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تربية بقعة

مدير املركز اإلساليم للتوجيه: 
»العربة قبل احلصان«.

حاجات  عن  املنهجّية  الّدراسات  أّن  يب�دو 
املنطقة،  دول  يف  تماًما  تغيب  العمل  سوق 
حيث التوجيه الذي تقوم به املراكز يراعي ميول 
يراعي  ال  لكّنه  ورغباتهم،  وقدراتهم  الطاّلب 
متطلبات سوق العمل، كما يؤّكد مدير املركز 
الدكتور  العايل  والتعليم  للتوجيه  اإلساليم 
يف  التوجيه  »عملّية  ويضيف:  زلزلة،  علي 
منطقتن�ا تعتمد على القراءة العملّية للواقع، يف 
ظل غياب الدراسات واألرقام، حيث ُينظر إىل 
كل اختصاٍص نظرًة شاملًة يتم إسقاطها على 

احتي�اجات السوق«.

هل من اختصاصات صحيحة يف 
مساٍر اقتصادٍي خاطئ؟

من  مجموعًة  تشبه  العربّي�ة  الدول 
األمهات املستهرتات اللوايت يقضني يومهن 
القهوة  يرتشفن  التنور،  حول  ُمجتمعاٍت 
أوالدهن  فيما  األخرى،  تغتاب  وكلٌّ  املّرة، 
ولو  عليهم  يمّن  أحد  ال  تائهون  وأبن�اؤهن 

بنصيحٍة صغريٍة قد تغرّي مستقبلهم.

الدولة  تغرّي  ألن  األوان  آن  قد  »رّبما 
التنمية  حتقيق  أجل  من  عقلّيتها، 
املستدامة«، هذا ما يقوله زلزلة، ويضيف: 
»إّن رسم خارطة الّطريق وفق الّدراسات هو 
أمر ُملحٌّ جًدا، ولكّنه حيتاج إىل اسرتاتيجياٍت 

قبل  من  ورؤيٍة  وتربوٍي  اقتصادٍي  وختطيٍط 
القائمة  األنظمة  إّن  إذ  للموضوع،  الدولة 
القطاعات  تشجع  ال  اخلدمات  مبدأ  على 
األنظمة  إىل  ذلك  سبب  وحييل  األخرى«، 
تشريعات  أو  لقوانني  اخلاضعة  غري  احلرة 

حتيم القطاعني الصناعي والتجاري. 

وعلى الرغم من ظهور عّدة اختصاصاٍت 

اليت  االختصاصات  أّول  زالت  ما  جديدة، 

الطب  هي  الطاّلب  ذهنّي�ة  على  تستحوذ 

قيمًة  مرتاديها  تمنح  فهي  والهندسة، 

حني  يف  يظنون،  كما  مضافًة  اجتماعّيًة 

املواد  تتقاذفها  طابًة  الطب  طالب  يكون 

له  حقيقي  اهتمام  وال  جلد  ال  اليت  الّصعبة 

االختصاص الجامعي:

احتار وال تختار!
فرح احلاج دياب

عن  باحثني  احلرية  أحضان  يف  يرتمون  ثم  التخّرج،  قّبعات  يرمون  العامة  الثانوية  شهادة  طاّلب  زال  ما 
ما  بني  اخلّريجون  يت�أرجح  هكذا  خياراتهم.  حيكم  صعب  واقٍع  أمام  بطموحاتهم  يليق  جامعيٍّ  اختصاٍص 
منهجيٍة  دراساٍت  إجراء  ُتهمل  اليت  الدولة  جهة  من  كبري  بتقصري  املكللة  العصيب�ة،  الظروف  وبني  به،  حيلمون 
عن احتي�اجات السوق الفعلية، يف ظل قصور كبري يف التوجيه العليم يف معظم الدول العربي�ة. إذ يب�دو أّنه هو 

نفسه حباجة إىل من يوجهه، على الرغم من توافر فرص التعّلم واإلقبال الكبريعليه.
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ُتهنَدس  الذي  الهندسة  وطالب  بدرسها، 

وجاراتها،  أمه  مقاسات  على  حياته 

يتفاخر أمامهن وين�دب من ورائهن، تماًما 

املصري  أحمد  الطالب  مع  حيصل  كما 

اجلامعة  يف  األسنان  طب  يدرس  الذي 

»أعرف  كوالده،  طبيًب�ا  ليصري  اللبن�انّي�ة 

ولكن  الشهادة،  ني�ل  على  القدرة  لدي  أّنه 

أن  أحاول  شغفي..  يكن  لم  األسنان  طب 

عيادة  أدخل  حني  خاصًة  به،  نفيس  أقنع 

جيد  ال  بينما  باملرىض  مكتظًة  فأراها  أيب 

دائًما،  وأتساءل  عمل،  فرصة  أي  أصدقايئ 

ومعّداته  والدي  عيادة  سريث  كان  من 

وأجهزته وسمعته يف حال لم أكن طبيًب�ا«.

بعد الطب والهندسة تأيت االختصاصات 
املتعّلقة بإدارة األعمال واملصارف ورؤوس 
األموال وإدارة الّشركات، واليت رّوجت لها 
ويّتجه  اجلنسيات،  املتعددة  الشركات 
يعرفوا  أن  دون  حنوها  الطالب  معظم 
وحاجاته  القطاع  هذا  يف  التخمة  مقدار 
محمد  الشاب  يؤكّده  ما  هذا  احلقيقية، 

يف  األعمال  إدارة  كلّية  من  املتخّرج  الوجيه 
جامعة القاهرة: »كنت أظن أنين بشهاديت 
ما  كل  أن  أعلم  أكن  لم  ما،  شركًة  سأدير 
اخلال««،  »مطعم  مطبخ  هو  سأديره 
محّملًة  الساخرة  محمد  ضحكة  تظهر 
بالقهر، يوايس نفسه: »ال بأس، يف النهاية 

ال فرق بني األوراق واألواين«.

خيارات الطلبة: العني بصرية 
واليد قصرية!

األهل  اختي�ار  هامش  أن  صحيح 
وباتت  يضيق،  بدأ  أبن�ائهم  الختصاصات 
اخلّريجني  أمام  رحبًة  االختي�ار  فسحة 
واخلّريجات، كما يؤّكد زلزلة، »إاّل أّن األمر ال 
يلو من التأثري النسيب، ومحاوالت التوجيه 
احلثيث�ة ليسري األبن�اء يف الدروب اليت يتفاخر 
أمام جريانهم وأقاربهم«، مستن�ًدا  اآلباء  بها 
خُلصت  التوجيه،  مركز  أجراها  دراسة  إىل 
الطاّلب  من   80%« أّن  إىل  النت�اجئ  فيها 
دون  يريدونها  اليت  اختصاصاتهم  اختاروا 
أي تأثري من األهل، بينما %0] فقط الزتموا 
لمار  الطالبة  هؤالء  بني  من  األهل«،  بقرار 

أن  علّي  أنه  أيب  يقول  صغري  »منذ  يونس: 
يتطلبه  ما  كل  أن  يعتقد  فهو  مذيعًة،  أصري 
سنيت  يف  وأنا  اليوم  جميل،  وجه  األمر 
تماًما  عاجزًة  نفيس  أجد  الثاني�ة،  الدراسية 

عن إتمام حلمه الوردي«.

موضة االختصاص!

دراسة  من  الكثيرين  تمكن  عدم 
حنو  التوجه  إىل  يدفعهم  يريدونه  ما 
مسبق  تفكري  دون  محددٍة  اختصاصاٍت 
اليت  للفورات  تبًعا  ارتجاليٍة  وبطريقٍة 
حتصل بني احلني واآلخر، وحسب »موضة 
أّن  جتد  فتارًة  الدارجة،  االختصاص« 
»محامني«،  يصريوا  أن  قرروا  اجلميع 
وما  مهندسني...  أصبحوا  جتدهم  وتارًة 
واإلعالميني  اإلعالميات  بعدد  بالك 
توّلد  ما  هي  الفورات  هذه  املستقبليني! 
خالل  من  الحًقا  عواقبها  تظهر  مزاحمًة 
إىل  نسبًة  املتخّرجني  من  الهائل  العدد 

متطلبات سوق العمل...

بني اجلامعة الوطنّي�ة واجلامعة اخلاصة

وكما يولد األغني�اء وبني أصابعهم أقالٌم 
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من ذهب، يولد الفقراء وبني أصابعهم أقالٌم من اخلشب تأكل من 
تشققات أيادي أهاليهم، فتكون اجلامعة الوطني�ة خيارهم الوحيد 
– واليت ال شك أّنها ذات مستًوى مرموق – إاّل أّن املعضلة تب�دأ من 
عدم انتشار كّلياتها يف جميع املناطق، هذا ما تؤّكدة راني�ا القاق اليت 
الثانوية  شهادة  يف   [7 معّدل  »أحرزت  البلد:  ضوايح  يف  تسكن 
قادرًة  تكن  لم  عائليت  لكّن  الصيدلة،  أدرس  أن  أحلم  كنت  العامة، 

على دفع تكاليف انتقايل إىل العاصمة بني سكٍن ومواصالٍت 
لوحدي  عييش  إزاء  قلقها  عن  عدا  هذا  وغريها... 

للعادات  منافًيا  األمر  يب�دو  إذ  هناك... 
لم  عين�ه،  الوقت  ويف  والتقاليد، 
تكاليف  دفع  على  قادرًة  تكن 
من  قريب�ة  خاصة  جبامعة  التحايق 

مزنلنا... األقساط مرتفعة جًدا«.

املعيشّية  األوضاع  جانب  إىل 
الفيت�امني  نقص  يعترب  الصعبة، 
أخرى  مشكلًة   – واسطة   – »و« 

حتول دون انضمام الكثيرين إىل قافلة 
يفى  فال  يريدون،  الذي  االختصاص 

اجلامعة  كّليات  ببعض  االلتحاق  أّن  أحد  على 
الوطني�ة حيتاج إىل »هاتف من فوق«، خاصًة يف تلك 
وفق  الطلبة،  من  محدوًدا  عدًدا  إاّل  تستقبل  ال  اليت 
حلزٍب  تابعٌة  كّليٍة  »كل  كريم،  فؤاد  الشاب  يؤّكد  ما 
يف  مجدها  تأخذ  والواسطة  معنّي،  سيايٍس  تي�اٍر  أو  ما 

امتحانات الدخول وعلى عينك يا تاجر«.

»أراد هتلر أن يلتحق بأكاديمّية الفنون، وقد كان رّساًما مبدًعا، 
إاّل أن خرب رفضه نزل عليه كالصاعقة، فتطّوع يف اجليش األلماين، 
ناصر  علي  الشاب  يب�دأ  هكذا  نازي«،  سّفاح  إىل  بعدها  ليتحّول 
الدين حديث�ه ساخًرا، ويكمل »أنا أيًضا ُرفضت يف كّلية الهندسة 

اللـــــبــــنانّي�ة  اجلامـــــعة  يف 
يف  متــــفّوق  أنـــنــي  رغـــــــم 
ويـضــيف  الرياضيـــــات«. 

ما سـأحتّول إىل  العام مازًحا: »ال أدري، ربـــّ تّم رفيض يف  إن  سفاح 
أيًضا«.  املقبل 

دراسات غائب�ة وتوجيه حيتاج إىل من يوجهه

بمرض  جميعها  مصابٌة  العربي�ة  الدول  أّن  يب�دو 
ومراكز  العمل  فوزارة  البحوث،  نقص 
لبن�ان  يف  املختلفة  الرسمية  البحوث 
ري دراساٍت مسحيًة لسوق 

ُ
مثاًل، ال جت

املؤسسات  كل  تفعل  كما  العمل 
وبالتايل  املتقدمة.  الدول  يف  املشابهة 

توجيهًيا  مخطًطا  ترسم  ال  فهي 
اخلّريجني  يمّكن  السوق،  حلاجات 
اختي�ارهم  عند  إليه  االستن�اد  من 
عن  مفصلة  أرقام  فال  اختصاصاتهم، 
نسب  عن  وال  وعددها،  املتوافرة  املهن 
بني  توازن  وال  منها،  كل  يف  والفائض  النقص 
املعروض واملطلوب، هذا ما يؤّكده املدير السابق ملعهد 
علي  الدكتور  اللبن�اني�ة  اجلامعة  يف  االجتماعّية  العلوم 
التعليم  بني  حقيقية  فجوة  »هناك  مضيًفا:  زيتون، 
واإلحصاءات  الدراسات  غياب  من  تب�دأ  العمل  وسوق 

املنهجّية«.

املسؤولّية  فتحّمل  الشويري،  نيفني  اآلثار  كّلية  يف  الدكتورة  أّما 
الّرحب«،  عن  البحث  يهمها  ما  كّل  »اليت  اخلاصة،  للجامعات 
أّن هذه اجلامعات تفتتح أقساًما الختصاصات ال حيتاجها  معتربًة 
السوق وتستقبل أعداًدا هائلًة وختّرجها على مبدأ »ادفع تنجح«، 

تربية بقعة
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ما  الذين  الطاّلب  مصري  عن  متسائلًة 
الفلسفة  يدرسون  اليوم  حىت  يزالون 
سيعمل  »أين  واجلغرافيا:  اللغات  وتاريخ 
اليت  اختصاصاتهم  من  الفائدة  وما  هؤالء؟ 
املركز  مدير  جييب  عامة؟«.  ثقافًة  باتت 
على  العايل  والتعليم  للتوجيه  اإلساليم 
يمكن  ال  »أّنه  معترًبا  الشويري،  سؤال 

االستغناء عن أي اختصاص، 
فهي تعطي قيًما وخامًة علمّيًة 
مهّمًة شرط حتديثها وتوظيفها 

بطريقة صحيحة، وربطها مع 
فبدل  األخرى،  االختصاصات 
اإلغريقّية،  الفلسفة  تدريس 
يمكنن�ا دارسة فلسفة اإلدارة، 
الفلسفة  عن  االستغناء  ال 

كّلًيا، وهي أٌم لكل العلوم«.

ســـــــــــّجــل 
اختصاصني 

وستحصـــــــل على 
الثالث مجاًنا!

بات  اآلخر  هو  التعليم  ألّن 
يقوم على الدعاية، تقوم اجلامعات اخلاصة 
محاولًة  املدارس  طاّلب  مع  لقاءات  بإعداد 
على  فتعّرفهم  منهم،  عدد  أكرب  استقطاب 
واملدة  وأسعارها  اجلامعية  االختصاصات 
العمل  ومجاالت  منها  كل  إلنهاء  املطلوبة 
فيها... مستفيدًة من إبراز نفسها والرتويج 

يؤّكد زيتون، مضيًفا  ما  وفق  الختصاصاتها 
تقيم  اخلاصة  اجلامعات  أن  »املفارقة 
تعلم  ألّنها  اخلاصة،  املدارس  يف  لقاءاتها 
حيث  الرسمّية  املدارس  يف  لها  خزب  ال  أن 
الّطالب غري قادرين على تسديد األقساط 

املرتفعة«.

التلفاز،  على  تراها  اليت  اإلعالنات  ولكرثة 
وتلك املرشوشة على الطرقات، تشعر وكأّن 

إن  مجاًنا  اختصاًصا  لك  ستقّدم  اجلامعة 
سّجلت يف اختصاصني لديها!

واستي�الء  الدول،  مبادرة  غياب  أمام   

ُيب�اع  الذي  السوق  على  اخلاصة  اجلامعات 
فيه مستقبل الطالب، يب�دو جديًرا بالطالب 
نفسه معرفه حاجاته وميوله احلقيقية بما 
أنه  يعتقد  الذي  العمل  سوق  مع  يتوافق 

يمكن إجياد فرٍص مناسبٍة فيه.

علـــــــى  ويبقـــــى 
أن  الرتبيــــــة  وزارات 
تتعــــامل مع الطالب 
مستقبلــي،  كإنساٍن 
أن  إىل  حيتـــــــاج 
ال  مهنتــــــه،  يبين 
عليـــــــها  جيب  كآلة 
لتصاب  فقط  النجاح 
نتيجة  بالصدأ  بعدها 

التعّطل عن العمل.

فرح احلاج دياب
صحافية لبن�انّي�ة


