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متهيد

يعــد قطــاع الزراعــة مهــم لالقتصــاد اللبنــاين اذ إنــه املصــدر الرئيــي للدخــل والعاملــة يف املناطــق الريفيــة، ويوفــر ســبل العيــش لقســم كبــر مــن الســكان، 

وخاصــة الفئــات الضعيفــة. إن الوضــع االجتامعــي واالقتصــادي والصحــي الحــايل يف لبنــان، والــذي يــؤدي إىل مخــاوف تتعلــق باألمــن الغــذايئ، يعــزز بشــكل 

أكــر أهميــة هــذا القطــاع وأنظمــة األغذيــة الزراعيــة يف البــالد.

اعتمــدت وزارة الزراعــة اســراتيجية لبنــان الوطنيــة للزراعــة 2025-2020 بهــدف خلــق فــرص عمــل وزيــادة دخــل املزارعــن واســتقرار الركيبــة الســكانية 

الريفيــة. تتمثــل الرؤيــة اإلســراتيجية طويلــة املــدى يف جعــل قطــاع األغذيــة الزراعيــة مســاهامً رئيســياً يف تحقيــق األمــن الغــذايئ ومحــركاً رئيســياً ملرونــة 

االقتصــاد اللبنــاين وتحويلــه إىل اقتصــاد منتــج. عــى هــذا النحــو، فإنــه يســتجيب لتحديــات الفــرة الحرجــة التــي يواجههــا لبنــان بســبب األزمــة االقتصاديــة 

واملاليــة وكذلــك جائحــة كورونــا )كوفيــد - 19(، وحيــث يشــكل قطــاع األغذيــة الزراعيــة فرصــة ليصبــح مســاهامً رئيســياً يف تعــايف االقتصــاد اللبنــاين. ألــزم 

مســار العمــل الخامــس لالســراتيجية لــوزارة الزراعــة الــوزارة بتعزيــز الخدمــات الزراعيــة للمزارعــن، وكذلــك تنشــيط التعليــم والتدريــب املهنــي والفنــي 

الزراعــي لالســتجابة بشــكل أفضــل الحتياجــات الســوق.

يعمــل لبنــان حاليًــا عــى تعزيــز ودعــم تنويــع اقتصــاده بالنظــر إىل امليــزة التــي يتمتــع بهــا مــن مــوارد طبيعيــة متاحــة وأرايض مناســبة للزراعــة. وهــذا مــن 

شــأنه أن يســاعد البــالد عــى تلبيــة احتياجــات الســكان املتزايديــن مبــا يف ذلــك الحــد مــن معــدل بطالــة الشــباب املرتفــع، والــذي يبلــغ حــوايل 23 يف املائــة. 

يوفــر نظــام التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي فرصــة للشــباب مــن خــالل تعلــم مهنــة معينــة والدخــول إىل ســوق العمــل. مــن أجــل ضــامن ذلــك، يجــب 

أن يكــون الخريجــون يتمتعــون باملهــارات واملعرفــة الكافيــة للوفــاء بدورهــم املســاهم يف ســوق العمــل بعــد التخــرج.

تــدرك وزارة الزراعــة ورشكاؤهــا أن املســار املســتدام نحــو تنميــة اقتصاديــة قويــة يتمثــل يف ضــامن أن تكــون برامــج التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي يف 

مجــال الزراعــة عاليــة الجــودة ومتاحــة للشــباب خاصــة يف املناطــق الريفيــة واملحرومــة مــن الخدمــات ومعــرف بهــا دوليًــا وذات الصلــة باحتياجــات الصناعــة. 

ــاء العمــل، واالعــراف باملهــارات املكتســبة وتحســن ظــروف العمــل  ــوزارة إىل تحســن جــودة التلمــذة املهنيــة والتدريــب أثن عــالوة عــى ذلــك، تســعى ال

والفــرص املتاحــة للشــباب. يتضمــن هــذا أيًضــا ضمــن نظــام التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي املهــارات الالزمــة للخريجــن لبــدء مشــاريعهم الصغــرة 

الخاصــة.

ازدادت أهميــة نظــام التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي )TVET( يف لبنــان يف إعــداد الخريجــن باملهــارات واملعــارف املالمئــة لحاجــات ســوق العمــل منــذ 

إطــالق اإلطــار االســراتيجي الوطنــي يف عــام 2018. ففــي عــام 2017، دخلــت وزارة الزراعــة يف رشاكــة مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة. واليونيســيف ومنظمــة 

العمــل الدوليــة و AVSI لتحســن التعليــم الزراعــي التقنــي يف لبنــان ضمــن إطــار مــرشوع "تطويــر نظــام التعليــم الزراعــي الفنــي املهنــي يف لبنــان" املمــول 

مــن مملكــة هولنــدا. يســعى هــذا املــرشوع اىل تعزيــز فــرص العمــل للشــباب اللبنانيــن والنازحــن الســورين والالجئــن اآلخريــن يف لبنــان. إنــه يوفــر لهــم 

الفرصــة الكتســاب املهــارات الفنيــة الالزمــة للوصــول إىل فــرص عمــل محســنة يف الزراعــة واألعــامل التجاريــة الزراعيــة يف لبنــان أو يف ســوريا عنــد عودتهــم. 

يعمــل املــرشوع أيًضــا عــى كفــاءة نظــام التعليــم الزراعــي يف لبنــان لدعــم املزيــد مــن الشــباب، ويتــم ذلــك عــن طريــق تحســن تنميــة القــدرات الزراعيــة 

وخلــق نقــاط دخــول إىل الوظائــف الخــراء.

ضمــن هــذا الســياق، تــم إجــراء دراســة تتبــع بعنــوان "تعزيــز قــدرة وزارة الزراعــة عــى التخطيــط القائــم عــى األدلــة مــن خــالل دراســات التتبــع التجريبيــة" 

مــع 363 خريًجــا مــن البكالوريــا الفنيــة وبرامــج التدريــب الزراعــي قصــرة األجــل لتوفــر فهــم ومعيــار حــول احتياجــات تنميــة املهــارات التــي يجــب الركيــز 

عليهــا وتحســن هــذا النــوع مــن التعليــم لتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل اللبنانيــة الحاليــة يف الزراعــة.

تســتعرض دراســة التتبــع هــذه نتائــج توظيــف الخريجــن مــن برامــج التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي الزراعيــة ومــدى حصــول الخريجــن عــى فــرص 

عمــل تســمح لهــم بتطبيــق املهــارات املكتســبة مــن خــالل تدريباتهــم. كــام تركــز هــذه الدراســة عــى اإلجــراءات املطلوبــة لتعزيــز كفــاءة وجــودة نظــام 

ــم  ــج التعلي ــالح برام ــا يف إص ــي قدًم ــبل امل ــول س ــامل ح ــل والع ــاب العم ــة وأصح ــن الحكوم ــي ب ــوار االجتامع ــز الح ــان، ولتعزي ــي يف لبن ــم الزراع التعلي

والتدريــب التقنــي واملهنــي الزراعيــة مــن أجــل إنشــاء نظــام أكــر اســتجابة الحتياجــات املــوارد البرشيــة وســوق العمــل يف البــالد، ومــن خــالل ذلــك تعزيــز 

قطــاع الزراعــة للعــب دور حاســم يف االنتعــاش االجتامعــي واالقتصــادي للبــالد.

ــا  ــا وبرامجه ــن خدماته ــوزارة لتحس ــن لل ــة والداعم ــذه الدراس ــاركوا يف ه ــن ش ــن الذي ــرشكاء املعني ــن ال ــوزارة وم ــن ال ــخاص م ــع االش ــكر جمي أود أن أش

ــتقبلية. ــة واملس ــل الحالي ــوق العم ــات س ــؤام الحتياج ــي م ــام تعليم ــول اىل نظ ــة للوص ــاون والرشاك ــن التع ــد م ــع ملزي ــة، وأتطل التعليمي

وزير الزراعة 

د. عباس مرتىض 
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شكر

ــان"،  ــي يف لبن ــي املهن ــم الزراعــي الفن ــر نظــام التعلي ــت ضمــن مــرشوع "تطوي ــد مشــرك لعــدد مــن املنظــامت. أجري ــع هــذه نتيجــة جه إن دراســة التتب

بقيــادة منظمــة األغذيــة والزراعــة بتمويــل مــن مملكــة هولنــدا، واملنفــذ بالرشاكــة مــع منظمــة العمــل الدوليــة )ILO(، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة 

)اليونيســف( و AVSI، لدعــم وزارة الزراعــة وأصحــاب املصلحــة عــى زيــادة مالءمــة الرامــج التدريبيــة الخاصــة بهــا الحتياجــات ســوق العمــل. اســتهدفت 

الدراســة عــدد مــن خريجــي البكالوريــا الفنيــة الزراعيــة والــدورات الزراعيــة قصــرة األجــل.

تــم إجــراء الدراســة مــن قبــل معهــد االستشــارات والبحــوث ومنظمــة العمــل الدوليــة بدعــم مكثـّـف مــن وزارة الزراعــة و AVSI ومنظمــة األغذيــة والزراعــة. 

وقــد اســتفادت مــن املراجعــة الفنيــة واملدخــالت التــي قدمهــا ليــون جاســكن، كبــر املستشــارين الفنيــن، وباتريــك دارو، كبــر أخصــايئ املهــارات وقابليــة 

التوظيــف يف مكتــب العمــل الــدويل - املكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة، ورانيــا حكيــم، منســقة برامــج التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي يف منظمــة العمــل 

الدوليــة، ورساج اإلســالم، مســؤول تنميــة املهــارات يف منظمــة العمــل الدوليــة، وفاطمــة حلبــاوي رئيســة مصلحــة التعليــم واإلرشــاد لــدى وزارة الزراعــة. كــام 

تــم مراجعــة التقريــر مــن قبــل كل مــن ســونيا األبيــض مديــرة مديريــة الدراســات والتنســيق، وهيفــاء جعفــر رئيســة دائــرة التعليــم والتدريــب، والدكتــور 

ســامل درويــش مستشــار وزيــر الزراعــة.
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ــع. ــايب يف املجتم ــرام5 ايج اح

بشــكل يدعــو إىل القلــق، رمّبــا بســبب اآلفــاق املحــدودة إليجــاد   .2

ــّالب يف التخــّي عــن الّدراســة، ال  ــن الطّ ــر عــدد م فرصــة عمــل، فّك

ــع دراســته. ــوازي م ــن كان يعمــل بالتّ ســيّام م

بالّنســبة إىل غالبيّــة الخريجــن، شــّكل التّدريــب، محور االســتطالع   .3

هــذا، أّوَل دورة تدريبيّــة عــى املهــارات يتبعونهــا. ويف حــن كان 

العديــد منهــم مســّجلن يف دورة دراســيّة أخــرى بشــكل متــواٍز، فقــط 

عــدد محــدود منهــم كان يعمــل أثنــاء دراســته.

عــى الرغــم مــن غيــاب الّدوافــع املتينــة التــي عــادًة مــا تحمــل   .4

ــو  ــرب خّريج ــج، أع ــب والرنام ــر التّدري ــار موفّ ــى اختي ــّالب ع الطّ

ــا  ــا إيجابيًّ ــوا موقًف ــتهم، وعكس ــن دراس ــم ع ــن رضاه ــاَرين ع املس

ــم  ــي تابعوهــا. إاّل أنّه ــة الت ــّدورة التّدريبيّ ــب وال ــر التدري تجــاه موفّ

اعتــروا الّدعــَم املقــّدم لخصائــص محــّددة مــن الــّدورة الّدراســيّة أقــلَّ 

إيجابيّــة. عــى نحــو مامثــل، أىت التقييــم العــاّم ملــدى جــدوى الّدراســة 

أقــّل إيجابيّــة أيًضــا. عــالوًة عــى ذلــك، تــّم تقييــم الدعــم الــذي وفـّـره 

الرنامــج إليجــاد فــرص عمــل، فحصــل عــى عالمــة 3 فقــط ومــا دون 

عــى مقيــاس مــن 1 إىل 5. 

بالّنســبة  عمــل  فــرص  إيجــاد  معــّدالت  يف  انخفاًضــا  نــرى   .5

للخريجــن بعــد مــرور 3 أشــهر عــى التّخــّرج، وبقيــت منخفضــة منــذ 

ذلــك الحــن: %35 مــن خريجــي الــدورات القصــرة األمــد و%38 مــن 

ــة  ــد ثالث ــل بع ــن العم ــن ع ــوا عاطل ــة كان ــا الفني ــي البكلوري خريج

ــة  ــا الفني ــي البكالوري ــن خريج ــر %48 م ــرج. وذك ــن التخ ــهر م أش

و%68 مــن خريجــي الــدورات القصــرة األمــد أنــه مل يتــم توظيفهــم 
ــذ التخــرج.6 من

ــة  ــا الفني ــن خريجــي البكالوري ــك، أشــار %48 م عــالوًة عــى ذل  .6

و%54 مــن خريجــي الــدورات القصــرة األمــد، مــن بــن الذيــن 

وجــدوا عمــالً بعــد التخــرج، أّن عملهــم األول هــذا ال يرتبــط مبجــال 

دراســتهم. غــر أن معظــم الخريجــن شــعروا أّن عملهــم الحــايّل 

يتناســب أو بشــكل يتخطّــى املعــّدل مــع مجــال دراســتهم، وأّن 

عملهــم الحــايّل يتطلـّـب درجــة معينــة مــن املهــارات التــي اكتســبوها 

ــم  ــاَرين بتقيي ــن كال املس ــون م ــام الخريج ــة. وق ــرة الّدراس ــالل ف خ

املعرفــة واملهــارات التــي اكتســبوها يف دراســاتهم بدرجــة عاليــة 

باملقارنــة مــع الخريجــن اآلخريــن يف ســوق العمــل )جميــع الخريجــن 

ــى 5(. ــاوزت 3.5 ع ــات تج ــوا عالم أعط

5. بحســب املصطلــح املســتخدم يف االســتطالع. يشــر إىل احــرام املجتمــع املحــي املحيــط 

ــة. ــات زراعي ــن خلفي ــون م ــن يأت ــف املجيب ــواىل نص ــأن ح ــم ب ــع العل ــص، م للتخص

ــل  ــة العم ــن منظّم ــم م ــزي بدع ــاء املرك ــه إدارة اإلحص ــة أطلقت ــوى العامل ــح الق ــق مس 6. وف

ــة  ــا الفني ــوف البكلوري ــاوية يف صف ــة متس ــدالت البطال ــت مع ــام 2018-2019، كان ــة للع الّدوليّ

للطــالب الذيــن بلغــوا هــذا املســتوى ضمــن الفئــة العمريــة 15 19- ســنة عــى املســتوى الوطنــي 

ــان. يف لبن

   أ . ملّخص تنفيذّي1

ــت  ــة، كلّف ــة ووزارة الّزراع ــة والزراع ــة األغذي ــع منظم ــاون م بالتع

ــراء  ــارات بإج ــوث واالستش ــَة البح ــة مؤسس ــل الّدوليّ ــُة العم منظّم

ــن  ــتهدف الخريج ــمر 2019 تس ــون األول/ديس ــع يف كان ــة تتبّ دراس

ــة2 والــّدورات القصــرة األمــد  ــة الّزراعيّ مــن صفــوف البكالوريــا الفّنيّ

تجــدر   .2018-2017 و   2017-2016 الّدراســيّتَن  الّســنتَن  خــالل 

اإلشــارة إىل أنــه تــّم إنجــاز التحضــر والعمــل امليــداين والتحليــل األويل 

يف أيار/مايــو 2020.

ــة التــي اتّبعهــا الفريــق إلجــراء هــذه الّدراســة عــى  انطــوت املنهجيّ

ــه  ــوا عن ــّي اســتهدف 363 شــخّصا أجاب ــدايّن تتبّعــّي كّم اســتطالع مي

ــة الّزراعيّــة و235  بينهــم 128 مــن خّريجــي صفــوف البكالوريــا الفّنيّ

ــن  ــة الخريج ــل العين ــد.3 ومتثّ ــرة األم ــّدورات القص ــي ال ــن خّريج م

املســتهدفن مــن حيــث التخصــص )البكالوريــا الفّنيّــة الّزراعيّــة 

ــية. ــس، والجنس ــوع الجن ــد(، ون ــرة األم ــّدورات القص وال

تعايــن دراســة التتبّــع بالتفصيــل تقييــم املجيبــن بشــكل عــاّم 

ــة 3  ــل يف مهل ــى عم ــول ع ــم يف الحص ــيّة ونجاحه ــرتهم الّدراس ملس

أشــهر بعــد التّخــّرج ووضعهــم املهنــّي الحــايّل4  ومــدى تطلِّــب عملهم 

ــم. ــرة تدريبه ــالل ف ــبة خ ــارات املكتَس امله

مــة بحســب برنامــج التّعليــم، بالّنســبة  ــع مقدَّ إّن نتائــج دراســة التتبّ

ــرة  ــّدورات القص ــي ال ــة وخّريج ــا الفنيّ ــوف البكالوري ــي صف لخّريج

األمــد عــى التـّـوايل، مــا يســمح بتقييــم كّل مــن املســاَرين عــى حــدة. 

تشــمل الّنتائــج الرّئيســيّة الخاّصــة بهــذا التّحليــل مــا يــي:

بالّنســبة ملســاَري التّعليــم وكافـّـة برامــج الّدراســة، مل يتــّم تحديــد   .1

ــم  ــر التعلي ــة توفّ ــار مؤّسس ــى اختي ــن ع ــع الخريج ــرّك دف أّي مح

والتدريــب يف املجــال التقنــي واملهنــّي، أو عــى اختيــار برنامــج زراعــّي 

بالتّحديــد. عــى نحــو مامثــل، وبالّنســبة إىل املســاَرين، مل يرتبــط 

ــا  ــة تخّصًص ــار الّزراع ــى اختي ــر ع ــكل األك ــر بالّش ــذي أثّ ــل ال العام

ــا مبــا يُنَســب لهــذا التّخّصــص مــن  ــه، إمّن ــزات الرنامــج بحــّد ذات مبي

1. إّن املرفقــات متوفـّـرة عنــد الطلــب لــدى منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظّمــة العمــل الّدوليّــة. 

وتشــمل: املنهجيّــة املفّصلــة وخطـّـة العمــل املفّصلــة وتــوزّع العيّنــات املفّصــل واالســتبيان الخــاّص 

باالستطالع.

ــام  ــار والخي ــرون والفن ــن والب ــدة وبعقل ــة: العب ــدارس التّالي ــدة إىل امل ــوف عائ ــذه الّصف 2. ه

والنبطيّــة ونّارصيّــة رزق.

3. مــن أصــل مجمــوع 532 مــن خّريجــي الــّدورات القصــرة األمــد و158 مــن خّريجــي البكالوريــا 

الفّنيّــة، متّكنــت مؤسســة البحــوث واالستشــارات مــن تحديــث معلومــات االتصــال ومــن االتصــال 

بـــ 262 مــن خّريجــي الــّدورات القصــرة األمــد و134 مــن خّريجــي البكالوريــا الفّنيّــة. ويف حــن 

كانــت العينــة املســتهدفة هــي 246 مــن خّريجــي الــّدورات القصــرة األمــد و134 مــن خّريجــي 

البكالوريــا الفّنيّــة، متكــن فريــق املؤسســة يف النهايــة  مــن مــلء 235 اســتبياناً مــن قبــل خّريجــي 

الــّدورات القصــرة األمــد  و128 اســتبياناً  مــن قبــل خّريجــي البكالوريــا الفّنيّــة.

4. إّن اســتخدام مصطلــح "الحــايّل" أينــام ورد يف هــذا املســتند إشــارًة إىل العمــل يعنــي الوضــع 

املهنــّي للّشــخص خــالل فــرة إجــراء االســتطالع.
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ـا يف التّنميــة  يف العــامل أجمــع، يلعــب قطــاع الّزراعــة دوًرا محوريًـّ

االقتصاديّــة وتحقيــق الّنمــّو وتقليــص الفقــر واســتحداث فــرص 

ــة  ــة التّالي ــات الفرعيّ ــاع القطاع ــذا القط ــّم ه ــان، يض ــل. يف لبن العم

ــة  ــة، 2007؛ منظم ــة والزراع ــة األغذي ــة، 2011؛ منظم )وزارة الزراع

األغذيــة والزراعــة، 2011(:

الفاكهــة  الّزراعــّي، مبــا يشــمل  اإلنتــاج  أو  املحاصيــل  إنتــاج   .1

املقطوفــة  واألزهــار  الحقليّــة  واملحاصيــل  والخضــار  والبقوليّــات 

والغابــات؛

اإلنتاج الحيوايّن )مبا يشمل األبقار واألغنام واملاعز والّدواجن(؛  .2

مصايد الّسمك وتربية األحياء املائيّة؛  .3

تربية النحل؛  .4

انخفضــت حّصــة الّزراعــة مــن إجــاميّل الّناتــج املحــّيّ اللبنــايّن مــن 20 

ــة. إاّل أّن قطــاع الّزراعــة ال  ــة( إىل 4 باملئ ــل الحــرب األهليّ ــة )قب باملئ

يــزال يشــّغل عــدًدا ملحوظـًـا من العائــالت، ال ســياّم أكرها اســتضعافًا، 

ــة8  و24  ــة اللبنانيّ ــة مــن القــوى العامل فهــذا القطــاع يشــّغل 4 باملئ
باملئــة مــن القــوى العاملــة التــي يشــّكلها الالجئــون الّســوريّون.9

بفعــل الوضــع االقتصــادّي الهــّش الــذي متــّر بــه البــالد، يــزداد قطــاع 

ــي  ــة، الت ــة الحاليّ ــة االقتصاديّ ــة. بالفعــل، وســط األزم ــة أهّميّ الّزراع

فاقمتهــا أزمــة فــروس كوفيــد - 19، باتــت األســعار املرتفعــة ملجموعة 

ــّكل  ــا تش ــة محلّيًّ ــتوردة أو املصنَّع ــة املس ــلع الغذائيّ ــن الس ــرة م كب

ــة  ــى أهّميّ ــع ع ــذا الوض ــّدد ه ــذايّئ. يش ــن الغ ــّص األم ــواغل تخ ش

ــان. ــة يف لبن ــي الّزراعــة والّصناعــة الّزراعيّ ــر قطاَع تطوي

ــي وزارة  ــكل رئي ــره بش ــة توفّ ــارات الّزراعيّ ــى امله ــب ع إن التّدري

ــر  ــامت غ ــدة واملنظ ــم املتح ــض وكاالت األم ــب بع ــة إىل جان الّزراع

ــّم  ــات. يت ــي كّل املحافظ ــكل يغطّ ــة، بش ــة واملحلي ــة الدولي الحكومي

ــن: ــتويَن اثَن ــى مس ــان ع ــّي يف لبن ــم الّزراع ــر التّعلي توف

ــا/ ــّدم دبلوًم ــايل تق ــم الع ــد للتعلي ــات أو معاه جامع أ ( 

دكتــوراه  )أو  دكتــوراه  ماجستر/شــهادة  إجازة/شــهادة 

املصايــد؛ أو  البيطــرّي  الطّــّب  أو  الّزراعــة  يف  الفلســفة( 

م  البكالوريــا الفّنيّــة، تحــت إرشاف وزارة الزراعــة، وتقــدَّ ب ( 
ــة ســبعة؛10 ــدارس زراعيّ يف م

ــة  ــان، إدارة اإلحصــاء املركزي-منظّم ــألرس يف لبن ــة واألحــوال املعيشــيّة ل ــوى العامل 8. مســح الق

ــة، 2019-2018. ــل الّدوليّ العم

9. تقييم القابلية للترر بالنسبة إىل الالجئن السورين يف لبنان، 2018.

10. وزارة الربية والتعليم العايل، 2002. دليل التعليم العايل يف لبنان.

ب . املقّدمة
ــاق  ــن نط ــرج ع ــًال يخ ــون عم ــن يزاول ــن الذي ــبة للخريج 7.  بالّنس

دراســتهم، يتمثّــل الّســبب الرّئيــّي الــذي قّدمــوه، ســواء أكانــوا مــن 

صفــوف البكالوريــا الفّنيّــة أم الــّدورات القصــرة، يف عــدم إيجاد فرصة 

العمــل املناســبة بــكّل بســاطة. يف الواقــع، يف حــن أن الوظائــف قــد 

ــة وظــروف  ــر األجــور املقّدم ــام الخريجــن، ال تُعت تكــون متاحــة أم

العمــل )مثــل األمــن واملوقــع ومــا إىل ذلــك( مرضيــة بالنســبة لهــم.

بالّنســبة إىل خّريجــي املســاَرين، كانــت شــبكة املعــارف الخاّصــة   .8

ــة للبحــث عــن عمــل. ــة املفّضل ــة الطّريق والعائليّ

وســط التحديــات املســتمرة يف ســوق العمــل وانعــدام فــرص   .9

العمــل بســبب األزمــة االقتصاديــة التــي تشــهدها البــالد منــذ العامــن 

املاضيــن، اتّبــع الخريجــون مجموعــة واســعة مــن مســارات مــا بعــد 

ــد  ــاتهم بع ــن دراس ــن الخريج ــر م ــدد كب ــل ع ــد أكم ــب: فق التدري

التخــرج. إن %6 فقــط مــن خّريجــي الــّدورات القصــرة األمــد و20% 

ــة  ــاً وظيف ــغلون حالي ــة يش ــة الزراعي ــا الفني ــي البكالوري ــن خريج م

دامئــة. عــالوًة عــى ذلــك، يعمــل %11 مــن خريجــي البكالوريــا 

الفنيــة و%3 مــن خّريجــي الــّدورات القصــرة األمــد حاليــاً لحســابهم 

الخــاص. 

أّســس مــا بــن 5 و%6 مــن خريجــي كال املســاَرين رشكتهــم   .10

الخاّصــة بعــد التّخــّرج، إاّل أّن الّدوافــع مختلفــة بــن خّريجــي صفــوف 

ــد. ــرة األم ــّدورات القص ــي ال ــة وخّريج ــا الفّنيّ البكالوري

ــو  ــب خّريج ــا، يكس ــون حاليًّ ــن يعمل ــن الذي ــن الخريج ــن ب م  .11

ــة دخــًال أكــر قيمــة. يف الواقــع، ذكــر 50%  ــا الفّنيّ صفــوف البكالوري

مــن الخريجــن الــذي يعملــون حاليــاً أنهــم يتقاضــون أقــل مــن 700 

ــدورات  ــأن نصــف خريجــي ال ــامً ب ــة يف الشــهر، عل ــرة لبناني ــف ل أل

ــرة شــهرياً.7 إاّل أّن  ــف ل ــن 400 أل ــل م ــد يتقاضــون أق القصــرة األم

ــوع  ــية ون ــن الجنس ــر ع ــض النظ ــاَرين، بغ ــن كال املس ــن م الخريج

ــها. ــل نفس ــات العم ــون بإعان ــس، يتمتّع الجن

يف حــن أبلــغ خّريجــو صفــوف البكالوريــا الفّنيّــة والــّدورات   .12

ــم يف  ــات ملحوظــة تواجهه ــن أّي تحّدي ــم ع ــد بغالبيّته القصــرة األم

ــس  ــوع الجن ــى ن ــة ع ــالمة القامئ ــدت شــواغل الّس ــل، ب ــكان العم م

ــة. واضح

ذكــر معظــم الخريجــن أّن مــا يخطّطــون إليــه يف املســتقبل   .13

يرتبــط بتحســن عملهــم الحــايّل وتحســن فــرص كســبهم مدخولهــم.

ــل  ــة العم ــن منظّم ــم م ــزي بدع ــاء املرك ــه إدارة اإلحص ــة أطلقت ــوى العامل ــح الق ــق مس 7. وف

ــوا يتقاضــون أقــل  ــة كان ــا الفني ــة مــن خريجــي البكلوري ــة للعــام 2018-2019، 45 يف املئ الّدوليّ

ــرة. ــف ل مــن 600 أل
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 بهــدف معالجــة عــدم التطابــق مــن حيــث املهــارات، ومتاشــيًا مــع 

اســراتيجيّة وزارة الزراعــة لألعــوام 2015-2019، أطلقــت منظّمــة 

األغذيــة والّزراعــة مرشوًعــا ســنة 2016 باســم "تحســن نظــام التعليــم 

الزراعــّي الفّنــّي يف لبنــان"، بتمويــل مــن مملكــة هولنــدا. تديــر 

ــع  ــة م ــذه بالرّشاك ــة وتنّف ــة والزراع ــة األغذي ــرشوع منظّم ــذا امل ه

ــة املتطّوعــن للخدمــة  ــة واليونيســف وجمعيّ ــة العمــل الّدوليّ منظّم

ــام  ــودة نظ ــة وج ــز فعاليّ ــدف إىل تعزي ــو يه ــة )AVSI(. وه الّدوليّ

ــان، مــن أجــل الوصــول إىل عــدد أكــر مــن  ــم الزراعــّي يف لبن التعلي

الّشــباب ودعهــم الكتســاب املهــارات الزراعيّــة ذات الصلــة املطلوبــة 

ــمل  ــرشوع، وتش ــذا امل ــن ه ــاة م ــج املتوّخ ــّدد النتائ ــوق. تتع يف الس

تحســن الّروابــط مــع القطــاع الخــاّص بهــدف ضــامن تلبيــة التّدريــب 

ــث  ــَب ســوق العمــل، مــن حي ــارات يف مجــال الّزراعــة طل عــى امله

ــة. ــارات املطلوب امله

ــة مــن أجــل أن  يف إطــار هــذا املــرشوع، يتــّم دعــم ٧ مــدارس زراعيّ

توفـّـر تدريبًــا فّنيًّــا زراعيًّــا عــايل الجــودة للّشــباب والّشــابّات اللبنانيـّـن 

واللبنانيّــات، والّســوريّن والّســوريّات، بغيــة تلبيــة طلــب ســوق 

العمــل بطريقــة مســتدامة. اســتهدف الّدعــم عــرَض التعليــم الرســمّي 

)البكالوريــا الفنيّــة يف الزراعــة(، باإلضافــة إىل دورات تدريبيّــة مهنيّــة 

قصــرة األمــد )الــّدورات القصــرة األمــد(.

بالتّعــاون مــع وزارة الزراعــة، كلّفــت منظّمــة العمــل الّدوليّة مؤّسســَة 

البحــوث واالستشــارات بإجــراء دراســة تتبّــع تســتهدف خّريجــي 

صفــوف البكالوريــا الفنيّــة وخّريجــي الــّدورات القصــرة األمــد خــالل 

ــيّتَن 2016-2017 و2018-2017. ــنتَن الّدراس الّس

 

بحســب املركــز الربــوّي للبحــوث واإلمنــاء يف لبنــان، بلــغ عــدد 

الطـّـّالب املســّجلن 2810 يف درجــة اإلجــازة و209 يف درجــة املاجســتر 

و9 يف درجــة الدكتــوراه للّســنة الّدراســيّة 2015 -11 2016. وبلــغ عــدد 

الطّــّالب املســّجلن يف التعليــم والتدريــب يف املجــال التقنــي واملهنــّي 

الخــاّص بالّزراعــة 386 يف لبنــان ســنة 2016. ويتمركــز العــدد األكــر 

ــة يف  ــة(، فالنبطيّ ــاع )30 باملئ ــة رزق يف البق ــّالب يف نارصيّ ــن الطّ م

ــة(. ــّم العبــدة يف الشــامل )13 باملئ ــة( ث ــان )22 باملئ جنــوب لبن

ــذي  ــن العــرض ال ــارات ب ــث امله ــق مــن حي ــد عــدم تطاب ــّم تحدي ت

يشــّكله خّريجــو التعليــم والتدريــب يف املجــال التقنــي واملهنــّي 

الخــاّص بالّزراعــة والطّلــب يف الّســوق. يشــر أصحــاب العمــل يف 

قطــاع الّزراعــة إىل أنّهــم يواجهــون مشــكلة كبــرة عنــد البحــث عــن 

عــاّمل يتمتّعــون باملهــارات املناســبة ويقبلــون باألجــر الــذي ينــوون 

ويســتطيعون إعطــاءه. أّمــا ســبب ذلــك، فهــو مختلــف بــن صاحــب 

عمــل وآخــر:

اهتامم غر كاٍف بعمل يف قطاع الّزراعة؛  ■

مهارات أساسية ضعيفة أو غر موجودة؛  ■

عدم توفّر املهارات الّشخصيّة؛  ■

رشوط وأحكام رديئة؛  ■

ــال  ــب يف املج ــم والتدري ــاه التعلي ــلبيّة تج ــع الّس ــرة املجتم نظ  ■
واملهنــي؛12 التقنــي 

وعــى الّرغــم مــن أّن هيئــات عــّدة موزّعــة عــى املحافظــات اللبنانيّــة 

ــص  ــن نق ــاين م ــد يع ــزال البل ــّي، ال ي ــم الّزراع ــر التّعلي ــبع توفّ الّس

ــب  ــة. بحس ــات الّزراعيّ ــة القطاع ــرة يف كافّ ــة املاه ــوى العامل يف الق

دراســة لســوق العمــل13 أجرتهــا جمعيّــة املتطّوعــن للخدمــة الّدوليّــة 

ــة لتحســن جــودة التعليــم  )AVSI(، تشــمل اإلجــراءات ذات األولويّ

والتدريــب يف املجــال التقنــي واملهنــي الخــاّص بالزراعــة مــا يــي:

تحسن جودة وجدوى املناهج املعتَمدة يف املدارس؛   -1

إدراج املزيد من الكفاءات املتخصصة ضمن الرنامج؛  -2

الّرويــج للتعليــم والتدريــب يف املجــال التقنــي واملهنــي باعتبــاره   -3

خيــاًرا مــن خيــارات التعليــم؛

إدمــاج املهــارات الحياتيّــة يف برامــج التعليــم والتدريــب يف املجــال   -4

التقنــي واملهنــي الخــاّص بالزراعــة؛

تعزيــز مهــارات فنيّــة محــّددة خاّصــة بالعمــل مــن خــالل إقامــة   -5

صلــة وطيــدة بالقطــاع الخــاّص؛

ــم خّصيًصــا بنــاًء عــى حاجات  إجــراء تدريــب عــى املهــارات يُصمَّ  -6

الّســوق؛
11. هذه هي آخر األرقام املحّدثة املتوفّرة.

12. اتجاهــات الطلــب والعــرض للمهــارات يف قطــاع الّزراعــة، منظّمــة األغذيــة والزراعــة- جمعيّــة 

املتطّوعــن للخدمــة الّدوليّــة )AVSI(،ي 2018

13. دراســة لســوق العمــل يف املجــال الّزراعــّي واملســتوى التّعليمــّي للمــدارس املهنيّــة الّزراعيّــة يف 

لبنــان، وزارة الزراعــة - الوكالــة اإليطاليــة للتعــاون اإلمنــايئ )AICS(، ترشيــن الثاين/نوفمــر 2016



9 8

العّينة النهائّية التي تّم إجراء املقابالت معها

 خّريجو صفوف البكالوريا

  الفّنّية الّزراعّية

 خّريجو الّدورات القصرية

  األمد

املجموع

)85F; 73M(532 )339 F; 193M(690 )424F; 266M( 158تفاصيل االتصال املستلمة

)75F; 59M(262 )177 F; 85M(396 )252F; 144M( 134تفاصيل االتصال املحدثة

)75F; 59M(246 )164F; 82M(380 )239F; 141M( 134العينة املستهدفة

)75F; 53M(235 )159 F; 76M(363 )234F; 129M( 128إجاميل عدد االستبيانات اململوءة

تقــوم دراســة التتبّــع هــذه مبراجعــة األثــر ونتائــج التوظيــف بالنســبة إىل خّريجــي برامــج التعليــم والتدريــب يف املجــال التقنــي واملهنــي الخــاّص 

بالزراعــة، باإلضافــة إىل مــدى إيجادهــم فرصــة عمــل تســمح لهــم بتطبيــق املهــارات املكتَســبة خــالل مرحلــة التدريــب. وســيعتر هــذا تكملــة 

ــات  ــب يف قطــاع الزراعــة )2018(، وســيوفر معلوم ــة عــى العــرض والطل ــة العمــل الّدوليّ ــا منظّم ــي أجرته دراســات قامئــة أصــًال، كالدراســة الت

للــوزارة ورشكائهــا لتحســن جــدوى برامجهــا التدريبيــة يف ســوق العمــل. 

عى وجه الخصوص، ستساهم نتائج هذه الّدراسة يف تحقيق األهداف التّالية التي تّم تحديدها للمرشوع:

التوصية بإطار عمل سياسايتّ لتطوير املهارات والعرض يف قطاع الزراعة، بالتعاون مع القطاع الخاّص؛  )i(

مراجعة املناهج الدراسيّة املُحدثة املتعَمدة يف املدارس الفنيّة؛  )ii(

اقراح دورات دراسيّة جديدة لتعليم املهارات بناًء عى اتّجاهات الّسوق التي يتّم تحديدها )حجم الطلب(؛  )iii(

من الناحية العمليّة، كان من املفرض أن تساهم هذه العمليّة التشاوريّة يف تحقيق النتائج التالية:

تقييم جودة برامج التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهني الخاّص بالزراعة ومدى صلتها بحاجات الّسوق والطلب فيها؛  )i(

فهم سوق العمل الزراعيّة وأبعاد العمل الالئق فيها بناًء عى وجهات نظر الخريجن مع مراعاة االعتبارات الجنسانيّة؛  )ii(

ــة برامــج التعليــم والتدريــب يف املجــال التقنــي واملهنــي الخــاّص بالزراعــة مــن حيــث منــاذج  توفــر توصيــات متينــة لتحســن فعاليّ  )iii(

ــار ومنــح الشــهادات والتوجيــه املهنــّي وخدمــات التوظيــف، إلــخ؛ التدريــب والتخّصصــات واملؤّهــالت والتقييم/االختب

توفــر ملحــة عاّمــة حــول العوائــق االجتامعيّــة واالقتصاديّــة التــي يواجههــا الخريجــون عنــد تأمــن فرصــة عمــل، باإلضافــة إىل توفــر   )iv(

توصيــات بغيــة التّحســن؛

ــة  ــّي اســتهدف خّريجــي املــدارس الزراعيّ ــدايّن تتبّعــّي كّم ــي اعتمدهــا الفريــق إلجــراء هــذه الّدراســة عــى اســتطالع مي ــة14 الت انطــوت املنهجيّ

ــا  ــف العيّنــة مــن 363 مجيبً ــر التعليــم والتدريــب يف املجــال التقنــي واملهنــي الخــاّص بالزراعــة املدعومــة مــن املــرشوع. وتتألّ الّســبع التــي توفّ

ــوا عــى الّشــكل اآليت: توزّع

16                          15                                                                                     

17                                 

   

تجــدر اإلشــارة إىل أّن املنهجيّــة املتّبعــة لجمــع البيانــات تغــّرت بســبب انتشــار فــروس كوفيــد- 19 واإلجــراءات التــي فرضتهــا الحكومــة اللبنانيّــة 

ــا لوجــه.  ــرى وجًه ــي تُج ــالت الت ــة الســتبدال املقاب ــم عــى االتصــاالت الهاتفيّ ــج قائ ــامد نه ــّم اعت ــك، ت ــّي. لذل ــد بالتّباعــد االجتامع ــة التقيّ ملزم

باإلجــامل، تــم مــلء 235 اســتبياناً مــن أصــل مجمــوع عــدد خريجــي الــدورات القصــرة األمــد البالــغ 532، باإلضافــة إىل 128 اســتبياناً مــن أصــل 

ــة والبالــغ عددهــا 225، تــّم  ــا لوجــه، واالســتبيانات املتبقيّ 158 مــن خريجــي البكالوريــا الفنيــة مــن عينــة متثيليــة، تــّم مــلء 138 اســتبيانًا وجًه

ملؤهــا عــر الهاتــف. وميكــن االطــالع عــى توزيــع املجيبــن حســب نــوع الجنــس والجنســية ونــوع الــدورة يف الرســم 1 و 2 و 3 أدنــاه.  

ميكن الحصول عى املزيد من التفاصيل حول منهجية العينات واالستبيان يف امللحق 1.

14. املنهجيّة املفّصلة وخطّة العمل املفّصلة متوفّرتان يف امللحق 1.

15. جميع خريجي البكالوريا الفنية من الجنسية اللبنانية.

16. خريجــو الــدورات القصــرة األمــد: مــن بــن املجمــوع البالــغ 532 )342 كانــوا لبنانيــن منهــم 200 إنــاث و142 ذكــور؛ و190 ســوريًا منهــم 139 إنــاث و51 ذكــور( وكانــت العينــة التــي تضــم 235 شــخًصا 

متثـّـل %30 مــن الســورين مــن كال الجنســن.

17. كان تحديــث تفاصيــل االتصــال مهمــة صعبــة للفريــق. مل يتــم تحديــث ســوى تفاصيــل اتصــال األشــخاص املمكــن التواصــل معهــم. عندمــا كانــت األرقــام خاطئــة، تــم اســتخدام تقنيــة كــرة الثلــج 

snowballing للتحديــث. إن األرقــام التــي مل نتمكــن مــن االتصــال بهــا، أي تفاصيــل االتصــال غــر املحدثــة، فــكان ذلــك بســبب أرقــام هواتــف خــارج الخدمــة، أو عــدم اإلجابــة بعــد اتصــاالت متكــررة، أو 

الســفر، أو أرقــام خاطئــة، أو الوفــاة، أو عــدم توفــر أي شــكل مــن أشــكال معلومــات االتصــال.

ت . األهداف
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ــة  ــة الزراعيّ ــا الفنيّ ــوف البكالوري ــي صف ــتهدف خّريج ــذي اس ــراؤه وال ــّم إج ــذي ت ــدايّن ال ــتطالع املي ــية لالس ــج الرئيس ــزء النتائ ــذا الج ــرض ه يع

ــة هــي وحدهــا البيانــات التــي تــّم إيرادهــا،  والــدورات القصــرة األمــد عــى حــّد ســواء.18 تجــدر اإلشــارة إىل أّن البيانــات ذات الّداللــة اإلحصائيّ
ــواردة يف االســتبيان.19 ــة املــؤرّشات ال ــدرت لكافّ ــد أُص ــج ق ــاًم أّن النتائ عل

معلومات عن الّسامت الّشخصّية للعّينة   .1

طــال االســتطالع الــذي تــّم إجــراؤه 363 خريجــا يف مجــال الّزراعــة، بينهــم 235 خريجــا كانــوا قــد تابعــوا دورات قصــرة األمــد20  128 خريًجــا مــن 

ــة  ــة الّســبع: العبــدة وبعقلــن والبــرون والفنــار والخيــام والنبطيّ ــة يف الّزراعــة.21 تــوزَّع املجيبــون عــى املــدارس الّزراعيّ صفــوف البكالوريــا الفّنيّ

ونّارصيّــة رزق.22 يف مــا يــي جــدول يبــّن تــوزُّع املجيبــن عــى املــدارس الّزراعيّــة:

الرسم ١. توزُّع املجيبني عىل املدارس

18. يضّم املجيبون الخريجن واملترسبن من كل من البكالوريا الفنية والدورات القصرة األمد.

19. ال ميكن إيراد الّنسب املئويّة العائدة إىل عدد مجيبن يقّل عن 30 مجيبًا.

20. تم تقسيم الدورات القصرة األمد إىل ثالثة تخصصات فرعية: املعارف واملهارات األساسية يف الزراعة، وريادة األعامل، واملجال التقني.

21. تم تقسيم البكلوريا الفنية إىل ثالث اختصاصات فرعية هي: االختصاص العام، واإلنتاج الزراعي واإلنتاج الحيواين.

22. تّم استهداف هذه املدارس الزراعية يف املرشوع يف إطار خطة الدعم الشاملة لوزارة الزراعة.

عــدد املجيبني مــن خّريجي املحافظةاسم املدرسة

ــة  ــا الفنّي صفــوف البكالوري

يف الّزراعــة

عدد املجيبني من خّريجي 

الّدورات القصرية األمد

العدد اإلجاميّل للمجيبني

72330لبنان الشاميلالعبدة

243862جبل لبنانبعقلني

153449لبنان الشاميلالبرتون

42630جبل لبنانالفنار

63844لبنان الجنويبالخيام

313263لبنان الجنويبالنبطّية

414485البقاعنارصيّة رزق

128235363املجموع

ــي  ــي واملهن ــال التقن ــب يف املج ــم والتدري ــج التعلي ــم برام ث . تقيي

ــتطالع ــج االس ــة: نتائ ــاّص بالزراع الخ
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 نم ةئملاب ٣٠ نیّیروّسلا نیجیرخلا ةبسن غلبت ،)اًبیرقت مھنم ةئملاب ٨٠ ةبسنب( نیبیجملا ةّیبلغأ نوّینانبللا لّكشی نیح يف ،لثامم وحن ىلع
 ،ةنس ٢١ نیبیجملا رمع طّسوتم غلبی .ةعارّزلا يف ةّینفلا ایرولاكبلا فوفص يجیّرخ نم ةئملاب رفصو دمألا ةریصقلا تاروّدلا يجیّرخ
 ةریصقلا تارودلا يجیّرخل ةبسنلاب ةنس ٢٠ ىلإ ضفخنیو ةعارّزلا يف ةّینفلا ایرولاكبلا فوفص يجیّرخل ةبسنلاب ةنس ٢٣ ىلإ عفتریو
 .دمألا

 
 

 ةّیسنجلاو ّيسارّدلا راسملا عون بسحب نیبیجملا عّزوت .٣ مسرلا

  

 

 دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخ نم نیبیجملا دنع فیفط لكشب طّسوتملا اذھ عفتری .اًدرف ٥.٥ نیبیجملل ةبسنلاب ةرسألا مجح طّسوتم غلب
 ببس نمكی دقو .)اًدرف ٤.٧( ةعارزلا يف ةّینفلا ایرولاكبلا فوفص يجیّرخ نم نیبیجملا دنع اًضیأ فیفط لكشب ضفخنیو )اًدرف ٥.٩(
 اھدارفأ ددع رسأ ىلإ نومتنی نیذلا ةّیروسلا ةّیسنجلا نم اًصاخشأ مھفوفص يف نوّمضی دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخ ّنأ ةقیقح يف كلذ
 اذھ مھیدل غلبی نیذلا نیّینانبللا نیبیجملا عم ةنراقملاب اًدرف ٦.٢ نیّیروّسلا نیبیجملا ىدل ةرسألا مجح طّسوتم غلبی ،عقاولا يف .ربكأ
 .اًدرف ٥.٣ طّسوتملا

68% 59% 64%

32% 41% 36%

 عومجملا ةعارزلا يف ةینفلا ایرولاكبلا فوفص دمألا ةریصقلا تارودلا

 سنجلا عونو ّيساّردلا راسملا عون بسحب نیبیجملا عّزوت

 روكذ ثانإ

70%

100%
81%

 عومجملا ةعارزلا يف ةینفلا ایرولاكبلا فوفص دمألا ةریصقلا تارودلا

 نّویروس نّوینانبل

ــة املجيبــن بشــكل  يف حــن تشــّكل اإلنــاث أغلبيّ

ــبة  ــع نس ــم(، ترتف ــة منه ــبة 64 باملئ ــاّم )بنس ع

الخريجــن الّذكــور يف صفــوف البكالوريــا الفنيّــة 

يف الّزراعــة باملقارنــة مــع الــّدورات القصــرة 

األمــد )68 باملئــة مقابــل 59 باملئــة عــى التوايل(. 

عــالوًة عــى ذلــك، عــى الرغــم مــن ارتفاع نســبة 

ــة  ــا الفنيّ ــات يف صفــوف البكالوري ــاث املجيب اإلن

يف الزراعــة والــدورات القصــرة األمــد عــى حــّد 

ســواء، إاّل أّن الفجــوة بــن الجنَســن أصغــر عنــد 

النظــر إىل صفــوف البكالوريــا الفنيّــة يف الّزراعــة 

دون ســواها.

الرسم 2. توّزع املجيبني بحسب نوع املسار الّدرايّس ونوع الجنس
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 عومجملا ةعارزلا يف ةینفلا ایرولاكبلا فوفص دمألا ةریصقلا تارودلا

 نّویروس نّوینانبل

ــة املجيبــن )بنســبة  ــون أغلبيّ عــى نحــو مامثــل، يف حــن يشــّكل اللبنانيّ

ــة  ــوريّن 30 باملئ ــغ نســبة الخريجــن الّس ــا(، تبل ــم تقريبً ــة منه 80 باملئ

ــي  ــن خّريج ــة م ــر باملئ ــد وصف ــرة األم ــّدورات القص ــي ال ــن خّريج م

صفــوف البكالوريــا الفنيّــة يف الّزراعــة. يبلــغ متوّســط عمــر املجيبــن 21 

ســنة، ويرتفــع إىل 23 ســنة بالنســبة لخّريجــي صفــوف البكالوريــا الفنيّــة 

يف الّزراعــة وينخفــض إىل 20 ســنة بالنســبة لخّريجــي الــدورات القصــرة 

األمــد.

الرسم 3. توّزع املجيبني بحسب نوع املسار الّدرايّس والجنسّية

بلــغ متوّســط حجــم األرسة بالنســبة للمجيبــن 5.5 فــرًدا. يرتفــع هــذا املتوّســط بشــكل طفيــف عنــد املجيبــن مــن خّريجــي الــدورات القصــرة 

ــة يف الزراعــة )4.7 فــرًدا(. وقــد يكمــن  األمــد )5.9 فــرًدا( وينخفــض بشــكل طفيــف أيًضــا عنــد املجيبــن مــن خّريجــي صفــوف البكالوريــا الفنيّ

ســبب ذلــك يف حقيقــة أّن خّريجــي الــدورات القصــرة األمــد يضّمــون يف صفوفهــم أشــخاًصا مــن الجنســيّة الســوريّة الذيــن ينتمــون إىل أرس عــدد 

ــن الذيــن يبلــغ لديهــم  أفرادهــا أكــر. يف الواقــع، يبلــغ متوّســط حجــم األرسة لــدى املجيبــن الّســوريّن 6.2 فــرًدا باملقارنــة مــع املجيبــن اللبنانيّ

هــذا املتوّســط 5.3 فــرًدا.

تنتمــي نســبة 41 باملئــة تقريبًــا مــن املجيبــن إىل أرسة متــارس عمــل زراعــّي. ترتفــع هــذه النســبة عنــد خّريجــي الــدورات القصــرة األمــد )45 باملئة( 

وتنخفــض لــدى خّريجــي صفــوف البكالوريــا الفنيــة يف الزراعــة )34 باملئــة(. عــالوًة عــى ذلــك، ينتمــي أكــر مــن نصــف املجيبــن )حــوايل 66 باملئــة 

منهــم( إىل أرس يقــّل دخلهــا الشــهرّي عــن ألــف دوالر أمريــيك.23 وتناهــز هــذه النســبة الثالثــة أربــاع )72 باملئــة( لــدى خّريجــي الــدورات القصــرة 

األمــد. يف مــا يــي رســم يبــّن تــوزّع املجيبــن بحســب متوّســط دخــل األرسة الّشــهرّي: 

    الرسم 4. متوّسط الدخل الشهري ألرس املجيبني بحسب نوع املسار الدرايّس )بالدوالر األمرييّك(

يف مــا يتعلـّـق بتغطيــة نفقــات الدراســة، أجابــت نســبة 60 باملئــة مــن خّريجــي صفــوف البكالوريــا الفنيّــة يف الزراعــة أّن الوالديــن هــم مــن غطّوها، 

بينــام غطّــت جمعيّــة املتطّوعــن للخدمــة الّدوليّــة )AVSI( نفقــات 35 باملئــة منهــم. كــام غطّــت هــذه الجمعيّــة النفقــات الدراســيّة لحــوايل 92 
باملئــة مــن خّريجــي الــدورات القصــرة األمــد. أّمــا مــا تبّقــى مــن املجيبــن، فهــم ال يعرفــون َمــن الــذي غطـّـى نفقــات تدريبهــم. 24

بهــدف تلخيــص الســامت الشــخصيّة للمجيبــن، يقــّدم الجــدول أدنــاه مقارنــة عــى أســاس املــؤرّشات الرئيســيّة )التــي تُظهــر فرقًــا ملحوظًــا( بــن 

خّريجــي صفــوف البكالوريــا الفنيــة يف الزراعــة والــدورات القصــرة األمــد:

23. سعر الرصف يف فرة إجراء االستطالع 1 دوالر أمريك = 1500 لرة لبنانية

24. رسوم التدريب غر مشمولة يف االستبيان سواء كانت يف اللرة اللبنانية أو الدوالر األمريك.
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 ٤٥( دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخ دنع ةبسنلا هذھ عفترت .ّيعارز لمع سرامت ةرسأ ىلإ نیبیجملا نم اًبیرقت ةئملاب ٤١ ةبسن يمتنت
 نیبیجملا فصن نم رثكأ يمتنی ،كلذ ىلع ًةوالع .)ةئملاب ٣٤( ةعارزلا يف ةینفلا ایرولاكبلا فوفص يجیّرخ ىدل ضفخنتو )ةئملاب
 ىدل )ةئملاب ٧٢( عابرأ ةثالثلا ةبسنلا هذھ زھانتو .23يكیرمأ رالود فلأ نع ّيرھشلا اھلخد ّلقی رسأ ىلإ )مھنم ةئملاب ٦٦ يلاوح(
  :ّيرھّشلا ةرسألا لخد طّسوتم بسحب نیبیجملا عّزوت نّیبی مسر يلی ام يف .دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخ
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 ،اھوّطغ نم مھ نیدلاولا ّنأ ةعارزلا يف ةّینفلا ایرولاكبلا فوفص يجیّرخ نم ةئملاب ٦٠ ةبسن تباجأ ،ةساردلا تاقفن ةیطغتب ّقلعتی ام يف
 ٩٢ يلاوحل ةّیساردلا تاقفنلا ةّیعمجلا هذھ ّتطغ امك .مھنم ةئملاب ٣٥ تاقفن )AVSI( ةّیلوّدلا ةمدخلل نیعّوطتملا ةّیعمج تّطغ امنیب
 24.مھبیردت تاقفن ىّطغ يذلا نَم نوفرعی ال مھف ،نیبیجملا نم ىّقبت ام اّمأ .دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخ نم ةئملاب

 نیب )اًظوحلم اًقرف رھظُت يتلا( ةّیسیئرلا تارّشؤملا ساسأ ىلع ةنراقم هاندأ لودجلا مّدقی ،نیبیجملل ةّیصخشلا تامسلا صیخلت فدھب
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نیینانبللا بالطلا ةبسن   ةئملاب 70 ةئملاب 100  
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الرسم 5. مقارنة عىل أساس املؤّشات الرئيسّية بني خّريجي صفوف البكالوريا الفنية الزراعية والدورات القصرية األمد

تحليل البيانات   .2

ــوع الجنــس والجنســيّات  ــن ن ــاًء عــى الفصــل ب ــات واملــؤرّشات بن ــة البيان ــّم إحــداث كافّ ــا، ت ــل بأكمله ــة التّحلي إخــالء املســؤوليّة: خــالل عمليّ

واملناطــق الجغرافيّــة. متـّـت اإلشــارة إىل الفــوارق يف  نــوع الجنــس والجنســيّة حيثــام كان ذلــك ذا صلــة وأهميّــة، بينــام مل تُظهــر النتائــج أّي تفاوتــات 

ــة. ــة بــن املناطــق الجغرافيّ ذات داللــة إحصائيّ

2.1. تقييم املسار الّدرايّس  

ــر التعليــم  ــة برامــج الّدراســة، مل يتــّم تحديــد أّي محــرّك دفــع الخريجــني عــىل اختيــار مؤّسســة توّف 1. بالّنســبة ملســاَري الّتعليــم وكاّف

ــار برنامــج زراعــّي بالّتحديــد.  والتدريــب يف املجــال التقنــي واملهنــّي، أو عــىل اختي

مــن بــن الخيــارات املقّدمــة، مــن املالحــظ أّن خّريجــي صفــوف البكالوريــا الفنيــة يف الزراعــة، متاًمــا كخّريجــي الــدورات القصــرة األمــد املختاريــن، 

مل يعتــروا ســمعة املؤسســة التــي توفـّـر التعليــم والتدريــب يف املجــال التقنــي واملهنــّي محــرّكًا رئيســيًّا دفعهــم إىل اختيــار برنامــج تعليــم وتدريــب 

ــب مــن  ــر التّدري ــي توفّ ــا بالنســبة لخّريجــي كال املســاَرين قــرب املؤسســة الت ــة هن ــام كان أكــر العوامــل أهميّ ــّي؛ بين ــي واملهن يف املجــال التقن

منازلهــم. وقــد يعــزى ذلــك إىل عــدة عوامــل مثــل تكلفــة النقــل، والراحــة وإمكانيــة الوصــول، واملســائل األمنيــة، وغرهــا.

 الرسم 6. أهمّية العوامل التي تؤثر عىل اختيار املؤّسسة التي توفّر التعليم والتدريب يف املجال التقني واملهنّي 
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 ّيسارّدلا راسملا مییقت.2.1
 میلعتلا ّرفوت ةسّسؤم رایتخا ىلع نیجیرخلا عفد كّرحم ّيأ دیدحت ّمتی مل ،ةساّردلا جمارب ّةفاكو میلّعتلا يَراسمل ةبّسنلاب .1

 ّنأ ظحالملا نم ،ةمّدقملا تارایخلا نیب نم .دیدّحتلاب ّيعارز جمانرب رایتخا ىلع وأ ،ّينھملاو ينقتلا لاجملا يف بیردتلاو
 ةسسؤملا ةعمس اوربتعی مل ،نیراتخملا دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخك اًمامت ،ةعارزلا يف ةینفلا ایرولاكبلا فوفص يجیّرخ
 ينقتلا لاجملا يف بیردتو میلعت جمانرب رایتخا ىلإ مھعفد اًّیسیئر اًكّرحم ّينھملاو ينقتلا لاجملا يف بیردتلاو میلعتلا رّفوت يتلا
 .مھلزانم نم بیردّتلا رّفوت يتلا ةسسؤملا برق نیَراسملا الك يجیّرخل ةبسنلاب انھ ةّیمھأ لماوعلا رثكأ ناك امنیب ؛ّينھملاو
 .اھریغو ،ةینمألا لئاسملاو ،لوصولا ةیناكمإو ةحارلاو ،لقنلا ةفلكت لثم لماوع ةدع ىلإ كلذ ىزعی دقو

  ّينھملاو ينقتلا لاجملا يف بیردتلاو میلعتلا رّفوت يتلا ةسّسؤملا رایتخا ىلع رثؤت يتلا لماوعلا ةّیمھأ .6 مسرلا 
  

  
 

 ينقتلا لاجملا يف بیردتلاو میلعتلا رّفوت يتلا ةسّسؤملا رایتخا مھرارق ىلع ةرثؤملا لماوعلا فلتخم ةّیمھأ نوفنصی دمألا ةریصقلا تارودلا وجیرخ .7 مسرلا
   سنجلا عون بسحب ّينھملاو
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ثانإ روكذ  عومجملا   

 خّريجو صفوف البكالوريااملؤّش

الفنّية يف الّزراعة

 خّريجو الّدورات القصرية

األمد

32 باملئة41 باملئة نسبة الطاّلب الّذكور

68 باملئة59 باملئة نسبة الطالبات اإلناث 

70 باملئة100 باملئة نسبة الطالب اللبنانيني 

 19.8 سنة22.6 سنة  العمر املتوّسط 

45 باملئة34 باملئة خلفّية زراعّية 

4.75.9 متوّسط حجم األرسة 

72 باملئة53 باملئة إجاميل متوسط الدخل الشهري لألرسة يقّل عن ألف دوالر أمرييّك 
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الرســم 7. خريجــو الــدورات القصــرية األمــد يصنفــون أهمّيــة مختلــف العوامــل املؤثــرة عــىل قرارهــم اختيــار املؤّسســة التــي توفّــر التعليــم والتدريــب يف املجــال التقنــي 

واملهنــّي بحســب نــوع الجنــس  

الرســم 8. خريجــو البكالوريــا الفنيــة يصنفــون أهمّيــة مختلــف العوامــل املؤثــرة عــىل قرارهــم اختيــار املؤّسســة التــي توفـّـر التعليــم والتدريــب يف املجــال التقنــي واملهنــّي 

بحســب نــوع الجنــس  
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 ّينھملاو ينقتلا لاجملا يف بیردتلاو میلعتلا رّفوت يتلا ةسّسؤملا رایتخا مھرارق ىلع ةرثؤملا لماوعلا فلتخم ةّیمھأ نوفنصی ةینفلا ایرولاكبلا وجیرخ .8 مسرلا
   سنجلا عون بسحب

 
 

 تازیمب اًصّصخت ةعارّزلا رایتخا ىلع ربكألا لكّشلاب ّرثأ يذلا لماعلا طبتری مل ،نیَراسملا ىلإ ةبّسنلابو ،لثامم وحن ىلع .2
 تقاف رایتخا ةبسنب رایعملا اذھ يظح دقو .عمتجملا يف يباجیا مارتحا نم صّصّختلا اذھل بَسُنی امب اّمنإ ،ھتاذّ دحب جمانربلا
 نم ةساردلا نكمتت ملو .نوبیجملا ھیلع لصح ّينھم ھیجوت ّيأ وأ لمعلا صرف رّفوتب روعشلاك ىرخأ رییاعمب ةّصاخلا ةبسنلا
 ءانبلاب وأ ھب ةطبترملا روجألاو لمعلل ةیلعفلا ةعیبطلاب طبترم يعامتجالا مارتحالا اذھ ناك اذإ ام ىلع ةماھ ةلدأ ریفوت
 .ھلوح يعامتجالا

 صّصختلا رایتخا ىلع رّثؤت يتلا لماوعلا ةّیمھأ .9 مسرلا 
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2. عــىل نحــو مامثــل، وبالّنســبة إىل املســاَرين، مل يرتبــط العامــل الــذي أثـّـر بالّشــكل األكــرب عــىل اختيــار الّزراعــة تخّصًصــا مبيــزات الربنامــج 

بحــّد ذاتــه، إّنــا مبــا يُنَســب لهــذا الّتخّصــص مــن احــرتام ايجــايب يف املجتمــع. 

وقــد حظــي هــذا املعيــار بنســبة اختيــار فاقــت النســبة الخاّصــة مبعايــر أخــرى كالشــعور بتوفّــر فــرص العمــل أو أّي توجيــه مهنــّي حصــل عليــه 

ــة هامــة عــى مــا إذا كان هــذا االحــرام االجتامعــي مرتبــط بالطبيعــة الفعليــة للعمــل واألجــور  املجيبــون. ومل تتمكــن الدراســة مــن توفــر أدل

املرتبطــة بــه أو بالبنــاء االجتامعــي حولــه.

 الرسم 9. أهمّية العوامل التي تؤثّر عىل اختيار التخّصص

الرسم 10. خريجو البكالوريا الفنية يصنفون أهمّية مختلف العوامل املؤثرة عىل قرارهم اختيار االختصاص بحسب نوع الجنس  
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   سنجلا عون بسحب صاصتخالا رایتخا مھرارق ىلع ةرثؤملا لماوعلا فلتخم ةّیمھأ نوفنصی ةینفلا ایرولاكبلا وجیرخ .10 مسرلا

 

 

 
سãجلا عâن بسحÑ صاصتخالا راsتخا مهرارق �ع ةرثؤملا لماوعلا فلتخم ةsّمهأ نوفنصl دمألا ةghصقلا تارودلا وج̂[خ . .11 مسرلا  

 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

براقألا/لھألا ةحیصن

رف ّرفوت
لمعلا ص

ةسرامملا وحن ھّجوم ّيسارد جمانرب

 لمعلا يف تاراھملا ءانب

ّيلاحلا

ّيصخشلا مامتھالا

سنجلا عون

ةیلئاع ةنھم

ثانإ روكذ عومجملا

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

عمتجملا يف مارتحالا

ّيصخشلا مامتھالا

ّينھملا ھیجوتلا

ةسرامملا وحن ھّجومّ يسارد جمانرب

 لمعلا يف تاراھملا ءانب

ّيلاحلا

رف رّفوت
لمعلا ص

سنجلا عون

براقألا/لھألا ةحیصن

ةیلئاع ةنھم

ثانإ روكذ عومجملا

 عمتجملا يف مارتحالا

 ّينھملا ھیجوتلا

 
 

 نانبل يف ّيّنفلا ّيعارّزلا میلعتلا ماظن نیسحت  
 
٢٠٢٠ - تاراشتسالاو ثوحبلا ةسسؤم  
 

14 
 

 ّينھملاو ينقتلا لاجملا يف بیردتلاو میلعتلا رّفوت يتلا ةسّسؤملا رایتخا مھرارق ىلع ةرثؤملا لماوعلا فلتخم ةّیمھأ نوفنصی ةینفلا ایرولاكبلا وجیرخ .8 مسرلا
   سنجلا عون بسحب

 
 

 تازیمب اًصّصخت ةعارّزلا رایتخا ىلع ربكألا لكّشلاب ّرثأ يذلا لماعلا طبتری مل ،نیَراسملا ىلإ ةبّسنلابو ،لثامم وحن ىلع .2
 تقاف رایتخا ةبسنب رایعملا اذھ يظح دقو .عمتجملا يف يباجیا مارتحا نم صّصّختلا اذھل بَسُنی امب اّمنإ ،ھتاذّ دحب جمانربلا
 نم ةساردلا نكمتت ملو .نوبیجملا ھیلع لصح ّينھم ھیجوت ّيأ وأ لمعلا صرف رّفوتب روعشلاك ىرخأ رییاعمب ةّصاخلا ةبسنلا
 ءانبلاب وأ ھب ةطبترملا روجألاو لمعلل ةیلعفلا ةعیبطلاب طبترم يعامتجالا مارتحالا اذھ ناك اذإ ام ىلع ةماھ ةلدأ ریفوت
 .ھلوح يعامتجالا

 صّصختلا رایتخا ىلع رّثؤت يتلا لماوعلا ةّیمھأ .9 مسرلا 
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الرسم 11. . خريجو الدورات القصرية األمد يصنفون أهمّية مختلف العوامل املؤثرة عىل قرارهم اختيار االختصاص بحسب نوع الجنس

3. رمّبا نظًرا لغياب آفاق إيجاد فرصة عمل، تخىّل عدد كبري منهم عن الّدراسة، ال سّيام من كان يعمل بالّتوازي مع دراسته. 

تخلّــت نســبة 15 باملئــة25 مــن طــالب الــدورات القصــرة األمــد عــن الدراســة، وعــاد الســبب بالنســبة إىل غالبيّتهــم إّمــا إىل ظــرف شــخيّص عائــّي 

أو عــدم رضاهــم بالتدريــب أو إيجادهــم فرصــة عمــل. وعــى نحــو أكــر إيجابيّــة بالّنســبة لخّريجــي صفــوف البكالوريــا الفنيّــة، تخــّى ٣ أشــخاص 

فقــط عــن الّدراســة، بينهــم أنثيَــن )يف نهايــة املطــاف مل يتخلــوا عــن الدراســة(.

الرسم 12. أسباب تخيل طالب الدورات القصرية األمد عن الدراسة26  

4. بالّنســبة إىل غالبّيــة املجيبــني، شــكّل الّتدريــب، محــور االســتطالع هــذا، أّوَل دورة تدريبّيــة عــىل املهــارات يتبعونهــا. ومــع ذلــك، فقــد 

التحقــت بهــذه الــّدورة أقلّّيــات ال يُســتهان بهــا كانــت قــد تابعــت مــن قبــل دراســات مرتبطــة مبواضيــع زراعّيــة عــّدة. كــام وأّن عــدًدا 

ملحوظًــا مــن األشــخاص كانــوا مســّجلني يف دورة دراســّية أخــرى بشــكل متــواٍز. 

ــدى  ــة ل ــد تابعــوا دراســات ســابقة،27 وبلغــت هــذه النســبة 34 باملئ ــوا ق ــم كان ــة أنّه ــة بنســبة 27 باملئ ــا الفنيّ ــاد خّريجــو صفــوف البكالوري أف

خّريجــي صفــوف البكالوريــا الفنيّــة الّذكــور و21 باملئــة لــدى خّريجــات صفــوف البكالوريــا الفنيّــة اإلنــاث. كان خّريجــو الــدورات القصــرة األمــد 

بنســبة 32 باملئــة قــد تابعــوا دراســة ســابقة، علــاًم أّن كّل خريــج كان قــد تابــع عــى األقــّل دورتَــن دراســيّتَن ســابقتَن يف املتوّســط. 

ــا بينهــم 23 تخلّــوا بالفعــل عــن الدراســة، علــاًم أّن أغلبيّتهــم قامــوا بذلــك قبــل أيّــام قليلــة مــن  25. تخلّــت نســبة 15 باملئــة مــن خّريجــي الــدورات القصــرة األمــد عــن الّدراســة، أي مــا يعــادل 34 طالبً

انتهــاء الــّدورة.

26. %65 من األسباب األخرى للتخي عن الدراسة تعود اىل خيارات شخصية أو أسباب عائلية.

27. مثــل الــدورات القصــرة األجــل، التحــق بعــض الشــباب بهــذه الــدورات لتعزيــز مشــاركتهم يف الزراعــة. واســتُخدمت هــذه الــدورات كتدبــر لزيــادة اهتاممهــم بالدراســات الزراعيــة. باإلضافــة إىل ذلــك، 

تأخــرت دورات البكالوريــا الفنيــة يف انتظــار املوافقــة عــى املوازنــة الحكوميــة، وبالتــايل متّكنــت وزارة الزراعــة بدعــم مــن جمعيّــة املتطّوعــن للخدمــة الّدوليّــة )AVSI( ومنظمــة األغذيــة والزراعــة مــن دعــم 

التحــاق الطــالب يف هــذه الــدورات القصــرة األمــد يف بدايــة العــام الــدرايس لضــامن اســتبقاءهم وتطويــر مهاراتهــم.
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 .ھتسارد عم يزاّوتلاب لمعی ناك نم اّمیس ال ،ةساّردلا نع مھنم ریبك ددع ّىلخت ،لمع ةصرف داجیإ قافآ بایغل اًرظن اّمبر .3
 فرظ ىلإ اّمإ مھتّیبلاغ ىلإ ةبسنلاب ببسلا داعو ،ةساردلا نع دمألا ةریصقلا تارودلا بالط نم 25ةئملاب ١٥ ةبسن تّلخت

 ایرولاكبلا فوفص يجیّرخل ةبسّنلاب ةّیباجیإ رثكأ وحن ىلعو .لمع ةصرف مھداجیإ وأ بیردتلاب مھاضر مدع وأ ّيلئاع ّيصخش
 .)ةساردلا نع اولختی مل فاطملا ةیاھن يف( نیَیثنأ مھنیب ،ةسارّدلا نع طقف صاخشأ ٣ ىّلخت ،ةّینفلا

  26ةساردلا نع دمألا ةریصقلا تارودلا بالط يلخت بابسأ .12 مسرلا
 

 

 
 ،كلذ عمو .اھنوعبتی تاراھملا ىلع ّةیبیردت ةرود َلّوأ ،اذھ عالطتسالا روحم ،بیرّدتلا لّكش ،نیبیجملا ّةیبلاغ ىلإ ةبّسنلاب .4

 ّنأو امك .ّةدع ّةیعارز عیضاومب ةطبترم تاسارد لبق نم تعبات دق تناك اھب ناھتُسی ال تّاّیلقأ ةرّودلا هذھب تقحتلا دقف
 ةّینفلا ایرولاكبلا فوفص وجیّرخ دافأ .ٍزاوتم لكشب ىرخأ ّةیسارد ةرود يف نیلّجسم اوناك صاخشألا نم اًظوحلم اًددع
 ةّینفلا ایرولاكبلا فوفص يجیّرخ ىدل ةئملاب ٣٤ ةبسنلا هذھ تغلبو ،27ةقباس تاسارد اوعبات دق اوناك مھّنأ ةئملاب ٢٧ ةبسنب
 دق ةئملاب ٣٢ ةبسنب دمألا ةریصقلا تارودلا وجیّرخ ناك .ثانإلا ةّینفلا ایرولاكبلا فوفص تاجیّرخ ىدل ةئملاب ٢١و روكّذلا
 .طّسوتملا يف نیَتقباس نیَتّیسارد نیَترود ّلقألا ىلع عبات دق ناك جیرخ ّلك ّنأ اًملع ،ةقباس ةسارد اوعبات

  سنجلا عونو ّيسارّدلا راسملا عون بسحب تابیردت اوعبات نأ مھل قبس نیذلا نیجیرخلا عّزوت .13 مسرلا 

 

 .ةّینفلا ایرولاكبلا فوفصب مھقاحتلا لالخ ىرخأ ةسسؤم يف نوسردی اًضیأ اوناك مھّنا ةعارزلا يف ةّینفلا ایرولاكبلا فوفص وجیّرخ دافأو
 فوفصب نیقحتلملا ىدل )ةئملاب ٤٤( اھماقرأ ىلعأ لّجستو ،)روكذلا ىدل ةئملاب ١٩ لباقم ةئملاب ٣٣( تاجیّرخلا ىدل ةبسنلا هذھ عفترت
 ةئملاب ١٠ ةبسنب دمألا ةریصقلا تارودلا وجیّرخ دافأ ،كلذ عم .28ّيناویحلا جاتنإلاو ةعارزلا يَصصخت يف ال ،ةّماعلا ةینفلا ایرولاكبلا
 لیجسّتلا بابسأ نكت مل .عالطتسالا اذھ عوضوم ةّیساردلا ةروّدلا نوعبتی اوناك امنیب رخآ بیردت جمانرب يف نیلّجسم اوناك مھّنأ طقف

                                                             
 ّنأ اًملع ،ةساردلا نع لعفلاب اوّلخت ٢٣ مھنیب اًبلاط ٣٤ لداعی ام يأ ،ةساّردلا نع دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخ نم ةئملاب ١٥ ةبسن تّلخت 25
 .ةرّودلا ءاھتنا نم ةلیلق ماّیأ لبق كلذب اوماق مھتّیبلغأ

 .ةیلئاع بابسأ وأ ةیصخش تارایخ ىلا دوعت ةساردلا نع يلختلل ىرخألا بابسألا نم 65% 26
 مھمامتھا ةدایزل ریبدتك تارودلا هذھ تمدُختساو .ةعارزلا يف مھتكراشم زیزعتل تارودلا هذھب بابشلا ضعب قحتلا ،لجألا ةریصقلا تارودلا لثم 27
 ةرازو تنّكمت يلاتلابو ،ةیموكحلا ةنزاوملا ىلع ةقفاوملا راظتنا يف ةینفلا ایرولاكبلا تارود ترخأت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةیعارزلا تاساردلاب
 دمألا ةریصقلا تارودلا هذھ يف بالطلا قاحتلا معد نم ةعارزلاو ةیذغألا ةمظنمو (AVSI) ةّیلّودلا ةمدخلل نیعّوطتملا ةّیعمج نم معدب ةعارزلا
 .مھتاراھم ریوطتو مھءاقبتسا نامضل يساردلا ماعلا ةیادب يف

 .يناویحلا جاتنإلاو ،يعارزلا جاتنإلاو ةماعلا ةعارزلا :يھ ةیعرف تاصاصتخا 3 ىلإ مسقنت ةینفلا ایرولكبلا تاصاصتخا 28
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 يتسارد لاجمةیلاع ةفلكتلا
بعص

 بیردتلا ناكًالمع تدجو
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:دیدحتلا

21%

34%

27%

35%

28%
32%

عومجملا ثانإعومجملا روكذ  ثانإ  روكذ   
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   سنجلا عون بسحب صاصتخالا رایتخا مھرارق ىلع ةرثؤملا لماوعلا فلتخم ةّیمھأ نوفنصی ةینفلا ایرولاكبلا وجیرخ .10 مسرلا

 

 

 
سãجلا عâن بسحÑ صاصتخالا راsتخا مهرارق �ع ةرثؤملا لماوعلا فلتخم ةsّمهأ نوفنصl دمألا ةghصقلا تارودلا وج̂[خ . .11 مسرلا  
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 الرسم 13. توزّع الخريجني الذين سبق لهم أن تابعوا تدريبات بحسب نوع املسار الّدرايّس ونوع الجنس 

وأفــاد خّريجــو صفــوف البكالوريــا الفنيّــة يف الزراعــة انّهــم كانــوا أيًضــا يدرســون يف مؤسســة أخــرى خــالل التحاقهــم بصفــوف البكالوريــا الفنيّــة. 

ترتفــع هــذه النســبة لــدى الخّريجــات )33 باملئــة مقابــل 19 باملئــة لــدى الذكــور(، وتســّجل أعــى أرقامهــا )44 باملئــة( لــدى امللتحقــن بصفــوف 

البكالوريــا الفنيــة العاّمــة، ال يف تخصــيَص الزراعــة واإلنتــاج الحيــوايّن.28 مــع ذلــك، أفــاد خّريجــو الــدورات القصــرة األمــد بنســبة 10 باملئــة فقــط 

أنّهــم كانــوا مســّجلن يف برنامــج تدريــب آخــر بينــام كانــوا يتبعــون الــّدورة الدراســيّة موضــوع هــذا االســتطالع. مل تكــن أســباب التّســجيل املتــوازي 

يف برنامــج آخــر واضحــة مــن خــالل نتائــج االســتطالع، ومل يكــن هنــاك أّي دليــل يــرشح الفــرق يف أمنــاط الدراســة بــن خّريجــي صفــوف البكالوريــا 
الفنيــة والــدورات القصــرة األمــد.29

بــدأت أقلّيّــة صغــرة مــن خّريجــي الــدورات القصــرة األمــد )بنســبة 14 باملئــة( دراســتها مــن دون أّي خــرة مهنيّــة ســابقة. كانــت أقليّــة أخــرى 

أكــر عــدًدا تعمــل خــالل فــرة الدراســة )25 باملئــة لــدى طــالب صفــوف البكالوريــا الفنيــة و14 باملئــة لــدى خّريجــي الــدورات القصــرة األمــد، 

ــا إىل العمــل خــالل فــرة الدراســة مقارنــًة باإلنــاث – بالنســبة للــدورات القصــرة األمــد، عمــل الذكــور  علــاًم أّن الّذكــور هــم َمــن يتّجهــون غالبً

بنســبة 26 باملئــة خــالل فــرة الدراســة، مقارنــًة بنســبة 5 باملئــة لــدى اإلنــاث؛ بالنســبة لصفــوف البكالوريــا الفنيّــة، عمــل الّذكــور بنســبة 42 باملئــة 

واإلنــاث بنســبة ١٣ باملئــة خــالل فــرة الدراســة(.

الرسم 14. توّزع الخريجني الذين درسوا قبل التسجيل وعملوا خالل فرتة الدراسة وكانوا يدرسون بشكل متواٍز بحسب نوع املسار الدرايّس

ــر الّتدريــب والربنامــج، أعــرب خّريجــو  ــار موّف ــاّلب عــىل اختي ــة التــي عــادًة مــا تحمــل الطّ 5. عــىل الرغــم مــن غيــاب الّدوافــع املتين

ــم  ــي تابعوهــا. إاّل أنّه ــة الت ــّدورة الّتدريبّي ــر التدريــب وال ــا تجــاه موّف ــا إيجابيًّ املســاَرين عــن رضاهــم عــن دراســتهم، وعكســوا موقًف

ــة. عــىل نحــو مامثــل، أىت التقييــم العــاّم ملــدى جــدوى  ــّدورة الّدراســّية أقــلَّ إيجابّي اعتــربوا الّدعــَم املقــّدم لخصائــص محــّددة مــن ال

ــا. ــة أيًض الّدراســة أقــّل إيجابّي

ــة 3.8 مــن أصــل 5 و4 مــن أصــل 5 عنــد خّريجــي الــدورات  ــا الفنيّ بلــغ متوّســط نســبة الــرىّض عــن الّدراســة لــدى خّريجــي صفــوف البكالوري

ــادة األعــامل. القصــرة األمــد وبلــغ نســبة 4.4 مــن أصــل 5 بالنســبة لري

ــم  ــد( أنّه ــدورات القصــرة األم ــة وال ــا الفنيّ ــوف البكالوري ــن صف ــرق غــر ملحــوظ ب ــع ف ــن خّريجــي املســاَرين )م ــة م ــن 90 باملئ ــر م ــاد أك أف

28. اختصاصات البكلوريا الفنية تنقسم إىل 3 اختصاصات فرعية هي: الزراعة العامة واإلنتاج الزراعي، واإلنتاج الحيواين.

29. التحــق بعــض الطــالب مــن البكلوريــا الفنيــة بالــدورات القصــرة األجــل خــالل فصــل الصيــف، وكانــت مــن تنظيــم جمعيّــة املتطّوعــن للخدمــة الّدوليّــة )AVSI( وغرهــا مــن املؤسســات. وكانــت مــدة 

الــدورات حــوايل 2.5 أشــهر، وبعضهــا كان ملــدة أقــرص بحســب املوضــوع.

 
 

 نانبل يف ّيّنفلا ّيعارّزلا میلعتلا ماظن نیسحت  
 
٢٠٢٠ - تاراشتسالاو ثوحبلا ةسسؤم  
 

17 
 

 يجیّرخ نیب ةساردلا طامنأ يف قرفلا حرشی لیلد ّيأ كانھ نكی ملو ،عالطتسالا جئاتن لالخ نم ةحضاو رخآ جمانرب يف يزاوتملا
 .29دمألا ةریصقلا تارودلاو ةینفلا ایرولاكبلا فوفص

 ىرخأ ةّیلقأ تناك .ةقباس ةّینھم ةریخ ّيأ نود نم اھتسارد )ةئملاب ١٤ ةبسنب( دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخ نم ةریغص ةّیّلقأ تأدب
 ،دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخ ىدل ةئملاب ١٤و ةینفلا ایرولاكبلا فوفص بالط ىدل ةئملاب ٢٥( ةساردلا ةرتف لالخ لمعت اًددع ربكأ

 روكذلا لمع ،دمألا ةریصقلا تارودلل ةبسنلاب – ثانإلاب ًةنراقم ةساردلا ةرتف لالخ لمعلا ىلإ اًبلاغ نوھجّتی نَم مھ روكّذلا ّنأ اًملع
 ةئملاب ٤٢ ةبسنب روكّذلا لمع ،ةّینفلا ایرولاكبلا فوفصل ةبسنلاب ؛ثانإلا ىدل ةئملاب ٥ ةبسنب ًةنراقم ،ةساردلا ةرتف لالخ ةئملاب ٢٦ ةبسنب
 .)ةساردلا ةرتف لالخ ةئملاب ١٣ ةبسنب ثانإلاو

 

 
 ّيساردلا راسملا عون بسحبٍ زاوتم لكشب نوسردی اوناكو ةساردلا ةرتف لالخ اولمعو لیجستلا لبق اوسرد نیذلا نیجیرخلا عّزوت .14 مسرلا

 

 

 وجیّرخ برعأ ،جمانربلاو بیرّدتلا ّرفوم رایتخا ىلع بّالّطلا لمحت ام ًةداع يتلا ةنیتملا عفاّودلا بایغ نم مغرلا ىلع .5
 مّھنأ ّالإ .اھوعبات يتلا ّةیبیرّدتلا ةرّودلاو بیردتلا ّرفوم هاجت اÅیباجیإ ًافقوم اوسكعو ،مھتسارد نع مھاضر نع نیَراسملا
 ىودج ىدمل ّماعلا مییقتلا ىتأ ،لثامم وحن ىلع .ّةیباجیإ َّلقأ ّةیساّردلا ةرّودلا نم ةّددحم صئاصخل ّمدقملا َمّعدلا اوربتعا
 .اًضیأ ّةیباجیإ ّلقأ ةساّردلا

 تارودلا يجیّرخ دنع ٥ لصأ نم ٤و ٥ لصأ نم ٣.٨ ةّینفلا ایرولاكبلا فوفص يجیّرخ ىدل ةسارّدلا نع ىضّرلا ةبسن طّسوتم غلب
 .لامعألا ةدایرل ةبسنلاب ٥ لصأ نم ٤.٤ ةبسن غلبو دمألا ةریصقلا

 مھّنأ )دمألا ةریصقلا تارودلاو ةّینفلا ایرولاكبلا فوفص نیب ظوحلم ریغ قرف عم( نیَراسملا يجیّرخ نم ةئملاب ٩٠ نم رثكأ دافأ
 مھتباجإل نیعضاو( ىرخأ ةّرم اھتاذ ّينھملاو ينقتلا لاجملا يف بیردتلاو میلعتلا ةسسؤم يأ ،ھنیع بیردّتلا رّفوم رایتخا نودواعیس
 لاجم رایتخا نودواعیس مھّنأ مھنم ةئملاب ٨٠ نم رثكأ راشأ ،ھنیع سایقملا مادختساب ؛)طاقن ٥ لصأ نم قوف امو طاقن ٣ تغلب ةمالع
 .تارشؤملا نم ّيأ يف ةّیسنجلا وأ سنجلا عون ىلع ةمئاق ةظوحلم تافالتخا ّيأ رھظت مل .ىرخأ ةّرم ھنیع ةسارّدلا

 

 

 

 

 

                                                             
 ةّیلّودلا ةمدخلل نیعّوطتملا ةّیعمج میظنت نم تناكو ،فیصلا لصف لالخ لجألا ةریصقلا تارودلاب ةینفلا ایرولكبلا نم بالطلا ضعب قحتلا 29
)AVSI( عوضوملا بسحب رصقأ ةدمل ناك اھضعبو ،رھشأ 2.5 يلاوح تارودلا ةدم تناكو .تاسسؤملا نم اھریغو. 

27% 25% 27%
32%

14%
10%

BT

 يف لیجستلا لبق اوسرد
 جمانربلا

 ةیزاوتم ةسارد اوعبات ةساردلا ءانثأ اولمع

 دمألا ةریصقلا تارودلا ةینفلا ایرولاكبلا
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 .ھتسارد عم يزاّوتلاب لمعی ناك نم اّمیس ال ،ةساّردلا نع مھنم ریبك ددع ّىلخت ،لمع ةصرف داجیإ قافآ بایغل اًرظن اّمبر .3
 فرظ ىلإ اّمإ مھتّیبلاغ ىلإ ةبسنلاب ببسلا داعو ،ةساردلا نع دمألا ةریصقلا تارودلا بالط نم 25ةئملاب ١٥ ةبسن تّلخت

 ایرولاكبلا فوفص يجیّرخل ةبسّنلاب ةّیباجیإ رثكأ وحن ىلعو .لمع ةصرف مھداجیإ وأ بیردتلاب مھاضر مدع وأ ّيلئاع ّيصخش
 .)ةساردلا نع اولختی مل فاطملا ةیاھن يف( نیَیثنأ مھنیب ،ةسارّدلا نع طقف صاخشأ ٣ ىّلخت ،ةّینفلا

  26ةساردلا نع دمألا ةریصقلا تارودلا بالط يلخت بابسأ .12 مسرلا
 

 

 
 ،كلذ عمو .اھنوعبتی تاراھملا ىلع ّةیبیردت ةرود َلّوأ ،اذھ عالطتسالا روحم ،بیرّدتلا لّكش ،نیبیجملا ّةیبلاغ ىلإ ةبّسنلاب .4

 ّنأو امك .ّةدع ّةیعارز عیضاومب ةطبترم تاسارد لبق نم تعبات دق تناك اھب ناھتُسی ال تّاّیلقأ ةرّودلا هذھب تقحتلا دقف
 ةّینفلا ایرولاكبلا فوفص وجیّرخ دافأ .ٍزاوتم لكشب ىرخأ ّةیسارد ةرود يف نیلّجسم اوناك صاخشألا نم اًظوحلم اًددع
 ةّینفلا ایرولاكبلا فوفص يجیّرخ ىدل ةئملاب ٣٤ ةبسنلا هذھ تغلبو ،27ةقباس تاسارد اوعبات دق اوناك مھّنأ ةئملاب ٢٧ ةبسنب
 دق ةئملاب ٣٢ ةبسنب دمألا ةریصقلا تارودلا وجیّرخ ناك .ثانإلا ةّینفلا ایرولاكبلا فوفص تاجیّرخ ىدل ةئملاب ٢١و روكّذلا
 .طّسوتملا يف نیَتقباس نیَتّیسارد نیَترود ّلقألا ىلع عبات دق ناك جیرخ ّلك ّنأ اًملع ،ةقباس ةسارد اوعبات

  سنجلا عونو ّيسارّدلا راسملا عون بسحب تابیردت اوعبات نأ مھل قبس نیذلا نیجیرخلا عّزوت .13 مسرلا 

 

 .ةّینفلا ایرولاكبلا فوفصب مھقاحتلا لالخ ىرخأ ةسسؤم يف نوسردی اًضیأ اوناك مھّنا ةعارزلا يف ةّینفلا ایرولاكبلا فوفص وجیّرخ دافأو
 فوفصب نیقحتلملا ىدل )ةئملاب ٤٤( اھماقرأ ىلعأ لّجستو ،)روكذلا ىدل ةئملاب ١٩ لباقم ةئملاب ٣٣( تاجیّرخلا ىدل ةبسنلا هذھ عفترت
 ةئملاب ١٠ ةبسنب دمألا ةریصقلا تارودلا وجیّرخ دافأ ،كلذ عم .28ّيناویحلا جاتنإلاو ةعارزلا يَصصخت يف ال ،ةّماعلا ةینفلا ایرولاكبلا
 لیجسّتلا بابسأ نكت مل .عالطتسالا اذھ عوضوم ةّیساردلا ةروّدلا نوعبتی اوناك امنیب رخآ بیردت جمانرب يف نیلّجسم اوناك مھّنأ طقف

                                                             
 ّنأ اًملع ،ةساردلا نع لعفلاب اوّلخت ٢٣ مھنیب اًبلاط ٣٤ لداعی ام يأ ،ةساّردلا نع دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخ نم ةئملاب ١٥ ةبسن تّلخت 25
 .ةرّودلا ءاھتنا نم ةلیلق ماّیأ لبق كلذب اوماق مھتّیبلغأ

 .ةیلئاع بابسأ وأ ةیصخش تارایخ ىلا دوعت ةساردلا نع يلختلل ىرخألا بابسألا نم 65% 26
 مھمامتھا ةدایزل ریبدتك تارودلا هذھ تمدُختساو .ةعارزلا يف مھتكراشم زیزعتل تارودلا هذھب بابشلا ضعب قحتلا ،لجألا ةریصقلا تارودلا لثم 27
 ةرازو تنّكمت يلاتلابو ،ةیموكحلا ةنزاوملا ىلع ةقفاوملا راظتنا يف ةینفلا ایرولاكبلا تارود ترخأت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةیعارزلا تاساردلاب
 دمألا ةریصقلا تارودلا هذھ يف بالطلا قاحتلا معد نم ةعارزلاو ةیذغألا ةمظنمو (AVSI) ةّیلّودلا ةمدخلل نیعّوطتملا ةّیعمج نم معدب ةعارزلا
 .مھتاراھم ریوطتو مھءاقبتسا نامضل يساردلا ماعلا ةیادب يف

 .يناویحلا جاتنإلاو ،يعارزلا جاتنإلاو ةماعلا ةعارزلا :يھ ةیعرف تاصاصتخا 3 ىلإ مسقنت ةینفلا ایرولكبلا تاصاصتخا 28
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:دیدحتلا
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28%
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عومجملا ثانإعومجملا روكذ  ثانإ  روكذ   
ةینفلا ایرولاكبلا دمألا ةریصقلا تارودلا   
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ــم  ــرّة أخــرى )واضعــن إلجابته ــا م ــّي ذاته ــي واملهن ــب يف املجــال التقن ــم والتدري ــه، أي مؤسســة التعلي ــب عين ــر التّدري ــار موفّ ســيعاودون اختي

عالمــة بلغــت 3 نقــاط ومــا فــوق مــن أصــل 5 نقــاط(؛ باســتخدام املقيــاس عينــه، أشــار أكــر مــن 80 باملئــة منهــم أنّهــم ســيعاودون اختيــار مجــال 

الّدراســة عينــه مــرّة أخــرى. مل تظهــر أّي اختالفــات ملحوظــة قامئــة عــى نــوع الجنــس أو الجنســيّة يف أّي مــن املــؤرشات.

الرسم 15. توّزع اهتامم الخريجني يف اختيار مجال الّدراسة عينه مرّة أخرى، بحسب نوع املسار املهنّي والتخصص

إاّل أّن الّنظــر إىل مســتويات الرّضــا الخاّصــة بــكّل واحــدة مــن خصائــص الرنامــج يكشــف شــواغل رئيســيّة. يف حــن تــّم تقييــم معظــم جوانــب 

ــا، قيّــم 75 باملئــة مــن الخريجــن الّدعــم الــذي يقّدمــه الرنامــج إليجــاد فــرص عمــل  املؤسســة املوفّــرة للتدريــب ومجــال الدراســة تقييــاًم إيجابيًّ

واضعــن لــه عالمــة بلغــت 3 نقــاط وأقــّل مــن أصــل ٥ نقــاط. تجــدر اإلشــارة هنــا إىل أنــه مــا مــن فروقــات بــن الجنســن أو يف الخلفيــة الزراعيــة 

بــن الخريجــن يف مــا يتعلــق بتقييمهــم.

الرسم 16. تقييم خّريجي الدورات القصرية األمد لخصائص محّدد من الّدورة الدراسّية
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 ةّیساردلا ةروّدلا نم دّدحم صئاصخل دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخ مییقت .16 مسرلا
 

  
 

 لاقتنالاو ّينھملا ھیجوّتلا ثیح نم اھنع اورّبع يتلا َلغاوّشلا ّماع لكشب ةروّدلا نم ةدافإلل نیجیرخلا مییقت سكعی نأ بَرغتسملا نم سیل
 مھل ةبسنلاب ةدیفم تناك ةّیساردلا ةرودلا ّنأ ءاوس ّدح ىلع دمألا ةریصقلا تارودلاو ةّینفلا ایرولاكبلا فوفص وجیّرخ ركذی مل .لمعلا ىلإ
 ةرودلل ةّیباجیإ ةمالع نوجیرخلا ىطعأ .)ّصاخلا مھباسحل وأ رجألا عوفدم ًالمع ناكأ ءاوس( جّرختلا دعب لمع ةصرف داجیإ لجأ نم
 يتلا ّماھملا يف ةرودلا نم ةدافإلل ةعوضوملا تامالعلا ّنأ ّالإ ،ّينھملا رّوطتلاو ّيصخشلا ّومنلا ىلإ ةبسنلاب اھتمیق ثیح نم ةّیساردلا
 يجیرخ ىلإ ةبسنلاب .ظوحلم لكشب ةضفخنم تناك ّصاخلا ّيراجّتلا مھعورشم قالطإو لمع صرف داجیإو ّيلاحلا مھلمع يف اھنوذّفنی
  .تاباجإلا ةفاك يف ةساردلا نم ةدافإلا ثیح نم روكذلا نم لیلقب ىلعأ ةمالع ثانإلا تطعأ ،دمألا ةریصقلا تارودلا
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نیّملعملل ّيلمعلا بیردتلا
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نیّملعملل ّيلمعلا بیردتلا
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 صصختلاو ّينھملا راسملا عون بسحب ،ىرخأ ةّرم ھنیع ةسارّدلا لاجم رایتخا يف نیجیرخلا مامتھا عّزوت .15 مسرلا

 بناوج مظعم مییقت ّمت نیح يف .ةّیسیئر لغاوش فشكی جمانربلا صئاصخ نم ةدحاو ّلكب ةّصاخلا اضّرلا تایوتسم ىلإ رظّنلا ّنأ ّالإ
 لمع صرف داجیإل جمانربلا ھمّدقی يذلا معّدلا نیجیرخلا نم ةئملاب ٧٥ مّیق ،اًّیباجیإ اًمییقت ةساردلا لاجمو بیردتلل ةرّفوملا ةسسؤملا
 ةیعارزلا ةیفلخلا يف وأ نیسنجلا نیب تاقورف نم ام ھنأ ىلإ انھ ةراشإلا ردجت .طاقن ٥ لصأ نم ّلقأو طاقن ٣ تغلب ةمالع ھل نیعضاو
 .مھمییقتب قلعتی ام يف نیجیرخلا نیب
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ةینفلا ایرولاكبلا دمألا ةریصقلا تارودلا
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ةینف ةرود

لامعألا ةدایر

اراھملا
 ةءارقلا يف ةیساسألا ت

اسحلاو ةباتكلاو
ّيعارزلا ب

ز
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ــّي  ــه املهن ــواغَل التــي عــّروا عنهــا مــن حيــث التّوجي ــّدورة بشــكل عــاّم الّش ــم الخريجــن لإلفــادة مــن ال ليــس مــن املســتغرَب أن يعكــس تقيي

واالنتقــال إىل العمــل. مل يذكــر خّريجــو صفــوف البكالوريــا الفنيّــة والــدورات القصــرة األمــد عــى حــّد ســواء أّن الــدورة الدراســيّة كانــت مفيــدة 

بالنســبة لهــم مــن أجــل إيجــاد فرصــة عمــل بعــد التخــّرج )ســواء أكان عمــًال مدفــوع األجــر أو لحســابهم الخــاّص(. أعطــى الخريجــون عالمــة 

ــة للــدورة الدراســيّة مــن حيــث قيمتهــا بالنســبة إىل النمــّو الشــخيّص والتطــّور املهنــّي، إاّل أّن العالمــات املوضوعــة لإلفــادة مــن الــدورة يف  إيجابيّ

املهــاّم التــي ينّفذونهــا يف عملهــم الحــايّل وإيجــاد فــرص عمــل وإطــالق مرشوعهــم التّجــارّي الخــاّص كانــت منخفضــة بشــكل ملحــوظ. بالنســبة إىل 

خريجــي الــدورات القصــرة األمــد، أعطــت اإلنــاث عالمــة أعــى بقليــل مــن الذكــور مــن حيــث اإلفــادة مــن الدراســة يف كافــة اإلجابــات.
 

 الرسم 17. توزّع العالمات التي وضعها الخّريجون لإلفادة من الدراسة بحسب نوع املسار الدرايّس

الرسم 18. توزّع العالمات التي وضعها خّريجو صفوف البكالوريا الفنية لإلفادة من الدراسة بحسب نوع املسار الدرايّس
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 ّيساردلا راسملا عون بسحب ةساردلا نم ةدافإلل نوجیّرخلا اھعضو يتلا تامالعلا عّزوت .17 مسرلا 
 

 
 ّيساردلا راسملا عون بسحب ةساردلا نم ةدافإلل ةینفلا ایرولاكبلا فوفص وجیّرخ اھعضو يتلا تامالعلا عّزوت .18 مسرلا

 

 
 لمعلا طورشو ينھملا عضولاو لمعلا ىلإ لاقتنالا.2.2

 ةرّودلا مییقتو ّيساّردلا راسملا ىودج ىدمب ةّصاخلا جئاّتنلا ىلع بیرّدتلا دعب نیجیرخلل ّينھملا عضولا ّرثؤی ام اًبلاغ .6
 نیجیرخلل ةبّسنلاب لمع صرف داجیإ تّالدعم يف اًضافخنا ىرن انھ .لمعلل بّالّطلا دادعإ ىلع اھتردق ثیح نم ّةیساّردلا
 نیَّیسارّدلا نیَراسملا الك وجیّرخ يقب .نیحلا كلذ ذنم عفترت مل تّالدعملا هذھ ّنأ اًملع ،جّرّختلا ىلع رھشأ ٣ رورم دعب
 ىلع رھشأ ٣ رورم دعب لمع نود نم ةئملاب ٤٠و ةئملاب ٣٠ نیب حوارتت ةبسنب ٢٠١٨و ٢٠١٧ يف لمعلا قوس اولخد نیذلا
 ّنأ نیح يف .30)ةینفلا ایرولاكبلا فوفص يجیّرخ ىدل ةئملاب ٣٨و دمألا ةرصقلا تارودلا يجیّرخ ىدل ةئملاب ٣٥( جّرختلا
 عوفدم ًالمع مھتسرامم تالّدعم تعفترا ،ةّینفلا ایرولاكبلا فوفص يجیّرخ ىدل فیفط لكشب أوسأ لمعلا نع نیلطاعلا بسن
 ةئملاب ٣ بسّنلا هذھ تغلب امنیب ،اًّرح ًالمع اوسرام ةئملاب ٦و نیمئاد نیفّظوم اوناك مھنم ةئملاب ١٢ ّنأ ذإ ،اًّرح ًالمع وأ رجألا
   .دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخ ىدل يلاوتلا ىلع ةئملاب ٥و

 

 

 

                                                             
 نیب ةلاطبلا ةبسن غلبت ،2019-1820 ماعلل ،ةیلودلا لمعلا ةمظنم عم نواعتلاب يزكرملا ءاصحإلا ةرادإ ھتقلطأ ةلماعلا ىوقلل حسم قفو  30
 .ةئملا يف 23.3 ً)اماع 24 -15 نیب( بابشلا
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   .دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخ ىدل يلاوتلا ىلع ةئملاب ٥و

 

 

 

                                                             
 نیب ةلاطبلا ةبسن غلبت ،2019-1820 ماعلل ،ةیلودلا لمعلا ةمظنم عم نواعتلاب يزكرملا ءاصحإلا ةرادإ ھتقلطأ ةلماعلا ىوقلل حسم قفو  30
 .ةئملا يف 23.3 ً)اماع 24 -15 نیب( بابشلا
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2.2. االنتقال إىل العمل والوضع املهني وشوط العمل  

ــّدورة  ــم ال ــّدرايّس وتقيي ــة مبــدى جــدوى املســار ال ــج الخاّص ــىل الّنتائ ــب ع ــد الّتدري ــّي للخريجــني بع ــر الوضــع املهن ــا يؤثّ ــا م 6. غالًب

الّدراســّية مــن حيــث قدرتهــا عــىل إعــداد الطّــاّلب للعمــل. هنــا نــرى انخفاًضــا يف معــّدالت إيجــاد فــرص عمــل بالّنســبة للخريجــني بعــد 

مــرور ٣ أشــهر عــىل الّتخــّرج، علــاًم أّن هــذه املعــّدالت مل ترتفــع منــذ ذلــك الحــني. 

ــن  ــيَّن الذي ــاَرين الّدراس ــو كال املس ــي خّريج بق

ــبة  ــل يف 2017 و2018 بنس ــوق العم ــوا س دخل

تــراوح بــن 30 باملئــة و40 باملئــة مــن دون 

ــّرج )35  ــى التخ ــهر ع ــرور ٣ أش ــد م ــل بع عم

ــد  ــدورات القــرصة األم ــدى خّريجــي ال ــة ل باملئ

ــا  ــوف البكالوري ــي صف ــدى خّريج ــة ل و38 باملئ

الفنيــة(. 30يف حــن أّن نســب العاطلــن عــن 

ــي  ــدى خّريج ــف ل ــكل طفي ــوأ بش ــل أس العم

ــّدالت  ــت مع ــة، ارتفع ــا الفنيّ ــوف البكالوري صف

مامرســتهم عمــًال مدفــوع األجــر أو عمــًال حــرًّا، 

إذ أّن 12 باملئــة منهــم كانــوا موظّفــن دامئــن و6 

ــام بلغــت هــذه  ــة مارســوا عمــًال حــرًّا، بين باملئ

ــدى  ــوايل ل ــة عــى الت ــة و5 باملئ الّنســب 3 باملئ

ــد. ــرة األم ــدورات القص ــي ال خّريج

مــا زالــت أحــوال العمــل تبــدو قامتــة منــذ فــرة االنتقــال األســايّس إىل العمــل بعــد التدريــب بالنســبة لخّريجــي كال املســاَرين، حتّــى ولــو ســّجل 

خّريجــو صفــوف البكالوريــا نتائــج أفضــل بعــض الــيّشء. أفــاد 48 باملئــة مــن خّريجــي صفــوف البكالوريــا الفنيــة و68 باملئــة مــن خّريجــي الــدورات 

القصــرة األمــد أنّهــم مل يجــدوا عمــًال منــذ التّخــّرج؛ إاّل أّن هــذه الّنســبة تنطــوي عــى فــارق مهــّم قائــم عــى نــوع الجنــس إذ أّن 80 باملئــة مــن 

خّريجــات الــدورات القصــرة األمــد اإلنــاث و60 باملئــة مــن خّريجــات صفــوف البكالوريــا الفنيــة اإلنــاث مل يتــّم توظيفهــّن منــذ التّخــّرج. بالنســبة 

لـــ16 باملئــة مــن خّريجــي صفــوف البكالوريــا الفنيــة و4 باملئــة مــن خّريجــي الــدورات القصــرة األمــد، لــزم األمــر أكــر مــن ســنة ليتمّكنــوا مــن 
إيجــاد فرصــة عمــل بعــد التخــّرج.31

الرسم 21. املّدة الزّمنّية بني التخّرج والعمل األّول

30. وفق مسح للقوى العاملة أطلقته إدارة اإلحصاء املركزي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، للعام 2019-2018، تبلغ نسبة البطالة بن الشباب )بن -15 24 عاماً( 23.3 يف املئة.

31. تــم إنجــاز العمــل امليــداين يف بدايــة العــام 2020 للســنتن الدراســيتن 2017-2016 و2018-2017؛ وقــد مــرت عــى األقــل ســنتان منــذ تخرجهــم. ووفــق مســح للقــوى العاملــة أطلقتــه إدارة اإلحصــاء 

املركــزي بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة، للعــام 2019-2018، "حــواىل نصــف الشــباب العاطلــن عــن العمــل يبحثــون عــن وظيفــة منــذ أكــر مــن 12 شــهراً".

 
 

 نانبل يف ّيّنفلا ّيعارّزلا میلعتلا ماظن نیسحت  
 
٢٠٢٠ - تاراشتسالاو ثوحبلا ةسسؤم  
 

21 
 

 جّرختلا ىلع رھشأ ٣ دعب ةینفلا ایرولاكبلا فوفص يجیّرخ عضو .19 مسرلا  
 

 
 جّرختلا ىلع رھشأ ٣ دعب دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخ عضو .20 مسرلا  

 

 

 لّجس ولو ىّتح ،نیَراسملا الك يجیّرخل ةبسنلاب بیردتلا دعب لمعلا ىلإ ّيساسألا لاقتنالا ةرتف ذنم ةمتاق ودبت لمعلا لاوحأ تلاز ام
 يجیّرخ نم ةئملاب ٦٨و ةینفلا ایرولاكبلا فوفص يجیّرخ نم ةئملاب ٤٨ دافأ .ءيّشلا ضعب لضفأ جئاتن ایرولاكبلا فوفص وجیّرخ
 ةئملاب ٨٠ ّنأ ذإ سنجلا عون ىلع مئاق ّمھم قراف ىلع يوطنت ةبسّنلا هذھ ّنأ ّالإ ؛جّرخّتلا ذنم ًالمع اودجی مل مھّنأ دمألا ةریصقلا تارودلا
 .جّرخّتلا ذنم ّنھفیظوت ّمتی مل ثانإلا ةینفلا ایرولاكبلا فوفص تاجیّرخ نم ةئملاب ٦٠و ثانإلا دمألا ةریصقلا تارودلا تاجیّرخ نم
 اونّكمتیل ةنس نم رثكأ رمألا مزل ،دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخ نم ةئملاب ٤و ةینفلا ایرولاكبلا فوفص يجیّرخ نم ةئملاب ١٦ـل ةبسنلاب
 .31جّرختلا دعب لمع ةصرف داجیإ نم

 

 

 

 

                                                             
 .مھجرخت ذنم ناتنس لقألا ىلع ترم دقو ؛2018-2017و 2017-2016 نیتیساردلا نیتنسلل 2020 ماعلا ةیادب يف ينادیملا لمعلا زاجنإ مت  31
 بابشلا فصن ىلاوح" ،2019-2018 ماعلل ،ةیلودلا لمعلا ةمظنم عم نواعتلاب يزكرملا ءاصحإلا ةرادإ ھتقلطأ ةلماعلا ىوقلل حسم قفوو
 .ً"ارھش 12 نم رثكأ ذنم ةفیظو نع نوثحبی لمعلا نع نیلطاعلا
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 لّوألا لمعلاو جّرختلا نیب ةّینمّزلا ةّدملا .21 مسرلا

 وجیّرخ راشأ .لمع نع ثحبلل ةلّضفملا ةقیرّطلا ّةیلئاعلاو ةّصاخلا فراعملا ةكبش تناك ،نیَراسملا يجیّرخ ىلإ ةبّسنلاب .7
 ؛ءاقدصألا وأ ةرسألا تناك لمع نع ثحبلل اھودمتعا يتلا ةّیساسألا ةلیسولا ّنأ ةئملاب ٤٧ ةبسنب دمألا ةریصقلا تارودلا
 ةینفلا ایرولاكبلا فوفص وجیّرخ ثحب .فئاظو ضرعم وأ فیظوت زكرمب ةناعتسالا ىلإ مھنم ةئملاب ١ ةبسن تراشأ امنیب
 نم وأ )ةئملاب ٣٨( ةرسألا لالخ نم وأ )ةئملاب ٤٣( ةّیصخشلا مھفراعم لالخ نم جّرخّتلا دعب لّوألا مھلمع نع مھمظعمب

 ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .لمعلا جئاتنو فیظوتلا ةلیسو نیب ةظوحلم ةقالع نم ام .)ةئملاب ٣٢( ةّیزاھتنا لمع تابلط میدقت لالخ
  .نیسنجلا نیب ةماھ ةیئاصحإ تاقورف نم ام

 32لمع نع ثحبلل نوجیرخلا اھدمتعا يتلا لئاسولا .22 مسرلا

.جرختلا دعب لمع نع اوثحبی مل نیذلا صاخشألا ىلإ "قبطنی ال" ةرابع ریشت 32
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  الرسم 19. وضع خّريجي صفوف البكالوريا الفنية بعد ٣ أشهر عىل التخّرج

 الرسم 20. وضع خّريجي الدورات القصرية األمد بعد ٣ أشهر عىل التخّرج
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7. بالّنسبة إىل خّريجي املساَرين، كانت شبكة املعارف الخاّصة والعائلّية الطّريقة املفّضلة للبحث عن عمل. 

أشــار خّريجــو الــدورات القصــرة األمــد بنســبة 47 باملئــة أّن الوســيلة األساســيّة التــي اعتمدوهــا للبحــث عــن عمــل كانــت األرسة أو األصدقــاء؛ 

بينــام أشــارت نســبة 1 باملئــة منهــم إىل االســتعانة مبركــز توظيــف أو معــرض وظائــف. بحــث خّريجــو صفــوف البكالوريــا الفنيــة مبعظمهــم عــن 

ــة( أو مــن خــالل تقديــم طلبــات عمــل  ــة( أو مــن خــالل األرسة )38 باملئ ــّرج مــن خــالل معارفهــم الشــخصيّة )43 باملئ عملهــم األّول بعــد التّخ

انتهازيّــة )32 باملئــة(. مــا مــن عالقــة ملحوظــة بــن وســيلة التوظيــف ونتائــج العمــل. باإلضافــة إىل ذلــك، مــا مــن فروقــات إحصائيــة هامــة بــن 

الجنســن.

الرسم 22. الوسائل التي اعتمدها الخريجون للبحث عن عمل32 

بالنســبة فقــط ألولئــك الذيــن كانــوا يبحثــون عــن وظيفــة، تــراوح عــدد أصحــاب العمــل الذيــن تواصــل معهــم الخريجــون مــن املســارين إجــامالً 

ــة و%56 مــن خريجــي الــدورات القصــرة األمــد(. مل يتصــل أي  بــن 2 إىل 5 رب عمــل )%50 مــن اإلنــاث مــن خّريجــي صفــوف البكالوريــا الفنيّ

صاحــب عمــل بـــ %60 مــن خريجــي الــدورات القصــرة األمــد )%63 مــن اإلنــاث( وبـــ %53 مــن خّريجــي صفــوف البكالوريــا الفنيّــة )%63 مــن 

اإلنــاث(. مل يتصــل بثلــث الخريجــن )%33( اال صاحــب عمــل واحــد. أشــار خّريجــو صفــوف البكالوريــا الفنيــة بنســبة ٦٤ باملئــة وخّريجــو الــدورات 

ــة البحــث عــن عمــل. بالنســبة إىل خّريجــي صفــوف  القصــرة األمــد بنســبة ٦٨ باملئــة إىل عــدم اهتــامم أصحــاب العمــل مبؤّهالتهــم خــالل عمليّ

ــة  ــل للزراع ــواين )%67( وأق ــاج الحي ــة )%69( واإلنت ــن التخصصــات العام ــى بالنســبة للخريجــن م ــبة أع ــون هــذه النس ــة، تك ــا الفنيّ البكالوري

)%58(. وبالنســبة لخريجــي الــدورات القصــرة األمــد، ذكــر املجيبــون أن معظــم أصحــاب العمــل يطلبــون شــهادة مــن أي نــوع.

32. تشر عبارة "ال ينطبق" إىل األشخاص الذين مل يبحثوا عن عمل بعد التخرج.
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 لّوألا لمعلاو جّرختلا نیب ةّینمّزلا ةّدملا .21 مسرلا

 وجیّرخ راشأ .لمع نع ثحبلل ةلّضفملا ةقیرّطلا ّةیلئاعلاو ةّصاخلا فراعملا ةكبش تناك ،نیَراسملا يجیّرخ ىلإ ةبّسنلاب .7
 ؛ءاقدصألا وأ ةرسألا تناك لمع نع ثحبلل اھودمتعا يتلا ةّیساسألا ةلیسولا ّنأ ةئملاب ٤٧ ةبسنب دمألا ةریصقلا تارودلا
 ةینفلا ایرولاكبلا فوفص وجیّرخ ثحب .فئاظو ضرعم وأ فیظوت زكرمب ةناعتسالا ىلإ مھنم ةئملاب ١ ةبسن تراشأ امنیب
 نم وأ )ةئملاب ٣٨( ةرسألا لالخ نم وأ )ةئملاب ٤٣( ةّیصخشلا مھفراعم لالخ نم جّرخّتلا دعب لّوألا مھلمع نع مھمظعمب

 ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .لمعلا جئاتنو فیظوتلا ةلیسو نیب ةظوحلم ةقالع نم ام .)ةئملاب ٣٢( ةّیزاھتنا لمع تابلط میدقت لالخ
  .نیسنجلا نیب ةماھ ةیئاصحإ تاقورف نم ام

 32لمع نع ثحبلل نوجیرخلا اھدمتعا يتلا لئاسولا .22 مسرلا
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الرسم 23. عدد أصحاب العمل الذين اتصلوا بخريجي الدورات القصرية األمد 

الذين كانوا يبحثون عن وظيفة بعد التخرج

الرسم 24. عدد أصحاب العمل الذين اتصلوا بخريجي البكالوريا الفنية الذين كانوا 

يبحثون عن وظيفة بعد التخرج
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 ج[ختلا دعÑ ةفsظو نع نوثح•ي اونا§ نيذلا دمألا ةghصقلا تارودلا £¢°̂[خÑ اولصتا نيذلا لمعلا باحصأ ددع .23 مسرلا

ج[ختلا دعÑ ةفsظو نع نوثح•ي اونا§ نيذلا ةsنفلا ا̂رولا©•لا £¢°̂[خÑ اولصتا نيذلا لمعلا باحصأ ددع .42 مسرلا

نیب ًالامجإ نیراسملا نم نوجیرخلا مھعم لصاوت نیذلا لمعلا باحصأ ددع حوارت ،ةفیظو نع نوثحبی اوناك نیذلا كئلوأل طقف ةبسنلاب
 يأ لصتی مل .)دمألا ةریصقلا تارودلا يجیرخ نم %56و ةّینفلا ایرولاكبلا فوفص يجیّرخ نم ثانإلا نم %50( لمع بر 5 ىلإ 2

 %63( ةّینفلا ایرولاكبلا فوفص يجیّرخ نم %53 ـبو )ثانإلا نم %63( دمألا ةریصقلا تارودلا يجیرخ نم %60 ـب لمع بحاص
وجیّرخو ةئملاب ٦٤ ةبسنب ةینفلا ایرولاكبلا فوفص وجیّرخ راشأ .دحاو لمع بحاص الا )%33( نیجیرخلا ثلثب لصتی مل .)ثانإلا نم
 يجیّرخ ىلإ ةبسنلاب .لمع نع ثحبلا ةّیلمع لالخ مھتالّھؤمب لمعلا باحصأ مامتھا مدع ىلإ ةئملاب ٦٨ ةبسنب دمألا ةریصقلا تارودلا

 لقأو )%67( يناویحلا جاتنإلاو )%69( ةماعلا تاصصختلا نم نیجیرخلل ةبسنلاب ىلعأ ةبسنلا هذھ نوكت ،ةّینفلا ایرولاكبلا فوفص
 .عون يأ نم ةداھش نوبلطی لمعلا باحصأ مظعم نأ نوبیجملا ركذ ،دمألا ةریصقلا تارودلا يجیرخل ةبسنلابو .)%58( ةعارزلل

 امنیب ،)ةئملاب ٦٨( ةضورعملا روجألا يّندت ةّینفلا ایرولاكبلا فوفص يجیّرخ ىدل ّيسیئّرلا ببسلا ناك ،ًالمع دجی مل نَم ىلإ ةبسنلاب
 .فّظوتلا نع اًضوع ّصاخلا ّيراجتلا مھعورشم قالطإ نوّدوی اوناك مھّنأ ىلإ ةئملاب ٤٢ ةبسنب دمألا ةریصقلا تارودلا وجیّرخ راشأ
 ةرتف لالخ جراخلا يف لمع نع ةئملاب ٦ ةبسنب دمألا ةریصقلا تارودلا وجیّرخو ةئملاب ٢٣ ةبسنب ةینفلا ایرولاكبلا فوفص وجیّرخ ثحب
 تسیل لمعلا فورظو ةضورعملا روجألا نإف ،ةحاتم نوكت دق نیجیرخلل لمعلا صرف نأ نیح يف ھنأ اذھ سكعیو .لمع نع مھثحب
 .ةیضرم

 ةریبك ةبسن تعبات .بیرّدتلا دعب ام تاراسم نم ةعساو ةعومجم نوجیرخلا عّبتا ،ءيشف ًائیش روھدتت لمع قوس طسو .8
 ؛ةعماجلا يف اًّیلاح نولّجسم ةئملاب ١٥ ةبسنب ةینفلا ایرولاكبلا فوفص يجیّرخ ّنإ .جّرختلا دعب ةّیفاضإ ةسارد نیجیرخلا نم
 مھنم ةئملاب ٩و ،تاراھملا ىلع ّيفاضإ بیردت يف اًّیلاح نولّجسم مھنم ةئملاب ٢٩ ،دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخل ةبسنلاب
 ةئملاب ١٦ ةبسنلا هذھ تغلبو ،لزنم تاّبر اوناك دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخ نم ةئملاب ١١ .33ةعماجلا يف اًضیأ نولّجسم
 لامتحا ناكو نیَراسملا الك يف ثانإلا نم لزنملا يف نوقبی نیذلا دارفألا ّلك ناك .ةینفلا ایرولاكبلا فوفص يجیّرخ ىدل
 .روكذلا ىدل ىلعأ ةّیفاضإ ةسارد يف قاحتلالا

 مأ ةعارزلا يف ةیساسألا مھتساردب طبترم ةعماجلا يف بلاطلا ھب قحتلا يذلا صاصتخالا ناك اذإ ام لوح ةیفاضإ تامولعم نایبتسالا لمشی ال 33
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بالنســبة إىل َمــن مل يجــد عمــالً، كان الســبب الرّئيــّي لــدى خّريجــي صفــوف البكالوريــا الفنيّــة تــديّن األجــور املعروضــة )68 باملئــة(، بينــام أشــار 

ــف. بحــث  ــا عــن التوظّ ــم التجــارّي الخــاّص عوًض ــوّدون إطــالق مرشوعه ــوا ي ــم كان ــة إىل أنّه ــدورات القصــرة األمــد بنســبة 42 باملئ خّريجــو ال

خّريجــو صفــوف البكالوريــا الفنيــة بنســبة 23 باملئــة وخّريجــو الــدورات القصــرة األمــد بنســبة 6 باملئــة عــن عمــل يف الخــارج خــالل فــرة بحثهــم 

عــن عمــل. ويعكــس هــذا أنــه يف حــن أن فــرص العمــل للخريجــن قــد تكــون متاحــة، فــإن األجــور املعروضــة وظــروف العمــل ليســت مرضيــة.

8. وسط سوق عمل تتدهور شيًئا فيشء، اتّبع الخريجون مجموعة واسعة من مسارات ما بعد الّتدريب. 

ــة  تابعــت نســبة كبــرة مــن الخريجــن دراســة إضافيّ

بعــد التخــّرج. إّن خّريجــي صفــوف البكالوريــا الفنيــة 

الجامعــة؛  يف  حاليًّــا  مســّجلون  باملئــة   15 بنســبة 

األمــد، 29  القصــرة  الــدورات  لخّريجــي  بالنســبة 

باملئــة منهــم مســّجلون حاليًّــا يف تدريــب إضــايّف 

ــا يف  ــم مســّجلون أيًض ــة منه ــارات، و9 باملئ عــى امله

الجامعــة.33 11 باملئــة مــن خّريجــي الــدورات القصرة 

األمــد كانــوا ربّــات منــزل، وبلغــت هــذه النســبة 16 

باملئــة لــدى خّريجــي صفــوف البكالوريــا الفنيــة. كان 

كّل األفــراد الذيــن يبقــون يف املنــزل مــن اإلنــاث يف كال 

ــة  املســاَرين وكان احتــامل االلتحــاق يف دراســة إضافيّ

أعــى لــدى الذكــور.

إىل  بالنســبة  الراهــن  املهنــي34  الوضــع  تحّســن 

الخريجــن يف وقــت إجــراء االســتطالع بشــكل طفيــف 

ــهر  ــرة 3 أش ــد ف ــّجلة بع ــام املس ــع األرق ــة م باملقارن

عــى التخــّرج، ولّكنهــا ال تــزال منخفضــة بشــكل 

يدعــو إىل القلــق. 6 باملئــة فقــط مــن خّريجــي الــدورات القصــرة األمــد و20 باملئــة مــن خّريجــي صفــوف البكالوريــا الفنيــة يف الزراعــة يعملــون 

ــدورات القصــرة  ــن خّريجــي ال ــة م ــة و3 باملئ ــا الفني ــوف البكالوري ــن خّريجــي صف ــة م ــك، 11 باملئ ــن دامئــن35 )عــالوة عــى ذل ــا كموظّف حاليًّ

ــا عمــًال حــرًّا(. يرتفــع احتــامل مامرســة العمــل لــدى الذكــور يف كال املســاَرين )بالنســبة للــدورات القصــرة األمــد – 8 باملئــة  األمــد ميارســون حاليًّ

منهــم موظّفــون دامئــون ذكــور مقابــل 5 باملئــة لــدى اإلنــاث و20 باملئــة منهــم عاطلــون عــن العمــل مــن الذكــور مقابــل 28 باملئــة لــدى اإلنــاث، 

وبالنســبة لصفــوف البكالوريــا الفنيــة – 28 باملئــة مــن الذكــور موظّفــون دامئــون مقابــل 13 باملئــة لــدى اإلنــاث و17 باملئــة مــن الذكــور ميارســون 

ــاث(. ــدى اإلن ــة ل ــل ٧ باملئ عمــًال حــرًّا مقاب

9. أّســس خريجــون مــن كال املســاَرين شكتهــم الخاّصــة بعــد الّتخــّرج، إاّل أّن الّدوافــع مختلفــة بــني خّريجــي صفــوف البكالوريــا الفّنّيــة 

وخّريجــي الــّدورات القصــرية األمــد. 

ــر الوظائــف الدامئــة يف  ــة توفّ ــك كان قلّ ــة إىل أّن ســبب ذل ــن مارســوا عمــًال حــرًّا بنســبة 57 باملئ ــة الذي ــا الفني أشــار خّريجــو صفــوف البكالوري

ــا بهــم حاليًّــا، بينهــم 3 اســتفادوا مــن متويــل  الســوق. أشــار 8 خّريًجــا مــن خّريجــي الــدورات القصــرة األمــد إىل أنّهــم ميلكــون مرشوًعــا تجاريًّــا خاصًّ

م هــو تفضيــل االعتــامد عــى الــذات. أّويّل مــن اليونيســف أو جمعيّــة املتطّوعــن للخدمــة الّدوليّــة. وكان الســبب الرّئيــّي املقــدَّ

10. مــن بــني الخريجــني الذيــن يعملــون حاليًّــا، يكســب خّريجــو صفــوف البكالوريــا الفّنّيــة دخــاًل أكــرب قيمــة، إاّل أّن الخريجــني مــن كال 

املســاَرين يتمّتعــون بإعانــات العمــل نفســها.  

ــا يقــّل عــن 700 ألــف لــرة لبنانيّــة يف الشــهر،  ــا، بنســبة 50 باملئــة منهــم، إىل أنّهــم يكســبون أجــرًا إجامليًّ أشــار الخّريجــون الذيــن يعملــون حاليًّ

33. ال يشمل االستبيان معلومات إضافية حول ما إذا كان االختصاص الذي التحق به الطالب يف الجامعة مرتبط بدراستهم األساسية يف الزراعة أم ال.

34. بطرح االستبيان أسئلة حول الوضع املهني بعد مرور 3 أشهر عى التخرج، وحول الوضع املهني الحايل )أي وقت إجراء االستطالع(.

35. الرجوع إىل النتائج 12 و13 للعالقة بن التوظيف والقطاع الزراعي. وشملت قطاعات النشاط االقتصادي: الخدمات يليها الزراعة ثّم التجارة والتبادل التجاري.

 
 

 نانبل يف ّيّنفلا ّيعارّزلا میلعتلا ماظن نیسحت  
 
٢٠٢٠ - تاراشتسالاو ثوحبلا ةسسؤم  
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 ٣ ةرتف دعب ةلّجسملا ماقرألا عم ةنراقملاب فیفط لكشب عالطتسالا ءارجإ تقو يف نیجیرخلا ىلإ ةبسنلاب نھارلا 34ينھملا عضولا نّسحت
 نم ةئملاب ٢٠و دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخ نم طقف ةئملاب ٦ .قلقلا ىلإ وعدی لكشب ةضفخنم لازت ال اھنّكلو ،جّرختلا ىلع رھشأ

 فوفص يجیّرخ نم ةئملاب 11 ،كلذ ىلع ةوالع( 35نیمئاد نیفّظومك اًّیلاح نولمعی ةعارزلا يف ةینفلا ایرولاكبلا فوفص يجیّرخ
 يف روكذلا ىدل لمعلا ةسرامم لامتحا عفتری .)اًّرح ًالمع اًّیلاح نوسرامی دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخ نم ةئملاب ٣و ةینفلا ایرولاكبلا
 مھنم ةئملاب ٢٠و ثانإلا ىدل ةئملاب ٥ لباقم روكذ نومئاد نوفّظوم مھنم ةئملاب ٨ – دمألا ةریصقلا تارودلل ةبسنلاب( نیَراسملا الك
 نومئاد نوفّظوم روكذلا نم ةئملاب ٢٨ – ةینفلا ایرولاكبلا فوفصل ةبسنلابو ،ثانإلا ىدل ةئملاب ٢٨ لباقم روكذلا نم لمعلا نع نولطاع
 .)ثانإلا ىدل ةئملاب ٧ لباقم اًّرح ًالمع نوسرامی روكذلا نم ةئملاب ١٧و ثانإلا ىدل ةئملاب ١٣ لباقم

 ةینفلا ایرولاكبلا فوفص يجیّرخل ّينھملا عضولا .25 مسرلا

 
 دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخل ّينھملا عضولا .26 مسرلا

 

 ایرولاكبلا فوفص يجیّرخ نیب ةفلتخم عفاّودلا ّنأ ّالإ ،جّرّختلا دعب ةّصاخلا مھتكرش نیَراسملا الك نم نوجیرخ ّسسأ .9
 ىلإ ةئملاب ٥٧ ةبسنب اًّرح ًالمع اوسرام نیذلا ةینفلا ایرولاكبلا فوفص وجیّرخ راشأ .دمألا ةریصقلا تارّودلا يجیّرخو ّةّینفلا
 نوكلمی مھّنأ ىلإ دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخ نم اًجیّرخ ٨ راشأ .قوسلا يف ةمئادلا فئاظولا رّفوت ةّلق ناك كلذ ببس ّنأ
 ناكو .ةّیلوّدلا ةمدخلل نیعّوطتملا ةّیعمج وأ فسینویلا نم ّيلّوأ لیومت نم اودافتسا ٣ مھنیب ،اًّیلاح مھب اًّصاخ اًّیراجت اًعورشم
 .تاذلا ىلع دامتعالا لیضفت وھ مَّدقملا ّيسیئّرلا ببسلا

 الك نم نیجیرخلا ّنأ ّالإ ،ةمیق ربكأ ًالخد ّةّینفلا ایرولاكبلا فوفص وجیّرخ بسكی ،اÅیلاح نولمعی نیذلا نیجیرخلا نیب نم .10
 اًرجأ نوبسكی مھّنأ ىلإ ،مھنم ةئملاب ٥٠ ةبسنب ،اًّیلاح نولمعی نیذلا نوجیّرخلا راشأ .اھسفن لمعلا تاناعإب نوّعتمتی نیَراسملا
 ٤٠٠ نع ّلقی اًّیلامجإ اًرجأ دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخ فصن بسكیو ،رھشلا يف ةّینانبل ةریل فلأ ٧٠٠ نع ّلقی اًّیلامجإ
 ةینفلا ایرولاكبلا فوفص يجیّرخ نم ةئملاب ٦٠ راشأ ،اھیلع نولصحی يتلا لمعلا تاناعإ ثیح نم .رھشلا يف ةّینانبل ةریل فلأ
 ىلإ مھنم ةئملاب ١٧و يدام لقن لدب نم ةدافتسالا ىلإ مھنم ةئملاب ٢٣ راشأو ،ةناعإ ّيأ نم ةدافتسالا مدع ىلإ ةعارزلا يف
 ّيأ نم ةدافتسالا مدع ىلإ ةئملاب ٥٢ ةبسنب دمألا ةریصقلا تارودلا وجیّرخ راشأ .ّيعامتجالا نامضلا ةیطغت نم ةدافتسالا

                                                             
 .)عالطتسالا ءارجإ تقو يأ( يلاحلا ينھملا عضولا لوحو ،جرختلا ىلع رھشأ 3 رورم دعب ينھملا عضولا لوح ةلئسأ نایبتسالا حرطب 34
 ةراجتلا ّمث ةعارزلا اھیلی تامدخلا :يداصتقالا طاشنلا تاعاطق تلمشو .يعارزلا عاطقلاو فیظوتلا نیب ةقالعلل 13و 12 جئاتنلا ىلإ عوجرلا 35
 .يراجتلا لدابتلاو
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الرسم 25. الوضع املهنّي لخّريجي صفوف البكالوريا الفنية

الرسم 26. الوضع املهنّي لخّريجي الدورات القصرية األمد
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ــا يقــّل عــن 400 ألــف لــرة لبنانيّــة يف الشــهر. مــن حيــث إعانــات العمــل التــي  ويكســب نصــف خّريجــي الــدورات القصــرة األمــد أجــرًا إجامليًّ

يحصلــون عليهــا، أشــار 60 باملئــة مــن خّريجــي صفــوف البكالوريــا الفنيــة يف الزراعــة إىل عــدم االســتفادة مــن أّي إعانــة، وأشــار 23 باملئــة منهــم إىل 

االســتفادة مــن بــدل نقــل مــادي و17 باملئــة منهــم إىل االســتفادة مــن تغطيــة الضــامن االجتامعــّي. أشــار خّريجــو الــدورات القصــرة األمــد بنســبة 

52 باملئــة إىل عــدم االســتفادة مــن أّي إعانــة عــام، بينــام يحصــل 31 باملئــة منهــم عــى بــدل نقــل مــادي، ويســتفيد 14 باملئــة منهــم مــن تغطيــة 

الضــامن االجتامعــّي أو بــدل عــن الســاعات اإلضافيّــة. مــا مــن فروقــات كبــرة يف ظــروف العمــل والدخــل الشــهري بــن الجنســن ووفــق الجنســية.

يف حــني أبلــغ خّريجــو صفــوف البكالوريــا الفّنّيــة والــّدورات القصــرية األمــد بغالبّيتهــم عــن أّي تحّديــات ملحوظــة تواجههــم يف مكان   .11

العمــل، بــدت شــواغل الّســالمة القامئــة عــىل نــوع الجنــس واضحــة.  

81 باملئــة مــن خّريجــي صفــوف البكالوريــا الفنيــة الذيــن يعملــون حاليًّــا و76 باملئــة مــن خّريجــي الــدورات القصــرة األمــد الذيــن يعملــون حاليًّــا 

مل يشــروا إىل أّي تحّديــات بالغــة يف العمــل. إاّل أّن الخّريجــن الّذكــور مــن كال املســاَرين أشــاروا إىل اســتخدامهم معــّدات خطــرة يف العمــل، أّمــا 

ــة مــن  ــة يف العمــل، باعتبارهــا التّحــّدي الرّئيــّي الــذي تواجهــه. وأشــارت نســبة 10 باملئــة إضافيّ الخّريجــات اإلنــاث، فــأرشَن إىل اإلســاءة اللفظيّ

خّريجــات الــدورات القصــرة األمــد العامــالت إىل أنّهــّن واجهــَن مضايقــة لفظيّــة جنســيّة يف العمــل.

2.3. العالقة بني الدراسة/التدريب والعمل   

نظــًرا إىل صعوبــة إيجــاد فرصــة العمــل املناســبة، ليــس مــن املســتغرَب أن يــزاول عــدد كبــري مــن الخريجــني مهنــة ال ترتبــط مبجــال   .12

دراســتهم.  

يف مــا يتعلــق بالعالقــة بــن "إيجــاد عمــل بعــد ثالثــة أشــهر مــن التخــرج" و"العمــل يف مجــال الدراســة"، 46 باملئــة مــن خّريجــي الــدورات القصــرة 

األمــد الذيــن وجــدوا عمــّال يف ظــرف 3 أشــهر بعــد التّخــّرج أشــاروا إىل إيجادهــم عمــًال يف مجــال دراســتهم؛ وبالّنســبة لخّريجــي الــدورات القصــرة 

ــا، يعمــل 36 باملئــة منهــم يف وظيفــة ترتبــط مبجــال دراســتهم.36 إّن األرقــام أفضــل بعــض الــيّشء بالنســبة  األمــد الذيــن ميارســون عمــًال مــا حاليًّ

ــل  ــط بحق ــال يرتب ــدوه يف مج ــّرج وج ــد التخ ــهر بع ــرف ٣ أش ــًال يف ظ ــدوا عم ــن وج ــة مّم ــة، إذ أّن 52 باملئ ــا الفني ــوف البكالوري ــي صف لخّريج

ــا إىل ارتبــاط العمــل املــامرَس بحقــل الّدراســة. مــن بــن َمــن ميارســون عمــًال ال يرتبــط بحقــل  ــن يعملــون حاليًّ دراســتهم، ويشــر 60 باملئــة ممَّ

دراســتهم، 33 باملئــة مــن خّريجــي صفــوف البكالوريــا الفنيــة أشــاروا إىل أّن ســبب ذلــك كان عــدم توفـّـر فــرض مناســبة، كــام أشــار 13 باملئــة منهــم 

إىل أنّهــم شــعروا بقســط أكــر مــن األمــان يف مجــال عمــل آخــر. 

يف حــني مل يذكــر الخريجــون جميعهــم، باعتبارهــم عــامل بأجــر، أنّهــم يزاولــون عمــاًل يرتبــط مبجــال دراســتهم، شــعروا أّن عملهــم   .13

الحــايّل يتناســب بشــكل يتخطّــى املعــّدل مــع مجــال دراســتهم، وأّن عملهــم الحــايّل يتطلّــب درجــة معّينــة مــن املهــارات التــي اكتســبوها 

خــالل فــرتة الّدراســة.   

شــعر الخريجــون أّن مــدى مالءمــة عملهــم الحــايّل ملجــال دراســتهم يقيَّــم مبتوســط ٣ نقــاط مــن أصــل 5، وأّن مــدى اســتخدام مهاراتهــم املكتَســبة 

يف العمــل الــذي ميارســونه حاليًّــا يقيَّــم مبتوســط 2.8 نقطــة مــن أصــل 5. بفــارق كبــر، أعطــى خّريجــو الــدورات القصــرة األمــد الخاّصــة بريــادة 
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املهــارات املكتَســبة خــالل الــدورات الدراســيّة الخاّصــة بريــادة األعــامل كانــت قابلــة للتبــادل عــر املجــاالت الوظيفيّــة. عــالوًة عــى ذلــك، أعطــى 

الخريجــون مــن الذكــور عالمــة أعــى مــن االنــاث مــن حيــث مــدى مالءمــة دراســتهم )عالمــة 3. عــى 5 للذكــور مقابــل 2.6 عــى 5 لإلنــاث(.

36. بالفعل، تتلّخص قطاعات الّنشاط االقتصادّي يف ما يي: الخدمات فالزراعة ثّم التجارة.
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 الرسم 27. مدى مالءمة مهنة الخريجني ملجال الدراسة ومدى استخدام املهارات فيها بحسب نوع املسار املهنّي

ــة بالخريجــني  ــة مقارن ــي اكتســبوها يف دراســاتهم بدرجــة عالي ــارات الت ــة وامله ــم املعرف ــام الخريجــون مــن كال املســاَرين بتقيي ق  .14

ــل.   ــكان العم ــن يف م اآلخري

يف حــن وضــع خّريجــو صفــوف البكالوريــا الفنيّــة بشــكل منهجــي عالمــة أعــى مــن حيــث كفاءاتهــم مــن العالمــة التــي وضعهــا خّريجــي الــدورات 

القصــرة األمــد، وضــع خريجــو كال املســارين عالمــات مرتفعــة نســبياً للكفــاءات باملقارنــة مــع غرهــم مــن الخّريجــن يف مــكان العمــل )جميعهــم 

وضعــوا عالمــة 3.5 عــى 5(. مــا مــن فروقــات إحصائيــة هامــة بــن الجنســن مــن حيــث العالمــات.

الرسم 28. مهارات الخّريجني يف مكان العمل باملقارنة مع غريهم من الخّريجني بحسب نوع املسار املهنّي  

بالّنســبة للخريجــني الذيــن يزاولــون عمــاًل يخــرج عــن نطــاق دراســتهم، يتمّثــل الّســبب الرّئيــّي الــذي قّدمــوه، ســواء أكانــوا مــن   .15

صفــوف البكالوريــا الفّنّيــة أم الــّدورات القصــرية، يف عــدم إيجــاد فرصــة العمــل املناســبة بــكّل بســاطة. 

48 باملئــة مــن خريجــي البكالوريــا الفنيــة أفــادوا أنهــم يعملــون يف مجــال دراســتهم؛ بينــام تنخفــض النســبة املئويــة إىل 38 باملئة لخريجــي الدورات 

القصــرة األمــد. أمــا بالنســبة إىل الخريجــن الذيــن يعملــون يف وظائــف ال عالقــة لهــا مبجــاالت دراســتهم، اعتــر 33 باملئــة مــن خّريجــي صفــوف 

البكالوريــا الفنيــة و24 باملئــة مــن خّريجــي الــدورات القصــرة األمــد الّســبب الرّئيــّي هــو عــدم قدرتهــم عــى إيجــاد عمــل جيــد. وتلــت هــذا 

الســبب أســباب أخــرى هــي: املزيــد مــن األمــان يف العمــل الحــايّل واملوقــع األفضــل لعملهــم الحــايّل واألجــر األكــر قيمــة. بشــكل مثــر لالهتــامم، 

أتــت إجابــات خّريجــي صفــوف البكالوريــا الفنيــة املتخّصصــن يف اإلنتــاج الزراعــي مختلفــة بعــض الــيّشء مقارنــًة بخّريجــي باقــي االختصاصــات – 

فقــد انطــوت العوامــل التــي تدفــع إىل العمــل خــارج مجــال الدراســة عــى ظــروف عائليّــة وجــدول عمــل األكــر موثوقيّــة وتغــّر يف االهتاممــات 
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 ّينھملا راسملا عون بسحب اھیف تاراھملا مادختسا ىدمو ةساردلا لاجمل نیجیرخلا ةنھم ةمءالم ىدم .27 مسرلا 
 

 

 نیجیرخلاب ةنراقم ةیلاع ةجردب مھتاسارد يف اھوبستكا يتلا تاراھملاو ةفرعملا مییقتب نیَراسملا الك نم نوجیرخلا ماق .14
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 يجیّرخ نم ةئملاب ٣٣ ربتعا ،مھتسارد تالاجمب اھل ةقالع ال فئاظو يف نولمعی نیذلا نیجیرخلا ىلإ ةبسنلاب امأ .دمألا
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املهنيّــة، مــا قــد يشــر رمّبــا إىل شــعور مهيمــن بعــدم الرّضــا بالزراعــة مســاًرا مهنيًّــا.

الرسم 29. أسباب العمل يف وظيفة ال ترتبط مبجال الدراسة بحسب نوع املسار الدرايّس37  

 

ذكر معظم الخريجني أّن ما يخطّطون إليه يف املستقبل يرتبط بتحسني عملهم الحايّل وتحسني فرص كسبهم مدخولهم.    .16

ــى الخّريجــون مــن كال املســاَرين العاطلــون عــن العمــل أن يجــدوا فرصــة عمــل،  عنــد الّســؤال عــن املخطّطــات للســنوات الثــالث القادمــة، متّن

ومتّنــى الخّريجــون املوظّفــون بشــكل دائــم أن يكســبوا دخــًال أعــى قيمــة. بالنســبة لخّريجــي صفــوف البكالوريــا الفنيــة، حــّدد 47 باملئــة منهــم 

ــا رئيســيًّا لهــم. 29 باملئــة منهــم خطّطــوا إلمتــام دراســتهم و21 باملئــة منهــم أشــاروا إىل نيّتهــم عــى إطــالق مرشوعهــم  إيجــاد فرصــة عمــل هدفً

التّجــارّي. بالنســبة لخّريجــي الــدورات القصــرة األمــد، حــدّدت نســبة 52 باملئــة منهــم إيجــاد العمــل هدفـًـا رئيســيًّا وأرادت نســبة 44 باملئــة منهــم 

ــة إطــالق مــرشوع تجــارّي. بشــكل مثــر لالهتــامم، كان هنــاك فــارق بســيط بــن  االســتمرار يف الدراســة، وأشــارت نســبة 16 باملئــة منهــم إىل نيّ

خّريجــي الــدورات القصــرة األمــد املختلفــة االختصاصــات، إذ زاد احتــامل العــزم عــى االســتمرار يف الدراســة لــدى خّريجــي الــدورات القصــرة األمــد 

الفنيــة،38 والعــزم عــى إطــالق مــرشوع تجــارّي خــاّص لــدى خّريجــي دورات ريــادة األعــامل والعــزم عــى إيجــاد فرصــة توظيــف لــدى خّريجــي 

دورات املهــارات األساســية يف القــراءة والكتابــة والحســاب. مــا مــن فروقــات بــن الجنســن يف هــذا اإلطــار )الرســم 30 و31(. 

الرسم 30. أهداف الخّريجني للسنوات الثالث القادمة بحسب نوع املسار الدرايّس

 

وعندمــا ُســئل الخريجــون عــن األســباب الرئيســية الختيارهــم مواصلــة دراســتهم، قالــوا إن دافعهــم الرئيــي هــو االهتــامم الشــخيص مبوضــوع/

مجــال معــن، يليــه الحاجــة إىل الحصــول عــى شــهادة أكادمييــة أو مهنيــة عليــا وتحســن فرصهــم يف العثــور عــى وظيفــة.  

37. ال ينطبق تشر إىل الخريجن الذين يعملون ضمن مجاالت دراستهم.

38. شــملت الــدورات التقنيــة: أساســيات اإلنتــاج النبــايت الزراعــي، واملامرســات الزراعيــة ملشــاتل النباتــات، والســالمة والصحــة املهنيــة يف الزراعــة، وبنــاء الحدائــق، وإنتــاج خضــار خــراء: الخــس، وإنتــاج 

املحاصيــل الحقليــة: البطاطــا، وإنتــاج أشــجار الفاكهــة: الزيتــون، وإنتــاج أشــجار الفاكهــة: التفاحــة، وإنتــاج أشــجار الفاكهــة: عنــب املائــدة، وإنتــاج أشــجار الفاكهــة: األفــوكادو، والنباتــات العطريــة: إنتــاج 

الزعــر، املامرســات الثقافيــة والحصــاد، والصنوبــر الثمــري يف لبنــان: اإلنتــاج، املامرســات الثقافيــة والحصــاد، وحصــاد الزيتــون ومامرســات مــا بعــد الحصــاد، وحصــاد التفــاح ومامرســات مــا بعــد الحصــاد، 

وتطعيــم وتقليــم أشــجار الفاكهــة.
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 لمع داجیإ ىلع مھتردق مدع وھ ّيسیئّرلا ببّسلا دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخ نم ةئملاب ٢٤و ةینفلا ایرولاكبلا فوفص
 ربكألا رجألاو ّيلاحلا مھلمعل لضفألا عقوملاو ّيلاحلا لمعلا يف نامألا نم دیزملا :يھ ىرخأ بابسأ ببسلا اذھ تلتو .دیج
 ضعب ةفلتخم يعارزلا جاتنإلا يف نیصّصختملا ةینفلا ایرولاكبلا فوفص يجیّرخ تاباجإ تتأ ،مامتھالل ریثم لكشب .ةمیق
 فورظ ىلع ةساردلا لاجم جراخ لمعلا ىلإ عفدت يتلا لماوعلا توطنا دقف – تاصاصتخالا يقاب يجیّرخب ًةنراقم ءيّشلا

 ةعارزلاب اضّرلا مدعب نمیھم روعش ىلإ امّبر ریشی دق ام ،ةّینھملا تامامتھالا يف رّیغتو ةّیقوثوم رثكألا لمع لودجو ةّیلئاع
 .اًّینھم اًراسم

 37ّيساردلا راسملا عون بسحب ةساردلا لاجمب طبترت ال ةفیظو يف لمعلا بابسأ .29 مسرلا
 

 

 .مھلوخدم مھبسك صرف نیسحتو ّيلاحلا مھلمع نیسحتب طبتری لبقتسملا يف ھیلإ نوطّطخی ام ّنأ نیجیرخلا مظعم ركذ .16
 ةصرف اودجی نأ لمعلا نع نولطاعلا نیَراسملا الك نم نوجیّرخلا ىّنمت ،ةمداقلا ثالثلا تاونسلل تاّططخملا نع لاؤّسلا دنع
 دّدح ،ةینفلا ایرولاكبلا فوفص يجیّرخل ةبسنلاب .ةمیق ىلعأ ًالخد اوبسكی نأ مئاد لكشب نوفّظوملا نوجیّرخلا ىّنمتو ،لمع

 ىلإ اوراشأ مھنم ةئملاب ٢١و مھتسارد مامتإل اوطّطخ مھنم ةئملاب ٢٩ .مھل اًّیسیئر اًفدھ لمع ةصرف داجیإ مھنم ةئملاب ٤٧
 لمعلا داجیإ مھنم ةئملاب ٥٢ ةبسن تّددح ،دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخل ةبسنلاب .ّيراجّتلا مھعورشم قالطإ ىلع مھتّین
 عورشم قالطإ ةّین ىلإ مھنم ةئملاب ١٦ ةبسن تراشأو ،ةساردلا يف رارمتسالا مھنم ةئملاب ٤٤ ةبسن تدارأو اًّیسیئر اًفدھ
 داز ذإ ،تاصاصتخالا ةفلتخملا دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخ نیب طیسب قراف كانھ ناك ،مامتھالل ریثم لكشب .ّيراجت
 ّيراجت عورشم قالطإ ىلع مزعلاو ،38ةینفلا دمألا ةریصقلا تارودلا يجیّرخ ىدل ةساردلا يف رارمتسالا ىلع مزعلا لامتحا

 يف ةیساسألا تاراھملا تارود يجیّرخ ىدل فیظوت ةصرف داجیإ ىلع مزعلاو لامعألا ةدایر تارود يجیّرخ ىدل ّصاخ
 .)31و 30 مسرلا( راطإلا اذھ يف نیسنجلا نیب تاقورف نم ام .باسحلاو ةباتكلاو ةءارقلا

 
 

 

 

 

                                                             
 .مھتسارد تالاجم نمض نولمعی نیذلا نیجیرخلا ىلإ ریشت قبطنی ال 37
 ،ةعارزلا يف ةینھملا ةحصلاو ةمالسلاو ،تاتابنلا لتاشمل ةیعارزلا تاسرامملاو ،يعارزلا يتابنلا جاتنإلا تایساسأ :ةینقتلا تارودلا تلمش 38
 :ةھكافلا راجشأ جاتنإو ،نوتیزلا :ةھكافلا راجشأ جاتنإو ،اطاطبلا :ةیلقحلا لیصاحملا جاتنإو ،سخلا :ءارضخ راضخ جاتنإو ،قئادحلا ءانبو
 ،داصحلاو ةیفاقثلا تاسرامملا ،رتعزلا جاتنإ :ةیرطعلا تاتابنلاو ،وداكوفألا :ةھكافلا راجشأ جاتنإو ،ةدئاملا بنع :ةھكافلا راجشأ جاتنإو ،ةحافتلا
 ام تاسراممو حافتلا داصحو ،داصحلا دعب ام تاسراممو نوتیزلا داصحو ،داصحلاو ةیفاقثلا تاسرامملا ،جاتنإلا :نانبل يف يرمثلا ربونصلاو
 .ةھكافلا راجشأ میلقتو میعطتو ،داصحلا دعب
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 ّيساردلا راسملا عون بسحب ةمداقلا ثالثلا تاونسلل نیجیّرخلا فادھأ .30 مسرلا

 

 

 يصخشلا مامتھالا وھ يسیئرلا مھعفاد نإ اولاق ،مھتسارد ةلصاوم مھرایتخال ةیسیئرلا بابسألا نع نوجیرخلا لئُس امدنعو
 .ةفیظو ىلع روثعلا يف مھصرف نیسحتو ایلع ةینھم وأ ةیمیداكأ ةداھش ىلع لوصحلا ىلإ ةجاحلا ھیلی ،نیعم لاجم/عوضومب

 
 

 ّيسارّدلا راسملا عون بسحب ةسارّدلا لامكتسا بابسأل نیجیرخلا فینصت .31 مسرلا
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الرسم 31. تصنيف الخريجني ألسباب استكامل الّدراسة بحسب نوع املسار الّدرايّس
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ــرة مــن  ــة، ليــس مــن املســتغرَب أن تعمــل نســبة كب العمــل الرديئ

الخريجــن يف قطاعــات ال ترتبــط مبجــاالت دراســتهم، ال ســيّام يف 

ــارة. ــات والتج ــي الخدم قطاَع

ــاد  ــان إليج ــيلتان املفّضلت ــخصيّة واألرسة هــام الوس ــارف الَش املع  .4

العمــل. ولكــن مــا مــن مــؤرّش يؤكّــد أيًّــا منهــام هــي األفضــل. بالفعل، 

ــة  ــة عمــل الخريجــن واألزمــة االقتصاديّ ال ميكــن الفصــل بــن إمكانيّ

التــي تعيشــها حاليًّــا البــالد. باإلضافــة إىل ذلــك، بينــام قــد تكــون فرص 

العمــل متاحــة أمــام الخريجــن، إن األجــور املقدمــة وظــروف العمــل 

غــر مرضيــة بالنســبة إليهــم.

ــيّة  ــباب الرّئيس ــد األس ــا أح ــل أيًض ــرص العم ــر ف ــدم توفّ كان ع  .5

ــون  ــار املجيب ــّر. أش ــل الح ــال إىل العم ــّرر االنتق ــن ق ــا َم ــي قّدمه الت

ــل واحــد  ــن صاحــب عم ــراوح ب ــون إىل متوســط ي ــم يتّوجه إىل أنّه

و5 أصحــاب عمــل، مــا يُعتــر رقــامً منخفضــاً، ونصــف املجيبــن ذكــروا 

ــام  ــل. ك ــاب العم ــن أصح ــن أّي م ــة م ــى إجاب ــوا ع ــم مل يحصل أنه

أشــارت أغلبيّــة املجيبــن عنــد ســؤالهم عــن اهتــامم أصحــاب العمــل 

ــامم بشــهادتهم.  ــدوا أّي اهت بشــهادتهم إىل أّن أصحــاب العمــل مل يُب

يف حــن مل يبلــغ املجيبــون عــن أي تحديــات رئيســية تواجههــم يف   .6

العمــل، تُعتــر ظــروف العمــل غــر املرضيــة املعروضــة مثــل األجــور 

املنخفضــة وغيــاب شــبه تــام ألي مخصصــات، باإلضافــة إىل اســتعامل 

معــدات خطــرة والتعــرّض لإلســاءة اللفظيــة والتحــرش الجنــي، مــن 

املســائل املهمــة التــي تتعلــق بالعمــل الالئــق والتــي يتعــن معالجتهــا 

ــا يف  ــم إصالحه ــا ت ــروف إذا م ــذه الظ ــاهم ه ــن أن تس ــاً. وميك كلي

تحســن التصــورات االجتامعيــة لــدى الشــباب واملجتمــع. ويف اآلونــة 

ــج  ــث مناه ــاء تحدي ــار، أثن ــة يف االعتب ــذت وزارة الزراع ــرة، أخ األخ

التعليــم الزراعــي، إدمــاج وحــدات تعلـّـم لنــرش التوعيــة يف مــا يتعلــق 

بقوانــن العمــل وتدابر الحامية مــن التحرش الجني.  

التوصيات  .2

بنــاًء عــى االســتنتاجات التــي تــّم التّوّصــل إليهــا بفصــل االســتطالع، 

يــوىص باتّخــاذ اإلجــراءات التاليــة:

تقديــم الدعــم للمزارعــن وغرهــم مــن أصحــاب العمــل يف   -1

ــع  ــل إنتاجهــم إىل منتجــات تتمتّ ــة، وتحوي القطــاع لتحســن اإلنتاجي

ــل  ــن أج ــل م ــروف العم ــور وظ ــن األج ــى، وتحس ــح أع ــش رب بهام

جعــل الوظائــف الزراعيــة أكــر جاذبيــة. ويف الوقــت نفســه، ينبغــي 

عــى وزارة العمــل أن تقــّدم الدعــم املطلــوب لضــامن تنفيــذ قانــون 

ــل يف هــذا القطــاع.  ــل بشــكل كام العم

ــد  ــا بع ــف م ــات التّوظي ــّي وخدم ــه املهن ــة التّوجي تحســن عمليّ  -2

االستنتاجات  .1

ــدارس  ــاق بامل ــالب إىل االلتح ــع الط ــي تدف ــل الت ــّدد العوام تتع  .1

الزراعيّــة. بشــكل عــاّم، مل يذكــر الطــالب مــن كال املســاَرين )صفــوف 

البكالوريــا الفنيــة والــدورات القصــرة األمــد( دوافــع متينــة حملتهــم 

ــّي. بالنســبة  ــار التعليــم والتدريــب يف املجــال التقنــي واملهن إىل اختي

ملــن قــّدم حافــزًا متيًنــا، بــدى قــرب املؤسســة التعليميّــة مــن املنــزل 

ــم  ــار التعلي ــخاص إىل اختي ــع باألش ــذي دف ــة ال ــر أهميّ ــل األك العام

ــة  ــف كافّ ــرًا إىل أّن تصني ــّي. نظ ــي واملهن ــال التقن ــب يف املج والتدري

العوامــل املذكــورة كان متدنّيًــا، مثـّـة حاجــة إىل عمليّــة دراســة إضافيّــة 

للّدوافــع التــي ال تشــّجع عــى اختيــار التعليــم والتدريــب يف املجــال 

ــا مــن  ــّي، مــن خــالل وســائل بحــث أخــرى ومعالجته ــي واملهن التقن

ــم  ــمعة التعلي ــدو س ــك، تب ــى ذل ــالوًة ع ــددة. ع ــر مح ــالل تداب خ

ــن  والتدريــب يف املجــال التقنــي واملهنــّي ونصائــح األهــل عاملـَـن مهمَّ

ــي  ــة الت ــار املؤسس ــد اختي ــالب عن ــم الط ــبة إىل معظ ــبيًّا بالنس نس

ــا بالنســبة  ــّي. أّم ــي واملهن ــب يف املجــال التقن ــم والتدري ــر التعلي توفّ

ــون  ــر الخريج ــص، ذك ــار التخص ــى اختي ــر ع ــي تؤث ــل الت إىل العوام

االحــرام يف املجتمــع، الــذي ميكــن أن يكــون مرتبطــاً بنوعيــة العمــل 

ــا  ــرص العمــل عــى أنّه ــر ف ــّي ونصيحــة األهــل وتوفّ ــه املهن والتوجي

ــة. ــل ذات أولويّ عوام

يرتفــع معــّدل الرضــا عــن االختيــار لــدى خّريجــي صفــوف   .2

ــع  ــد عــى حــّد ســواء، م ــدورات القصــرة األم ــة وال ــا الفني البكالوري

ــم  ــر التعلي ــذي يوفّ ــز ال ــاه املرك ــيشء تج ــض ال ــح بع ــا يجن أّن الرّض

والتدريــب يف املجــال التقنــي واملهنــّي أكــر منــه تجــاه مجــال 

الدراســة. تُظهــر النتائــج أّن هــذا الرضــا ال يرتبــط يف أغلــب األحيــان 

ــاد فرصــة  ــة إيج ــل بإمكانيّ ــيّة/التدريب، ب ــدورة الدراس ــص ال بخصائ

ــا لهــذا الســبب  عمــل مناســبة يف مجــال الدراســة بعــد التخــّرج. رمّب

ونظــرًا للصعوبــات التــي يواجههــا الخريجــون يف إيجــاد فرصــة عمــل، 

اعتــروا أّن خدمــات إيجــاد العمــل تشــّكل الجانــب األكــر حاجــة إىل 

ــب.   ــج التدري ــب برنام ــن جوان ــارئ ب ــن ط تحس

ــة  ــّرج منخفض ــد التخ ــل بع ــرص العم ــاد ف ــّدالت إيج ــت مع كان  .3

نســبيًّا، فـــ30 إىل 40 باملئــة مــن خّريجــي املســاَرين الّدراســيَّن الذيــن 

ــد  ــل بع ــدون عم ــوا ب ــنة 2017 و2018 ظلّ ــل س ــوق العم ــوا س دخل

مــرور 3 أشــهر عــى التخــّرج. 6 باملئــة فقــط مــن خّريجــي الــدورات 

ــا  ــة فقــط مــن خّريجــي صفــوف البكالوري ــد و12 باملئ القصــرة األم

الفنيــة يف الزراعــة هــم موظّفــون حاليًّــا بشــكل دائــم.39 نظــرًا لنتائــج 

39. ال بــّد مــن اإلشــارة إىل ان كافــة الوظائــف املرتبطــة بالزراعــة هــي موســمية مــع يــد عاملــة 

ذات مهــارات قليلــة. ومثــة العديــد مــن الوظائــف الدامئــة يف املجــال الزراعــي متوافــرة يف 

ــاص. ــام والخ ــن الع القطاع

ج . االستنتاجات والتوصيات
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امللحق 1: املنهجية   .1

يعــرض هــذا القســم املنهجيــة التــي اســتخدمها الفريــق املعنــي 

بالدراســة لتنفيــذ العمــل امليــداين. فهــي تنقســم إىل جزأيــن رئيســين: 

ــات. ــث قاعــدة البيان ــات وتحدي خطــة العمــل، وأخــذ العين

1.1 خطة العمل املُنفذة    

شــملت املنهجيــة املطلوبــة يف االطــار املرجعــي أربــع فعاليــات 

للخّريجــن تــّم خاللهــا إنجــاز جــزء كبــر مــن العمــل امليــداين. 

ــداين  ــل املي ــذ العم ــارات بتنفي ــوث واالستش ــَة البح ــت مؤسس وأوص

بكاملــه كمقابــالت وجًهــا لوجــه مــع الخّريجــن لضــامن معــدل 

)التكاليــف  الروريــة  غــر  التكاليــف  وخفــض  أعــى  اســتجابة 

والرفيهيــة(. اللوجســتية 

ــا مؤسســَة البحــوث  ــي اقرحته ــة الت ــاه املنهجي ويوضــح القســم أدن

واالستشــارات ووافــق عليهــا كل مــن فريــق منظمــة العمــل الدوليــة 

ــة. ووزارة الزراع

1.1.1. املرحلة األولية

هــذه املرحلــة هــي مرحلــة االعــداد. وتتألــف مــن 5 خطــوات وتعتــر 

ــر عــى نجــاح  ــر بشــكل كب ــا يؤث ــة ألن نجاحه ــة األكــر أهمي املرحل

الدراســة. 

املراجعة املكتبية

متثلــت الخطــوة األوىل يف مرحلــة اإلعــداد يف جمــع البيانــات والتقارير 

ذات الصلــة ومراجعتهــا. وتهــدف هــذا املراجعــة املوجــزة إىل تنقيــح 

ســياق الدراســة، وتحديــد الثغــرات الرئيســية يف املعلومــات، وتوفــر 

املعلومــات لتحديــث االســتبيان. وقــد زودت منظمــة العمــل الدوليــة 

ووزارة الزراعــة فريــق املعنــي بإجــراء الدراســة بالتقاريــر ذات الصلــة 

الســتخدامها كمســتندات داعمــة لهــذه املهمــة.

تحديث االستبيان  

متـّـت صياغــة االســتبيان لتقييــم أثــر برامــج التدريــب عــى التوظيــف، 

وآثــاره مــن حيــث نــوع الجنــس، ولحصــول عــى آراء الخّريجــن حــول 

ــة  ــع املدرج ــملت املواضي ــة. وش ــدورات التدريبي ــة ال ــة ونوعي أهمي

ــب،  ــل والتدري ــج التأهي ــة، وبرام ــات الدميوغرافي ــتبيان: البيان يف االس

التدريــب ضمــن إطــار برامــج التعليــم والتدريــب يف املجــال التقنــي 

ــا  ــة عــى أنه ــرت هــذه الخدم ــد اعت ــة. وق ــي الخــاّص بالزراع واملهن

األقــل تقديــرًا مــن قبــل املــدارس، وهــذا أمــر بالــغ األهميــة لتزويــد 

الطــالب يف وقــت مبكــر باألدلــة املتعلقــة باآلفــاق واملســارات املهنيــة 

يف القطــاع. 

ــر التعليــم والتدريــب يف املجــال  يتعــّن عــى املــدارس التــي توفّ  -3

التقنــي واملهنــّي أن تطــّور املزيــد مــن الروابــط مــع القطــاع الخــاّص، 

ــم عــى محــاكاة  ــم القائ مــن خــالل التّدريــب يف مــكان العمل/التعلّ

ــا الخّريجــون للتمــرّن  ــي يحظــى به ــادة الفــرص الت ــة زي العمــل بغي

عــى املهــارات الخاّصــة مبهنتهــم، ومــن خــالل االستشــارات الّدوريّــة 

ــب يف  ــم والتدري ــج التعلي ــاط برام ــة ارتب مــع أصحــاب العمــل لكفال

ثــة. ميكــن أن  املجــال التقنــي بالطلــب يف الســوق وضــامن بقائهــا محدَّ

يســاعد التشــبيك مــع أصحــاب العمــل أيًضــا عــى زيــادة الوعــي لــدى 

م يف هــذه املــدارس،  أصحــاب العمــل مبســتوى وجــودة التعليــم املقــدَّ

بغيــة زيــادة تقديــر الشــهادات التــي يحملهــا الطــالب. 

ال بــّد مــن وضــع آليــة أو منصــة دعــم إلرشاك أصحــاب العمــل يف   -4

وضــع معايــر التأهيــل وضــامن الجــودة للتأكــد مــن تلبيــة الخريجــن 

ــع  ــارات القطــاع لتوق ــس مله ــوىص أيضــاً بإنشــاء مجل ــم. وي لتوقعاته

املهــارات الالزمــة يف القطــاع الزراعــي بانتظــام. ضــامن تحديــث 

ــة ضــامن جدواهــا. ميكــن  ــة بغي املناهــج الدراســيّة واملــواّد التّدريبيّ

أن تعمــل املــدارس عــى تحديــث املناهــج الدراســية ومراجعــة كافّــة 

الرامــج والــدورات – بالتنســيق مــع القطــاع الخــاص ووزارة الزراعــة 

ــيّة  ــدورات الدراس ــن ال ــد م ــع املزي ــة لوض ــة – مبحاول ووزارة الربي

القامئــة عــى الطلــب.

معايــر  تحســن  إىل  تســعى  أن  الزراعــة  وزارة  عــى  يتعــّن   -5

التأهيــل وضــامن الجــودة وإرشاك أصحــاب العمــل يف عمليــة إصــدار 

الشــهادات بحيــث يتــم تقديــر واحــرام الشــهادات مــن قبــل أصحــاب 

ــل. العم

ــط  ــر مــن الخّريجــن عــن عمــل يف مجــاالت ال ترتب يبحــث الكث  -6

ــد مــن تزويــد الخّريجــن  مبجــال دراســتهم. بالتــايل، مــن املهــّم التّأكّ

خــالل فــرة دراســتهم مبجموعــة مهــارات قابلــة للنقــل ميكــن نقلهــا 

بســهولة مــن وظيفــة إىل أخــرى. يــوىص إًذا بإدمــاج املهــارات الحياتيّــة 

ــي. وقــد  ــم والتدريــب يف املجــال التقن بشــكل أكــر يف برامــج التعلي

اتخــذت وزارة الزراعــة تدابــر ملعالجــة ذلــك يف اطــار الرنامــج 

ــوة  ــل خط ــا ميث ــة، م ــة الزراعي ــدارس التقني ــد يف امل ــي الجدي التعليم

ــف. هامــة نحــو تحســن فــرص التوظي
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1.1.2. مرحلة التنفيذ

بدأت مرحلة التنفيذ لدى إنجاز التقرير االويل واملوافقة عليه.

اختيار جامعي البيانات وتدريبهم 

ــعة  ــبكتها الواس ــى ش ــارات ع ــوث واالستش ــَة البح ــدت مؤسس اعتم

ــن يف  ــات املقيم ــي البيان ــل وجامع ــد طوي ــذ أم ــن من ــن املتعاون م

املناطــق املســتهدفة. وقــد تــم تدريبهــم عــى اســتخدام األدوات 

التقنيــة بشــكل صحيــح مــن أجــل الحصــول عــى إجابــات أكــر دقــة 

ومالءمــة واكتــامال مــن األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت، 

والحــد مــن أي ســوء تفســر لألســئلة. وشــمل التدريــب موجــزاً حــول 

أهــداف الدراســة، ومــن ثــم تذكــر املبــادئ التوجيهيــة العامــة إلجــراء 

ــة  ــب وصياغ ــاد والتهذي ــز والحي ــث التحي ــن حي ــة م ــة ميداني دراس

الرئيســية املســتخدمة يف  تــّم رشح املفاهيــم  األســئلة. وبعدهــا، 

األدوات التقنيــة، ثــم أعقبهــا مناقشــة مــع طــرح أســئلة. عــالوة عــى 

ذلــك، تــم إنشــاء مجموعــة دردشــة عــر منصــة اســتطالع ميكــن مــن 

ــدروس املســتقاة. ــادل األســئلة والتوضيحــات وال ــا تب خالله

املرحلة التجريبية  

قبــل اطــالق االســتطالع وبعــد التدريــب، تــم اختبــار االســتبيان للتأكد 

مــن أن األســئلة مفهومــة جيــداً والتــامس املعلومــات املطلوبــة. 

وقــد ســمح هــذا االختبــار بالكشــف عــن بعــض األخطــاء يف صياغــة 

ــن  ــج، متك ــذه النتائ ــتناداً إىل ه ــطلِعن. واس ــن أداء املُس ــئلة وع األس

ــئلة  ــة األس ــن: )1( ضــامن صياغ ــي بإجــراء الدراســة م ــق املعن الفري

ــئلة و/ ــة األس ــرات يف صياغ ــال تغي ــوم وإدخ ــح ومفه ــكل صحي بش

أو محتواهــا كلــام أمكــن؛ )2( التأكــد مــن أن املُســطلِعن املختاريــن 

ميلكــون املؤهــالت املطلوبــة وأنهــم تلقــوا التدريــب املناســب إلجــراء 

االســتطالع.

العمل امليداين

ــا  ــي دورات البكالوري ــع خّريج ــع جمي ــة م ــة التتبعي ــت الدراس أجري

الفنيــة الزراعيــة مــن 7 مــدارس تقنيــة زراعيــة خــالل الّســنتَن 

الّدراســيّتَن 2017-2016 و2018-2017، الذيــن كان باإلمــكان التواصل 

ــام 2018  ــد للع ــدورات القصــرة األم ــة خّريجــي ال ــع عين ــم وم معه

ــوع  ــل مجم ــا جع ــاً(؛ م ــغ 533 خريج ــاميل بل ــدد إج ــل ع ــن أص )م
املســتهدفن 363 خريجــا. 40

قــام فريــق مؤسســَة البحــوث واالستشــارات بالرجمــة إىل اللغــة 

العربيــة، ثــم قــام برمجــة االســتبيان الكمــي للمســتطلِعن مللئــه عــر 

40. املزيد من التفاصيل حول العينة متوافر تحت قسم "تحديث قاعدة البيانات".

التقــّدم الــدرايس، تقييــم التدريــب، االنتقــال مــن التدريــب إىل العمل، 

الدخــول إىل ســوق العمــل، املســار املهني، اســتخدام الكفــاءات، املهنة 

الحاليــة والعالقــات مــع املؤسســات التعليميــة التقنيــة )العالقــة بــن 

التدريــب والعمــل(، والتطويــر الوظيفــي والتخطيــط املســتقبي.

ــاون  ــة االســتبيان بالتع ــي بإجــراء الدراســة مبلراجع ــق املعن ــام فري ق

مــع وزارة الزراعــة ومنظمــة العمــل الدوليــة. ومتثلــت هــذه املهمــة 

ــة، وإعــادة  ــك غــر الروري ــة أو حــذف تل ــة أســئلة رضوري يف إضاف

صياغــة أســئلة غــر واضحــة أو متحيــزة، وإعــادة ترتيــب األســئلة يف 

االســتبيان، يف محاولــة لتصميــم األداة املثاليــة التــي ســتُعطي النتيجــة 

األكــر فعاليــة بأقــل هامــش خطــأ.

إعداد منهجية أخذ العينات

بينــام تضــّم الدراســة جميــع خّريجــي دورات البكالوريــا الفنيــة 

الزراعيــة للمــدارس الفنيــة الســبع، تــم اختيــار عينــة مــن الــدورات 

القصــرة األمــد عــى أســاس أخــذ العينــات باســتخدام تقنيــة طبقيــة 

ــتلمة. ــات املس ــدة البيان ــن يف قاع ــا مدرج ــاميل 532 خريًج ــن إج م

ــة  ــتهدفة والعين ــات املس ــع العين ــص توزي ــي تلّخ ــداول الت ــرٍد الج تَ

قاعــدة  "تحديــث  بعنــوان  التــايل  القســم  املأخــوذة يف  الفعليــة 

البيانــات". 

تحديث قاعدة بيانات عناوين الخّريجني 

ووفقــاً لألطــر املرجعيــة، يتعــّن عــى الفريــق املعنــي بالدراســة 

االتصــال بالخّريجــن وتحديــث معلومــات االتصــال بهــم قبــل مرحلــة 

جمــع البيانــات. وقــد بــدأت هــذه املهمــة مــن خــالل قيــام منظمــة 

دورات  خّريجــي  بيانــات  لوائح/قاعــدة  بتوفــر  الدوليــة  العمــل 

ــة  ــن للخدم ــة املتطّوع ــة جمعيّ ــم مؤسس ــة، وتقدي ــا الفني البكالوري

ــة )AVSI(  لوائــح بأســامء خّريجــي الــدورات القصــرة األمــد.  الّدوليّ

تضمنــت قواعــد البيانــات هــذه أســامء الخّريجــن، وســنة تخرجهــم، 

ــي بإجــراء  ــق املعن واملــدارس، ومعلومــات االتصــال بهــم. وكان الفري

الدراســة مســؤوالً عــن االتصــال بهــؤالء الخّريجــن للتأكيــد عــى 

ــا.  ــة أو تصحيحه ــم الخاص معلوماته

تــم تنفيــذ هــذا التحديــث إمــا مــن خــالل املكاملــات املبــارشة، أو - يف 

حــال وجــود رقــم خاطئ/غــر موضــوع بالخدمــة - مــن خــالل تقنيــة 

  .)snowballing technique( كــرة الثلــج

صياغة التقرير االويل

اختُتمــت املرحلــة األوىل مــن الدراســة بتقديــم تقريــر أويل يتضمــن 

أخــذ  بالتفصيــل، وإطــار  البيانــات  اســراتيجية ومنهجيــة جمــع 

العينــات، واألدوات التقنيــة )االســتبيان املُحــدث(.
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تنفيــذ االســتطالع بطريقــة فّعالــة ويف الوقــت املناســب؛

إجــراء عمليــات تحقــق مــن مــدى االتســاق بشــكل منتظــم   -

ــد  ــم تشــغيله كل يومــن، وتزوي ــج مســبقاً يت ــف مرم باســتخدام مل

املســتطلِعن عــى االرض باملعلومــات املرتجعــة لتعديــل األداء حســب 

ــة؛ ــات املجّمع ــح البيان ــرورة وتصحي ال

بعد االستطالع:

تنظيــف البيانــات باســتخدام تدابــر الســالمة املدمجــة يف برنامــج   •

KOBO وعمليــات التحقــق مــن مــدى االتســاق التــي تجريهــا 

مؤسســَة البحــوث واالستشــارات؛

ــة للتحقــق مــن  ــة /مكاملــات عشــوائية مــرة ثاني ــارات ميداني زي  •

املعلومــات يف حــال وجــود أي شــكوك؛

1.1.4. مرحلة التحليل واإلبالغ 

تــم تحليــل البيانــات مــن خــالل اســتخدام األســاليب اإلحصائيــة مثــل 

ــل االنحــدار، وغرهــا.  ــن، وتحلي ــل التباي ــة، وتحلي ــات الرافقي التبويب

وأتــت جميــع النتائــج عــى أســاس مجمــوع األشــخاص ثــم تــم 

ــي  ــق املعن ــذ الفري ــام أخ ــن. ك ــات املجيب ــب مواصف ــيمها حس تقس

ــات  ــع دراس ــة م ــل، أو مقارن ــز محتم ــار أي تحي ــة يف االعتب بالدراس

ــة، أو  ــة جغرافي ــات مســتهدفة أخــرى، أو منطق أخــرى و/أو مجموع

ــاً  ــج أيض ــع النتائ ــة جمي ــت مقارن ــد متّ ــخ. وق ــة، إل ــاالت الدراس مج

مــع الســياق االجتامعــي واالقتصــادي، وأي معلومــات حــول الســياق 

ــل. ــوق العم ــياق س ــي أو س التعليم

ركــز التحليــل عــى اإلجابــة عــى األســئلة البحثيــة الرئيســية للدراســة 

التتبعيــة:

مــاذا يحــدث للخّريجــن بعــد مغادرتهــم املؤسســات التعليميــة/   -

ــة؟ التدريبي

ــة  ــرة زمني ــادراً عــى إيجــاد عمــل خــالل ف ــج ق هــل كان الخري  -

معقولــة؟ ملــاذا؟ )املطابقــة بــن العــرض والطلــب يف ســوق العمــل يف 

ــة(.  ــاع الزراع قط

ــي اكتســبوها  ــارات واملعــارف الت هــل يســتخدم الخريجــون امله  -

ــاذا؟  ــك، مل ــة؟ إذا مل يكــن الحــال كذل يف املؤسســة التعليمية/التدريبي

)مــا مــدى صلــة الــدورات التدريبيــة بالطلــب يف الســوق؟ ومــا مــدى 

ــا؟(. فعاليته

مــا هــي املهارات/الكفــاءات املطلوبــة يف ســوق العمــل؟ )مجاالت   -

ــة(. إلدخــال تحســينات عــى املؤسســات التعليمية/التدريبي

ــوراً(. تســتخدم عــدة وكاالت  ــات ف ــة )إلدخــال البيان ــزة اللوحي األجه

ــات املفتوحــة  ــة البيان ــج مجموع ــادًة برنام ــم املتحــدة ع ــة لألم تابع

املســح  عمليــات  إجــراء  يف   )KOBO باســم )املعــروف   )ODK(

ــن الســورين يف  ــدى الالجئ ــرر ل ــة الت ــم قابلي ــل تقيي ــة )مث الوطني

لبنــان )VaSyr( ومفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن(. يتضمن 

هــذا الرنامــج ُجمــل لضمــامن الجــودة ُممدمجــة ومصممــة خصيصــاً 

مــع ترشــيحات مؤمتتــة لتقليــل هامــش الخطــأ. وميكــن تحميــل 

الرنامــج عــى األجهــزة اللوحيــة والهواتــف املحمولــة؛ وبالتــايل ميكــن 

للمســتطلِعن اســتخدام هواتفهــم أثنــاء العمــل امليــداين. كــام ميكــن، 

ــات  ــع إحداثي ــاً م ــع تلقائي ــج، تســجيل املوق ــن خــالل هــذا الرنام م

املوقــع عــر نظــام تحديــد املواقــع العاملــي لــكل اســتبيان تــّم مــلءه.

 

ومســاعدة  ملتابعــة  امليــداين  العمــل  خــالل  فعــاالً  اإلرشاف  وكان 

املســتطلِعن يف أي إزعــاج قــد يحــدث يف امليــدان. وتــّم تقديــم تقاريــر 

مرحليــة دوريــة إىل منظمــة العمــل الدوليــة ملتابعــة للعمــل امليــداين. 

ــّم  ــر معلومــات مثــل: عــدد االســتبيانات التــي ت تضمــن هــذا التقري

ــا. ــة، واملالحظــات، وغره ــتبيانات املراكم ــدد االس ــا، وع إعادته

البحــوث  مؤسســَة  فريــق  بــدأ  امليــداين،  العمــل  إنجــاز  لــدى 

واالستشــارات يف تنظيــف البيانــات الكميــة التــي تــم جمعهــا يف 

االســتطالع. نتائــج  وســحب   SPSS برنامــج 

1.1.3. ضامن الجودة

مــن أجــل ضــامن عكــس البيانــات التــي تــم جمعهــا الوضــع الفعــي 

عــى األرض وإجــراء الدراســة بطريقــة موّحــدة يف مختلــف املناطــق 

ــد  ــل وبع ــر قب ــن التداب ــدداً م ــة ع ــذه الدراس ــذ ه ــتهدفة، تنف املس

االســتطالع لضــامن الجــودة.

قبل االستطالع:

ــا  ــة ومفاهيمه ــداف الدراس ــم أه ــى فه ــتطلِعن ع ــب املس تدري  -

موحــدة  بطريقــة  االســتبيان  اســتخدام  عــى  وكذلــك  األساســية 

ودقيقــة. ويشــمل هــذا التدريــب مقابــالت وهميــة وتعليقــات 

األداء؛ لتعديــل  مبــارشة 

ــئلة  ــول األس ــامن حص ــي لض ــتبيان التتبع ــي لالس ــار تجريب اختب  -

عــى املعلومــات املطلوبــة، ومــن أجــل اختبــار أداء املســتطلِعن؛

خالل االستطالع:

ــون  ــن يقدم ــن، الذي ــن امليداني ــل املرشف ــن قب ــي م إرشاف يوم  -

البحــوث  تابــع ملؤسســة  ميــداين مركــزي  اىل منســق  تقاريرهــم 

ــامن  ــة وض ــئلة ميداني ــى أي أس ــة ع ــل اإلجاب ــن أج ــارات م واالستش
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#الوضع
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1رقم هاتف غري موجود يف قاعدة البيانات

1وفاة
158املجموع

ــي ســيتم  ــة الت ــا الفني ــع خّريجــي دورات البكالوري ــّم توزي ــه، ت وعلي

ــايل: ــداين عــى الشــكل الت اســتهدافهم يف االســتطالع املي

املجموع2018 - 20172017 - 2016اسم املدرسة

241943نارصية رزق
549العبدة
9817البرتون
314الخيام

112233النبطية
235الفنار

101323بعقلني
6569134املجموع

1.2.2. خريجو الدورات القصرية األمد

ــة  ــة املتطّوعــن للخدمــة الّدوليّ شــملت البيانــات الــواردة مــن جمعيّ

ــات  ــد يف الجامع ــدورات القصــرة األم ــن خّريجــي ال )AVSI( 532 م

اللبنانيــة والســورية، باإلضافــة إىل خريــج عراقــي واحــد.42 كان توزيــع 

هــؤالء الخّريجــن الـــ532 عــى الشــكل التــايل:

 التوزيع بحسب نوع الجنس والجنسية –

إجاميل قاعدة البيانات

مجموعأنثىذكر

142200342لبنانيون
51139190سوريون 
193339532املجموع

42. تّم استثناء الخريج العراقي من العينة.

1.1.5. تعديل املنهجية بسبب تفيش جائحة كوفيد – 19

ــيش جائحــة كوفيــد - 19 والتدابــر التــي اتخذتهــا  عــى ضــوء تف

ــن  ــي، كان م ــد االجتامع ــب التباع ــي تتطل ــة والت ــة اللبناني الحكوم

املســتحيل مواصلــة االســتطالع امليــداين مــن خــالل املقابــالت املبارشة. 

واتفقــت مؤسســَة البحــوث واالستشــارات مــع منظمــة العمــل 

ــب  ــد إجــراء تدري ــي بع ــة عــى التحــول إىل االســتطالع الهاتف الدولي

آخــر للمســتطلِعن ونقــل كامــل شــبكتها وبرامجهــا لجمــع البيانــات، 

ــاً لوجــه،  ــّم مــلء 138 اســتبيانا وجه ــداين. ت ــب املــرشف املي إىل مكت

ــف. ــر الهات ــتبياناً ع و225 اس

1.2 معاينة وتحديث قاعدة البيانات   

ــن  ــة م ــا الفني ــح بأســامء خّريجــي دورات البكالوري ــي لوائ ــد تلق بع

ــد  ــرة األم ــدورات القص ــي ال ــامء خّريج ــح بأس ــة  ولوائ وزارة الزراع

ــة )AVSI(، قامــت مؤسســَة  ــة املتطّوعــن للخدمــة الّدوليّ مــن جمعيّ

البحــوث واالستشــارات بجمــع قواعــد البيانــات يف ملــف واحــد علىــى 

ــث.   ــتخدامها يف التحدي EXCEL الس

1.2.1. خريجو صفوف البكالوريا الفّنّية الّزراعّية

تشــمل البيانــات الــواردة مــن وزارة الزراعــة 158 خريجــاً خــالل 

41 موزعــن عــى  الّدراســيّتَن 2017-2016 و2017-2018  الّســنتَن 

ــايل: ــو الت النح

املجموع2018 – 20172017 - 2016اسم املدرسة

292049نارصية رزق
6713العبدة
91019البرتون
516الخيام

132336النبطية
347الفنار

111728بعقلني
7682158املجموع

اتصــل فريــق مؤسســَة البحــوث واالستشــارات بــكل رقــم هاتــف يف 

ــام  ــت األرق ــات االتصــال. ويف حــال كان ــد معلوم هــذه القامئــة لتأكي

خاطئــة، تــم اســتخدام تقنيــة كــرة الثلــج )snowballing( للتحديــث. 

وكانــت النتائــج عــى النحــو التــايل:

و-2016  ،2015-2014 الدراســية  الســنوات  خــالل  الخريجــن  أيضــاً  البيانــات  تشــمل   .41

ــوث  ــة البح ــل مؤسس ــاق عم ــن نط ــدرج ضم ــات ال تن ــذه البيان ــن ه 2015 و2018-2019، لك

واالستشــارات.
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ــبعة(؛ ــة )املش ــن العين ــاح، ضم ــم بنج ــة به ــال الخاص االتص

تــم توزيــع الخّريجــن اللبنانيــن بأقــرب شــكٍل ممكــن مــن   .3

املرجعــي؛ لالطــار  وفقــاً  املطلــوب  التوزيــع 

األمــد  القصــرة  الــدورات  مل يحــر ســوى نصــف خّريجــي   .4

الــدورات املقدمــة )جميــع األيــام(، حتــى أن بعضهــم حــر أقــل مــن 

50 يف املئــة مــن الصفــوف الدراســية، ولكــن كان ال بــد مــن إدراجهــم 

يف العينــة مــن أجــل الوصــول إىل الحــد األدىن املطلــوب بالنســبة 

ــخاص؛ ــدد األش لع

1.2.3. العينة النهائية 

تضمــن عقــد مؤسســة البحــوث واالستشــارات هدفــاً يتمثـّـل يف تعبئــة 

380 اســتبياناً؛ مــن بينهــا 158 لصفــوف البكالوريــا الفنيــة و224 

ــد.  ــدورات القصــرة األم لخّريجــي ال

البيانــات، متّكنــت املؤسســة مــن تحديــث  تلقــي قواعــد  بعــد 

ــوف  ــن صف ــّرج م ــاً تخ ــة بـــ ـ134 طالب ــال الخاص ــات االتص معلوم

البكالوريــا الفنيــة )مــن أصــل 158 للباكلوريــا الفنيــة( وبـــ 262 طالبــاً 

تخــّرج مــن الــدورات القصــرة األمــد )مــن أصــل 532 مــن خّريجــي 

الــدورات القصــرة األمــد(. لذلــك، كانــت العينــة املســتهدفة للعمــل 

امليــداين 134 طالبــاً متخــّرج مــن صفــوف البكالوريــا الفنيــة وتــّم رفــع 

الرقــم املســتهدف إىل 246 لخّريجــي الــدورات القصــرة األمــد )ليصــل 

ــن  ــخصاً م ــغ 16 ش ــتبدال يبل ــش اس ــرك هام ــوع إىل 380(، وت املجم

ــد.  ــدورات القصــرة األم خّريجــي ال

ــت مؤسســَة البحــوث واالستشــارات  ــاء إكــامل االســتطالع، تواصل أثن

ــل 134،  ــن أص ــة م ــا الفني ــوف البكالوري ــن صف ــاً م ــع 128 خريج م

ــاً مــن الــدورات القصــرية األمــد مــن أصــل 246،  ومــع 235  خّريجي

ــغ  ــتبدال. ويبل ــش االس ــن هام ــن ضم ــة املوجودي ــتخدام كاف ــع اس م

ــا. ــالت 363 مجيًب ــا املقاب ــت معه ــي أجري ــة الت ــوع العين مجم

نتج عن عملية تحديث قاعدة البيانات ما يي:

#الوضع
261أرقام هاتف صحيحة 
104أرقام هاتف خاطئة 

53خارج الخدمة 
68ال إجابة بعد اتصاالت متكررة

20مغلق
10غادروا البالد

5تكرار )اسم الطالب مذكور مرتني(
11رقم هاتف غري موجود يف قاعدة البيانات

532املجموع

وفــق االطــار املرجعــي، يجــب أن يشــمل العمــل امليــداين عينــة مــن 

224 مــن خّريجــي الــدورات القصــرة األمــد مــن أصــل 532 43 حســب 

التوزيــع أدنــاه:

 التوزيع بحسب نوع الجنس والجنسية – وفق

االطار املرجعي

املجموعأنثىذكر

6084144لبنانيون
225880سوريون 
82142224املجموع

اســتناداً إىل منهجيــة أخــذ العينــات وبعــد تحديــث قاعــدة البيانــات، 

ــى  ــداين، ع ــتطالع املي ــتدرج يف االس ــي س ــة الت ــع العين ــيكون توزي س

الشــكل التــايل:

التوزيع بحسب نوع الجنس والجنسية – 

العينة النهائية

املجموعإناثذكر

63104167لبنانيون
196079سوريون 
82164246املجموع

ال بّد من اإلشارة إىل ما يي:

متّــت زيــادة إجــاميل العينــات مــن 224 إىل 246 للتوصــل إىل   .1

مجمــوع األشــخاص املســتهدفن البالــغ 380 حســب اقــراح مؤسســة 

البحــوث واالستشــارات )تــّم التواصــل مــع 134 مــن خّريجــي دورات 

ــع(. ــداًل مــن عــدد 156 املتوقّ ــة ب ــا الفني البكالوري

ــات  ــث معلوم ــم تحدي ــن ت ــّم إدراج الخّريجــن الســورين الذي ت  .2

43. بعد استثناء الخريج العراقي.
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امللحق 2: االستبيان   .2

االسم:

.............................................................................................................................................................................................................

العنوان:

.............................................................................................................................................................................................................

املدرسة: 

   العبدة 	

   بعقلن 	

   البرون 	

   الفنار 	

   الخيام 	

   النبطية 	

   نارصية رزق 	

   غره، حّدد: ..... 	

هل كنت ملتحقاً بـ:   

   برنامج/دبلوم باكلوريا فنية رسمي   
   دورة قصرة األمد  

 
إذا كنت ملتحقاً بدورة طويلة األمد، الرجاء تحديد الشهادة: 

BP التكميلية املهنية    	

BT البكالوريا الفنية    	

TS االمتياز الفني    	

   غره، حّدد: ..... 	

إذا كنت ملتحقاً بدورة طويلة األمد، حّدد االختصاص، انتقل إىل السؤال ٣ 

   اختصاص عام  	

   اختصاص زراعة  	

   إنتاج حيواين  	

يف حال كنت التحقت بدورة قصرية األمد، ما هو مسار واسم الدورة: 

   تقنية )ممكن تسجيل إجابات متعددة( 	

o أساسيات اإلنتاج النبايت الزراعي   
o املامرسات الزراعية ملشاتل النباتات    
o السالمة والصحة املهنيتن يف الزراعة    



33 32

o بناء الحدائق    
o إنتاج الخضار الخراء: الخس   

o إنتاج املحاصيل الحقلية: البطاطا   
o إنتاج أشجار الفاكهة: الزيتون    
o إنتاج أشجار الفاكهة: التفاحة    

o إنتاج أشجار الفاكهة: عنب املائدة     
o إنتاج أشجار الفاكهة: األفوكادو    

o النباتات العطرية: إنتاج الزعر، املامرسات الثقافية والحصاد   
o الصنوبر الثمري يف لبنان: اإلنتاج، املامرسات الثقافية والحصاد   

o حصاد الزيتون ومامرسات ما بعد الحصاد   
o حصاد التفاح ومامرسات ما بعد الحصاد   

o تطعيم وتقليم أشجار الفاكهة   
o غره، حّدد: .....   

   املهارات واملعارف األساسية يف الزراعة  	

   ريادة األعامل  	
 

يف حال التحقت بدورة قصرية األمد، كم كانت مدتها:

   أقل من 3 أشهر  	

   3 أشهر  	

   6 أشهر  	

   9 أشهر  	

   سنة أو أكر  	

التدريب واملؤهالت   

A1. ما كان اسم الرشيك املنظّم للدورة؟ 

 )AVSI( جمعيّة املتطّوعن للخدمة الّدوليّة   	

  مؤسسة رينيه معّوض  	

Secours Islamique Français   	

WFP برنامج األغذية العاملي   	

  غره، حّدد: ..... 	

A2. أين كان مكان الدورة؟

  داخل مدارس التعليم يف املجال التقني واملهني  	

  يف مركز خارج مدارس التعليم يف املجال التقني واملهني، حّدد:.... 	

  يف مكان العمل  	

  غره، حّدد: ..... 	
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A3. متى أكملت الدورة؟

شهر                                                           	

سنة      	

A4. من توىل تغطية تكاليف دورة التدريب )ممكن اختيار إجابات متعددة(؟

  الوالدان أو مقّدما الرعاية  	

)AVSI( جمعيّة املتطّوعن للخدمة الّدوليّة   	

  قرض/منحة  	

  شخيص )مدخرات/مدخول شخيص( 	

  غره، حّدد: ..... 	

A5. إىل أي مــدى كانــت األســباب التاليــة مهمــة التخــاذ قــرارك بالدراســة يف مؤسســة مخصصــة بالتعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي؟ يرجــى 
الــرد عــىل كل عامــل بوضــع عالمــة مــن 1 إىل 5 )1 = غــري مهــم عــىل اإلطــالق؛ 5 = مهــم جــًدا(.

 	 	 	 	 القرب من منزل األهل أو األقارب 

 	 	 	 	 التدريب مجاين    

 	 	 	 	 سمعة مؤسسة التعليم والتدريب التقني واملهنّي  

 	 	 	 	 الحمالت اإلعالنية     

 	 	 	 	 الشبكات االجتامعية )فاسبوك وتوير، ...( 

 	 	 	 	 نصيحة من األهل/األقارب   

غره، حّدد: .....

A6. إىل أي مــدى كانــت األســباب التاليــة مهمــة لقــرارك بدراســة تخصصك/االتحــاق بــدورة يف مؤسســة مخصصــة بالتعليــم والتدريــب التقنــي 
واملهنــي؟ يرجــى الــرد عــىل كل عامــل بوضــع عالمــة مــن 1 إىل 5 )1 = غــري مهــم عــىل اإلطــالق؛ 5 = مهــم جــدا(. 

 	 	 	 	 توافر فرص العمل يف سوق العمل 

 	 	 	 	 امليل الجني     

 	 	 	 	 هي مهنة عائلتي    

 	 	 	 	 االحرام االجتامعي لهذا التخصص 

 	 	 	 	 التوجيه الوظيفي الذي حصلت عليه 

 	 	 	 	 نصيحة من الوالدين/األقارب  

 	 	 	 	 االهتامم الشخيص يف هذا املجال 

 	 	 	 	 بناء املهارات يف الوظيفة الحالية 

 	 	 	 	 برنامج الدراسة املوجه نحو املامرسة 

غره، حّدد: .....
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A7. هل شاركت يف أي برامج تدريبية قبل االلتحاق مبؤسسة التعليم والتدريب التقني واملهني؟

  نعم  	

إذا كان اإلجابة نعم، ما هو عددها؟ 

اسم الرنامج: 

اسم املؤسسة املنظمة للرنامج: 

تاريخ إكاملها: شهر            

                   سنة 

  كال   	

A8. هل كنت تشغل أي وظيفة قبل دراستك؟ 

  نعم 	

حّدد نوع العمل: 

  كال 	

A9. هل كنت تشغل أي وظيفة خالل دراستك؟ 
  

  كال 	

حّدد نوع العمل: 

)QA12 كال )انتقل إىل السؤال   	

A10. هل كان مثة تعارض بني جدول الدورات الدراسية وجدول العمل؟  

  نعم 	

  كال 	

A11. هل ارتفع دخلك بعد إنهاء تدريبك؟  

  نعم، بكم )%(: ...... 	

  كال، بقي عى حاله 	

  كال، انخفض، بكم )%(: ... 	

A12. هل كنت تدرس يف مؤسسة أخرة خالل دراستك؟  

  نعم 	

اسم الرنامج: 

اسم املؤسسة املنظمة للرنامج:

  كال 	
 

A13. هل فكرت خالل دراستك يف ترك الدورة؟  
  

  نعم 	

  كال )انتقل إىل القسم ب( 	
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A14. الرجاء تحديد سبب تفكريك يف ترك الدورة )من املمكن تسجيل إجابات متعددة(؟

  إيجاد عمل  	

  االنتقال إىل مؤسسة تعليمية أخرى 	

  مجال دراستي غر مناسب 	

  األمومة/األبوة 	

  التكلفة مرتفعة  	

  املؤسسة بعيدة عن املنزل 	

  مجال دراستي صعب 	

  كانت نوعية التدريب سيئة 	

  غره، حّدد: .....  	

تقييم ظروف الدراسة  نوفريها يف مؤسسة التعليم والتدريب التقني واملهنّي   

B1. بالنظــر اىل الــوراء، إذا متكنــت مجــدداً مــن االختيــار، إىل أي مــدى ســتختار نفــس مؤسســة التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــّي ؟ يرجــى 
الــرد بوضــع عالمــة مــن 1 اىل 5 )1= مل أكــن الختــار أبــداً التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــّي؛ 5= بالتأكيــد أختــار التعليــم والتدريــب التقنــي 

واملهنّي(. 

B2. بالنظــر اىل الــوراء،  إذا  متكنــت مجــدداً مــن االختيــار، إىل أي مــدى ســتختار املجــال الــدرايس نفســه؟ يرجــى الــرد بوضــع عالمــة مــن 1 اىل 
5 )1= مل أكــن الختــار أبــداً هــذا املجــال الــدرايس؛ 5= بالتأكيــد أختــار هــذا املجــال الــدرايس(.

B3.  كيــف تقّيــم الخصائــص التاليــة للــدورة التدريبيــة؟ يرجــى الــرد عــىل كل عامــل بوضــع عالمــة مــن 1 اىل 5 ) 1= ضعيــف جــًدا؛ 5 = قــوي 
 .) ا جًد

 5 4 3 2 1 NA 

 	 	 	 	 	 املدة      

 	 	 	 	 	 الجدول الزمني    

 	 	 	 	 	 اسراتيجيات التعلم العمي )اكتساب املهارات األساسية للمهنة( 

 	 	 	 	 	 اسراتيجيات التعلم النظري  

  	 	 	 	 	 املعلمون )التدريب العمي(  

 	 	 	 	 	 املعلمون )الدورات النظرية(  

	 	 	 	 	 	 توافر مواد التدريب    

 	 	 	 	 	 جودة املواد التدريبية   

	 	 	 	 	 	 جودة املباين واملواقع    

 	 	 	 	 	 األنشطة الرفيهية للطالب  

 	 	 	 	 	 الدورة التدريبية يف مكان العمل 

 	 	 	 	 	 التوجيه الوظيفي    

 	 	 	 	 	 الدعم إليجاد مكان عمل للتدريب يف مكان العمل 

  	 	 	 	 	 الدعم إليجاد وظيفة بعد التخرج 

	 	 	 	 	 	 تعلم مهارات الحياة    

 	 	 	 	 	 التدريب عى السالمة والصحة املهنية 
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B4. إىل أي مدى أنت راض عن دراستك بشكٍل عام؟ يرجى الرد بوضع عالمة من 1 اىل 5 )1 = غري راض أبداً؛ 5 = راض جًدا(. 

B5. كيــف تقّيــم درجــة االفــادة مــن دراســتك؟ يرجــى الــرد عــىل كل عامــل بوضــع عالمــة مــن 1 اىل 5 )1= غــري مفيــدة عــىل اإلطــالق؛ 5 = 
مفيــدة جــًدا(. 

 5 4 3 2 1 NA 

 	 	 	 	 	 إليجاد وظيفة مناسبة بعد التخرج 

 	 	 	 	 	 إلنجاز املهام املهنية الحالية   

  	 	 	 	 	 لتطويرك املهني يف املستقبل/مسرتك املهنية  

 	 	 	 	 	 لنموك الشخيص     

  	 	 	 	 	 إلطالق مرشوعي الخاص    

االنتقال )بعد التخّرج من مؤسسة التعليم والتدريب التقني واملهني(  

C1. يف أي وضع وجدت نفسك بعد 3 أشهر من التخّرج؟  

  وظيفة دامئة – يف القطاع الخاص 	

  أعمل لحسايب الخاص/موظف مستقل 	

  وظيفة عرضية/غر ثابتة 	

  مسجل يف دورة تدريبية أخرى الكتساب املهارات )يرجى تحديد اسم الدورة: .....( 	

  ملتحق مبدرسة 	

  مسجل يف مدرسة للتعليم التقني واملهني 	

  ملتحق بالجامعة 	

  طالب يف مدرسة للتعليم التقني واملهني واعمل يف الوقت نفسه  	

  طالب جامعي وأعمل يف الوقت نفسه  	

  ربة منزل، أبقى يف املنزل، عمل عائي/منزيل 	

  عاطل عن العمل، أبحث عن وظيفة 	

  غره، حّدد:... 	

C2. منذ تخرجك، هل كان خيار العمل يف الخارج مطروحاً يف أي من السيناريوهات التالية )من املمكن تسجيل إجابات متعددة(؟ 

  فكرت يف العمل يف الخارج 	

  سعيت إىل الحصول عى عمل يف الخارج 	

  تلقيت عرضاً للعمل يف الخارج 	

  كان يل عمل منتظم يف الخارج 	

  تم إرسايل من قبل صاحب العمل إىل الخارج يف مهمة  	

  ال يشء من املذكور سابقاً  	
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C3. متى بدأت عملك األول بعد امتام الدورة؟  

  قبل التخرج  	

  عند التخرج  	

  بعد شهر إىل 3 أشهر من التخرج   	

  بعد 3 إىل 6 أشهر من التخرج   	

  )QF2 بعد 6 إىل 12 شهر من التخرج )انتقل إىل السؤال   	

  بعد أكر من عام عى التخرج  	

 )QC5 مل أشغل أي وظيفة منذ التخرج )انتقل إىل السؤال   	

C4. هل كان عملك األول يف مجال دراستك؟  

  نعم 	

  كال، حّدد املجال:... 	

C5. كيف بحثت عن عملك األول بعد التخرج )من املمكن تسجيل إجابات متعددة(؟ 

  إعالنات الوظائف )مثل الصحف واإلنرنت وشبكات التواصل االجتامعي( 	

  مبساعدة من عالقات عائلية من الوالدين واألقارب 	

  مبساعدة من العالقات الشخصية واألصدقاء والزمالء الخ 	

  تقديم طلبات اىل أصحاب العمل للحصول عى وظيفة 	

  من خالل الدورات التدريبية يف أماكن العمل خالل دراستي 	

  اتصل يب صاحب العمل 	

  معرض للوظائف 	

  مراكز/مكاتب التوظيف؛ وكاالت التوظيف  	

  من خالل تنظيم/تنفيذ الدورة التدريبية من قبل منظمة غر حكومية 	

)QC9 ال ينطبق، مل أبحث عن عمل )انتقل إىل السؤال   	

  غره، حّدد: ....  	

C6. مع كم صاحب عمل تواصلت خالل بحثك عن عملك األول بعد التخرج؟ 

1   	

5-2   	

10-6   	

  11 أو أكر 	

C7. كم صاحب عمل تواصل معك من أجل إجراء مقابلة؟ 

  ال أحد 	

1   	

5-2   	

10-6   	

  11 أو أكر 	



39 38

C8. هل أبدى أصحاب العمل اهتامماً بالشهادة التي حصلت عليها من الدورة؟  

  نعم 	

  كال 	

C9. إن كنت مل تجد وظيفة حتى االن، ما هي أسبابك )من املمكن تسجيل إجابات متعددة(؟

  لدي وظيفة  	

  أجور ومخصصات منخفضة  	

  فرص عمل محدودة يف مجال دراستي 	

  أماكن العمل بعيدة عن املكان الذي أعيش فيه 	

  ال اهتامم/غر متوفر للعمل 	

  الوظائف املتوفرة غر مناسبة يل 	

  أريد أن أبدأ عمي الخاص 	

  أريد متابعة درويس 	

  الزواج  	

  الحمل  	

  أرباب العمل يفضلون العاملة األجنبية )حدد: ....( 	

  رفض الزوج/األهل 	

  الظروف أو االعتبارات التمييزية عى أساس الجنس  	

  غره، حدد: .....  	

الوظيفة الحالية    

D1. ما هو وضعك الوظيفي الحايل؟ 
 

  موظف دائم – يف القطاع الخاص 	

  أعمل لحسايب الخاص/موظف مستقل 	

  وظيفة عرضية/غر ثابت 	

  مسجل يف دورة تدريبية أخرى الكتساب املهارات )يرجى تحديد اسم الدورة: .....( 	

)QF2 ملتحق مبدرسة )انتقل إىل السؤال   	

)QF2 مسجل يف مدرسة للتعليم التقني واملهني )انتقل إىل السؤال   	

)QF2 ملتحق بالجامعة )انتقل إىل السؤال   	

  طالب يف مدرسة للتعليم التقني واملهني وأعمل يف الوقت نفسه 	

  طالب جامعي وأعمل يف الوقت نفسه 	

)QF2 ربة منزل، أبقى يف املنزل، عمل عائي/منزيل )انتقل إىل السؤال   	

  عاطل عن العمل، أبحث عن وظيفة 	

  غره، حّدد:... 	

D2. هل وظيفتك الحالية متصلة مبجال دراستك؟  

  نعم 	

  كال 	
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D3. ضمن أي قطاع اقتصادي تندرج وظيفتك الحالية؟ 

)QD5 صناعي )انتقل إىل السؤال   	

)QD5 خدمايت )انتقل إىل السؤال   	

)QD5 تجاري )انتقل إىل السؤال   	

)QD5 بناء )انتقل إىل السؤال   	

  زراعة، حّدد القطاع الفرعي: ... 	

)QD5 غره، حّدد: .... )انتقل إىل السؤال   	

D4. ما هو منصبك ومهامك األساسية يف عملك الحايل؟  

D5. منذ متى تعمل يف وظيفتك الحالية؟  

  أقل من شهر واحد   	

  1-3 أشهر  	

  4-6 أشهر 	

  7-9 أشهر 	

ً   10-12 شهرا 	

  أكر من عام   	

D6. كم وظيفة شغلت )مبا فيها وظيفتك الحالية( منذ التخرج؟  

  وظيفة واحدة 	

  وظيفتان اثنتان  	

  ثالث وظائف  	

  أكر من ثالث وظائف  	

D7. يف أي محافظة تعمل حالياً؟  

  الشامل 	

  عكار 	

  البقاع 	

  بعلبك – الهرمل  	

  الجنوب 	

  النبطية 	

  بروت 	

  جبل لبنان  	

D8. ضمن اي فئة يندرج دخلك الشهري الصايف من عملك الحايل؟  

  أقل من 300 ألف لرة  	

  بن 300 و400 ألف لرة  	
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  بن 400 و500 ألف لرة  	

  بن 500 و700 ألف لرة  	

  بن 700 و900 ألف لرة  	

  أكر من 900 ألف لرة   	

D9. ما هي الخصائص األخرى التي تحصل عليها؟  

  النقل )سيارة/بدل( 	

  الصحة )املساعدة الطبية/التأمن( 	

  الضامن االجتامعي 	

  بدل العمل اإلضايف 	

  تدريب وتنمية قدرات املوظفن  	

  راتب شهر إضايف/مكافآت  	

  التأمن ضد اإلصابات يف مكان العمل 	

  غره، حدد: ....  	

  ال يوجد   	

D10. كم ساعة تعمل يف اليوم؟  

  أقل من 6 ساعات  	

  6-8 ساعات  	

  9-10 ساعات  	

  11-12 ساعة 	

  أكر من 12 ساعة   	
 

D11. كم يبلغ عدد املوظفني يف هذه الرشكة/املؤسسة؟  

  1-2  موظف 	

  3-5  موظفن  	

  6-9  موظفن 	

  10-49 موظفا 	

  50-99 موظفا 	

  100 موظف أو أكر  	

D12. ما التحديات التي تواجهها يف العمل؟ )من املمكن تسجيل إجابات متعددة( 

  معدات خطرة 	

  إساءة لفظية 	

  استغالل مايل 	

  اعتداء جسدي 	

  متييز عى أساس الجنس 	

  التحرش الجني اللفظي من قبل صاحب العمل 	

  التحرش الجني الجسدي من قبل صاحب العمل  	

  التحرش الجني اللفظي من قبل املوظفن/ الزبائن  	
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  التحرش الجني الجسدي من قبل املوظفن/ الزبائن  	

  ال يشء مام سبق  	
 

D13. متى بدأت عملك/مرشوعك/شكتك الخاص)ة( )سؤال للذين يعملون لحسابهم الخاص(؟ 

  شهر  	

  سنة 	

D14. ما هو مصدر متويل عملك/مرشوعك/شكتك الخاص)ة( )سؤال للذين يعملون لحسابهم الخاص(؟ 

  مدخرايت الشخصية 	

)AVSI( متويل أويل )من اليونيسف – جمعيّة املتطّوعن للخدمة الّدوليّة   	

  األهل/األقارب 	

  القروض/املصارف 	

  مؤسسة متويل املشاريع الصغرى 	

  غره، حدد: ....  	

D15. ما سبب إطالقك لعملك/مرشوعك/شكتك الخاص)ة( )سؤال للذين يعملون لحسابهم الخاص(؟  

  مهنة الوالدين/العائلة  	

  تشجيع الوالدين/العائلة 	

  األجور واملخصصات املنخفضة املقدمة يف سوق العمل 	

  العدد املحدود للوظائف الدامئة يف مجال دراستي 	

  لدي الخرة واملهارات الالزمة لبدء عمي الخاص 	

  لدي الدعم الالزم لبدء عمي الخاص 	

  أحب أن أعمل لحسايب الخاص 	

  غره، حدد: ....  	

العالقة بني الدراسة والعمل    

E1. إىل أي مــدى يتناســب وضعــك املهنــي مــع دراســتك؟ يرجــى الــرد بوضــع عالمــة مــن 1 اىل 5 )1= غــري مناســب عــىل اإلطــالق؛ 5 = مناســب 
 .) جداً

E2. إىل أي مــدى تســتخدم املعــارف واملهــارات واملوافــق التــي اكتســبتها أثنــاء دراســتك يف وظيفتــك الحاليــة؟ يرجــى الــرد بوضــع عالمــة مــن 
1 اىل 5 )1 = غــري مســتخدمة عــىل اإلطــالق؛ 5 = مســتخدمة جــًدا(.

E3. كيــف تقيــم معرفتــك ومهاراتــك باملقارنــة مــع الخريجــني اآلخريــن للكفــاءات التاليــة ذات الصلــة مبــكان العمــل )يرجــى اإلجابــة لــكل 
عامــل بوضــع عالمــة مــن 1 اىل 5 )1= غــري راِض عــىل اإلطــالق؛ 5 = راِض جــًدا(. 

  مستوى املعرفة 	

  مستوى املهارات 	

  املهنية 	
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  الرغبة يف التعلم 	

  االستعداد العتامد التكنولوجيا الجديدة 	

  غره، حّدد:...  	

E4. إن مل يكن عملك متصالً بشكل وثيق بدراستك، ملاذا اخرتته؟ )ميكن تسجيل إجابات متعددة( 

  ال ينطبق، عمي يتصل اتصاالً وثيقا بدراستي  	

  وظيفتي الحالية ليست سوى نقطة انطالق مؤقتة، وأنا ال زلت أبحث عن التوجيه املهني  	

  مل أجد وظيفة مناسبة )حتى اآلن( 	

  أحصل عى راتب أعى يف وظيفتي الحالية 	

  وظيفتي الحالية توفر املزيد من األمان 	

  تغرت اهتاممايت 	

  وظيفتي الحالية ذات جدول زمني مرن 	

  وظيفتي الحالية تسمح يل بالعمل يف مكان جغرايف مفضل 	

  وظيفتي الحالية تسمح يل باألخذ يف االعتبار مصالح عائلتي/أطفايل 	

  غره، حّدد.... 	

التخطيط املستقبيل  

F1. إىل أي درجة أنت راض يف وظيفتك الحالية؟ يرجى الرد بوضع عالمة من 1 اىل 5 )1 = غري راض عىل اإلطالق؛ 5 = راض جدا(. 

F2. هل التحقت بدورة أخرى بعد تخرجك من مؤسسة التعليم والتدريب التقني واملهنّي؟ 

  نعم وأكملتها بنجاح. حّدد الدورة: ...  	

  نعم، ما زلت أدرس. حّدد الدورة: ....  	

  نعم، لكنني تركت. حّدد الدورة: .....  	

  كال 	

F3. إىل أي مــدى تنطبــق عليــك األســباب التاليــة ملواصلــة دراســتك؟ يرجــى الــرد عــىل كل عامــل بوضــع عالمــة مــن 1 اىل 5 )1= ال تنطبــق 
عــىل اإلطــالق؛ 5 = تنطبــق إىل حــد كبــري(. 

 5 4 3 2 1  

 	 	 	 	 الرغبة يف الحصول عى شهادة أكادميية أو مهنية عليا  

	 	 	 	 	 تحسن فرص إيجاد وظيفة   

	 	 	 	 	 االهتامم الشخيص يف موضوع معن 

	 	 	 	 	 مطلوب من صاحب العمل   

 	 	 	 	 	 الرغبة يف تحسن تقدمي الوظيفي يف املستقبل  
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F4. مــا هــي التغيــريات املتعلقــة بالتوظيــف والتعليم/التدريــب اإلضــايف الــذي تخطــط لتحقيقــه يف الســنوات الثــالث املقبلــة )ممكــن تســجيل 
ــددة(؟  إجابات متع

  تغير صاحب العمل 	

  الحصول عى دخل أعى 	

  تغير مجال عمي 	

  مواصلة الدراسة 	

  بدء عمي الخاص 	

  الحصول عى وظيفة 	

  التوقف عن العمل 	

  الحصول عى عمل أكر أمًنا 	

  الحصول عى وظيفة تتصل بشكٍل أفضل مبجال دراستي   	

  غره، حدد: ... 	

  ال أخطط ألي تغيرات كبرة  	

معلومات دميغرافية  

G1. نوع الجنس

  ذكر 	

  أنثى  	

G2. العمر 

G3. الجنسية  

  لبناين 	

  سوري 	

  فلسطيني 	

  غره، حّدد: ..... 	

G4. الوضع العائيل

  أعزب/عزباء 	

  متزوج)ة( 	

  مطلق)ة( 	

  أرمل)ة( 	

  غره، حّدد: .....  	

G5. هل أرستك تعمل يف الزراعة؟

  نعم 	

  كال 	
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G6. وضع الوالد الوظيفي

  موظف 	

  يعمل لحسابه الخاص   	

  رب عمل 	

  طالب 	

  متقاعد 	

  ال يعمل 	

  متوىف 	

G7. وضع الوالدة الوظيفي

  موظفة 	

  تعمل لحسابها الخاص   	

  ربة عمل 	

  طالبة 	

  متقاعدة 	

  ال تعمل 	

  متوفاة 	

G8. حجم املنزل

G9. مكان السكن 

G10. ما هو أعىل مستوى تحصيل علمي للوالد؟  

  غر متعلّم  	

  أقل من الصف التاسع )الريفيه( 	

  أقل من البكالوريا 	

  البكالوريا 	

  أعى من البكالوريا / جامعة 	

G11. ما هو أعىل مستوى تحصيل علمي للوالدة؟  

  غر متعلّم  	

  أقل من الصف التاسع )الريفيه( 	

  أقل من البكالوريا 	

  البكالوريا 	

  أعى من البكالوريا / جامعة 	
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G12. ما هو متوسط مدخول األرسة الشهري )بالدوالر األمرييك(؟ 

  أقل من 500  	

750_500   	

1000_750   	

1500_1000   	

 2000_1500   	

3000_2000   	

 5000_3000   	

  أكر من 5000 	

  ال يوجد/ال ينطبق 	
 

G13. هل لديك أي إعاقة؟ 

  نعم 	

  كال  )إنهاء املقابلة( 	

G14. ما نوع إعاقتك؟

  الحركة 	

  الرؤية 	

  السمع 	

  اضطراب الكالم   	

  عّدة  	

  غره، حّدد:....   	

G15. هل شكّلت هذه اإلعاقة عائقاً بالنسبة إليك عند محاولة إيجاد عمل يف مجال دراستك؟ 

  نعم. ارشح ملاذا:...….  	

  كال 	
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