يف بداية تطبيقه
ولأ�سباب متعددة لي�س هنا جمال التطرق اليها � -إرباك ًا لدى املعلمني واملعلمات
�إال انه نظام جاء يعزز التوجه العام للمناهج ب�أن ال يقت�صر التعليم على التكوين
املعريف بل �أن ي�شمل يف وحدة متما�سكة ُ -تدعى الكفاية  -املهارات التطبيقية
واالجتاهات ال�شخ�صية .والوا�ضح �أن هذا التوجه عن�صر جوهري يف �إعداد
املتعلم �إعداد ًا �أف�ضل للنجاح يف عمله املهني امل�ستقبلي.
واخلال�صة �إن مناهج عام  1997قد ت�ضمنت يف �أهدافها والأ�ساليب التعليمية
التي تدعو لها ويف نظام التقييم الذي اعتمدته توجهات جديدة وهامة لتكوين
متع ّلم قادر من خالل العملية الرتبوية ب�شكل عام والإر�شاد والتوجيه ب�شكل خا�ص
على االختيار الر�شيد الخت�صا�صه اجلامعي ومهنته امل�ستقبلية ،كما حاولت هذه
املناهج من خالل م�سارات وتفرعات الهيكلية التعليمية �أن تعك�س �إىل حد كبري
تنوع املعارف واملهارات املتخ�ص�صة التي حتتاجها هذه املهن.
�إ�ضافة �إىل ما تقدم حلظت مناهج  1997و�ضع نظام الإر�شاد والتوجيه الرتبوي
واملهني يف خمتلف مراحل التعليم ،غري �أن هذا النظام مل يو�ضع للأ�سف مو�ضع
التطبيق يف املدار�س الر�سمية وال يف معظم املدار�س اخلا�صة .ومع الت�شديد على
�أهمية تطبيق هذا النظام ،يلفتنا بارتياح ن�شاط العديد من امل�ؤ�س�سات واملراكز
اخلا�صة والهيئات الداعمة للمدر�سة الر�سمية يف جمال التعريف بالإخت�صا�صات
بوجه خا�ص يف التعرف
واملهن وتقدمي امل�ساعدة لطالب وطالبات املرحلة الثانوية ٍ
على ذواتهم ويف اتخاذ القرار ب�ش�أن م�ستقبلهم الدرا�سي واملهني .ونود يف هذا
ال�صدد ان نلفت نظر هذه امل�ؤ�س�سات واملراكز – عند التعريف باالخت�صا�صات
واملهن – �إىل �ضرورة التو�سع مبفهوم “ �سوق العمل “ وعدم ح�صره بالبلد �أو
22
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ال�سوق املحلي .فكما يعلم اجلميع ف�إن فر�ص العمل املتاحة ل�شباب و�شابات لبنان
مل تعد – ومل تكن يوم ًا – حم�صورة بال�سوق اللبناين ،بل هي متوافرة وعلى
نطاق وا�سع يف �سوق العمل الإقليمي والعاملي ،وعلى ذلك من املهم التعريف
باالخت�صا�صات واملهن املتوافرة يف هذا ال�سوق وال �سيما منها االخت�صا�صات
واملهن غري التقليدية التي مل تت�شبع بعد بالوافدين من لبنان وغري لبنان.
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التعليم العايل بني القيمي والوظيفي

الف�صل الثاين
التعليم العايل بني القيمي والوظيفي
د .طالل عرتي�سي

�أ�ستاذ علم االجتماع  -اجلامعة اللبنانية

يواجه التعليم العايل يف العامل منذ �سنوات ا�سئلة وحتديات كثرية .منها
على �سبيل املثال ،قدرته على مواكبة التحوالت املعرفية التي جتري من حوله
بعد التطور اخلطري يف و�سائل االت�صاالت ويف ما يطلق عليه “انفجار املعرفة”.
وقدرته على مواكبة الأزمات االقت�صادية وال�سيا�سية التي ي�شهدها العامل منذ
عقود .والتي ال ي�شك احد بت�أثرياتها على التعليم العايل وعلى الدور املفرت�ض
للجامعات .التحديات الأخرى لها عالقة ب�شكل التعليم العايل� ،أي ما بات يعرف
اليوم بالتعليم االفرتا�ضي والتعليم عن بعد .وهذا النوع من التعليم كما هو معلوم
يختلف يف �شروطه عن التعليم اجلامعي التقليدي .ففي هذ النوع من التعليم
تراجع التوا�صل ال�شفهي املبا�شر ،وتخطت املعرفة الفرد الذي هو الأ�ستاذ،
وجتاوزت املكان الذي هو قاعة املحا�ضرات ،وهذا نتيجة مبا�شرة للعوملة .لقد
جعلت و�سائل االت�صال احلديثة اجلامعة االفرتا�ضية حقيقة ممكنة .ولكن هذا
التعليم االفرتا�ضي يواجه بدوره ا�سئلة قوية حول جديته وحول جودته.
�إن �إعادة التفكري يف و�ضع التعليم العايل اليوم له عالقة مبا�شرة بهذه العوملة
التي طرحت وب�شكل جذري البحث يف كثري من املفاهيم التي عرفتها �أجيال �سابقة،
25

اجل������ل�������������س������ة الأول�������ـ�������ـ�������ى
مثل الرتابط بني الزمان واملكان يف العملية التعليمية ،ومثل الهدف من التعليم،
�إىل وظيفة اجلامعة ،وانتاج املعرفة ،وقيمة املعرفة ،و�سوق العمل ،و�أدوار الفاعلني
اجلدد املحليني واخلارجيني غري الر�سميني وغري الرتبويني وغري اجلامعيني يف
التعليم العايل�( ...أدوار �أهل االقت�صاد وال�سيا�سة والتكنولوجيا.)...
�إن �إعادة التفكري يف و�ضع التعليم العايل ،يدفعنا �إىل التمييز بني �أنواع
التحديات التي يواجهها هذا التعليم يف البلدان املختلفة .ففي الغرب على
�سبيل املثال ال تقت�صر هذه التحديات على بعد واحد فقط .فهناك مثال” حاجة
�إىل تعليم عايل يف كل دولة �أوروبية ين�سجم مع خ�صو�صيات هذه الدولة ولكنه
يتكامل مع �أهداف االحتاد الآوروبي .وهذا االحتاد يريد بدوره �أن ين�سجم مع بنية
التعليم العايل الأمريكي .وثمة من يريد من اجلامعة يف الغرب ،خ�صو�صا” بعد
انهيار االحتاد ال�سوفياتي يف الت�سعينيات� ،أن ت�ساهم �أوال” يف ن�شر الدميقراطية
وتعزيزها يف �إطار االنتقال ال�شامل �إىل الثقافة الغربية .ولذا يريد البع�ض من
اجلامعة �أن تلعب دور الو�سيط بني الدولة وبني املجتمع املدين.
كما يدور نقا�ش وا�سع يف الغرب حول م�ستقبل التعليم العايل نف�سه .مبعنى �أن
هناك من يدعو �إىل خ�صخ�صة هذا التعليم مع تزايد االجتاه �إىل كف يد دولة
الرعاية التي ح�ضنت هذا التعليم طوال القرن املا�ضي .يف حني يريد �آخرون
ا�ستمرار هذه احلماية ان�سجاما” مع التوزان بني دور الدولة ودور القطاع
اخلا�ص .فال يرتك التعليم وال اخلدمات الأخرى ال�صحية واالجتماعية  ...بني
يدي القطاع اخلا�ص وحده الذي قد مينع حتقيق فر�ص التعلم للجميع كما تدعو
اىل ذلك الأمم املتحدة وكثري من الهيئات الدولية منذ عقود .وقد �ساهمت الأزمة
املالية العاملية الأخرية ( )2009يف تعزيز تلك الدعوات �إىل عدم التخلي املطلق
عن دور دولة الرعاية بعدما تدخلت الدولة مبا�شرة حلماية امل�صارف ومنع
االنهيارات التي هددت االقت�صاد العاملي برمته .وهناك من يريد من التعليم
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العايل التكيف مع متغريات ال�سوق وتطورات التكنولوجيا بحيث تخ�ضع الربامج
واملناهج يف اجلامعة �إىل حاجات ال�سوق �أوال” .ويعتقد ه�ؤالء ب�أن هذا اخل�ضوع
يحل �أزمة بطالة اخلريجني املتفاقمة .ويزيد العائد االقت�صادي للتعليم العايل...
ويزيد النمو االقت�صادي ويقل�ص الفقر ...لكن ثمة يف املقابل من يرى �أن التعليم
على م�ستوى (املناهج والربامج ) ال ميلك الوترية نف�سها من �سرعة التغري التي
حت�صل يف �سوق العمل� ،أو يف جمال التكنولوجيا .لذا ال ميكن التكيف مبثل تلك
ال�سهولة التي يظنها البع�ض ،مع متغريات هذا ال�سوق .ويزيد ه�ؤالء بالقول ان
علينا �أال نتوقع الكثري من التعليم العايل يف هذا املجال .مثل ما توقع الكثريون يف
البلدان ال�صناعية يف نهاية اخلم�سينيات وبداية ال�ستينيات (الثورات االجتماعية
وال�سيا�سية) �أن ي�ؤدي التعليم اىل بناء املجتمع املثايل واملجتمع اجلديد .لقد ظن
ه�ؤالء �أن كل م�شاكل عدم امل�ساواة والتفاوت االجتماعي �ستحل من خالل تو�سع
التعليم العايل  ...لكن ثمن اخليبة كان كبريا»...
تواجه اجلامعة اليوم حتديا» مهما» ال ميكن جتاهل ت�أثرياته على دورها
ومهامها .فعليها يف ظل التطورات االقت�صادية العاملية ويف ظل تغري الأفكار حول
دور اجلامعة ان تخ�ضع من جهة ملطالب �سوق العمل ،بحيث تن�سجم براجمها
ومناهج التعليم فيها ومقرراتها الدرا�سية مع حاجات هذا ال�سوق� .أي ما يتنا�سب
مع ما بلغه ال�سوق من تطور يف البيع و يف جني الأرباح ،ومن خلق احلاجات
املختلفة لال�ستهالك .وب�سبب الرتابط العوملي الراهن بني الأ�سواق �سيكون
علينا عندما نفكر يف عالقة اجلامعة ب�سوق العمل املحلي �أال نتجاهل عالقة
هذا ال�سوق وحاجاته املفرت�ضة مع حتوالت اال�سواق العاملية .لكن على اجلامعة
من جهة ثانية ،ويف ظل التطورات العلمية والتكنولوجية� ،أن تكون مكانا» لإنتاج
املعرفة .خ�صو�صا» و�أن �أحد �أبرز جتليات العوملة هو ما يطلق عليه «اقت�صاد
املعرفة» .وعلى التعليم العايل يقع العبء الأ�سا�س يف هذا املجال� ،أي يف جمال
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انتاج املعرفة.
لذا ي�صبح ال�س�ؤال املهم الذي تواجهه اجلامعة هو كيف �سيت�سنى لها ان توفق
بني دورين متناق�ضني:
1 .1التكيف مع ال�سوق من جهة ،وهو تكيف ال يعني �سوى اخل�ضوع لإمالءات
من يتحكم بهذا ال�سوق من قوى �سيا�سية واقت�صادية (�أي من العبني غري
تربويني ومن م�صادر غري تربوية حملية ودولية. )...
 2 .دورها من جهة ثانية يف انتاج املعرفة (�أدوار الرتبويني واملفكرين)،
وهذا الدور يتجاوز ال�سوق �إىل ما هو �أبعد من ذلك بكثري� .أي �إىل حيث
حت�صل املعرفة على قيمتها لذاتها و�إىل حيث ميكن �أن تتجاوز حدود
الزمان واملكان اي�ضا”.
يف بلداننا العربية ويف كثري من البلدان امل�شابهة يف عامل اجلنوب ،يواجه
التعليم العايل حتديات �أخرى كثرية بع�ضها مماثل لتلك التي يواجهها هذا التعليم
يف الغرب ،خ�صو�صا” �إ�شكالية العالقة مع دولة الرعاية على �سبيل املثال ،هذه
الدولة التي ح�ضنت التعليم العايل منذ بداياته يف منت�صف القرن املا�ضي ،مع
تبا�شري دولة اال�ستقالل ،وتتجه اليوم �إىل الرتاجع اجلزئي واملتدرج عن هذا
الدور ،مبوازاة ت�شجيع التعليم العايل اخلا�ص ومنحه الرتاخي�ص املالئمة ملناف�سه
التعليم اجلامعي احلكومي ...لكن هذا التعليم يف الوقت نف�سه ،وخالفا” ملثيله
الغربي ،ال يزال يفتقر يف كثري من احلاالت �إىل ا�ستخدام التكنولوجيا و�إىل مواكبة
تطوراتها يف العملية التعليمية .وهو يفتقر �أي�ضا” �إىل اال�سرتاتيجية التي حتدد
دوره ومهامه و�أهدافه يف �إطار التعليم عموما” ،والتنمية ال�شاملة خ�صو�صا”.
لذا نلحظ �أن التعليم العايل يف معظم البلدان العربية يغرد غالبا” لوحده
خارج �سرب الر�ؤى التنموية ال�شاملة ،وخارج �سرب اال�سرتاتيجيات االجتماعية
والتعليمية واملعرفية. ،بحيث ي�صبح احلديث عن �إ�صالح التعليم العايل� ،أو حتى
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عن عالقته ب�سوق العمل ،من دون التفكري يف �إ�صالح �شامل للتعليم يف مراحله
كافة ،ومن دون البحث يف طبيعة العالقة بني اجلامعة واملجتمع ،مثابة جهد من
دون طائل...
يربر �أن�صار ربط اجلامعة ب�سوق العمل بالتكاليف التي تتكبدها الدولة للإنفاق
على اجلامعة ،ولذا يريد ه�ؤالء خف�ض عدد طالب اجلامعة وعدد �أ�ساتذتها
وزيادة ر�سوم الإنت�ساب �إليها ،و�صوال” �إىل التفكري بخ�صخ�صتها .ويف ذلك،
كما يبدو للوهلة الأوىل ،تناق�ض �صارخ بني منطقني :منطق “حديث” يبحث يف
اجلامعة عن منظومة ربحية جتارية (منطق ال�سوق) ،ومنطق “تقليدي” يريد
للجامعة دورا” �أخالقيا” وعلميا” ومعرفيا”.
مل يطرح مثل هذا النقا�ش يف ال�سابق يف البلدان العربية حول دور اجلامعة
وعالقتها ب�سوق العمل .كانت حكومات الرعاية ت�ؤمن �إىل حد بعيد خلريجي
اجلامعات عمال” �أو وظيفة يف امل�ؤ�س�سات احلكومية املختلفة .فتمت�ص الوظائف
احلكومية ن�سبة كبرية من اخلريجني ،وقد �أتاحت فرتة بناء الدولة وم�ؤ�س�ساتها
يف اخلم�سينيات حتى ال�سبعينيات تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية من دون �أي عقبات.
لكن ال�سنوات الالحقة (منذ الثمانينيات) �شهدت تخمة يف موظفي امل�ؤ�س�سات
الر�سمية �أنتجت بريوقراطية �إدراية �ساهمت يف ترهل امل�ؤ�س�سة احلكومية ويف
تربير التفكري الالحق املحلي والدويل يف كيفية معاجلة اخللل الذي حلق بهذه
امل�ؤ�س�سة احلكومية .ومن بني تلك الأفكار االجتاه نحو تقلي�ص االلتزام احلكومي
بالتوظيف (التعاقد الوظيفي) وتقلي�ص االنفاق احلكومي على التعليم ،ويف الوقت
نف�سه تعزيز القطاع اخلا�ص الذي يفرت�ض �أن ي�ستقطب بدوره اخلريجني من
اجلامعات ،وكذلك التفكري يف كيفية ربط اجلامعات ب�سوق العمل بحيث ت�صبح
اجلامعة �أكرث ابتعادا” عن الدرا�سات النظرية و�أكرث اقرتابا” من التخ�ص�صات
ذات ال�صلة بحاجات ال�سوق .ومع هذه التحوالت يف التفكري يف وظيفة اجلامعة
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ودورها وانتاجيتها ح�صل حتول مواز يف النظر �إىل قيمة العلم نف�سه .فقد
ارتفعت القيمة املعنوية واملادية لكل ما له عالقة بالتخ�ص�ص الذي ي�ؤدي اىل
وظيفة يف ال�سوق ،وتراجعت يف الوقت نف�سه على امل�ستويني املعنوي واملادي قيمة
�أي تخ�ص�ص قد ال يجد له مكانا” يف �سوق البيع وال�شراء وجني املال والأرباح.
�ساهم يف الرتويج لهذه الفكرة الأخرية التحوالت االقت�صادية واالجتماعية طوال
العقود املا�ضية التي جعلت من امل�صرف ومن ال�سوق املرتبط بامل�صرف حمور
احلياة يف املدينة ،ثم حمور احلياة والعالقات والقيم االجتماعية يف املجتمع.
وحتولت بعد ذلك قيمة الإن�سان تدريجيا” �إىل ما ميلك ولي�س �إىل ما يعرف �أو
ما يكون .وهو ما عرب عنه �إريك فروم يف كتابه ال�شهري “بني امللكية والكينونة”
الذي انتقد فيه املجتمع الغربي احلديث الذي بات ميجد قيمة امللكية �أكرث من
�أي قيمة �إن�سانية �أخرى (قيمة الكينونة).
مع هذا الرتاجع القيمي يف النظرة �إىل التعليم مل يعد هذا الأخري قيمة
�إن�سانية عليا بحد ذاتها بغ�ض النظر عن الوظيفة التي �سيح�صل عليها املتعلم.
مل يكن الأمر كذلك يف كل احل�ضارات العظيمة التي رفعت �ش�أن العلم والعلماء.
فلم ي�س�أل �أحد يوما” ماذا كان يعمل �سقراط �أو �أفالطون �أو الغزايل �أو ابن عربي
�أو رو�سو �أو فولتري �أو جمال الدين الأفغاين � ...أو �سواهم من العلماء والفال�سفة
�أو من املفكرين وامل�صلحني  ...حتى �أن بع�ض العلماء عاب على �أقرانه قبول
الأجر على التعليم ،لأن العلم �أ�سمى من �أي �أجر ميكن احل�صول عليه .وقال
�آخر �أن رتبة العلم �أعلى الرتب .وقال الإمام علي (ع) يا بني العلم خري من
املال ،العلم يحر�سك و�أنت حتر�س املال ،والعلم حاكم واملال حمكوم ،والعلم يزكو
بالإنفاق واملال تنق�صه النفقة ...واملق�صود من ذلك كله �أن العلم هو احلاكم وهو
املرجعية الأ�سا�س قبل �أي مرجعية �أخرى� .إنها بتعبري �آخر �أ�صالة العلم ،و�أ�صالة
املعرفة .ولي�ست ا�صالة ال�سوق� ،أو�أ�صالة البيع وال�شراء.
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هذه لي�ست دعوة �إىل بطالة املتعلمني .ولكنها ت�أكيد على قيمة العلم �أوال” قبل
قيمة ال�سوق الذي �سيحدد للمتعلم ما ينبغي عليه �أن يفعله .والذي �سيحدد قيم
النا�س ومكانتهم االجتماعية من خالل ما ميلكون ولي�س من خالل ما يعلمون.
فتحت اجلامعات العربية النقا�ش منذ �سنوات حول بطالة اخلريجني ،وحول
عالقة اجلامعة ب�سوق العمل .ومع تزايد ان�ضمام الدول �إىل منظمة التجارة
العاملية ،ومعها الرتابط مع الأ�سواق الدولية ...بات من الطبيعي �أن ن�شهد انعقاد
امل�ؤمترات يف املغرب والكويت واالردن ولبنان واململكة ال�سعودية و�سواها لبحث
م�ستقبل هذه العالقة بني اجلامعة و�سوق العمل .وقد انعقد بع�ض هذه امل�ؤمترات
بدعم وت�شجيع هيئات دولية مثل برنامج متبو�س ( )Tempusلالحتاد االوربي
الذي “يعمل على التوا�صل والتعاون بني اجلامعات و�سوق العمل” .والذي عقد
�أحد م�ؤمتراته يف الأردن عام  2005مب�شاركة حوايل مائتي �شخ�ص من الدول
الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي والدول ال�شريكة يف برنامج متبو�س مبا فيها دول
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا� .ضمن �إطار “ال�شراكة الأورومتو�سطية” .ويدعم
هذا الربنامج تطوير نظام التعليم العايل من خالل التعاون املتوازن بني �أوروبا
و�شركائها يف منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط ودول البلقان الغربية ورو�سيا ودول
القوقاز وجمهوريات �آ�سيا الو�سطى.
ويف جمل�س التعاون اخلليجي ثمة من يتحدث عما ي�سميه “حلاق اجلامعات
ب�سوق العمل” يف �إطار من املناف�سة بني اجلامعات الوطنية واجلامعات االجنبية
(عدم التكاف�ؤ يف املناف�سة) ،بعدما �سبق �سوق العمل يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي تطور التعليم بخطوات عديدة .وهذا ما جعل دول املجل�س ت�سعى لتطوير
م�ؤ�س�ساتها التعلمية يف حماولة لردم الفجوة القائمة بني متطلبات �سوق العمل
واملناهج التعليمية .لكن امل�شكلة التي ت�شبه �إىل حد بعيد ما يجري يف بلدان عربية
�أخرى �أن اجلامعات الوطنية يف دول اخلليج مل تكن قادرة على تقدمي م�ؤهالت
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بامل�ستوى العايل الذي حتتاجه ال�سوق ال�سريعة التطور ،وخ�صو�ص ًا يف املجاالت
اجلديدة واحليوية ...وبد ًال من هجرة طالب اخلليج �إىل اخلارج �شهدنا هجرة
للجامعات الأجنبية �إىل اخلليج .وكانت الإمارات �أول من ا�ستقبل طالئع هذه
الهجرة بت�أ�سي�س اجلامعة الأمريكية يف دبي عام  ،1995وبعد �أحداث احلادي
ع�شر من �سبتمرب  2001زاد عدد هذه اجلامعات ،ففي قطر وحدها مت افتتاح
�أربع جامعات �أمريكية جديدة هي :وايل كورنيل كارنيغي ميلون وتك�سا�س �إيه �أند
�أم وجورج تاون.
ويف اليمن نظمت كلية االقت�صاد يف جامعة عدن ( )2010/2/17ندوة
علمية بعنوان «خمرجات جامعة عدن وعالقتها ب�سوق العمل – كليتي االقت�صاد
والهند�سة �أمنوذج ًا» ،جمعت �أكادمييني ومتخ�ص�صني من كلية االقت�صاد
وعدد من رجال الأعمال «لإقامة عالقة �شراكة وتكامل مع القطاع اخلا�ص مبا
�سي�سهم يف حت�سني خمرجات اجلامعة وتلبيتها حلاجات اجتماعية « ،ومبا ميكن
من حتقيق ر�سالتها (اجلامعة) يف خدمة املجتمع ف�ض ًال عن خدمة خريجيها
بت�أهيلهم وت�سليحهم باملعارف واملهارات لي�ضحوا قادرين على املناف�سة يف �سوق
العمل املحلية ودول اجلوار.
ومن �سوريا دعت اخلبرية يف جمال �سوق العمل وتطوير املوارد الب�شرية �سابينا
روث -من االحتاد االوروبي� -إىل ربط اجلامعات ب�سوق العمل» و�إىل �ضرورة
مواءمة مناهج التعليم اجلامعي الحتياجات �سوق العمل عن طريق الت�شبيك مع
ال�شركاء يف القطاعني العام واخلا�ص يف �سوق العمل املحلية والدولية ومعرفة
متطلبات �أرباب العمل عند توظيف اخلريج اجلامعي اجلديد .ور�أت روث يف
حما�ضرتها (� )2010/2/10أن على اجلامعة �إك�ساب خريجها اخلربة العملية
خالل درا�سته بها وهذا مطلب �أ�سا�سي ل�سوق العمل الذي يرغب بخريج م�ؤهل
علمي ًا وعملي ًا ولديه خربة ويتم ذلك من خالل الدورات وور�شات العمل التي تقام
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بني اجلامعة وامل�ؤ�س�سات وخمتلف الفاعليات الأخرى .كذلك رفع كفاءة العاملني
يف اجلامعات نف�سها وتدريبهم مبا يالئم التطورات العملية والتعليمية.
و�أعدت جامعة الكويت درا�سة حول مواءمة خمرجاتها مع احتياجات �سوق
العمل الكويتي وذلك �ضمن �سيا�سة الدولة يف الرتابط والتن�سيق مع خططها
امل�ستقبلية والتنموية وال�سيا�سة اال�سرتاتيجية التي تنتهجها م�ؤ�س�سات التعليم
العايل.
ويف لبنان ،بد�أت جمموعة من الطالب اجلامعيني البحث عرب موقع �إلكرتوين
ا�ستحدثوه با�سم «ال�سوق اللبنانية”  ،عن ح ّل م�شكلة مزمنة ا�سمها عدم التن�سيق
بني االخت�صا�صات اجلامعية وحاجة �سوق العمل.
ولعل �أهم ما يطمح �إليه ال�شباب هو التو�صل �إىل �إقناع احلكومة ب�إن�شاء
م�ؤ�س�سة عامة �أو مديرية ت�شرتك فيها وزارات الرتبية والتعليم العايل واالقت�صاد
والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،تكون مهمتهما درا�سة الأ�سواق وتوحيد التعليم
اجلامعي تبع ًا ملتطلبات هذه ال�سوق وحاجات التنمية يف البالد.
�إن م�شكلة الدعوة �إىل ان�سجام التعليم العايل يف لبنان مع �سوق العمل �أنها مل
تكن مرتبطة ب�أي م�شروع ر�سمي لإ�صالح حقيقي وفق ر�ؤية ا�سرتاتيجية �شاملة
معرفية واقت�صادية ووطنية للجامعة اللبنانية .ومن غري املعلوم حتى كتابة هذه
ال�سطور ما هي ا�سرتاتيجية الدولة اللبنانية جتاه التعليم العايل :هل هي ت�شجيع
التعليم اخلا�ص ان�سجاما» مع اخل�صخ�صة التي متتدح ف�ضائلها يف القطاعات
الأخرى؟ �أم هي تعزيز اجلامعة اللبنانية جلذب الطالب من القطاع اخلا�ص
اليها؟ .لكل واحد من هذين اخليارين ا�سرتاتيجية يجب �أن تكون وا�ضحة ومعها
امل�شاريع والربامج املالئمة .خ�صو�صا» و�أنه:
 1 .مل يح�صل �أي ربط بني تطوير مناهج التعليم يف معظم كليات اجلامعة
وبني مناهج التعليم يف املرحلة الثانوية (بحيث يكون هذا التكامل جزءا”
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من الت�صور اال�سرتاتيجي ال�شامل ملا تريده الدولة من التعليم (مبا فيها
العالقة مع �سوق العمل).
2 .2معظم حماوالت تطوير مناهج اجلامعة وبراجمها جاءت م�ؤخرا” على
خلفية ال�ضغوط اخلارجية للتكيف مع التغيري الذي ح�صل يف برامج
التعليم اجلامعي االوروبي(نظام  .)LMDومل ت�أت بناء لأولويات و�ضعتها
اجلامعة بالتعاون مع اهل اخلربة واالخت�صا�ص يف املجاالت كافة ،مبا
ين�سجم �أوال” مع التغيري الذي ح�صل يف لبنان يف العقود املا�ضية ،ثم
مع التغيري الذي ح�صل من حولنا يف املنطقة التي نتتمي اليها ،ثم مع
التحوالت املختلفة يف العامل املعرفية والثقافية واملهنية...
�إن املبادىء التي حتكم �أهداف التعليم العايل -بح�سب ورودها يف الوثائق
الر�سمية اللبنانية -هي على ال�شكل الآتي:
• اكت�ساب املعارف واملهارات
• التكيف مع احتياجات املجتمع
• ربط التعليم العايل بحاجات �سوق العمل
• ن�شر املعارف املتخ�ص�صة وتطويرها
•	�إنتاج نخب املجتمع وقواه املحركة
على �ضوء هذه املبادئ ،وا�ستنادا» �إىل ما �سبق ال ميكن اخت�صار مهمة التعليم
العايل بح�سن العالقة مع �سوق العمل فقط .بل على اجلهات الر�سمية �أن:
 1 .متتلك ر�ؤية ا�سرتاتيجية وا�ضحة جلهة وظيفة اجلامعة اللبنانية ودورها
وهويتها (ما هو املطلوب من اجلامعة اللبنانية؟ �أي دور علمي؟ �أي دور
وطني؟ تعزيز �أي هوية و�أي انتماء؟ و�أي عالقة ب�سوق العمل؟ �أي عالقة
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ب�إقت�صاد املعرفة وب�إنتاجها؟)� .أي �أن �سوق العمل هو واحد من �أهداف
اجلامعة ولي�س هدفها الوحيد.
2 .2متتلك ر�ؤية تنموية �شاملة تكون اجلامعة اللبنانية جزء ًا منها� ،إىل جانب
امل�ؤ�س�سات الأخرى ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية واالجتماعية...
هكذا تعي�ش اجلامعات العربية املختلفة قلق العالقة مع �سوق العمل .ولي�س
قلق املعرفة كقيمة عليا .لكن امل�س�ألة املهمة ال تكمن هنا فقط .بل يف دور اجلامعة
الذي يخت�صره هذا الإهتمام بتلبية حاجات ال�سوق (الدور الوظيفي) .لأن هذا
التكيف هو الذي يطرح بدوره الكثري الكثري من الأ�سئلة حول م�ستقبل اجلامعة
وم�ستقبل التعليم العايل نف�سه .وحول م�ستقبل هذه العالقة مع �سوق العمل ومع
القيم التي تفر�ضها هذه العالقة مع هذا ال�سوق ...بحيث بات على �سبيل املثال
مقيا�س تقدم �أي جامعة �أو �أي منهاج تعليمي فيها هو يف مدى مواءمته �أوال»
و�أخريا» ل�سوق العمل .ف�إذا قيل على �سبيل املثال �أن هذا التخ�ص�ص يف هذا العلم
من العلوم لي�س له فر�ص عمل جيدة �أو �أكيدة ف�إن اال�ستنتاج املبا�شر هو �أن هذا
التخ�ص�ص ال قيمة له ،من دون �أن ي�ستتبع ذلك �أي ت�سا�ؤل �أو حتى �أي ت�شكيك
يف �سوق العمل نف�سه ويف مدى حاجة النا�س �إىل هذا ال�سوق �أو يف مدى م�ساهمة
ما �أنتجه هذا ال�سوق من �سلع ومن وظائف يف تطور املجتمع ويف تنميته الفعلية.
�أو حتى يف مدى الت�أثري ال�سلبي لهذا ال�سوق يف دفع املجتمع نحو اال�ستهالك
والتبذير غري املنتج...
�إن ح�صر مهمة اجلامعة وجناحها ب�سوق العمل ،يفرت�ض لي�س فقط تغيري
الربامج واملناهج وطرائق التعليم� ،أو تغيري طريقة النظر �إىل التعليم اجلامعي
وقيمته ،بل يفرت�ض �أي�ضا» على امل�ستوى العملي الت�شدد يف �شروط قبول الطالب
يف اجلامعة .ما يعني تلقائيا» عودة �إىل ا�صطفاء الطالب وحرمان الكثريين
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منهم من االلتحاق باجلامعة خالفا» لكل الدعوات التي �سادت يف العقود
اخلم�سة الأخرية والتي كانت ت�شدد على حق اجلميع يف التعليم العايل .وهذا
يعني �أي�ضا»ا�صطفاء اخلريجني الذين �سيلتحقون ب�سوق العمل� .أي �أن البطالة يف
هذه احلالة �ستبد�أ قبل االلتحاق باجلامعة ولي�س بعد التخرج منها فقط.
�إن اختزال التعليم العايل بالدور الوظيفي (العالقة مع �سوق العمل) ،يفتح
النقا�ش �أي�ضا» حول ت�أثري املنظمات االقت�صادية الدولية على هذا التعليم.
لأن كل من له عالقة ب�سوق العمل �أو يعمل يف هذا ال�سوق على م�ستوى �أفراد �أو
جماعات �أو م�ؤ�س�سات �سوف يكت�شف �سريعا» مدى ترابط هذا ال�سوق وما يجري
فيه من عالقات وتبادالت مع املنظمات االقت�صادية الدولية من البنك الدويل
�إىل منظمة التجارة العاملية� ،إىل امل�ؤ�س�سات الأخرى التي ت�شبهها من حيث الدور
والوظيفة .و�إذا كان ت�أثري املنظمات وال�شركات االقت�صادية جليا» على امل�ستوى
ال�سيا�سي (ذكرت �صحيفة «التاميز» الربيطانية يف (� )2010/5/28أن �شركة
«�شل» النفطية الهولندية هي من �صاغ اخلطاب الذي �أر�سله رئي�س الوزراء
الربيطاين ال�سابق طوين بلري �إىل الرئي�س الليبي معمر القذايف ،مل�ساعدتها
يف ت�أمني عقد نفطي مع طرابل�س ،قيمته  500مليون دوالر ،ما «يثري ت�سا�ؤالت
حول الدوافع احلقيقية وراء توجه بريطانيا حينها� ،إىل حت�سني عالقاتها مع
ليبيا )”...ف�إن ت�أثري هذه املنظمات وال�شركات االقت�صادية ال يزال بحاجة
�إىل املزيد من التو�ضيح على امل�ستويات الرتبوية .فـ»االتفاق العام حول جتارة
اخلدمات»  AGCSعلى �سبيل املثال (الذي ترعاه منظمة التجارة العاملية) �أثار
انتقادات وا�سعة نظرا” لتهديده لدور ال�سلطة ،وامل�صالح العامة ولت�أثريه على
نوعية التعليم .لأن حترير التبادل التجاري ميكن �أن يغري بعمق طبيعة خدمات
التعليم العايل .ومع العجز احلكومي عن مواكبة حاجات التعليم العايل اجلديدة
فتحت الطريق �أمام ظاهرة جديدة هي ظاهرة جامعات الـ (.)Entreprise
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ففي الواليات املتحدة على �سبيل املثال �أ�صبح هذا النوع من اجلامعات وا�سع
االنت�شار .وباتت تخ�ص�صاتها يف الإعداد التقني ويف التمكني املهني تناف�س
التعليم املهني يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية .وهي تدرك متام ًا فوائد اال�ستثمار يف
ا�سرتاتيجيات جديدة للتعلم والتعليم ،وتعطي االولوية خلدمة امل�ستهلكني.
بحيث دخلت بقوة يف �سوق الرتبية واالعداد ،وهي حتظى يف حاالت كثرية بدعم
احلكومة التي تعتقد �أن هذه اجلامعات ت�شجع التجديد من خالل التناف�س يف
قطاع �صناعة الرتبية ( .)indudstrie de l’educationخ�صو�ص ًا و�أن اتفاقية
التجارة العاملية تفر�ض حترير اال�سواق .وهذا يعني حترير �سوق التعليم العايل
�أي�ض ًا .ما ي�ضعف �سلطة الدولة على هذا التعليم مثلما ت�ضعف هذه ال�سلطة على
القطاعات التجارية واالقت�صادية التي باتت تخ�ضع للأ�سواق ولل�شروط الدولية
�أكرث من خ�ضوعها لل�شروط �أو الإمالءات املحلية �أو القومية...
لقد تغري م�شهد التعليم العايل ،مل يعد الطالب والأ�ساتذه وحدهم هم
الفاعلون .فقد تزايدت الدوافع االقت�صادية واملادية امل�ؤثرة على هذا التعليم.
وبتنا �أمام م�ساهمني دوليني يف اخلدمات الرتبوية .و�أ�صبحت الدوافع الربحية
حقيقة واقعية لي�س فقط يف امل�ؤ�س�سات اخلا�صة بل ويف حاالت كثرية يف امل�ؤ�س�سات
احلكومية .لقد ات�سع اجلانب التجاري للرتبية ،ما يفر�ض على املعنيني مب�ستقبل
التعليم اجلامعي �إدراك تبعات حترير التجارة على التعليم العايل التخاذ
الإجراءات املنا�سبة لتقلي�ص التهديدات على متا�سك التعليم العايل ونوعيته.
�إن اتفاق تبادل اخلدمات الرتبوية ميكن �أن يهدد التعليم “كمنفعة عامة”Bien
 Publicلأن اجلامعة �ستخ�ضع ملنطق العر�ض والطلب .وهذا املنطق ،كما هو
معلوم ،متبدل وغري ثابت (Globalisation et Universite’s Nouvel
 .) espace,nouveaux acteurs,editions Unesco2003,P90و�ستطغى
الأهداف والأولويات التجارية على التعليم العايل قبل �أي �أهداف �أخرى �أ�سا�سية
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مثل التنمية االجتماعية والتنمية الثقافية والعلمية ،ومثل دور الرتبية يف تعزيز
الدميقراطية واملواطنة ،كما يطمح �إىل ذلك البع�ض ...يقول �أحد اخلرباء
الغربيني يف جمال الدفاع عن �إ�صالح التعليم العايل�“ :إن العوملة ميكن �أن ت�ساعد
بلدا” على اال�ستفادة من منتجات التعليم العايل� .إن �إحدى م�شاكل العامل العربي
يف بلدان مثل م�صر والأردن �أن الكثري من ال�شباب يتخرجون من اجلامعة وال
يجدون عم ًال� .إ‘ن جمود �أ�سواق العمل وف�شل التوا�صل مع �سبل التجارة العاملية
�أدى �إىل عزلة ن�سبية و�إىل جمود اقت�صادي يف ق�سم كبري من ال�شرق الأو�سط� .إن
ح�صول �أعداد كبرية من ال�شبان على تعليم جيد من دون احل�صول على وظيفة
ميكن �أن ي�سبب اال�ضرابات� .إن اندماجا” منا�سب ًا يف االقت�صاد العاملي ميكن �أن
يحفز االقت�صادات ويحرك اال�ستثمارات الأجنبية و�أن يخلق الوظائف .وي�سمح
للبلدان باال�ستفادة من خمرجات �أنظمة التعليم العايل فيها...
�إن ما تقدم يعني �أن على اخلرباء التجاريني والقانونيني �أن يدر�سوا اجلوانب
التقنية والقانونية يف اتفاق التبادل احلر للخدمات الرتبوية .ولكن ما يتعلق
بال�سيا�سات العامة مثل التمويل والإلتحاق باجلامعة ونوعية التعليم يجب �أن تبقى
يف الإطار الرتبوي ،ويجب �أال تخ�ضع لإتفاقيات منظمة التجارة العاملية .وعلى
الرتبويني �أن يدر�سوا كيف ميكن تطبيق كل اجلوانب املتعلقة باخلدمات الرتبوية.
�إن التقارب املقرتح للجامعة مع ال�صناعة وامل�صنع (�سوق العمل) �سوف يغري
بال �شك قاعدة عالقتها مع باقي املجتمع.
•فهل مبقدور اجلامعة �أن تدخل يف مثل هذه العالقة اجلديدة ال�ضيقة مع
ال�صناعة و�أن حتفظ يف الوقت نف�سه دورها كم�ؤ�س�سة م�ستقلة للمنفعة
العامة؟
•وكيف ميكن للجامعة �أن تتحدث عن التنمية الإن�سانية والتنمية االقت�صادية
وعن التنمية االجتماعية ،والتنمية امل�ستدامة ...و�أن ت�ساهم فيها �إذا هي
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قبلت عدم امل�ساواة االجتماعية واالقت�صادية والإن�سانية التي تزداد
ات�ساعا يف عامل اليوم؟ وعدم امل�ساواة ،هو نتيجة حترير الأ�سواق وعوملتها
التي زادت الأغنياء غنى والفقراء فقرا”؟؟
تبدو الأ�سئلة كثرية و�شائكة حول عالقة التعليم العايل ب�سوق العمل
(بالوظيفة) .وال تبدو الإجابات �سهلة وي�سرية ا�ستنادا” �إىل هذا الرتابط املعقد
بني امل�ستويات االقت�صادية واملعرفية والتجارية ...وبني امل�ستويات الدولية واملحلية
يف الت�أثري �سواء على �سوق العمل �أو على �سري امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة .لكن
من كل ما تقدم ميكن ا�ستنتاج ما يلي:
•تبدو اجلامعة �أمام مهمة �صعبة .هذه املهمة هي حتديد الأولوية التي
�ستجعلها هدفا” لوجودها .هل هي تلبية حاجات �سوق العمل� ،أم تلبية
الأهداف املعرفية بغ�ض النظر عن العالقة املفرت�ضة مع ال�سوق؟ وكيف
تبلور اجلامعة دورها على �ضوء التحوالت املعا�صرة( ،التطور التكنولوجي،
التحرير التجاري ،ترابط اال�سواق ،تفاقم البطالة )...بحيث توائم يف
توازن دقيق ومنطقي بني املعرفة كقيمة �إن�سانية عليا (و�إعادة الإعتبار �إىل
هذه املعرفة ك�أحد �أهم املحددات احل�ضارية لأي �أمة من الأمم) وبني �سوق
العمل ك�ضرورة اجتماعية واقت�صادية ...وب�سبب هذه املهمة ال�صعبة جتد
اجلامعات نف�سها يف مواجهة �ضغوط متناق�ضة :من جهة دورها التقليدي
املعريف الذي يحتم عليها الإنفتاح على كل التبادالت الفكرية العاملية ومن
جهة ثانية ما تتوقعه احلكومات واملجتمع منها من م�ساهمة يف عملية
التنمية االقت�صادية املحلية� .إن التوازن ال�صحيح بني املهام العاملية واملهام
املحلية هي اي�ضا” مهمة لي�ست ي�سرية.
•�إن �أحد �أهم �أهداف التعليم العايل هي �إعداد النخب والقادة امل�ستقبليني.
ولكن على ه�ؤالء �أن يعملوا يف عامل يزداد تعقيدا” على امل�ستويات كافة .و�أن
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يت�صدوا مل�شاكل غري عادية .لذا على براجمنا اجلامعية �أن تكون منا�سبة
لإعداد ه�ؤالء القادة ملثل تلك املهام والتحديات ،ولي�س ل�سوق العمل فقط.

ختاماً:
من امل�ؤكد �أن املجتمع يريد من اجلامعة �أن تعطيه متخرجني ذوي اخت�صا�ص
جيد وذوي مهارات مالئمة .ولكن من املهم �أال نغفل �أو نتجاهل �أن املجتمع يحتاج
اي�ضا” ،وقبل �أي �شئ �آخر �إىل مفكرين ونخب “ت�صنعهم” اجلامعة ،ومهمتم
هم (ولي�ست مهمة �أحد غريهم) التب�صر يف م�شاكل جمتمعاتهم و التفكري يف
احللول املنا�سبة لها ،ويتطلعون يف الوقت نف�سه �إىل م�ستقبل �أف�ضل للإن�سانية...
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الف�صل الثالث
جتربة املركز اال�سالمي للتوجيه والتعليم العايل
يف التوجيه املهني واالر�شاد الرتبوي
�أ .كمال لزيق

مدير التوجيه يف املركز اال�سالمي للتوجيه والتعليم العايل

اخللفية احلاكمة:
1.1اال�ستفادة من اجلدلية القائمة بني الأ�صول العلمية واحلاجات الفعلية:
انطلقت جتربة اجلمعية ُمتخذ ًة من الأ�س�س العلمية نقطة االرتكاز
ال لتقع يف حالة الرتف الفكري� ،إمنا لتالقي الواقع وحتاكي احلاجات
الفعلية بخلفية متينة ورا�سخة .واجلدلية هنا مبعنى �أن احلالة العلمية
توجه و ُت ّ
ر�شد الواقع امليداين ،وان امليدان يز ّود النظرية ب�آفاق جديدة مل
ي�شهدها �أو يعاينها من قبل ،فتكون النتيجة �إغنا ًء للأن�شطة التوجيهية
والإر�شادية ذات احلاجة الفعلية ،وا�ستفادة ق�صوى من جانب املتع ّلمني.
�إذا كانت بع�ض التجارب ت�ستند �إىل �أ�صالة النظرية العلمية ،وبع�ضها
الآخر يتك�أ على �أ�صالة التجربة امليدانية ،ف�إن جتربتنا اعتربت الأ�صالة
للإثنني مع ًا ،يرفد �أحدهما الآخر على الدوام.
1 .1
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.2

.3
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.5

2الإميان بالقابليات والقدرات وامليول عند املتعلم:
�ش ّكلت نظرية الذكاءات املتعددة لـ  ،Haward Gardnerوامليول
املهنية املتنوعة لـ  ،Mensaوال�شخ�صيات املهنية املختلفة بنا ًء لنظرية
جون هولند  ،John Hollandبالإ�ضافة �إىل ما �أودعه اهلل تعاىل يف كينونة
الإن�سان من قدرات وا�ستعدادات ،و�إمياننا النافذ بتكرمي اهلل للإن�سان “
ولقد ك ّرمنا بني �آدم” ،واعتقادنا بالعدالة الإلهية يف هذا الوجود ،وحتديد ًا
الوجود الإن�ساين� ،ش ّكل كل ذلك الأر�ضية اخل�صبة لتبني اجلمعية �شعار ًا
را�سخ ًا يف عملها “ :ال يوجد �إن�سان فا�شل ،بل �أنظمة تربوية فا�شلة”.
3الت�أكيد على حمورية املتعلم:
املتع ّلم هو حمور عملية التوجيه والإر�شاد ،حيث ُت�صاغ الأهداف
والأن�شطة والربامج لتتالئم وحاجاته ،وحتقيق الر�ضا الذاتي يف �سبيل
�صحة جمتمعية ت�ساهم يف �إطالق املواهب والقدرات .وعلى هذا ي�سلك
املتع ّلم درب حمل امل�س�ؤولية واتخاذ القرارات على �سبيل التدرج الطبيعي
مقدم ًة لإعداده املعريف واملهاراتي والقيمي خلو�ض معرتك احلياة العملية
واملهنية بعد التخرج.
�4إ�شراك كل عنا�صر العملية التوجيهية الإر�شادية:
حتتاج حمورية الطالب �إىل �شبكة �أمان حتفظها من امل�ؤثرات املحيطة،
ف�إذا كان الطالب هو املحور فال بد له من �أ�شعة ي�ستكمل بها الدائرة .لذا
اقت�ضى العمل مع كل عنا�صر العملية التوجيهية والإر�شادية وهم :الأهل،
املعلمون ،املر�شدون ،املدراء.
5تعزيز القيم الإن�سانية العالية:
ال يكفي �أن ن�ساهم يف �صياغة و�صنع �أهل الفن من مهند�سني ،و�أطباء،
ومعلمني ،و�أ�صحاب ِحرف وغريها من الفنون ،بل ي�شغل بالنا نوعية
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القيم التي ن�ستهدفها ونطمح �إليها ،والكيفية التي ُي�صاغ املتع ّلم على
�أ�سا�سها؛ فالغاية ال تربر الو�سيلة .ففي مقابل قيم العوملة التي قامت على
اخت�صار الفرد بتلبية احلاجات ،وتقزمي قيمة املعرفة الذاتية بحاجات
�سوق العمل ،وت�سييل الإن�سان كرقم �إلكرتوين  Digitيف �شبكة ال�شركات
العابرة للقارات؛ يف مقابل كل هذا نطمح �إىل جيل متعلم متجاوز لهذه
ال�صيغة ال�سوقية (من ال�سوق) ،ليتخذ لنف�سه قيم ًا حترتم الإن�سان ب�أبعاده
كافة :االجتماعية ،والثقافية ،والروحية ،والعقلية ،واجل�سدية ،ليكون جز ًء
متفاع ًال مع بيئته املحلية والوطنية .كما يحرتم العلم واملعرفة كقيمة ذاتية.

مفهوم التوجيه والإر�شاد الرتبوي

�إن التوجيه والإر�شاد هما عملية مخُ َّطط و ُم َّ
نظمة تهدف �إىل م�ساعدة
الطالب �أو املتعلم كي يفهم ذاته ويعرف قدراته وينمي �إمكاناته ويحل م�شكالته
بغية حتقيق التوافق النف�سي واالجتماعي والرتبويُ ،مقدم ًة لتح�صيل �أهدافه
وغاياته يف احلياة ليكون ع�ضو ًا فاع ًال يف بيئته وجمتمعه حمقق ًا بذلك الإكتفاء
وال�شعور بالر�ضا الذاتي.

خ�صائ�ص التوجيه

•االت�ساع وال�شمولية واحتواء عملية الإر�شاد.
•�إمداد الطالب باملعلومات املتنوعة ،وتنمية �شعوره بامل�س�ؤولية.
•تقدمي خدمات التوجيه بعدة �أ�ساليب كالندوات واملحا�ضرات واللقاءات
والن�شرات وال�صحف واللوحات والأفالم والإذاعة املدر�سية وغريها.
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خ�صائ�ص الإر�شاد

• ُي�شكل اجلانب الإجرائي العملي املتخ�ص�ص.
•التفاعلية التي تن�ش�أ بفعل الثقة املتبادلة بني املر�شد (املتخ�ص�ص)
واملُ َ
�سرت�شد (الطالب).
•م�ساعدة الطالب ب�شكل مبا�شر ،م�ستفيد ًا من عملية التوجيه ال�شاملة.
َ
امل�سرت�شد (الطالب) حمور عملية التوجيه والإر�شاد.
•اعتبار

مفهوم التوجيه املهني
التوجيه والإر�شاد املهني هو عملية تربوية منظمة وخمططة تهدف �إىل
م�ساعدة الطالب على اكت�شاف ميوله وقدراته و�شخ�صيته املهنية ،واتخاذ القرار
املهني املنا�سب بحيث يكون قادر ًا على العمل باملهنة املنا�سبة الذي ي�ستطيع �أن
يعد نف�سه لها ويتطور خالل عملية الأداء ،حتقيق ًا للتوافق النف�سي واالجتماعي.

العوامل امل�ؤثرة يف االختيار املهني عند الطالب
•الطالب نف�سه :امليول والقدرات....
•الإعالم وو�سائل االت�صال.
•املدر�سة :املدير ،املعلم ،الناظر ،املر�شد.
•الأ�سرة :الو�ضع الثقايف واالجتماعي.
•الأ�صدقاء واملحيط.
•الفر�ص الدرا�سية.
•�سوق العمل.
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الإر�شاد الرتبوي مقدمة الزمة للتوجيه املهني
يهدف الإر�شاد الرتبوي بلحاظ املتعلم �إىل:
•فهم الذات وتقديرها.
•معرفة القدرات وتنميتها.
•�إتقان مهارات التع ّلم.
•�إتقان مهارات احلياة.
•حتقيق التوافق النف�سي واالجتماعي.
•حتفيز الدافعية للتع ّلم.

التوجيه املبكر
ميتد التوجيه املهني لي�شمل املراحل الدرا�سية كافة وما بعدها:
•التعليم الأ�سا�سي.
•التعليم الثانوي.
•التعليم العايل.
•الدخول �إىل �سوق العمل.
•التطوير الذاتي امل�ستمر.

التوجيه املبكر :التعليم الأ�سا�سي

•تو�سيع �أفق التالمذة حول املهن عرب الأفالم ،وو�سائل �إي�ضاح خمتلفة.
•متاهي الطالب مع املهن التي تربطهم بها جاذبية معينة.
•تل ُّم�س املر�شد بدايات امليول والإجتاهات املهنية.
•وجود املكتبة املهنية داخل املدر�سة وزرع بذور الدافعية نحو جمال مهني
معني.
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التوجيه املبكر :املرحلة الثانوية

•�إعطاء املتعلم م�ساحة وا�سعة من التفكري الذاتي والتعبري عن ر�أيه.
•م�ساعدة املتعلم على �آليات اتخاذ القرارات.
•اكت�شاف امليول والقدرات واملهارات الذاتية (اختبارات).
•ت�شكيل املعرفة ب�سوق العمل.
•معرفة �أو�سع باملهن واالخت�صا�صات.
•معرفة باجلامعات :الأنظمة التعليمية املعتمدة� ،شروط الإنت�ساب،
الأق�ساط ،الرتاخي�ص واملعادالت ،املنح.......

الو�سائل والأدوات امل�ساعدة يف عملية التوجيه
•بنك معلومات حول املهن واالخت�صا�صات.
•بنك معلومات حول اجلامعات يف لبنان.
•�صفحة انرتنت.
•فيديو املهن.
•من�شورات توجيهية عامة.

الو�سائل والأدوات :بنك املهن
يت�ضمن معلومات حول املهن على ال�شكل الآتي:
• �إ�ضاءة عامة حول املهنة.
• املهام املطلوبة يف املهنة.
• املهارات والقدرات املالئمة للمهنة.
• ال�شخ�صيات املهنية املنا�سبة ح�سب نظرية .Holland
• املهن املرتبطة.
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الو�سائل والأدوات :بنك املهن
يتم �إ�صداره على ال�شكل الآتي:
• عرب قر�ص مدمج  ،CDيوزع جمان ًا ( 20,000ن�سخة �سنوي ًا).
• عرب من�شورات وم�ستندات.
• عرب �صفحة االنرتنت.
• عرب املعر�ض التوجيهي املهني ال�سنوي.
• ا�ستخدامه يف ور�ش العمل التوجيهية (الطالب واملدرب).

الو�سائل والأدوات :دليل اجلامعات
يت�ضمن معلومات حول اجلامعات يف لبنان ت�شمل:
• الفروع والكليات واالخت�صا�صات.
• �شروط الإنت�ساب ،الأق�ساط ،واملنح.
• النظام التعليمي املعتمد.
• ال�شهادات اجلامعية املمنوحة.
• العناوين وو�سائل االت�صال.

الو�سائل والأدوات :دليل اجلامعات
يتم �إ�صداره على ال�شكل الآتي:
• عرب قر�ص مدمج  ، CDيوزع جمان ًا ( 20,000ن�سخة �سنوي ًا).
• عرب من�شورات وم�ستندات.
• عرب �صفحة االنرتنت.
• عرب املعر�ض التوجيهي املهني ال�سنوي.
• ا�ستخدامه يف ور�ش العمل التوجيهية (الطالب واملدرب).
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الو�سائل والأدوات� :صفحة االنرتنت

•برامج اخلدمات الرتبوية:
 1.1منح.
 2.2قرو�ض.
 3.3برنامج التكفل.
 4.4رعاية املوهوبني.
 5.5االخت�صا�ص املميز.
•دليلك �إىل اجلامعات يف لبنان.
•اجلامعات يف العامل العربي والإ�سالمي.
•من�شورات توجيهية.
•دليل املهن (م�ستند  +فيديو).
•�إر�شاد تربوي.
•�سوق العمل.
•�أخبار و�أن�شطة تربوية.
•رزنامة اجلامعات.
•معادالت وتراخي�ص.
•مواقع �شبيهة.

الو�سائل والأدوات :فيديو املهن
يتم اال�ستفادة منه على ال�شكل الآتي:
• ي�ستخدم يف الور�ش التوجيهية.
•عرب �صفحة االنرتنت.
•عرب املعر�ض التوجيهي املهني ال�سنوي.
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�إ�سرتاتيجيات التوجيه املهني يف اجلمعية

•اعتبار الإر�شاد الرتبوي مقدمة الزمة.
•التوجيه املبكر.
•اعتبار التوجيه املهني ركن ًا داخل العملية التعلُّمية-التعليمية.
•اعتماده ح�صة تعليمية �ضمن اجلدول الأ�سبوعي املدر�سي.
•الإن�سجام مع الأبعاد االجتماعية والأهداف العامة خلطة النهو�ض الرتبوي.
•اعتماد �أ�سلوب ور�ش العمل واملجموعات النا�شطة يف �إي�صال الكفايات
والأهداف .
•اعتماد ال�شعبة كوحدة �أ�سا�سية يف تطبيق الربنامج .
•اعتماد مر�شدين تربويني متخ�ص�صني يف جمال الإر�شاد.
•�إن�شاء قواعد بيانية حول املهن واالخت�صا�صات واجلامعات واملعاهد
اجلامعية.
•�إن�شاء �صفحة الكرتونية ،و�إ�صدار من�شورات ودوريات.
•�إقامة املعار�ض املهنية.
•اعتماد الإختبارات والروائز الرتبوية واملهنية ذات ال�شهرة العاملية
وامل�صداقية العلمية ،MBTI، MENSA، HOLLAND :اختبارات
الذكاءات املتعددة ،اختبارات خمتلفة .
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�إعداد املتون واملناهج:
ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي:

•برنامج تقدير الذات.
•الهوية الذاتية (من �أنا؟)
•كيف تخطط مل�ستقبلك؟
•الدرا�سة املنزلية.
•التح�ضري لالمتحانات .
•حل امل�شكالت.

ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي:

•مهارات �إدارة الوقت.
•التعامل االيجابي مع الذات والآخرين .
•مهارة التوا�صل الناجح.
•مهارة حل ال�صراعات .

ّ
�صفا الثامن والتا�سع الأ�سا�سي:

•الدافعية  :اختبار الدافعية – التفكري االيجابي – حتديد الأهداف –
املبادرة والإلتزام.
•مهارات حياتية� :إدارة الوقت -اختبار حول �إدارة الوقت...
•مهارات التع ّلم � :أهمية التعلم – التع ّلم الفعال – الرتكيز والذاكرة
 امل�شاركة ال�صفية – الدرا�سة املنزلية  -تدوين املالحظات – التعامل مع االمتحانات – كتابة امل�سابقة.50

جت����رب����ة امل�����رك�����ز اال�����س��ل�ام����ي
•التوجيه املهني :مهنة امل�ستقبل – م�سارات التع ّلم.
 -مهن واخت�صا�صات – معرفة الذات – القرار املهني .

ال�صف العا�شر:

•مهنة امل�ستقبل – م�سارات التع ّلم.
•مهن واخت�صا�صات – معرفة الذات – القرار املهني .

ال�صف احلادي ع�شر:

•مهنة امل�ستقبل – م�سارات التع ّلم.
•مهن واخت�صا�صات – معرفة الذات – القرار املهني .

ال�صف الثاين ع�شر:

•مهنة امل�ستقبل – م�سارات التع ّلم.
•مهن واخت�صا�صات – معرفة الذات – القرار املهني .

ور�ش متخ�ص�صة للمع ّلمني والطالب اجلامعيني:
•الإدارة ال�صفية.
•مهارات �إدارة الوقت.
•احلاجات الدافعية والتع ّلم .
•طرائق التدريب.
•كتابة البحث.
•ال�سرية الذاتية .
•املقابلة الوظيفية.
•خربات خمتلفة لالخت�صا�صات اجلامعية .
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ال�صعوبات:

•غياب االهتمام والرعاية الر�سمية.
•عدم كفاية احل�ص�ص املدر�سية.
•النق�ص يف �أ�صحاب االخت�صا�ص والتجربة.
•النق�ص يف الدافعية عند املتعلمني.
•التوجيه برنامج رديف ولي�س �أ�صي ًال.
•الرعاية املالية.

الآفاق امل�ستقبلية:

•تو�سيع العمل على املهارات اخلا�صة بطلبة التعليم العايل.
•زيادة برامج تدريبية خا�صة باملعلمني واملر�شدين يف �سياق الأهداف
التوجيهية والإر�شادية.
•زيادة تفعيل دور الأهل يف العملية التوجيهية والإر�شادية.
•تطوير وحتديث الو�سائل والأدوات.
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مداخالت ومناق�شات اجلل�سة الأوىل
مداخلة
يعمل املركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم العايل على املواءمة بني �أ�صالة
النظرية العلمية و�أ�صالة التجربة العلمية .ولو كان التلميذ هو حمور عملية
توجه يف برناجمه �أي�ض ًا �إىل جميع العوامل والو�سائط
التوجيه� ،إال �أن املركز ّ
امل�ؤثرة يف عملية اختيار الإخت�صا�ص اجلامعي ،وللمركز دور كبري يف �إعداد املواد
واملدربني اخلا�صني للقيام بتنفيذ هذا الربنامج ،كما طبقوا اختبارات وروائز
مقوننة بعدما ت�أكدوا �أنها ح ّققت م�صداقية علمية ،وطبع ًا الإر�شاد والتوجيه
املهني ال ي�أتي يف مراحل التع ّلم الأخرية �إمنا يجب م�ساعدة التلميذ على اكت�شاف
ميوله واكت�ساب مهارة اختيار اخليار ال�صحيح يف �ضوء قدراته وميوله مبكر ًا
حتى يتمكن من اتخاذ القرار ال�صحيح وال�سليم يف الوقت املنا�سب ،والذي ي�أتي
يف مراحل التعليم الثانوية �أو ما يعادلها.

مداخلة للدكتور عبد اهلل زيعور
بداية كانت اجلامعة جزء ًا من املنظومة ال�سيا�سية واالقت�صادية لأي نظام
�سيا�سي وهي مطالبة بالإجابة عن عدة ا�ستحقاقات وم�شاكل اقت�صادية و�إمنائية
ومن بينها �سوق العمل ،ونحن و�صلنا الآن لفرتة جتاوزنا فيها دور اجلامعة يف
�إعداد النخب .والنخب حالي ًا هي من �أ�صحاب الر�ساميل وال�شركات الكربى.
وبنا ًء عليه ال ميكن مقاربة �ضغط ال�سوق على اجلامعة وال ميكن للجامعة �أن
تبحث يف ال�سوق هذا املنطق.
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واخلطوة العقالنية يف هذا الإجتاه هي احلفاظ على دور للجامعة يف احلفاظ
على القيم واملعارف الإن�سانية ،والتي من املفرت�ض �أن تكون اجلامعة منرب ًا
وطليعة فيها .واحلل هو تق�سيم العلوم على �ضوء الواقع وعلى قاعدة �سوق العمل.
ويتط ّلب �أن مت�شي اجلامعة باجتاهه بعناوين حمددة ،وبالتايل هناك جزء من
العلوم مت ّول �سوق العمل ،واجلامعة �أي�ض ًا مت ّول �سوق العمل بالطاقات والكادرات
املهمة جد ًا .واجلامعة بحد ذاتها بحاجة �إىل متويل وهناك كثري من اجلامعات
الكربى يف العامل مت ّولها ال�شركات عن طريق امل�صارف.
عندما �أقع يف م�شكلة بحثية مع ّينة �أف ّو�ض اجلامعة التي تكون قادرة على حل
امل�شكلة .كما عليها �أن تنطلق �إىل �سوق العمل .وعندما ت�ستجيب العلوم حلركة
�سوق العمل و�ضغط ال�شركات �أي�ض ًا هذا الأمر يجعلنا منول اجلزء الآخر وهو
املعارف والعلوم والقيم التي تدخل حتت عنوان العلوم الإن�سانية .و�أعتقد �أننا
ن�ستطيع �أن نحافظ على دور للجامعة ويبقى لها مربر يف النظام االقت�صادي
وال�سيا�سة القائمة ،وتبقى منبع ًا ومولد ًا للأفكار.

مداخلة
بني فعالية املناهج الدرا�سية يف التوجيه املهني وحاجات �أ�سواق العمل املحلية
والدولية ماذا عن �س�سيولوجيا الفر�ص املهنية يف املجتمع اللبناين و�آلياتها
و�شروط توافرها؟

رد د .طالل عرتي�سي
من املفرت�ض �أال �أرد على كل الإ�شكاليات املطروحة ،وم�شكلة اجلامعة قد جتد
حلو ًال عرب تق�سيم العلوم وهناك جزء من هذا التق�سيم موجود.
ومتويل اجلامعة مطروح وموجود يف العامل وهذا ال يحل الإ�شكالية لأنه عندما
تـ�أتي �شركات امل�أكوالت ال�سريعة ،ومن املعروف عاملي ًا �أنها م�ضرة بال�صحة ،ومت ّول
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درا�سات يف اجلامعة لتح�سني ت�سويق هذه امل�أكوالت عرب �إعداد الدرا�سات .لذلك
يجب �أن يكون حتديد لنوع احلاجات املقبولة للمجتمع لتقوم اجلامعة بالدرا�سات
حولها الحق ًا .وامل�شكلة التي �أطرحها هي النقا�ش يف �أ�صالة امل�س�ألة و�أ�صالة ال�سوق
�أو �أ�صالة املعرفة .واملطروح يف العامل حالي ًا هو �أ�صالة ال�سوق وملاذا يعاد النظر
بالتعليم العايل وملاذا ال ُتطرح �إعادة النظر بال�سوق ،املعترب �إنّ ما يح�صل يف
ال�سوق هو طبيعي و�ضروري وعلى اجلامعة �أن ُتعيد النظر يف التعليم العايل،
نق�سم التعليم العايل وجنزئه وجنمعه ونن�شئ �أنظمة جديدة ،لكن ممنوع �أن
يقرتب �أحد من ال�سوق .هذه الإ�شكالية املطروحة قد جند لها حلو ًال كثرية و�أدعو
�إىل التفكري حتى يف طبيعة ال�سوق .وهل كل ما يح�صل يف ال�سوق طبيعي و�ضروري
�أوال؟ ثاني ًا ،من ي�سيطر على ال�سوق؟ حتى لو �أتيت مبال للجامعة ،من هي القوى:
القوى الدولية؟� .أخربين �شخ�ص يعمل يف عامل الدواجن �أن هناك �أربع �أنواع
من الدواجن ت�سيطر على العامل وت�س ّوق عرب �شركتني فقط .نحن و�أندوني�سيا
وفنزويال و�إفريقيا و�أمريكا نتناول �أربع �أنواع من الدجاج فقط ،والحق ًا �ست�صبح
�أربع �أنواع من �أنظمة الرتبية .يحق لنا �أن نناق�ش هذا ال�سوق ونرف�ض �أن يكون
ال�سوق مقد�س ًا .ال�سوق غري مقد�س ،وهذه هي الفكرة التي �أ�شدد عليها.

مداخلة
على الرغم من املحاوالت الآيلة لتح�سني املناهج والربامج الأكادميية واملهنية
تبقى هناك م�شكلة عدم القدرة على مواكبة �سوق العمل من ناحية ،وم�شكلة هدر
الوقت الزائد من العمر قبل الو�صول �إىل املرحلة اجلامعية .حيث نرى �أن الطالب
يف الغرب ي�صل �إىل املرحلة اجلامعية وقد �أجرى تطبيقات ومهارات كثرية تكفل
�إمكانية الإندماج ال�سريع يف �سوق العمل .ف�إىل متى �ستبقى هذه الروحية �سائدة
يف مناهج اللبنانيني؟.
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رد د .كمال بكدا�ش
ن�صت على �ضرورة تطبيق
يف احلقيقة �إذا عدنا ملو�ضوع املناهج جند �أنها ّ
�أهداف املناهج ،والأهداف اخلا�صة للمواد من خالل الإعتماد على �أ�ساليب
تدري�س نا�شطة ،كدرا�سة احلاالت ،وجمموعات العمل ،والتمارين التطبيقية.
وهذا احل�ض على اعتماد الأ�ساليب النا�شطة يهدف �إىل تنمية املهارات التطبيقية
ولي�س �إىل تزويد الطالب �أو تلقينه معارف عامة فقط.
والن�ص املوجود بني �أيدينا �أي املناهج للأ�سف ال ي�شكو م�شكلة كبرية من هذه
الناحية .فلو ترجم على الأر�ض لكان املتخرج من املرحلة الثانوية �أكرث ا�ستعداد ًا
مهاري ًا للإنخراط يف العامل املهني ،وحتى الختيار الإخت�صا�ص .وامل�شكلة هي هذه
الفجوة الغريبة بني الن�صو�ص والوقائع.

مداخلة
عملية التوجيه املهنية داخل امل�ؤ�س�سات تتم من خالل امل�شرفني على التوجيه
املهني باملركز �أو من خالل ت�أهيل النا�شطني املوجودين و�إعدادهم داخل امل�ؤ�س�سة
�أو املدر�سة لتنفيذ هذا الربنامج مع تالميذهم؟.

رد �أ .كمال ل ّزيق
من الناحية العلمية من الأف�ضل �أن يكون املوجهون واملر�شدون جزء ًا من
املدر�سة ويتم تدريبهم على الربامج وتنفيذها من خالل املوجهني واملر�شدين
املوجودين داخل املدار�س .لكن نحن كمركز نعمل بال�صيغتني .ال�صيغة الأوىل
لدينا عدد من املر�شدين واملد ّربني يذهب �إىل املدار�س وخ�صو�ص ًا يف جمال
التوجيه املهني ،وال�صيغة الثانية نقوم بتدريب فريق من املر�شدين واملد ّربني داخل
املدار�س وذلك ح�سب الإتفاق مع امل�ؤ�س�سات املعنية .ولكن يف كل احلاالت ُي ّ
ف�ضل
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وخ�صو�ص ًا يف جمال الإر�شاد الرتبوي �أن يكون املر�شدون من داخل املدر�سة.
ُنعطي مث ًال عندما يقوم املر�شد �أو املر�شدة يف العمل داخل املدر�سة مع طالبه
على تقدير الذات من خالل الور�ش واملجموعات النا�شطة ،ي�ستطيع املر�شد املُقيم
يف املدر�سة �أن يكت�شف الكثري من امل�سائل �سواء ال�سلبية �أو الإيجابية عند املتعلم
داخل غرفة ال�صف ثم يتابعه خارج ال�صف وهنا تكون عملية الإر�شاد عملية
تراكمية ت�صاعدية تكاملية ي�ستطيع املر�شد يف نهايتها بعد �سنة �أو �سنتني �أو �أكرث.
ميكن للمر�شد �أن ُيعطي املتعلم ما يتطلبه يف جمال الإر�شاد .ويفتح هذا
املجال الأفق ملعرفة هل لدى الطالب م�شاكل تع ّلمية �أو ال؟ هل لدى الطالب م�شاكل
�سلوكية �أم ال؟ .وعندما ترتبط امل�سائل بع�ضها ببع�ض يكون الإر�شاد الرتبوي من
داخل املدر�سة �أكرث متانة و�أف�ضل من الناحية العلمية.

مداخلة
�إذا زار �أحدنا الدول الغربية والأوروبية وركب �أحد القطارات وو�سائل النقل
يجد ظاهرة يفقدها يف جمتمعنا وهي القراءة واملطالعة ،فرتى ال�شعب كبار ًا
و�صغار ًا يحملون الن�شرات والكتب واملجالت الدورية يطالعونها بينهم .ملاذا
ال نرى هذه الظاهرة يف جمتمعاتنا و�أين دور املناهج الرتبوية والتعليم العايل
وامل�ؤ�س�سات التوجيهية يف الت�شجيع على ذلك.

رد �أ .كمال ل ّزيق
�إن العوامل الأ�سا�سية التي �أ�سهمت يف ت�سريع عجلة التطوير االقت�صادي
وال�صناعي والعلمي الغربي هي �إيجاد روابط بني امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية
وبني �سوق العمل .ولذلك نرى يف معظم اجلامعات مكاتب خا�صة لل�شركات وحتى
نرى امل�ؤمترات ال�سنوية التي ُتعقد حيث يجتمع فيها �أ�صحاب اخلربة و�أ�صحاب
الأفكار من مدار�س وجامعات وامل�ستفيدون من الزبائن وال�شركات التي حتول
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الفكرة �إىل واقع .وبذلك تتم مناق�شة الأفكار وعلى �ضوئها تخرج التو�صيات التي
يتم تفعيلها وحتويلها �إىل �سوق العمل� .أين دورنا يف ذلك يف لبنان؟ ومن اجلهة
املعنية باملبادرة �إىل ذلك؟.

مداخلة
�إىل متى �ستبقى نظرة التو�سع املعريف الأفقي �سائدة؟ �أي تعدد الإخت�صا�صات
على التو�سع العمودي وهو التخ�ص�ص عمودي ًا نحو اخت�صا�ص �أو درجة الدكتوراه
مث ًال .ورمبا �إىل �أن دور اجلامعات �أ�سا�سي يف هذا املجال .ما اخلطوات التي
قامت بها �أو تقوم بها هذه اجلامعات للت�شجيع على ذلك؟.

رد د .طالل عرتي�سي
ُيقال دائم ًا ملاذا يقر�أون يف الغرب �أكرث يف و�سائل النقل ،و�أقدر �أن هذه ظاهرة
�سلبية و�إيجابية يف الوقت ذاته وغالب ًا عندما نتحدث عنها نقول �إنها ظاهرة
�إيجابية ولها �أ�سبابها .فعندما يكون لدينا طرقات طويلة وقطارات و�أنفاق وجتل�س
النا�س ثالث �ساعات منفردة �ستقر�أ رغم ًا عنها.
ثاني ًا ومبا �أن النا�س هناك لي�س لها �أي �صلة بع�ضها ببع�ض وال ي�س�أل �أحد عن
هويته ومن �أين هو فهو يف�ضل �أن يقر�أ ليقطع هذه امل�سافة ب�سالم وهذا لي�س ناجت ًا
فقط عن نظام تعليمي يح�ض على القراءة والكتابة ،ال بل هذا له عالقة بنمط
حياة وقيم �إجتماعية وارتفاع قيم فردية جتعل الفرد ين�صرف �إىل القراءة .و�إن
ُنفذت درا�سة على ماذا يقر�أون �ستتفاج�أ و�سيظهر �أنه لي�س له قيمة .وهناك
م�شكلة يف العامل ب�أ�سره هي تراجع القراءة .وباملقارنة مع بالدنا جتد �أن ن�سبة
القراءة مرتفعة جد ًا ون�سبة الإهتمام باملجالت �أعلى بكثري ب�سبب البيئة التي
ُت�شجع ،كما لها عالقة بنمط حياة خمتلف.
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مداخلة
ملاذا يكون التلميذ يف الدول املتقدمة عند نهاية املرحلة الثانوية قد اكت�سب
مهارات ُت�ساعده على الدخول �إىل املهن بعك�س التلميذ اللبناين ،مع �أن توزيع
الإخت�صا�صات يف املنهج اللبناين اجلديد ممتاز وهي علوم عامة ،وعلوم احلياة،
واجتماع واقت�صاد ،والإن�سانيات .هناك درا�سة �صدرت عام  2002ترى �أن %85
من الأهداف العامة تتعلق بنظام البحث فيما املهارات التي تتطلب �أمور ُا عملية
قليلة جد ُا .و�صحيح �أن تنظيم املنهج العام جيد كما الأهداف ،لكن الأهداف
الرتبوية اخلا�صة ال ُتراعي املهارات التي يكت�سبها الطالب .وهناك درا�سات
من�شورة ُت�ؤكد ذلك وعلينا �إعادة النظر بالأهداف العامة وبكيفية تطبيقها بدقة
حتى ي�ستطيع التلميذ �أن يكت�سب مهارات مبكر ُا ويتعرف على قدراته وي�ستطيع
�أن يعرف التخ�ص�ص املنا�سب له ،بد ُال من �أن ي�صل �إىل نهاية املرحلة الثانوية
ويفتقد مهارات كثرية ال ت�سمح له بدخول �سوق العمل.

رد د .كمال بكدا�ش
إجتماع �سابق كنا نتحدث عن هذه الأمور بوجود م�س�ؤولني تربويني ،وقد
يف � ٍ
�أبدينا مالحظة �أنه رغم اجلهود التي ُبذلت منذ �إقرار خطة النهو�ض الرتبوي عام
 94وما �أعقبها من هيكلية التعليم ومناهج التعليم والتقدمي بالكفايات ،وتدريب
املعلمني واملعلمات وثلث مديري املدار�س وغري ذلك من جهود مكلفة ع�شرات
ماليني الدوالرات لن�أتي يف عام  2010وننظر للم�ؤ�شرات فرنى �أنها خميبة
للآمال بطريقة مفزعة .هل ميكن بعد هذه اجلهود يف عام � 2010أن نبقى على
ن�سب ت�س ّرب كما كنا عام  ،94ون�سب الإعادة يف ال�صف الرابع يف التعليم الر�سمي
تبلغ  60يف املئة .ويف احللقة الثانية  40يف املئة و ِق�س على ذلك ،ومدار�س متعرثة
فيها طالب �أكرث مما فيها معلمون .وك�أن اجلهود ال�ضخمة التي ُبذلت مل ت�أت
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بالنتائج املرجوة بل بنتائج عك�سية .وهذا املو�ضوع يحتاج من اجلهات الر�سمية
�إىل �أن نقف �أمامه قبل �أن ننخرط يف خطة نهو�ض ثانية يتوثب امل�س�ؤولون لعر�ضها
وهي مقررة خلم�س �سنوات ،ونطالب قبل االنخراط يف اخلطة اجلديدة الإجابة
عن ال�س�ؤال ملاذا حدث ما حدث خالل اخلم�سة ع�شر عام ًا املا�ضية؟.
ويف احلقيقة ،املالحظة ال ت�شمل العلوم فقط بل العلوم الإن�سانية والإجتماع
والإقت�صاد والفل�سفة واحل�ضارات ،وعندما ن�أتي �إىل الأهداف اخلا�صة نرى
�أن الأهداف كلها تبد�أ باجلانب املعريف .وهناك تناق�ضات كثرية حتى لو كانت
ال�صياغات �سليمة وفيها تركيز على �أن يكت�سب ويتعلم ويطبق حتى لو �أن الأهداف
تتجه جتاه تنمية املهارات لكن الأمور متناق�ضة مع ما هو معلن عند التطبيق .هذه
املناهج ن�صت على تعليم الكمبيوتر ،هذه املواد ت�سمى باملواد الإجرائية ومنها
الكمبيوتر ،ملاذا مل تطبق حتى الآن وهناك �أ�سئلة كبرية.

مداخلة للباحثة ليلى �شم�س الدين
من خالل الأوراق التي تناولها املحا�ضرون والإ�شكاالت التي طرحت :هل هي
ب�سبب �أننا متلقون للمعرفة ول�سنا منتجني لها؟ ولي�س يف جمال التعليم املدر�سي
واجلامعي فقط بل بكل �ش�ؤون احلياة .ومع الأ�سف ندعو �إىل خطة نهو�ض تربوية
ثانية ونحن مل ننفذ اخلطة الأوىل .ولدينا م�شكلة �أننا دائم ًا ن�ضع اخلطط على
الورق وال ننفذ .والالفت يف الأوراق املقدمة �أنها تتحدث عن تدريب تلميذ واحد
يف لبنان وعن جامعة فيما نحن لدينا �أمناط خمتلفة من املدار�س ومن التالميذ
ومن اجلامعات .وال ميكن املوازاة بني اجلامعة اللبنانية والأمريكية مث ًال يف
بريوت ال من حيث املناهج وال من حيث التوجيه .وبالن�سبة للمدار�س الر�سمية
فاملعلومات �صفر عند التالميذ .هذا الو�ضع كارثي لكنه بالت�أكيد غري موجود يف
مدار�س �أخرى يف لبنان فهناك مناهج �صادرة عن وزارة الرتبية لكن �آلية تنفيذها
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تختلف بح�سب املدر�سة .و�أظن �أن هذه الإ�شكالية التي ينبغي طرحها�“ :أين الدور
و�أين املراقبة واملحا�سبة” والتقومي يعود وينتج فجوات واملناهج الرتبوية يفرت�ض
�أن حتا�سب على �أ�سا�س اجلامعة اللبنانية واملدار�س الر�سمية.
عندما كنت يف معهد العلوم الإجتماعية ،عندما كان ُيعد م�شروع لتطوير
املناهج ،طالب املدير مبحا�سبة هذا امل�شروع فقط على �أ�سا�س الغالف ولي�س
على �أ�سا�س امل�ضمون .مع الأ�سف املهارات موجودة ولدينا كفاءات لكن من ي�ضع
الآليات والقوانني ...ال �أحد ي�س�أل.
و�صحيح �أنه ال قد�سية لل�سوق لكن املتخ ّرج �سيجد نف�سه ُحكم ًا خا�ضع ًا لقد�س ّية
هذا ال�سوق �أو خارجه.

مداخلة
بالن�سبة ملو�ضوع التوجيه املهني يعتمد �أ�سا�س ًا على التقومي ويف �أي مرحلة
�أردنا تقومي الطالب يجب �أن نعتمد على املنهاج الذي يدر�سه .وبالت�أكيد هناك
جتارب يف البلدان الغربية واملتقدمة والناجحة يف جمال التوجيه املهني .واملرحلة
املتو�سطة هي الأ�سا�س لأنه من خاللها يختار الطالب كل مادة ،وتفوق الطالب
ال يكون كام ًال بل مبو�ضوع معني لأن معيار التفوق هو الإبداع يف مادة واحدة يف
ال�سنة نف�سها وعند كل الطالب املوجودين يف ال�صف ذاته ويكون الطالب ناجح ًا
يف مادة واحدة ولي�س يف كل املواد .والطالب يق ّوم على مادة وهي التي �ستنجحه
يف املتو�سط و�ستوجهه �إىل باقي املواد التي �سيتخ ّرج فيها وينتقل �إىل �سوق العمل.
�أي�ض ًا ،تدخل خالل عملية درا�سته عالمات تقومي ،فمث ًال عندما يختار مادة
التكنولوجيا يكون م�ضطر ًا للنزول �إىل �سوق العمل دون مقابل لريى املواد منذ
�صف املتو�سط ويختار املواد التي بحاجة �إليها مع الوقت ليكون تخ�ص�صه قد بد�أ
منذ عمر � 13سنة تقريب ًا .وهنا املناهج الر�سمية هي التي تفر�ض على الأ�ستاذ �أو
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املعلمة �أن تكون عملية التقومي للطالب خمتلفة.
مث ًال لدينا ع�شرون طالب ًا يف �صف ومادة معينة ،هناك فارق بني الطالب
ون�سبة النجاح بني مادة و�أخرى ،لذا ال تكون الإمتحانات بامل�ستوى ذاته بل
يكون هناك فروق بني املبت َِدئ واملتقدم .عندئذ ال يكون الطالب عر�ضة للت�سرب
املدر�سي ،ف�إن ر�سب يف مادة ال يظلم بل يذهب ملواد �أخرى ويف النهاية يوجهه
مربي ال�صف من خالل املدر�سة �إىل �شئء ُي�س ّمى “.”GMQ

مداخلة للأ�ستاذ ف�ضل املو�سوي

لدى املركز �أهمية كبرية يف التوجيه عند طالبنا لكن يف �أكرث من ن�شاط
الحظنا �أن هناك جمموعة من اجلامعات احلا�ضرة �سواء بالدليل التعليمي �أو
من خالل املعر�ض التوجيهي وهناك تفاوت كبري بامل�ستوى .فلماذا ال ُي�صار �إىل
اعتماد بطاقة معيارية من قبل املركز ملزمة لنف�سه بالدرجة الأوىل وتكون ب�شكل
�أو ب�آخر توجه الطالب وتعطيهم التمايزات بني هذه اجلامعات وبالتايل يتحمل
عندئذ الطالب م�س�ؤولية قراره بالإجتاه للجامعة التي يختارها .بينما الآن بطريقة
�أو ب�أخرى وبغري ق�صد طبع ًا ن�ضع كل امل�س�ؤوليات التعليمية ب�سياق واحد؟.

مداخلة
�أو ًال �أ�شكركم على امل�ؤمتر وعلى هذه املداخالت القيمة وحتديد ًا �إثارتكم
للهواج�س التي تتجلى من خالل الأ�سئلة .ولكن يهمني �أن �أ�شري �إىل �أننا خرجنا
عن املو�ضوع واجتهنا نحو املنهج �أكرث بكثري مما يجب وابتعدنا عن مو�ضوع
التوجيه املوجود بكرثة يف املناهج ويف كل املواد لكن بطريقة مفككة ومتكررة
فمث ًال جنده يف منهاج الرتبية واالقت�صاد والتكنولوجيا ورمبا جنده يف ال�صفوف
املبكرة.
هناك مادة التكنولوجيا الإجرائية لكنها بكل �أ�سف مل تطبق .لكن هناك
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مبادرات ُقدمت يف جمال التوجيه وال ميكن اعتبارها �سيا�سة توجيهية ان�ص ّبت
بالغالب على التعليم املهني والتعريف به �أكرث من تعريف امليول لدى الطالب
وهذه من �أ�صعب الأمور املعيقة يف جمال التوجيه ومل ن�ستطع �أن نقوم بها �إن يف
املناهج �أو يف التطبيق العملي.

مداخلة للأ�ستاذ علي عز الدين
يف ظل وجود �أ�سواق للمدار�س كبناء مدار�س  minimarketوهناك مدار�س
 supermarketوهناك مدار�س كاملول وهو �أنواع� ،أين يكمن دور الإر�شاد
والتوجيه يف ظل وجود الإ�ستثمار يف عامل الرتبية والتعليم داخل املدار�س املتعددة
على م�ستوى القطاع التعليمي اخلا�ص.

رد د .طالل عرتي�سي
ما دور الأكادمييني واملثقفني يف احلد من غلبة ت�س ّلط مفهوم ال�سوق العاملي
على الفكر الوطني والإن�ساين واخل�صو�صية الثقافية �إذا كانت هذه امل�س�ألة
�صحيحة فهي ُت�ؤكد الفكرة التي كنا نطرحها حول �إذا كان البنك الدويل يريد
نرحب ،ولكن �إن كانت هناك
�أن مي ّول ،لكن هل بدون �شروط �إن كان ذلك فنحن ّ
�شروط فمن امل�ؤكد �أنها تتعلق بطبيعة خطة النهو�ض الرتبوي ويريد مطالب و�إن
كان هذا ال يتعار�ض و اخلطة التي نع ّدها فال م�شكلة و�إن كان العك�س يجب �أن
نرف�ض هذا التمويل.
وهذا ي�ؤكد �أن �إعادة التفكري �أن �أي خطة نهو�ض تربوي يف التعليم العايل
يكون للبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية وال�سوق العاملي عالقة بها ،ويجب �أن
تكون هذه امل�س�ألة وا�ضحة لأنه كما يقال �إنّ احلرب �أخطر من �أن ترتك يف �أيدي
الع�سكريني ،كذلك الرتبية �أخطر من �أن ترتك يف �أيدي االقت�صاديني والتجار.
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رد د .كمال بكدا�ش
�أود لفت النظر رغم احرتامي لوجهة نظر �صديقي الدكتور عرتي�سي ل�ضرورة
التوفيق بني القيمي واملعريف وبني الوظيفة ومراعاة �سوق العمل.
علينا �أال نبالغ كثري ًا يف معاندة �سوق العمل .هذا واقع يجب �أن يراعى وي�ؤخذ
بالإعتبار وال تعني مراعاته الت�ضحية باجلانب القيمي واملعريف .فما من نظام
�سيا�سي �أو تربوي عاند ال�سوق �إال انهار .هذا واقع يجب �أن ن�أخذه عند �أي تخطيط
ويف �أي منهج وعلينا �أال نثري ال�شكوك كثري ًا يف �أهمية مراعاة ما ي�سمى �سوق العمل.
وبال �شك مو�ضوع التوجيه يعتمد على التقومي� ،أي مرحلة ُنق ّوم؟ �أحدكم
طرح املرحلة املتو�سطة ،لكن املنطق يقول وح�سب املناهج التعليمية هي املرحلة
الإبتدائية لأنه بعد هذه املرحلة لدينا م�سار غري نظامي وهو م�سار تدريبي على
مهن� .إن كنا مقتنعني بهذا امل�سار فعلينا �أن نبد�أ بالتوجيه منذ هذه اللحظة
اعتماد ًا على التقومي املدر�سي� .أما النظام الذي تف�ضلت به فهو جميل �إىل حد
�أجمل من �أن يط ّبق يف لبنان ،هو جميل لكنه ككل نظام فيه نوع من التعقيد.

مداخلة
لو حتدثنا عن مو�ضوع املر�شدين ولي�س املر�شدات هل هناك حت ّفظ من �أن
يكون هنا مر�شدون �أو هناك عدم �إقبال من قبل املر�شدين على هذا الأمر؟.

رد �أ .كمال لزيق
�س�أبد�أ من مو�ضوع التوجيه والتقومي املبكر ،ومن الوا�ضح �أننا متفقون على
التوجيه املبكر والتقومي لكن ماذا نق ّوم؟ ،بالعادة نق ّوم الطالب عرب عالماته،
ماذا نق ّوم :هل نق ّوم الذكاء؟ ،هل نق ّوم ال�شخ�ص ّية؟� .أمر جميل لكن يجب �أن
ندخل �إليها بالعمق.
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تو�سع يف
وبالن�سبة �إىل تقومي اجلامعات �أعتقد منذ عام  90وحتى الآن مع ّ
م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف لبنان ،الوزارة و�أكرث من وزير حاولوا القيام بتقومي
م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف لبنان حتى يتبني لهم �أن من حاز ترخي�ص ًا فهل يجب
�أن يبقى معه �أو ي�سحب منه؟ وال �أعتقد �أن امل�س�ألة م�س�ألة تربوية فقط ،بل هي
م�شكلة على �صعيد البلد .وعلى م�ستوانا الرتبوي ،ال نقول للتلميذ هذه جامعة
�سيئة وتلك جامعة جيدة ،بل نحن نقول للتلميذ هذه جامعة تعتمد �شروط ًا معينة
ومرخ�صة وهل لديها عراقة تعليمية �أم ال .ولي�س دورنا �أن ُنق ّوم مبعنى �أن نحكم
بل ُنق ّوم مبعنى �أن ُنر�شد الطالب تربوي ًا.
لتوجه الفتيات نحو الإر�شاد عادة �إن �أردنا احلديث عن مو�ضوع
وبالن�سبة ّ
ال�شخ�صيات املهنية و�أنواع الذكاء التي ميتلكها الب�شر ،تتجه الفتيات نحو
التخ�ص�صات ذات الطابع التعليمي التمري�ضي الرتبوي �أكرث مما هو موجود لدى
عن�صر الذكور .وهذا ال يعني �أنه يجب �أن يدخل الذكور �إىل هذه التخ�ص�صات.
ونحن لدينا م�شكلة لها عالقة بالبيئات العائلية والأ�سرية وحتى الرتبوية من
ال�شعور بالدونية جتاه اخت�صا�صات العلوم الإن�سانية .وهناك كثري من الذكور
يعزفون عن درا�سة الإر�شاد والرتبية وعلم النف�س والإجتماع حتت عنوان �أن هذا
لي�س لنا وهذه فكرة غري �صحيحة.
وفيما يخ�ص الرتكيز على التوجيه ولي�س املناهج ،ال �أرى �أن ثمة انف�صال بني
التوجيه واملناهج فهي حالة واحدة .ولدينا م�شكلة مبو�ضوع التقومي الذي جرى
للمناهج و�أثناء و�ضع الدرو�س والكفايات �أن�ش�أنا جلنة للغة العربية ،وجلنة للغة
الأجنبية ،وجلنة للتاريخ ،ومل جتل�س هذه اللجان بع�ضها مع بع�ض وتعمل كفريق
واحد ،فعدم وحدة التفكري يف مو�ضوع املناهج �أ ّدى �إىل �إ�شكالية كبرية يف عملية
التوجيه داخل هذه املناهج.
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الف�صل الأول
التوجيه املهني بني �سوق العمل والتخ�ص�ص اجلامعي
�سيا�سات وزارة الرتبية يف التوجيه املهني
د .ليلى مليحة فيا�ض

رئي�سة املركز الرتبوي للبحوث والإمناء

مقدمة:
املهم ،من الناحية اجلغرافية ،كج�سر توا�صل
لي�س من �شك يف �أن موقع لبنان ّ
بني ال�شرق والغرب ،ه َّي�أه لأن يقوم بدور �أ�سا�سي يف التاريخ .هذا الدور لن نعدِّ د
عوامله وجماالته ،فهي حتتاج �إىل درا�سات م�ستفي�ضة� ،إمنا ما يهمنا منه هو
اقرتان العلم والعمل ،يف ال�صورة احل�ضارية الأوىل التي ترتاءى يف الأذهان.
فاللبناين ،فيما انطلق مع ّلم ًا ين�شر املعرفة النظرية ،انطلق �أي�ض ًا عام ًال ،تاجر ًا
�أو �صانع ًا ،فال�سفن التي حملته عرب البحار كانت من �صنع يديه.
وهكذا يتكامل الإن�سان املفكر والإن�سان العامل يف ال�صورة احل�ضارية اللبنانية
الأوىل.
هذا التكامل بني القول والعمل ،بني النظري والتطبيقي ،بات هدف ًا من �أهداف
الرتبية احلديثة ،التي �أ�سقطت الوهم القائل ب�أولوية النظري على العملي ،لتحل
حملها نظرية التفاعل بني النظري والعملي بهدف التكامل بينهما.
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ف�إذا كان الإن�سان اللبناين قد بد�أ يف الزمن الغابر مف ّكر ًا �أو عام ًال ،فهل ما
زال كذلك يف الزمن احلا�ضر؟ ب�س�ؤال �أو�ضح :هل راعى لبنان التوازن املطلوب
بني التعليم الأكادميي والتعليم املهني؟.
قبل اجلواب عن هذا ال�س�ؤال ،ال بد من تو�ضيح نقطتني �أ�سا�سيتني:
الأوىل �أن عملية التوازن ال ميكن �أن تتم �إال من �ضمن خطة تربوية متكاملة.
والثانية �أن كلمة توازن ال تعني بال�ضرورة امل�ساواة يف املنا�صفة ،و�إمنا التكامل
�أو التكاف�ؤ.
من هنا فلقد وازن املركز الرتبوي يف خطة النهو�ض الرتبوية التي و�ضعها يف
العام  1994بني التعليمني املذكورين وو ّفق بني طموحات الفرد من جهة وحاجات
املجتمع من جهة ثانية ،بحيث يتم حتقيق الغر�ض الأول ب�شكل ال يتعار�ض والغر�ض
الثاين ،حتى �إذا مل تتوافر جماالت العمل �أمام اجلميع ،يف اخت�صا�ص معني،
�أمكن توجيه ق�سم منهم نحو اخت�صا�صات م�شابهة للأوىل �أو مك ّملة لها .ولقد
جاء يف خطة النهو�ض الرتبوي ما حرفيته :تهدف اخلطة الرتبوية �إىل ما ي�أتي:
حتقيق املالءمة والتكامل بني الرتبية والتعليم من جهة وحاجات املجتمع و�سوق
العمل اللبناين والعربي من جهة ثانية .من هنا يع ّد التوجيه املهني اليوم عن�صر ًا
�أ�سا�سي ًا مك ّم ًال للعملية الرتبوية ،بحيث مل يعد التعلم �أبد ًا مف�صو ًال عن احلياة،
عن التخ�ص�ص اجلامعي وعن �سوق العمل .ومن غري املنطقي �أو املقبول اليوم� ،أن
ُيرتَك املتعلم �ضائع ًا �أو م�ش ّو�ش ًا يف بحر العلوم واملعارف واملعلومات التي يتلقاها،
من دون �أن ميتلك الأدوات التي ت�ساعده على حتديد موقعه من هذا كله ،ومن
دون �أن ي�ؤخذ بيده ليكت�شف �سوق العمل والتخ�ص�ص يف واقعه وحقيقته ،و�أين
ميكن �أن يبدع وينجح ويحقق ذاته .وعند هذه النقطة بالذات تبدو �أهمية التوجيه
املهني �أ�سا�سية ولي�ست كمالية.
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من امل�س�ؤول عن عملية التوجيه املهني يف وزارة الرتبية والتعليم؟
تتكامل �أدوار املديريات وامل�ؤ�س�سات التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف جمال
التوجيه املهني.
فللمركز الرتبوي دور �أ�سا�سي داعم يف توجيه الطالب نحو املهن وذلك من
خالل التعريف بها والتح�سي�س بالعمل وب�أهميته ،وذلك بدء ًا من ال�صفوف الأوىل
ويف املراحل التعليمية كافة ،من خالل املناهج والكتب ال�صادرة عنه.
�أما مديرية الإر�شاد والتوجيه هي املعنية مبا�شرة بتوجيه الطالب �إىل
الإخت�صا�صات التي تتنا�سب مع ميولهم وقدراتهم وحاجات �سوق العمل ،ومديرية
التعليم املهني والتقني تلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف تتبع حاجات �سوق العمل وا�ست�شراف
امل�ستقبل وفتح االخت�صا�صات اجلديدة ون�شرها يف خمتلف املناطق اللبنانية من
جهة ،والإعالم عن االخت�صا�صات واملجاالت وحت�سني فر�ص اال�ستقطاب من
جهة ثانية.
وللوزارات الأخرى دور مبهم يف عملية التوجيه هذه كوزارة االقت�صاد ووزارة
العمل والزراعة وغريها ....وذلك بح�سب عمل كل وزارة.
ولن نن�سى دور القطاع اخلا�ص – ال�شريك الدائم – ونق�صد هنا امل�ؤ�س�سات
الرتبوية واجلمعيات الأهلية التي لعبت وتلعب دور ًا مهم ًا وفاع ًال يف جمال التوجيه،
�إ�ضافة �إىل املبادرات التي تقوم بها اجلمعيات واملنظمات العربية والدولية.
ما الذي مت تنفيذه حتى اليوم؟
لقد بادرت وزارة الرتبية والتعليم العايل� ،إىل �إطالق م�شروع توجيه مهني
للتعليم الر�سمي يف لبنان ،من خالل مديرية الإر�شاد والتوجيه ،فكانت البداية
من خالل التعاون مع م�ؤ�س�سة  ONISEPيف فرن�سا التي ا�ستقبلت وفد ًا من
الوزارة ومن الإر�شاد والتوجيه بغية الإطالع على هيكلية عمل التوجيه املهني
وطرائقه يف فرن�سا .ثم ُز ِّود الوفد باملوارد ال�ضرورية امل�ساعدة على ت�أ�سي�س وحدة
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توجيه مهني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل يف لبنان.
�أن�شئت يف مديرية الإر�شاد والتوجيه وحدة دعيت “وحدة التوجيه املهني”،
مهمتها التوجيه املهني والتعريف باالخت�صا�صات اجلامعية واملهنية لطالب
املدار�س والثانويات الر�سمية.
وقد مت تدريب �أفرادها على مفهوم التوجيه املهني ودوره و�أدواته .غري �أن
هذه الوحدة تعاين من نق�ص يف عدد �أفرادها لتتمكن من تغطية جميع املدار�س
والثانويات يف املناطق اللبنانية كافة.
وعلى �صعيد التعليم املهني والتقني ،قامت املديرية العامة بتنفيذ بع�ض
الأن�شطة امل�ساعدة يف هذا املجال نذكر منها على �سبيل املثال ال احل�صر ،معر�ض
“مغامرة املهن” الذي �أقيم يف بداية الت�سعينيات حيث قامت خالله ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات جنب ًا �إىل جنب مع املدار�س املهنية بتعريف الزائرين �إىل القطاعات
الإنتاجية ،ال �سيما ال�صناعية منها واخلدماتية .كما قامت بع�ض املدار�س املهنية
بتنظيم “�أيام مفتوحة” لطالب املدار�س املجاورة لها“ .ويوم التعليم املهني
والتقني” الذي حت ّول �إىل عيد يف العام املا�ضي ومعر�ض ال�شغال الطالب.
�أما املركز الرتبوي للبحوث والإمناء ،فقد �أدرك �أهمية التوجيه املهني ف�أورد
هذا الأمر كهدف �أ�سا�سي من �أهداف خطة النهو�ض الرتبوي ،ومن ثم مت العمل
على التعريف باملهن والتعليم املهني يف �أكرث من مادة تعليمية ويف �أكرث من
م�ستوى ،كما مت ت�شجيع املعلمني على تنفيذ زيارات ميدانية ملختلف مواقع العمل
وتعريف املتعلمني بها عن قرب.
ففي اللغات مث ًال ،وبدء ًا من احللقة الأوىل ،جند حماور خا�صة باملهن
والتعريف بها وب�أهميتها ،ويف مادة الرتبية الوطنية ُيدر�س قانون العمل والنقابات
و�أهمية العمل وااللتزام به يف �أكرث من �صف ،كما �أن التعليم املهني والتقني هو
حمور من حماور هذه املادة يف احللقة الثالثة.
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ويف مادة التكنولوجيا ،التي تغطي �صفوف احللقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي
واملرحلة املتو�سطةوالتعليم الثانوي مبختلف فروعه ،هي من املواد التي تهتم
مبا�شرة مبو�ضوع املهن والتعريف بها من خالل بع�ض التطبيقات العملية والأمثلة
املتعلقة بالعمل واملهن وال�صناعة وقطاعات الإنتاج ب�شكل عام.
ون�شري هنا �أي�ض ًا �إىل م�شاركة املركز الرتبوي للبحوث والإمناء من خالل ق�سم
التعليم املهني والتقني ،يف معار�ض التوجيه املهني التي تقوم بتنفيذها امل�ؤ�س�سات
واجلمعيات الرتبوية التي تهتم بهذا املجال.
يتبني لنا مما �سبق �أمران مهمان متعلقان بوزارة الرتبية:
الأول :تكامل الأدوار بني الأق�سام املختلفة فيها.
الثاين :حماوالت حثيثة تقوم بها امل�ؤ�س�سات واملديريات التابعة لهذه الوزارة.
ما هي الأمور التي يجري تنفيذها يف الوزارة حالي ًا؟.
كاف �إذا ما قورن مبا هو
ال يخفى على �أحد �أن كل ما ذكرناه ال يزال غري ٍ
مطلوب؛ ف�أين اكت�شاف الطالب ملهاراته وميوله؟ وكيف تعالج نقاط ال�ضعف
لديه؟ وكيف يتعرف �إىل االخت�صا�صات التي تنا�سب �شخ�صيته ومهاراته؟ وهل
كاف؟ ومن �أين ي�ستقي معلوماته؟...
�أن ما يعرفه عن التعليم املهني والتقني ٍ
�أ�سئلة كثرية تطرح ومن خلفها هواج�س كبرية.
وللإجابة عن بع�ض هذه الأ�سئلة ال بد لنا من �أن نذكر عدد ًا من امل�شاريع التي
يقوم املركز الرتبوي بتنفيذها وهي الآتية:
كت ّيبات التعريف بالتعليم املهني والتقني :قام ق�سم التعليم املهني والتقني
بتح�ضري كتيبني مبثابة دليلني �إر�شاديني حول التعريف بالتعليم املهني والتقني
لتالمذة املرحلة املتو�سطة واملرحلة الثانوية الراغبني مبتابعة التح�صيل يف
هذا املجال ،بعنوان “م�ستقبلك مع التعليم املهني والتقني” .يحتوي هذان
الدليالن على معلومات تتعلق مب�ستويات التعليم املهني والتقني ومميزاته من
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جهة ومعلومات تتعلق بحقول العمل املتوافرة خلريجيه واجتاهات �سوق العمل من
جهة �أخرى .ويف �سبيل تقدمي امل�ساعدة للطالب ،ي�ضم الدليالن ق�سم ًا خم�ص�ص ًا
ي�ساعدهم على اختيار مهنتهم وهو عبارة عن خطوات ب�سيطة ُين�صح التلميذ
باتباعها لكي يختار مهنته� ،إ�ضافة �إىل خرائط توزيع معاهد التعليم املهني
ومدار�سه يف كل حمافظة ما ي�سهل عليه عملية االختيار.
�أيام التعريف بالتعليم املهني والتقني يف املدار�س الر�سمية :وهو م�شروع
للتعريف بالتعليم املهني والتقني يف املدار�س الأكادميية ي�ضم حما�ضرات و�ألعاب ًا
وعر�ض ًا لفيلم توجيهي ومقابالت مع �أ�صحاب العمل ومديري املدار�س املهنية
القريبة من هذه املدار�س( .هذا امل�شروع قيد الإعداد).
التوجيه املهني ملدربي التدريب امل�ستمر :هو عبارة عن اخلطوة الأوىل من
برنامج للتوجيه املهني للمدار�س الر�سمية يف لبنان .تبد�أ هذه اخلطوة يف العام
الدرا�سي  2011-2010بتدريب مدربي التدريب امل�ستمر حول مفهوم التوجيه
املهني ودوره و�أدواته ،بحيث يتم من خاللهم نقل هذا املفهوم �إىل جميع املعلمني/
املتدربني ،على �أن ت�ستكمل هذه اخلطوة الحق ًا بو�ضع برنامج وطني للتوجيه
املهني لتنفيذه يف املدار�س الر�سمية يف جميع احللقات.
م�شروع �إدماج روح املبادرة يف الأعمال (الريادة) يف املناهج التعليمية :وهو
م�شروع ُين ّفذ بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة الأوروبية للتدريب ( )ETFوهو ما زال قيد
الإعداد ويف مراحله الأوىل .يق�ضي هذا امل�شروع بتوجيه الطالب نحو عامل
الأعمال وم�ساعدتهم على التعرف �إليه و�إىل عامل امل�ؤ�س�سات والريادة وتوجيه
الطالب وحت�ضريهم لإعداد م�شاريعهم.
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�أيها احل�ضور الكرمي،
يت�ضح مما �سبق �أن وزارة الرتبية غري غائبة عن مو�ضوع التوجيه املهني ،فهي
حد ما.
تهتم بهذا املو�ضوع بح�سب امكانياتها التي تعترب حمدودة �إىل ٍ
وعلى الرغم من �أهمية غالبية امل�شاريع والأن�شطة التي نفذت �أو التي هي
قيد التنفيذ من قبل الوزارة ،ف�إن هذه امل�شاريع تعترب �أن�شطة حمدودة وظرفية،
وبحاجة �إىل متابعة ،وال ميكن لها بالتايل �أن ت�شكل “�سيا�سة التوجيه” يف الوزارة
ولكنها تعك�س يف الوقت نف�سه مدى اهتمام الوزارة بهذا املو�ضوع وتوقها للنهو�ض
به.
�إن التخطيط هو �شعار كل دولة حديثة� ،أ ًّيا كان واقعها واجتاهاتها .فبالتخطيط
املقرتن بالتنفيذ يتحول لبنان �إىل دولة عقالنية وعلمية حديثة .ذاك هو قدرنا،
منه نبد�أ وبه نكون.
ف�إذا �أدركنا كيف نوازن بني العطاءين العقلي واليدوي ،ه ّي�أنا للغد �أجيال
التفاعل والتكامل ،التي هي الأمل ،وهي امل�ستقبل ،يف مناعة الإن�سان ويف بناء
الدولة .وال يتحقق هذا الأمر �إال من خالل ت�ضافر جهود القطاعني العام واخلا�ص.
�إن املطلوب يف الوقت احلا�ضر ت�ضافر جهود القطاعني العام واخلا�ص من
�أجل ر�سم التوجهات وال�سيا�سات املتعلقة بالتوجيه املهني وحتديدها من جهة،
وو�ضع اخلطط التنفيذية الآيلة �إىل توجيه الطالب �إىل االخت�صا�صات واملهن
التي يحتاجها الوطن والتي ت�ؤمن للمواطنني العي�ش الكرمي من جهة ثانية.
ونحن يف املركز الرتبوي للبحوث والإمناء على ا�ستعداد للتعاون مع القطاع
اخلا�ص يف هذا املجال ملا فيه من خري وخدمة للمجتمع والوطن.
كلنا �أمل �أن ي�أتي هذا امل�ؤمتر بنتائج مر�ضية وتو�صيات و�أن ي�سهم يف دعم
اجلهود لتطوير مفهوم التوجيه املهني ملا فيه خري الطالب والرتبية ولبنان.
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الف�صل الثاين
�أي خريج نريد؟
رائد �شرف الدين

النائب الأول حلاكم م�صرف لبنان

مدخل:
�إن اخللل احلا�صل يف البنية االقت�صادية وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي �س َّبب
امناطا” غري متوازنة يف النمو االقت�صادي .وهذا الأداء ،وانعكا�ساته على
ا�ستحداث فر�ص عمل ،خا�صة يف �صفوف ال�شباب يعر�ض هذه الفئة وكل الفئات
الأخرى للخطر لناحية م�ستوجبات العي�ش الكرمي والرفاهية .والت�سا�ؤل اليوم “ :
�أي خريج نريد؟ “ مرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بنظرتنا حول�“ :أي اقت�صاد نريد؟”.
بعد ملحة حول �سوق العمل اللبناين� ،سوف �أ�ستعر�ض يف مداخلتي اليوم
القطاعات الواعدة ،ومن ثم املهارات املطلوبة من منظور �سوق العمل.
1.1خ�صائ�ص �سوق العمل اللبناين
لقد ف�شلت املدخرات ور�ؤو�س الأموال القادمة من اخلارج يف متويل
اال�ستثمارات الإنتاجية وتنويع االقت�صاد اللبناين .فمنذ العام  1997ولغاية العام
 2007بلغت اال�ستثمارات الإجمالية الثابتة املحلية (� )GDFIأكرث من  18يف
املائة ،بحد �أق�صى  30يف املائة يف عام  .1997وقد مت توجيه هذه اال�ستثمارات
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ب�شكل �أ�سا�سي يف قطاع العقارات ،حيث بلغ متو�سط ن�سبة اال�ستثمار يف البناء
والأ�شغال العامة �أكرث من  68يف املائة من جمموع اال�ستثمارات ،وذلك بني عام
 1997وعام  .2007وقد �أدى هذا الرتكيز يف قطاع البناء �إىل ا�ستبعاد قطاعات
و�أن�شطة �أخرى .وانتقلت اال�ستثمارات املتبقية �إىل ال�صناعات املرتبطة بهذا
القطاع والتي تزوده بال�سلع الو�سيطة .ومبا �أن البناء وال�صناعات املتعلقة تعتمد
�أ�سا�س ًا على عمالة غري لبنانية ،ف�إننا ن�ستخل�ص �أن املرونة Elasticity 1يف
ا�ستحداث الوظائف والإنتاج يف لبنان متدنية جد ًا.
بالإ�ضافة �إىل م�شكلة تقل�ص فر�ص العمل فهنالك قلق حول نوعية الوظائف
التي ت�ستحدث بحيث �أن العديد منها ذو طبيعة غري ر�سمية يفتقر �إىل احلمايات
االجتماعية� .إن القطاعات التي تو�سعت فيها م�ستويات العمالة بني عام 1997
و 2007كانت اخلدمات وقطاعات النقل واالت�صاالت التي و�صلت اىل  80يف املائة،
وقد �شكلت هذه القطاعات ن�سبة  20يف املائة من �صايف الوظائف اجلديدة .ومن
�ضمن قطاع اخلدمات ،فقد ا�ستحدثت معظم الوظائف يف الفنادق واملطاعم
والتجارة يف حني تراجعت فر�ص العمل يف القطاع املايل ويف جميع القطاعات
الأخرى خالل نف�س الفرتة .ويف ظل غياب �إح�صاءات دقيقة ،من الوا�ضح
�أن جزء ًا كبري ًا من هذه الفر�ص اجلديدة غري م�سجلة ر�سمي ًا حيث �أن تغطية
ال�ضمان االجتماعي مل ت�شهد �أي ارتفاع منذ تلك الفرتة وحتى اليوم ،بل ا�ستمرت
على نف�س ن�سبة التغطية البالغة  38يف املائة من القوة العاملة.
1 .1
1 .1
1 .1
تعرف املرونة ب�أداة لقيا�س ا�ستجابة تغري يف ا�ستحداث الوظائف �إىل تغريات يف الإنتاج.
1 .11
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2 .2احلاجات على �صعيد القطاعات

ال�سياحة
هي �إحدى القطاعات الواعدة يف لبنان .وقد �أ�شارت الأرقام ال�صادرة عن
منظمة ال�سياحة العاملية التابعة للأمم املتحدة �أن لبنان �سجل �أكرب معدل منو
على م�ستوى العامل يف عدد ال�سياح الوافدين �إليه يف العام � 2009إذ بلغت الزيادة
نحو  29يف املائة عن العدد امل�سجل يف  ،2008يف حني تراجع منو عدد ال�سياح
عاملي ًا بن�سبة  .%4,2ومع �أن ال�سياحة هي ركن من االقت�صاد الوطني الذي ي�ؤمن
مداخيل هامة ومع تنوع ال�سياحة التي ت�ضم ال�سياحة الإ�ستجمامية ،ال�صحية،
الدينية والثقافية لكنها وحدها ال تبني اقت�صاد ًا ،وال بد من االلتفات �إىل قطاعات
�أخرى.

ال�صناعة ذات القيمة امل�ضافة
�صحيح �أن لبنان ال ي�ستطيع �أن يناف�س ال�صني �أو الهند �أو تركيا �أو حتى �سوريا
يف حجم الإنتاج على نطاق وا�سع ( ،)Mass Productionولكن ب�إمكان لبنان
املناف�سة على م�ستوى اجلودة ،وعلى �سبيل املثال ،ف�إن املجوهرات احتلت يف
الف�صل الثالث من العام 2009املرتبة الأوىل من ال�صادرات ( )%24وذلك ب�سبب
القيمة امل�ضافة ،والذوق اللبناين املرغوب .ينطبق هذا �أي�ض ًا على ال�صناعات
الأخرى التي تتطلب �إبداع ًا مثل ت�صميم الأزياء (.)Haute Couture
هناك �أهمية لاللتفات للقطاع ال�صناعي ،عموما ً ،ب�شكل جدي �أكرث .فمن
املعلوم �أن القطاع ال�صناعي من �أهم القطاعات التي تتمكن من ا�ستيعاب العمالة
حيث تقدر وحدها ب�إمكانية ا�ستيعاب � 140ألف موظف ،وهذا رقم غري مبالغ
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فيه نظر ًا لأن قيمة ال�صادرات قد ارتفعت من  889مليون دوالر يف العام 2001
�إىل حوايل  3.5مليار دوالر يف العام  .2009و�إن تك َر َر احلديث حول الكلفة
العالية للطاقة وللعمالة ،لكن لل�صناعة �أهمية تكمن بقدرتها على حتفيز بقية
القطاعات .مث ًال� ،إن تفعيل ال�صناعات الغذائية ،والتي ت�شكل منتجاتها رابع
�أكرب �صادرات يف الف�صل الثالث من العام  ،2009له ت�أثري �إيجابي على القطاع
الزراعي ،العمال ،املهند�سون ،امل�صارف� ،شركات الت�أمني ،والنقل وغريها.

التكنولوجيا
وحيث �أن لبنان قد فاته التطور ال�صناعي الذي يلي عادة قطاع الزراعة
وي�سبق قطاع اخلدمات يف التطور االقت�صادي للدول ،فال بد �أن يلحق بالثورة
التكنولوجية التي نعي�شها .لقد احتل قطاع التكنولوجيا املركز الثاين من
ال�صادرات يف الف�صل الثالث من العام  2009بن�سبة  %16,8وهو ي�ضم �صناعة
جتميع الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية .وهذه فر�صة مهمة للعمالة حيث
ب�إمكانها ا�ستيعاب �شريحة وا�سعة من اخلريجني اجلامعيني واملهنيني يف خمتلف
االخت�صا�صات ،خا�صة �أن االجتاه العام العاملي هو القت�صاد املعرفة.

الزراعة

�إن قدرات القطاع الزراعي يف لبنان هائلة نظر ًا �إىل طبيعة لبنان اجلغرافية،
وتوفر الأرا�ضي الزراعية (ال�ساحل ،اجلبال و�سهل البقاع) �إ�ضافة �إىل توفر مياه
الري واليد العاملة لكن دونها عوائق عديدة .ومن امللفت �أن البلدان املجاورة
ّ
وبالد اخلليج قد حتدت عدة معوقات وا�ستطاعت �أن تنه�ض بقطاعها الزراعي
وذلك لي�س فقط لتلبية حاجاتها الداخلية بل للت�صدير .لكن هذا القطاع �أي�ض ًا
بحاجة �إىل دعم الدولة ،وبحاجة �إىل التمايز عرب جودة الإنتاج.
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الطاقة
ويف ظل احلديث عن وجود احتياطيات نفطية وغازية كبرية يف لبنان ،ال بد
من الإعداد لهذا القطاع مبا ي�شمله من اخت�صا�صات تت�ضمن هند�سة البرتول،
والطاقة املائية ،والطاقة املتجددة ،وهند�سة البيئة ،واخت�صا�صات ُم َعمقة يف
القوانني املتعلقة بالطاقة� ،إ�ضافة �إىل اخت�صا�صات يف احلفر والتنقيب وال�صيانة.
ويف حني ا�ستعر�ضنا القطاعات الواعدة يف لبنان و�أهمية توجيه االخت�صا�صات
لتلحق بركبها ،فال بد من االلتفات �إىل االجتاهات امل�ستقبلية ل�سوق العمل يف
البلدان العربية ،مو�ضوع �س�أترك التطرق �إليه للمداخلة التالية يف هذه اجلل�سة،
خا�صة �أن اال�ستفادة من التطور الكبري يف م�ستوى املوارد الب�شرية اللبنانية ال
تقت�صر فقط على ال�سوق اللبنانية بل تتعداه لت�شمل بلدان العامل العربي ب�شكل
�أ�سا�سي ،ومن ثم �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية و�أفريقيا.
قبل حتديدي للمهارات املطلوبة يف �سوق العمل �أود �أن �أعر�ض لعدة نقاط.
�أو ًال :ال �أعتقد �أن التعليم يف لبنان يواكب �سرعة املتغريات يف �سوق العمل.
وعليه ،فال بد من النظر بتمعن يف جدوى منح الرخ�ص ب�شكل �شبه
مفتوح للجامعات ومعاهد التعليم العايل ال مل�ساهمتها الرتبوية
والبحثية و�إمنا للمحا�ص�صات الطائفية مما يربك م�ستوى التعليم
و�سوق العمل على حد �سواء.
ثاني ًا� :إن الإعداد ل�سوق العمل ال يبد�أ يف اجلامعات ،بل منذ الدرا�سة
الثانوية حني تتحدد رغبة التالمذة ويتم توجيههم من قبل اخلرباء يف
مدار�سهم �أو املراكز املتخ�ص�صة للتوجيه.
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ثالث ًا� :أحتفظ على التعبري امل�ستخدم وهو «�إحلاق اجلامعات ب�سوق العمل».
للجامعات دور يتعدى رفد ال�سوق بالعمالة ،فلها دور اجتماعي ووطني
و�سيا�سي يوازي �أهمية دورها االقت�صادي والتنموي .وعليه ف�إذا
اختزلنا الدور بتوفري ما يحتاجه ال�سوق من اخت�صا�صات اليوم،
فهذا بالت�أكيد �سبب ك�ساد ًا الخت�صا�صات �أ�سا�سية يف املجتمعات مثل
الفل�سفة والعلوم االجتماعية والإن�سانية واللغات والفنون وغريها بني
املعارف التي حتفظ للوطن توازن ًا ح�ضاري ًا ودميقراطي ًا وثقافي ًا.
3 .3املهارات املطلوبة
لي�س باالخت�صا�ص وحده يربع الإن�سان .فهناك الكثري من الأدلة يف �سوق
العمل املحلي �إىل عدم تطابق املهارات بني حاجات �سوق العمل وخريجي
اجلامعات وبرامج التدريب املهني بحيث يواجه اخلريجون توقعات منخف�ضة
من حيث فر�ص العمل وم�ستويات الدخل .وهنا تكمن احلاجة �إىل تدخل مبا�شر
من وزارة الرتبية والتعليم العايل وحتديد ًا من املركز الرتبوي للبحوث والإمناء
كي حتقق املواءمة املطلوبة بني م�ستوى اخلرجني واخت�صا�صاتهم وحاجة ال�سوق.
الأمثلة معروفة حول ن�سبة الأطباء للممر�ضات �أو ن�سبة املهند�سني للتقنيني.
وي�شري �إح�صاء �أجرته �شركة  InfoProحلوايل � 300شركة لبنانية� ،أن %30
من طالبي العمل لديهم اخت�صا�صات ال ت�شكل �أي قيمة م�ضافة لأرباب العمل.
إخت�صا�ص ّي
مثال ملفت �آخر وهو ال�صعوبة التي يجدها خريجو الـ  BTو  TSيف �
َ
« امل�صارف « �أو « العالقات العامة والإعالنات « يف �إيجاد فر�ص عمل بوجود
خريجني جامعيني يف نف�س االخت�صا�صات .وهذا يطرح �س�ؤا ًال حول جدوى هذه
االخت�صا�صات وغريها ال�شبيهة على م�ستوى التعليم املهني.
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كما يجب الت�أكيد على �أهمية اكت�ساب خريجي اجلامعات واملعاهد العليا
مهارات تتعدى املعرفة التقنية يف اخت�صا�صاتهم  .وهذه املهارات تكت�سي اهتمام ًا
كبري ًا يف �سوق العمل يف ظل الوعي لأهمية �أبعاد �أخرى مثل تلك التي يعرب عنها
بالذكاء العاطفي ( .)Emotional Intelligenceمن هنا ال بد من التفات
�إىل �أهمية �إك�ساب الطالب اجلامعيني مهارات �شخ�صية واجتماعية ،ت�ساهم يف
جناحهم و�إجناح الفريق الذي ينتمون �إليه ،يعرب عنه بالـ “ ”Soft Skillsمثل :
قدرة التحليل� ،إمكانية التعامل مع الآخرين بفعالية – تناغم مع �أع�ضاء الفريق،
املرونة يف مواجهة املتغريات  ،الإيجابية ،االندفاع ،روح املبادرة والتوا�صل بفعالية
�شفهي ًا وكتابي ًا .وحيث �أن هنالك � 200ألف م�ؤ�س�سة يف لبنان و�أن  %98,5من هذه
امل�ؤ�س�سات دون  10عمال ،فهنالك حاجة �أكرب �إىل مهارات جتمع الكثري من تلك
املذكورة �أعاله.
ختام ًا� ،أود �أن �أ�شري �إىل مبادرة مهمة �أطلقها البنك الدويل يف بداية العام
 2010وهي عبارة عن برنامج تعاون فني يخت�ص ب�سوق العمل اللبناين لدعم
احلكومة اللبنانية يف و�ضع وتن�سيق ال�سيا�سات املتعلقة بالقطاعات التي ميكن �أن
ت�سهم يف حتفيز النمو االقت�صادي وت�سهيل �إيجاد فر�ص عمل ذات نوعية جيدة
على املدى املتو�سط.
�أ�شكر جلمعية املركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم العايل مبادرتها بتنظيم هذا
امل�ؤمتر التوجيهي و�أمتنى لكم دوام النجاح.
وال�سالم عليكم
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االجتاهات امل�ستقبلية ل�سوق العمل

الف�صل الثالث
االجتاهات امل�ستقبلية ل�سوق العمل يف لبنان والبلدان العربية
د .كمال حمدان

اخلبري االقت�صادي يف امل�ؤمتر التوجيهي الأول

لدي خم�س �أفكار رئي�سة وهي م�ستلخ�صة من م�شاركتي يف درا�سات مع
املركز الرتبوي للبحوث والإمناء ،ومع البنك الدويل ،ومع وزارة الرتبية ،ومع
الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة ،وهي خال�صات تعت�صر كم ًا هائ ًال من املعطيات
والدرا�سات امليدانية والإح�صائية.
�أولها� :سوقنا �سوقان وي�صعب احلديث عن �سوق للعمل حملي ًا ،هذه ميزة
تختلف عن الو�ضع يف العراق �أو يف �سورية �أو يف الأردن �أو حتى يف م�صر.
فظاهرة الهجرة يف تلك البلدان وعلى �أهميتها عندما تقا�س كن�سبة مئوية
من القوى العاملة تبقى بحدود معينة .و�س�أحتدث عن اجتاهات عامة للأرقام
لن نتوقف عندها كثري ًا ولن ندخل يف حيثياتها وم�صادرها لأنها ت�ستغرق وقت ًا.
يف ال�ستينيات ،كان يهاجر من لبنان ما بني  3000و� 5000شخ�ص �سنوي ًا وهم
لي�سوا عاملني فقط بل كان بع�ضهم يغادر للتعلم يف اخلارج .ومع الطفرة النفطية
يف ال�سبعينات قبيل احلرب الأهلية ارتفع العدد �إىل ما بني 5000و� 10000شخ�ص
�سنوي ًا.
وابتدا ًء من هذا التاريخ �أ�صبحت الهجرة موثقة عرب ثالث درا�سات قامت بها
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جامعة القدي�س يو�سف يف �أعوام  1985و 2001و .2007و�أ�صبح لدينا تقدير �أدق
وما بني العامني  1975و 2007ارتفع العدد �إىل ما بني  25و� 30ألف �سنوي ًا.
و�إذا �أردنا تق�سيم الفرتة ما بني �أعوام  1975و 2007و 2009مبعدل و�سطي
ما بني  25000و� 30000سنوي ًا وهذا املعدل كان ينخف�ض يف بع�ض ال�سنوات كما
ارتفع يف �أخرى تبع ًا للو�ضع الأمني والإقت�صادي يف لبنان من جهة كعامل طرد.
ومن جهة ثانية يف �ضوء العوامل اجلاذبة يف اخلارج التي كانت ت�سهل هجرة
اللبناين.
�أق ّدم �صورة �شاملة لكي نفهم بلدنا �أكرث ،فعندما نقول معدل الهجرة 30000
�سنوي ًا على مدى  35عام ًا ف�إننا نتحدث عن مليون وع�شرين �ألف مهاجر .ومتو�سط
النا�شطني اقت�صادي ًا على كل مئة �شخ�ص مقيم يف لبنان  35باملئة ما بني عاملني
يبحثون عن عمل وعاطلني من العمل.
�أ ّما ن�سبة النا�شطني يف الفئات املهاجرة فال تقل عن  50يف املئة �أي �أن هناك
� 500000شخ�ص يعملون من �أ�صل مليون مهاجر وق�سم ب�سيط جد ًا منهما قد
يكون بحال بطالة ويبحث عن عمل.
و�آخر الدرا�سات الإح�صائية يفيد �أن القوى العاملة املقيمة يف لبنان مبا فيها
الفل�سطينيون خارج املخيمات دون احت�ساب العمالة ال�سورية تقدر بنحو مليون
ومئتي �ألف .وعندما نتحدث عن  500000مهاجر ن�سبة ملليون ومئتي �ألف ،فلك
�أن تت�صور احلجم وهذا لي�س موجود ًا يف �أي بلد جماور.
و�إ�ستناد ًا �إىل ما يقوله حاكم م�صرف لبنان ريا�ض �سالمة ووزير املال ال�سابق
متو�سط دخل العامل اللبناين خارج لبنان يزيد �أربعة
وبع�ض الباحثني من �أنّ ّ
متو�سط دخل العامل اللبناين يف لبنان ،فذلك يعني فعلي ًا �أن الن�صف
�أ�ضعاف عن ّ
مليون املهاجر ق ّوتهم الدخل ّية توازي مليوين �شخ�ص مبوا�صفات الدخل والعمل يف
لبنان.
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وعملي ًا� ،سوق العمل املحلي ال ميكن �أن نراه �إال �سوقني� ،سوق عمل املقيمني
و�سوق عمل ملن هم يف اخلارج .وبالت�أكيد ترتتب تبعات اقت�صادية واجتماعية
على الأ�سر �صاحبة الدخل املتدين التي تكافح الفقر م�ستفيدة من ال�ضخ الآتي
من جزء الأ�سرة املغرتب ولهذا �أبعاد كثرية.
ثاني ًا :لدينا خلل يف �سوق العمل وهو خلل ك ّلي ما بني العر�ض والطلب .بنية
الأعمار لدينا من خالل ما نعرفه من ت�صريحات اجلامعات واملعاهد وامل�ؤ�س�سات
الرتبوية عن خريجيها يجعلنا نق ّدر تقريبي ًا املتد ّفقني �سنوي ًا نظري ًا �إىل �سوق
العمل حوايل  45000لهم عالقة ب�شطور الأعمار وهم يعر�ضون قوة عملهم وال
يطلبون عمل ،لأن الطلب على العمل ي�أتي عرب امل�ؤ�س�سات ،وهذا �أمر �شكلي لكن
كل الباحثني حول �سوق العمل يجتهدون يف هذه املفاهيم.
و�أنا �أتب ّنى مفهوم �أن ه�ؤالء اخلم�سة والأربعني �ألف ًا يعر�ضون قوة عملهم للبيع
مل�ؤ�س�سات عامة �أو خا�صة� ،أو للبيع الذاتي �إن كانوا عاملني بذاتهم �أي �إن كانوا
ميلكون مهنة حرة.
وهذا الرقم مق�سوم تقريب ًا ما بني خريجي جامعات وخريجي مهنيات �أي
مبعنى �أن ن�سبة من التحق بالتعليم املهني ال تتجاوز اخلم�سة ع�شر يف املئة من
جمموع ما قبل اجلامعي ،لكن كل من يت�سرب من املدر�سة �إبتدا ًء من �سن احلادية
ع�شر يف املرحلة املتو�سطة والحق ًا الثانوية يلتحقون بدورات معجلة غري نظامية
متتد ما بني ثالثة �أ�شهر �أو �ستة �أو ت�سعة.
ومن �أ�صل اخلم�سة والأربعني �ألف ًا املقتحمني ل�سوق العمل هناك  25000خريج
جامعي وقلة ت�أتي من تعليم مهني نظامي تقارب الربع �أو الثلث� .أما الباقون
في�أتون من تعليم مهني غري نظامي.
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ف�إن البارز �أنه مقابل اخلم�سة والأربعني �ألف طلب على
العمل �إما �أن ي�أتي الطلب من الذات �أو لدى مهنة حرة �أو عامل م�ستقل �أو ي�أتي
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عرب م�ؤ�س�سات خا�صة �أو حكومية .فامل�ؤ�س�سات احلكومية اجتاهها العام مرتاجع
رغم وجود حما�ص�صة ت�سمح ب�أمور كثرية لكن لي�س لها �ش�أن �إقت�صادي.
�أما على م�ستوى القطاع اخلا�ص ،فهناك �إح�صاءات للبنك الدويل عن تطور
القوى العاملة ودرا�سات ميدانية للم�ؤ�س�سة الوطنية للإ�ستخدام وال�ضمان .ويف
درا�سة خا�صة لل�ضمان تبينّ لنا �أنه يف اخلم�س ع�شرة �سنة الأخرية بلغ معدل منو
القوى العاملة واحد ون�صف يف املئة �سنوي ًا� .إذن نتحدث ع ّما بني  15000و20000
طلب على العمل �سنوي ًا فيما العر�ض هو � 45000سنوي ًا.
وبالتايل ف�إن ن�صف املتدفقني ل�سوق العمل لي�س لديهم حظوظ ب�إيجاد فر�صة
عمل .والبطالة مركزة عندنا بالفئات العمرية ال�شابة ما بني  18و 30وهي بطالة
�شباب ،ومتو�سط مدة التعطل عن العمل طويلة ت�صل �إىل � 13شهر ًا و�سطي ًا.
ويف اخلال�صة لدينا فجوة بني العر�ض الكلي والطلب الكلي على العمل.
ثالث ًا :هناك فجوة بني بنية العر�ض وبنية الطلب وهذه �أخطر .فن�صف
من يتخرج من اجلامعة هم خريجو كليات نظرية و�إن�سانية وحقوق .والآن
تتوالد جامعات جديدة ت ّدعي �أنها حتاول ملء الفراغ .وال �أخفي عليكم �أن بع�ض
كليات اجلامعة اللبنانية مثل كلية الهند�سة �أو العلوم� ،أو الطب� ،أو الفنون يدخل
خريجوها يف مناف�سة م�شرفة مع الوافدين من اخلارج الذين ميلكون م�ستوى
�أعلى وجند خريجي اجلامعة اللبنانية يتابعون حت�صيلهم العلمي يف �شهادة
الدكتوراه يف فرن�سا و�أنا �أعرف مناذج كثرية منهم من خريجي كليتي الهند�سة
والعلوم ،على الرغم من �أن هناك كليات و�ضعها �صعب واجلامعة اللبنانية بحاجة
�إىل �إعادة تقومي.
�إذن ،لدينا م�شكلة التعليم العام الر�سمي وال �س ّيما ما قبل اجلامعي ،ولدينا
�أفواج من اخلريجني �ضعاف امل�ستوى يف كليات �أ�سا�سية رغم �أنها بالن�سبة لكثريين
جزء من عملية الإرتقاء الإجتماعي �أكرث منها كونها �أداة فعلية للتمتني وانتزاع
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فر�صة عمل لها قيمة م�ضافة عالية .و�أحزابنا �سهلت هذا الأمر يف ال�ضغط على
الإدارات الرتبوية وامل�س�ؤولية الأوىل على ما ميكن �أن ن�س ّميه دولة وال �أعرف �إذا
كان هناك يف لبنان دولة.
هذا اجلانب العام يف بنية العر�ض� ،أما بالن�سبة لبنية الطلب وعالقة �سوق
العمل مبخرجات النظام التعليمي ،فالغائب الأكرب والعقبة الأوىل وم�شكلة لبنان
الأ�سا�س هي يف بنية الطلب .اخلريجون ي�أتون من  40جامعة ومبوا�صفات خمتلفة،
وبنية الطلب لدينا حمدودة وهي م�صابة بت�ش ّوهات واختالالت مايكرو �إقت�صادية
وقطاعية .ويف �آخر تقرير للمحا�سبة الوطنية �صادر عام  ،2008تبينّ �أنه ال ت�شكل
فيه الزراعة وال�صناعة مع ًا  % 14من الناجت املحلي وهذان القطاعان قبل 30
عام كانا ي�شكالن  % 40من الناجت املحلي .وهذه امل�ساهمة كانت موازية مل�ساهمة
قطاع ال�سياحة و�أقل من قطاع البناء .وهذا النوع من الأ�سئلة عن �أي بنية نطلب
عندما تكون  % 98.5من م�ؤ�س�ساتنا حتوي ما دون الع�شر عمال ومعظمها عائلي.
يف مرحلة معينة ،عندما كنا نقارن نتائج م�سح امل�ؤ�س�سات عام  71بنتائج عام
 2004ولدينا  200000م�ؤ�س�سة مو ّزعة على رقم بح�سب فرع الن�شاط الإقت�صادي
وعدده بالع�شرات وجدنا مفارقة هائلة حيث �أن  4000يف املئة من امل�ؤ�س�سات
تعمل يف جمال املعجنات ،فقلت لرئي�س احلكومة :بح�سب احل�سابات �إذا ا�ستمرت
الأمور كذلك ففي عام � 2030سيكون لبنان كله معجنات.
عندما تكون بنية امل�ؤ�س�سات حرفية وتكرر الأن�شطة ذاتها وال ر�ؤية اقت�صادية
لها ،كيف ميكن احلديث عن اقت�صاد حقيقي؟ القيمة امل�ضافة تن�ش�أ عندما تتناف�س
امل�ؤ�س�سات بع�ضها مع بع�ض .والآن ما من قيمة م�ضافة وال فر�ص عمل وال �إمكانات
ن�سق كهذا من اخلريجني يف جامعات ذات نوعية
لتطبيق تكنولوجيا �أو ال�ستيعاب ٍ
ج ّيدة .وهناك م�شكلة كبرية يف بنية الطلب ولكن ح ّلها لي�س يف اجلامعة ووزارة
الرتبية ،بل ح ّلها ي�أتي عرب ر�ؤية �إقت�صادية و�سيا�سات ت�شجع �أن�شطة جديدة
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�أكرث انك�شاف ًا على القيمة امل�ضافة والت�صدير والتكنولوجيا والت�شجيع على دمج
امل�ؤ�س�سات.
وما معنى �أن يكون متو�سط القيمة امل�ضافة للفرد يف كل دول العامل تزيد كلما
زاد احلجم الو�سطي للم�ؤ�س�سة .ولذلك يجب �أن نخطط ونعرف �أي ت�شريعات
و�سيا�سات و�أي �أ�شكال حوافز ندعم .وينبغي �أن ن�شجع على دمج امل�ؤ�س�سات و�أن
تتخ�ص�ص �أكرث ف�أكرث ال �أن تكرر الأن�شطة الب�سيطة التي لي�س لها معنى وفيها
م�شاكل فتغلق �أبوابها وتفل�س ثم تغيرّ الن�شاط ثم تعود الدوامة نف�سها ،ونحن
نعي�ش هذه التجربة عندما نقارن نتائج م�سح امل�ؤ�س�سات.
هذه �إذ ًا بنية الطلب بعدما ر�أينا بنية العر�ض وكل الظواهر التي نراها الحق ًا
ت�أتي تت ّمة لهذين اخليارين فهناك بطالة عالية ن�سبي ًا وطويلة ،وال �أمان ّ
للموظف
يف ا�ستمرار العمل كما ال يوجد �ضمانات للم�سار املهني.
علي الع�شرات من النماذج� ،أجزم
�أعمل يف م�ؤ�س�سة خا�صة منذ � 35سنة وم ّر ّ
�إن مل ي�شعر املوظف بعد عام �أو عامني من بدء عمله ب�أنه ميكن �أن يتطور مهني ًا
ووظيفي ًا على م�ستوى الدخل واحلوافز بعد مدة ،ف�إنه �سي�ضحي عر�ضة للإحباط.
و�أ�ؤكد �أنه من امل�شروع ب�أن يكون لدى كل عامل ت�ص ّور مل�ساره املهني ،ومعظم
�أرباب العمل لدينا ال ميكنهم تف ّهم حاجات الع ّمال جلهة �شروط العمل واحلماية
الإجتماعية عرب ت�سجيله بال�ضمان والرت ّقي ،لذا علينا �أن نبعد الطابع ال�شخ�صي
بالعالقة بني رب العمل والعامل وجعلها نظامية خا�ضعة ملعايري قابلة للقيا�س �إن
كنا نو ّد بناء �سوق عمل.
التوجهات امل�ستقبلية ل�سوق العمل� ،أعود للفكرة الأوىل،
وقبل احلديث عن ّ
نحن ن�صدر خريجني وموارد ب�شرية �أكرب بكثري من حجم ال�سوق اللبناين .وهناك
حت ّوالت يف ال�سوق ،فاخلليج �أجنز معظم �شبكات البنى التحتية من كهرباء ومياه
و�شبكات هاتف وطرقات ومرافئ وج�سور ،حتّى و�صل هذا ال�سوق �إىل الت�ش ّبع
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ومعظم بلدان اخلليج تعاين طفرة يف الرتكيز على القطاع العقاري مع التفاوت
بني بلد و�آخر وهي تتجه نحو الهدوء .كما �سي�ستقر قطاع اخلدمات وال �سيما ما
له عالقة بالأمور املالية وامل�صرفية والبور�صات فلن يرتفع من ّوها بل �سي�ستق ّر.
و�سيعاد النظر بكل �ش�أن خدماتي الطابع وذا قيمة م�ضافة .بع�ض دول اخلليج
تويل �أهمية كربى لل�صناعة التي لها دور يف تط ّور الأمم وهي ذات �أهمية كربى
للبلدان التي لديها عدد كبري من ال�سكان ويحتاج �إىل فر�ص عمل ،ونحن انتقلنا
يف املنطقة من عامل زراعي رعوي �شبه َقبلي �إىل عامل اخلدمات وهو الأ�سا�س
يف القوى العاملة والناجت املحلي و�أ�ضعنا فر�صة الثورة ال�صناعية التي اعتمدها
الغرب يف القرنني الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر ،لذلك يتخطانا الغرب مبئة عام.
ولو ا�ستطعنا نحن �أن ن�سيطر على احللقة ال�صناعية لكان ب�إمكاننا �إيجاد نوع
وظائف خمتلف عما نراه حالي ًا يف �سوق العمل .فال�سائد اليوم هو بيع املعجنات
وبيع �إ�شرتاكات الكهرباء وجتارة الألب�سة والأحذية.
ولو حدث عك�س ذلك لكان الطلب على العمل �أكرث تخ�ص�ص ًا وله عالقة
بالتكنولوجيا والتقنية والإلكرتونيات والإت�صاالت.
على م�ستوى النماذج ،م�صر حتاول خو�ض هذا عرب اعتماد �سيا�سات نيو
ليبريالية وهناك �أجيال م�صرية تدخل بالقوة يف �إعداد مهني وهي متعلقة
مبا�شرة بالإنتاج �إما �صناعة �أو ما يتف ّرع عنها .وال �أعرف �إىل �أين �ست�صل ،هم
يحاولون �سباق الزمن ولديهم م�شكلة دميغرافية كبرية عددهم  80مليون ،دون
�صناعة ال ميكن ل�سوق كهذا �أن ُيدار .كما تعاين ال�سعودية من م�شكلة مماثلة،
وت�شكل اليمن قنبلة موقوتة قد تطيح املنطقة كلها مع م�صر يف حال مل يتم ت�أمني
فر�ص العمل الالزمة ومل يعالج الفقر والبطالة.
وعلينا �أن نتابع هذه التحوالت يف املنطقة لرنى ما هي التخ�ص�صات املنا�سبة
لنا .كنا نناق�ش ما جرى يف اجلمعية الإ�سالمية للتخ�ص�ص والتوجيه بني بع�ض
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اخلرباء واللجنة الإدارية حول معايري املهن والتخ�ص�صات التي يفرت�ض �أن تعطى
الأولوية يف توجيه �سيا�سة املنح .وندعو الطالب �إىل التوجه نحو العلوم ال�صحيحة،
فـ  80يف املئة من موظفي ال�شركات التجارية العاملية وحتى يف الت�سويق وال�صيانة
واملعلوماتية والهند�سة والريا�ضيات ،هذه الطاقة الكبرية يجب �أن حتول �إىل حقل
معريف على مو�ضوع حمدد وقد حتتاج �إىل �سنة �أو �ستة �أ�شهر� ،إذا كانت العلوم
�صحيحة والتخ�ص�صات فروع ًا �أ�سا�سية من الهند�سة الوراثية ولي�س لها عالقة
بالهند�سة املدنية �أو الإن�شائية بل بالزراعة الع�ضوية وال�صحة والطاقة املتجددة.
�ستجري يف منطقة اجلنوب اللبناين عمليات حفر وا�ستك�شاف عن النفط كما
�س ُيمد �أنابيب للنفط ،ولي�س لدينا اليوم مهند�س برتول وم�سح جيو فيزيائي
جيولوجي ومتخ�ص�صون ب�أليات احلفر وال�صيانة.
ويف العامل اليوم ما من درا�سة �أو م�ؤ�س�سة تن�ش�أ وتتبع للأمم املتحدة �سواء يف
الزراعة وال�صناعة والتنمية املحلية والبلديات �إ ّال وتفر�ض القيام بتقييم بيئي
للم�شروع و�آثاره ،كما �أن هناك هند�سة بيئة واقت�صاد بيئي وعلوم بيئية وتقنية.
ولدينا بع�ض اجلامعات التي تخ ّرج من لي�س لديهم فر�صة يف �إيجاد وظيفة
ب�سوق العمل تعطيهم �أكرث من  500000لرية.
كما �أن من العلوم نظم املعلومات وهند�سة الربجميات و�أنطمة احلا�سوب،
وتقنيات الإ�ست�شعار عن بعد وهذا له عالقة بالفيزياء والهند�سة ،كما �أن هناك
علوم �إدارية ومالية ذات نوعية ج ّيدة نراها بني ظهرانينا.
بالإ�ضافة �إىل ذلك هناك التقنيات احليوية وتكنولوجية الطاقة يف الإقت�صاد
القيا�سي الذي يعتمد على تزويج الريا�ضيات بالإقت�صاد والإح�صاء.
و�أرى �أن هذا هو امل�سار الذي ميكن �أن يفيد البلد �أكرث عند التمكن من التوجه
نحو هذه اخليارات التي متلك حظوظ �أكرب لأنها ت�ستجيب حلاجاتنا املو�ضوعية
التي تتطلبها تنمية املنطقة وتنمية لبنان.
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وعلينا �أي�ض ًا �أن نهتم مبو�ضوع اللغة لأنه لدينا م�شكلة كبرية يف العربية
والإنكليزية ،لأننا �إذا حتدثنا عن لبنان وحتديد ًا قطاعه اخلا�ص� ،إذا مل يكن
املتقدم للوظيفة ميلك معرفة ج ّيدة بالكمبيوتر واللغة الإنكليزية فلن تكون لديه
فر�صة لدخول �سوق العمل ،بينما يرفع امتالك هذه املهارات فر�صة �إيجاد وظيفة
بن�سبة ال تقل عن ال�ستني يف املئة.
ويجب تزويج التخ�ص�صات يف التعليم العايل ،فمث ًال �أدر�س �إىل جانب
الإقت�صاد الإح�صاء ،و�أدر�س �إىل جانب الهند�سة ادارة لأنه كلما كان املتقدم
ل�سوق العمل ميتلك ا�ستعدادات لتلبية حاجات القطاع اخلا�ص ومرونة كافية كلما
حاز الأف�ضلية على حاملي �إجازة وما�سرت ودكتوراه يف الكيمياء على �سبيل املثال.
فتزويج الإخت�صا�صات واللغة والتمكن من التعامل مع عامل املعلومات هي �شروط
يجب �أن تتوافر يف جميع �أنواع الإخت�صا�صات التي حتدثت عنها مبا فيها اللغة
العربية.
وال�سالم عليكم
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مداخالت ومناق�شات اجلل�سة الثانية
مداخلة د� .أمني ال�ساحلي
يف احلقيقة �أنا وكفرد يف املجتمع �إن �أردت احلديث مع جمتمعي بلغة
املتخ�ص�ص �أ�شعر تارة ب�أن هناك “حوار طر�شان” بيني وبني جمتمعي .وتارة
�أخرى �إن �أردت النظر ملجتمعي دون معايري متخ�ص�صة ف�س�أ�شعر ب�أين متف ّرج وال
يحق يل ب�أن �أكون متف ّرج ًا.
واليوم يتناول احلديث التوجيه والتخ�ص�ص اجلامعي يف لبنان� ،أي �أن
احلديث يتم عن �شخ�ص متخ ّرج ويحمل �شهادة وينتظر �سوق عمل �سواء يف لبنان
�أو خارجه .والعناوين العامة العري�ضة للوظائف هي �إما ت�صميم و�إما جتارة بيع
و�شراء� ،أو �شراء حلول جاهزة مل�شاكل معروفة.
والرت ّدي القائم يف واقعنا هو لأننا �أ�صحاب �أ�سقف �إقت�صادية منخف�ضة ولهذا
ال�سبب ف�إن ر�أ�س املال الذي دفع دفع ًا للإ�ستهالك واملعجنات له حيثية وواقع
ومربرات .و�ص ّدقوا �أن كل مم ّول جاء �إىل لبنان وجرب وذاق طعم �سياط هذا
البلد املوجعة والتي نعرفها جميعنا ،ثرثرته يف اخلارج �ستكون م�سموعة �أكرث من
متخ�ص�ص يعده بك�سب وريع وبفائدة .ويل قريب يف اجلنوب قام مب�شروع رمبا
تكون كل النا�س قد �سمعت به وقد ذاق ما ذاق من ال�سيا�سة يف لبنان ف�أقفل هذا
امل�شروع وذهب ليتحدث يف الآفاق عن جتربته ،وقال يل �أحمق يف لبنان من ال
ي�شرتي �صخور ًا وبالن ًا مباله� .أي ا�ستثمار معقد يف لبنان �سيو�صل �إىل ما هو قد
و�صل �إليه.
ون�شاهد الآن كيف �أن جميع ال�شهادات تنكفئ ،نعطي مث ًال موظف يعمل يف
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دائرة التخطيط بوزارة االقت�صاد :ترى �أنه يعمل بكل ما تعلمه يف �أول �شهر
باملهنة نف�سها� ،أي �أن كل تكوين خ�ضع له يف اجلامعة مل يعد له �أي �أثر ولذلك
مت�شي الأمور مع  40جامعة فعندما تخرج هذه اجلامعات �شهادة ال يك�شف ال�سوق
حمتواها .با�ستثناء �إذا كان مد ّر�س ًا فطالبه يك�شفونه وبغري ذلك ال ميكن معرفة
حقيقة ال�شهادة.
يجب الكف يف هذا البلد عن ا�ستخدام �سيا�سة العرقنة املتعمدة وغري املتعمدة
وليرتك الأمر ي�سري كما ينبغي وعندها �سن�شهد منو ًا اقت�صادي ًا منقطع النظري.

مداخلة د .ح�سني رحال:
مو�ضوع �سوق العمل وعالقته بالتخ�ص�ص الرتبوي مرتبط ب�شكل وثيق
مب�س�ؤولية الدولة عن �إدارة املوارد الب�شرية واالقت�صادية للمجتمع .ونحن لدينا
م�شكلة ت�أ�سي�سية :ما ر�أي الدولة ودورها يف هذا املو�ضوع؟ .فهناك الكثري ممِ ّ ن
يكتبون عن بناء الدولة ال يريدون بناء دولة .ويف احلقيقة �أن لدينا دولة ُيراد �أن
ُتدار من قبل البنك و�صندوق النقد الدويل بالإقت�صاد واملال ،ولدينا ق�ضاء ينبغي
للمحكمة الدولية �إدارته ،و�سيادة تلزم �إما لقرار � 1559أو للإتفاقيات الأمنية مع
اخلارج .كل هذه �شواهد قليلة على غياب الإدارة والتخطيط للموارد الب�شرية
والإقت�صاد.
فعندما تدير الهند اقت�صادها النامي معتمدة على قطاعي الزراعة وال�صناعة
فقد �أعادت الإهتمام بالزراعة لكونه قطاع ًا اقت�صادي ًا حقيقي ًا ولي�س وهمي ًا �أو
فقاعة عقارية بالإ�ضافة للمعلوماتية� .أما يف لبنان فتقوم الدولة ب�ضرب الإقت�صاد
الزراعي ،وعند حدوث �أي �أمر ي�ؤثر يف اخلدمات نكون قد �ضربنا م�ستقبلنا.
فما من �إرادة �سيا�سية لبناء دولة حقيقية عندنا ،وهذا هو اخللل البنيوي بر�ؤية
الدولة لإدارة جمتمعها ،و�إن كان لدينا نقطة قوة وا�ستطعنا �أن نبني قدرة تعتمد
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على الثقافة والرتبية واالقت�صاد والع�سكر يف املقاومة ي�أتي البع�ض الآن لينزع
هذه الر�ؤية احلقيقية لبناء الدولة.
ويجب �أن يتم الرتكيز يف ر�أيي على موارد اخللل وهي غياب بناء دولة حقيقية
يف املجال الرتبوي واالقت�صادي ككل ،خ�صو�ص ًا ممِ ّ ن يرفعون �شعار العبور �إىل
الدولة.
وال ميكن و�ضع خطة للمركز الرتبوي للبحوث والإمناء دون �أن يكون هناك
ر�ؤية تربوية عامة وهوية وطنية يف البلد ،ور�ؤية نحو االقت�صاد احلقيقي يف البلد
وهو الزراعة ،هل ميكن البناء دون وجود خطة عليا لكي ن�ضع املركز الرتبوي
وهي جزء منها؟.

مداخلة
هناك م�شكلة يعانيها �أغلب اخلريجني خ�صو�ص ًا يف اجلامعة اللبنانية .فنحن
عندما ندر�س �إخت�صا�ص ًا ونخرج ل�سوق العمل نرى �أنه بعيد جد ًا ،ما ي�ضطرنا �إىل
اخل�ضوع لدورات تدريبية الكت�ساب مهارات .فتكون ال�سنوات الثالث �أو الأربع
التوجه العام لأنه ما من تخ�ص�ص
التي ق�ضيناها يف اجلامعة قد ُ�صرفت نحو ّ
يف املادة التي ندر�سها .ف�أنا �أدر�س اخت�صا�ص العالقات العامة والإعالنات
ح�صلته يف اجلامعة بخ�صو�ص
ال ميكنني �أن �أعمل يف �شركة �إعالنات لأن ما ّ
املو�ضوع قليل جد ًا .وعندما خ�ضعت لتدريب يف املركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم
العايل وجدته بعيد ًا جد ًا عما در�سته يف اجلامعة .فهل هذه امل�شكلة تقع على
املناهج الرتبوية التي ت�ضعها الدولة� ،أم على الطالب؟.

موجه للدكتور حمدان:
�س�ؤال ّ
ما الطريقة التي ترفع من �أجر بع�ض املهن خا�صة �أنك قلت �إن غالبيتها يف
لبنان ال ترد �أكرث من  500000لرية ،وال �سيما �أن هناك مهن ًا يحتاج �إليها �سوق
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العمل كالتمري�ض مث ًال ودخلها حمدود جد ًا؟ ما احلل وما الر�ؤية التي يجب �أن
تتوافر حلل هذه الأزمة؟ وهي �ست�شكل ح ًال لعدد كبري من الأ�شخا�ص؟ ويف الوقت
ذاته هناك عدد كبري من الإخت�صا�صات التي ميكن �أن يدر�سها ولها فر�ص عمل.

مداخلة للباحثة ليلى �شم�س الدين:
بعد خطة النهو�ض الرتبوي عام  97هل �صدرت درا�سة حددت بعد هذه
امل�سرية الطويلة؟ ما التحول الذي جرى يف التوجيه املهني عند الطالب �سواء
التوجه نحو هذه الإخت�صا�صات �أو حتى باملهن امل�ستقبلية لرنى
بالن�سبة لزيادة ّ
نحن �أين ذاهبون بعد  17عام.
وعن عدد اخلريجني الذي ُيقارب اخلم�سة والأربعني �ألف ًا ن�صفهم مهنيون �أي
�أن هناك جماالت لعمل املهنيني يف لبنان.
وكيف ميكن للتوجهات التي دعا �إليها حول الإخت�صا�صات �أن تالقي املهني؟
فقد حتدث عن الهند�سة وتفرعاتها ،كيف ميكن �أن جند ربط ًا بينها كي ن�ستطيع
نوجه طالبنا مهني ًا قبل التعليم الأكادميي.
�أن ّ

مداخلة �أ .ربيع بعلبكي:
نرى اليوم درا�سات عن التطور خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية وهي تفوق ما
حدث خالل � 5000سنة ما�ضية .وهناك درا�سات تثبت �أنه قبل �أن يتخرج الطالب
اجلامعي يف اجلامعة ما تع ّلمه يف العامني الأ ّولني ال معنى له ،خا�صة يف املهن
املطلوبة م�ستقب ًال يف املنطقة ولبنان.
وهناك خطط مو�ضوعة اليوم عن اقت�صاد املجتمع واقت�صاد املعرفة وب�سبب
ارتباطنا بالدول الأجنبية �إقت�صادي ًا و�صناعي ًا .ونرى �أن الدول الر�أ�سمالية التي
حتكمت بالعامل قد ف�شلت يف خمططاتها .ولدينا يف لبنان رمال متحركة وال
ميكن البناء على مهنة فكل املهن مهمة ،وال�شخ�صية املهنية هي الأ�سا�س �أكرث
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من �سوق العمل نف�سه ،لأن التغريات الأمنية والإقت�صادية التي جرت تثبت �أنه ال
ميكن التخطيط لل�سنوات املقبلة حتى ي�ستطيع �أن يح�صل على نتيجة .وهذا تثبته
الأرقام والإح�صاءات التي قدمت يف ندوات �سابقة.
والعالجات املوجودة هي كمن مير�ض فج�أة ويذهب �إىل الطبيب ف�إما يعطيه
عالج ًا �سريع ًا �أو عالج ًا طوي ًال بح�سب مر�ضه� .أي �أنه رمبا يغيرّ مهنته بالكامل
وت�صبح لدينا بطالة مقنعة ،ولبنان قائم على هذا لأنه يت�أثر بكل املنطقة والعامل.
وما ر�أيكم يف مو�ضوع اقت�صاد القيم التي جتري عليه درا�سات من �أجل
اخلروج من الأزمة.

رد د .ليلى مليحة فيا�ض:
بالن�سبة �إىل ما طرحته طالبة جامعية �أنهم يتخرجون يف اجلامعات ثم
ي�ضطرون �إىل اخل�ضوع لدورة تدريبية لأن املناهج ال تلبي حاجات �سوق العمل.
�أقول يل عالقة بكل التعليم ما قبل اجلامعي .ولكن ما قيل ي�شري �إىل �أهمية �إعادة
النظر باملناهج اجلامعية وال مينع هذا من �أن نخ�ضع لتدريب لأننا بحاجة دائم ًا
�إىل تدريب م�ستمر لو ح�صلنا على �شهادة جامعية ذات م�ستوى.
�أما مو�ضوع املناهج فبد�أ تطبيقها عام  2000منذ ع�شر ع�شر �سنوات وما
تف�ضلت به ال�سيدة ليلى �سيكون مو�ضوع درا�سة ،ويجب �أن تكون خطة التطوير
الرتبوي �ضمن خطة �شاملة.

رد د .كمال حمدان:
بالن�سبة �إىل �أننا ال ن�ستطيع �أن نبني على مهن يف ظل حتوالت وانهيارات �أكتفي
بالقول �إن املروحة التي حتدثت عنها لي�ست حم�صورة وهي لي�ست الئحة مغلقة
بل مفتوحة على تفا�صيل �أكرث .وهي يف ر�أيي تخدم الإقت�صاد العربي والأمريكي
والأوروبي �أي�ض ًا ،لأنه �إذا اكت�سب مواطن هذا النوع من املهارات والإخت�صا�صات
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فلديه احتمال كبري �أن ي�صبح له دور يف �سوق عمل عاملي.
والإقت�صاد الر�أ�سمايل والعاملي منوه على مدى  300عام هو منو حلزوين له
منحى هابط يف فرتة و�صاعد يف �أخرى ويخ�ضع لدورات تتغري منذ �أن و�صفها
كارل مارك�س .واملعيار الأهم �أن متكن الفرد ب�شيء يعزز قدرته وحريته على
انتزاع موقع يف �سوق العمل.
والإخت�صا�صات التي حتدثت عنها هي عينة.
وعن ح�صة اخلريجني املهنيني يف �سوق العمل بالواقع تختلف بحال �أخذها
كمجموعة تعمل حالي ًا ،وبني اخلريجني �سنوي ًا .و�إن �أخذنا الآن امللتحقني بالتعليم
ما قبل اجلامعي يقارب عددهم  800000يف التعليم العام .ونحو  150000يف
التعليم املهني �أي بن�سبة  15يف املئة .وعام ًا بعد عام يغادر �أ�صحاب الفئة العمرية
ال�صغرية من التعليم العام ويعملون �إما عند �آبائهم �أو يف الدكان �أو عند امليكانيكي
وه�ؤالء يخ�ضعون لدورات ق�صرية الأمد وعددهم كبري جد ًا ولي�سوا خريجي تعليم
مهني و�أحيان ًا ي�شرتون هذه الأوراق من م�ؤ�س�سات تعليم مهني خا�ص وهي لي�ست
خا�صة بل حممية من قوى داخل الوزارة وقوى �أمر واقع وهذه جتارة.
ويف تقييم لو�ضع التعليم املهني يف لبنان نرى الو�ضع بائ�س ًا على م�ستوى �آخر
 25عام� .أما حول بنية التعليم املهني واملهارات الفعلية التي مينحها للمواطن
وقيمتها ال�سوقية ،فمعظم القطاع خدماتي ب�سيط وال يوجد لديه عالقات بدورة
الإنتاج والإقت�صاد احلقيقي.
ويف درا�سات عن امل�سار املهني خلريجي التعليم العام اجلامعي والتعليم املهني
املوازي للجامعي ،وبعد ر�صد تطور الدخل على مدى �سنوات جند �أن التعليم العام
اجلامعي دخله �أعلى من الذين يخ�ضعون لذات عدد ال�سنوات يف التعليم املهني
وينزلون �إىل �سوق العمل.
وعن مو�ضوع الأجور يف لبنان فهي متدنية وامل�شكلة معقدة جد ًا وال ميكن
100

امل������ن������اق�������������ش������ـ������ـ������ـ������ات
مقاربتها من وجهة نظر مطلبية .دعمت الق�ضايا املطلبية ولدينا  60يف املئة من
القوى العامة �أجراء بينما ن�سبتهم من الناجت املحلي  35يف املئة .ويرى اجلميع
واقع البلد البنيوي املخفي بحيث �أن من لهم م�صلحة بتجميع قواهم و�صفوفهم
ويكافحون لتح�سني �أو�ضاعهم مق�سومون كطوائف ومذاهب وهم مل يكت�شفوا ما
يتعر�ضون له من ا�ستغالل اجتماعي يفرت�ض بكفاحة �أن يوحدهم يف معارك
نقابية يكونون فيها جبهة موحدة مبعزل عن انتماءاتهم املناطقية والطائفية.
�أما عن بنيوية الأجر يف لبنان ،خ�صو�ص ًا �أن لدينا نوعية من التعليم تنتج �آالف
املتدفقني �سنوي ًا �إىل �سوق العمل ويحملون لديهم �إجازات بقيمة �سوقية �ضعيفة.
وهذه البنية املحدودة الطلب ما هي �إال انعكا�س لواقع امل�ؤ�س�سات التي تعاين
من تخمة يف العديد ،وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية التي تكرر ذات الأن�شطة الب�سيطة
وتتناف�س عليها.
وبتقديري الأمور ال حتل بعد و�ضع ر�ؤية �إمنائية �إقت�صادية.
لدي ت�أييد كامل ملداخلة د .رحال و�أ�شاركه بالتحفظ على الإيحاءات والو�صفات
الآتية من م�ؤ�س�سات دولية فيما يتعلق بالتخطيط و�إدارة مواردنا الب�شرية واملالية
والنقدية وامليكرواقت�صادية.
فمناخ الإ�ستثمار غري م�ؤات وال�شروط غري متوفرة كي ت�سمح مل�ستثمر بريء
ومالك مهنة ب�أن يجازف خ�صو�ص ًا يف القطاعات التي تتطلب �أكرث من �إن�شاء
مبنى .نحن نتحدث عن م�شروع �صناعي مث ًال �أو م�شروع زراعي يزاوج ال�صناعة
التحويلية .لكن على فعالياتنا م�س�ؤولية �سيا�سية و�إقت�صادية كما على رجال
الأعمال .ال يوجد رجال �أعمال يف اجلنوب �أو يف البقاع ،و�أنا �أحتدث طائفي ًا،
�صحيح �أن هناك �آالف امل�ؤ�س�سات لكن مل ننجح ب�أن نخلق بيئة م�ؤاتية لتطور فكرة
ريادة الأعمال ونوجد الظروف التي ت�شكل �ضمانات له�ؤالء النا�س من العمل يف
بيئة متحررة من ال�ضغوطات.
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ملاذا ال تقوم �صناعة تتطلب حماذير يف منطقة مثل اجلنوب من قبل القطاع
اخلا�ص؟ �أحتدث عن م�شاريع عمالقة تخلق فر�ص له�ؤالء الآالف الذين يتدفقون
�سنوي ًا �إىل �سوق العمل �أو م�شاريع زراعية ولدينا البحر ليتم الت�صدير عربه.
وهنا تكمن امل�شكلة ،فنحن مل ننتج طبقة من رجال الأعمال امل�ستعدين
للمجازفة �إال يف املكان ال�سهل والأ�ضمن وهو العقار الذي ال يخلق فر�ص عمل
حقيقية.

رد �أ .رائد �شرف الدين:
هذه الدورة القائمة على امل�شاريع الب�سيطة ،تتطلب يد عاملة رخي�صة وغري
لبنانية ومدتها عامني ثم تنتهي وهذا ال يخلق فر�ص عمل .وانطالق ًا من حتليلنا
لقواعد بيانية و�إح�صائية بح�سب الإنتماء الطائفي خلريج اجلامعة ذاتها وبنف�س
عدد �سنوات التح�صيل اجلامعي وبنف�س امل�ستوى والكفاءة والعالمات له حظ
ثالث مرات �أكرث من زميله الذي ميلك ذات املوا�صفات �إذا انتمى لطائفة معينة.
ومرتني �أكرث �إذا انتمى لطائفة ثالثة دون �أن �أحدد.
وهذا لي�س نتيجة م�ؤامرة بل نتيجة لقلب الطاولة وتراها من زاوية الطلب
�أي  200000م�ؤ�س�سة وترى كيفية توزيعها لي�س فقط بح�سب عدد العمال بل
الت�صنيف ،فكلما كانت �صغرية احلجم وب�سيطة و�أكرث ت�سطيح ًا كان وزننا �أكرب،
لكن كلما ترتفع بالقيمة امل�ضافة لعدد الأحجام الثانية ي�صبح هناك طوائف
�أخرى لها الغلبة.
وهذا ي�ؤثر كثري ًا ،هذا بلدنا ونتحدث عن املو�ضوع دون موقف طائفي لكن
ماذا فعلت القيادات ال�سيا�سية املتعاقبة منذ الإ�ستقالل حتى اليوم باملناطق التي
مثلتها نيابي ًا وبعالقتها مع جمتمع رجال الأعمال الذي خرج من مناطقها وغادر
�إىل �أفريقيا؟ ماذا فعلت هي؟ ولي�س فقط الدولة لأن هناك م�شكلة ان كان لدينا
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دولة �أم ال.
ماذا فعلت هي كمناخ وثقافة حتى تعزز هذا النهج الذي يفرز �أنا�س متمكنني
ولديهم قدرة فكرية وخربة ومال لتكون قادرة على خلق فر�ص عمل وتبني
م�ؤ�س�سات لأنه ال يوجد يف مناطقنا م�ؤ�س�سات.
يف قراءات يف ع�شرينيات القرن املا�ضي وعندما قرر الإحتاد ال�سوفياتي
�أن يعتمد على الطاقة الكهربائية ربط هذه الر�ؤية بكل �أمر �آخر .فعلى امل�ستوى
التعليمي عرف كم يحتاج من اخت�صا�صيني يف كل جمال كما عدد التقنيني الذين
يحتاج لهم وطبيعة العمالة املتخ�ص�صة التي يريدها.
�إذا كان هناك ر�ؤية عمل وا�ضحة عمل على مدى �سنوات كما عرف ماذا يريد
يف ال�صناعة.
و�أود التحدث عن الهند التي كان رئي�س وزراءها مامنوهان �سينغ وزير ًا
للمالية ملدة ع�شر �سنوات كان ميلك ر�ؤية متكاملة بخالف وزراء املال لدينا .ومل
تكن ر�ؤيته تعتمد على �أن الوزارة تنظر فقط �إىل الواردات من �ضرائب وجبايات
وتنظر �إىل النفقات ،بل كان لديه نظرة تعتمد على تو�سيع الإقت�صاد وهذا ي�ؤدي
�إىل رفع اجلبايات تلقائي ًا .وقد ا�ستطاع �سينغ الذي يحكم �شعب ًا يبلغ عدده مليار
ومئتي مليون �شخ�ص �أن يرتقي بالطبقة املتو�سطة لت�صبح ن�سبتها  60يف املئة من
جمتمعه و�سنوي ًا ي�صعد  1يف املئة من الطبقة الفقرية �إىل الطبقة املتو�سطة ،كما
انخف�ضت ن�سبة البطالة كثري ًا وهي ال تتعدى الثالثة يف املئة حالي ًا.
عندما يكون لدينا ر�ؤية متكاملة ال تفيدنا �أي�ض ًا بالتعاطي مع البنك الدويل
و�صندوق النقد الدويل.
لقد وقف الرئي�س الراحل رفيق احلريري والوزير با�سل فليحان ب�شرا�سة يف
وجه بع�ض طروحات البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل .ونحن من البلدان
القليلة يف الت�سعينات التي وقفت يف وجه هذه الطروحات وكانت النتيجة �أننا
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وقفنا كما وقف مهاتري حممد رئي�س وزراء ماليزيا ورف�ض ت�سليم بالده للبنك
الدويل ،ولو فعل وفعلنا ذلك ل�سقط بلده وبلدنا.
�أود الت�أكيد على ما قاله د .حمدان بوجوب امل�شاركة الفعالة ل�سبب �أو لآخر.
يف هذا البلد ال ن�سمع �أحد يتحدث بطالقة عن الإقت�صاد ،وما يجري يف برامج
ال�سيا�سة يثري الغثيان من تكرار للموا�ضيع التي ُتطرح .وال يوجد �أحد من
ال�سيا�سيني قادر على التحدث لأكرث من دقيقة عن الإقت�صاد يف بلدنا وي�شري
للأرقام وهذه نظرتنا ور�ؤيتنا �إىل كل الأطراف.
وعلى الطبقة ال�سيا�سية الإلتفات للنقاط التي تهمنا وتوفر فر�ص عمل لأبناءنا.
مل يعلن �أي رجل �سيا�سي لبناين يف برناجمه �أنه �سيوفر فر�ص عمل خالل ثالث
�سنوات .فهذا ما نحتاجه ،ونحن ال نحتاج لتزاوج بني الإخت�صا�صات بل نريد
�أي�ض ًا التزاوج بني الطروحات ،يف حني يبقى بع�ضنا يتحدث عن هانوي �أو هونغ
كونغ و�أن علينا الإختيار بينهما .ويف فرتة مرت كان لدينا النموذجان :اقت�صاد
ن�شط ومقاومة موجودة ،فلماذا علينا �أن نلغي هذا الطرح؟ .و�أود الت�أكيد على
مو�ضوع التزاوج بني الإخت�صا�صات ،فمن جتربتي احلياتية �أنا الآن لدي ولدين
الأوىل �أنهت درا�سة هند�سة الإت�صاالت والكمبيوتر وتوجهت نحو الدرا�سات العليا
يف الإدارة ،كما �سيبد�أ ابني درا�سة الإح�صاء ثم �سيتوجه �إىل الإقت�صاد الحق ًا.
ونحن يف ال�سوق نرى �أهمية تعدد الإخت�صا�صات لدى الفرد واحلاجة �إليها.
للأ�سف هناك قطاع واعد هو التعليم ،لكنه يف حالة مزرية ب�سبب م�ستوى
اجلامعات الهابط على وجه العموم.
ثان ،كلما توجه
قابلت �شاب ًا تقدم لوظيفة يف �أحد امل�صارف وجاء برفقة �شاب ٍ
�إليه بال�س�ؤال رد �صديقه بالنيابة عنه ،فخريج جامعي ال يعرف كيف يتعاطى مع
النا�س وال تبدو عليه �سمات اخلريج اجلامعي .ثم �أخ�ضعته لفح�ص فلم ينل �سوى
�سبعة على مئة ،ومن �ضمن الأ�سئلة التي طرحت عليه كلمات يجب �أن يحددها
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ويختار �أحد الإحتماالت وفق املنطق �إ�ضافة لتعبري باللغة الإنكليزية �أو الفرن�سية.
�أما بالن�سبة القت�صاد القيم فهو الإ�ستثمارات ذات املردود الواعد �إجتماعي ًا
حتى بع�ض امل�صارف يف الغرب ال تعطي ت�سليفات �إ ّال �إذا كانت هذه امل�ؤ�س�سات
تعمل �ضمن القيم املجتمعية.
بالن�سبة للم�صارف الإ�سالمية يف لبنان باملقارنة مع الإ�ستثمارات ذات املردود
الواعد اجتماعي ًا ت�سليفي ًا فهناك فارق كبري ،واقت�صاد القيم لي�س من ال�سهل
�إن�شا�ؤه وهو مربوط بالر�ؤية املتكاملة.
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الكلمة اخلتامية ملن�سق امل�ؤمتر
�أ .ه�شام �شحرور
بداية نود �شكر املحا�ضرين الكرام د .كمال بكدا�ش ،د .طالل عرتي�سي،
�أ.كمال لزيق ،د .ليلى مليحة فيا�ض ،د .كمال حمدان ،و �أ .رائد �شرف الدين.
ويف اخلتام ،نقول �أن م�ؤمتر التوجيه املهني ما بني التخ�ص�ص اجلامعي
و�سوق العمل يف لبنان �ش ّكل حماولة للإ�ضاءة على املو�ضوع والإ�ضافة �إليه.
و�إذا كنا �سابق ًا مل نلحظ �أيام �آباءنا هذه احلاجة �إىل املواءمة ما بني
الإخت�صا�صات و�سوق العمل ،ف�إننا اليوم يف هذا امل�ؤمتر منار�س ت�شخي�ص ًا
للم�شكلة التي تزيد البطالة وتعزز الت�سرب اجلامعي ف�ض ًال عن املدر�سي ،فهل
نكتفي بالت�شخي�ص؟ اجلواب هو كال قطعية.
و�إذا كنا يف جمعية املركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم العايل منلك من التوا�ضع
ما يحملنا على �إدراك �إمكاناتنا كجمعية �أهلية تربوية ال متلك �سلطة التغيري
من “فوق” ،ف�إن الإعرتاف بذلك ال يلغي �أو ي�سقط عنا �أو عن �سوانا وجوب
الإ�سهام يف و�صف الدواء بعد ت�شخي�ص الداء ،وال�سعي �إىل ت�أمينه ما �أمكننا �إىل
ذلك �سبي ًال .ومن هنا كان احل�ضور الكرمي للمحا�ضرين وامل�شاركة الطيبة من
امل�شاركني الكرام الذين ل ّبوا الدعوة ،و�شرفونا بالإجتماع بنا يف م�ؤمترنا هذا
يف �سعي للت�شخي�ص وتو�صيف العالجات .و�إننا حني نتلو الآن ملخ�ص ًا بد ًال عن
بتوا�ضع يحثها على
تو�صيات ،فذلك لأننا ن�ؤمن ب�أن على اجلمعيات �أن تت�صف
ٍ
الإقرار ب�أنها ال متلك �سلطة يف وزارة تربية �أو م�ؤ�س�سة عليا تفر�ض �إيقاع هذه
التو�صيات يف مو�ضوع التنفيذ .لذلك ن�ضع ملخ�ص ًا �سيتم رفعه للمعنيني بطبيعة
جهد ممكن.
احلال ،و�سن�سعى لأجل حتقيقها باذلني كل ٍ
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ويف �إطار التلخي�ص ن�شري �إىل �أبرز ما تف�ضل به املحا�ضرون الكرام:
فمن انطالقات د .كمال بكدا�ش حول املناهج الرتبوية وحزنه ،نحن ن�شاركه
هذا احلزن على عدم حتقيق ما ّ
توخته املناهج الرتبوية من توجيه.
�إىل د .طالل عرتي�سي الذي طرح �إ�شكاليات حول ماذا نريد من اجلامعة وما
هي العالقة املفرو�ضة للتعليم اجلامعي ب�سوق العمل ومن املرجع من حيث �أن
ال�سوق املتحرر يح ّول اجلامعة �إىل جامعة متحررة.
مرور ًا بالأ�ستاذ كمال لزيق الذي عر�ض لتجارب املركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم
العايل والتي ال �أكون مباهي ًا �إذا قلت �أنها جتربة قيا�س ًا مبا ّاطلعنا عليه يف لبنان ويف
حميطه اجلغرايف متميزة جتيز لنا افرتا�ض �أننا على الطريق القومي ن�سري.
و�إىل د .ليلى مليحة فيا�ض التي عر�ضت ب�شكل مو�ضوعي لواقع التوجيه يف
لبنان ومن يتقا�سم هذا التوجيه وتوافقت معنا يف الر�أي �أنه من ال�ضرورة مبكان
�أن يتوىل املركز الرتبوي كجهة تربوية متخ�ص�صة هذا اجلانب.
�إىل �أ .رائد �شرف الدين الذي و�صف لنا امل�شهد الواقعي يف لبنان ،و�صو ًال �إىل
د .كمال حمدان الذي عر�ض للبنان ولبيئته املحيطة على م�ستوى �سوق العمل.
كل املحا�ضرين الكرام قدموا �إ�ضافات ،وع�سانا يف املركز الإ�سالمي للتوجيه
والتعليم العايل نكون �أ�سهمنا يف الإ�ضاءة على مر�ض مزمن تعانيه ال�ساحة
الرتبوية و�سوق العمل يف لبنان .الوطن بحاجتنا وبحاجة �سوانا وع�سانا نتكامل
مع هذا الآخر لن�شكل يف هذا الإطار ال�شكل التنا�سقي التكاملي بني �سوق عمل
وخريجي جامعات.
كما وندعو �إىل تكامل فعلي بيننا كجمعية �أهلية وما بني امل�ؤ�س�سات الأخرى
الرائدة وال�سائرة يف هذا الطريق ،واهلل من وراء الق�صد وال�سالم عليكم ورحمة
اهلل وبركاته...
كلمة
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وزير الإت�صاالت الدكتور �شربل نحا�س
يف املعر�ض التوجيهي الثالث  2010يف ق�صر الأوني�سكو.
بعد تقدمي ال�شكر اجلزيل للمركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم العايل على
اجلهد الذي يبذله مل�ساعدة ال�شبان وال�شابات لإختيار جمالهم املهني وم�سارهم
التخ�ص�صي� ،أرغب �أن �أتوجه بكلمة �إىل ال�شبان وال�شابات .يف حلظة �إختياركم
مل�سار املهنة والتخ�ص�صُ ،تلقى على �أكتافكم م�س�ؤوليات ج�سام يف حني تكونون
يف املرحلة الثانوية مت�أثرين ب�إعتبارات متعددة ومتنوعة .بع�ض املعرفة تنتقل
مبعزل عن الإمكانات
�إليكم من الأهل الذين يرددون ما يحلمون به �أمام �أوالدهم
ٍ
والظروف واحليثيات ،فيحمل ه�ؤالء طموحات الأهل ال طموحاتهم الواقعية ،وال
تكون هذه الطموحات املهنية مرتبطة بال�ضرورة ب�سوق العمل الذي تت�صف معامله
بالإبهام يف لبنان نتيجة النق�ص الفادح يف درا�سات �سوق العمل ويف ظل غياب
الإح�صاءات عنه ،يف حني ينح�صر الإهتمام الإقت�صادي لدى �أويل الأمر يف لبنان
بامل�ؤ�شرات املالية ال املنظومة املكتملة .وبالتايل ،تكون حلظة الإختيار �صعبة جد ًا
على الطالب املتوج�س خوف ًا من �أال يجد فر�صة عمل.
�سوق العمل يف لبنان ت�شوبه �إختالالت عميقة جد ًا ،ف�إذا نظرنا �إىل القليل
املتوافر من �إح�صاءات يتبني لنا ب�صورة جلية �أنه ما بني الإح�صائني اللذين
�أجريا عن �أو�ضاع �سكان لبنان يف عامي  1996و  2004وباملقارنة لأعداد الفئات
العمرية ،يتبني �أن ن�سبة املغادرين ال�صافية مرتفعة جد ًا طيلة الفرتة الفا�صلة
بني الإح�صائني و�إ�ستمرت وتريتها متقاربة على مدى ال�سنني املذكورة بحيث تربز
الن�سبة الكربى من املغادرين للبلد من فئة ال�شباب .وقد دلت بع�ض الدرا�سات
اجلدية التي �أُجريت يف لبنان على �أو�ضاع ال�شباب �أن املهاجرين منهم يتوزعون
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على �إخت�صا�صات علمية متعددة يف غاليبتهم .ونخل�ص بالتايل �إىل �إعتبار �أن
هذا الوا�ضع �أثمر نتائج ظاهرة للعيان من فقدان البلد كفاءاته العلمية وطاقاته
ال�شبابية .ولكن ثمة وجه واحد للفائدة �أو للم�صلحة �أنه يجعل م�ستويات الدخل التي
يطمح �إليها اللبنانيون غري مرتبطة بالقدرات والفر�ص املتاحة حملي ًا بل الأ�سواق
اخلارجية �أي�ض ًا .وهذا ما يدفع اجلامعات للتكيف على م�ستوى املناهج والربامج
مع بنية الطلب الناجتة عن الإرتباط بالأ�سواق اخلارجية ،ولكن قد ي�ؤدي يف الوقت
ذاته �إىل �إعتمادها يف حتديد كلفة الدرا�سة على افرتا�ضات املداخيل التي ميكن
للطالب احل�صول عليها من العمل خارج لبنان يف امل�ستقبل .وينتج عن هذا الواقع
�أن الطالب الذين تخرجوا بعدما م ّروا مبرحلة �إرتباك قبل �إختيار الإخت�صا�ص
ومن ثم دخول اجلامعة ،ركزوا على الإخت�صا�صات التي �إعتربوها قابلة للت�سويق
والطلب يف �أ�سواق العمل اخلارجية ،ومن مل يفعل منهم ذهب �إىل �إخت�صا�صات
لغوية �أو تلك التي حتتمل معادل ًة ت�سهل �إ�ستكمال الدرا�سة يف اخلارج .وباملقابل،
كان ثمة تطورات حت�صل على م�ستوى الو�ضع اجلامعي يف لبنان برمته حيث يتوزع
طالب لبنان ما بني اجلامعة اللبنانية الر�سمية واجلامعات اخلا�صة املتكاثرة،
ويتفاوت بالتايل املردود الإقت�صادي الناجت عن التعلم اجلامعي ب�سبب التباين
يف ن�سب الإ�ستثمار يف التعليم العايل والإنفاق عليه ما بني اجلامعات اخلا�صة
واجلامعة اللبنانية .وال ُينكر هنا اجلهد الذي ُيبذل للحفاظ على م�ستوى اجلامعة
اللبنانية التي يق�صدها الطالب بكثافة ،وخا�ص ًة يف بع�ض الكليات التي تعترب
الأكرث �أهلية لتخريج طالب يتنا�سبون مع �إحتياجات ال�سوق اخلارجية خا�ص ًة يف
ظل ح�صر الت�سجيل فيها ملن يجتاز مباريات الدخول .ومن عجز عن جتاوز هذه
املباريات ذهب �إىل الكليات الرديفة يف اجلامعات اخلا�صة التي تكاثرت يف عملية
�إ�ستكمال حت�ضري ال�شباب اللبنانني للت�صدير .ومن املفارقات الالفتة �أنه على
الرغم من هذا العدد الكبري� ،إال �أن �أعداد االخت�صا�صيني والفنيني تبقى زائدة
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عن حاجة ال�سوق اللبناين ،وهذ يعني �أن لبنان ينتج من املتعلمني اجلامعيني ما
يفي�ض عن ما ت�ستدعيه بنيته االنتاجية .و�إن كنا نالحظ نق�ص ًا على م�ستوى اليد
العاملة الفنية املتخ�ص�صة �أي ذوي املهارات التنفيذية ،كما وبع�ض ال�شهادات
العليا يف اخت�صا�صات حمددة ما ي�ضطر القطاعني العام واخلا�ص �إىل اال�ستعانة
املتكررة مب�ؤ�س�سات خارجية ،وهنا تربز �أمامنا مفارقة م�ؤملة وهي �أنه يف كثري من
احلاالت ،تقوم هذه امل�ؤ�س�سات اخلارجية بانتداب مهاجرين لبنانيني يقطنون
يف اخلارج للعمل با�سمها يف لبنان .وت�ستبطن هذه املفارقة دالل ًة عميقة هي
�أن مكان اكت�ساب التعليم اجلامعي هو موقع حم�صور ويلعب دوره يف تو�سيع �أو
ت�ضييق قطاعات اكت�ساب املعرفة التي �سيتم تعميقها وتعزيزها من �ضمن �إطار
امل�ؤ�س�سة التي ين�ضوي فيها اخلريج اجلامعي �سواء كانت من م�ؤ�س�سات القطاع
العام �أم اخلا�ص ،وهذا يعني �أن �أي خريج جامعي �إذا عمل �ضمن بيئة م�ؤ�س�سية
مالئمة ت�سعى لالرتقاء به ومعه ،ف�إنه يتطور ويرتقي معرفي ًا وتزداد قدرته على
االبداع ويرتفع من�سوب تكيفه مع املتغريات� .أما �إذا عمل يف بيئة غري مالئمة،
ف�إنه يخ�سر معرفي ًا ب�سبب جمود مكت�سباته ال�سابقة املعرفية فيما العلمي يتطور
خطى مت�سارعة ،في�سبقه العلم فيما تتحجر معرفته .ويف ظل التحجر املعريف
يف ً
ال �سبيل ليلعب دور ًا تطويري ًا وال لي�سهم يف �إبداعات علمية جديدة.
ال�صورة هذه – �أيتها ال�سيدات وال�سادة – �شديدة الرتابط وهي لي�ست نتاج
منط اقت�صادي وذهني ٍة حاكمة
�صدم ٍة ما �أو من ت�صريفات القدر ،بل هي نتاج ٍ
وثقافة �سوق تقوم على اال�ستفادة من بع�ض امليزات الن�سبية ال�سائدة يف املجتمع
اللبناين لناحية الإقبال على التعليم وامتالك اللغات الأجنبية وبع�ض العادات
االجتماعية التي ت�ضفي على اللبنانيني ميزات معينة تعزز مقبوليتهم يف الأ�سواق
اخلارجية التي تقوم با�ستريادهم.
ويلعب هذا الدفق الهائل من املهاجرين ال�شباب (ن�صف ال�شباب اللبناين ما
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بني �سن الع�شرين واخلام�سة والأربعني يهاجر �سنوي ًا) يف ت�أمني تدفقات مالية
كبرية جد ًا تقوم بتغذية اال�ستهالك الذي يفوق بن�سبة غري طبيعية حجم االنتاج
املحلي .وبالتايل ترتكز الأن�شطة القائمة يف لبنان على احللقات املت�صلة مبا�شرة
�إما با�ستقدام الأموال وتوزيعها و�إما بتوفري �سبل اال�ستهالك من نقل وت�سويق
وجتارة وخدمات ..ومن هنا �إذا �شئنا اعتبار االقت�صاد اللبناين متخ�ص�ص ًا
بخدم ٍة ما بذل لها جهود ًا وطاقات هائلة ،فهذه ال�سلعة الأ�سا�سية هي �شبابه
الذين ير�سلون �أموا ًال من اخلارج ينفقها املقيمون فين�ش�أ يف االقت�صاد حراك مل
يكن ليح�صل لو غابت التحويالت املالية عنه .هكذا نفهم مدى �ضيق اخليارات
�أمام ال�شبان وال�شابات �إذ يعجزون عن تغيري امل�شهد لأن امل�س�ؤولية الأوىل ال تقع
عليهم ،وامل�س�ؤولية الأ�سا�س تقع على االرادة اجلمعية للمجتمع التي يعرب عنها
بالدولة .وهذه الدولة التي ت�سيرّ اقت�صادها ِوفق النمط الذي ذكرناه هي امل�س�ؤولة
عن خلق الفر�ص لأبنائها وبناتها ما يقت�ضي تغيري منطها االقت�صادي االجتماعي
ري ال نعتربه ب�سيط ًا لأن م�صالح كثرية يف البلد ترتبط به ب�شكل �أ�سا�سي
ال�سائد .تغي ٌ
م�ستوى التعليم الذي تكيف مع النمط احلاكم .وكل النقا�شات التي ن�سمعها حول
تغيري هذا النمط ويف كل ال�ساحات والوزارات �سواء كان طابعها مايل �أو قانوين
�أو فني هي نقا�شات مف�صلية وم�ؤثرة نظر ًا ل�شبكة امل�صالح املتداخلة .ولو تناولنا
ملف االت�صاالت يف لبنان وكيف ُينظر �إليه ،لوجدنا �أنه ي�شكل بنظر البع�ض مورد ًا
مالي ًا فح�سب �سواء من خالل ا�ستغالله بو�ضعه احلايل �أم ت�سويقه لدى �شركات
خارجية متهيد ًا لبيعه .وبالتايل ال عجب يف �أن قطاع االت�صاالت يف لبنان تخلف
فني ًا نتيجة �إدار ٍة اتخذت عام  2002قرار ف�سخ اعتباطي لعقدي الهاتف اخلليوي
حيث كانا ي�ؤمنان فر�ص عمل ملئات ال�شباب اللبناين الذين كانوا مو�ضع اعتماد
عليهم يف �إن�شاء �شبكات الهاتف اخلليوي يف معظم بلدان املنطقة ،ثم تقدمي
تعوي�ضات مغرية عليهم لي�ستقيلوا ويهاجروا بحيث انحدر امل�ستوى الفني للقطاع
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�إىل م�ستويات �أدنى ،وبعدها ت�أتي الدولة لت�ستدعي �شركتني عربيتني لت�شغيل
�شبكات اخلليوي يف لبنان لرت�سل ال�شركتان لنا الطاقات اللبنانية التي دفعناها
للهجرة فتحولت �إىل مدراء عامني يف ال�شركات اخلارجية ،يح�ضر نف�س ال�شباب
لي�شغلوا ال�شبكتني ولكن من خالل اخلارج.
هذا املثال ي�ؤ�شر �إىل �أن النقلة املرجتاة حتتاج �إىل عمل �إداري حا�سم تقع
مغامرات يحتمل
م�س�ؤوليته على الدولة ال القطاع اخلا�ص الذي ال ي�ستطيع خو�ض
ٍ
�أن ت�ؤدي �إىل �إفال�س م�ؤ�س�ساته .الدولة وحدها قادرة على �إعادة النظر بالتعليم
اجلامعي مبا يدفع القطاع اخلا�ص �إىل جتويده و�إعداد الكادرات العلمية والفنية
املنا�سبة الحتياجات البلد ف�ض ًال عن ت�أمني البيئة التي تطلق االبداع وال تكبته.
والدولة معنية بتطوير �شبابها وحت�ضري �أ�سواقها وا�ستيعابهم ويجب �أن ت�أبى
كرامتها �أن يبقى ت�صديرها الرئي�سي �إىل اخلارج �أبناء وبنات البلد.
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