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  األشكالفھرس 

  9  ...................  )الصناعية التنمية ھيئة بيانات( السادات مدينة في الصناعية القطاعات لبعض المحفظة تحليل -1 شكل
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  19  ......................................................  )الكيماوية الصناعات( المفضلة والتدريبية التعليمية الجھات -6 شكل

  22  .......................................................................  )الكيماوية الصناعات( العمالة دوران أسباب -7 شكل

  24  ................................................................  )الكيماوية الصناعات(منشآت ال توفرھا التي المزايا-8 شكل

  25  ................................  )الكيماوية الصناعات( العمالة ودوران المميزات بين للعالقةمنشآت ال مقترحات -9 شكل

ً  الموجودين الخاصة القدرات لذوي المسندة الوظائف -10 شكل   25  ............................  )الكيماوية الصناعات( حاليا

ً منشآت ال معھا تعاملت التي اإلعاقات -11 شكل   26  .............................................  )الكيماوية الصناعات( سابقا

  26  ...............................................  )الكيماوية الصناعات( الخاصة القدرات لذوي المتاحة الوظائف -12 شكل

  29  ....................................................  )والبناء التشييد مواد( العمرية الفئات حسب العاملين توزيع -13 شكل

  29  .............................................  )والبناء التشييد مواد( اإلقامة مكان حسب للعاملين النسبي التوزيع -14 شكل

  33  .....................................................  )والبناء التشييد مواد( الخالية الوظائف عن اإلعالن وسائل -15 شكل

  34  ........................................................)والبناء التشييد مواد(منشآت ال عليھا تقوم التي الوظائف -16 شكل

  35  .....................................................  )والبناء التشييد مواد( المفضلة والتدريبية التعليمية الجھات -17 شكل

  38  ..............................................................  )والبناء التشييد مواد(منشآت ال توفرھا التي المزايا -18 شكل

  39  ...............................  )والبناء التشييد مواد( العمالة ودوران المميزات بين للعالقةمنشآت ال مقترحات -19 شكل

ً  الموجودين الخاصة القدرات لذوي المسندة الوظائف -20 شكل   39  .............................  )والبناء التشييد مواد( حاليا

ً منشآت ال معھا تعاملت التي اإلعاقات -21 شكل   40  ...............................................)والبناء التشييد مواد( سابقا

  40  .................................................)والبناء التشييد مواد( الخاصة القدرات لذوي المتاحة الوظائف -22 شكل

ً  المنوفية محافظة في) فأكثر سنة 15( العمل لقوة النسبي التوزيع -23 شكل   43)ريف/حضر( والنوع التعليمية للحالة طبقا

  45  ...................................  )وريف حضر( مختارة اقتصادية قطاعات في المنوفية بمحافظة المشتغلون -24 شكل

  45  ..................................  )النوع حسب( االقتصادية القطاعات بعض في المنوفية بمحافظة المشتغلون -25 شكل

ً  البحيرة محافظة في) فأكثر سنة 15( العمل لقوة النسبي التوزيع -26 شكل   47  )ريف/حضر( والنوع التعليمية للحالة طبقا

  50  ...................................  )وريف حضر( مختارة اقتصادية قطاعات في البحيرة بمحافظة المشتغلون -27 شكل

  50  ...................................  )النوع حسب( االقتصادية القطاعات بعض في البحيرة بمحافظة المشتغلون -28 شكل
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  فھرس الجداول

  10  ...........................  المنشأة حجم وفق موزعة المدروسة القطاعات في مقابلتھا تمت التيمنشآت ال عينة -1 جدول

  10  ......................................................  )الكيماوية الصناعات( المنشأة حجم حسب العاملين توزيع -2 جدول

  10  ..............................................................  )الكيماوية الصناعات( النوع حسب العاملين توزيع -3 جدول

  11  ..................................................  )الكيماوية الصناعات( الدراسي المؤھل حسب العاملين توزيع -4 جدول

ً  العاملين توزيع -5 جدول   11  ..................................................  )الكيماوية الصناعات( الوظيفي للمستوى طبقا

  13  ..........................................................................  )الكيماوية الصناعات( الموسمية العمالة -6 جدول

  13  .......................................  )الكيماوية الصناعات( موسمية لعمالةمنشآت ال فيھا تحتاج التي المواسم -7 جدول

  13  ...........................................................  )الكيماوية الصناعات( األجانب اإلنتاج عمال استخدام -8 جدول

  13  .................................................................  )الكيماوية الصناعات( األجانب الخبراء استخدام -9 جدول

  14  ...................................................................  )الكيماوية الصناعات( األجانب الخبراء مھام - 10 جدول

  14  .....................................  )الكيماوية الصناعات( الماضي العام خالل المنتجات على الطلب تطور - 11 جدول

  15  .................................................)الكيماوية الصناعات( القادم العام المنتجات على الطلب توقع - 12 جدول

  15  ........  )الكيماوية الصناعات( القادم العام خالل المستخدمة التكنولوجيا/اإلنتاج خطوط في المتوقع التطور - 13 جدول

  15  .....  )الكيماوية الصناعات( العمالة حجم على المستخدمة التكنولوجيا/اإلنتاج بخطوط المتوقع التطور تأثير - 14 جدول

  16  ........................................  )الكيماوية الصناعات( الماضي العام خالل العمالة على الطلب تطور - 15 جدول

  16  ...................................  )الكيماوية الصناعات( الماضي العام خالل العمالة على الطلب تغير سبب - 16 جدول

  16  .........................................  )الكيماوية الصناعات( القادم العام خالل العاملين بعدد المتوقع التغير - 17 جدول

  17  .......................................  )الكيماوية الصناعات( القادم العام العاملين عدد ثبات/زيادة توقع سبب - 18 جدول

ً  خالية وظائف وجود- 19جدول   18  ...............................................................  )الكيماوية الصناعات( حاليا

ً  المطلوبة الخالية الوظائف أھم - 20 جدول   18  ....................................................  )الكيماوية الصناعات( حاليا

  18  ........................  )الكيماوية الصناعات( الخالية الوظائف تفاصيل لمناقشة أخرى زيارة على الموافقة - 21 جدول

  19  ...............................  )الكيماوية الصناعات( المنشأة خارج من واألفراد للطلبة تدريب فرص توفير - 22 جدول

  20  ......................................  )الكيماوية الصناعات( منھا يأتون التي الجھة حسب والمتدربون الطلبة - 23 جدول

  20  .................  )الكيماوية الصناعات( المستقبل في المنشأة خارج من واألفراد للطلبة تدريب فرص توفير - 24 جدول

  20  .........................................  )الكيماوية الصناعات( الجھة حسب مستقبالً  المتوفرة التدريب أماكن - 25 جدول

  20  ........................  )الكيماوية الصناعات( الطلبة تدريب عدا بمجال والتدريب التعليم جھات مع التعاون - 26 جدول

ً منشآت ال توزيع - 27 جدول   21  ......................................  )الكيماوية الصناعات( العمالة دوران معدل لفئات طبقا

  21  .......................................  )الكيماوية الصناعات( الوظيفي بالمستوى العمالة دوران معدل ارتباط - 28 جدول

  21  ..........................................  )الكيماوية الصناعات( األعلى الدوران معدل ذو الوظيفي المستوى - 29 جدول

  21  .............................................  )الكيماوية الصناعات( اإلقامة بمكان العمالة دوران معدل ارتباط - 30 جدول

  22  ....................................................  )الكيماوية الصناعات( األعلى الدوران معدل ذات المنطقة - 31 جدول

  22  ....................................................  )الكيماوية الصناعات( بالنوع العمالة دوران معدل ارتباط - 32 جدول

  22  .................................................  )الكيماوية الصناعات( األعلى العمالة دوران معدل ذو النوع - 33 جدول

  23  ..................................  )الكيماوية الصناعات( العمالة دوران مشكلة على التغلب في ناجحة تجربة - 34 جدول

  23  ...........................  )الكيماوية الصناعات( العمالة دوران مشكلة على التغلب في الناجحة اإلجراءات - 35 جدول
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  24  .................................)الكيماوية الصناعات( العمالة بدوران المنشأة توفرھا التي المميزات ارتباط - 36 جدول

  24  .................................  )الكيماوية الصناعات( العمالة بدوران المنشأة توفرھا التي المميزات عالقة - 37 جدول

  25  ...............................................)الكيماوية الصناعات( المنشأة في الخاصة القدرات ذوي وجود - 38 جدول

  26  .....................................  )الكيماوية الصناعات( الخاصة القدرات ذوي لتوظيفمنشآت ال استعداد - 39 جدول

  27  ...............................  )الكيماوية الصناعات( الخاصة القدرات ذوي تدريب ببرامج المنشأة مشاركة - 40 جدول

  27  ...............................  )الكيماوية الصناعات( الخاصة القدرات ذوي مع التعامل في صعوبات وجود - 41 جدول

  27  ...............  )الكيماوية الصناعات( الخاصة القدرات ذوي مع بالتعاملمنشآت ال تواجھھا التي الصعوبات - 42 جدول

  27  ................  )الكيماوية الصناعات( الحاجة عند التحديات بعض لمناقشة ثانية زيارة على المنشأة موافقة - 43 جدول

  28  ...................  )والبناء التشييد مواد( المنشأة حجم حسب مقابلتھا تمت التيمنشآت ال في العاملين توزيع - 44 جدول

  28  ...........................  )والبناء التشييد مواد( النوع حسب مقابلتھا تمت التيمنشآت ال في العاملين توزيع - 45 جدول

  28  .................................................  )والبناء التشييد مواد( الدراسي المؤھل حسب العاملين توزيع - 46 جدول

  29  ................................................)والبناء التشييد مواد( الوظيفي المستوى حسب العاملين توزيع - 47 جدول

  30  .........................................................................  )والبناء التشييد مواد( الموسمية العمالة - 48 جدول

  30  ..........................................................  )والبناء التشييد مواد( األجانب اإلنتاج عمال ستخداما - 49 جدول

  30  ................................................................  )والبناء التشييد مواد( األجانب الخبراء استخدام - 50 جدول

  30  ....................................................................  )والبناء التشييد مواد( األجانب الخبراء مھام - 51 جدول

  31  ......................................  )والبناء التشييد مواد( الماضي مالعا خالل المنتجات على الطلب تطور - 52 جدول

  31  .................................................  )والبناء التشييد مواد( القادم العام المنتجات على الطلب توقع -  53 جدول

  31  .........  )والبناء التشييد مواد( القادم العام خالل المستخدمة التكنولوجيا/اإلنتاج خطوط في المتوقع التطور - 54 جدول

  32  ......  )والبناء التشييد مواد( العمالة حجم على المستخدمة التكنولوجيا/اإلنتاج بخطوط المتوقع التطور تأثير - 55 جدول

  32  ....................................  )والبناء التشييد مواد( الماضي العام خالل العمالة على الطلب تغير سبب - 56 جدول

  33  ..........................................  )والبناء التشييد مواد( القادم العام خالل العاملين بعدد المتوقع التغير - 57 جدول

  33  ........................................  )والبناء التشييد مواد( القادم العام العاملين عدد ثبات/زيادة توقع سبب - 58 جدول

ً  خالية وظائف وجود - 59 جدول   34  ...............................................................  )والبناء التشييد مواد( حاليا

  35  ................................  )والبناء التشييد مواد( المنشأة خارج من واألفراد للطلبة تدريب فرص توفير- 60 جدول

  35  ..................  )والبناء التشييد مواد( المستقبل في المنشأة خارج من واألفراد للطلبة تدريب فرص توفير- 61 جدول

  36  ..........................................  )والبناء التشييد مواد( الجھة حسب مستقبالً  المتوفرة التدريب أماكن -62 جدول

  36  .........................  )والبناء التشييد مواد( الطلبة تدريب عدا بمجال والتدريب التعليم جھات مع التعاون -63 جدول

ً منشآت ال توزيع -64 جدول   36  .......................................  )والبناء التشييد مواد( العمالة دوران معدل لفئات طبقا

  36  ........................................  )والبناء التشييد مواد( الوظيفي بالمستوى العمالة دوران معدل ارتباط -65 جدول

  37  ..............................................  )والبناء التشييد مواد( اإلقامة بمكان العمالة دوران معدل ارتباط -66 جدول

  37  .....................................................  )والبناء التشييد مواد( بالنوع العمالة دوران معدل ارتباط -67 جدول

  37  .....................................................................  )والبناء التشييد مواد( العمالة دوران أسباب-68 جدول

  37  ....................................  )والبناء التشييد مواد( العمالة دوران مشكلة على التغلب في ناجحة تجربة-69 جدول

  38  ..................................  )والبناء التشييد مواد( العمالة بدوران المنشأة توفرھا التي المميزات ارتباط -70 جدول

  38  ..................................  )والبناء التشييد مواد( العمالة بدوران المنشأة توفرھا التي المميزات عالقة -71 جدول
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  39  ................................................  )والبناء التشييد مواد( المنشأة في الخاصة القدرات ذوي وجود -72 جدول

  40  ......................................  )والبناء التشييد مواد( الخاصة القدرات ذوي لتوظيفمنشآت ال استعداد -73 جدول

  40  ................................  )والبناء التشييد مواد( الخاصة القدرات ذوي تدريب ببرامج المنشأة مشاركة -74 جدول

  41  ................................  )والبناء التشييد مواد( الخاصة القدرات ذوي مع التعامل في صعوبات وجود -75 جدول

  41  ................  )والبناء التشييد مواد( الخاصة القدرات ذوي مع بالتعاملمنشآت ال تواجھھا التي الصعوبات -76 جدول

  41  .................  )والبناء التشييد مواد( الحاجة عند التحديات بعض لمناقشة ثانية زيارة على المنشأة موافقة -77 جدول

ً  المنوفية محافظة في) فأكثر سنة 15( العمل قوة تقدير - 78 جدول   42  .............  )ريف/حضر( والنوع السن لفئات طبقا

ً  المنوفية بمحافظة) فأكثر سنة 15( المشتغلين تقدير - 79 جدول   43  ................  )ريف/حضر( والنوع السن لفئات طبقا

ً  الفئة بنفس العمل قوة من المشتغلين نسب - 80 جدول   44  ...........................  )ريف/حضر( والنوع السن لفئات طبقا

ً  الفئة بنفس العمل قوة من المشتغلين نسب - 81 جدول   44  .......................  )ريف/حضر( والنوع التعليمية للحالة طبقا

ً  المنوفية بمحافظة العمل قوة من المتعطلين نسب - 82 جدول   46  .......................  )وريف حضر( العمرية للفئات طبقا

ً  المنوفية بمحافظة العمل قوة من المتعطلين نسب - 83 جدول   46  ......................  )وريف حضر( التعليمية للحالة طبقا

ً  البحيرة محافظة في) فأكثر سنة 15( العمل قوة تقدير - 84 جدول   47  ..............)ريف/حضر( والنوع السن لفئات طبقا

ً  البحيرة بمحافظة) فأكثر سنة 15( المشتغلين تقدير - 85 جدول   48  .................  )ريف/حضر( والنوع السن لفئات طبقا

ً  العمل بقوة الفئة نفس من المشتغلين نسبة - 86 جدول   48  ............................  )ريف/حضر( والنوع السن لفئات طبقا

ً  العمل بقوة الفئة نفس من المشتغلين نسب - 87 جدول   49  .......................  )ريف/حضر( والنوع التعليمية للحالة طبقا

  49  ............  بالمئات األرقام -النوع حسب االقتصادية األنشطة بعض في البحيرة بمحافظة المشتغلين توزيع - 88 جدول

ً  البحيرة بمحافظة العمل قوة من المتعطلين نسب - 89 جدول   51  .......................  )وريف حضر( العمرية للفئات طبقا

ً  البحيرة بمحافظة العمل قوة من المتعطلين نسب - 90 جدول   51  .......................  )وريف حضر( التعليمية للحالة طبقا
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  التنفيذي الملخص

الصناعات الغذائية قليمي لمعلومات سوق العمل بمدينة السادات بدراسة قطاعات قام فريق المرصد اإلفي الدورة األولى، 
عام في مطلع ول صدار التقرير األإحيث تم وصناعة الغزل والنسيج والمالبس الجاھزة  والصناعات الھندسيةوالزراعية، 

 جل التشغيل بتمويل من المنظمة الدولية للھجرة أبرنامج التدريب من  :وتم تنفيذ مجموعة من برامج التدخل منھا 2015
لمانية العربية للصناعة من الغرفة األالموارد البشرية بدعم  ىومنتد )،EFEجل التوظيف أالتعليم من (نفذته مؤسسة 

في مكتب القوى العاملة التشغيل  ىوتدريب القائمين عل(نفذته جمعية مستثمري مدينة السادات)،  GACIC والتجارة
نشطة تم تنفيذ مجموعة من األ يضاً أو ،ILOلتعامل مع ذوي القدرات الخاصة بتمويل من منظمة العمل الدولية بالسادات ل
جودة التدريب بھدف تعزيز المزدوج والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية والتدريب لتعليم نظام اقليمية لاإلمع الوحدة 
 .الوكالة األلمانية للتعاون الدوليبدعم وتمويل من بالشركات 

البناء بغرض و التشييدمواد صناعة ية واوبدراسة قطاع الصناعات الكيمقرارھا  لجنة التسييرفي الدورة الثانية، اتخذت 
  تحديد مجاالت وبرامج التدخل التي تسھم في دعم التشغيل للشباب وتحد من المشاكل الموجودة في سوق العمل.

/ منشأة في المدينة للوقوف على الوضع 48بالقطاعين شمل /منشآت وقام فريق العمل بالمرصد بعمل بحث استقصائي لل
العمالة والمؤھالت المطلوبة، والمشكالت المتعلقة بالعمالة التي تواجه الحالي للعمالة، وحجم الطلب المستقبلي من 

  القطاعين. ومن ثم تمت دراسة البيانات وتحليلھا على مستوى كل القطاع وطبقاً لحجم المنشأة.

وعلى الجانب اآلخر من سوق العمل تم تحليل البيانات المتعلقة بجانب العرض من العمالة وخدمات التشغيل في 
  افظتين الرئيسيتين التي تتوافد منھما العمالة للمدينة وھما: المنوفية والبحيرة.المح

ً التي تواجه تحدياً منشآت الوھي منشآت / 10التي تمت مقابلتھا شملت /منشآت الكما تم اختيار عينة من  األصغر حجما
ً على العاملين لديھا وتم ج مع وتحليل بعض بيانات تفصيلية عن ماھية يتمثل بانخفاض الطلب على منتجاتھا مما يؤثر سلبا

ً لجمع البيانات التفصيلية عن الوظائف الخالية  التحديات والخدمات التي تحتاجھا. إضافة لذلك فقد صمم الفريق استبيانا
  / منشأة صرحت بأن لديھا مثل ھذه الوظائف.14وأجرى مقابالت مع /منشآت اللذوي القدرات الخاصة المتاحة لدى 

ب العمل البحثي والمكتبي والميداني، عقد فريق عمل المرصد اجتماعات لعرض ومناقشة ما تم التوصل إليه مع إلى جان
جميع الشركاء الفاعلين والمھتمين بسوق العمل بالمدينة والحصول على التغذية الراجعة من الخبراء في القطاعين مجال 

  ة والمنشآت.الدراسة، ومقابالت مع مقدمي الخدمات للفئات المستھدف

  ومن أھم النتائج التي تم التوصل إليھا بنتيجة الدراسات والحوار:
  منشأة ھو  34التي تمت مقابلتھا وعددھا منشآت الإجمالي عدد العاملين بقطاع الصناعات الكيماوية في

 عامل. /4027/
  منشأة ھو  14بلتھا وعددھا التي تمت مقامنشآت الإجمالي عدد العاملين بقطاع صناعة مواد التشييد والبناء في

 عامل. /2285/
  ال يوجد تواجد ملحوظ لإلناث في القطاعين حيث أن نسبة اإلناث العامالت في قطاع الصناعات الكيماوية ال

 % في قطاع صناعة مواد التشييد والبناء.2% من إجمالي عدد العاملين بالقطاع والتتعدى 9تتعدى 
 يم المتوسط (الثانوي) على النسبة األكبر من إجمالي العاملين لتصل إلى استحوذت فئة العاملين بمستوى التعل

 % في قطاع الصناعات الكيماوية.33% بقطاع صناعة مواد التشييد والبناء، و57
  التي تمت مقابلتھا بقطاع منشآت الالتي تمت مقابلتھا بقطاع الصناعات الكيماوية وثلث منشآت الإن نصف

وبرأي  %).10ناء تعاني من مشكلة دوران العمالة (معدل دوران العمالة يتجاوز صناعة مواد التشييد والب
 فإن السبب األساسي لدوران العمالة ھو "سلوك الفرد".المنشآت 

 / وظيفة خالية في منشأة واحدة 11بقطاع الصناعات الكيماوية، و/منشآت / 9/ وظيفة خالية في /91ھناك /
 والبناء.بقطاع صناعة مواد التشييد 

 / 49/ فرصة تدريب ألفراد من خارج المنشأة، ومنھا /51/ منشأة في قطاع الصناعات الكيماوية /12توفر /
/ 159/ منشأة تمت مقابلتھا على استعداد لتوفير /26فرصة تدريب خاصة لطلبة التعليم المزدوج. وھناك /

 / فرصة تدريب لطلبة التعليم المزدوج.99فرصة تدريب ومنھا /
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 8/ فرصة تدريب لطلبة التعليم المزدوج. وھناك /16في قطاع صناعة مواد التشييد والبناء /منشآت / 5ر /توف /
 / مخصصة لطلبة التعليم المزدوج.21/ فرصة تدريب ومنھا /33تمت مقابلتھا على استعداد لتوفير /منشآت 

 وظائف خالية حالياً لذوي القدرات الخاصة، بمرتب يتراوح 10وجود /منشآت أظھرت المقابالت التفصيلية لل /
 / جنيه. 1800/ و/1000بين /

 / منشأة تمت مقابلتھا بقطاع الصناعات الكيماوية صغيرة 34/ من /14تبين نتائج المسح االستقصائي بأن /
منتجاتھا خالل العام عانت من انخفاض في الطلب على منشآت / 7)، ومنھا /49-10الحجم (عدد العاملين 

منشآت / 10تتوقع انخفاض الطلب على منتجاتھا العام القادم. وفي مقابالت ھاتفية مع /منشآت / 3الماضي، و/
منشآت) وتوفير السيولة  3بأنھا تحتاج إلى دعم وباألخص في التسويق (منشآت / 7صغيرة الحجم، أفادت /

 المالية/القروض (منشأتان).
  

منشآت من الدراسة المكتبية والبحث االستقصائي الميداني والدراسة التفصيلية للالتي تم جمعھا ومات معلاعتماداً على ال
التالية سوق العمل النشطة وصي بتنفيذ برامج فريق المرصد ي باإلضافة إلى دراسة جانب العرض من سوق العمل، فإن

  لتحسين الوضع الحالي والمستقبلي بالمدينة:

  قدرات الخاصة بقطاعي الصناعات الكيماوية وصناعة مواد التشييد والبناء في مدينة الساداتدعم تشغيل ذوي ال - 1
دعم تشغيل ذوي القدرات الخاصة في قطاعي الصناعات الكيماوية ومواد التشييد والبناء في مدينة السادات  الھدف العام:

  عن طريق اآلتي:
تأھيل وتدريب ذوي القدرات الخاصة من العاملين بالقطاعين لممارسة مھامھم الوظيفية وكذلك الباحثين عن عمل  -

 لتسكينھم في الوظائف الخالية 
 بالقيمة المضافة التي يساھم بھا العاملون من ذوي القدرات الخاصة في العمل واإلنتاجمنشآت توعية ال -
  بما يتناسب مع طبيعة احتياجاتھممنشآت صة لذوي القدرات الخاصة بالتھيئة بيئة العمل وتوفير خدمات مخص -

  السادات بمدينة" بالستيك ماكينات تشغيل فني" مھنة إدخال - 2
: إدخال مھنة "فني تشغيل ماكينات بالستيك" بمدينة السادات لتلبية احتياج القطاع من الفنيين في ھذا الھدف العام
  التخصص

  السادات بمدينة والبناء التشييد ومواد الكيماوية الصناعات بقطاعي الفرد لسلوك الراجع العمالة دوران معدل خفض - 3
خفض دوران العمالة بقطاعي الصناعات الكيماوية ومواد التشييد والبناء الراجع للسلوك الخاص بالفرد : الھدف العام

  في القطاعينمنشآت العاملين الجدد بالالفني للعمل وتحسين سلوك  عن طريق إعداد خريجي التعليم الثانوي

  السادات مدينة في والبناء التشييد موادو الكيماوية الصناعات بقطاعي والصغيرة الصغر متناھيةمنشآت ال دعم - 4
الصغيرة في القطاعين كي تتمكن من تحقيق النمو والمحافظة على العاملين منشآت: دعم في تطوير أعمال الالھدف العام

  وذلك من خالل:لديھا 
 مع مقدمي خدمات دعم تطوير األعمال ومؤسسات التمويل الصغير.منشآت ربط ھذه ال -
منشآت تحسين خدمات دعم تطوير األعمال التي تقدمھا الجھات المختلفة في مدينة السادات لتلبية احتياجات ال -

  متناھية الصغر والصغيرة.
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  مقدمة
ً لمحافظة المنوفية ية الصحراويسكندراإل على طريق مصر /93/الكيلو في  الساداتتقع مدينة  ، وتبلغ وھي تتبع إداريا
منطقة سكنية. وقد بلغ عدد سكان  /12/، مقسمة على 2كم /18/، ويبلغ إجمالي الكتلة العمرانية بھا 2كم /500/مساحتھا 

ھيئة المجتمعات  األول التي قامتثاني مدن الجيل . كما أنھا 2013في عام  نسمة /155,000/مدينة السادات حوالي 
ً  1976 بإنشائھا عام العمرانية الجديدة  بجانب والزراعي الصناعي رتكز على النشاطيني اً جديد ياً عمران لتصبح مجتمعا
  خارج وادى النيل الضيق. التوطن السكاني

وتعتبر مدينة السادات عاصمة مركز السادات الذي يضم 
الوحدة المحلية التابعة لھا و القرىلمدينة السادات  باإلضافة

  لكفر داود والوحدة المحلية للخطاطبة والقرى التابعة لھا. 
 ً ً بين مدينتي القاھرةوتشغل مدينة السادات موقعا  متوسطا

مما كان له أكبر األثر في ، دلتا النيل وتحاذي واإلسكندرية
 لتكون جعلھا مركزاً لجذب االستثمارات المحلية واألجنبية

  وخلق تجمع حضري كبير. للصناعات الثقيلة والھامةمركزاً 
وعلى الرغم من تبعيتھا اإلدارية لمحافظة المنوفية فإن مدينة 

في قلب محافظة البحيرة. وقد تم اختيارھا بھذا السادات تقع 
الشكل لتمثل الظھير الصحراوي لمحافظة المنوفية وتكون 

. ويؤثر ھذا متنفس ألھالي المحافظة للخروج من الدلتا الضيقة
الموقع الفريد تأثيراً بالغاً على األنشطة االقتصادية للمدينة، كما 

  يؤثر على توزيع قوة العمل بالمدينة.
  

 األنشطة االقتصادية بمدينة السادات
 النشاط الزراعي

مركز  بھا نظام الزراعة القديم كما ھو الحال في قلب المنوفية في الجزء الشرقي من تقومتظھر القرى القديمة التي 
أراضي  % من مساحة المركز. أما القسمين األوسط والغربي فمعظمھا10، ويمثل (الخطاطبة وكفر داود) السادات

% من مساحة 32,3بشكل أساسي على المياه الجوفية، فالقسم األوسط يمثل مساحته  ريھا تعتمد في مستصلحة صحراوية
% من مساحة 57,7ويمثل  المركز، أما القسم الغربي فھو الحزام األخضر المحيط بمدينة السادات من جميع الجھات،

نة ويعتبر من عالماتھا المميزة وسط ألف فدان، يمتد حول المدي 30 يحوالوتبلغ مساحة الحزام األخضر .المركز
   .محاصيل الخضر والفاكھةلزراعة لف فدان أ 20الصحراء وقد تم استصالح 

فتشغل  الفاكھة . أمامحافظة المنوفيةب لخضراواتا% من إجمالي زراعة 13,8بمركز السادات  الخضراوات زراعةتمثل 
زراعة الخضر  ترجع أسباب زيادة نسبوة. الفاكھة بالمحافظ% من إجمالي زراعة 30,6مساحة أكبر من الخضر بنسبة 

المناطق العمرانية  تساع الحيازات الزراعية وقربھا منإلى اوالفاكھة بمركز السادات وبالحزام األخضر بمدينة السادات 
  .يوجد بالمدينة مركز للبحوث الزراعية وتنمية الصحراءكما  بالقاھرة واالسكندرية والدلتا.

  
  الصناعيالنشاط 

تمثل االستثمارات الصناعية العصب الرئيسي للتنمية في مدينة السادات، وقد جذبت مدينة السادات استثمارات متزايدة في 
في الجھة تقع  لصناعة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة باإلضافة إلى الورش والصناعات الصغيرة المغذية. والمنطقة الصناعية

لك لحماية المنطقة السكنية من التلوث الناتج عن الصناعات. وتشغل المنطقة الصناعية مساحة الجنوبية الشرقية للمدينة وذ
ً و 316مناطق صناعية، تضم  4تنقسم إلى و 2كم 10,13 ً منتجا ً  75مشروعا ً  مشروعا ً تحت  26و متوقفا مشروعا

ً  417اإلنشاء، بإجمالي  مع ھناجر تابع لوزارة التجارة كما يوجد بالمدينة مجمعان للصناعات الصغيرة ومج. مشروعا
االنتھاء من و ،على الطريق اإلقليمي لمواكبة متطلبات االستثمار بالمدينةمربع  مليون متر 5ضافة وقد تم إ والصناعة.

البنية األساسية متمثلة في إقامة وتشغيل شبكات الصرف وتمھيد شبكة الطرق وتوصيل الطاقة الكھربائية ومصادر المياه 
  .بدأت عملية التخصيص للمستثمرينو مليون متر 2.5لالالزمة 
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 -البالستيك -األدوات الكھربائية - الحديد والصلب -الغزل والنسيج -المالبس الجاھزة :وتشمل األنشطة الصناعية بالمدينة
والعديد من  دنيةالمع هالميا -المشروبات الغازية -المواد الغذائية -الكيماويات - البورسلين -السيراميك -مكونات السيارات

  يصدر جزء كبير منھا للخارج. يالصناعات الھندسية والكھربائية الت
  

 بمدينة السادات والتدريب التعليم
 المقيمين بالمدينة.طلبة أعداد ال يبما يكف العامة والفنية عدد كبير من المدارس اإلبتدائية واإلعدادية والثانويةبالمدينة وجد ي

 - السياحة والفنادق - التربية - الحقوق -التجارة :اتكليوتضم  الساداتمدينة جامعة الوجد بتأما بالنسبة للتعليم الجامعي ف
الوحيد من يعد  الذي معھد البحوث الصحراويةو -معھد الھندسة الوراثية -الزراعة -التربية الرياضية - الطب البيطري
كلية الدراسات االسالمية التابعة لجامعة وأيضاً  بالقاھرةلجامعة األمريكية لفرع  يوجد بمدينة الساداتكما  .نوعه في مصر

  األزھر.
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  القطاعات المختارةبمنشآت المسح االستقصائي لل -أوالً 
قام بوضع "تحليل المحفظة" قدم فريق مرصد سوق العمل اإلقليمي بمدينة السادات معلومات أساسية الختيار القطاعات و

حصة القطاع في  )1: المعتمدين وھما اعتماداً على المعيارينى البيانات المنشورة من ھيئة التنمية الصناعية) (اعتماداً عل
ً بعدد الشركات(النمو معدل  )2سوق التشغيل، و أو حجم االستثمار). يبين الشكل أدناه نتيجة تحليل المحفظة  مقاسا

  للقطاعات الفرعية التي لم تشملھا دراسة سوق العمل في الدورة األولى من بروسبكت.
  

  
  تحليل المحفظة لبعض القطاعات الصناعية في مدينة السادات (بيانات ھيئة التنمية الصناعية) -1شكل 

  
باختيار قطاعي الصناعات الكيماوية وصناعة مواد التشييد والبناء لدراستھما في الدورة لجنة التسيير قرارھا اتخذت 
 الثانية.

  . منھجية المسح االستقصائي1

قام فريق المرصد (بدعم من التعاون األلماني الدولي)  قطاع مواد البناء والتشييد،و الصناعات الكيماويةقطاع اختيار  بعد
وتم االعتماد على قاعدة البيانات الموجودة  معھا، 1التي سيتم ملء االستبيانمنشآت البتجميع قائمة معلومات وعناوين 

  المسجلة في الجمعية وجھاز مدينة السادات بالقطاعات المستھدفة.منشآت البجمعية مستثمري مدينة السادات الخاصة ب
جمعية ، وساھمت توفير كل الوسائل المادية لتنفيذ االستقصاء الميدانيقدم التعاون األلماني الدولي الدعم من خالل 

  .خالل الزيارات المرصدفريق عمل أعضاء وتسھيل منشآت الفي التواصل مع  مستثمري مدينة السادات
 %)63/ منھا (48في / . تم تنفيذ المقابلة وملء االستبيانالساداتفي مدينة  منشأة /76/ مع التواصلبالمجمل، تم 

  لقاعدة البيانات. ھاوإدخال

  :للحجم حيث اعتمد التعريف التالي منشأةتم تحليل البيانات وفق القطاع وحجم ال
 9-0متناھية الصغر: عدد العمال [ منشأة[  
 49- 10صغيرة: عدد العمال [ منشأة[  
 249- 50متوسطة: عدد العمال [ منشأة[  
 499-250كبيرة: عدد العمال [ منشأة[ 
 أو أكثر] 500كبيرة جداً: عدد العمال [ منشأة 

                                                   
1
  )1انظر الملحق (  

خشب
٩

ورق وطباعة ونشر
١٦

كيماويات أساسية 
ومنتجاتھا
١٥٤

مواد بناء وخزف
٤٢

-3%

7%

17%

27%

37%

47%

-1% 1% 3% 5% 7% 9%

يل
شغ
الت

ق 
سو

ي 
 ف
اع
قط
 ال
صة

ح

معدل نمو القطاع مقاساً بعدد المنشآت
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  التي تمت مقابلتھا وفق القطاع وحجم المنشأة:منشآت اليبين الجدول التالي توزيع 
 إجمالي كبيرة جداً  كبيرة متوسطة صغيرة ر  متناھية الص

  14  1  1  4  7  1  مواد البناء والتشيد
  34  2  2  11  14  5  الصناعات الكيماوية

  التي تمت مقابلتھا في القطاعات المدروسة موزعة وفق حجم المنشأةمنشآت العينة  -1 جدول

  . نتائج المسح االستقصائي الميداني2

  الصناعات الكيماويةقطاع . 2-1

/ منشأة الستيفاء االستبيان. وفيما يلي نتائج 34واستجاب منھا / الصناعات الكيماوية/ منشأة في قطاع 41/ تم التواصل مع
  المقابالت.

  . قوة العمل بالمنشأة1-1- 2

إجمالي عدد العاملين بالمنشأة؟ -السؤال
 إجمالي  كبيرة جداً   كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

  34  2  2  11  14  5  العينة
 4027  1953  650  1056  334  34  عدد العاملين

 توزيع العاملين حسب حجم المنشأة (الصناعات الكيماوية) -2جدول 

التي تمت منشآت ال% من العاملين في 50حوالي إن /.4027/ منشأة تمت مقابلتھا /34عدد العاملين في /إجمالي بلغ 
.   مقابلتھا موجود في منشأتين كبيرتين جداً

  
بالمنشأة؟العامالتعدد العاملين و -السؤال

 إجمالي كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر
  34  2  2  11  14  5  عدد اإلجابات
  363  50  50  181  82  0  عدد اإلناث
 3664  1903  60  875  252  34  عدد الذكور

 4027  1953 650  1056  334  34 إجمالي العاملين

  توزيع العاملين حسب النوع (الصناعات الكيماوية) -3جدول 

إن نسبة اإلناث مرتفعة مقارنة % من إجمالي العاملين. 9/ بنسبة 363التي تمت مقابلتھا /منشآت البلغ عدد اإلناث في 
%) 14(قطاعي الصناعات الغذائية في وأقل منھا  %)6( الصناعات الھندسيةوقطاع  %)2( بقطاع مواد التشييد والبناء

  .%)18الصناعات النسجية (و
بعض شركات القطاع التظھر في عدد العاملين العتماد في ھذا القطاع  اإلناثالعمالة من بّين خبراء القطاع بأن 
(من  وفرأن الكلفة في البيوت بمرحلة التجميع والتعبئة ألاللواتي تعملن  اإلناث علىبشكل كبير (وباألخص البالستيك) 

في أقسام الجودة والتعبئة واإلدارة والمعامل. وبشكل منشآت النفار). ومن ناحية أخرى تعمل اإلناث في األ خالل مقاولي
وھن التعملن بنظام الورديات  ،على اإلناث بنسبة منخفضة مرده إلى تركھن العمل عند الزواجمنشآت العام فإن اعتماد 

  .القاطنات في األماكن البعيدةوخاصة 
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؟اسأل حضرتك عن العاملين حسب المؤھل الدراسيھدلوقت  -السؤال
  لم تجب على ھذا السؤال.(كبيرة جداً) واحدة  منشأة

 النسبة المجموع كبيرة جداً  كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر
    33  1  2  11  14  5  عدد اإلجابات

%24 662 221185 201 44 11  جامعي فما فوق
%22 587 300 20 258 5 4  فوق متوسط
%33 901 130110 434 213 14  متوسط/ثانوي

%14 380 12258 147 48 5أقل من المتوسط 
 %7 197 1570 16 24 0  أمي

    2727  653 650  1056  334  34  إجمالي العاملين

  توزيع العاملين حسب المؤھل الدراسي (الصناعات الكيماوية) -4جدول 

) ويليھم العاملون %33(العاملين إجمالي كبر من األ الثانوي يشكلون النسبة/المتوسطفي مستوى التعليم العاملين إن 
  الحاليين.% من العاملين 7بلغت نسبة األميين  بينما%) 24بمستوى تعليم جامعي فما فوق (

 
 ؟ل حضرتك عن العاملين حسب وظيفتھماسأھدلوقت  –السؤال

  السؤال.ھذا منشأة واحدة (كبيرة جداً) لم تجب على 
 النسبة المجموع كبيرة جداً  كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

    33  1  2  11  14  5  عدد اإلجابات
 %3  86  7  9  44  21  5  مدير 

%13  342  36 196  86  17  7  أخصائي
 %5  131  4  27  4    42  4 مشرف/أسطى

%18  491  127  55  11    88  10  عامل فني
%61  1677  479 363  661  166  8  عامل عادي
    2727  653 650  1076  314  34  المجموع

  توزيع العاملين طبقاً للمستوى الوظيفي (الصناعات الكيماوية) -5جدول 

"عامل فني" لفئة % 18% بمقابل 61األكبر من إجمالي العاملين حيث بلغت نسبة العلى فئة "عامل عادي"  استحوذت
  % لفئة "أخصائي".13و

في موقع وظيفي يعملون بأن ھناك فئة من العاملين  نستنتجبمقارنة ھذه النتائج مع توزيع العاملين حسب المستوى التعليمي 
أفاد خبراء القطاع بأن غالبية ھذه الفئة ھي خريجي الكليات غير المتخصصة (النظرية)، وأن  التعليمي.أدنى من مستواھم 

 بالمدينة ھناك عدة عوامل تساھم في ھذه الظاھرة: فالوظائف المتاحة المناسبة للمستوى التعليمي للشباب المقيمين
في الصناعات الكيماوية تدفع أجوراً جيدة، كما أن الفرد مجبر على منشآت المدراء) قليلة جداً، و - مشرفين -(أخصائيين

  على ذلك فإن الصورة االجتماعية للتعليم الفني متدنية.  قبول ھذا الوضع لحاجته إلى كسب الرزق. عالوة
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 ؟اسأل حضرتك عن العاملين حسب فئات العمرھدلوقت  -السؤال
  على ھذا السؤال. ب(كبيرة جداً) لم تج ةنشأم

 
  (الصناعات الكيماوية)توزيع العاملين حسب الفئات العمرية  -2شكل 

ويليھا الفئة العمرية . %60 على النسبة األكبر من العاملين وبلغت ]سنة 30إلى أقل من  20[الفئة العمرية  استحوذت
التي بلغت  ]فأكثرسنة  55[انخفاض نسبة العاملين بالفئة العمرية يالحظ %. 27سنة] التي بلغت  40إلى أقل من  30[

 سنة. 20قل من %) أ0.3(/ فقط من العاملين 7، وھناك /% فقط2.7
 

؟دلوقت عايزين العاملين حسب المحافظة اللي جايين منھا -السؤال
 ) لم تجب على ھذا السؤال.كبيرة جداً منشأة واحدة (

  
  (الصناعات الكيماوية)لعاملين حسب مكان اإلقامة النسبي لتوزيع ال -3شكل 

النسبة للقادمين من خارج السادات. ب داخل مدينةمن تأتي التي تمت مقابلتھا منشآت الب )%54إن أكثر من نصف العمالة (
 %.29شبين الكوم) على نسبة - الشھداء - منوف -الباجور -، فقد استحوذت مراكز محافظة المنوفية الباقية (أشمونالمدينة

  النطرون). وادي -بدر -% فقط من العمالة من مراكز محافظة البحيرة (كوم حمادة6ويأتي مانسبته 
  أوضح الخبراء بأن نسبة العاملين من خارج مركز السادات منطقية، وذلك لعدة أسباب من أھمھا:

أماكن إقامتھم، عمالة من ة، ويميل أصحاب األعمال الستقطاب الكفاء التعتمد علىمنشآت الالتعيينات في  -
 ين.طة في التعيارف والواسالمع يعتمدون علىو

بعض الوظائف المتوفرة بالقطاع، ومعظم المقيمين بالسادات ممن يحملون مؤھالت التناسب تخصصات ن إ -
 مدينة يفضلون العمل بالمزارع ألن العائد المادي مرتفع.السكان 

فإن إيجاد ماكن البعيدة األالقادمين من ما أخرى) أمنشآت المدينة يمكنه تغيير وظيفته (البحث في المقيم في  -
 .وظيفة أخرى أصعب

 المسجلون كباحثين عن عمل ويقطنون في مدينة السادات قليلون. -
  ألنھا تمنحھم مزايا أخرى ومن أھمھا المواصالت.خارج المدينة ات أقل للقادمين من تقدم مرتبمنشآت الإن  -

  

2.7%

10%

27%

60%

0.3%

فأكثر ٥٥

٥٥ألقل من  ٤٠من 

٤٠ألقل من  ٣٠من 

٣٠ألقل من  ٢٠من 

 ٢٠أقل من 

53.8%

5.5%

0.9%

12.6%

5.8%

10.2%

11.1%
داخل مدينة السادات

مركز بدر وكوم حمادة

وادي النطرون

الشھداء ومنوف

شبين الكوم

الباجور -أشمون 

أخرى
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ھل بتشّغل عمالة موسمية أحياناً؟ عددھم كام تقريباً؟ -السؤال
 المجموع جداً كبيرة  كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر 

  34  2  2  11  14  5  عدد اإلجابات
  9  0  1  2  3  3 التي تشغل عمالة موسميةمنشآت ال

 118 0 15 75 18 10  عدد العمال الموسميين

  (الصناعات الكيماوية)العمالة الموسمية  -6جدول 

  / عامل.118بإجمالي /%) لديھا عمالة موسمية 30(منشآت / 9إن /
  

إيه المواسم اللي بتشغلھم فيھا ؟ (يمكن اختيار أكثر من إجابة) -السؤال
 المجموع  كبيرة جداً   كبيرة متوسطة  صغيرة  متناھية الصغر

  9  0  1  2  3  3  عدد اإلجابات

  4  0  0  0  2  2  اليوجد موسم محدد

  5  0  0  2  2  1  موسم الصيف

  لعمالة موسمية (الصناعات الكيماوية)منشآت الالمواسم التي تحتاج فيھا  -7جدول 

  بأنھا تحتاج للعمالة الموسمية في موسم الصيف.منشآت  /5/تستخدم عمالة موسمية أفادت منشآت  /9/من بين 
  

 جانب؟ عددھم كام تقريباً؟أھل بتشغل دلوقت عمال إنتاج -السؤال
 المجموع كبيرة جداً  كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

  3  2  2  11  14  5  عدد اإلجابات
  2  0  1  0  1  0  نعم
  31  1  1  11  13  5  ال

  1  1  0  0  0  0  التوجد إجابة
  7  0  5  0  2  0 عمال اإلنتاج األجانبعدد 

  (الصناعات الكيماوية)ستخدام عمال اإلنتاج األجانب ا -8جدول 

  / عمال أجانب.7ا /ممنشأة تمت مقابلتھا أفادت منشأتان بأن لديھ /34/من بين 
  

 ھل تستعين بخبراء أجانب بعض األحيان؟ عددھم كام تقريباً؟ -السؤال
 المجموع كبيرة جداً  كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

  34  2  2  11  14  5  عدد اإلجابات
  7  1  1  2  2  1  نعم
  25  0  1  9  11  4  ال

  1  0  0  0  1  0  ال أعرف
  1  0  0  0  0  التوجد إجابة

  18  2  4  2  2 مجموع الخبراء األجانب

  (الصناعات الكيماوية)استخدام الخبراء األجانب  -9جدول 

  /.18بأنھا تستعين بخبراء أجانب وعددھم /منشآت / 7/ منشأة تمت مقابلتھا، أفادت /34من بين /
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  الخبراء األجانب (مھامھم)؟ (يمكن اختيار أكثر من إجابة)إمتى بتجيب  -السؤال
 المجموع كبيرة جداً  كبيرة متوسطة صغيرةمتناھية الصغر

 7 1 1 2 2 1 التي تستعين بخبراء أجانبمنشآت ال
 5 0 1 1 2 1  إنشاء خط إنتاج جديد

 4 0 1 1 1 1  تطوير خط إنتاج
 5 0 1 2 1 1  إصالح عطل/صيانة في خط إنتاج

 4 1 1 0 1 1  استشارات في تطوير األعمال

  مھام الخبراء األجانب (الصناعات الكيماوية) - 10جدول 

تستعين منشآت / 5/و ،تستعين بھم في "إنشاء خط إنتاج جديد"منشآت / 5تستعين بخبراء أجانب فإن /منشآت / 7من بين /
منشآت / 4/و ،تستعين بھم في "تطوير خط إنتاج جديد"منشآت / 4"إصالح عطل/صيانة في خط إنتاج"، و/ بھم في

  "استشارات في تطوير األعمال". تستعين بھم في
بھذا القطاع على الخبراء األجانب في إصالح األعطال والصيانة، وكان ھناك رأيان منشآت الناقش الخبراء ظاھرة اعتماد 

  ر ذلك:مختلفان لتفسي
تعتمد على التكنولوجيا من الخارج، والخبراء في اإلصالح ھم من الخارج أيضاً، لذلك تضطر المنشأة منشآت ال  - أ

في عقد توريد الماكينات فإنھا تستغل ھذه الفترة لعمل أي ضمان لديھا منشآت الوبما أن  لالستعانة باألجانب.
ألنه ليس ھناك أي ضمان باستمرارھم في الخارج  والصيانةي اإلصالح فنيعن تدريب منشآت التحجم و .صيانة

 في خدمة المنشأة مما يعود على المنشأة بالخسارة.
وتلجأ بعض  كة المنتجة ھي صاحبة الحق بتعديل البرمجة.والشر PLCة مبرمجة بنظام الجديد اكيناتمعظم الم  -  ب

خسارة دعم الشركات الموردة طرة مخاالعتماد على العاملين ذوي الخبرة في اإلصالح وتحمل لمنشآت ال
و اليمكن أال يتوفر دعم فني محلي لبعض الماكينات للماكينات في حال عدم تمكنھم من إصالح العطل. كما 

  الوصول للدعم الفني المتوفر.

  . تطور األعمال1-2- 2

  ياترى كان الطلب على المنتجات خالل السنة اللي فاتت عامل إيه؟ -السؤال
  النسبة المجموع كبيرة جداً  كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

    4    2  2  11  14  5 عدد اإلجابات
 %24  8  1  0  3  3  1  في زيادة

 %29  10  0  1  5  3  1  بت  ث

 %38  13  1  0  3  7  2  في انخفاض

 %6  2  0  0  0  1  1  ال أعرف

 %3  1  0  1  0  0  0  التوجد إجابة

  المنتجات خالل العام الماضي (الصناعات الكيماوية)تطور الطلب على  - 11جدول 

أفادت خالل العام الماضي و ھاعلى منتجاتازداد بأن الطلب منشآت  /8/أفادت / منشأة تمت مقابلتھا، 34من بين /
  .على منتجاتھاالطلب من انخفاض منشأة / 13/عانت بأن الطلب كان ثابتاً، ومنشآت  /10/
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 جاية حضرتك تتوقع إيه؟طب السنة اللي -السؤال
  النسبة المجموع يرة جداً   ك كبيرة متوسطةصغيرةمتناھية الصغر

  34 5141122  عدد اإلجابات
 %44 15 24522  ھيزيد

 %29 10 33400 يفضل زي ماھو

 %15 5 03200  ھيقل

 %12 4 04000  ال أعرف

 الطلب على المنتجات العام القادم (الصناعات الكيماوية)توقع  - 12جدول 

منشآت / 10/توقعت منشأة أن الطلب على منتجاتھا سيزيد العام القادم، و /15/ منشأة تمت مقابلتھا توقعت /34من بين /
التنبؤ من منشآت / 4/لم تتمكن و، على منتجاتھاالطلب  ھا تتوقع أن ينخفضبأنمنشآت / 5/أفادت بأن الطلب سيبقى ثابتاً، و

  .بحال الطلب
  

 حضرتك بتتوقع إنه خطوط اإلنتاج أو التكنولوجيا المستخدمة حالياً ھيحصل فيھا أي تطوير السنة الجاية؟-السؤال
 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطةصغيرةمتناھية الصغر

  34  2  2  11  14  5 عدد اإلجابات
  22  2  2  8  6  4  نعم
  8  0  0  2  5  1  ال

  4  0  0  1  3  0  أعرفال 

  التطور المتوقع في خطوط اإلنتاج/التكنولوجيا المستخدمة خالل العام القادم (الصناعات الكيماوية) - 13جدول 

ً خطوط اإلنتاج أو منشأة تطوير  /22/تتوقع    خالل العام القادم، والنسبة مرتفعة نسبياً. التكنولوجيا المستخدمة حاليا
  

طب تأثير التطور ده على العمالة إيه؟ -السؤال
 المجموع كبيرة جداً  كبيرة متوسطةصغيرةمتناھية الصغر

  22  2  2  8  6  4  عدد اإلجابات
  4  0  0  3  1  0  يقل عدد الوظائف المتاحة
  13  1  2  5  2  3  يزيد عدد الوظائف المتاحة

  4  1  0  0  2  1 تأھيل العاملين على خطوط اإلنتاج
  1  0  0  0  1  0  ال أعرف

  تأثير التطور المتوقع بخطوط اإلنتاج/التكنولوجيا المستخدمة على حجم العمالة (الصناعات الكيماوية) - 14جدول 

في  تأثير تطوير التكنولوجيا المستخدمة سيكون/ بأن 13/تتوقع تطوير التكنولوجيا المستخدمة، أفادت  / منشأة22من بين /
بأن التأثير منشآت / 4بأن التأثير سيكون في تخفيض عدد الوظائف المتاحة، و/منشآت / 4دد الوظائف المتاحة، و/زيادة ع

 سيكون في تأھيل العاملين على خطوط اإلنتاج.
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  . تطور التوظيف1-3- 2

 ھل اتغير عدد العاملين دلوقت عن السنة اللي فاتت؟ -السؤال
  النسبة المجموع كبيرة جداً  كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

    34  2  2  11  14  5 عدد اإلجابات
 %35  12  2  2  6  2  0  زاد

 %44  15  0  0  3  10  2  ثابت

 %18  6  0  0  2  2  2  قل

 %3  1  0  0  0  0  1  ال أعرف

  تطور الطلب على العمالة خالل العام الماضي (الصناعات الكيماوية) - 15جدول 

 ،اً ثابتبقي لديھا  حجم العمالة بأنمنشأة  /15/أفادت و ،العام الماضيخالل لديھا أن عدد العاملين زاد بمنشأة  /12/أفادت 
  .خالل نفس الفترة العاملينعدد من انخفاض منشآت  /6/بينما عانت 

 
  ليه؟ -السؤال

  .) لم تجب على ھذا السؤالمنشأة واحدة (صغيرة جداً 
  قل  ثابت  زاد

  0  0  6  زيادة اإلنتاج
  0  7  1  اإلنتاج ثابت

  3  4  0  الحالة االقتصادية
  0  3  0  سياسة الشركة

  0  0  3  توسعات أو زيادة/تطوير خطوط اإلنتاج
  0  0  1  زيادة أقسام إدارية

  2  0  0  لوجود شركات منافسة
  0  0  1  زيادة ورديات
  1  0  0  نقص العمالة

  العمالة خالل العام الماضي (الصناعات الكيماوية)سبب تغير الطلب على  - 16جدول 

بأن أھم أسباب زيادة عدد العاملين خالل العام الماضي ھي: زيادة اإلنتاج أو الورديات أو األقسام منشآت البّينت إجابات 
عدد العاملين  أسباب ثباتتبين اإلجابات بأن منشآت). و 3منشآت) وتوسعات أو زيادة/تطوير خطوط اإلنتاج ( 8اإلدارية (

منشآت). أما انخفاض عدد العاملين  3منشآت)، وسياسة المنشأة ( 4منشآت)، والحالة االقتصادية ( 7ھي: ثبات اإلنتاج (
  .منشآت)، ووجود شركات منافسة (منشأتان) 3فإنه يرجع إلى: الحالة االقتصادية (

  

 تتوقع يتغير عدد العاملين السنة اللي جاية؟ -السؤال
  النسبة  المجموع كبيرة جداً   كبيرة متوسطة  صغيرة الصغرمتناھية 

    34  2  2  1    14  5  عدد اإلجابات
 %56  19  1  2  7  6  3  يزيد

 %32  11  0  0  4  5  2  يفضل زي ماھو
 %6  2  1  0  0  1  0  يقل

 %6  2  0  0  0  2  0  ال أعرف
    614  260  62  226  40  26  مقدار الزيادة

  المتوقع بعدد العاملين خالل العام القادم (الصناعات الكيماوية)التغير  - 17جدول 

ثبات عدد منشأة  /11/تتوقع وفرداً، / 614/بإجمالي خالل العام القادم لديھا منشأة زيادة عدد العاملين  /19/تتوقع 
  لم تتمكن منشأتان من التنبؤ. .سوف ينخفضلديھا العاملين أن عدد بينما تتوقع منشأتان لديھا، العاملين 
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 )تتوقع يتغير عدد العاملين السنة اللي جاية( ليه؟ -السؤال

 يفضل زي ماھو  ديزي
  1  13  زيادة خطوط اإلنتاج

  0  2  زيادة وردية
  6  0  الحالة االقتصادية سيئة
  1  2 تحسن الحالة االقتصادية

  2  1  ثبات خطوط اإلنتاج
  0  0  استبدال المعاشات

  0  1  المشروعات الجديدة

  سبب توقع زيادة/ثبات عدد العاملين العام القادم (الصناعات الكيماوية) - 18جدول 

منشأة) أو زيادة الورديات (منشأتان)  14زيادة خطوط اإلنتاج (إن زيادة عدد العاملين المتوقعة ترجع بشكل رئيسي إلى 
التي تتوقع ثبات العاملين فإنھا ترجع ذلك بشكل رئيسي إلى سوء منشآت الأو تحسن الحالة االقتصادية (منشأتان). أما 

  .منشآت) 6( الحالة االقتصادية

  . الوظائف الخالية1-4- 2

 إجابة)إزاي بتعلن عن الوظيفة الخالية؟ (يمكن اختيار أكثر من -السؤال

  
  وسائل اإلعالن عن الوظائف الخالية (الصناعات الكيماوية) -4شكل 

الخالية، عالن عن الوظائف في اإللديھا العاملين  %) تعتمد على88منشأة ( /30/ منشأة تمت مقابلتھا فإن /34من بين /
، جتماعي%) تعتمد على مواقع التواصل اإل29(منشآت  /10/المعارف واألصدقاء و %) تعتمد على76/ منشأة (26/و

تواصل تفقط منشآت / 8ھناك / .إلى اإلعالن بالصحف أو في المناطق المحيطة بالشركة %)24(منشآت  /8بينما تلجأ /
  القوى العاملة.تشغيل مع مكتب 

الحاليين  واألصدقاء ألن العمالعن طريق المعارف العمال الجدد ن يتعيعلى مجبرة منشآت الأّكد أحد الخبراء بأن 
أما قلة االعتماد على مكتب تشغيل القوى العاملة  ألقربائھم ومعارفھم. ت إالت والخبرااال ينقلون المھار أصحاب الحرفة

المتقدمين للمكتب كباحثين عن عمل قليلون، واإلقبال على إعالنات المجانية في "مجلة فإنه يرجع برأي الخبراء إلى أن 
ً أطول (إجراءات مكتب التشغيل)  العمل" بينما ضعيف جداً. إضافة لذلك فإن التعيينات بالطريقة الرسمية تستغرق وقتا

القوى العاملة يتوقع مكتب تشغيل يحتاج المصنع إلى سرعة في توفير العمالة الفنية المطلوبة. وأشار أحد الخبراء إلى أن 
  .نھم يرفض إرسال مرشحين جدديل تعيبدون مقابلة وفي حالة عدم قبوالمرشحين تعيين 

26
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1
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4

1
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المعارف واألصدقاء

العاملين بالشركة

اإلعالن في مناطق محيطة بالشركة

االتصال بشركات التشغيل الخاصة

االتصال بمكتب تشغيل القوى العاملة

التواصل عبر الرسائل النصية
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من خالل معارض التوظيف
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ھل عندكم دلوقت وظايف خالية؟ -السؤال

ً  كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر  المجموع كبيرة جدا
 34 2 2 11 14 5 عدد اإلجابات

 9 0 2 1 5 1 نعم
 25 2 0 10 9 4 ال

 الكيماوية)وجود وظائف خالية حالياً (الصناعات - 19جدول

ً  أن لديھا وظائف خاليةب%) 28(منشآت / 9/أفادت    .حاليا
  

 / وظائف خالية دلوقت؟ وعددھم كام؟3إي أھم / -السؤال
 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

  9  0  2  1  5  1  المنشآتعدد 
  3  0  0  0  1  2  فني تركيبات
  12  0  0  0  10  2  عامل عادي

  10  0  0  10  0  0  مندوب تسويق
  1  0  0  1  0  0  مشرف جودة

  3  0  0  0  1  2  فني إنتاج
  1  0  0  0  1  0  فني مخرطة

  3  0  0  0  3  0 فني تعبئة وتغليف
  3  0  3  0  0  0  صيدلي إنتاج

  5  0  5  0  0  0  خدمات
  35  0  30  0  5  0  عامل إنتاج

  10  0  10  0  0  0  مخازن
  5  0  0  5  0  0  مندوب بيع

  91  0  48  16  21  6  إجمالي الوظائف

  أھم الوظائف الخالية المطلوبة حالياً (الصناعات الكيماوية) - 20جدول 

إنتاج"  عاملھي " الخاليةوظائف الأھم فإن  ،وظيفة /91/ بإجمالي لديھا وظائف خالية حالياً منشآت / 9طبقاً لما أفادت به /
  ./10/، و"مخازن" بعدد /10/، و"مندوب تسويق" بعدد /12/بعدد  "عامل عادي، و"/35/بعدد 

  
 عندك استعداد لزيارة أخرى لمناقشة تفاصيل الوظايف ديه؟ -السؤال

 المجموع  كبيرة جدا  كبيرة متوسطة صغيرة  متناھية الصغر
  9  0  2  1  1 عدد اإلجابات

  9  0  2  1  5  1  نعم
  0  0  0  0  0  0  ال

  الموافقة على زيارة أخرى لمناقشة تفاصيل الوظائف الخالية (الصناعات الكيماوية) - 21جدول 

  التي لديھا وظائف خالية على استعداد لزيارة أخرى لمناقشة تفاصيل ھذه الوظائف.منشآت الجميع 
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  . عالقة المنشأة بالتعليم والتدريب1-5- 2

  ماتشتغلش؟وظايف عندك اللي من غيرھا الشركة 3عايزين أھم  -السؤال

  
  (الصناعات الكيماوية)منشآت الالوظائف التي تقوم عليھا  -5شكل 

بقطاع الصناعات الكيماوية مايلي: "فني صيانة"، "مراقب جودة"، منشآت المن أبرز الوظائف األساسية التي تقوم عليھا 
  ج"، "مدير/مسؤول إنتاج"."مشرف خط"، "تعبئة وتغليف"، "عامل إنتاج"، "مھندس إنتا

 
 ؟للوظائف األساسيةفضل خريجين من جھة معينةحضرتك بت -السؤال

  
  الجھات التعليمية والتدريبية المفضلة (الصناعات الكيماوية) -6شكل 

  إن الجھات التعليمية/التدريبية المفضلة في التعيين بالوظائف األساسية ھي:
 % من الوظائف77    المزدوجالتعليم  -
 % من الوظائف63  سنوات 3التعليم الفني  -
 من الوظائف %33    الجامعات  -
 % من الوظائف15    معاھد متوسطة -

  
 ھل بتدربوا طلبة أو أي حد تاني من برة المنشأة؟ -السؤال

 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر
  34  2  2  11  14  5 عدد اإلجابات

  12  1  1  3  6  1  نعم
  22  1  1  8  8  4  ال

  توفير فرص تدريب للطلبة واألفراد من خارج المنشأة (الصناعات الكيماوية) - 22جدول 
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  .من خارج المنشأةألفراد  توفر فرص تدريببأنھا %) 35منشأة ( /12/أفادت 
  

 اللي بتدربھم دول، جايين منين وعددھم كام؟ طب  -السؤال
 المجموع كبيرة جداً  كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

  12  1  1  3  6  1 التي توفر التدريبمنشآت العدد 
  49  0  0  10  36  3  التعليم المزدوج (مبارك كول)

  2  0  2  0  0  أخرى
  51  0  12  36  3  عدد المتدربين

  الطلبة والمتدربون حسب الجھة التي يأتون منھا (الصناعات الكيماوية) - 23جدول 

  .دريب خاصة لطلبة التعليم المزدوج/ فرصة ت49/ منشأة فإن /12/ فرصة تدريب توفرھا /51من بين /
  

 عندك استعداد لتدريب الطلبة في المستقبل؟ -السؤال

 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر
  34  2  2  11  14  5 عدد اإلجابات

  26  2  2  8  10  4  نعم
  7  0  0  2  4  1  ال

  1  0  0  1  0  0  ال أعرف

  توفير فرص تدريب للطلبة واألفراد من خارج المنشأة في المستقبل (الصناعات الكيماوية) - 24جدول 

  المستقبل./ منشأة مستعدة لتدريب الطلبة في 26ھناك /

  
 طب منين وعددھم كام تقريباً؟ -السؤال

 المجموع كبيرة جداً  كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر
  26  2  2  8  10  4 المستعدة للتدريب مستقباًلمنشآت العدد 

  99  0  11  31  48  9  التعليم المزدوج (مبارك كول)
  6  60  0  0  0  0  (تدريب صيفي) تالجامعا
  159  60  11  31  48  9  المجموع

  أماكن التدريب المتوفرة مستقبالً حسب الجھة (الصناعات الكيماوية) - 25جدول 

جدر ت / لطلبة الجامعات.60/ ھي لطلبة التعليم المزدوج، و/99/ منشأة فإن /26/ فرصة تدريب ستوفرھا /159من /
  / فرصة تدريب لطلبة الجامعات.50/بقطاع األسمدة توفر  واحدة كبيرة جداً منشأة لى أن إشارة اإل
  

 في تعاون بمجاالت تانية غير تدريب الطلبة؟ -السؤال

 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر
  34  2  2  11  14  5 عدد اإلجابات

  0  0  0  0  0  0  نعم
  4    2  2  11  14  5  ال

  التعاون مع جھات التعليم والتدريب بمجال عدا تدريب الطلبة (الصناعات الكيماوية) - 26جدول 

 عدا تدريب الطلبة.بمجال وجھات التعليم والتدريب منشآت الاليوجد أي تعاون بين 
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  . دوران العمالة1-6- 2

 إيه معدل دوران العمالة السنة اللي فاتت؟ -السؤال
المجموعكبيرة جداً كبيرةمتوسطةصغيرةمتناھية الصغر 

معدل الدوران
  

 17 2 0 5 7 3 %10أقل من 
10 %- 1 4 5 1 0 11 
25 %- 1 1 1 1 0 4 
50 %- 0 1 0 0 0 1 
 1 0 0 0 1 0% فما فوق75

 34 2 2 11 14 5 المجموع  

  الكيماوية) طبقاً لفئات معدل دوران العمالة (الصناعاتمنشآت التوزيع  - 27جدول 

) تعاني من مشكلة دوران 17(منشآت ال% من 50إن % فما فوق يشكل تحدياً، ف10باعتبار أن دوران العمالة بمعدل 
  .منشأة) 11% في معظمھا (25، ومعدل دوران العمالة أقل من العمالة

  
 ھل دوران العمالة مرتبط بالمستوى الوظيفي؟ -السؤال

 المجموع كبيرة جداً  كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر
  17  0  2  6  7  2 عدد اإلجابات

  17  0  2  6  7  2  نعم
  0  0  0  0  0  0  ال

  ارتباط معدل دوران العمالة بالمستوى الوظيفي (الصناعات الكيماوية) - 28جدول 

  . بالمستوى الوظيفيأن دوران العمالة مرتبط التي تعاني من دوران العمالة تعتبر بمنشآت الجميع 
  

  يعني أي مستوى وظيفي فيه دوران عمالة أعلى واحد؟ ومعدل دورانه أد إيه؟ -السؤال
 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

 17 0 2 6 7 2 عدد اإلجابات
 14 0 2 5 5  2  عامل عادي
 3 0 0 1 2 0  عامل فني

  المستوى الوظيفي ذو معدل الدوران األعلى (الصناعات الكيماوية) - 29جدول 

ً بالمستوى الوظيفي أفادت /17من بين / بأن الدوران أعلى في المستوى  منشأة /14/ منشأة تعتبر دوران العمالة مرتبطا
  الوظيفي "عامل عادي".

  
 ھل دوران العمالة يرتبط بالمكان اللي بيجي منه العمال؟ -السؤال

 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة ة الصغر  متناه
 17 0 2 6 7 2 عدد اإلجابات

 6 0 2 0 4 0  نعم
 11 0 0 6 3 2  ال

  ارتباط معدل دوران العمالة بمكان اإلقامة (الصناعات الكيماوية) - 30جدول 

/ تعتبر أن ھناك ارتباط بين معدل دوران العمالة ومكان 6فإن /تعاني من مشكلة دوران العمالة منشأة  /17من بين /
  اإلقامة.
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 إيه أعلى مكان فيه دوران عمالة؟ -السؤال
 المجموع كبيرة جداً  كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

 6 0 2 0 4 0 عدد اإلجابات
 2 0 0 0 2 0 البريجات وكوم حمادة

  2  0  0  0  2  0  األماكن البعيدة
  1  0  1  0  0  الشرقية
  1  0  1  0  0  0  القليوبية

  المنطقة ذات معدل الدوران األعلى (الصناعات الكيماوية) - 31جدول 

، وتعتبر منشأتان أن "األماكن البعيدة" ألعلىادوران مكان اإلقامة ذو معدل ال "البريجات وكوم حمادة" انتعتبر منشأتان
  .فيھا أعلى دوران عمالة

  

 ھل دوران العمالة يرتبط بالنوع؟ -السؤال
  منشأة واحدة صغيرة الحجم لم تعط إجابة على ھذا السؤال.

 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر
 16 0 2 6 6  2 عدد اإلجابات

 12 0 2 4 5 1  نعم
 4 0 0 2 1 1  ال

  دوران العمالة بالنوع (الصناعات الكيماوية)رتباط معدل ا - 32جدول 

  بالنوع.أن دوران العمالة مرتبط بمنشأة  /12/أفادت 
  

 إيه النوع اللي معدل دورانه أعلى؟ -السؤال

 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر
 12 0 2 4 5 1 عدد اإلجابات

 5 0 0 3 2 0  إناث
 7 0 2 1 3 1  ذكور

  النوع ذو معدل دوران العمالة األعلى (الصناعات الكيماوية) - 33جدول 

نسبة ( / تعتبر "الذكور" ھو النوع ذو معدل الدوران األعلى7/ منشأة تربط دوران العمالة بالنوع، فإن /12من بين /
  .)في ھذا القطاع %9اإلناث 

  
  لي لو كانت بتأثر على دوران العمالة أو ال (يمكن اختيار أكثر من إجابة)ھقول لحضرتك بعض األسباب وتقول -السؤال

  
  أسباب دوران العمالة (الصناعات الكيماوية) -7شكل 
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بأن "ضعف منشآت / 9وأفادت / التي تعاني من دوران العمالة تعتبر أن السبب ھو "سلوك خاص بالفرد".منشآت الجميع 
بأن "العمل في منشأة منافسة" ھو أحد أھم منشآت / 9المكافآت والبدالت" ھو أحد أسباب دوران العمالة، كما بّينت /

  األسباب.
الحالة االقتصادية المتردية تضطر العامل للبحث عن دخل أكبر ألداء التزاماته المادية مما يجعله أفاد خبراء القطاع بأن 

أما سلوك الفرد فقد يكون ردة فعل بنتيجة سوء المعاملة، أو عدم رضاه عن الخصومات التي تفرض يتنقل بين المنشآت. 
عليه بسبب عدم تنفيذ التعليمات في المنشأة أو عدم تنفيذ المھام بدقة وإتقان. كما أن بعض األفراد ليس لديھم الوعي أو 

  .اإلحساس بالمسؤولية بشكل عام
  

 كده ونجحت في حل المشكلة؟ھل عملت أي حاجة قبل -السؤال
 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

 17 0 2 6 7 2 عدد اإلجابات
 11 0 2 4 5 0  نعم
 6 0 0 2 2 2  ال

  تجربة ناجحة في التغلب على مشكلة دوران العمالة (الصناعات الكيماوية) - 34جدول 

  / منشأة تعاني من دوران العمالة لديھا تجربة ناجحة في التغلب على المشكلة.17// من بين 11إن /
  

  إيه ھية؟ -السؤال
  المجموع  كبيرة جداً  كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

  11  0  2  4  5  0 عدد اإلجابات
  3  0  1  1  1  0  توفير وسيلة مواصالت
  2  0  0  1  1  0  العمل على حل المشاكل

  5  0  1  2  2  0  والمكافآت والبدالتزيادة األجر 
  1  0  0  0  1  0  التدريب وزيادة التوعية

  اإلجراءات الناجحة في التغلب على مشكلة دوران العمالة (الصناعات الكيماوية) - 35جدول 

منشآت)، وھناك  5" (والمكافآت والبدالتزيادة األجر "إن اإلجراء األكثر استخداماً للتغلب على مشكلة دوران العمالة ھو 
  .)تآمنش 3)، و"توفير وسيلة مواصالت" (منشأتانحلول أخرى تساعد لمواجھة المشكلة مثل "العمل على حل المشاكل" (

ذكرت منشأة واحدة بأن "التدريب وزيادة التوعية" ھو إجراء ناجح في التغلب على مشكلة دوران العمالة. وأجمع الخبراء 
فعالية االستثمار في البشر ألنه يخلق جواً إيجابياً في بيئة العمل وھو من األساليب الحديثة في إدارة الموارد البشرية، على 

 لكنه من ناحية أخرى مكلف وغير مجدي مادياً.
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  المزايا والخدمات المقدمة للعاملين.1-7- 2

  أل؟ (يمكن اختيار أكثر من إجابة)ھقول لحضرتك بعض المزايا وحضرتك تقول لي لو بتوفرھا أو -السؤال

  
  (الصناعات الكيماوية)منشآت الالمزايا التي توفرھا -8شكل 

كما  ".مساعدات في الحاالت الطارئة"و"للعاملين حوافز ومكافآت مادية"و"تأمين اجتماعي إجباري" :توفر معظم المنشآت
منشأة) أو "بدالت انتقال"  27منشأة) و"وسائل انتقال" ( 28الشخصية" (توفر "مھمات الوقاية منشآت الأن معظم 

  "حضانة أطفال".أية منشأة التوفر  "تدرج وظيفي وترقيات" للعاملين لديھا./ منشأة توفر 25منشأة). إن / 24(
  

 ھل في عالقة بين الميزات دي ودوران العمالة؟ -السؤال
 المجموع جداً كبيرة كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

 34 2 2 11 14 5عدد اإلجابات
 21 2 2 6 8 3 نعم
 13 0 0 5 6 2 ال

  ارتباط المميزات التي توفرھا المنشأة بدوران العمالة (الصناعات الكيماوية) - 36جدول 

  العمالة.) بأن ھناك عالقة بين الميزات التي تقدمھا ودوران 21(منشآت ال% من 62أفادت 

  
  إزاي؟ -السؤال

 المجموع كبيرة جداً  كبيرة متوسطة صغيرة ناھية الصغر  م
 21 2 2 6 8 3 عدد اإلجابات
 2 0 1 0 1 0 تحفيز العامل

 2 0 0 0 1 1 منافسة الشركات األخرى
 16 1 1 6 6 2 تقليل نسبة دوران العمالة

 1 1 0 0 0 0تساعد على تعيين العمالة الجديدة

  عالقة المميزات التي توفرھا المنشأة بدوران العمالة (الصناعات الكيماوية) - 37جدول 

  / منشأة بأن المميزات التي تقدمھا تساھم في "تقليل نسبة دوران العمالة".16أفادت /
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 عند حضرتك أي مقترحات؟ -السؤال

  
  للعالقة بين المميزات ودوران العمالة (الصناعات الكيماوية)منشآت المقترحات  -9شكل 

تطوير المناھج لمواكبة تطور سوق منشأة) و" 13في اقتراحاتھا على "تحسين سلوكيات العامل الفني" (منشآت الركزت 
  منشأة واحدة "المعاملة الطيبة".اقترحت  .منشأة) 11" (العمل

ھو توفير التوجيه  إلى سرعة تنفيذهمنشآت الالمقترح األكثر أھمية الذي تحتاج وفي لقاءات الخبراء، أكدوا على أن 
  واإلرشاد المھني للشباب.

  القدرات الخاصة ذوو.1-8- 2

 عندكو ذوي القدرات الخاصة؟ -السؤال
 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

  34  2  2  11  14  5 عدد اإلجابات
  13  2  2  7  1  1  نعم
  21  0  0  4  13  4  ال

  وجود ذوي القدرات الخاصة في المنشأة (الصناعات الكيماوية) - 38جدول 

  / منشأة لديھا عاملين من ذوي القدرات الخاصة.13/ منشأة تمت مقابلتھا فإن /34من بين /
 يشتغلوا إيه؟ وعددھم أد إيه؟ب -السؤال

  
  الوظائف المسندة لذوي القدرات الخاصة الموجودين حالياً (الصناعات الكيماوية) -10شكل 

ويتقاضون  / ليس لديھم وظيفة مسندة99// منشأة فإن 13المعينين لدى // من ذوي القدرات الخاصة 133/من بين 
  أحد ذوي القدرات الخاصة تم تعيينه كرئيس للوردية. يعملون في مجال الخدمات./ 17، و/مرتباتھم دون الذھاب للعمل

لتجنب  بدون االستفادة منھممن ذوي القدرات الخاصة المرتب األساسي تفضل منح العاملين منشآت الأفاد الخبراء بأن 
في حال الغرامات المفروضة إن لم تستوف النسبة المحددة بالقانون، كما أن ذلك يجنب المنشأة صعوبات التعامل معھم. و
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إسناد وظيفة للمتقدم من ذوي القدرات الخاصة يتم اختيار من يمتلك المھارات المناسبة. وذكر أحد الخبراء بأن أصحاب 
 يأخذون باالعتبار الجانب اإلنساني كذلك في تعيين ھذه الفئة من باب اإلحسان.منشآت ال

 
 أل؟ھقولك بعض اإلعاقات وتقول لي حضرتك اتعاملت معاھا أو -السؤال

  

  سابقاً (الصناعات الكيماوية)منشآت الاإلعاقات التي تعاملت معھا  -11شكل 

  خبرة في التعامل مع عدة أنواع من اإلعاقات بما فيھا اإلعاقة البصرية.منشآت اللدى 
  

 عندكو استعداد توظفو ذوي القدرات الخاصة؟ -السؤال
 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

  34  2  2  11  14  5 عدد اإلجابات
  11  0  2  5  2  2  م  ن
  20  2  0  5  10  3  ال

  3  0  0  1  2  0  ال أعرف

  لتوظيف ذوي القدرات الخاصة (الصناعات الكيماوية)منشآت الاستعداد  - 39جدول 

  منشأة لديھا استعداد لتوظيف ذوي القدرات الخاصة./ 11/ منشأة تمت مقابلتھا فإن ھناك /34من بين /
  

 الوظايف اللي ممكن تعينھم فيھا؟ وعددھم كام؟ إيه -السؤال

  
  الوظائف المتاحة لذوي القدرات الخاصة (الصناعات الكيماوية) -12شكل 

ً وظيفياً، منھا /29الخاصة توفر /التي لديھا استعداد لتوظيف ذوي القدرات منشآت البالمجمل فإن  / في التعبئة 11/ موقعا
  / إداريين.4/ خدمات، و/9والتغليف، و/
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 حضرتك بتدربوا ناس من ذوي القدرات الخاصة؟ -السؤال
 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

  34  2  2  11  14  5 عدد اإلجابات
  7  2  2  2  0  1  نعم
  27  0  0  9  14  4  ال

  مشاركة المنشأة ببرامج تدريب ذوي القدرات الخاصة (الصناعات الكيماوية) - 40جدول 

  بأنھا تدرب ذوي القدرات الخاصة، وجميعھا بھدف التعيين لديھا.منشآت  /7/أفادت 
  

 عندكو صعوبات بالتعامل مع ذوي القدرات الخاصة؟ -السؤال

 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر
  34  2  2  11  14  5 عدد اإلجابات

  11  0  1  2  5  نعم
  22  2  1  9  8  2  ال
  1  0  0  0  1  0  أعرف   ل

  وجود صعوبات في التعامل مع ذوي القدرات الخاصة (الصناعات الكيماوية) - 41جدول 

  منشأة لديھا صعوبات بالتعامل مع ذوي القدرات الخاصة./ 11/ منشأة تمت مقابلتھا فإن /34من بين /
  

 إيه أھم الصعوبات ديه؟ -السؤال

 المجموع كبيرة جداً  كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر
  11  0  1  2  5  3  عدد اإلجابات
  3  0  0  2  1  0  عدم االنضباط

  5  0  0  0  4  1  طبيعة العمل التسمح
  1  0  0  0  0  1 عدم القدرة على العمل

  1  0  0  0  0  1  كثرة األمراض
  1  0  1  0  0  0  المواصالت

  بالتعامل مع ذوي القدرات الخاصة (الصناعات الكيماوية)منشآت الالصعوبات التي تواجھھا  - 42جدول 

  إن أبرز الصعوبات في التعامل مع ذوي القدرات الخاصة ھي "طبيعة العمل التسمح" و"عدم االنضباط".
  

  ھل ممكن نزور حضرتك مرة تانية لو احتجنا نناقش بعض التحديات؟ -السؤال
 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

  34  2  2  11  14  5 عدد اإلجابات
  34  2  2  11  14  5  نعم
  0  0  0  0  0  0  ال

  بعض التحديات عند الحاجة (الصناعات الكيماوية) موافقة المنشأة على زيارة ثانية لمناقشة - 43جدول 

  .زيارة ثانية لمناقشة بعض التحديات عند الحاجةبالموافقة علي منشآت الأفادت جميع 
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  مواد التشييد والبناء . قطاع2-2

/ منشأة الستيفاء االستبيان. وفيما يلي نتائج 14واستجاب منھا / د/ منشأة في قطاع مواد البناء والتشيي35تم التواصل مع /
  المقابالت.

  . قوة العمل بالمنشأة2-1- 2

 التي تمت مقابلتھا حسب حجم المنشأةمنشآتالتوزيع العاملين في -السؤال
 إجمالي كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

  14  1  1  4  7  1  العينة
 2285  1280 385  412  205  3 عدد العاملين

 التي تمت مقابلتھا حسب حجم المنشأة (مواد التشييد والبناء)منشآت التوزيع العاملين في  - 44جدول 

التي تمت مقابلتھا منشآت ال% من العاملين في 56إن /. 2285/ منشأة تمت مقابلتھا /14بلغ إجمالي عدد العاملين في /
.موجودة في    منشأة واحدة كبيرة جداً

  
 عدد العاملين والعامالت  بالمنشأة؟ -السؤال

  إجمال كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرةمتناھية الصغر 
  14  1  1  4  7  1  عدد اإلجابات
  36  16  10  1  9  0  عدد اإلناث
 2249  1264 375  411  196  3  عدد الذكور

 2285  1280 385  412  205  3 إجمالي العاملين

  التي تمت مقابلتھا حسب النوع (مواد التشييد والبناء)منشآت التوزيع العاملين في  - 45جدول 

% من إجمالي عدد العاملين، وھذه نسبة منخفضة مقارنة 2/ بنسبة 36التي تمت مقابلتھا /منشآت البلغ عدد اإلناث في 
%)، وقطاع 14%)، وقطاع الصناعات الغذائية (6الھندسية (وقطاع الصناعات )، %9(بقطاع الصناعات الكيماوية 

  %).18الصناعات النسجية (
بّين خبير بالقطاع بأن العمل شاق ويعتمد على نظام الورديات، وأن المنشأة التفضل تعيين اإلناث إليمانھا بعدم قدرتھن 

  على العمل.
 

 دلوقت ھاسأل حضرتك عن العاملين حسب المؤھل الدراسي؟ -السؤال
  %المجموعكبيرة جداً كبيرةمتوسطةصغيرةمتناھية الصغر

    14  1  1  4  7  1  عدد اإلجابات
%17  4  3  196 62  76  48  2 جامعي فما فوق
 %6  132  49 25  25  33  0  فوق متوسط
%57 1309  185839  220  64  1  متوسط/ثانوي

%12  284  67 92  87  38  0أقل من المتوسط
 %8  176  129 21  4  22  0  أمي

   2285  3851280  412 205  3 إجمالي العاملين

  توزيع العاملين حسب المؤھل الدراسي (مواد التشييد والبناء) - 46جدول 

% بمقابل 57استحوذت فئة العاملين بمستوى التعليم المتوسط (الثانوي) على النسبة األكبر من إجمالي العاملين لتصل إلى 
  %) مرتفعة نسبياً.26الصغيرة (منشآت ال% بمستوى التعليم الجامعي فما فوق. ويالحظ أن نسبة الجامعيين في 17
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 ظيفتھم؟دلوقت ھاسأل حضرتك عن العاملين حسب و -السؤال
  %المجموعكبيرة جداً كبيرةمتوسطةصغيرةمتناھية الصغر

    14  1  1  4  7  1 عدد اإلجابات
 %4  91  50 10  13  17  1  مدير 

 %7  160  50 52  23  35  0  أخصائي
%10  233  184 15  21  12  1مشرف/أسطى

%56 1277  228857  121  70  1  عامل فني
%23  524  139  8  234  71  0  عامل عادي
   2285  3851280  41 205  3  المجموع

  توزيع العاملين حسب المستوى الوظيفي (مواد التشييد والبناء) - 47جدول 

التي تمت مقابلتھا. تمثل فئة "عامل منشآت ال%) من إجمالي العاملين ب56استحوذت فئة "عامل فني" على النسبة األكبر (
  متوسطة الحجم.منشآت ال% من إجمالي العاملين، وھم يتركزون في 23عادي" مانسبته 

  
 دلوقت ھاسأل حضرتك عن العاملين حسب فئات العمر؟ -السؤال

 
  توزيع العاملين حسب الفئات العمرية (مواد التشييد والبناء) -13شكل 

%. ويليھا الفئة العمرية 52سنة] على النسبة األكبر من العاملين لتصل إلى  30إلى أقل من  20استحوذت الفئة العمرية [
سنة فأكثر] التي بلغت  55انخفاض نسبة العاملين بالفئة العمرية [ يالحظ%. 33سنة] التي بلغت  40إلى أقل من  30[

  سنة. 20/ من العاملين فقط أقل من 4% فقط؛ وھناك /2
  

 دلوقت عايزين العاملين حسب المحافظة اللي جايين منھا؟ -السؤال

  
  حسب مكان اإلقامة (مواد التشييد والبناء) لعاملينالنسبي لتوزيع ال -14شكل 

2%
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52%
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الباجور -أشمون 

أخرى



  

 دراسة سوق العمل: الصناعات الكيماوية ومواد التشييد والبناء
  الساداتمدينة 

 

30 

نسبة للقادمين من خارج المدينة، السادات. بالمركز التي تمت مقابلتھا من داخل منشآت ال% من العمالة ب35يأتي مانسبته 
% من 11% من (شبين الكوم) ومانسبته 12% من العاملين يأتي من (الشھداء ومنوف)، ومانسبته 27فإن مانسبته 

  مراكز محافظة البحيرة (مركز بدر وكوم حمادة).
  

ھل بتشّغل عمالة موسمية أحياناً؟ عددھم كام تقريباً؟ -السؤال
 المجموع كبيرة جداً  كبيرة متوسطة صغيرةمتناھية الصغر

  14  1  1  4  7  1  عدد اإلجابات
  4  0  0  1  2 التي تشغل عمالة موسميةمنشآت ال

  13  0  0  2  9  2  عدد العمال الموسميين

  العمالة الموسمية (مواد التشييد والبناء) - 48جدول 

ً بإجمالي /بأنھا تعتمد على العمالة منشآت / 4أفادت / / عامل. ولدى سؤالھا عن المواسم التي تحتاج 13الموسمية أحيانا
  العمالة فيھا أفادت بأنه اليوجد موسم محدد.

  
 ھل بتشغل دلوقت عمال إنتاج أجانب؟ عددھم كام تقريباً؟ -السؤال

المجموعكبيرة جداً كبيرةمتوسطةصغيرةمتناھية الصغر
  14  1  1  4  7  1  عدد اإلجابات

  1  0  1  0  0  0  نعم
  13  1  0  4  7  1  ال

  12  0  1  0  0  0مجموع عمال اإلنتاج األجانب

  ستخدام عمال اإلنتاج األجانب (مواد التشييد والبناء)ا - 49جدول 

  / عامل.12أفادت منشأة واحدة كبيرة الحجم بأنھا تستعين بعمال إنتاج أجانب بعدد /
  

 ھل تستعين بخبراء أجانب بعض األحيان؟ عددھم كام تقريباً؟-السؤال
 المجموع كبيرة جداً  كبيرة متوسطة صغيرةمتناھية الصغر

  14  1  1  4  7  1  اإلجابات  عدد
  4  1  0  1  2  0  نعم
  10  0  1  3  5  1  ال

  11  4  0  3  4  0 مجموع الخبراء األجانب

  األجانب (مواد التشييد والبناء)استخدام الخبراء  - 50جدول 

 /.11بأنھا تستعين بخبراء أجانب وعددھم /منشآت / 4أفادت /
  

  إمتى بتجيب الخبراء األجانب (مھامھم)؟ (يمكن اختيار أكثر من إجابة) -السؤال

 المجموع كبيرة جداً  كبيرة متوسطة صغيرةمتناھية الصغر
  4  1  0  1  2  0 التي تستعين بخبراء أجانبمنشآت ال

  2  1  0  0  1  0  إنشاء خط إنتاج جديد
  3  1  0  1  1  0  تطوير خط إنتاج

  1  0  0  0  1  0  إصالح عطل/صيانة في خط إنتاج
  1  1  0  0  0  0  ر األعمال  استشارات في تطو

  مھام الخبراء األجانب (مواد التشييد والبناء) - 51جدول 
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تستعين بھم في "تطوير خطوط االنتاج"، ومنشأتان تستعين منشآت / 3تستعين بخبراء أجانب، فإن /منشآت / 4من بين /
بھم في "إنشاء خطوط إنتاج جديدة"، ومنشأة واحدة تستعين بھم في "إصالح عطل/صيانة خط إنتاج"، ومنشأة واحدة 

  تستعين بخبراء أجانب لتقديم "استشارات في تطوير األعمال".

  األعمال. تطور 2-2- 2

 ياترى كان الطلب على المنتجات خالل السنة اللي فاتت عامل إيه؟ -السؤال
 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرةمتناھية الصغر

  14  1  1  4  7  1 إجابات  عدد ا
  4  1  1  1  1  0  في زيادة

  5  0  0  3  1  1  ثابت
  4  0  0  0  4  0  في انخفاض
  1  0  0  0  1  0  ال أعرف

  تطور الطلب على المنتجات خالل العام الماضي (مواد التشييد والبناء) - 52جدول 

ذكرت خالل العام الماضي، وازداد بأن الطلب على منتجاتھا منشآت / 4/ منشأة تمت مقابلتھا أفادت /14من بين /
 .خالل نفس الفترة لطلب على منتجاتھاامن انخفاض (صغيرة) منشآت / 4/عانت بأن الطلب كان ثابتاً، ومنشآت   /5/

  
 طب السنة اللي جاية حضرتك تتوقع إيه؟ -السؤال

 المجموع كبيرة جداً  يرة  ك متوسطةصغيرةمتناھية الصغر
  14  1  1  4  7  1  عدد اإلجابا

  7  0  1  2  3  1  ھيزيد
  4  1  0  2  1  0 يفضل زي ماھو

  1  0  0  0  1  0  ھيقل
  2  0  0  0  2  0  ال أعرف

  )مواد التشييد والبناءتوقع الطلب على المنتجات العام القادم ( -  53جدول 

بأن منشآت / 4/وبأن الطلب على منتجاتھا سيزيد خالل العام القادم، منشآت / 7/تتوقع / منشأة تمت مقابلتھا 14من بين /
ولم تتمكن منشأتان صغيرتان من التنبؤ بحال  منشأة واحدة صغيرة بأن الطلب سينخفض،تتوقع الطلب سيبقى كما ھو، و

  .على المنتجات خالل العام القادم الطلب
  

 حضرتك بتتوقع إنه خطوط اإلنتاج أو التكنولوجيا المستخدمة حالياً ھيحصل فيھا أي تطوير السنة الجاية؟-السؤال
  % المجموع كبيرة جداً  كبيرة متوسطةصغيرةمتناھية الصغر

  14  1  1  4  7  1 عدد اإلجابات
 %43  6  0  1  2  2  1  نعم
 %50  7  1  0  2  4  0  ال

  %7  1  0  0  0  1  0  ال أعرف

  )التشييد والبناءالتطور المتوقع في خطوط اإلنتاج/التكنولوجيا المستخدمة خالل العام القادم (مواد  - 54جدول 

 %) تطوير التكنولوجيا المستخدمة حالياً خالل العام القادم.43(منشآت / 6/ منشأة تمت مقابلتھا تتوقع /14من إجمالي /
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طب تأثير التطور ده على العمالة إيه؟ -السؤال
 المجموع كبيرة جداً  كبيرة متوسطةصغيرةمتناھية الصغر

  6  0  1  2  2  1  عدد اإلجابات
  2  0  0  2  0  0  يقل عدد الوظائف المتاحة
  2  0  1  0  1  0  يزيد عدد الوظائف المتاحة

  2  0  0  0  1  1 تأھيل العاملين على خطوط اإلنتاج

  )مواد التشييد والبناءتأثير التطور المتوقع بخطوط اإلنتاج/التكنولوجيا المستخدمة على حجم العمالة ( - 55جدول 

تطوير التكنولوجيا المستخدمة سيكون تتوقع تطوير التكنولوجيا المستخدمة، أفادت منشأتان بأن تأثير منشآت / 6من بين /
في تخفيض عدد الوظائف المتاحة، ومنشأتان بأن التأثير سيكون في زيادة عدد الوظائف المتاحة، ومنشأتان بأن التأثير 

  سيكون في تأھيل العاملين على خطوط اإلنتاج.

  . تطور التوظيف2-3- 2

 تت؟ھل اتغير عدد العاملين دلوقت عن السنة اللي فا -السؤال
 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطةصغيرةمتناھية الصغر

  14  1  1  4  7  1 عدد اإلجابات
  6  1  1  2  2  0  زاد
  5  0  0  1  3  1  ثابت
  3  0  0  1  2  0  قل

  )التشييد والبناءتطور الطلب على العمالة خالل العام الماضي (مواد  - 63جدول 

بأن حجم العمالة لديھا بقي ثابتاً، منشآت /  5بأن عدد العاملين لديھا زاد خالل العام الماضي، و/منشآت / 6أفادت /
  بأن عدد العاملين انخفض خالل نفس الفترة.منشآت  /3و/
 

  ليه؟ -السؤال
 (صغيرة) لم تجب على ھذا السؤال منشآة واحدة

 قل ثابت زاد
 3  4  6  عدد اإلجابات
 0  0  3  زيادة اإلنتاج
 0  2  0  اإلنتاج ثابت

 1  0  0  نقص المواد الخام
 2  0  0  الحالة االقتصادية

 0  0  2 توسعات أو زيادة/تطوير خطوط اإلنتاج
 0  0  1  استبدال عاملين بعد المعاش

 0  2  0  وحدة  اليوجد طلب زائد على إنتاج ا

  الماضي (مواد التشييد والبناء)سبب تغير الطلب على العمالة خالل العام  - 56جدول 

بأن أھم أسباب زيادة عدد العاملين خالل العام الماضي ھي: توسعات أو زيادة/تطوير خطوط منشآت البّينت إجابات 
)، واستبدال العاملين الذين يصلون لسن التقاعد (منشأة). وأھم أسباب ثبات عدد العاملين ھي: ثبات منشآت 5اإلنتاج (

منشآت). أما انخفاض عدد العاملين فإنه يرجع إلى: الحالة االقتصادية (منشأتان) أو  4تجات/اإلنتاج (الطلب على المن
  نقص المواد الخام (منشأة).
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 تتوقع يتغير عدد العاملين السنة اللي جاية؟ -السؤال
 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

  14  1  1  4  7  1  عدد اإلجابات
  6  0  1  2  3  0  يزيد

  5  1  0  1  2  1 يفضل زي ماھو
  0  0  0  0  0  0  يقل

  2  0  0  1  1  0  ال أعرف
  1  0  0  0  1  0  التوجد إجابة
  73  0  20  25  28  0  مقدار الزيادة

  التغير المتوقع بعدد العاملين خالل العام القادم (مواد التشييد والبناء) - 57جدول 

ثبات منشآت   /5/ فرداً. وتتوقع /73بأنھا تتوقع أن يزداد عدد العاملين لديھا خالل العام القادم بإجمالي /منشآت / 6أفادت /
عدد العاملين لديھا. لم تتوقع أية منشأة أن ينخفض عدد العاملين لديھا. ھناك منشأة لم تعط إجابة، ومنشأتان لم تتمكنا من 

  التنبؤ.
  

  ليه؟ -السؤال
 المجموع يفضل زي ماھو  يزيد

  11  5  6 عدد اإلجابات
 3 0  3  زيادة خطوط اإلنتاج

 1 0  1  زيادة وردية
 1 1  0  الحالة االقتصادية سيئة
 2 1  1 تحسن الحالة االقتصادية

 3 3  0  ثبات خطوط اإلنتاج
 1 0  1  اشات  استبدال الم

  القادم (مواد التشييد والبناء)سبب توقع زيادة/ثبات عدد العاملين العام  - 58جدول 

منشآت) أو زيادة وردية (منشأة) أو تحسن  3زيادة عدد العاملين المتوقعة إلى: زيادة خطوط اإلنتاج (منشآت / 6أرجعت /
التي تتوقع ثبات عدد العاملين لديھا العام القادم فإن ذلك يرجع بشكل رئيسي إلى منشآت الالحالة االقتصادية (منشأة). أما 

  منشآت). 3بات خطوط اإلنتاج (ث

  . الوظائف الخالية2-4- 2

 إزاي بتعلن عن الوظيفة الخالية؟ (يمكن اختيار أكثر من إجابة) -السؤال

  

  وسائل اإلعالن عن الوظائف الخالية (مواد التشييد والبناء) -15شكل 

9
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المعارف واألصدقاء
العاملين بالشركة
اإلعالن في مناطق محيطة بالشركة
االتصال بشركات التشغيل الخاصة
االتصال بمكتب تشغيل القوى العاملة
التواصل عبر الرسائل النصية
اإلعالن بالصحف
من خالل مواقع التواصل االجتماعي
من خالل الجمعيات األھلية
من خالل معارض التوظيف
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تعتمد على العاملين لديھا في اإلعالن عن الوظائف الخالية، / منشأة 12/ منشأة تمت مقابلتھا فإن /14من إجمالي /
   تعتمد على المعارف واألصدقاء.منشآت  /9و/

تلجأ لمكتب القوى العاملة منشآت الفقط تتواصل مع مكتب تشغيل القوى العاملة، وبرأي أحد الخبراء فإن منشآت / 4ھناك /
تستعين منشآت الفي حالة الحاجة للعمالة الفنية فقط، وتستقطب العمالة العادية من أي أماكن أخرى وتدربھا. وأن 

 ً   .بالمعارف واألصدقاء لتوفير العمالة ألنھا أوفر ماديا
  

 ھل عندكم دلوقت وظايف خالية؟ -السؤال

 المجموع كبيرة جداً  كبيرة متوسط صغيرة متناھية الصغر
  14  1  1  4  7  1 عدد اإلجابات

  1  0  1  0  0  0  نعم
  13  1  0  4  7  1  ال

  وجود وظائف خالية حالياً (مواد التشييد والبناء) - 59جدول 

فني وظيفة. وھذه الوظائف ھي:  /11/أفادت منشأة واحدة (كبيرة) بوجود وظائف خالية لديھا في الوقت الحالي بإجمالي 
). والمنشأة على استعداد لزيارة أخرى لمناقشة تفاصيل ھذه 4( فني إنتاج)، 2( مساح)، 1( مھندس مساحة)، 4( تركيبات

  الوظائف.

  . عالقة المنشأة بالتعليم واالتدريب2-5- 2

 وظايف عندك اللي من غيرھا الشركة ماتشتغلش؟ 3عايزين أھم  -السؤال

  
  )مواد التشييد والبناء(منشآت الالوظائف التي تقوم عليھا  -16شكل 

في: "عامل إنتاج"، "فني صيانة"، "فني مسؤول"، "مسؤول إنتاج"، "سائق منشآت التركزت الوظائف األساسية في 
  رافعة".
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؟للوظائف األساسيةحضرتك بتفضل خريجين من جھة معينة -السؤال

  
  )مواد التشييد والبناءالجھات التعليمية والتدريبية المفضلة ( -17شكل 

  التي تمت مقابلتھا ھي:منشآت الإن الجھات التعليمية/التدريبية المفضلة في التعيين بالوظائف األساسية في 
 % من الوظائف30    التعليم المزدوج -
 % من الوظائف30  سنوات 3التعليم الفني  -
 % من الوظائف27    لجامعات ا -
 % من الوظائف16    معاھد متوسطة -

 
ھل بتدربوا طلبة أو أي حد تاني من برة المنشأة؟ -السؤال

 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر
  14  1  1  4  7  1 عدد اإلجابات

  5  1  1  2  1  0  نعم
  9  0  0  2  6  1  ال

  توفير فرص تدريب للطلبة واألفراد من خارج المنشأة (مواد التشييد والبناء)- 60جدول 

  / فرصة لطلبة التعليم المزدوج.16بأنھا توفر فرص تدريب ألفراد من خارج المنشأة، بإجمالي /منشآت / 5أفادت /
  

عندك استعداد لتدريب الطلبة في المستقبل؟ -السؤال
 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

  14  1  1  4  7  1 عدد اإلجابات
  8  1  1  1  4  1  نعم
  3  0  0  0  3  0  ال

  3  0  0  3  0  0  ال أعرف

  توفير فرص تدريب للطلبة واألفراد من خارج المنشأة في المستقبل (مواد التشييد والبناء)- 61جدول 

  المستقبل.مستعدة لتدريب الطلبة في منشآت / 8ھناك /
  

30%

30%

16%

27%

8%

0%20%40%60%80%100%

)مبارك كول(التعليم المزدوج 
سنوات ٣التعليم الفني 

مصلحة الكفاية اإلنتاجية

معھد دون بوسكو
سنوات ٥تعليم فني / معاھد متوسطة

جامعات
الأعرف

أخرى
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طب منين وعددھم كام تقريباً؟ -السؤال
 المجموع كبيرة جداً  كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

 8 1 1 1 4 1المستعدة للتدريب مستقباًلمنشآت العدد 
 21 10 0 2 8 1 التعليم المزدوج (مبارك كول)

 2 0 0 0 2 0 المعاھد (تدريب صيفي)
 10 10 0 0 0 0 الجامعات (تدريب صيفي)

 33 20 0 2 10 1 المجموع

  أماكن التدريب المتوفرة مستقبالً حسب الجھة (مواد التشييد والبناء) -62جدول 

/ لطلبة 10/ مخصصة لطلبة التعليم المزدوج، و/21مستقبالً فإن /منشآت / 8/ فرصة تدريب ستوفرھا /33من بين /
  الجامعات.

  
تعاون بمجاالت تانية غير تدريب الطلبة؟في  -السؤال

  المجموع  كبيرة جداً  كبيرة  متوسطة  صغيرة متناھية الصغر
  14  1  1  4  7  1  عدد اإلجابات

  0  0  0  0  0  0  نعم
  14  1  1  4  7  1  ال

  والبناء)التعاون مع جھات التعليم والتدريب بمجال عدا تدريب الطلبة (مواد التشييد  -63جدول 

 عدا تدريب الطلبة.بمجال وجھات التعليم والتدريب منشآت الاليوجد أي تعاون بين 

  . دوران العمالة2-6- 2

إيه معدل دوران العمالة السنة اللي فاتت؟ -السؤال

المجموعكبيرة جداً كبيرةمتوسطةصغيرةمتناھية الصغر 
 14 1 1 174  عدد اإلجابات  

معدل دوران 
العمالة

  

 10 1 0 3 5 1 %10أقل من 
10 %- 0 0 1 1 0 2 
25 %- 0 1 0 0 0 1 
50 %- 0 1 0 0 0 1 
 0 0 0 0 0 0% فما فوق75

  طبقاً لفئات معدل دوران العمالة (مواد التشييد والبناء)منشآت التوزيع  -64جدول 

، وفي واحدة % فما فوق)10(معدل الدوران  تعاني من مشكلة دوران العمالة تمت مقابلتھا أةمنش/ 14من بين // 4إن /
  .%50منھا فإن المعدل يتجاوز 

  
ھل دوران العمالة مرتبط بالمستوى الوظيفي؟ -السؤال

 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر
 4 0 1 1 2 0 عدد اإلجابات

 3 0 1 1 1 0  نعم
 1 0 0 0 1 0  ال

  ارتباط معدل دوران العمالة بالمستوى الوظيفي (مواد التشييد والبناء) -65جدول 

 تعتبر بأن دوران العمالة مرتبط بالمستوى الوظيفيمنشآت / 3تعاني من مشكلة دوران العمالة فإن /منشآت / 4من بين /
  ."عامل عادي"
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بالمكان اللي بيجي منه العمال؟ھل دوران العمالة يرتبط-السؤال
 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

 4 0 1 1 2 0 عدد اإلجابات
 1 0 0 1 0 0  نعم
 3 0 1 0 2 0  ال

  ارتباط معدل دوران العمالة بمكان اإلقامة (مواد التشييد والبناء) -66جدول 

  أن ھناك ارتباط بين دوران العمالة ومكان اإلقامة، والمكان ذو معدل الدوران األعلى ھو "الدقھلية".منشأة واحدة تعتبر 
  

ھل دوران العمالة يرتبط بالنوع؟-السؤال
 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

 4 0 1 1 2 0 عدد اإلجابات
 2 0 1 0 1 0  نعم
 2 0 0 1 1 0  ال

  ارتباط معدل دوران العمالة بالنوع (مواد التشييد والبناء) -67جدول 

تعتبر المنشأتان و تعاني من مشكلة دوران العمالة.منشآت / 4إن دوران العمالة يرتبط بالنوع بالنسبة لمنشأتين من بين /
  .%)2(نسبة اإلناث  بأن معدل الدوران أعلى في الذكور

 
 لحضرتك بعض األسباب وتقول لي لو كانت بتأثر على دوران العمالة أو ال (يمكن اختيار أكثر من إجابة)ھقول -السؤال

المجموعكبيرة جداً كبيرةمتوسطةصغيرةمتناھية الصغر
 4 0 1 1 2 0 عدد اإلجابات

 1 0 0 0 1 0ضعف المكافآت والبدالت
 2 0 0 1 1 0 سلوك خاص بالفرد
 1 0 0 0 1 0 طبيعة العمل الشاقة

  أسباب دوران العمالة (مواد التشييد والبناء)-68جدول 

  تعاني من دوران العمالة ترجع السبب إلى "سلوك خاص بالفرد".منشآت / 4/ من /2إن /
الفرد يبحث عن مرتب أعلى بشكل عام، كما تؤثر المسافة بين مكان اإلقامة ومكان العمل على وفّسر الخبراء ذلك بأن 

بالبقاء يتأثر الفرد قراره بتغيير المنشأة، إضافة إلى أن طبيعة العمل شاقة بھذا القطاع. وذكر أحد الخبراء بأن قرار 
  في المنشأة.داري اإلاستقرار النظام ب

  
قبل كده ونجحت في حل المشكلة؟ھل عملت أي حاجة -السؤال

 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر
 4 0 1 1 2 0 عدد اإلجابات

 1 0 0 0 1 0  نعم
 3 0 1 1 1 0  ال

  تجربة ناجحة في التغلب على مشكلة دوران العمالة (مواد التشييد والبناء)-69جدول 

  ".زيادة األجر والمكافآت والبدالت واحدة لديھا تجربة ناجحة في حل مشكلة دوران العمالة، وھي "ھناك منشأة 
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  .المزايا والخدمات المقدمة للعاملين2-7- 2

 ھقول لحضرتك بعض المزايا وحضرتك تقول لي لو بتوفرھا أو أل؟ (يمكن اختيار أكثر من إجابة) -السؤال

  
  (مواد التشييد والبناء)منشآت الزايا التي توفرھا الم -18شكل 

توفر "حوافز منشآت ال" و"مھمات الوقاية الشخصية". كما أن تأمين اجتماعي إجباري) "14من  13(منشآت التوفر معظم 
 منشآت). 10يب وتنمية مھارات" (منشآت) و"تدر 10منشأة) و"مساعدات في الحاالت الطارئة" ( 12ومكافآت مادية" (

  .ثالث منشآت توفر "تأمين على الحياة" ومنشأة واحدة توفر "حضانة أطفال"ھناك 
  

ھل في عالقة بين الميزات دي ودوران العمالة؟ -السؤال

  % المجموع كبيرة جداً  كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر
  14  1  1  4  7  1 عدد اإلجابات

 %50  7  0  0  3  3  1  نعم
 %50  7  1  1  1  4  0  ال

  14  1  1  4  7  1  المجموع

  ارتباط المميزات التي توفرھا المنشأة بدوران العمالة (مواد التشييد والبناء) -70جدول 

  ) بأن ھناك عالقة بين الميزات التي تقدمھا ودوران العمالة.7(منشآت ال% من 50أفادت 

  
(يمكن اختيار أكثر من إجابة) إزاي؟ -السؤال

 المجموع كبيرة جداً  كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر
 1 3 3 0 0 7 عدد اإلجابات

 1 0 0 1 0 0 تحفيز العامل
 1 0 1 0 0 0منافسة الشركات األخرى
 5 0 0 2 3 0تقليل نسبة دوران العمالة
 1 0 0 0 1 0 التأثير على سلوك الفرد

 2 0 0 0 1 1 تحفيز العمال مادياً

  عالقة المميزات التي توفرھا المنشأة بدوران العمالة (مواد التشييد والبناء) -71جدول 

بأن المزايا تساھم في منشأتان "، وذكرت تقليل نسبة دوران العمالةبأن تقديم المزايا للعامل يؤدي إلى "منشآت / 5أفادت /
" ً   ".تحفيز العمال ماديا
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 مقترحات؟عند حضرتك أي  -السؤال

  
  )مواد التشييد والبناءللعالقة بين المميزات ودوران العمالة (منشآت المقترحات  -19شكل 

" تطوير المناھج لمواكبة تطور سوق العمل"للحد من دوران العمالة: منشآت الأھم المقترحات التي وردت من 
  ).منشآت 3" (التوجيه واإلرشاد المھني)، و"منشآت 3(

ھو توفير التوجيه واإلرشاد المھني  إلى سرعة تنفيذهمنشآت الالمقترح األكثر أھمية الذي تحتاج أكد الخبراء على أن 
  للشباب.

  القدرات الخاصة ذوو .2-8- 2

عندكو ذوي القدرات الخاصة؟ -السؤال
 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

  14  1  1  4  7  1 عدد اإلجابات
  5  1  1  3  0  0  نعم
  9  0  0  1  7  1  ال

  وجود ذوي القدرات الخاصة في المنشأة (مواد التشييد والبناء) -72جدول 

  لديھا عاملين من ذوي القدرات الخاصة.منشآت / 5/ منشأة تمت مقابلتھا فإن /14من بين /
  

بيشتغلوا إيه؟ وعددھم أد إيه؟ -السؤال

  
  الوظائف المسندة لذوي القدرات الخاصة الموجودين حالياً (مواد التشييد والبناء) -20شكل 

ويتقاضون مرتباً  لديھم وظيفة مسندة ت/ ليس58فإن /منشآت / 5/ من ذوي القدرات الخاصة المعينين لدى /85من بين /
  / يعملون في خطوط اإلنتاج.4/ يعملون بأعمال كتابية، و/6و// يعملون في مجال الخدمات، 11، و/دون الحضور للعمل

تجنب الغرامات ھو الھدف األساسي من تعيين ھذه الفئة بالمرتب األساسي دون إسناد وظائف لھم، أكد أحد الخبراء بأن 
جانب اإلنساني يأخذون باالعتبار المنشآت الكما أن ذلك يجنب المنشأة صعوبات التعامل معھم. إضافة لذلك فإن أصحاب 

  في تعيين ھذه الفئة من باب اإلحسان.
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 ھقولك بعض اإلعاقات وتقول لي حضرتك اتعاملت معاھا أو أل؟ -السؤال

  
  سابقاً (مواد التشييد والبناء)منشآت الاإلعاقات التي تعاملت معھا  -21شكل 

  اإلعاقات بما فيھا اإلعاقة البصرية. خبرة في التعامل مع عدة أنواع منمنشآت الإن لدى 
  

عندكو استعداد توظفو ذوي القدرات الخاصة؟ -السؤال
 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

  14  1  1  4  7  1 عدد اإلجابات
  4  0  1  1  2  0  نعم
  9  0  0  3  5  1  ال

  1  1  0  0  0  0  ال أعرف

  لتوظيف ذوي القدرات الخاصة (مواد التشييد والبناء)منشآت الاستعداد  -73جدول 

  لديھا استعداد لتوظيف ذوي القدرات الخاصة.منشآت / 4/ منشأة تمت مقابلتھا فإن /14من بين /
  

إيه الوظايف اللي ممكن تعينھم فيھا؟ وعددھم كام؟ -السؤال

  
  الوظائف المتاحة لذوي القدرات الخاصة (مواد التشييد والبناء) -22شكل 

ً وظيفياً، منھا /19التي لديھا استعداد لتوظيف ذوي القدرات الخاصة توفر /منشآت البالمجمل فإن  / مشرفين، 6/ موقعا
  / إداريين.6/ مراقبين، و/6و/
  

 حضرتك بتدربوا ناس من ذوي القدرات الخاصة؟ -السؤال
 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة الصغرمتناھية 

 14 1 1 4 7 1عدد اإلجابات
 3 0 1 1 1 0 نعم
 11 1 0 3 6 1 ال

  مشاركة المنشأة ببرامج تدريب ذوي القدرات الخاصة (مواد التشييد والبناء) -74جدول 
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  منشأتان للتعيين لديھا، ومنشأة للتعيين لدى الغير.فقط تدرب ذوي القدرات الخاصة، منھا منشآت / 3ھناك /
  

 عندكو صعوبات بالتعامل مع ذوي القدرات الخاصة؟ -السؤال
 المجموع كبيرة جداً كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

 14 1 1 4 7 1عدد اإلجابات
 3 0 1 1 1 0 نعم
 11 1 0 3 6 1 ال

  وجود صعوبات في التعامل مع ذوي القدرات الخاصة (مواد التشييد والبناء) -75جدول 

  لديھا صعوبات بالتعامل مع ذوي القدرات الخاصة.منشآت / 3/ منشأة تمت مقابلتھا فإن /14من بين /
  

 إيه أھم الصعوبات ديه؟ -السؤال
 المجموع كبيرة جداً  كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر

  3  0  1  1  1  0  اإلجاباتعدد 
  1  0  1  0  0  0  عدم االنضباط

  2  0  0  1  1  0  طبيعة العمل التسمح
  1  0  0  0  1  0 قلة عددھم (صعوبة الحصول عليھم)

  بالتعامل مع ذوي القدرات الخاصة (مواد التشييد والبناء)منشآت الالصعوبات التي تواجھھا  -76جدول 

الالفت للنظر  في التعامل مع ذوي القدرات الخاصة ھي "طبيعة العمل التسمح" و"عدم االنضباط".إن أبرز الصعوبات 
  بأن منشأة صغيرة تواجه صعوبة في الحصول على ذوي القدرات الخاصة.

  
  ھل ممكن نزور حضرتك مرة تانية لو احتجنا نناقش بعض التحديات؟ -السؤال

 المجموع جداً كبيرة كبيرة متوسطة صغيرة متناھية الصغر
  14  1  1  4  7  1 عدد اإلجابات

  13  1  1  4  6  1  نعم
  1  0  0  0  1  0  ال

  موافقة المنشأة على زيارة ثانية لمناقشة بعض التحديات عند الحاجة (مواد التشييد والبناء) -77جدول 

  زيارة ثانية لمناقشة بعض التحديات عند الحاجة./ منشأة تمت مقابلتھا بالموافقة على 14/ منشأة من بين /13أفادت /
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  تحليل قوة العمل -ثانياً 
  2014المصدر: النشرة السنوية المجمعة لبحث قوة العمل، الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 

العقلية فـي أي نشاط ة أو ) ويساھمون فعالً بمجھوداتھم الجسمانيسنة فأكثر15جميع األفراد (قوة العمل ھي بالتعريف: 
ويرغبون  يلى أداء مثل ھذا النشاط االقتصاديتصل بإنتاج السلع والخدمات (المشتغلون) وكذلك الذين يقدرون ع يإقتصاد

 .فيه ويبحثون عنه ولكنھم ال يجدونه (المتعطلون)

  قوة العمل بمحافظة المنوفية -1

 البحيرة محافظة مع الحدود في وتشترك الكوم شبين دينةم ھي وعاصمتھا الدلتا محافظات ىإحد ھي المنوفية محافظة
 .والغربية والقليوبية
 مدينة أھمھا صناعية مناطق ثالث بالمحافظة توجد حيث الصناعية الزراعية المحافظات من المنوفية محافظة وتعتبر
ً  الجديدة، للمدن االول الجيل من وھي السادات  شبين بمدينة الصناعية والمنطقة قويسنا بمدينة الصناعية المنطقة وأيضا
  .الكوم

جمالي سكان مصر الذي بلغ إ% من 4/ نسمة وھو ما نسبته 3,941,293يقدر عدد سكان محافظة المنوفية بحوالي /
 .2014 / نسمة وفقا لتقديرات عام87,963,276/

محل 
  اإلقامة

النوع
   )العدد بالمئات( فئات السن

 يإجمال
15 -  20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 -65 + 

  حضر
 1,865 21 55 372 488 417 240 198 74ذكور
 871 3 15 194 246 221 91 91 10 إناث
 2,736 24 70 566 734 638 331 289 84 جملة

  ريف
 8,037 1,2041,0271,9771,6441,321247244 373ذكور
 3,391 40 94 563 830  999 530 251 84 إناث
11,428 1,4551,5572,9762,4741,884341284 457 جملة

  جملة
 9,902 1,4021,2672,3942,1321,693302265 447ذكور
 4,262 10943 1,2201,076757 621 342 94 إناث
14,164 1,7441,8883,6143,2082,450411308 541 جملة

  طبقاً لفئات السن والنوع (حضر/ريف) المنوفيةسنة فأكثر) في محافظة  15تقدير قوة العمل ( - 78جدول 

جمالي إ% من 5 تمثل ھيو) جمالي سكان المحافظةإ% من 36(نسمة  1,416,400المنوفية تبلغ قوة العمل في محافظة 
  ة.قوة العمل بالجمھوري

% فقط من قوة 30تمثل اإلناث مانسبته  نسمة). 1,142,800(الريف في  المنوفيةبقوة العمل إجمالي % من 81يتمركز 
ً (وھي متقاربة في الريف والحضر) العمل بالمحافظة    % من سكان المحافظة.48,6ناث اإلنسبة ن أب علما

عاماً، وھي متقاربة في  30% من قوة العمل ھم بعمر أقل من 29شابة حيث أن  المنوفيةإن قوة العمل في محافظة 
  عاماً. ]40قل من أل 30[% من قوة العمل في الفئة العمرية 26ف والحضر. كما أن الري

%). كما وجد أن 15في الحضر (أعلى منھا %) 22% من قوة العمل "أمي"، والنسبة في الريف (20فإن  بالمجمل
في متقاربة "يقرأ ويكتب/ شھادة محو أمية"، والنسبة وھم بالحالة التعليمية % من قوة العمل ليس لديھم مؤھل دراسي 11

  %).9الحضر (و%) 11الريف (

وھي (الثانوية الفنية) نسمة) ھم من حملة المؤھل المتوسط الفني  481,500% من قوة العمل (34من جانب آخر فإن 
حملة الثانوية العامة لى أن وھذا يعزى إ%) 1نسبة مرتفعة مقارنة بنسبة الحاصلين على الثانوية العامة واألزھرية (
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واألزھرية يتابعون تعليمھم في الجامعات والمعاھد الفنية المتوسطة قبل الدخول لسوق العمل، ومن المالحظ أن النسبة 
  %). 34( %) والريف32ليست مختلفة كثيراً بين الحضر (

 
  طبقاً للحالة التعليمية والنوع (حضر/ريف) المنوفيةسنة فأكثر) في محافظة  15قوة العمل (النسبي ل التوزيع -23شكل 

%) من قوة العمل ھم من حملة 56من الواضح بأن التعليم عامل ھام للحصول على عمل في القطاع الرسمي حيث أن (
  %).52ف (%) أعلى منھا في الري68وھذه النسبة في الحضر (المؤھالت المتوسطة فما فوق، 

% 66وأن  % للذكور)16(بمقابل فوق فما  يمؤھل جامعالفي قوة العمل تحملن اإلناث % من 20من الالفت للنظر بأن 
  .ناث%) من جملة المؤھل الجامعي فما فوق ھم من اإل35ن (بأكما يالحظ  .الريفمن ھؤالء اإلناث تقطن في 

  المشتغلون

محل 
 اإلقامة

النوع
 (االرقام بالمئات) فئات السن

  إجمالي
15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 -65 + 

 حضر
 1,657 21 55 361 470 398 193 127 32ذكور
 720 3 15 194 231 176 58 35 8 إناث
 2,377 24 70 555 701 574 251 162 40 جملة

 ريف
 7,195 1,8171,5271,276247244 945 840 299ذكور
 3,017 40 94 563 800 882 399 162 77 إناث
10,212 1,0021,3442,6992,3271,839341284 376 جملة

 الجملة
 8,852 1,1382,2151,9971,637302265 967 331ذكور
 3,737 10943 1,0581,031757 457 197 85 إناث
12,589 1,1641,5953,2733,0282,394411308 416 جملة

  قاً لفئات السن والنوع (حضر/ريف)طب المنوفيةسنة فأكثر) بمحافظة  15تقدير المشتغلين ( - 79جدول 

بقوة العمل اإلناث المشتغالت من  ھناك تقارب في نسبمشتغلون.  المنوفيةقوة العمل بمحافظة إجمالي % من 89إن 
% 87.7% من الذكور بقوة العمل مشتغلون مقابل 89.4( المنوفيةمحافظة في نسبة المشتغلين من الذكور بقوة العمل و

  .، لكن األعداد المطلقة متباينة بشكل كبير بسبب انخفاض معدل مشاركة اإلناث في قوة العملمن اإلناث مشتغالت)
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محل 
 اإلقامة

النوع
 (االرقام بالمئات) فئات السن

  إجمالي
15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 65 + 

 حضر
 %89%100%100 %97%96%95%80%64%43ذكور
 %83%100%100%100%94%80%64%38%80 إناث

 %87%100%100 %98%96%90%76%56%48 جملة

 ريف
 %90%100%100 %97%93%92%92%70%80ذكور

 %89%100%100%100%96%88%75%65%92 إناث
 %89%100%100 %98%94%91%86%69%82 جملة

 الجملة
%89.4%100%100 %97%94%93%90%69%74ذكور

%87.7%100%100%100%96%87%74%58%90 إناث

%88.9%100%100 %98%94%91%84%67%77 جملة

  قاً لفئات السن والنوع (حضر/ريف)طب من قوة العمل بنفس الفئة نسب المشتغلين - 80جدول 

ويبين جدول النسب أعاله (النسبة . بين النوعينفئات السن وبنفس الفئة بين قوة العمل  إلىھناك تفاوت في نسبة المشتغلين 
%)، 67فيھا أقل نسبة من المشتغلين ( من قوة العملسنة  ]25إلى أقل من  20[ن الفئة العمرية مأخوذة من ذات الفئة) بأ

وباألخص فإن نسبة اإلناث المشتغالت من ھذه الفئة %) 69(عنھا في الريف %) 56(منخفضة في الحضر  النسبةو
بنفس الفئة قوة العمل إلى . بالمقابل فإن نسبة المشتغلين من قوة العمل بھذه الفئة %38العمرية في الحضر التتجاوز 

  عاماً فما فوق. 40في الفئات العمرية مرتفعة 

محل 
مةاإلقا

النوع

 )العدد بالمئات( الحالة التعليمية

 إجمالي
 أمي

يقرأ 
شھادة /ويكتب

 محو األمية

أقل من 
المتوسط

ثانوية عامة 
 وأزھرية

متوسط 
  فني

فوق متوسط 
وأقل من 
 الجامعي

جامعي 
فوقفما 

 حضر
 %89 %81 %92 %93 %100 %85 %92%92ذكور
 %83 %69 %93 %89 %60%100 %89%94 إناث
 %87 %76 %92 %92 %91 %87 %92%93 جملة

 ريف
 %90 %87 %92 %86 %91 %88 %95%97ذكور
 %89 %66 %93 %85 %76%100 %98%98 إناث
 %89 %80 %92 %86 %89 %89 %95%98 جملة

الجملة
 %89 %85 %92 %87 %92 %87 %94%96ذكور
 %88 %67 %93 %86 %73%100 %97%98 إناث
 %89 %79 %92 %87 %90 %89 %95%97 جملة

  حالة التعليمية والنوع (حضر/ريف)طبقاً لل من قوة العمل بنفس الفئةالمشتغلين  نسب - 81جدول 

لحالة لھي  المنوفيةإن أعلى نسبة مشتغلين بمحافظة كما ھو واضح من جدول نسب المشتغلين من قوة العمل بنفس الفئة، ف
يتمكنوا ء الذين لم ھؤالوقد يرجع ذلك إلى أن %). 95("يقرأ ويكتب/شھادة محو األمية" يليھا %) و97التعليمية "أمي" (

  .استكمال تعليمھم مجبرون على العمل إليجاد لقمة العيش بسبب الضغوط االقتصادية والعائليةمن 

ً بأنھم يشكلون مانسبته 79( على العكس فإن أقل نسبة للمشتغلين ھي للتعليم الجامعي فما فوق % من قوة 17%) علما
من قوة العمل بنفس الفئة العمل بالمحافظة. وباألخص فإن نسبة اإلناث المشتغالت من ھذا المستوى التعليمي في الحضر 

  .، وقد يرجع ذلك لعدم توفير سوق العمل وظائف تناسب حملة الشھادات الجامعية فما فوق%67التتجاوز 
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 (حضر وريف)مختارة في قطاعات اقتصادية  المنوفيةبمحافظة المشتغلون  -24شكل 

% من 66في بعض القطاعات االقتصادية (مانسبته  المنوفيةالتوزيع النسبي للمشتغلين بمحافظة أعاله الشكل  يبين
المحافظة ھو الزراعة والصيد في ذو أعلى نسبة تشغيل المشتغلين بالمحافظة) في الريف والحضر. ويالحظ بأن النشاط 

  % من المشتغلين بالحضر).15% من المشتغلين في الريف و38( المشتغلين% من إجمالي 34حيث يشغل مانسبته 

  
  في بعض القطاعات االقتصادية (حسب النوع) المنوفيةبمحافظة  المشتغلون -25شكل 

% من الذكور المشتغلين 24حيث يشغل ھذا القطاع مانسبته في قطاع الزراعة والصيد النوعين يتركز المشتغلون من 
  % من اإلناث المشتغالت بالمحافظة.56و

  % فقط من اإلناث.3يعملون بقطاع الصناعات التحويلية بمقابل  المنوفية% من المشتغلين الذكور بمحافظة 15إن 

  

  تعطلينالمخصائص 

حضر  ومن حيث مكان اإلقامة فإن نسبة المتعطلين من قوة العمل فيالمنوفية. محافظة في % 11تبلغ نسبة المتعطلين 
  في الريف. %10.6% بمقابل 13المنوفية ھي 

%) أعلى بكثير من النسبة في الريف 17.2والنسبة في الحضر ( متعطالت اإلناث في قوة العمل% من 12.3إن 
موجود %. والفارق بين النوعين 10.6الذكور في قوة العمل التتجاوز إلى نسبة الذكور المتعطلين ن بالمقابل فإ %).11(

  عاماً. 40ألقل من  20في الفئات العمرية من 
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 + 65 - 60 - 50 - 40 - 30 - 25 - 20 - 15النوع

 حضر
 %0 %0 %3 %4%4%20%36%57ذكور
 %0 %0 %0 %6%20%35%60%30 إناث
 %0 %0 %2 %4%10%24%44%54 جملة

 ريف
 %0 %0 %3 %7%8%8%30%20ذكور
 %0 %0 %0 %4%12%25%35%8 إناث
 %0 %0 %2 %6%149%31 %8  جملة

 جملة
 %0 %0 %3 %6%7%10%31%26ذكور
 %0 %0 %0 %4%13%26%42%11 إناث
 %0 %0 %2 %6%9%15%33%23 جملة

  طبقاً للفئات العمرية (حضر وريف) المنوفيةالمتعطلين من قوة العمل بمحافظة  نسب - 82جدول 

% من ھذه 33حيث أن  عاماً] 25قل من أل 20[فإن الفئة العمرية األكثر تعطالً ھي  أعالهكما توضح النسب في الجدول 
الفئة بقوة العمل متعطلون. وھناك فرق حسب النوع حيث أن نسبة اإلناث المتعطالت من اإلناث في ھذه الفئة العمرية 

% للذكور، وباألخص فإن نسبة اإلناث المتعطالت بھذه الفئة العمرية في الحضر من نفس الفئة بقوة 31% بمقابل 42
  % للذكور.36% بمقابل 60العمل ھي 

محل 
قامةاإل

 أميالنوع
يقرأ 
شھادة /ويكتب

 محو األمية

أقل من 
المتوسط

ثانوية 
عامة 
 وأزھرية

متوسط 
  فني

فوق متوسط 
وأقل من 
 الجامعي

جامعي 
 فوقفما 

  إجمالي

 حضر
 %11 %19 %8 %7 %0 %15 %8 %8ذكور
 %17 %31 %7 %11 %60 %0 %11 %6 إناث
 %13 %24 %8 %8 %13 %13 %8 %7 جملة

 ريف
 %10 %13 %8 %14 %8 %12 %5 %3ذكور
 %11 %34 %7 %15 %24 %0 %2 %2 إناث
 %11 %20 %8 %14 %10 %11 %5 %2 جملة

الجملة
 %11 %15 %8 %13 %8 %13 %6 %4ذكور
 %12 %33 %7 %14 %31 %0 %3 %2 إناث
 %11 %21 %8 %13 %10 %11 %5 %3 جملة

  طبقاً للحالة التعليمية (حضر وريف) المنوفيةالمتعطلين من قوة العمل بمحافظة  نسب - 83جدول 

ويليھم  %)21إن أعلى نسبة للمتعطلين من قوة العمل بالحالة التعليمية ھي للحاصلين على مؤھل جامعي فما فوق (
%) 33بمؤھل جامعي فما فوق (حيث أن نسبة اإلناث المتعطالت نسبة تختلف بين النوعين %). وال13المتوسط الفني (

  %) بالمجمل، والفارق أكبر في الريف.15تتجاوز ضعف نسبة الذكور المتعطلين بنفس المؤھل (

  قوة العمل بمحافظة البحيرة -2

بحوالي  سكانھا عدد ويقدر المنوفية محافظة بجوار وتقع الزراعية مصر محافظات أشھر من واحدة ھي البحيرة محافظة
المنطقة الصناعية بالنوبرية، ومنطقة صناعية جديدة  بالمحافظة توجد % من سكان الجمھورية.7وتمثل ) 5,804,262(

  .بوادي النطرون
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محل 
 اإلقامة

النوع
   )العدد بالمئات( فئات السن

 يإجمال
15 -  20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 -65 +

  حضر
 2,815 11242 545 655 652 330 347 132ذكور
 1,016 0 12 148 210 294 158 165 29 إناث
 3,831 12442 693 865 946 488 512 161 جملة

  ريف
12,430 1,7021,5672,9672,6731,927453394 747ذكور
 6,866 21363 1,1001,9651,470853 752 450 إناث
19,296 1,1972,4542,6674,9324,1432,780666457 جملة

  جملة
15,245 2,0491,8973,6193,3282,472565436 879ذكور
 7,882 1,2582,2591,6801,00122563 917 479 إناث
23,127 1,3582,9663,1555,8785,0083,473790499 جملة

  طبقاً لفئات السن والنوع (حضر/ريف) البحيرةسنة فأكثر) في محافظة  15تقدير قوة العمل ( - 84جدول 

جمالي إ% من 8 تمثل ھيو) جمالي سكان المحافظةإ% من 40(نسمة  2,312,700البحيرة تبلغ قوة العمل في محافظة 
  ة.قوة العمل بالجمھوري

% فقط من قوة 34تمثل اإلناث مانسبته  نسمة). 1,929,600(الريف في  البحيرةبقوة العمل إجمالي % من 83يتمركز 
ً %) 27%) منھا في الحضر(36وھي أعلى في الريف (العمل بالمحافظة  % من سكان 48,8ناث اإلنسبة ن أب علما

  المحافظة.

عاماً، وھي متقاربة في الريف  30% من قوة العمل ھم بعمر أقل من 33شابة حيث أن  البحيرةإن قوة العمل في محافظة 
ً  ]40قل من أل 30[في الفئة العمرية % من قوة العمل 25والحضر. كما أن  ألقل من  40% في الفئة العمرية [22و عاما

50 ً   .] عاما

   

 
  طبقاً للحالة التعليمية والنوع (حضر/ريف) البحيرةسنة فأكثر) في محافظة  15قوة العمل (النسبي ل التوزيع -26شكل 

في أعلى منھا %) 36، والنسبة في الريف (وھي مرتفعة مقارنة بالمنوفية % من قوة العمل "أمي"33فإن  بالمجمل
"يقرأ ويكتب/ شھادة وھم بالحالة التعليمية % من قوة العمل ليس لديھم مؤھل دراسي 13%). كما وجد أن 18الحضر (

  .% من قوة العمل بالمحافظة بمؤھل دراسي "أقل من المتوسط"13. وھناك محو أمية"

وھي (الثانوية الفنية) نسمة) ھم من حملة المؤھل المتوسط الفني  672,600% من قوة العمل (29إن من جانب آخر ف
حملة الثانوية العامة وھذا يعزى إلى أن %) 1نسبة مرتفعة مقارنة بنسبة الحاصلين على الثانوية العامة واألزھرية (
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طة قبل الدخول لسوق العمل، ومن المالحظ أن النسبة واألزھرية يتابعون تعليمھم في الجامعات والمعاھد الفنية المتوس
 %). 28( %) والريف33ليست مختلفة كثيراً بين الحضر (

%) 42وھذه النسبة في الحضر (، تحت المتوسط فما دونمن قوة العمل ھم من حملة المؤھالت  %57الالفت للنظر بأن 
  %).60منھا في الريف (أخفض 

  المشتغلون

محل 
 اإلقامة

النوع
 (االرقام بالمئات) فئات السن

  إجمالي
15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 65 + 

 حضر
 2,541 42 112 530 611 628 286 247 85ذكور
 746 0 12 143 191 242 81 60 17 إناث
 3,287 42 124 673 802 870 367 307 102 جملة

 ريف
11,507 394 1,2241,4402,8502,5781,892453 676ذكور
 6,438 63 213 1,0421,8831,446846 578 367 إناث
17,945 457 1,0431,8022,4824,7334,0242,738666 جملة

 الجملة
14,048 436 1,4711,7263,4783,1892,422565 761ذكور
 7,184 63 225 1,1232,1251,637989 638 384 إناث
21,232 499 1,1452,1092,8495,6034,8263,411790 جملة

  قاً لفئات السن والنوع (حضر/ريف)طب البحيرةسنة فأكثر) بمحافظة  15تقدير المشتغلين ( - 85جدول 

البحيرة محافظة ن في يھناك تقارب في نسب اإلناث والذكور المشتغلمشتغلون.  البحيرة% من قوة العمل بمحافظة 92إن 
  .لكن األعداد المطلقة متباينة بشكل كبير (الذكور ضعف اإلناث) بسبب انخفاض معدل مشاركة اإلناث في قوة العمل

محل 
 اإلقامة

النوع
 (االرقام بالمئات) فئات السن

  إجمالي
15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 65 + 

 حضر
 %90%100%100 %97%93%96 %87%71%64ذكور
 %73 -%100 %97%91%82 %51%36%59 إناث
 %86%100%100 %97%93%92 %75%60%63 جملة

 ريف
 %93%100%100 %98%96%96 %92%72%90ذكور
 %94%100%100 %99%98%96 %95%77%82 إناث
 %93%100%100 %98%97%96 %93%73%87 جملة

 الجملة
 %92%100%100 %98%96%96 %91%72%87ذكور
 %91%100%100 %99%97%94 %89%70%80 إناث
 %92%100%100 %98%96%95 %90%71%84 جملة

  قاً لفئات السن والنوع (حضر/ريف)طبمن نفس الفئة بقوة العمل المشتغلين  نسبة - 86جدول 

 ]25إلى أقل من  20[قوة العمل طبقاً لفئات السن وللنوع. إن الفئة العمرية نفس الفئة بھناك تفاوت في نسبة المشتغلين من 
وباألخص فإن %) 73(عنھا في الريف %) 60(%)، وھي منخفضة في الحضر 71سنة فيھا أقل نسبة من المشتغلين (

المقابل فإن نسبة %. ب36التتجاوز من نفس الفئة بقوة العمل ھذه الفئة العمرية في الحضر بنسبة اإلناث المشتغالت 
  .في الحضر والريفعاماً فما فوق  30لفئات العمرية مرتفعة لقوة العمل نفس الفئة بالمشتغلين من 
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محل 
اإلقامة

النوع

 )العدد بالمئات( الحالة التعليمية

 إجمالي
 أمي

يقرأ 
شھادة /ويكتب

 محو األمية

أقل من 
المتوسط

ثانوية عامة 
 وأزھرية

متوسط 
  فني

فوق متوسط 
وأقل من 
 الجامعي

جامعي 
فوقفما 

 حضر
 %90 %85 %91 %91 %91 %86 %91%97ذكور
 %73 %61 %67 %69 - %94 %72%95 إناث
 %86 %76 %82 %85 %91 %87 %89%96 جملة

 ريف
 %93 %87 %93 %90 %88 %91 %96%96ذكور
 %94 %76 %82 %87 %100%100 %95%99 إناث
 %93 %84 %90 %89 %90 %93 %96%97 جملة

الجملة
 %92 %87 %93 %90 %89 %90 %95%96ذكور
 %91 %71 %78 %83 %100 %99 %93%99 إناث
 %92 %81 %88 %88 %90 %92 %95%97 جملة

  حالة التعليمية والنوع (حضر/ريف)طبقاً للمن نفس الفئة بقوة العمل المشتغلين نسب  - 87جدول 

"يقرأ يليھا %) و97لحالة التعليمية "أمي" (لھي  البحيرةمحافظة من نفس الفئة بقوة العمل في إن أعلى نسبة مشتغلين 
استكمال تعليمھم مجبرون على يتمكنوا من ء الذين لم ھؤالوقد يرجع ذلك إلى أن %). 95(ويكتب/شھادة محو األمية" 

  .االقتصادية والعائليةالعمل إليجاد لقمة العيش بسبب الضغوط 

ً بأنھم يشكلون 81ھي للتعليم الجامعي فما فوق ( من نفس الفئة بقوة العمل على العكس فإن أقل نسبة للمشتغلين %) علما
من ھذا المستوى التعليمي في الحضر ب% من قوة العمل بالمحافظة. وباألخص فإن نسبة اإلناث المشتغالت 10مانسبته 

  %.61التتجاوز ل نفس الفئة في قوة العم

  

محل 
اإلقامة

النوع
الزراعة 
 والصيد

صناعات 
 تحويلية

تشيد 
 وبناء

تجارة جملة 
 وتجزئة

نقل 
وتخزين

مجموع 
األنشطة 
 المذكورة

إجمالي 
المشتغلين 
 بالمحافظة

 حضر
 2,540 1,779 300 511 320 313 335ذكور
 746 330 2 24 - 10 294 إناث
 3,286 2,109 302 535 320 323 629 جملة

 ريف
 11,507 8,895 759 1,077884 742 5,433ذكور
 6,437 5,782 7 160 2 73 5,540 إناث
 17,944 14,677 766 1,0791,044 815 10,973 جملة

الجملة
 14,047 1,05910,674 1,3971,395 1,055 5,768ذكور
 7,183 6,112 9 184 2 83 5,834 إناث
 21,230 1,06816,786 1,3991,579 1,138 11,602 جملة

  األرقام بالمئات -في بعض األنشطة االقتصادية حسب النوع البحيرةبمحافظة  ينالمشتغلتوزيع  - 88جدول 
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 (حضر وريف)مختارة في قطاعات اقتصادية  البحيرةبمحافظة المشتغلون  -27شكل 

% من 79في بعض القطاعات االقتصادية (مانسبته  البحيرةالتوزيع النسبي للمشتغلين بمحافظة أعاله الشكل  يبين
المحافظة ھو الزراعة والصيد في ذو أعلى نسبة تشغيل المشتغلين بالمحافظة) في الريف والحضر. ويالحظ بأن النشاط 

  % من المشتغلين بالحضر).19غلين في الريف و% من المشت61( المشتغلين% من إجمالي 55حيث يشغل مانسبته 

  
  في بعض القطاعات االقتصادية (حسب النوع) البحيرةبمحافظة  المشتغلون -28شكل 

% من الذكور المشتغلين 41حيث يشغل ھذا القطاع مانسبته في قطاع الزراعة والصيد النوعين يتركز المشتغلون من 
  المشتغالت بالمحافظة.% من اإلناث 81و

  % فقط من اإلناث. 1يعملون بقطاع الصناعات التحويلية بمقابل  البحيرة% من المشتغلين الذكور بمحافظة 8إن 

  تعطلينالمخصائص 

حضر  ومن حيث مكان اإلقامة فإن نسبة المتعطلين من قوة العمل فيالبحيرة. محافظة في % 8تبلغ نسبة المتعطلين 
  .%)7( في الريف%) ضعف نسبة المتعطلين 14البحيرة (

مع أن نسبة اإلناث المتعطالت إلى اإلناث في قوة العمل متقاربة مع نسبة الذكور المتعطلين إلى الذكور في قوة العمل، إال 
ة في الريف %) أعلى بكثير من النسب27أن ھناك فروقات بين الحضر والريف، حيث أن نسبة المتعطالت في الحضر (

  عاماً.] 20ألقل من  15ويالحظ بأن ھناك تباين بين النوعين في الفئة العمرية [ %).6(
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+ 65 - 60 - 50 - 40 - 30 - 25 - 20 - 15النوع

 حضر
 %0 %0 %3 %7 %4 %13%29%35ذكور

 - %0 %3 %9%18 %49%64%41 إناث

 %0 %0 %3 %7 %8 %25%40%36 جملة

 ريف
 %0 %0 %2 %4 %4 %8%28%10ذكور

 %0 %0 %1 %2 %4 %5%23%18 إناث

 %0 %0 %1 %3 %4 %7%27%13 جملة

 جملة
 %0 %0 %2 %4 %4 %9%28%13ذكور

 %0 %0 %1 %3 %6 %11%30%20 إناث

 %0 %0 %2 %4 %5 %10%29%16 جملة

  طبقاً للفئات العمرية (حضر وريف) البحيرةالمتعطلين من قوة العمل بمحافظة  نسب - 89جدول 

% من ھذه 29حيث أن  عاماً] 25قل من أل 20[فإن الفئة العمرية األكثر تعطالً ھي  أعالهكما توضح النسب في الجدول 
اإلناث المتعطالت بھذه الفئة  مكان اإلقامة والنوع، وباألخص فإن نسبةالفئة بقوة العمل متعطلون. وھناك فرق حسب 

  % فقط للذكور.29% بمقابل 64العمرية في الحضر من نفس الفئة بقوة العمل ھي 

محل 
اإلقامة

 أميالنوع
يقرأ ويكتب/ 
 محو األمية

أقل من 
المتوسط

ثانوية عامة 
 أزھرية وأ

متوسط 
 فني

فوق 
 المتوسط

جامعي 
 فوقوما 

  إجمالي

 حضر
 %10 %15 %9 %9 %9 %14 %9 %3ذكور
 %27 %39 %33%31 - %4 %28 %5 إناث
 %14 %24 %18%15 %9 %13 %11 %4 جملة

 ريف
 %7 %13 %7%10 %12 %9 %4 %4ذكور
 %6 %24 %18%13 %0 %0 %5 %1 إناث
 %7 %16 %10%11 %10 %7 %4 %3 جملة

الجملة
 %8 %13 %7%10 %11 %10 %5 %4ذكور
 %9 %29 %22%17 %0 %1 %7 %1 إناث
 %8 %19 %12%12 %10 %8 %5 %3 جملة

  طبقاً للحالة التعليمية (حضر وريف) البحيرةالمتعطلين من قوة العمل بمحافظة  نسب - 90جدول 

ويليھم  %)19إن أعلى نسبة للمتعطلين من قوة العمل بالحالة التعليمية ھي للحاصلين على مؤھل جامعي فما فوق (
حيث أن نسبة اإلناث المتعطالت بمؤھل نسبة تختلف بين النوعين %). وال12%) وفوق المتوسط (12المتوسط الفني (

  %) بالمجمل.13%) تتجاوز ضعف نسبة الذكور المتعطلين بنفس المؤھل (29جامعي فما فوق (
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 ً   والتعليم والتدريب تحليل خدمات سوق العمل -ثالثا

  البالستيك تصنيعتخدم التي الفني  التعليمأ. تخصصات 

تم اعتماد منھج شامل لتخصص "فني تشغيل ماكينات بالستيك" ومدته ثالثة سنوات (تعليم ثانوي) بنظام التعليم والتدريب 
  . 2015-2014المزدوج وبدأ تطبيقه في مدرسة داخل مصنع بمدينة العاشر من رمضان مع بداية العام الدراسي 

  المواضيع التالية: ويتضمن ھذا المنھج
 نتاجاإل -  :الجزء النظري

 وسائل نقل الحركة -
 تدويرالإعادة  -
 الصيانة -
 تصنيع البالستيك -
 خامات اللدائن وتركيبھا -
 خواص مواد البالستيك -
 تخطيط وإدارة إنتاج -
  أجھزة القياس -

 ورشة التصنيع   :التدريبات المھنية
 خط اإلنتاج 
 معمل الجودة 
 معمل اختبار المواد 
 القياس معمل أجھزة 
 معمل الھيدروليك  

أي طور المنھج بالتعاون مع كوادر فنية مختصة من شركات القطاع الخاص، وللتطبيق في مدرسة داخل مصنع بالستيك. 
 .نه موجه الحتياجات المنشآتأ

  ب. خدمات لذوي القدرات الخاصة

  مكتب العمل بمدينة السادات .1

أفاد مدير مكتب العمل بمدينة السادات في مقابلة مع أحد أعضاء فريق المرصد بأن مكتب العمل يقوم بالتفتيش على 
التي تشغل منشآت ال% من العاملين المسجلين في 5للتحقق من أنھا تشغل النسبة التي ينص عليھا القانون (منشآت ال

  .ين من ذوي القدرات الخاصة لكنھا ليست للنشرفرداً فأكثر). وتتوفر لدى المكتب بيانات المسجل  25

  القدرات الخاصةالجمعيات األھلية لذوي  .2

ً لسجالت  وھي تقدم  ،/ جمعية12الجمعيات في محافظة المنوفية ھو /ھذه عدد فإن  وزارة التضامن االجتماعيطبقا
  توفير معاشات. - توفير كرسي متحرك - الخدمات التالية: توفير أطراف صناعية

في كفر  التي بدأت نشاطھا منذ حوالي ثالث سنوات لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة إحدى ھذه الجمعيات وفي
  التالية:على المعلومات فريق المرصد حصل ، داوود
معاق  /35عدد المعاقين المسجلين بالجمعية /ألف، و 15-10حافظة المنوفية بحوالي عدد المعاقين في ميقدر  -

 .)ةسن 32ناث وعمرھا اإل واحدة من ،ذكور 34(
  األعضاء في الجمعية يدفعون اشتراكاً رمزياً أول كل شھر. -
، عاماً] 40ألقل من  30فرداً [ /15/، عاماً] 30ألقل من  20[من  / أفراد10/ ي للمسجلين:التوزيع العمر -

 .عاماً] 55ألقل من  40/ أفراد [10/
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  % إعاقة بصرية.10إعاقة سمعية، % 15% إعاقة حركية، 75التوزيع حسب نوع اإلعاقة:  -
حل المشاكل الخاصة للمعاقين مع  - مساعدات مادية -يجمعية: إعطاء شھادات تأھيل مھنتقدمھا ال يالخدمات الت -

 الجھات الحكومية أو القطاع الخاص.
ھم ، من500على مركز السادات حوالي  بالجمعية) غير مسجلين( يشھادة تأھيل مھن حصلوا علىالمعاقين الذين  -

ً للمستوى التعليمي فھو كما يلي: % إناث.60حوالي  %، 40دبلوم %، 50محو األمية  أما توزيعھم طبقا
 %.10مؤھالت عليا 

أكثر المشاكل التي تواجه المعوقين ھي: ارتداء مالبس األمان والسالمة المھنية داخل المنشأة، اإلحساس بإھانة  -
 المباشر.أثناء التعامل مع صاحب العمل أو الرئيس 

 -أخذ المؤھل الدراسي في االعتبار - عمل مناسب لنوع االعاقة متطلبات ذو اإلعاقة الباحث عن عمل: توفير -
منح مرتب مساوي للشخص العادي بنفس  -وجود قانون يقيد صاحب العمل في استبعاد ذو اإلعاقة - تخفيف العمل

تسجيل بالتأمينات االجتماعية من بداية  - عملتوفير مواصالت وخدمات للمعاق في مكان ال -الخبرة والتعليم
 توفير التأمين الصحي للمعاقين (في إعاقتھم). -التعاقد

ھناك نوعين من ذوي اإلعاقة (معاق طبيعي، ومعاق نتيجة تعرضه لحادث)، األول يحب العمل وعنده إرادة  -
  .بل بالحصول على مرتبالعمل ب رغباليالثاني وعفة نفس، لكن 

جنيه  800المرتبات تتراوح بين % معاقين)، و5ل (طبقاً للقانون اإلعاقة عن طريق مكتب العم يتم تسكين ذوي -
يوجد ذوو إعاقة يحصلون على مرتبات وھم في بيوتھم،  ساعة). 12جنيه ( 1200ساعات) إلى  8(وردية 

  جنيه. 500إلى  350ومرتباتھم تتراوح بين 
 توفير وسيلة مواصالت. ذوو اإلعاقة على استعداد لحضور التدريب بشرط -

  التوعية والتوجيه واإلرشادج. خدمات 

  مكتب تشغيل القوى العاملة بمدينة السادات - 1

وللمساھمة في  .جورراجع إلى األلدوران العمالة  ساسيالسبب األبرأي مدير عام مكتب القوى العاملة بمدينة السادات فإن 
العامة للعمل يقوم بعمل عالقات المكتب لشباب. كما أن ا ملتقيات لتوظيفبعمل مكتب اليقوم حل مشكلة دوران العمالة، 

حقوق العمال  -التعريف بقوانين العمل - سرةتنظيم األ -دماناإل :للعمال وتشمل ھذه الندوات الموضوعات ندوات توعية
لما يتم االستماع من  لألسف فإن الحاضرين في مثل ھذه الندوات يتحدثون عن مشاكل األجور بدالً ولكن  وواجباتھم.

يحضر التدريب الباحث عن عمل اليرى مدير عام مكتب القوى العاملة بأن عرضه. ومن جانب الشباب الباحث عن عمل، 
ادة قياس مستوى المھارة فقط وبالتالي الحصول على ترخيص الحصول على شھ ، وينحصر ھدفه فيوال يرغب فيه
  مزاولة حرفة.

  سة إلى العمل بوزارة التربية والتعليموحدة االنتقال من المدر - 2

 التوجيه دوربأن بّينت مسؤولة وحدات االنتقال من المدرسة إلى العمل باإلدارة المركزية في وزارة التربية والتعليم 
. ومن جانب الطلبة فإن خدمة ة في الشركاتالعمال دوران نسبة لتقليل له واالنتماء العمل تجاه ةالطلب توعية ھو رشادواإل

ثالثة  خالل من وذلك العمل سوق معلومات على ةمبني ةمھني قرارات تخاذال الطالب بتمكينتختص  رشادواإل التوجيه
إدراك إدارة االنتقال لسوق العمل. وتساعد ھذه المناھج  - إدراك الفرص في سوق العمل -: إدراك الذاتوحدات تدريبية

  الطالب على:
 .فالوظائ ختيارال هريومعاي العمل نحو ودوافعه والضعف ةالقو ونقاط مھاراته لىع التعرف -
 .العمل منظمة وتقارير التوظيف قسامأو المراصد خالل من العمل سوق معلومات عن دادهإم -
  ة.وللمنشأ له نجاحاليحقق كي  ضغطال تحت عملال، ونفسهفي تسويق  مساعدته -

 على ناآل العمل ويتم ،ة بالجمھوريةمحافظ /12/ يفبتوفير خدمة التوجيه واإلرشاد لطلبة التعليم الفني  االنتشار تموقد 
/ مدرسة (لصفوف 15في حوالي /في إقليم السادات ة. وباألخص سيتم االنتشار محافظ 27إلى  يالتدريج التوسع

  محدودة).
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ً رابع   المقابالت التفصيلية -ا

  مدينة الساداتفي بالستيك" تشغيل ماكينات خصص "فني . دراسة جانب الطلب على ت1

ً فرص تدريب للطلبة واألفراد 19/ من بين /4بّينت نتائج المسح االستقصائي بأن ھناك / / منشأة تمت مقابلتھا توفر حاليا
 -الصغرمتناھية  4/ منشأة (12/ فرصة تدريب لطلبة التعليم المزدوج. وھناك /30من خارج المنشأة بإجمالي /

ً بأن 54متوسطة) مستعدة لتوفير / 2 -صغيرة 6 التي تمت مقابلتھا منشآت ال/ فرصة تدريب لطلبة التعليم المزدوج، علما
  التتعاون مع الجھات التعليمية في أي مجال عدا تدريب الطلبة.

تعليم المزدوج بمدينة لذلك توّجه فريق المرصد لدراسة كمية الطلب على تخصص "فني إنتاج بالستيك" المتوفر في ال
  من رمضان والذي يتضمن المفردات التالية: العاشر

الت والنظم والوظائف واستعاضة المواد الخام وتفكيك وتجميع اكتساب مھارات العمليات الھندسية الميكانيكية: اآل -
 .وفصل وفرز وفحص وغربلة وتصنيف وترسيب الغبار

التنقية والتكرير واالمتصاص واالستخالص والتبلور والتبادل الحراري  اكتساب مھارات العمليات الھندسية الحرارية: -
 .والتجفيف وتوازن المواد والطاقة

جھزة التفاعل وتفاعالت البلمرة وتطبيقات توالد الطاقة والتحلل أاكتساب مھارات العمليات الھندسية الكيميائية: نظم و -
 .الحراري واالحتراق

 .جراءاتھاإالتنقية ونواع االستخالص في محطات أسس وأ -
ماكينات  -نتاج متمثلة في: ماكينات طباعة البالستيكضبط وتشغيل والتحكم في مجموعة من الماكينات وخطوط اإل -

ماكينات  -(السحب) البالستيكية ماكينات الرقائق -ماكينات التشكيل الحراري -ماكينات التجميع - ماكينات الحقن -الدفع
 .النفخ

 .نتاج المختلفةبمراحل اإل تجھيز القوالب الخاصة -
 .نتاج المختلفةاختبار وصيانة خطوط اإل -
 .نتاج والتحكم في تسلسل العمليات الصناعيةتخطيط مراحل اإل -
 .نتاج المختلفة ومعالجتھاضمان الجودة وتحديد عيوب التصنيع في خطوط ومراحل اإل -
 .دارة ومعالجة المخلفات الناتجة عن عمليات التصنيعإ -
  .السالمة البيئية والصحة المھنيةتطبيق قواعد  -

  ثم تحليل البيانات، وكانت النتائج كالتالي: 2االستبيان بقطاع البالستيك في مدينة السادات وملءمنشأة  /20تمت زيارة /
 / منشأة لديھا الحاجة إلضافة ھذا التخصص.19/ -
ن أو التدريب في الشركة. ومنشأتان / منشأة تفضل إضافة التخصص بنظام التعليم المزدوج (مبارك كول) للتعيي17/ -

  سنوات. 3تفضالن نظام التعليم الصناعي 
 / خريجاً.68ھو / بعد تخرج أول دفعة توظيفھمعدد الخريجين المتوقع إجمالي  -
 مستعدة لتوفير الفرص التالية لتدريب طلبة التعليم المزدوج:منشآت ال -

 2019-2018  2018-2017 2017-2016  العام الدراسي
 48 48  40  فرص التدريبمجموع 

 

                                                   
2
  ).2انظر الملحق (  
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  القدرات الخاصةوظائف ذوي تفصيلية ل . دراسة2

فرص لتوفير استعداد  علىمنشأة  /15/ناك ھمنشأة تمت مقابلتھا  /48/نه من بين أتبين من خالل المسح االستقصائي ب
  ع كما يلي:طبقاً للقطامنشآت ال/ فرصة عمل، وكان توزيع ھذه 48لذوي اإلعاقة بإجمالي /عمل بالمستقبل 

  المجموع  اسمدة  أدوية  كيماويات أساسية  بالستيك  مواد تشيد وبناء  القطاع الفرعي
  15  0  3  3  5  4  المستھدفةمنشآت ال

ثم قام باالتصال من الدورة األولى بما يناسب وظائف ذوي اإلعاقة،  3بتطويع استبيان الوظائف الخاليةقام فريق المرصد 
  (تغيرت أرقام االتصال لمنشأة). االستبيان وملءمنشأة  /14زيارة /وتمكن من منشآت المع جميع 

وزعت وت عاقة.وظائف خالية لذوي اإللديھا حالياً نه ال توجد أبمنشآت / 10/فادت تمت زيارتھا، أمنشأة  /14/من بين 
  كما يلي:خمس مھن  الباقية علىمنشآت الالوظائف الخالية في 

  عدد الوظائف الخاليةOccupationالمھنة

 1 عامل عادي
  1 تعبئة وتغليف
  4 عامل إنتاج

  3 خدمات
  1 فني تشغيل ماكينات حقن

 مايلي:منشآت البالنسبة للنوع المفضل في التعيين، بينت إفادات 
  الخالية عدد الوظائفالنوع المفضل في التعيين

 4 يفضل الذكور
  3 اليھم

  3 يفضل االناث

  وظائف. /3/ناث في ، وتفضل اإلوظائف /4/الذكور في المنشأة تعيين فضل ت

  أما الفئات العمرية المطلوبة فھي كما يلي:
  الخالية عدد الوظائفالمطلوبةالفئة العمرية

 3  سنة  20فوق 
  3 سنة  18فوق 
  3 35إلى  20من 

  1 غير محددة

  سنة فقط. 18تجاوز من وظائف خالية يمكن التعاقد مع  /10/من  /9/في في وظيفة واحدة اليشترط سن معين. 

  مايلي:منشآت العن اإلعاقات المناسبة للوظائف الخالية بينت إفادات منشآت اللدى سؤال 
  المجموع %1بنسبة   %5التتعدى  أطراف سفلية سمعيةذھنية

 1 0 0 0 0 1  عامل عادي

 1 0 0 0 0 1 تعبئة وتغليف

 1 0 3 0 0 4 عامل إنتاج

 0 0 0 3 0 3 خدمات

 0 0 0 0 1 1 فني تشغيل ماكينات حقن

 3 0 3 3 1 10  المجموع

                                                   
3
  )3انظر الملحق (  
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فيفة خلعاقات ااإلوظائف) ھي  7إن ما يناسب أغلبية الوظائف ( عاقة السمعية.وظيفة لذوي اإليالحظ بأنه التوجد أية 
  %).5التتعدى -(طرف سفلي

بھذه الفئة من أية خدمات خاصة توجد لديھا نه ال الخالية لذوي اإلعاقة بأالتي تتوفر فيھا الوظائف  ربعةاألمنشآت الأفادت 
  .لتوفير خدمات مخصصة لذوي القدرات الخاصةلديھا استعداد  ليسمنشآت الالعاملين. وجميع ھذه 

ام / وظائف تعمل بنظ10/ من /3، وھناك /ف/ ساعات لجميع الوظائ8اعات العمل ھو /ن عدد سبأمنشآت البّينت إفادات 
  وردية واحدة والباقي تعمل بأكثر من وردية.

  بالنسبة لشروط التعيين:
 / من الوظائف الخالية المتاحة في منشأة واحدة.4ھناك مرحلة تعيين أولي في / 
 / جنيه. 1250/ شھور والمكافأة المادية 3مرحلة التعيين األولي 
  من مزايا خالل فترة التعيين األولي ھو:منشآت الماتوفره  

  مالحظاتعدد الوظائفالمزايا
 منشأة متناھية الصغر توفر بدل انتقاالت 10  انتقاالت
   6 وجبة
   Uniform 6زي 
 المنشأتان توفران السكن لجميع العاملين  6  سكن

  بما يلي:منشآت الأفادت  نوع عقد العمللدى السؤال عن 
  عدد الوظائفنوع العقد

 0  موسمي

 7 سنوي/محدد المدة

 0 محدد المدةغير 

 3 يومية

 10 المجموع

  في الوظائف الباقية."يومية" ھو وظائف و /7/في إن عقد التعيين "سنوي/محدد المدة" 

  ائف فھي كما يلي:فئة األجور للتعيين في الوظأما 
 إلىمنالوظيفة

 1000 1250 عامل عادي

 1000 1250 تعبئة وتغليف

 1050 1275 عامل إنتاج

 1100 1300 خدمات

 1500 1800 فني تشغيل ماكينات حقن  

  جنيه. /1800إلى /فان المرتب يصل  "فني تشغيل ماكينات حقن"، وفي وظيفة / جنيه1000جور ھو /لأل األدنى الحدإن 
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  :المزايا والبدالت

 

"انتقاالت" في الخالية. كما أنھا ستوفر الوظائف "تأمين اجتماعي" و"زيادات سنوية" في جميع منشآت الستوفر 
  المنشأة الصغيرة ستوفر بدل انتقاالت). - نظر أعالهوظائف (أ  /9/

الوظائف، واالنضباط  جميعبأن االنضباط السلوكي مطلوب في  خاصة بالوظيفةالتطلبات معن المنشآت التبين إفادات 
  / منھا. أما المتطلبات البدنية فھي كما يلي:4النفسي مطلوب في /

عدد الوظائف  بدنيةالمتطلبات ال
  3سفليةالطراف إعاقة في األ
 3 %5إعاقة بنسبة 
 1 %1إعاقة بنسبة 

  الكفاءات الھامة والتي الغنى عنھا في الوظائف الخالية، وكانت اإلفادات كما يلي:منشآت الحددت 

 الكفاءة المھنية (التعليم والتدريب والخبرة): -أ

 

/ وظائف. في وظيفة واحدة 4ب في مجال المھنة مھم في /التدريو .فقط وظائف /3/عنه في  إن المؤھل الدراسي الغنى
 إجادة الكمبيوتر مھارات مھمة.و إتقان اللغة االنجليزيةخبرة العمل وھي "فني تشغيل ماكينات حقن" فإن 

 الكفاءة التنظيمية: - ب

 

القدرة على و "المرونةو "المھاراتالقدرة علي اكتساب "و ،وظائف /6/عنھا في  إدارة العمل والوقت" الغنىحسن إن "
  وظائف  /7/في و"اتباع خطوات محددة لتنفيذ المھام" مھارات ھامة  "حل المشكالت

9
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0246810

المؤھل الدراسي 

:  التدريب في مجال المھنة 
:  خبرة العمل في ھذا المجال لمدة 

إتقان اللغة اإلنجليزية 
 …مايكروسوفت (األساسيات : إجادة الكمبيوتر 

ال غنى عنھا مھمة غير مھمة 

0246810

المھارات التنظيمية 
اتباع خطوات محددة لتنفيذ المھام  

حسن إدارة العمل والوقت 
القدرة على اكتساب المھارات  

المرونة والقدرة على حل المشكالت  
الصفات القيادية  

ال غنى عنھا مھمة غير مھمة 
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  الكفاءة االجتماعية: -ج

  

ھامة في جميع الوظائف ھي مھارات اجتماعية " المرونة عند التكليف بالمھام"و "التفاني واالخالص في مھام الوظيفة"ن إ
  / من الوظائف.6"االستعداد للتعلم" و"قبول االنتقاد" و"روح الفريق" الغنى عنھا في /لكن الخالية. 

  في مدينة الساداتالصغيرة منشآت التحديات . دراسة 3

/ 7)، ومنھا /49-10/ منشأة تمت مقابلتھا صغيرة الحجم (عدد العاملين 34/ من /14/ أنالمسح االستقصائي بنتائج تبين 
تتوقع انخفاض الطلب على منشآت / 3ض في الطلب على منتجاتھا خالل العام الماضي، و/عانت من انخفامنشآت 

  منتجاتھا العام القادم. 

منشآت / 10/ھاتفية مع  تم ملء استبيان يناقش أسباب توقع انخفاض الطلب على المنتجات واحتياجات الدعم بمقابالت
إفادتھا بانخفاض الطلب على منتجاتھا خالل الفترة القادمة ھو  بأن أبرز أسبابمنشآت الصغيرة الحجم. تبين إفادات ھذه 

  (انخفاض أسعار المنتجات وارتفاع تكاليف اإلنتاج والمواد الخام). عدم قدرتھا على المنافسة 

/ 9فإن /بالمقابل  .لديھا على عدد العمال الحاليينعلى المنتجات سيكون له تأثير بأن انخفاض الطلب منشآت / 6ذكرت /
  لم تحصل على استشارات في تطوير األعمال.في حين أنھا  لديھا استراتيجية محددةوزيادة اإلنتاج لتطمح منشآت 

منشآت)، وتوفير السيولة  3الدعم، وباألخص في التسويق (منشآت / 7التي تمت مقابلتھا، طلبت /منشآت المن بين 
  المالية/القروض (منشأتان).

مكاتب تصدير  مدان على مؤسسات في خدمات تطوير األعمال وھذه المؤسسات ھي:تعتبأنھما منشأتان فقط أفادت 
  .مركز تحديث الصناعة، وووكالء خارجيين في دول أخرى

   

0246810

 …عدم (التفاني واالخالص في مھام ھذه الوظيفة  
)اليحتاج إلى إشراف(يعمل بدون توجيه  

روح الفريق 
مھارات التواصل 

قبول االنتقاد 
الثقة بالنفس  

الدقة  
االستعداد للتعلم  

الرغبة في تعليم اآلخرين 
المرونة عند التكليف بالمھام  

المالبس المناسبة  

ال غنى عنھا مھمة غير مھمة 
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 ً   برامج سوق العمل النشطة المقترحة للتنفيذ - خامسا
ل بمدينة السادات بتطوير اعتماداً على معلومات سوق العمل واألدلة التي تم جمعھا، قام فريق المرصد اإلقليمي لسوق العم

  برامج سوق عمل نشطة مقترحة (مجاالت التداخل) لتحسين الوضع الحالي في سوق العمل بالمدينة.

اء في  -1 واد التشييد والبن دعم تشغيل ذوي القدرات الخاصة بقطاعي الصناعات الكيماوية وصناعة م
  مدينة السادات

  مختصر لبرنامج سوق العمل النشطالوصفال
  مدينة السادات  المرصد

توصيف المشكلة 
(استناداُ إلى دراسة 

  سوق العمل)

أظھرت دراسة سوق العمل التي قام بھا فريق عمل المرصد اإلقليمي لمعلومات سوق العمل 
 34منشأة من  13التي يعمل بھا ذوو القدرات الخاصة ھو منشآت البمدينة السادات أن عدد 

منشأة من قطاع  14من منشآت  5منشأة شاركت في الدراسة من قطاع الصناعات الكيماوية و
وظيفة مسندة لذوي القدرات الخاصة في القطاعين  218مواد التشييد والبناء. وباألخص فمن بين 

َ منھم يتقاضون راتبھم وھم ب 157فإن  منشأة  48المنزل. إلى جانب ذلك، فإن من بين موظفا
% منھا فقط تقدم تدريب لذوي القدرات الخاصة، 21شاركت في الدراسة من القطاعين تبين أن 

شركة تواجه صعوبات في  14شركة التي يعمل بھا ذوو القدرات الخاصة  18وأن من بين ال 
  التعامل معھم. 

وظائف متاحة  10وجود  – 2016تم إجراؤه في ابريل الذي  –كما تبين من االستبيان التفصيلي 
األربعة التي توفر وظائف منشآت العلماً بأن  لذوي القدرات الخاصة بقطاع الصناعات الكيماوية.

خدمات  ليس لديھا استعداد لتوفيرو ال توجد لديھا أية خدمات خاصة بھذه الفئة من العاملينخالية 
متناھية الصغر التي شاركت في الدراسة منشآت  6من جانب آخر، فمن بين ال  .ھممخصصة ل

من القطاعين منشأة واحدة فقط ھي التي يعمل بھا ذوو القدرات الخاصة، في حين أن من بين ال 
منشأة صغيرة التي شاركت في الدراسة من القطاعين منشأة واحدة فقط يعمل بھا ذوو  21

  القدرات الخاصة.
دعم تشغيل ذوي القدرات الخاصة في قطاعي الصناعات الكيماوية ومواد التشييد الھدف العام: الھدف

  والبناء في مدينة السادات عن طريق اآلتي:
تأھيل وتدريب ذوي القدرات الخاصة من العاملين بالقطاعين لممارسة مھامھم الوظيفية  .1

 وكذلك الباحثين عن عمل لتسكينھم في الوظائف الخالية 
بالقيمة المضافة التي يساھم بھا العاملون من ذوي القدرات الخاصة في منشآت الية توع .2

 العمل واإلنتاج
بما يتناسب مع منشآت التھيئة بيئة العمل وتوفير خدمات مخصصة لذوي القدرات الخاصة ب .3

  طبيعة احتياجاتھم 
المجموعة 
  المستھدفة

في قطاعي منشآت الراتبھم وھم بالمنزل بالعاملين من ذوي القدرات الخاصة الذين يتقاضون  -
 الصناعات الكيماوية ومواد التشييد والبناء

 الباحثين عن عمل من ذوي القدرات الخاصة الراغبين في العمل بمدينة السادات -
العاملة بقطاعي الصناعات الكيماوية ومواد التشييد والبناء بمدينة السادات الراغبة منشآت ال -

  بما يتناسب مع طبيعة احتياجات ذوي القدرات الخاصةفي تھيئة بيئة العمل 
 عدد العاملين من ذوي القدرات الخاصة العائدين إلى ممارسة مھامھم الوظيفية  -  مؤشرات النجاح

 عدد الباحثين عن عمل من ذوي القدرات الخاصة الذين تم تدريبھم  -
بالوظائف الخالية عدد الباحثين عن عمل من ذوي القدرات الخاصة الذين تم تسكينھم  -

 المذكورة
التي تعتبر أن خدمات التوعية قد ساھمت إيجابياً في تحسين فكرھم عن القيمة منشآت النسبة   -

 المضافة التي يمكن لذوي القدرات الخاصة أن يساھموا بھا في العمل واإلنتاج
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 لخاصةالتي قامت بتھيئة بيئة العمل وتوفير خدمات مخصصة  لذوي القدرات امنشآت العدد  -
  مركز السادات  النطاق الجغرافي
  شھراً 12  اإلطار الزمني

ذوي القدرات الخاصة من العاملين لممارسة مھامھم الوظيفية وكذلك الباحثين عن تأھيل   األنشطة
  عن طريق: عمل لتسكينھم في الوظائف الخالية

(المتطلبات تحديد متطلبات الوظائف التي يتم تأھيل ذوي القدرات الخاصة من أجلھا  -
 بناءاً عليهتصميم المحتوى التدريبي الفنية والمھارات الحياتية) و

الوصول للباحثين عن عمل الراغبين في شغل الوظائف الخالية والعاملين الذين  -
ومكتب التشغيل والجمعيات منشآت اليتقاضون راتبھم وھم بالمنزل وذلك من خالل 

األھلية العاملة في مجال دعم تشغيل ذوي القدرات الخاصة واستناداً على معلومات 
 حول المناطق التي يأتون منھا 

 تدريب وتأھيل الفئة المستھدفة بناءاً على متطلبات الوظائف التي تم تحديدھا  -
ن بالقطاعين الذين تسكين الباحثين عن عمل في الوظائف الخالية وإعادة العاملي -

  يتقاضون راتبھم وھم بالمنزل إلى ممارسة عملھم
  من خالل:وتھيئة بيئة العمل منشآت التوعية  

 اختيار الجھة التي ستقوم بالتنسيق والوصول للمنشآت -
بالقيمة المضافة التي يساھم بھا منشآت التوعية ل عقد ورش عمل وندوات تثقيفية -

نماذج  عرضالعاملون من ذوي القدرات الخاصة في العمل واإلنتاج عن طريق 
 ناجحة

حول كيفية توفير خدمات وتجھيزات تتناسب مع ذوي القدرات منشآت تقديم دعم فني لل -
 الخاصة

 مارسة مل ئدينوكذلك العا تتبع ذوي القدرات الخاصة الذين تم تسكينھم: المتابعة والتقييم
التي قامت بتھيئة بيئة العمل لتتماشى مع ذوي منشآت ال، ھذا إلى جانب مھامھم الوظيفية

  القدرات الخاصة (تضاف أنشطة أخرى خالل تصميم برنامج التداخل مع الشركاء)
الجھات المقترحة 
  لتنفيذ المشروع

 مكتب تشغيل مدينة السادات (وزارة القوي العاملة) -
 االجتماعي وزارة التضامن -
 الجمعية األھلية للمعاقين بكفر داوود مركز السادات -
 جمعية "حلم" لذوي القدرات الخاصة -
 جمعية مستثمري مدينة السادات (للوصول للمنشآت) -
  منظمة العمل الدولية -

برنامج التداخل، يتم القيام بعملية المتابعة والتقييم بما يتماشى مع متطلبات الجھة/الجھات المنفذة ل  المتابعة والتقييم
  ويتم توفير ملخص عن نتائج عملية المتابعة والتقييم لفريق المرصد

  يتم تحديدھا مع الشركاء  التكلفة التقديرية
  

  إدخال مھنة "فني تشغيل ماكينات بالستيك" بمدينة السادات -2

 الوصف المختصر لبرنامج سوق العمل النشط
  مدينة السادات  المرصد

توصيف المشكلة 
(استناداُ إلى دراسة 

  سوق العمل)

أظھرت دراسة سوق العمل التي قام بھا فريق عمل المرصد اإلقليمي لمعلومات سوق العمل 
/منشأة 12البالستيك فإن // منشأة  شاركت في الدراسة من قطاع 19أن من بين /بمدينة السادات 

، علماً المزدوج في المستقبل بوالتدري تدريبية لطالب التعليمفرصة  /54/لديھا استعداد لتوفير 
. بأنه ال يوجد تخصص أو مراكز تدريب تخدم مدينة السادات من حيث توفير فنيين في ھذه المھنة
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/ 19أقرت / ،ة متخصصة فى صناعة البالستيكمنشأ /20/لعدد  ومن خالل االستبيان التفصيلي
/ منشأة تفضل أن يتم 17/ منشأة باحتياجھا  لمھنة "فني تشغيل ماكينات بالستيك"، من بينھا

/ فرصة تدريب 45إدخال التخصص بنظام التعليم والتدريب المزدوج وھي على استعداد لتوفير /
ً بالنظر إلى أن  التي شاركت في الدراسة تفضل خريجي منشآت ال% من 84سنوياً، ھذا أيضا

  التعليم والتدريب المزدوج لشغل الوظائف األساسية لديھا.
مھنة "فني تشغيل ماكينات بالستيك" بمدينة السادات لتلبية احتياج القطاع من الفنيين في إدخال  الھدف

  ھذا التخصص
المجموعة 
  المستھدفة

 بمدينة السادات البالستيكصناعة  بقطاع العاملةمنشآت ال -
طلبة المرحلة التعليمية األساسية (اإلعدادية) الذين سوف يلتحقون بنظام التعليم والتدريب  -

  دوج بمدينة الساداتالمز
إدخال مھنة "فني تشغيل ماكينات بالستيك" بمدارس التعليم والتدريب المزدوج بمدينة  -  مؤشرات النجاح

 السادات
تسكين طلبة التعليم والتدريب المزدوج الملتحقين بالمدارس التي تم إدخال التخصص بھا  -

 منشآت البفرص التدريب المتاحة ب
  السادات ومراكز محافظة المنوفيةمدينة   النطاق الجغرافي
أشھر: تصميم برنامج التداخل بما في ذلك تقييم للمقومات المطلوبة إلدخال المھنة  5-1من   اإلطار الزمني

  وعرضه على متخذي القرار بوزارة التربية والتعليم الستخراج قرار وزاري بإدخال المھنة
  لتدريب المزدوج بمدينة الساداتسنوات دراسية: إدخال المھنة بمدارس التعليم وا 3

عرض نتائج دراسة سوق العمل على الوحدة اإلقليمية للتعليم والتدريب المزدوج بخصوص  -  األنشطة
صناعة البالستيك لمھنة "فني تشغيل ماكينات بالستيك" واستعدادھا لتوفير منشآت احتياج 

 عدد محدد من الفرص التدريبية كل عام 
صناعة البالستيك بمدينة السادات والوحدة اإلقليمية للتعليم والتدريب منشآت التعاقد بين  -

 المزدوج لتحديد الفرص التدريبية
تقديم مذكرة طلب إدخال مھنة "فني تشغيل ماكينات بالستيك" للمعنيين بوزارة التربية  -

ستعداد على امنشآت الوالتعليم من قبل الوحدة اإلقليمية للتعليم والتدريب المزدوج تفيد بأن 
 لتوفير عدد محدد من الفرص التدريبية للطلبة حين إدخال المھنة

إصدار القرار الوزاري بإدخال مھنة "فني تشغيل ماكينات بالستيك" بناءاً على تقرير اللجنة  -
  الفنية

الجھات المقترحة 
  لتنفيذ المشروع

 اإلدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج / وزارة التربية والتعليم  -
 اإلقليمية للتعليم والتدريب المزدوج الوحدةالمركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية /  -
  صناعة البالستيك بمدينة الساداتمنشآت  -

 مسؤول التخصص (المھنة) باإلدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج -  المتابعة والتقييم
 بمحافظة المنوفية اللجنة الفنية للمتابعة والتقييم بمديرية التربية والتعليم -
 تقارير المتابعة الفنية -
  كراسة تقارير الطالب المتدرب  -

  يتم تحديدھا من قبل الجھات المنفذة  التكلفة التقديرية
معلومات االتصال 

باالشخاص 
  المسئولين

  بوزارة التربية والتعليم اإلدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج -
  جمعية مستثمري مدينة السادات -
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ييد  -3 واد التش ة وم ناعات الكيماوي اعي الص رد بقط لوك الف ع لس ة الراج دل دوران العمال ض مع خف
  والبناء بمدينة السادات

 الوصف المختصر لبرنامج سوق العمل النشط
 مدينة السادات  المرصد

توصيف المشكلة 
(استناداُ إلى دراسة 

  سوق العمل)

عمل المرصد اإلقليمي لمعلومات سوق العمل أن أظھرت دراسة سوق العمل التي قام بھا فريق 
مواد صناعة بقطاع منشآت % من ال28.5بقطاع الصناعات الكيماوية ومنشآت % من ال50

من  /16/ت عالتشييد والبناء التي شاركت في الدراسة تعاني من مشكلة دوران العمالة. وقد أرج
مواد التشييد صناعة بقطاع منشآت  /4/منشأة بقطاع الصناعات الكيماوية، ومنشأتان من  /17/

 دوران العمالة إلى السلوك الخاص بالفرد.بمشكلة ھذه الوالبناء 

خفض دوران العمالة بقطاعي الصناعات الكيماوية ومواد التشييد والبناء الراجع للسلوك الخاص  الھدف
العاملين الجدد الفني للعمل وتحسين سلوك  بالفرد عن طريق إعداد خريجي التعليم الثانوي

 في القطاعينمنشآت بال

المجموعة 
  المستھدفة

  خريجو التعليم الثانوي الفني -
 مواد التشييد والبناءصناعة في قطاعي الصناعات الكيماوية ومنشآت العاملين الجدد بال -

  في القطاعينمنشآت في النسبة انخفاض معدل دوران العمالة  -  مؤشرات النجاح
 الثانوي الفني الذين أتموا تدريب "اإلعداد للعمل" بنجاحعدد خريجي التعليم  -

 محافظة المنوفية  النطاق الجغرافي
 شھراً 12  اإلطار الزمني

 خريجو التعليم الثانوي الفني:   األنشطة
تصميم محتوى تدريبي عن "اإلعداد للعمل" يبني على منھج التوجيه واإلرشاد الذي  -

  العمل بوزارة التربية والتعليمتقدمه وحدة تيسير االنتقال لسوق 
التواصل مع خريجي التعليم الثانوي الفني الجدد بمدينة السادات ودعوتھم للمشاركة في  -

 الدورات التدريبية 
 عقد الدورات التدريبية عن "اإلعداد للعمل"  -
 في القطاعين:منشآت العاملين الجدد بال  

ً إلى حد كبير للمحتوى تصميم محتوى تدريبي عن "اإلعداد للعمل" قد يكون مش - ابھا
ً للتحديات التي تواجه ال منشآت التدريبي الخاص بخريجي التعليم الثانوي الفني ومتصديا

  المشاركة الخاصة بدوران العمالة
التي تعاني من دوران عمالة في القطاعين من منشآت التواصل مع العاملين الجدد بال -

 خالل جمعية مستثمري مدينة السادات 
على المحتوى منشآت المدربين الذين سوف يقدمون التدريب للعاملين الجدد بالتدريب  -

 التدريبي
 عقد الدورات التدريبية  -
  :السلوك الخاص بالعاملين الجدد الحاصلين على الدورات التدريبية  تتبعالمتابعة والتقييم

 التي تعاني من دوران عمالة (كما ھو موضح أدناه)منشآت بال
 خالل تصميم برنامج التداخل مع الشركاء)(تضاف أنشطة 

الجھات المقترحة 
  لتنفيذ المشروع

  وحدة تيسير االنتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية -
 جمعية مستثمري مدينة السادات -
 بقطاعي الصناعات الكيماوية ومواد التشييد والبناء التي تعاني من دوران عمالةمنشآت ال -
 مركز تحديث الصناعة -
 مجلس التدريب الصناعي -

  يفضل إجراء دراسة لمقارنة أداء وسلوك العاملين الجدد قبل وبعد إتمام الدورات التدريبية  -  المتابعة والتقييم
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يقترح إجراء دراسة لمقارنة أداء وسلوك خريجي التعليم الثانوي الفني الحاصلين على  -
 لين عليھا (طبقاً لمعايير يتم تحديدھا)الدورات التدريبية بھؤالء غير الحاص

 يتم تحديدھا مع الشركاء  التكلفة التقديرية

معلومات االتصال 
باالشخاص 
  المسئولين

  مسئول وحدة تيسير االنتقال إلي سوق العمل بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية -
 جمعية مستثمري مدينة السادات -

  

م ال -4 آت دع غرمنش ة الص ييد  متناھي واد التش ناعة م ة وص ناعات الكيماوي اعي الص غيرة بقط والص
  في مدينة السادات والبناء

 الوصف المختصر لبرنامج سوق العمل النشط
 مدينة السادات  المرصد

توصيف المشكلة 
(استناداُ إلى دراسة 

  سوق العمل)

والبناء التي نفذھا تبين دراسة سوق العمل لقطاعي الصناعات الكيماوية وصناعة مواد التشييد 
متناھية الصغر والصغيرة (عدد منشآت فريق المرصد اإلقليمي لمعلومات سوق العمل بأن ال

منشآت ) تأثرت أكثر من غيرھا بالتقھقر في عالم األعمال. وتظھر إفادات ال50العمال أقل من 
منشآت ذلك فإن الالتي تمت مقابلتھا بأن ھناك تفاؤل بالتطورات في بيئة األعمال بشكل عام، مع 

  متناھية الصغر والصغيرة تعاني من انخفاض بالطلب على منتجاتھا وتراجع في النمو.
/ 7/ منشأة صغيرة تمت مقابلتھا بقطاع الصناعات الكيماوية. وقد شھدت /34/ من /14ھناك /

ً في الطلب على منتجاتھا خالل العام الماضي، بالمقابل /منشآت  ط فقمنشآت / 3منھا انخفاضا
أفادت منشآت / 5من بين /منشآت / 3شھدت زيادة بالطلب خالل نفس الفترة. إضافة لذلك فإن /

  صغيرة الحجم.منشآت بأنھا تتوقع انخفاضاً في الطلب على العمالة خالل العام القادم ھي 
/ منشأة صغيرة الحجم تمت مقابلتھا في قطاع صناعة مواد البناء والتشييد. 14/ من /7ھناك /

ً في الطلب على منتجاتھا، ومنشأة واحدة شھدت زيادة على منشآت / 4منھا شھدت / انخفاضا
ً في منشآت / 7الطلب خالل العام الماضي. إضافة لذلك فإن منشأتين من / شھدت كذلك تناقصا

  ا.حجم عمالتھ
منھا بأن منشآت / 6صغيرة الحجم أفادت /منشآت / 10في المقابالت التفصيلية التي أجريت مع /

منھا لديھا منشآت / 9انخفاض الطلب على منتجاتھا سيؤثر على عدد العاملين لديھا. وكذلك فإن /
شآت منطموح لزيادة إنتاجھا ولديھا استراتيجية واضحة لتحقيق ذلك. مع ذلك لم تتلق أي من ال

التي تمت مقابلتھا خدمات في تطوير األعمال، واستعانت منشأتان بمركز تحديث الصناعة، 
فإنھا تحتاج إلى الدعم في المجاالت التالية كي تتمكن من منشآت وبرأي الومجلس التصدير سابقاً. 

الحصة منشآت)، والوصول إلى التمويل (منشأتان)، وزيادة  3تحقيق نمو في أعمالھا: التسويق (
 في السوق، ودعم مالي للمادة الخام.

االلصغيرة في القطاعين كي تتمكن من تحقيق النمو والمحافظة منشآت دعم في تطوير أعمال ال الھدف
  على العاملين لديھا وذلك من خالل:

 مع مقدمي خدمات دعم تطوير األعمال ومؤسسات التمويل الصغير.منشآت ربط ھذه ال -
ر األعمال التي تقدمھا الجھات المختلفة في مدينة السادات تحسين خدمات دعم تطوي -

  متناھية الصغر والصغيرة.منشآت لتلبية احتياجات ال
المجموعة 
  المستھدفة

 متناھية الصغر والصغيرة في القطاعين التي تمت مقابلتھا والتي تحتاج لدعم في منشآت ال
 تطوير األعمال

  الساداتمقدمي خدمات دعم تطوير األعمال في مركز 
 المشاركة نمواً في أعمالھامنشآت تشھد ال   مؤشرات النجاح

 متناھية منشآت توفر الجھات التي تقدم دعم في تطوير األعمال خدمات لتلبية احتياجات ال
  الصغر والصغيرة
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 مركز السادات  النطاق الجغرافي
 أسابيع: اختيار الشركاء وتوقيع االتفاقيات 8- 4 -  اإلطار الزمني

 الراغبة وتوفير استشارات في مجال تطوير األعمال لھا (خطط)منشآت أشھر: تقييم ال 3- 2 -
 أشھر: تنفيذ خطط تطوير األعمال في المنشآت 8- 3 -
  أسابيع: متابعة 4 -

جمع معلومات عن مقدمي خدمات تطوير األعمال ومؤسسات التمويل الصغير في اإلقليم  -  األنشطة
 والعمالء الذين تستھدفھم.

متناھية الصغر والصغيرة بمقدمي خدمات تطوير األعمال ومؤسسات منشآت ربط ال -
 التمويل الصغير في اإلقليم (توعية حول ماتوفره ھذه الجھات)

دعم مقدمي خدمات تطوير األعمال ومؤسسات التمويل الصغير في اإلقليم في توفير  -
 متناھية الصغر والصغيرة الراغبة بالقطاعين.منشآت خدمات لل

متناھية الصغر والصغيرة وتقديم استشارات مصممة لكل منھا منشآت احتياجات التقييم  -
 لمواجھة التحديات في تطوير األعمال.

متناھية الصغر والصغيرة المستفيدة منشآت متابعة أثر خدمات تطوير األعمال على ال -
  وجودة الخدمات التي تقدمھا ھذه الجھات

الجھات المقترحة 
  لتنفيذ المشروع

  التدريب الصناعيمجلس 
 مركز تحديث الصناعة 
 الصندوق االجتماعي للتنمية 
 مقدمي خدمات دعم تطوير األعمال في إقليم السادات 
 جمعية مستثمري مدينة السادات 
 البنك األوربي إلعادة اإلعمار والتنمية 
 التعاون األلماني الدولي  

 من قبل الجھات المنفذة يتم تحديد المتطلبات  المتابعة والتقييم
 يتم تحديدھا بالتعاون مع الشركاء في التنفيذ  التكلفة التقديرية

معلومات االتصال 
باالشخاص 
  المسئولين
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  المالحق

  )2015 سبتمبراستبيان المسح االستقصائي (نسخة  -)1ملحق (

  

  الساداتاستمارة استبيان دراسة سوق العمل لبعض القطاعات الصناعية بمدينة 

  2015سبتمبر 

  

  جميع البيانات سرية وال تستخدم في غير أغراض البحث العلمي
  

 مالحظات كواداأل بيانات تعريفية خاصة بالمنشأة
      اسم الشركة:
      لبيانات االتصا

 تليفون
 فاكس

 بريد الكتروني
      عنوان الشركة

   المنتجات
  جابةالقائم باإل

  وظيفته

  .................................................صاحب عمل / شريك
  ..................................................دارةرئيس مجلس اإل

  ............................................................المدير العام
  .........................................تم تكليفه من قبل المدير العام

  ..............................مدير الموارد البشرية / شئون العاملين
  ........................................................................................أخرى (تذكر)

1  
2  
3  
4  
5 

    
 

 

  نوع الشركة
  خاص؟حضرتك شركتكم قطاع 

 ...................................................... قطاع خاصنعم/ 
 ..............................................................ال/ أخرى:

  
1  

    
 

 

  

       :كود القطاع      رقم االستبيان
 اسم الباحث

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

  2015/ ................/............    تاريخ المقابلة      كود الباحث
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عن العاملين. المعلومات ديه دلوقت إحنا ھنبتدي االستمارة ونسأل عن العاملين بالمنشأة وبعض البيانات التفصيلية : قوة العمل بالمنشأة
  بتفيدنا كتير في التحليل بتاعنا.

 مالحظات األكواد  ةاالجابالسؤال م

1 
 إجمالي عدد العاملين بالمنشأة؟

    
 

 ..................................................... 9 -1من 
 ................................................ 49 - 10من 
 .............................................. 249 - 50من 
............................................... 499 -250من

................................................فما فوق  500

1  
2  
3  
4  
5 

 

      %    أو       عدد  عدد العامالت اإلناث بالمنشأة؟2
      %    أو       عدد  العاملين الذكور بالمنشأة؟عدد 3

4 
اسأل حضرتك عن العاملين حسب ھدلوقت 

 المؤھل الدراسي

      عدد  جامعي فما فوق - 1
 

 %  أو
 

 
 

      عدد  فوق متوسط - 2
 

 %  أو
 

      عدد  متوسط/ثانوي - 3
 

 %  أو
 

      عدد  أقل من المتوسط - 4
 

 %  أو
 

      عدد  أمي - 5
 

 %  أو
 

5 
اسأل حضرتك عن العاملين حسب دلوقت ھ
 وظيفتھم

      عدد  مدير - 1
 

 %  أو
 

 
 

      عدد  أخصائي - 2
 

 %  أو
 

      عدد  مشرف/أسطى - 3
 

 %  أو
 

      عدد  عامل فني - 4
 

 %  أو
 

      عدد  عامل عادي - 5
 

 %  أو
 

6 
اسأل حضرتك عن العاملين حسب ھ دلوقت

 فئات العمر؟

     عدد  فأكثر 55 - 1
 

 %  أو
 

 
 

     عدد55 من ألقل 40من  - 2
 

 %  أو
 

     عدد40ألقل من  30من  - 3
 

 %  أو
 

     عدد30ألقل من  20من  - 4
 

 %  أو
 

     عدد  20أقل من  - 5
 

 %  أو
 

7 
اللي  المنطقةدلوقت عايزين العاملين حسب 

 جايين منھا

  نسبة  عدد المنطقة
                 السادات مركز .1
                 كوم حماده–مركز بدر .2
                 وادى النطرون .3
                 منوف-الشھداء  .4
                 شبين الكوم .5
                 الباجور-أشمون  .6
                 ................................أخرى: .7
                 ..............................أخرى: . 8

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 ھل بتشّغل عمالة موسمية أحياناً؟ 8
نعم..............................................................
ال................................................................

1  
0  

  
11انتقل إلى 

           عددھم كام تقريباً؟ 9

 ؟إيه المواسم اللي بتشغلھم فيھا 10

  اليوجد موسم محدد - 1
  يوجد موسم محدد:  - 2
  -أ
   - ب
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 ھل بتشغل دلوقت عمال إنتاج أجانب؟ 11

.............................................................نعم 
 ال..............................................................
ال أعرف ......................................................
التوجد إجابة...................................................

1  
0    
2    
3   

  
 13انتقل إلى 
 13انتقل إلى 
13انتقل إلى 

           عددھم كام تقريباً؟ 12

 ؟بعض األحيانھل تستعين بخبراء أجانب  13

نعم .............................................................
 ال...............................................................
ال أعرف ......................................................
التوجد إجابة...................................................

1  
0    
2    
3   

  
 16انتقل إلى 
 16انتقل إلى 
16انتقل إلى 

        عددھم كام؟ 14

15 
إمتى بتجيب الخبراء األجانب (مھامھم)؟ 

 اختيار أكثر من إجابة)(يمكن 

  ال  نعم  المھام
  0  1  جديد خط إنتاجإنشاء  - 1
  0  1  خط إنتاجتطوير  - 2
  0  1  إصالح عطل/صيانة في خط إنتاج - 3
  0  1  تشارات في تطوير األعمالسا - 4
  0  1 ................................................أخرى - 5

  
  
  
  
 
  

 

 

  في المنشأة. حضرتك بعض األسئلة عن تطور الطلب على المنتجاتدلوقت ھسأل:تطور األعمال
 مالحظات كواداأل  ةجاباإلالسؤال م

16 
ياترى كان الطلب على المنتجات خالل السنة 

  اللي فاتت عامل إيه؟

 .......................................................زيادةفي 
ثابت............................................................
 في انخفاض...................................................
ال أعرف.......................................................
التوجد إجابة ..................................................

1  
2  
3  
4  
5  

 

  طب السنة اللي جاية حضرتك تتوقع إيه؟ 17

 .........................................................ھيزيد 
...............................................يفضل زي ماھو

........................................................... ھيقل
...............................أعرف........................ال 

التوجد إجابة ..................................................

1  
2  
3  
4  
5  

  
  
  
 

18 
حضرتك بتتوقع إنه خطوط اإلنتاج أو 

التكنولوجيا المستخدمة حالياً ھيحصل فيھا 
 أي تطوير السنة الجاية؟

.............................................................نعم 
 ..........................................ال.....................

ال أعرف.......................................................

التوجد إجابة...................................................

1  
0    
2    
3    

  
 20انتقل إلى 
 20انتقل إلى 
20انتقل إلى 

  طب تأثير التطور ده على العمالة إيه؟  19

الوظائف المتاحة .................................... يقل عدد
الوظائف المتاحة....................................يزيد عدد 

...........................تأھيل العاملين على خطوط اإلنتاج
..........................................................................أخرى (تذكر) 

1  
2  
3  
    

  
  
  
 

ھتكلم دلوقت على تطور التوظيف عندك.:تطور التوظيف
 مالحظات االكواد  ةاالجابالسؤال م

20 
الليھل اتغير عدد العاملين دلوقت عن السنة 

 فاتت؟

  ........................................................... زاد
  .......................................................... ثابت
  ............................................................قل 

 ...................................................ال أعرف.. 
التوجد إجابة .................................................

1  
2  
3  
4    
5   

  
  
  

 22انتقل إلى 
22انتقل إلى 

      ليه؟ 21

 تتوقع يتغير عدد العاملين السنة اللي جاية؟ 22

     يزيد بمقدار
 

 %   أو
 

1  
2   
3    
4    

  
  

24انتقل إلى 
24انتقل إلى 

  .............................................يفضل زي ماھو
  ..........................................................يقل

  .............................ال أعرف........................
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 24انتقل إلى    5  ..............التوجد إجابة ..................................

  ليه؟ 23
  
  

     
  حضرتك عن الوظائف الخالية بالمنشأة.ھسألدلوقت:الوظائف الخالية

 مالحظات كواداأل  ةجاباإلالسؤال م

24 
إزاي بتعلن عن الوظيفة الخالية؟ (يمكن 

  اختيار أكثر من إجابة)

  ال  نعم
  0  1  المعارف واألصدقاء - 1
  0  1  العاملين بالشركة - 2
  0  1  اإلعالن في مناطق محيطة بالشركة - 3
  0  1  االتصال بشركات التشغيل الخاصة - 4
  0  1  االتصال بمكتب القوى العاملة  - 5
  0  1  النصية  التواصل عبر الرسائل - 6
  0  1  اإلعالن بالصحف - 7
  0  1 من خالل مواقع التواصل االجتماعي - 8
  0  1  ألھليةا من خالل الجمعيات - 9

  0  1  من خالل معارض التوظيف - 10
   0  1  ...............................................ىأخر - 11

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

    

 

 ......................................................نعم ......  ھل عندكم دلوقت وظايف خالية؟ 25
 ..........................................................ال.....

1  
0    

  
28انتقل إلى 

26 
/ وظائف خالية دلوقت؟ وعددھم 3إي أھم /

  كام؟

        العدد .............................................وظيفة: 1
  
    

      العدد..............................................وظيفة: 2 
      العدد..............................................وظيفة: 3

27 
عندك استعداد لزيارة أخرى لمناقشة تفاصيل

  الوظايف ديه؟
نعم .............................................................
 ال...............................................................

1  
0  

  

  دلوقت ممكن نسأل بعض األسئلة عن عالقة المنشأة بالتعليم والتدريب:عالقة المنشأة بالتعليم والتدريب
 مالحظات كواداأل  ةجاباإلالسؤال م

28 
عندك اللي من غيرھا  وظايف 3عايزة أھم 

  الشركة ماتشتغلش؟

1 - ........................................................... 
2 - ........................................................... 
3 - ............................................................  

  
  
    

  

29  

في شروط معينة الزم تكون متوفرة في 
  وظيفة

1 - ....................................................................  

  (بدنية أو سلوكية أو فنية)

  الوظيفة األولى متطلبات
1 -  
2 -  
3 -  
4 -  
5 -   

 
  
  
  
  
    

  

30  

في شروط معينة الزم تكون متوفرة في 
  وظيفة

2 - ...................................................................... 

  (بدنية أو سلوكية أو فنية)

  الوظيفة الثانية متطلبات
1 -  
2 -  
3 -  
4 -  
5 -   

 
  
  
  
  
    

  

31  

في شروط معينة الزم تكون متوفرة في 
  وظيفة

3 - ...................................................................... 

  (بدنية أو سلوكية أو فنية)

  الوظيفة الثالثة متطلبات
1 -  
2 -  
3 -  
4 -  
5 -   
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32 

حضرتك بتفضل خريجين من جھة معينة 
  للوظيفة 

1 - .....................................................................  

  أو بتحب تتعاون معاھا في مجال التدريب

  ال نعم  الجھات
  0  1  التعليم المزدوج (مبارك كول) - 1
  0  1  سنوات 3التعليم الفني  - 2
  0  1  اإلنتاجيةمصلحة الكفاية  - 3
  0  1  معھد دون بوسكو - 4
  0  1  سنوات 5معاھد متوسطة/ تعليم فني  - 5
  0  1  جامعات - 6
  0  1  الأعرف - 7
   0  1  ..............................................أخرى  - 8

  
  
  
  
  
  
  
 

    

  

33 

حضرتك بتفضل خريجين من جھة معينة 
  للوظيفة 

2 - .....................................................................  

  أو بتحب تتعاون معاھا في مجال التدريب

  ال نعم  الجھات
  0  1  التعليم المزدوج (مبارك كول) - 1
  0  1  سنوات 3التعليم الفني  - 2
  0  1  مصلحة الكفاية اإلنتاجية - 3
  0  1  معھد دون بوسكو - 4
  0  1  سنوات 5متوسطة/ تعليم فني معاھد  - 5
  0  1  جامعات - 6
  0  1  الأعرف - 7
   0  1  ...............................................أخرى  - 8

  
  
  
  
  
  
  
 

    

  

34 

حضرتك بتفضل خريجين من جھة معينة 
  للوظيفة 

3 - 
.............................................................................

......  

  أو بتحب تتعاون معاھا في مجال التدريب

  ال نعم  الجھات
  0  1  التعليم المزدوج (مبارك كول) - 1
  0  1  سنوات 3التعليم الفني  - 2
  0  1  مصلحة الكفاية اإلنتاجية - 3
  0  1  معھد دون بوسكو - 4
  0  1  سنوات 5معاھد متوسطة/ تعليم فني  - 5
  0  1  جامعات - 6
  0  1  الأعرف - 7
   0  1  .................................................أخرى  - 8

  
  
  
  
  
  
  
 

    

  

  فرص تدريب الطلبة 

35  
ھل بتدربوا طلبة أو أي حد تاني من برة 

  المنشأة؟

  نعم ..........................................................
  ال.............................................................
  ال أعرف ....................................................

1  
0    
2    

  
 37انتقل إلى 

 37تقل إلى ان

36  
طب اللي بتدربھم دول، جايين منين وعددھم 

  كام؟

  العدد  الجھة
       التعليم المزدوج (مبارك كول) - 1
       الشراكات (التعليم التبادلي) - 2
       مصلحة الكفاية اإلنتاجية (تلمذة صناعية) - 3
       (تدريب صيفي) المعاھد - 4
       الجامعات (تدريب صيفي) - 5
        ............................................أخرى (تذكر):  - 6

  
  
  
  
  

  
    

  

  الطلبة في المستقبل؟عندك استعداد لتدريب  37
 نعم ...........................................................
  ال.............................................................
 ال أعرف ....................................................

1  
0   
2   

  
 39انتقل إلى 
 39انتقل إلى 
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ً  منين وعددھم كامطب  38   ؟تقريبا

  العدد  الجھة
       التعليم المزدوج (مبارك كول) - 1
       الشراكات (التعليم التبادلي) - 2
       مصلحة الكفاية اإلنتاجية (تلمذة صناعية) - 3
       (تدريب صيفي) المعاھد - 4
       الجامعات (تدريب صيفي) - 5
        ............................................أخرى (تذكر):  - 6

  
  
  
  

  
  
    

  

 في تعاون بمجاالت تانية غير تدريب الطلبة؟ 39
  نعم ............................................................
  ال..............................................................

1  
0    

  
 41انتقل إلى 

  في إيه؟ 40

  ال نعم  المجال
  0  1  بناء أو تطوير مناھج - 1
  0  1  تدريب المدرسين  - 2
   0  1  ...............................................أخرى:  - 3

  

  
    

  

  دلوقت حنتكلم عن مشكلة بتواجه قطاعات كتيرة وھية دوران العمالة:دوران العمالة
 مالحظات األكواد  ةجاباإلالسؤال م

41  
 إيه معدل دوران العمالة السنة اللي فاتت؟

  %  

 ....................................توجد مشكلة دوران عمالة
  .................................التوجد مشكلة دوران عمالة 

1  
2    

  
 51 انتقل إلى

42 
ھل دوران العمالة مرتبط بالمستوى

  الوظيفي؟
 .............................نعم.................................

  ...............................ال................................
1  
0    

  
 44انتقل إلى 

43 
أي مستوى وظيفي فيه دوران عمالة  يعني

  أعلى واحد؟ ومعدل دورانه أد إيه؟
%   

..............................................................................عامل عادي

................................................................................عامل فني

 ........................................................................./مشرف أسطى
................................................................................... أخصائي

........................................................................................... مدير

1  
2  
3  
4  
5  

  

44 
ھل دوران العمالة يرتبط بالمكان اللي بيجي

  منه العمال؟
  ................................نعم.............................

  ....................................ال...........................
1  
0    

  
 46انتقل إلى 

          إيه أعلى مكان فيه دوران عمالة؟ 45

  ھل دوران العمالة يرتبط بالنوع؟ 46
  ......................نعم.......................................

  ...........................................ال...................
1  
0    

  
 48انتقل إلى 

  ...........................إناث................................  إيه النوع اللي معدل دورانه أعلى؟ 47
  ............................ذكور...............................

1  
2  

  

48 
بعض األسباب وتقول لي لو  لحضرتكحقول 

  كانت بتأثر على دوران العمالة أو ال
  (يمكن اختيار أكثر من إجابة)

نعالسبب
 م

 ال

 0 1 قبل التعيين اشتراط فترة تدريب - 1
 0 1 بعد المسافة عن مكان العمل - 2
 0 1 المكافآت والبدالتضعف  - 3
 0 1 العمل في منشأة منافسة - 4
 0 1 التأميناتعدم التسجيل ب - 5
 0 1 عقد تخوف من االلتزام بتوقيع - 6
 0 1 ضعف المرتب - 7
 0 1 سلوك خاص بالفرد - 8
  0  1  طبيعة العمل الشاقة - 9

   0  1  .................................أخرى (تذكر):  - 10

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  

49 
حاجة قبل كده ونجحت في حلھل عملت أي 

  المشكلة؟
  .........................................نعم...................

  ..............................................ال................
1  
0    

  
 51انتقل إلى 

    إيه ھية؟ 50
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 حضرتك عن بعض المزايا والخدمات اللي بتوفرھا للعاملين عندكنسألھدلوقت:المزايا والخدمات المقدمة للعاملين
 مالحظات االكواد  ةاالجابالسؤال م

51 
حضرتك تقول حقول لحضرتك بعض المزايا و

  لي لو بتوفرھا أو أل؟

  ال  نعم  المزايا
  0  1  تأمين اجتماعي إجباري - 1
  0  1  تأمين على الحياة - 2
  0  1  تأمين صحي خاص (فردي/جماعي) - 3
  0  1  سكن - 4
  0  1  وسائل انتقال - 5
  0  1  بدالت انتقال - 6
  0  1  وجبات غذائية/بدل وجبة - 7
  0  1  حوافز ومكافآت مادية - 8
  0  1  مصايف..) -نشاطات اجتماعية (رحالت - 9

  0  1  حضانة أطفال -10
  0  1  زي موحد للعمل -11
  0  1  مھمات الوقاية الشخصية -12
  0  1  مساعدات في الحاالت الطارئة -13
  0  1  تدرج وظيفي وترقيات -14
  0  1  وتنمية مھاراتتدريب  -15
   0  1  .............................................أخرى (تذكر):  -16

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

    

  

52 
في عالقة بين الميزات دي ودورانھل

  ؟العمالة
  ............................نعم.................................

  ..............ال.................................................
1 
0  

 

  ؟إزاي 53
  
  

  
 

 

  ؟أي مقترحاتعند حضرتك   54
1 .............................................................................................   

  
    

 2 ...............................................................................................

3 ...............................................................................................

  بعض األسئلة عن ذوي القدرات الخاصةدلوقت:ذوي القدرات الخاصة

  الخاصة؟عندكو ذوي القدرات  55

  ...........................نعم..................................
  ...............................ال...............................
  .................................ال أعرف.....................

  ......التوجد إجابة ...........................................

1  
0    
2    
3    

 58انتقل إلى 
 58انتقل إلى 
 58انتقل إلى 

  بيشتغلوا إيه؟ وعددھم أد إيه؟  56

  1        العدد  بياخد مرتب وھو في البيت - 1
  
  
    

 58انتقل إلى 
  
  
  

       العدد ..........................................وظيفة: - 2
       العدد ..........................................وظيفة: - 3
       العدد ..........................................وظيفة: - 4

57 
حضرتك حقولك بعض اإلعاقات وتقول لي 

  اتعاملت معاھا أو أل؟

  ال  نعم  نوع اإلعاقة
  0  1  . إعاقة سمعية1
  0  1 . إعاقة بصرية2
  0  1  في األطراف العليا. إعاقة 3
  0  1  . إعاقة في األطراف السفلية4
   0  1 ............................................ أخرى(تذكر)5

  
  
  
  
  

    

  

ذوي القدرات الخاصة؟ واستعداد توظف وعندك 58

  .............................نعم................................
  ...............................ال...............................
  .................................ال أعرف.....................

  ...........................التوجد إجابة ......................

1  
0    
2    
3     

  
 60انتقل إلى 
 60انتقل إلى 
 60انتقل إلى 

59 
الوظايف اللي ممكن تعينھم فيھا؟ وعددھمإيه 
  كام؟

         العدد ........................................... وظيفة: 1
  

  
       العدد ........................................... وظيفة: 2
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           العدد ........................................... وظيفة: 3

60 
حضرتك بتدربوا ناس من ذوي القدرات 

  الخاصة؟

 ..........................نعم..................................
 ................................ال...............................
................................ال أعرف.......................

..................................................التوجد إجابة 

1  
0    
2    
3     

  
 62انتقل إلى 
 62انتقل إلى 
 62انتقل إلى 

بتدربھم ليه؟ للتعيين بالمنشأة واال لحد تاني؟ 61
.....................لصالح الغير...............................

 ...........................بالمنشأة....................للتعيين 
 ...........................أخرى (تذكر)......................

1  
2  

    

  

62 
صعوبات بالتعامل مع ذوي القدرات  وعندك

  الخاصة؟

 .........................نعم...................................
 ...............................ال...............................

 ............................ال أعرف.........................
 ..........................التوجد إجابة ......................

1  
0   
2    
3     

  
 64انتقل إلى 
 64انتقل إلى 
 64انتقل إلى 

  أھم الصعوبات ديه؟إيه  63
1 - ..............................................................................................

2 - ..............................................................................................
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 استبيان الطلب على مھنة "فني تشغيل ماكينات بالستيك" -)2ملحق (

  بيانات تعريفية خاصة بالمنشأة
  تليفون:
  فاكس: 

  بريد الكتروني:
  عنوان الشركة:

  المنتجات:
  القائم باإلجابة:

  الوظيفة:
  

ً أننا بصدد إضافة مھنة جديدة في ، المستثمرين بمدينة الساداتمرصد وجمعية في إطار التعاون بين ال نحيط سيادتكم علما
 :مجال صناعة البالستيك تتضمن ما يلي

  اكتساب مھارات العمليات الھندسية الميكانيكية: االالت والنظم والوظائف واستعاضة المواد الخام وتفكيك
 روتجميع وفصل وفرز وفحص وغربلة وتصنيف وترسيب الغبا

  اكتساب مھارات العمليات الھندسية الحرارية: التنقية والتكرير واالمتصاص واالستخالص والتبلور والتبادل
 الحراري والتجفيف وتوازن المواد والطاقة

  اكتساب مھارات العمليات الھندسية الكيميائية: نظم واجھزة التفاعل وتفاعالت البلمرة وتطبيقات توالد الطاقة
 واالحتراق  والتحلل الحراري

 اسس وانواع االستخالص في محطات التنقية واجراءاتھا 
 ماكينات الحقن -نتاج متمثلة في: ماكينات الدفعضبط وتشغيل والتحكم في مجموعة من الماكينات وخطوط اإل- 

ماكينات  -ماكينات النفخ -(السحب) ماكينات الرقائق البالستيكية -ماكينات التشكيل الحراري -ماكينات التجميع
 .طباعة البالستيك

 تجھيز القوالب الخاصة بمراحل االنتاج المختلفة 
  اختبار وصيانة خطوط االنتاج المختلفة 
  تخطيط مراحل االنتاج والتحكم في تسلسل العمليات الصناعية 
 ضمان الجودة وتحديد عيوب التصنيع في خطوط ومراحل االنتاج المختلفة ومعالجتھا 
  المخلفات الناتجة عن عمليات التصنيعادارة ومعالجة 
 تطبيق قواعد السالمة البيئية والصحة المھنية  

  
  وبناًء على ما سبق ھل لدى سيادتكم الحاجة إلضافة ھذه المھنة (برجاء وضع إشارة)؟

  ال      نعم  
  :بنعمفي حال اإلجابة 

  أي أنواع التعليم الفني تفضل للتعيين أو التدريب بالشركة؟
  سنوات 3نظام التعليم الصناعي       التعليم المزدوج (مبارك كول)نظام   

  
    ما ھو عدد الخريجين المتوقع توظيفھم بعد تخرج أول دفعة؟

  

      2017-2016 ما ھو عدد الطالب المتوقع تدريبھم (نظام التعليم المزدوج) في العام الدراسي
  

      2018-2017 المزدوج) في العام الدراسيما ھو عدد الطالب المتوقع تدريبھم (نظام التعليم 
  

      2019-2018 ما ھو عدد الطالب المتوقع تدريبھم (نظام التعليم المزدوج) في العام الدراسي
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  )2016(نسخة أبريل  الدراسة التفصيلية لوظائف ذوي القدرات الخاصة -)3ملحق (

  حصائيوالتستخدم إال ألغراض التحليل اإلجميع البيانات الواردة باالستمارة لھا سرية خاصة 
  األساسية البيانات-أ

  اسم الشركة:
  المنتجات:

  عنوان الشركة:
  :اسم ممثل الشركة

  ........................................ غير ذلك:    رئيس شئون العاملين     رئيس مجلس اإلدارة    المالك وظيفته:  
  الھاتف والموبايل:

  
  توصيف الوظيفة الشاغرة

 : العدد  :الوظيفة المھنة /العمل /
  النوع المفضل للتعيين في الوظيفة: - 1

 فقط روكذ                     يفضل الذكور          اليھم      يفضل اإلناث       إناث فقط  
  ............................................................................محددة (تذكر):  -غير محددة      ب - الفئة العمرية المطلوبة:  أ - 2
  أنواع اإلعاقات المناسبة: - 3
  
  
  
  ال نعم          ھل لديكم خدمات خاصة لذوي القدرات الخاصة؟       - 4

  ما ھي الخدمات المقدمة؟ بنعمفي حالة اإلجابة 
  
  
  
  ال نعم          ھل لديكم استعداد لتوفير خدمات مخصصة لذوي القدرات الخاصة؟       - 5
  .............................................................................. عدد ساعات العمل: - 6
  مع مالحظة ربط االنتقاالت بالورديات): -مواعيد - الورديات (توصيف - 7
  
 ال نعم          ھل توجد مرحلة تعيين أولي (فترة تدريبية):        - 8
 ..............................................................والمكافأة المادية  .........................................................المدة  - 9

 المزايا والفوائد: - 10
  انتقاالت   ةوجب      زيuniform     سكن 
  :(تذكر) أخرى............................................................................................................................................................  

  نوع عقد العمل: - 11
 المدة غير محدد -ج  سنوي/محدد المدة  - ب  موسمي  -أ
  ............................................................................................................................................................أخرى (يذكر):  -د

  ...............................................إلى  ...........................................فئة األجور للتعيين في ھذه الوظيفة: يتراوح من  - 12
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  المزايا والبدالت: - 13
      انتقاالت      تأمين اجتماعي      تأمين صحي ) زيادات سنوية: بنسبة..............        ( تدريب  
          وجبة  زيuniform                    سكن ساعات عمل إضافية  
  :(تذكر) بدالت...............................................................................................................................................................  
  :(تذكر) مكافآت............................................................................................................................................................  
  :غير ذلك........................................................................................................................................................................  

  متطلبات خاصة بالوظيفة: - 14
  :(تذكر) بدنية............................................................................................................................................................  

 كر): سلوكية ونفسية (تذ......................................................................................................................................... 

  للوظيفة: المؤھالت المطلوبة - 15
 

 غير مھمة مھمة ال غنى عنھا  عوامل الكفاءة

الكفاءة المھنية
  

 :المؤھل الدراسي.....................................................................................  

 في مجال المھنة:  التدريب.........................................................................  

 لمدة:  برة العمل في ھذا المجالخ.............................................................  

 تقان اللغاتإ  
 االنجليزية -
 .........................................................................أخرى (تذكر):  -
 جادة الكمبيوترإ     

  نت)نترأوفيس، إ فتويكروسام(ساسيات األ -
 ...............................................................(تذكر):  مواضيع متخصصة -

الكفاءة التنظيمية
  المھارات التنظيمية  

 اتباع خطوات محددة لتنفيذ المھام  
  العمل والوقت دارةإحسن  
  ت ااكتساب المھارالقدرة على  
 حل المشكالت ىالمرونة والقدرة عل   
 الصفات القيادية  
  :(تذكر) أخرى  

الكفاءة االجتماعية
 

 في مھام ھذه الوظيفة (عدم الكروتة) التفاني واالخالص  
 (اليحتاج إلى إشراف) يعمل بدون توجيه  
 روح الفريق  
  التواصلمھارات  
 قبول االنتقاد   
 الثقة بالنفس   
 الدقة  
  االستعداد للتعلم  
 اآلخرين الرغبة في تعليم 
 المرونة عند التكليف بالمھام   
 المالبس المناسبة   

  :(تذكر) أخرى.............................................................  

  


