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ّ
ّ
المتخرجون الجدد ...بين حدي البطالة وتهديد اآلالت

ُ
تظهر اإلحصاءات أن نسب البطالة في لبنان تخطت حدود
 36%في اإلجمال ،وتجاوزت  42%في صفوف الفئة
ّ
العمرية  18-24عامًا وفق دراسة حديثة صادرة عن جمعية
«مبادرات وقرارات» .تترافق هذه النسب البالغة الخطورة
مع جمود حاد يشهده مختلف القطاعات االقتصادية
واإلنتاجية في البلد ،أدى وال يزال إلى إغالق الكثير من
الشركات واملؤسسات أبوابها وتزايد هجرة الشباب
اللبناني بحثًا عن فرص عمل في الخارج.
إذا كان الوضع االقتصادي املتدهور كافيًا لبث القلق في
ّ
املتخرجني الجدد من الجامعات اللبنانية كما الطالب
نفوس
ً
الثانويون ،فإن عامال إضافيًا يحضر بقوة في تحديد
شكل وظائف املستقبل في املدى القريب ،أال وهو منافسة
اآللة والبرمجيات الرقمية الحديثة.
لقد تصاعد دور اآلالت والبرمجيات في مختلف القطاعات
ّ
متخرجي الجامعات
اإلنتاجية وجاءت لتهدد عددًا كبيرًا من
الطامحني بالوظائف التي يشغلها االنسان .هذا األمر
الخطير واملستجد ،واملتسارع في فرض وتيرته في رسم
معالم سوق العمل املستقبلية ،بات يفرض على كل طالب،
قبل دخوله الجامعة ،أن يختار اختصاصًا يؤمن له فرصًا
وظيفية في املستقبل.
وكما يظهر الرسم البياني والجدول ،فإنه في ظرف 4
سنوات فقط ،أي بني عامي  2013و ،2017فإن العديد من
املهن التقليدية بات يشهد تراجعًا في اإلقبال عليها ،وهو
وضع ّ
مرجح للزيادة في األعوام املقبلة ،في ظل سعي
الشركات إلى توظيف أشخاص ذوي مهارات تكنولوجية
محددة ،واستعدادها للتخلي عن أولئك الذين يفتقرون إلى
مثل تلك املهارات.
تتغير الجامعات ،وتتغير سوق العمل ،وكل في صراع
متسارع مع الوقت ومتطلبات العصر ،وما يخفيه
املستقبل...

االستراتيجيات المتوقعة من الشركات لعام  2022لتلبية احتياجاتها من المهارات المتغيرة

الوظائف األكثر نموًا وتراجعًا بين عامي  2013و 2017في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

المهارات التي تبحث
عنها الشركات

ّ
لم يعد النقاش اليوم مطروحًا حــول ما إذا كانت اآللــة ستحل مكان اإلنـســان في مجال العمل،
بل البحث يتعمق حــول حجم هــذه الهجمة التقنية وآثــارهــا وتداعياتها على حياة الناس في
املستقبل .األكيد أن الكثير من املهن والوظائف ستختفي من الوجود في زمن قصير ،وباملقابل
ستبرز الحاجة إلى وظائف ومهن جديدة لم تكن موجودة في املاضي أو هي في طور الصعود
والبروز حاليًا.
هذا املسار سيؤثر أيضًا على املهارات املطلوبة .واملهارات غير الوظيفية ،والتي ّ
تعد جزءًا مهمًا
ً
من هذه األخيرة .بمعنى آخر ،قد يكون شخص ما متخصصًا في أحد املجاالت ،وحائز شهادة
ويتمتع بخبرة كافية ،لكن تنقصه بعض املـهــارات التي باتت ظــروف العمل الحديثة تفرض
وجودها.
على طالب الجامعات اليوم ،كذلك املتخرجني الجدد ،أن يتعرفوا إلى أبرز املهارات التي تبحث
عنها الشركات في يومنا هذاّ ،
وأي منها ستكون مطلوبة بعد  3سنوات من اآلن ،وأيها ستشهد
تراجعًا عام 2022؟

2018
● التفكير التحليلي واالبتكار
● حل املشكالت املعقدة
● التفكير النقدي والتحليل
● استراتيجيات التعلم والتعلم النشط
● اإلبداع واملبادرة
● االهتمام بالتفاصيل ،املوثوقية
● الذكاء العاطفي
● القيادة والتأثير االجتماعي
● التنسيق وإدارة الوقت

المهارات الرائجة عام 2022
● التفكير التحليلي واالبتكار
● استراتيجيات التعلم والتعلم النشط
● اإلبداع واملبادرة
● تصميم التكنولوجيا والبرمجة

● التفكير النقدي والتحليل
● حل املشكالت املعقدة
● القيادة والتأثير االجتماعي
● الذكاء العاطفي
● تحليل النظم وتقويمها

بين الجامعة والعمل
الحياة قبل وبعد
ينام الطالب الجامعي أقل
من الموظف بحكم الدروس
واالمتحانات

يسهل على الطالب الجامعي
أخذ قيلولة خالل النهار ،وهو ما
يصعب على الموظف القيام به

تسمح الحياة
الجامعية ببعض
التحرر في الملبس،
فيما تفرض
الشركات ضوابط
في هذا المجال

يمارس الطالب
الجامعيون
الرياضة بشكل
أكبر من
الموظفين

المهارات المتراجعة عام 2022
● البراعة اليدوية ،التحمل والدقة
● قدرات الذاكرة واللفظ والسمع
● إدارة املوارد املالية واملادية
● تركيب التكنولوجيا والصيانة
● القراءة والكتابة والرياضيات واالستماع النشط
● إدارة املوظفني
● مراقبة الجودة والتوعية
● التنسيق وإدارة الوقت
● القدرات البصرية والسمعية والكالمية

المصدر:
المنتدى
االقتصادي
العالمي 2018

تزيد الفرص التي
يستفيد منها الطالب
عن تلك التي يستفيد
منها الموظفون

يمكن متابعة بعض
الحصص عبر اإلنترنت ومن
المنزل ،فيما يفرض على
الموظف الحضور إلى مكان
العمل والتقيد بالدوام
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