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مؤشرات مقلقة يف أرقام مرصد اليسوعية االجتماعي:
ربع املتخرجين يهاجرون و %14يفكرون يف العودة

غسان حجار

ف��ي ال��دراس��ة ال�ت��ي أع��ده��ا ال�م��رص��د الجامعي
ل�ل��واق��ع اإلج�ت�م��اع��ي واالق �ت �ص��ادي ف��ي كلية
العلوم االنسانية لجامعة القديس يوسف،
ارقام وافرة تحمل دالالت ومؤشرات الى واقع
الحال ،وهي ارقام اقرب الى الواقعية في بلد
ق��ائ��م ع�ل��ى ال�ت��رج�ي�ح��ات وال�ت��وق�ع��ات وبعض
ارق ��ام اس�ت�ط�لاع��ات ال ��رأي واالح �ص��اءات غير
الدقيقة .واذا كانت ارق��ام اليسوعية تحمل
مؤشرات إال انها ال تعكس واقع الحال تماما،
خصوصا في مؤشرات سوق العمل والبطالة،
اذ ان نسبة متخرجي اليسوعية الذين وجدوا
فرصة عمل بعد تخرجهم ( )% 89ال تعني
في كل حال ان البطالة في لبنان ال تتجاوز
ال � �ـ .%11ف��رب��ع المتخرجين ي�ع�ي�ش��ون خ��ارج
لبنان وتتوافر لهم االعمال حيث يوجدون.
واالرقام االيجابية نوعا ما ،تنسفها عدم رغبة
الشباب اللبنانيين في العودة إال بنسبة قليلة
اي  ،% 14وه��ؤالء اب��دوا رغبة لم تتحقق ،ما
يعني خسارة بلدهم كفاءاتهم العالية التي
تكسبهم إياها جامعة اليسوعيين العريقة.
والالفت في االرق��ام ان  % 66من طالب
الجامعة هم من االناث .واذا كان الرقم مؤشرًا
جيدًا الى إقبال الفتيات على التعليم العالي،
كأي بلد متقدم ،اال ان ثمة مشكلة في الرقم
ذات ��ه ،اذ يبين ت�ن��اق��ص أع ��داد ال�ش�ب��ان في
لبنان بحيث يغادر عدد كبير منهم البلد بعد
الشهادة الثانوية ،وهؤالء ال يعود معظمهم
إال في زيارات موسمية .وهذا الرقم ينعكس
سلبا على معدل الزيجات في لبنان ،اي يرفع
نسبة العنوسة ،وان كان البعض ال يستسيغ
الكلمة التي تشمل االناث والذكور ايضا.

وبينت دراس ��ات لبنانية غير حديثة ان
نسبة العزوبية لدى اإلناث في الفئة العمرية
 24 -20عاما ّ
تقدر ب �ـ 80,7في المئة ،بينما
ت �ق��در ف��ي ال�ف�ئ�ت�ي��ن ال�ع�م��ري�ت�ي��ن 29 – 25
ع��ام��ا و 34 -30ع��ام��ا ب� � �ـ %52,1و.%33,5
وه ��ي ن�س��ب ك�ب�ي��رة ع�م�ل�ي��ا .وت�ت�ب��اي��ن نسب
العزوبية في فئات األعمار هذه بين المناطق
المختلفة ،بحيث تصل لدى اإلن��اث اللواتي
ه��ن ف��ي الفئة العمرية  29 – 25ع��ام��ا ،إلى
ّ
حدها األعلى في بيروت ( ،)%60.7وحدها
األدن� � ��ى ف ��ي ال �ض��اح �ي��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة ل �ب �ي��روت
(ّ ،)%41.1
مما يؤشر إلى تباينات وسلوكات
ديموغرافية مختلفة بين المناطق.
ويتبين ان معدالت العزوبية بين النساء
في الفئة العمرية  39 -35عاما وصلت الى
 %23,7عام  ،2007وفي الفئة العمرية -40
 44ع��ام��ا ال��ى  ،%21,7وف��ي الفئة العمرية
 49-45ع ��ام ��ا ال� ��ى  ،%15,6وف� ��ي ال�ف�ئ��ة
العمرية  54 -50عاما الى .%10,9
وف � � ��ي االرق � � � � � ��ام اي � �ض � ��ا ان  % 85م��ن
المتخرجين ي�ع�م�ل��ون ف��ي ال�ق�ط��اع ال�خ��اص،
ويقتصر جذب القطاع العام على  %7منهم
ف �ق��ط .وه ��ذا ال��رق��م اي �ض��ا م��ؤش��ر ال ��ى ه�ج��رة
الكفاءات الجامعية القطاع العام ليس بسبب
الرواتب المتدنية احيانا ،الن بعض القطاع
ال �خ ��اص ب ��ات ي��دف��ع روات � ��ب اق ��ل وب �ش��روط
عمل اق��ل م��ا ي�ق��ال فيها ان�ه��ا غير انسانية،
ب��ل ب�س�ب��ب ال �ف��وض��ى ،وب�س�ب��ب "ال��واس �ط��ة"
السياسية والميليشيوية التي "تحشر" في
الوظائف الحكومية ازالمها وتقفل الطريق
على غيرهم.
وب��ال �ع��ودة ال��ى دراس� ��ة ال�م��رص��د الجامعي
للواقع اإلجتماعي واإلقتصادي حول "مصير

متخرجي جامعة القديس ي��وس��ف-2009 ،
 ،"2013وال � �ت ��ي س �ت �ن �ش��ر ف ��ي ك� �ت ��اب م��ن
اصدار منشورات الجامعة ،فقد أجاب 2225
م�ت�خ��رج��ا م��ن أص ��ل  9431ت �خ��رج��وا م��ا بين
 2009و ،2013عن اإلستمارة التي وجهها
إليهم ال�م��رص��د الجامعي ل�ل��واق��ع اإلجتماعي
واإلق�ت�ص��ادي ع��ن ط��ري��ق البريد اإللكتروني
خالل  2016و.2017
وأظهرت ارقام النتائج تقدما على صعيد
ع��دد المتخرجين ،ترافق مع زي��ادة ملحوظة
ف ��ي ع ��دد ال �ط�ل�اب ال�ج��ام�ع�ي�ي��ن ف ��ي ل�ب�ن��ان.
ويبدو العنصر األنثوي طاغيا على مستوى
الب جامعة القديس يوسف بنسبة
مجموع طالب
 ،%66.4ويظهر ذلك جليا في الكليات أو
ف��ي ال�م�ع��اه��د ال�ت��ي ت�خ�ت��اره��ا ع ��ادة اإلن ��اث إذ
بلغت نسبتهن في العلوم اإلنسانية %87
وفي العلوم اإلجتماعية  %62وفي المعاهد
ال�ص�ح�ي��ة واإلج �ت �م��اع �ي��ة  ،%88ك�م��ا يظهر
ذلك في معاهد أخرى حيث بلغت نسبتهن
ف��ي العلوم  ،%70أم��ا ف��ي الحقوق والعلوم
السياسية فبلغت  .%69ويعيش حوالى
ربع متخرجي الجامعة خارج لبنان إما لمتابعة
دروس�ه��م ( ،)%34إم��ا للعمل ( )%48وإم��ا
ألس� �ب ��اب ع��ائ �ل �ي��ة ( )%29و %11ب��داع��ي
ال �ه �ج��رة .وي ��رغ ��ب ح ��وال ��ى  %14م�ن�ه��م في
العودة إلى وطنهم فيما  %31منهم متردد
و %30منهم ال ي�ن��وي ال �ع��ودة إل��ى وط�ن��ه.
وت �ب �ل��غ ن�س�ب��ة ال�م�ت�خ��رج�ي��ن ال��ذي��ن ي�ع�م�ل��ون
 ،%89منهم  %15م��ا زال يتابع دراس��ات
جامعية عليا.
م��ن ب�ي��ن ال�م�ت�خ��رج�ي��ن ال��ذي��ن ت �ج��اوب��وا مع
ّ
ال �ت �ح �ق �ي��ق ( )2225ص � ��رح ( 1953أي م��ا
يعادل  )%89بأنهم يعملون %15 .منهم

يعمل ويدرس في الوقت عينه .تتوزع مهن
المتخرجين بين متخصصين في تكنولوجيا
ال�م�ع�ل��وم��ات واإلت� �ص ��االت  ،%6وال�ع��ام�ل�ي��ن
ف��ي ال�م�ه��ن ال�ط�ب�ي��ة  %8وال�م�ع�ل�م�ي��ن.%11
وت�ص��ل نسبة العاملين ف��ي المهن اإلداري ��ة
وال �ت �ج��اري��ة وال � �م ��وارد ال �ب �ش��ري��ة إل ��ى ،%14
بينما تصل نسبة المتخصصين ف��ي مهن
الخدمات المالية إلى  .%13كما تصل نسبة
المتخرجين الذين يمارسون المهن الوسطى
ف��ي األم ��ور اإلداري ��ة وال�م��ال�ي��ة وال�ت�ج��اري��ة إلى
 .%9وأظ �ه��رت ال ��دراس ��ة أي �ض��ًا أن غالبية
المتخرجين هم أجراء ( %64 ،)%85منهم
يعمل بشكل دائم و %21منهم يعمل على
أساس عقد لمدة محددة.
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � ��رى ،ب �ي �ن��ت ال � ��دراس � ��ة أن
القطاع الخاص هو األكثر استقطابا لهؤالء
المتخرجين بنسبة  %7 ،%85يعمل في
القطاع العام و %7في القطاع األهلي .يعمل
 %25م��ن المتخرجين ال��ذي��ن دخ�ل��وا سوق
العمل في الخارج ،وهذه النسبة مرتفعة لدى
الشباب ( )%40أكثر من الشابات (.)%17
ويبلغ الدخل الشهري لمتخرج جامعي شاب
يعمل في لبنان  2،800،000ليرة لبنانية،
وي�ص��ل ه��ذا ال��دخ��ل إل��ى  6،100،000ليرة
لبنانية لألشخاص الذين يعملون في الخارج.
أب� ��دى  %32م��ن ال�م�ت�خ��رج�ي��ن رض��اه��م عن
عملهم ،فيما أعرب  %16عن عدم رضاه عن
عمله ّ
وقيم الباقي منهم نسبة رض��اه بدرجة
وسط.
وعن كيفية تقويم المتخرجين دراستهم
وعملهم ،فلقد ت�م� ّ�ن��وا اإلن�ف�ت��اح على العالم
المهني وت��ذم��روا بشكل أساسي من ضعف
األجور.

