
ملخ�ص ال�سيا�سات1
مرحلة انتقال ال�سابات من اجلامعة

اإىل �سوق العمل يف لبنان2

اإن الأفكار والآراء الواردة يف هذه الدرا�سة هي من م�سوؤولية املوؤلف ولي�ست بال�سرورة اآراء اليون�سكو   1
كما اأنها لتلزم املنظمة اأبدًا. اإن الت�سميات امل�ستعملة وعر�ض املواد يف هذه املن�سورة ل تعني �سمنًا اأبدًا 
اأنها تعبري عن اآراء اليون�سكو جلهة الو�سع القانوين يف اأي من الدول اأو الأرا�سي اأو املناطق الواقعة 

حتت �سلطتها اأو يف اأي �سيء له عالقة برت�سيم احلدود.
مت اعداد ملخ�ض ال�سيا�سات احلالية على ا�سا�ض البحث الذي اجنز يف العام 2011 بال�سرتاك مع   2
اليون�سكو وال�سركة الدولية للمعلومات كجزء من م�سروع »دعم امل�ساواة بني اجلن�سني يف الرتبية يف 
الدكتور ح�سن حمود،  الدرا�سة  الأ�سا�ض يف هذه  الباحث  اليطالية. كان  املمول من احلكومة  لبنان« 
عامل اجتماع وا�ستاذ م�سارك يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية. متت مناق�سة نتائج الدرا�سة والتو�سيات 

الأولية مع م�ساركني يف ندوة وطنية نظمت من قبل مكتب اليون�سكو يف بريوت يف 11 اأيار 2012. 

(Copyright-Seiko Sugita)

POLICY BRIEF1

SCHOOL-TO-WORK TRANSITION 
OF YOUNG WOMEN
IN LEBANON2

1 The ideas and opinions expressed herein are those of the author and do not necessarily 
represent those of UNESCO. The designations employed and the presentation of material 
throughout this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the 
part of UNESCO concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its 
authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

2 The present policy brief is prepared based on a survey research, carried out in 2011 jointly by 
UNESCO and Information International, as part of the project on “Supporting Gender 
Equality in Education in Lebanon” funded by the Italian Government. Dr. Hassan 
Hammoud, Sociologist and Associate Professor at the Lebanese American University 
was the lead researcher. The research findings and preliminary recommendations were 
shared with national participants at a national seminar organized at UNESCO Beirut 
on May 11, 2012. 
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1. نطاق الدرا�سة وامل�سائل التي تغطيها

بالرغم من اأن م�صاركة القوى الن�صائية العاملة توفر فوائد متعددة على امل�صتويات ال�صغرية 
هو  العربي  العامل  العاملة يف  الن�صائية  للقوى  الفعلية  امل�صاركة  يزال معدل  ال  والكبرية، 
2005: منظمة  للعام  العربية  االإن�صانية  التنمية  العاملية (تقرير  املعدالت  االأدنى من بني 

العمل الدولية، 2008). 

يف حنٍي ي�صاعد التح�صيل العلمي واكت�صاب املهارات على حت�صني انتاجية الن�صاء والرجال على 
حد �صواء ويزيد من فر�ص ح�صولهم على وظائف يف القطاع العام (منظمة العمل الدولية، 
العربي  العامل  يف  باالرتفاع  االآخذة  الن�صائي  العلمي  التح�صيل  معدالت  تفلح  مل   ،(2008

و�صمال اأفريقيا يف زيادة معدل امل�صاركة الن�صائية يف القوى العاملة (البنك الدويل، 2004).

2009) كما  اأ�صباب هذه الظاهرة (منظمة العمل الدولية،  مل يجِر البحث الكايف لدرا�صة 
ومل يتم ت�صافر اأية جهود رامية اإىل ت�صميم وتطبيق ال�صيا�صات العامة املالئمة للحد من 
العواقب ال�صلبية الناجتة عنها (كبنجي، 2010). اإن ارتفاع معدالت عدم م�صاركة ال�صابات 
اإىل هدر  يوؤدي  البطالة يف �صفوفهن  يقابله من معدالت مماثلة من  العمل وما  �صوق  يف 
خطري يف املوارد التي جرى ا�صتثمارها لتعليمهن. وي�صع  تقرير التنمية االإن�صانية العربية 
للعام 2005 هذه الفكرة يف اإطارها املثايل م�صرياً اإىل اأن: “االإخفاق يف اال�صتفادة من املوارد 
هدراً  وي�صكل  االقت�صادي  النمو  يعيق  واملتعلمات،  املثقفات  ال�صابات  وخ�صو�صاً  الب�صرية، 
االقت�صادي  النمو  عجلة  لتحريك  ا�صتغاللها  ميكن  التي  الهامة،  واال�صتثمارات  للطاقات 
(برنامج االأمم املتحدة االإمنائي: تقرير التنمية االإن�صانية العربية للعامني 2005 و2009). 
باالإ�صافة اإىل ذلك، قد يفر�ص هذا االأمر قيوداً حتد من حقوق ال�صابات يف حتقيق ذاتهن 
النمو االقت�صادي ويحد من فعالية  انه يعرقل عملية  اإعالة عائالتهن كما  وامل�صاهمة يف 
ال�صركات التي ت�صبح مفتقرة للراأ�ص املال الب�صري وما يرافقه من مواهب ومهارات متميزة.

انطالقاً من هذا ال�صياق، تعترب مرحلة االنتقال من اجلامعة اإىل �صوق العمل مرحلة اجتماعية 
حت�صيلهن  اأ�صا�ص  على  مهاراتهن  وتطوير  بناء  اإىل  ال�صاعيات  لل�صابات  م�صريية  اقت�صادية 

العلمي والتدريبي االأويل امل�صوؤول عن متكينهن وجعلهن اأفراداً اأكرث اإنتاجية يف املجتمع.

1. Context and Issue  

Despite that female labor force participation brings benefits at micro and 
macro levels, the rate of women’s labor force participation in the Arab 
countries remains the lowest in the world (AHDR, 2005; ILO, 2008).

While  education and skills enhance the productivity  of both women 
and men and increase the opportunity for paid employment in the formal 
sector (ILO, 2008), growing educational attainments of women in the 
MENA region did not lead to a proportional increase in the female labor 
force participation rate (World Bank, 2004).

The reasons for this phenomenon have not been fully researched (ILO, 2009), nor 
has there been any concerted effort at designing and implementing appropriate 
public policies to curve its negative consequences (Kabbanji, 2010). The high 
levels of women non- participation in the labor market and their corresponding 
rates of unemployment lead to serious wastes of resources invested in their 
education. As the Arab Human Development Report (2005) rightly puts it: “The 
failure to use human capital, especially highly educated women, curbs economic 
development and squanders important energies and investments, which might 
otherwise contribute to greater economic development (UNDP:AHDR 
2005:9). Moreover, this may put great constraints on women’s rights to pursue 
their goals of self- realization and self- fulfillment and on their abilities to 
contribute financially to the well-being of their families. It also hampers the 
economic development of the countries and the effectiveness of enterprises 
lacking the necessary human capital with special talents and skills. 

It is within this context that school-to-work transition is considered as a 
critical socio-economic life changing period for young people who seek 
to develop and build skills, based on their initial education and training 
and which helps them become more productive members of society. 
Young Lebanese women (15-34 years) represent almost half the female 
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متثل ال�صابات اللبنانيات (من 15 اإىل 34 �صنة) حوايل ن�صف تعداد الن�صاء، وقد ت�صيف 
اإىل  لي�ص فقط  ال�صحيح،  بال�صكل  االإفادة منها وتنميتها  مواهبهن ومهاراتهن، يف حال 
ذاتهن واىل حت�صني م�صتوى عائالتهن.  اإىل حتقيق  واإمنا  البالد،  النمو االقت�صادي يف 
االإجمايل  املحلي  الناجت  من   %2 اللبناين  االقت�صاد  يكلف  ال�صابات  توظيف  عدم  اإن 

.(2009 (�صعبان، 

من  انتقالهن  لدى  ال�صابات  تواجهها  التي  وال�صعوبات  امل�صاكل  ا�صتق�صاء  ي�صاعد  وعليه، 
امل�صاكل  بهذه  املرتبطة  العوامل  بكافة  االإحاطة  على  العمل  �صوق  اإىل  التعليم  مرحلة 
وت�صهيل فهم التحديات التي ترتب�ص بال�صابات لدى �صعيهن لدخول هذه ال�صوق وم�صاركة 
اأ�صحاب القرار يف تطوير وتبني �صيا�صات عامة متهد الطريق لل�صابات �صعياً لدجمهن يف 

االقت�صاد الوطني.   

2. اإنتقال ال�سابات اللبنانيات من الدرا�سة اإىل �سوق العمل

اأكرث من 40% من االإناث يف املرحلتني الثانوية واجلامعية هن جاهزات خلو�ص مرحلة   
اأن ي�صّكلن حمور اهتمام كافة املوؤ�ص�صات  االنتقال من التعليم اإىل �صوق العمل وينبغي 

الرتبوية ووكاالت التوظيف واأخ�صائيي التوجيه املهني وال�صيا�صات العامة.

اإجمايل طالب اجلامعات  اأكرث من ن�صف  اإىل ذلك، ت�صكل الطالبات االإناث  باالإ�صافة   
ويجب بذل اجلهود الالزمة لت�صهيل انتقالهن اإىل عامل االأعمال

تعترب ن�صبة م�صاركة االإناث يف القوى العاملة متدنية ن�صبياً (29%( (كبنجي، 2010)   
وهكذا،   .)%43.3) اجلامعي  اأو   (%23.3) الثانوي  التعليم  م�صتوى  بلغن  واأكرثيتهن 
ميكننا اأن نلحظ بو�صوح وجود ترابط اإيجابي بني معدالت الت�صجيل اجلامعي وامل�صاركة 

يف �صوق العمل. 

population, whose talents and skills, if properly utilized and developed, 
may add tremendously not only to the economic growth of the country, 
but also to their self-fulfillment, self-realization and to the general well-
being of the their families as well. The lack of employment of young 
females costs the Lebanese economy 2% of its GDP (Chabaan, 2009). 

Investigating the range problems and difficulties faced by young women 
in their school-to-work transition and the associated factors will help 
us in better understanding the challenges faced by young women in 
their pursuit to enter the labor market, and assist decision-makers in 
developing and adopting appropriate public policies that could facilitate 
young women access and integration into the national economy.  

2.  School to work transition of Young Lebanese Women 

 A little more than 40% of all females who are at the secondary and 
university levels constitute the school-to-work transition female 
aggregate that ought to be the center of attention and consideration of 
all educational institutions, employment agencies, career guidance 
specialists and public policies.

 Female university students make up over half of all university students, 
and therefore, could benefit as well from efforts developed to ease 
their transition to the world of work.

 Lebanese women have low labor force participation (29%) (Kabbanji, 
2010), the majority of which had attained either secondary (23.3%) or 
university levels (43.3%). Therefore, it could be safely stated that there 
exists a positive correlation between university enrollment and work 
participation.
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عموماً، يبدو اأن االلتزامات العائلية مبا فيها الزواج ورعاية اأفراد االأ�صرة وغريها من   
امل�صوؤوليات املنزلية تعيق االإناث العربيات من امل�صاركة يف �صوق العمل. 

تعود اأ�صباب الغياب االأنثوي عن �صوق العمل اإىل جمموعة متنوعة من العوائق واحلواجز   
وال�صيا�صية  واالجتماعية  والقانونية  والثقافية  واملوؤ�ص�صاتية  واالقت�صادية  ال�صخ�صية 

التي حتد من م�صاركتهن.

على �صوء اال�صتنتاجات امل�صتخل�صة واملراجعة اأعاله، وبناًء على املعطيات املتوفرة 
حول الن�صاء اللبنانيات، تهدف هذه الدرا�صة اإىل االإجابة عن االأ�صئلة التالية:

مرحلة  اإىل  التعليم  مرحلة  من  االنتقالية  القفزة  اللبنانيات  ال�صابات  تخترب  كيف   
العمل؟

الرتبوية  املوؤ�ص�صة  اأو  اجلامعة  مغادرة  لدى  ال�صابات  تواجهها  التي  امل�صاكل  هي  ما   
وخروجهن اإىل العامل املهني اأو �صوق العمل؟

ما هي نقاط القوة وال�صعف لدى اأجهزة التعليم والتدريب يف ت�صهيل اأو عرقلة م�صاركة   
االإناث يف القوى العاملة؟

ما هو نوع امل�صاعدة اأو الت�صجيع اأو الدعم الذي حتتاجه ال�صابات خالل املرحلة االنتقالية   
من اجلامعة اإىل �صوق العمل؟

ما هو دور الثقافة يف حتديد مرحلة االنتقال من اجلامعة اإىل �صوق العمل؟  

ما هي الطرق التي ت�صتعملها ال�صابات الإيجاد عمل / لتاأمني وظيفة؟  

ما هي املعايري التي يعتمدها اأرباب العمل لدى توظيف ال�صابات وما روؤيتهم للقدرات   
االأنثوية ال�صابة؟

اأعمال خا�صة  ما هي احلواجز والتحديات التي تواجه ال�صابات عندما يقررن تاأ�صي�ص   
بهّن؟

 Family responsibilities, including marriage, care for other family 
members and other household responsibilities, seem to hinder 
Lebanese women labour market participation in general. 

 The low female labor participation can be explained by a variety of 
hurdles, personal, economic, institutional, cultural, legal, social and 
political that limit women’s labor force participation.

In light of the reviewed literature, and in view of the available data 
on Lebanese women, a field research was designed to answer the 
following questions:

 How do Lebanese young women experience school-to-work 
transition?

 What problems do young women face upon their exit from school to 
labor market?

 What are the strengths or deficiencies of the education and training 
systems in facilitating or hindering young women to participate in the 
labor market?

 What type of assistance/guidance or support services do young women 
need to facilitate their transition?

 What role does culture play in determining school-to-work transition 
of young women?

 What methods do young women use to secure employment?
 What are employers’ hiring practices and criteria and how to do they 

perceive young women abilities?
 What particular obstacles/challenges are faced by young women who 

choose to start their own business?   
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3. هدف ومنهجية الدرا�سة
جرى ت�صميم ا�صتمارة هادفة اإىل تقييم مدى مالءمة الدرا�صة يف حتديد اخليارات واالأفعال 
والتحديات املرتبطة جتربة االنتقال من مرحلة التعليم اإىل مرحلة العمل لدى ال�صابات 
اإطار عمل نظري ي�صمح باالإحاطة  بناًء على  اخلريجات حديثاً.  وقد مت و�صع اال�صتمارة 

بكافة توجهات و�صلوكيات ال�صابات اخلريجات  من حيث:

التطلعات/ الطموحات: تتمثل التطلعات مبجموعة من االأ�صئلة ذات ال�صلة بالو�صع   
الوظيفي واالهتمامات واحلوافز وخطط العمل

الفعلية  اخلطى  حول  تتمحور  وت�صريحات  باأ�صئلة  ويتمثل  التطلعات:  حتقيق   
والواقعية التي جلاأت اإليها اخلريجات لتحقيق تطلعاتهن ف�صاًل عن الفر�ص والقيود 

التي واجهنها واالإجراءات الالزمة التي اتخذنها
القرارات  عواقب  خاللها  من  اخلريجات  تقيم  التي  باالأ�صئلة  وتتمثل  املوازنة:   

والت�صرفات والتجارب التي اختربنها.

ا�صتوجبت الطبيعة اال�صتك�صافية لهذه الدرا�صة اختيار عينة من 80 �صابة متخرجة حديثاً 
من خم�ص جامعات يف لبنان.  وقد جرى ت�صميم هذه العينة بادئاً على اأن ت�صم 20 متخرجة 
واحد: اجلامعة  تعليمي  اأكرث من نظام  تتوزع على  والتي  من كل من اجلامعات اخلم�ص 
والتكنولوجيا (AUST)، جامعة  للعلوم  االأمريكية  االأمريكية (LAU)، اجلامعة  اللبنانية 
القدي�ص يو�صف (USJ) واجلامعة اللبنانية وجامعة بريوت العربية (BAU). هذا ويتوزع 
عدد الطالبات بالت�صاوي على اأربعة جمموعات من االخت�صا�صات: اأ) تكنولوجيا املعلومات 
والت�صميم الغرافيكي، ب) اإدارة االأعمال، ج) العلوم، الهند�صة، الطب وال�صيدلة، هـ) العلوم 

االجتماعية، االإن�صانيات وال�صحافة.

مت اإجراء جولتني من املقابالت مع كل متخرجة يف العينة خالل فرتة دامت �صتة اأ�صهر.
اجلولة االأوىل بعد تخرج ال�صابات بثالثة اأ�صهر  

اجلولة الثانية بعد تخرج ال�صابات ب�صتة اأ�صهر  

3. Aim and Methodology of the Survey

A survey was designed to assess its adequacy and relevancy in tapping 
the choices, actions, and challenges faced by female graduates in their 
school-to-work transition. It was guided by a theoretical framework that 
allows the clustering of all orientations and actions of female college 
graduates along the following three areas:

 Aspirations: represented by a set of questions related to job situations, 
interests, motives and plans of action. 

 Realization:  related to statements or questions about concrete steps 
that female graduates have undertaken to put their aspirations into 
action, the opportunity and restrictions they have encountered, as well 
as the necessary measures they have taken.

 Balancing: referring to questions through which female graduates assessed 
the consequences of their decisions and actions as well as experiences.

Due to the explorative nature of the research, a sample of eighty newly 
young female graduates from five universities in Lebanon was selected. 
This sample was originally designed to comprise twenty (20) female 
graduates from each of the five selected universities representing different 
systems of education: Lebanese American University (LAU), American 
University of Science and Technology (AUST), University Saint Joseph 
(USJ), Lebanese University (LU) and Beirut Arab University (BAU). The 
sample was to be equally distributed across four groups of disciplines: a) IT 
and Graphic Design, b) Business, c) Sciences, Engineering, Medicine and 
Pharmacy, and d) Social Sciences, Humanities, Education and Journalism. 

Two rounds of semi-structured interviews were conducted with each 
female graduate in the sample over a six-month period:
 Round 1: after three months of the females’ college graduation
 Round 2: after six months of the females’ college graduation
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االإر�صاد  مراكز  مب�صاركة  تركيز  جمموعات  �صمن  مناق�صات  جرت  ذلك،  اإىل  باالإ�صافة 
اخلا�صة باجلامعات ودوائر اإدارة املوارد الب�صرية من القطاع اخلا�ص. 

جدول رقم 1توزع االخت�سا�سات بني اخلريجات حديثا
عامالتعاطالت عن العمل

%العددالن�سبة املئويةالعدداالخت�سا�ص
819.5410اإدارة االأعمال

37.3410تكنولوجيا املعلومات والت�صميم الغرافيكي
1331.72050العلوم، الهند�صة، الطب وال�صيدلة

1741.51230العلوم االجتماعية، االإن�صانيات واالإعالم
4110040100املجموع

امل�سدر: درا�سة الدولية للمعومات/اليون�سكو حول مرحلة انتقال ال�سابات اللبنانيات من اجلامعة اإىل �سوق العمل يف العام 2011

4. النتائج االأ�سا�سية للدرا�سة 

هذه الدرا�صة ا�صتك�صافية وميكنها التو�صل اىل النتائج التالية لل�صابات املتخرجات العامالت 
كما اىل غري العامالت منهن:

اأنواع  ويف  تخ�ص�صهن  جماالت  يف  ال�صابات  خيارات  حتديد  على  كبري  تاأثري  للعائالت   
وظائفهن

ت�صتكي ال�صابات من عدم توفر االإر�صادات والتوجيهات لهن يف اجلامعات خالل بحثهن   
عن الوظائف، مبا يف ذلك االأعمال التجريبية والتدريب

على ح�صاب  وذلك  على وظيفة،  “الوا�صطة” يف احل�صول  اأهمية  على  ال�صابات  �صددت   
الو�صائل التقليدية االأخرى وعلى ح�صاب موؤهالتهن

ال توجد معلومات موثقة ومنتظمة حول توفر الوظائف، وحول متطلبات �صوق العمل  
فاإن  الزواج،  بعد  العمل  �صوق  يف  البفاء  يف  رغبتهن  عن  عربن  ال�صابات  ن�صف  حني  يف   

الن�صف االأخر اختار التوقف عن العمل بعد الزواج
اأعربت اخلريجات عن موافقتهن لقبول العمل يف اخلارج  

In addition, two focus group discussions were held and involved career guidance 
centers of universities and human resource department of private sectors.

Distribution of majors among fresh graduates Table 1

Non working Working

Major Number % Number %

Business 8 19.5 4 10

IT/Graphic Design 3 7.3 4 10

Sciences/Professions 13 31.7 20 50

Social Sciences/Humanities/Media 17 41.5 12 30

Total 41 100 40 100

Source: Information International UNESCO survey 2011

4. Key findings from the research

The research is exploratory and could bring following findings for both 
working and non-working female graduates: 

 Families exert a great influence on young women’s choice in relation 
their academic majors and on the type of work.

 Young women complain of lack of career guidance and counseling in 
their job search, including internship and trainings, at the university 
level.

 Young women expressed the importance of “Wasta” (social connection) 
in finding a job, at the expense of other formal means and qualifications.

 There is no existing systematic information on available job vacancies, 
and labor market demands. 

 While half of young women graduates expressed their intention to 
keep working after marriage, still another half has chosen not to do so.

 Female graduates are willing to accept jobs abroad.
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اإن اخلريجات اللواتي يرغنب يف تاأ�صي�ص اأعمال خا�صة بهن تنق�صهن املهارات التنظيمية   
لذلك، كما تنق�صهن املوارد او الت�صهيالت مالية منا�صبة 

ال يقت�صر �صعور بع�ص ال�صابات املتخرجات فقط على االإحباط من خربتهن يف ال�صعي   
اإىل العمل واإمنا اإىل ال�صعور بالتهمي�ص يف املجتمع وا�صتبعادهن عنه اي�صا

جدول رقم 2ما هي طبيعة امل�ساعدة التي حتتاجينها لنيل وظيفة؟
%العدد

2253.7فرتة عمل جتريبية
1229.3دورات تدريبية/ور�صات عمل

1024.4اإر�صاد /توجيه مهني
922م�صاعدة لتاأ�صي�ص عمل خا�ص

614.6تعلم اللغات
614.6غري حمدد / ال جواب
24.9كمبيوتر ومعلوماتية

12.4الوا�صطة 
12.4املثابرة بالبحث عن عمل 

12.4فر�صة عمل
12.4واالبتعاد عن الرتاتب الديني وال�صيا�صي يف املوؤ�ص�صات

71173املجموع
امل�سدر: اأ�سئلة اخلريجات العاطالت عن العمل يف اجلولة الوىل

جدول رقم 3اإذا نعم، ما هي التحديات التي متنعك من القيام بذلك؟
%العدد

1781عدم وجود ت�صهيالت مالية
838.1اخلوف من الف�صل

419نق�ص مهارات اإدارة العمل اخلا�ص
314.3مواقف اجتماعية معوقة لعمل املراأة 

314.3نق�ص يف املهارات التنظيمية
29.5نق�ص يف االفكار القيادية

14.8غري حمدد
14.8عدم ت�صجيع االهل

39186املجموع
  متعدد االإجابة

امل�سدر: اأ�سئلة اخلريجات العاطالت عن العمل يف اجلولة الوىل

 Female graduates who are willing to start their own business seem to 
be lacking not only organizational skills, but access to appropriate 
financial facilities or resources as well.

 Some young female graduates feel not only frustrated and depressed 
from their job search experience, but also feel marginalized and 
excluded from the mainstream of society.

What type of help do you need to get a job? Table 2
Number %

Internship 22 53.7
Trainings/workshops 12 29.3
Vocational guidance 10 24.4
Support to establish own business 9 22.0
Mastering of languages 6 14.6
Computer literacy 2 4.9
Favoritism 1 2.4
Pursue job search 1 2.4
To be given a job opportunity 1 2.4
Not to be discriminated based upon religious and 
political affiliations 1 2.4

Unspecified/no answer 6 14.6
Total 71 173

Source: Information International UNESCO Round 1 Survey – Non Working fresh graduates

If yes what are the obstacles that hinder you from doing so? Table 3
Number %

Lack of financial facilities 17 81.0
Fear of failure 8 38.1
Lack of business management skills 4 19.0
Social obstacles  related to woman›s work 3 14.3
Lack of organizational skills 3 14.3
Lack of leadership skills 2 9.5
Unspecified 1 4.8
Lack of parental support 1 4.8
Total 39 186

Source: Information International UNESCO Round 1 Survey – Non Working fresh graduates
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جدول رقم 4هل انت بحاجة الأي اأوجه م�ساعدة/التوجيه التالية للبحث عن عمل؟
املجموعكالنعم 

10919العدد توجيه كيفية البحث عن عمل
%52.647.4100

18119العددمعلومات عن �صواغر
%94.75.3100

11819العددتوجيه وار�صاد عن فر�ص تدريبية وتعليمية
%57.942.1100

11819العددفر�ص برامج تدريبية وتعليمية
%57.942.1100

امل�سدر: اأ�سئلة اخلريجات العاطالت من عامل يف اجلولة الثانية

5. حدود الدرا�سة والعرب امل�ستقاة منها 

اأمامنا بع�ص العواقب التي حتد من عملنا وا�صتقينا  خالل تطبيق هذه الدرا�صة، ظهرت 
العرب التالية التي ميكن االإفادة منها يف حت�صني االأبحاث وتوجهاتها يف امل�صتقبل:

ال ميكن للعينات ال�صغرية واالأبحاث خالل وقت ق�صري اأن توؤدي اىل اإثبات قوي لو�صع   
ال�صيا�صات اإال اإذا مت تو�صيع العينات لت�صبح اأكرث متثياًل، �صاملة نظم درا�صية وجامعات 
ومناطق اأكرث، باالإ�صافة اىل فرتات اأطول (من �صنة اىل خم�ص �صنوات) من تتبع العينات.

اأي  اأن تتو�صل اىل  ال�صباب، ال ميكن للدرا�صة  اأقرانهن من  املقارنة مع و�صع  من دون   
اإثبات حول عدم املنا�صفة بني ال�صباب وال�صابات يف جمال املمار�صات اخلا�صة يف مرحلة 

االإنتقال من الدرا�صة اىل العمل.

اإن طرح االأ�صئلة ب�صكل اإفرادي على ال�صابات خلق �صكاً وعدم ثقة لدى عائالتهن، ما اأثر   
�صلباً على ن�صبة االإجابات. ميكن حللقات املناق�صة �صمن جمموعات الرتكيز املوؤلفة من 

�صابات اأن متالأ الفراغ يف جمع البيانات.

Do you need any of the following help/guidance to help you find a job?  Table 4

 Yes No Total

Guidance on ways for looking for a job 
Total 10 9 19

% 52.6 47.4 100.0

Information on vacancies
Total 18 1 19

% 94.7 5.3 100.0

Guidance on training opportunities
Total 11 8 19

% 57.9 42.1 100.0

Opportunities in training and educational 
programs

Total 11 8 19

% 57.9 42.1 100.0

Source: Information International UNESCO Round 2 Survey –Non Working fresh graduates (merged)

5.  Limits and lessons learnt from the survey

In the implementation of the study, we have realized the limits and 
learned the following lessons that could open doors for improvements 
and point to future research directions:
 Small scale sampling and researching for a short period cannot lead to 

strong evidence for policy making unless it is scaled-up to include a larger 
and more representative sample, encompassing more disciplines, universities 
and regions in addition to the longer period (1-5 years) of tracking. 

 Without comparing with the situation of male peers, the study cannot 
lead to evidence on gender- based inequality in the school-to-work 
transition practices.

 Questioning students individually created a suspicion and distrust by the 
family members, which affected negatively the response rate. A focus 
group discussion with young women can fill the gap of data collection.
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الطالبات يف حلقات  البيانات مثل م�صاركة  ت�صاركية يف عملية جمع  اعتماد مقاربة  اإن   
مناق�صة �صمن جمموعات الرتكيز، ميكن اأن تظهر جوانب هامة من خرباتهن ب�صكل 

اأف�صل.

اجلامعات  العمل،  اأرباب  مع  الرتكيز  جمموعات  �صمن  املناق�صة  حلقات  عن  ينتج  ال   
ووكاالت التوظيف، �صوى معلومات ومفاهيم حمدودة حول التحديات اخلا�صة بكل من 

القطاعات، اإال اإذا ا�صتملت هذه املجموعات على عدد اأكرب من القطاعات واجلامعات.

 A participatory approach in the data collection process such as having 
students involved in focus group discussions can better elicit major 
areas of their experiences.

 The focus group discussions with employers, universities and 
recruitment agencies, unless involving more sectors and universities, 
bring limited information and understanding of sector specific 
challenges. 

»عائلتي تف�صل عمال منا�صبا 
لل�صابات واأقرب اىل املنزل«

»من املحبط جدًا اأن نتخرج 
وال جند عمال منا�صبا«

»علي اأن اأ�صعى جاهدة لك�صب 
اخلربة قبل االإنتقال اىل 

وظيفة اأخرى«

)اأقوال ماأخوذة من �سابات  لبنانيات تخرجن حديثا و�ساركن يف هذه الدرا�سة امليدانية(

“My family prefers a job 
suitable to female and 

closer to home”

“It is so frustrating 
to graduate and not 

finding an appropriate 
job”

 “I have to endeavor 
to gain experience 
before shifting to 

another job”

(Above quotes are from newly Lebanese graduates who participated in the field survey.)
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6. تو�سيات عامة: روابط االأبحاث مع ال�سيا�سة جهات بحث م�ستقبلية

اآخذين بعني االعتبار تعقيد م�صاألة عدم توظيف ال�صباب، املرتبطة على االأقل ب�صيا�صات   
االجتماعي،  والتاأمني  والنزوح،  الهجرة  الرتبية،  االقت�صاد،  العمل،  ال�صناعة،  قطاع 
�صمن اقت�صاد يتحول اكرث فاكرث لي�صبح عامليا، ما من خيارات اأمامنا اإال اأن نعمل معا 

من خالل تعاون عابر للنظم ومتعدد القطاعات.

النمو  على  �صلبية  نتائج  اإىل  ال�صابات  لدى  العمل  �صوق  يف  امل�صاركة  �صعوبة  توؤدي   
االقت�صادي واالجتماعي، وبالتايل يجب م�صاركة التوعية حول هذا املو�صوع واملفاهيم 

اخلا�صة به مع وا�صعي ال�صيا�صات.

يجب حت�صني العملية الكمية والنوعية جلمع البيانات وحتليلها بالرتابط بينها ومن   
اأكرث دقة الإبقاء وا�صعي ال�صيا�صات  خالل التمييز والف�صل بني اجلن�صني، لكي ت�صبح 

على اطالع، مع االأخذ باالعتبار الفروقات بني اجلن�صني. 

على  العمل  ميكن  حيث  ال�صيا�صات  حتديد  جمال  يف  اأولوية  ذا  قطاعا  الرتبية  ت�صكل   
اأ�صل�ص  ب�صكل  العمل  �صوق  اإىل  الدرا�صة  االإنتقال من  اأجل تعزيز عملية  تطوير ما من 
ملنظمة  الفنية  امل�صورة   تكون  حيث  اجلن�صني،  بني  القروقات  مع  التجاوب  مع  واأ�صمل 
االأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�صكو) - التي تبنى عليها االآمال كثريا - 

منا�صبة اأكرث يف هذا النطاق.

6.  Overall recommendations:  Research and Policy 
Linkages

 Given the complexity of the youth unemployment issue, which relates 
at least to industry, labour, economic, education, migration and social 
protection policies in a more and more globalized economy, we have 
no choice but to coordinate and work together through an 
interdisciplinary and multi-sectoral approach. 

 Awareness and understanding of reverse effects of difficult labour 
participation of young women on the economic and social development 
needs to be shared among policy makers.

 Quantitative and qualitative data collection and gender analysis needs 
to be improved to better inform policy making with gender sensitivity.

 Education is a policy area priority, where a breakthrough can be found 
to promote a smoother and more diversified school to work transition 
with gender responsiveness. UNESCO’s technical advice is more 
relevant and highly expected.

(Copyright-Information International)
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7. ما يجب القيام به يف حقل الرتبية من اأجل اإنتقال اأ�سل�ص لل�سابات من 
الدرا�سة اإىل العمل؟

ت�صحيح ال�صورة النمطية للجن�صني يف املناهج املدر�صية ويف التعليم من اأجل التعاطي   
مع القيود االجتماعية والثقافية التي حتد من م�صاركة ال�صابات يف �صوق العمل او حتول 

دونها

حت�صني وتو�صيع االإر�صاد والتوجيه املهني للطالبات بداأً من املرحلة التكميلية  

املجتمعية،  االختباري، اخلدمة  التعلم  التعليم مثل  تربوية حديثة يف  اأ�صاليب  اعتماد   
والتي  والعايل،  الثانوي  التعليم  مرحلتي  خالل  والتدريب  التجريبي  العمل  فرتات 
ميكن للطالب من خاللها ك�صب خربات عمل وتطوير مهارات هامة ل�صوق العمل الحقا

تاأ�صي�ص وتطوير خدمات لالإر�صاد والتوجيه املهني يف اجلامعات  

تطوير نظام للمعلومات املهنية او قاعدة بيانات التي ميكن من خاللهما ربط اجلامعات،   
لناحية  البع�ص  بع�صها  مع  اخلا�ص  والقطاع  احلكومة  الفينة،  املدار�ص  الثانويات، 

متطلبات �صوق العمل والوظائف ال�صاغرة

اإ�صراك االأهايل يف التوعية والتوجيه املهني لل�صابات  

7.  What to do in the area of education- for a smoother 
school to work transition of young women?

 Eliminate gender stereotypes from school curricula and teaching 
practices to address social and cultural constraints that limit or prevent 
women’s labour participation.

 Improve and expand career orientation and guidance for female 
students starting at intermediate level. 

 Adopt new pedagogical methods of learning such as experiential 
learning, community service, internship and training opportunities at 
secondary and higher education, through which students can gain job 
experiences and develop market needed skills.

 Establish and improve career guidance and counseling services in 
universities.

 Develop a career information system (CIS) or data base, which 
connects universities, secondary and technical schools, government 
institutions, and the private sector, to announce existing job vacancies 
or job market demands.

 Involve parents in the awareness raising and career guidance of young 
women
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8. اجتاهات م�ستقبلية لالأبحاث يف حقل الرتبية

بالنظام،   اأكرث  مرتبط  ا�صا�ص  على  نوعية  منهجية   - ذكرنا  كما   - ا�صتخدام  حال  يف   
اأو�صح  اأن تلقي ال�صوء ب�صكل  اأكرب، ميكنها  ومطبق على الذكور واالإناث معا، وباأعداد 

على حتديات االإنتقال من الدرا�صة اىل �صوق العمل واملرتبطة باختالف اجلن�صني 

ميكن ا�صتخدام حتليل اجتماعي النتقال ن�صاء ناجحات و بارزات من الدرا�صة اىل �صوق   
والتي  الثقافية،  الناحية  من  ح�صا�صة  خمتلفة،  مناذج  الإظهار  مهنهن،  وتطور  العمل 

ميكن االإحتذاء بها يف برامج التوجيه املهني 

جميع  يف  اجلن�صني  توجيه  ب�صاأن  امل�صتفادة  والدرو�ص  اجليدة  املمار�صات  حتليل  ميكن   
اأنحاء العامل اأن تقدم اأفكار ون�صائح الأع�صاء جمل�ص التوجيه واملدر�صني.

ميكن حتليل �صو�صيولوجي للمدار�ص كمراكز عمل وتطوير مهني للمدر�صات اأن تكمل   
عمل اآخر مبا يخ�ص ا�صتن�صاخ املعايري بني اجلن�صني يف املدار�ص.

8. Future Research Directions in the area of education

 A qualitative methodology of this kind, if used on more discipline 
specific basis, applied on both genders with a greater number, can 
better highlight gender specific school-to- work transition challenges. 

 A sociological analysis of successful women’s School-to-Work 
transition and career development can demonstrate divers and 
culturally sensitive ‘role models’, which can be used in the career 
guidance programmes. 

 An analysis of good practices and lessons learnt on gender responsive 
career guidance worldwide can provide ideas and tips to career 
guidance councilors and teachers 

 A sociological analysis of schools as workplace and female teachers’ 
career development can complement other work on gender norms 
reproduction at school. 

(Copyright-Information International) (Copyright-Information International)
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