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حقوق النشر محفوظة ملنظمة العمل الدولية والتعاون األملاني اإلمنائي

الطبعة األولى باإلجنليزية فى عام 2017

باالتفاقية  املرفق   2 رقم  البروتوكول  املؤلف مبوجب  بحماية حقوق  الدولي  العمل  مكتب  منشورات  تتمتع 
العاملية حلماية حقوق املؤلف، على انه يجوز نقل مقاطع قصيرة منها بدون إذن، شريطة أن يشار حسب 
األصول إلى مصدرها. وأي طلب للحصول على إذن أو ترجمة يجب أن يوجه إلى منشورات مكتب العمل 
يرحب   .rights@ilo.org االلكتروني:  البريد  عبر  أو  أدناه(  )العنوان  والتراخيص(، جنيف  )احلقوق  الدولي 

مكتب العمل الدولي بهذه الطلبات.

منظمة العمل الدولية 

تقييم أثر برامج اإلرشاد الوظيفى املقدمة لطالب املدارس الفنية من قبل منظمة العمل الدولية وبرنامج 
دعم التشغيل التابع للتعاون األملاني اإلمنائي

القاهرة، منظمة العمل الدولية، واالتعاون األملاني اإلمنائي
ISBN: 9789221313144; 9789221313151 (web pdf)

ال تنطوي التسميات املستخدمة يف منشورات مكتب العمل الدولي والتعاون األملانى اإلمنائي، التي تتفق مع 
تلك التي تستخدمها األمم املتحدة، وال العرض الوارد للمادة التي تتضمنها، على التعبير عن أي رأي من 
جانب مكتب العمل الدولي والتعاون األملانى اإلمنائي بشان املركز القانوني ألي بلد أو منطقة أو إقليم، أو 

لسلطات أي منها، أو بشان تعيني حدودها. 

ومسؤولية اآلراء املعبرعنها يف املواد أو الدراسات أو املساهمات األخرى التي حتمل توقيعا هي مسؤولية 
مؤلفيها وحدهم، وال ميثل النشر مصادقة من جانب مكتب العمل الدولي أوالتعاون األملانى اإلمنائي على 

اآلراء الواردة بها. 

أو  الدولي   العمل  مكتب  مصادقة  تعني  ال  التجارية  والعمليات  واملنتجات  الشركات  أسماء  إلى  واإلشارة 
التعاون األملانى اإلمنائيعليها، كما إن إغفال ذكر  شركات ومنتجات أو عمليات جتارية ليس عالمة على عدم 

إقرارها.

طريق  عن  عنه،  الصادرة  الرقمية  املنتجات  وعلى  الدولي  العمل  مكتب  منشورات  على  احلصول  وميكن 
املكتبات الكبرى أو منصات التوزيع الرقمية، أو طلبها مباشرة من: ilo@turpin-distribution.com. ولالطالع 
على مزيد من املعلومات، زوروا موقعنا اإللكتروني على العنوان: www.ilo.org/publns أو اتصلوا بالعنوان: 

 .ilopubs@ilo.org

طبع يف جمهورية مصرالعربية
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نبذة عن التعاون األملاني اإلمنائي

من  العديد  الدولي  للتعاون  األملانية  الوكالة  تقدم 
اخلبرات  من  ثروتها  على  اعتماداً  املتنوعة  اخلدمات 
إن  مختبرة.  إدارية  سبل  وامتالكها  والدولية  الفنية 
التعاون األملاني اإلمنائي عبارة عن مؤسسة تتبع احلكومة 
االحتادية األملانية وتقدم حلول مستدامة وفعالة وقابلة 

للتوظيف فى املجاالت السياسية واالجتماعية.

للتعاون  األملانية  الوكالة  به  تقوم  الذي  العمل  غالبية 
األملانية  االحتادية  الوزارة  من  بتكليف  يكون  الدولي 
فإن  نفسه  الوقت  ويف  والتنمية،  االقتصادي  للتعاون 
وأجهزة  أملانية  وزارات  لصالح  يعمل  األملاني  التعاون 
دول  حكومات  ذلك  ويشمل  وخارجها  أملانيا  يف  أخري 
أخرى واالحتاد األوربي واألمم املتحدة والبنك الدولي. 
اخلاص  القطاع  يف  عمالئها  مبساعدة  الشركة  وتلتزم 

لتحقيق أهدافهم.

أملانيا ويف  داخل  الدولي  للتعاون  األملانية  الوكالة  تعمل 
بون  يف  تقع  ومكاتبها  العالم  حول  مختلفة  دولة   130
موظف   16000 موظفيها  عدد  ويبلغ  بأملانيا  وأشبورن 
حول العالم منهم حوالي 70% مت توظيفهم للعمل محليا 
األملانية  للوكالة  العمل  حجم  يقدر  الدول.  هذه  داخل 
 31 وذلك يف  يورو  مليار   2.1 بحوالى  الدولي  للتعاون 

ديسمبر 2012.

للمزيد من املعلومات عن أعمال الوكالة األملانية للتعاون 
على  التالية  الصفحة  زيارة  برجي  مصر  يف  الدولي 

موقعنا:  
http://www.giz.de/en/worldwide/319.html.

نبذة عن مشروع دعم التشغيل

الوكالة  تقوم  األملانية  االحتادية  احلكومة  عن  بالنيابة 
التشغيل  دعم  مشروع  بتطبيق  الدولي  للتعاون  األملانية 
إعداد  هو  التشغيل  دعم  مشروع  هدف  إن  مصر.  يف 
طالب التعليم الفني واملهني والشباب العاطل عن العمل 
بصورة أفضل ملواجهة متطلبات سوق العمل ويستكمل 
استمرت  والتي  منه  األولي  املرحلة  جناحات  املشروع 
يف الفترة من )2011 إلى 2015(. يف تلك املرحلة كان 
العام  القطاع  ممثلي  دور  تعزيز  على  املشروع  تركيز 
ومن  الشباب  لتشغيل  آليات  وتنسيق  لتشكيل  واخلاص 
ثم تطبيقها وتقييم فعاليتها، وقدم املشروع خالل ذلك 
املشورة الفنية والتدريب وسبل تطوير الكفاءات املتعلقة 

بدعم التشغيل ملمثلني من القطاعني العام واخلاص.

يف  التشغيل  دعم  مشروع  من  الثانية  املرحلة  وتركز 
مبا  الناجحة  األنشطة  ومأسسة  تعميم  على  مصر 
الثانوية  املدارس  يف  واإلرشاد  التوجيه  خدمات  يشمل 
احلوار  ودعم  العمل  لسوق  اإلقليمية  واملراصد  الفنية 
لدعم  األخرى  األنشطة  أما  الشباب.  لتشغيل  الوطني 
ومعارض  األعمال  ريادة  تعليم  فتشمل  الشباب  تشغيل 
والتدريب  التعليم  للوظائف مع حتسني صورة مؤسسة 
املهني والفني. واملدة احملددة للمشروع هى ثالث سنوات 
بداية من يناير 2016 وحتى نهاية ديسمبر 2018، هذا 

ويعمل املشروع على مستوى اجلمهورية.

للمزيد من املعلومات حول مشروع دعم التشغيل يرجى 
زيارة املوقع التالي:

http://epp-egypt.net/
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نبذة عن منظمة العمل الدولية

منظمة العمل الدولية هي الوكالة الوحيدة التابعة لألمم 
فهي  "ثالثية":  منظمة  اسم  عليها  يطلق  التي  املتحدة 
العمال  العمل وممثلي  وأصحاب  احلكومات  بني  جتمع 
من 187 دولة لوضع معايير العمل وتطوير السياسات 
النساء  جلميع  الالئق  العمل  لتعزيز  برامج  ووضع 

والرجال. 

الهيكل الثالثي الفريد ملنظمة العمل الدولية يعطي صوتاً 
مساوياً للعمال وأصحاب العمل واحلكومات لضمان أن 
وجهات نظر الشركاء تُأخذ يف االعتبار وتنعكس بشكل 
وثيق يف معايير العمل ويف صياغة السياسات والبرامج. 

تتمثل األهداف الرئيسية ملنظمة العمل الدولية يف تعزيز 
احلقوق يف العمل، وتشجيع فرص عمل الئقة، وتدعيم 
القضايا  حول  احلوار  وتقوية  االجتماعية  احلماية 

املتعلقة بالعمل.

تأسست منظمة العمل الدولية يف عام 1919، يف اعقاب 
حرب مدمرة، لتحقيق رؤية تقوم على فرضية أن السالم 
الدائم ال ميكن أن يتحقق إال إذا كان قائما على العدالة 
االجتماعية. ثم يف عام 1946، أصبحت منظمة العمل 
الدولية أول وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة. ويف 
نحو  الدولية  العمل  منظمة  استثمرت   ،2015-2014
600 ماليني دوالر امريكي من موارد ميزانيتها العامة 

و400 مليون دوالر امريكي من مصادر آخري.

نبذة حول احلافظة التقنية ملنظمة العمل الدولية 
يف مصر

حول  مصر  يف  الدولية  العمل  منظمة  مشاريع  تتركز 
احلوار املجتمعي واحلماية االجتماعية والعمل للشباب 
والنساء. وهناك عدد من مشاريع التعاون التقني لدعم 
إلى مشروع  واالنتقال  املهني واالرشاد،  التوجيه  قضية 
املصرية  الديون  مبادلة  برنامج  من  املمول  "التوظيف" 
– اإليطالية من 2008-2016، ومشروع "وظائف الئقة 
للشباب يف مصر" املمول من قبل مكتب الشئون العاملية 
الكندية من 2011-2018. وتركز هذه املشروعات على 
القوي  وزارة  يف  املستشارين  من  عدد  قدرات  تنمية 
لسوق  مبتكرة  برامج  وتقدمي  العمالة،  لتوظيف  العاملة 
العمل مثل نوادي البحث للوظيفة التابعة لوزارة الشباب 
والرياضة، واخيراً دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم 
ريادة  وتعليم  املهني  التوجيه  خدمات  تقدمي  يف  املهني 

االعمال يف املدارس الثانوية الفنية.
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امللخص التنفيذي

التربية  الفني بوزارة  التعليم  يف يناير 2012 قام قطاع 
والتعليم بدعم من احلكومة األملانية )من خالل التعاون 
بتقدمي  الدولية  العمل  ومنظمة  اإلمنائي(  األملاني 
لطالب  مناهج  صورة  يف  الوظيفي  اإلرشاد  خدمات 
عدة مدارس ثانوية فنية، وقد قامت املنظمتان بتقدمي 
التدريبية  املادة  إعداد  يف  الفنى  التعليم  لقطاع  الدعم 
للطالب واملدرس، وتدريب املدرسني وامليسرين، كما مت 
للحصول  مدرسة  كل  الطالب يف  من  اختيار مجموعة 
على حصص اإلرشاد الوظيفي خالل ساعات الدراسة 

أو بعدها.

اإلرشاد  خدمات  أثر  تقييم  إلى  التقرير  هذا  ويهدف 
الوظيفي التي مت تقدميها خالل السنوات املاضية على 
زيادة قابلية خريجي املدارس الفنية للتوظف ، ووضعهم 
الوظيفي وإدراكهم للفرص الوظيفية وسوق العمل بشكل 
عام،  باإلضافة إلى قياس رضا املستفيدين عن خدمات 
اإلرشاد الوظيفي التى حصلوا عليها من قبل املنظمتني 
الطابع  إضفاء  نحو  أولى  كخطوة  وذلك  املعنيتني، 
املؤسسي على خدمات اإلرشاد الوظيفي وإدماجها يف 
مناهج املدارس الثانوية الفنية. وقد مت تقييم األثر عن 
طريق إجراء استطالع رأي مرجعي ملجموعة مستهدفة 
على  تقريبا  أشهر  مرور ستة  بعد  ومجموعة حتكمية  
الفرصة   وذلك إلتاحة  يونيو 2015،  الطالب يف  تخرج 
للمقارنة بني املجموعتني والتوصل إلى استنتاجات عن 

أثر خدمات اإلرشاد الوظيفي. 

والتعليم  التربية  وزارة  من  كل  بني  اإلتفاق  مت  وقد 
والتعاون األملاني اإلمنائي على  الدولية  العمل  ومنظمة 
الرأي،  استطالع  ليشملهم  مدرسة   19 عدد  اختيار 
منهم 14 مدرسة حصلت على خدمات برنامج اإلرشاد 
حصلت  مدارس  و5  األملاني،  للتعاون  التابع  الوظيفي 
ملنظمة  التابع  الوظيفي  اإلرشاد  برنامج  خدمات  على 
العمل الدولية، وقد شملت العينة مدارس يف محافظات 
القاهرة واجليزة وبورسعيد واملنوفية وكفر الشيخ وبني 

سويف والفيوم واالسكندرية واالسماعيلية.

املقابالت  باستخدام  االستطالع  هذا  إجراء  مت  وقد 
أسئلة  عن  اإلجابة  قبلوا  ممن   1343 مع  الهاتفية 
غير  من  و803  املستفيدين  من   540( االستطالع  

املستفيدين(.. وقد جاءت أهم النتائج كالتالي:

أوال: تقييم املستفيدين ملدى أوال:
 تقييم املستفيدين ملدى اإلستفادة التى حصلوا 

عليها من خدمات اإلرشاد الوظيفي

اإلرشاد  « خلدمات  اخلريجني  تقييم  نتائج  تشير 
من   %94 أن  إلى  عليها  حصلوا  التي  الوظيفي 
وقيموها  اخلدمات  تلك  عن  راضون  املستفيدين 
بأنها مفيدة أو مفيدة جدا،  يف حني أن 6% فقط 
أعلى  نسبة  أكدت  كما  مفيدة،  غير  بأنها  قيموها 
من متلقي اخلدمات )97%( أنهم سيوصون آخرين 

باحلصول على خدمات اإلرشاد الوظيفي.

طلبات  « وكتابة  عمل  عن  البحث  مهارات   جاءت 
مت  التي  املهارات  مقدمة  يف  للوظائف  التقدم 
اكتسابها من خالل برامج اإلرشاد الوظيفي وذلك 
بالنفس  الثقة  يليها  املستفيدين،  من  لـ %24  وفقا 

.)%17(

يشير املستفيدون أيضا إلى أن اإلرشاد الوظيفي  «
الشخصية  أهدافهم  بعض  على حتقيق  ساعدهم 
من خالل زيادة الثقة بالنفس )89%( ومعرفة كيفية 
التصرف خالل مقابلة العمل )89%( وكيفية اتخاذ 
قرارات مهنية )88%( واملساعدة فى حتديد نقاط 
على  التعرف  على  القدرة  وتعزيز   )%87( القوة 

الفرص الوظيفية املتاحة يف سوق العمل )%79(.

عند سؤال املستفيدين عما  إذا  كانوا قد واجهوا  «
اإلرشاد  برنامج  يف  سلبيات  أو  مشكالت  أي 
لم يواجههوا  أنهم  إلى  الوظيفي، أشار 85% منهم 
أي منها، وُطلب من الـ 15% الباقيني حتديد تلك 
عن  املستفيدين  جميع  سؤال  مت  كما  العيوب، 
مفصل  حتليل  عرض  ويتم  للمستقبل.  توصياتهم 
من  األول  الفصل  يف  والتوصيات  املشكالت  لتلك 

التقرير.
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ثانيا: قابلية اخلريجني للتوظف

اإلرشاد  خدمات  أثر  تقييم  إلى  االستطالع  هدف 
للتوظف  اخلريجني  قابلية  مستوى  على  الوظيفي 
وغير  )املستفيدين  اخلريجني  جميع  سؤال  خالل  من 
املستفيدين من خدمات اإلرشاد الوظيفي( عن رؤيتهم 
ناحية،  من  بهم  اخلاصة  التوظف  وقدرات  ملهارات 
القيام  على  الوظيفي  اإلرشاد  وكيف شجعتهم خدمات 
مببادرات فعلية لتحسني قابليتهم للتوظف )على سبيل 
املثال: تعلم املهارات اجلديدة واللغات( من ناحية أخرى.

عند سؤال املستفيدين عن تقييمهم ألنفسهم، وإذا  «
تبني  املهارات،  أنهم ميتلكون بعض  يرون  كانوا  ما 
أنهم أكثر ميال إلى إعطاء تقييمات أعلى مقارنة 
بالقدرة على حتديد  يتعلق  فيما  املستفيدين  بغير 
املعارضة  اآلراء  واحترام  والضعف  القوة  نقاط 
العمل ضمن  وقدرتهم على  آرائهم،  واملختلفة عن 
ذات  اإلهتمامات  حتديد  على  ،وقدرتهم  فريق 

األولوية.

من  « أعلى  نسبة  أن   وجد  ذلك  إلى  باإلضافة 
حتقيقه  يريدون  مهني  هدف  لديهم  املستفيدين 
خالل السنوات الثالث القادمة )86%( مقارنة بغير 

املستفيدين )%77(.

أشارت  نسبة أعلى من املستفيدين إلى أن لديهم  «
غير  من   %18 بـ  مقارنة   ،)%26( ذاتية  سيرة 

املستفيدين. 

تبني أن نسبة اخلريجني الذين يعرفون كيفية ملء  «
من  املستفيدين  بني  أعلى  لوظيفة  التقدم  طلب 
خدمات اإلرشاد الوظيفي حيث وصلت النسبة إلى  

)85%( مقارنة بـ 68% فقط بني غير املستفيدين.

أشار 25% من املستفيدين  إلى أنهم علموا أنفسهم  «
إحدى املهارات أو اللغات، مقارنة بـ 14% من غير 
املستفيدين، وهو ما قد يدل على أن حضور برامج 
اإلرشاد الوظيفي له أثر إيجابي على دفع الطالب 

للسعي نحو اكتساب مزيد من املعارف.

أظهرت النتائج أن 8% من املستفيدين من خدمات  «
بعد  تدريبية  دورات  حضروا  الوظيفي  اإلرشاد 

التخرج، مقارنة بـ 4% من غير املستفيدين.

ستة  بعد  للخريجني  الوظيفي  الوضع  ثالثا: 
أشهر من التخرج 

على  الوظيفي  اإلرشاد  خدمات  تأثير  مدى  تقييم  يعد 
الرئيسية  األهداف  أحد  للمستفيدين  الوظيفية  احلالة 
مجموعة  االستطالع  شمل  لذا  األثر،  تقييم  لدراسة 
من األسئلة لقياس احلالة الوظيفية للمستفيدين وغير 
ستة  بعد  الوظيفي  اإلرشاد  خدمات  من  املستفيدين 
أشهر من التخرج، وعلى الرغم من أن الوضع الوظيفي 
ال يُظهر فرق معنوي بني املستفيدين وغير املستفيدين، 
إال أن النتائج أظهرت بعض الفروق فيما يتعلق بجودة 
الوظائف؛ حيث يتبني أن املستفيدين يعملون يف وظائف 
ذات جودة أفضل نوعا ما مقارنة بالوظائف التى يعمل 

بها غير املستفيدين.

أظهرت النتائج أن نصف خريجي املدارس الثانوية  «
الفنية تقريًبا استطاعوا احلصول على وظيفة فى 
املستفيدين، 44% من غير  العمل )41% من  سوق 
املستفيدين(، يف حني أن 13% من املستفيدين و%7 
املثير  ومن  حالًيا.  يعملون  ال  املستفيدين  غير  من 
لالهتمام ارتفاع نسبة اخلريجني خارج قوة العمل 
ممن هم اليعملون وغير مهتمني بالبحث عن عمل 
)46% من املستفيدين، 49% من غير املستفيدين(.

يعمل غالبية املستفيدون أصحاب الوظائف يف 	 
القطاع اخلاص )74%( ، مقارنًة بـ63% من غير 

املستفيدين.

القطاع 	  يف  األغلب  يف  املستفيدون  يعمل 
حني  يف  الصناعي،  القطاع  يليه  اخلدمي 
القطاع  يف  األغلب  يف  املستفيدين  غير  يعمل 

الصناعي يليه القطاع اخلدمي.

من  « عليها  حصولهم  عن  النظر  بغض   - عملهم 
بغير  مقارنة  منهم  أعلى  نسبة  أشارت  عدمه، 
املستفيدين إلى أن عملهم يوفر تأمني طبي وعقد 
عمل وتأمني اجتماعي وحضانة ألطفال العاملني، 
غير  من  أعلى  نسبة  تعمل  االخر  اجلانب  وعلى 

املستفيدين يف أماكن توفر رواتب ثابتة.

و%49  « املستفيدين  من   %46 أن  النتائج  أظهرت 
يعملون  )ال  العمل  قوة  خارج  املستفيدين  غير  من 
من   %40 أن  وجد  عمل(؛وقد  عن  يبحثون  وال 
إكمال  اختاروا  العمل  قوة  خارج  من  املستفيدين 

تعليمهم مقارنة بـ 26% من غير املستفيدين.
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رابعا: وعي الشباب بالفرص الوظيفية يف سوق 
العمل

شمل االستطالع مجموعة من األسئلة التي تهدف إلى 
رؤية  تغّير  على  الوظيفي  اإلرشاد  برنامج  أثر  تقييم 
اخلريجني لسوق العمل، وقد مت توجيه هذا القسم من 
االسئلة للعينة كاملة سواء  العاملني أوغير العاملني، ومت 
استبعاد من هم خارج قوة العمل نظرا لعدم بحثهم عن 
العمل بشكل نشط يف الوقت احلالي، وهو ما يفترض 
عدم إملامهم بدرجة كافية بالتطورات األخيرة يف سوق 

العمل.

وبشكل عام تبني أن املستفيدين أكثر ميال للتفاؤل فيما 
يتعلق بتوفر الوظائف يف سوق العمل، حيث ترى نسبة 
تناسب  وظيفة  على  العثور  السهل  من  أنه  منهم  أعلى 
القطاع  يف  سواء  محافظتهم  داخل  وتكون  مؤهالتهم 

العام أو اخلاص.

أنهم  إلى  أشاروا  الذين  املستفيدين  غير  نسبة  ترتفع 
يثقون فى قدرتهم على احلفاظ على وظائفهم احلالية 
مبقدار 5٪ مقارنة بغير املستفيدين، بينما ترتفع نسبة 
وظيفة  إيجاد  على  بقدرتهم  يثقون  الذين  املستفيدين 
حال تركهم لوظيفتهم احلالية مبقدار 7٪ مقارنة بغير 
غير  املستفيدين  من  مزيد  يثق  وكذلك  املستفيدين، 
بغير  مقارنة  وظيفة  إيجاد  يستطيعون  بأنهم  العاملني 

العاملني من غير املستفيدين.

عند السؤال عن بعض األحكام اخلاصة بقانون العمل 
العدد  حتديد  على  قادرون  املستفيدين  من   ٪60 كان 
ساعات   8( صحيح  بشكل  العمل  لساعات  القانوني 

يومياً(، مقارنة بـ 47٪ فقط من غير املستفيدين.
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1 G. Barsoum et al (2014), "Labour  market transitions of young women and men in Egypt", International Labour Organiza-
tion ,http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_247596.pdf.

املقدمة
وسوق  التعليمي  النظام  بني  الهيكلي  التوافق  عدم  إن 
من  الشباب  انتقال  تأخر  عنه  ينتج  مصر  يف  العمل 
املدرسة للعمل، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدل البطالة 
والبطالة املقنعة وهو األمر الذي  يعد أحد التحديات 
مصر.  يف  واالقتصادي  االجتماعي  للتطور  الرئيسية 
املقدمة  اخلدمات  أهم  أحد  الوظيفي  اإلرشاد  ويعتبر 
للمساعدة على االنتقال من املدرسة للعمل، والتي تهدف 
وحتسني  ملهاراتهم  إدراكهم  لزيادة  الشباب  متكني  إلى 
قدرتهم على اتخاذ قرارت مهنية مبنية على املعلومات. 
ويؤدي اإلرشاد الوظيفي إلى زيادة الوعي الذاتي لدى 
واهتماماتهم  ومهاراتهم  مبواهبهم  يتعلق  فيما  الطالب 
ونقاط قوتهم، كما يُحسن من معرفة الطالب بالفرص 
املتاحة عن طريق تعليمه كيفية استكشاف سوق العمل 
اإلرشاد  يهدف  عنه.  املتاحة  للمعلومات  والوصول 
الوظيفي أيضا إلى دعم عملية االنتقال إلى سوق العمل 
وظائف  عن  البحث  كيفية  الطالب  تعليم  طريق  عن 
التي  للوظائف  التقدم  وكيفية  املتاحة  الفرص  وتقييم 

يعتقدون أنها األنسب لتطلعاتهم.

الوظيفي  اإلرشاد  خدمات  أن  الدولية  التجارب  تُظهر 
ينتج عنها رأس مال بشري أفضل، كما أنها  حُتسن من 
توزيع الشباب يف سوق العمل، وبالتالي تساهم يف زيادة 
اإلنتاجية والنمو االقتصادي، حيث قامت منظمة العمل 
لسوق  والشابات  الشبان  "انتقال  مسح  بإجراء  الدولية 
ضرورة  على  أكد  والذي   2014 عام  مصر"  يف  العمل 
إتاحة معلومات عن سوق العمل وآليات البحث عن فرص 
العمل وتقدمي اإلرشاد الوظيفي للشباب يف مصر، كما 
أشار املسح أيضا إلى أهمية اإلرشاد الوظيفي يف توجيه 

الشباب نحو املهن الفنية التي يرتفع الطلب عليها.1

وقد قام قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم خالل 
السنوات املاضية بتقدمي خدمات اإلرشاد الوظيفي يف 
صورة مناهج لطالب عدة مدارس ثانوية فنية، بدعم من 
كل من برنامج دعم التشغيل بالتعاون األملاني اإلمنائي يف 
مصر ومشروع االنتقال للتوظيف مبكتب منظمة العمل 
الدولية بالقاهرة واريتريا. وقد قامت املنظمتان بدعم 
واملدرس  للطالب  التدريبية  املادة  حتضير  يف  القطاع 
وتدريب املدرسني وحصول مجموعة من الطالب على 

حصص اإلرشاد الوظيفي خالل ساعات الدراسة.

ويهدف هذا  التقرير إلى  تقييم أثر خدمات اإلرشاد 
الوظيفي التي مت تقدميها خالل السنوات املاضية على 
للتوظف،  الفنية  الثانوية  املدارس  قابلية خريجي  زيادة 
الوظيفية  للفرص  ورؤيتهم  الوظيفي،  وحتسني وضعهم 
وسوق العمل،  باإلضافة إلى قياس رضا املستفيدين عن 

خدمات االرشاد الوظيفي املقدمة من قبل املنظمتني.

رأي  استطالع  إجراء  طريق  عن  األثر  تقييم  مت  وقد 
ملجموعة من املستفيدين من خدمات اإلرشاد الوظيفي 
ومجموعة  أخرى من غير املستفيدين )مجموعة املقارنة( 
اختيار  مت  ,كما  الفنية،  الثانوية  املدارس  مختلف  من 
املدارس وفقا للتوزيع اجلغرايف ونوع املدرسة )مدارس 
التعليم الفني الثانوي - نظام اخلمس سنوات - النظام 
وأسلوب  املختلفة  الوظيفي  اإلرشاد  وأساليب  املزدوج( 
تقدميها )منظمة العمل الدولية - املنهج الكامل للتعاون 
السنة  األملاني اإلمنائي يف  التعاون  األملاني اإلمنائي - 

النهائية - املنهج املكثف للتعاون األملاني اإلمنائي(.

تقييم  لدراسة  الرئيسية  النتائج  التقرير  ويعرض 
وغير  للمستفيدين  املتباينة  االستجابات  ويحلل  األثر، 
بأثر   صلة  ذات  استنتاجات  إلى  وصوالً  املستفيدين 
الثانوية  املدارس  خريجي  على  الوظيفي  اإلرشاد 
تقييم  التقرير  من  األول  القسم  يستعرض  الفنية. 
حصلوا  التى  الوظيفي  اإلرشاد  خلدمات  املستفيدين 
املستقبل، ويستكشف  لتحسينها يف  عليها ومقترحاتهم 
وغير  املستفيدين  من  كل  قابلية  حتديد  الثاني  القسم 
املستفيدين للتوظف وفقا لعدة مؤشرات، باإلضافة إلى 
للتوظف،  الذاتي للمشاركني عن مدى قابليتهم  التقييم 
للخريجني  الوظيفي  الوضع  الثالث  القسم  تناول  فيما 
بالنظر إلى خصائص وجودة وظائفهم احلالية والرضا 
الوظيفي، بدال من التركيز فقط على حالتهم الوظيفية. 
ويقدم القسم الرابع واألخير  رؤية اخلريجني الحتياجات 
سوق العمل بهدف تقييم مدى تأثير  اإلرشاد الوظيفي 
تعاملهم  وأساليب  العمل  بسوق  اخلريجني  وعي  على 

معه.
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نبذة عن خدمات اإلرشاد الوظيفي 
للتعاون األملاني اإلمنائي ومنظمة 

العمل الدولية

اإلرشاد  خدمات  خالل  من   – األملاني  التعاون  يهدف 
الوظيفي التي يقدمها - إلى متكني الشباب من اتخاذ 
معلومات  ضوء  يف  املهنية  بحياتهم  املتعلقة  القرارات 
عن الواقع احمليط بهم، كذلك يهدف إلي تيسير إدماج 
الشباب  يف سوق العمل بشكل سريع بعد التخرج. ويتعلم 
لإلرشاد  األملاني  الدولي  التعاون  برنامج  املشاركون يف 
الوظيفي بعض األدوات التي تساعدهم على االستمرار 
التخاذ  قدراتهم  بناء  يتم  كما   ، احلياة  مدى  التعلم  يف 
التعامل   من  متكنهم  ومهنية  وتدريبية  تعليمية  قرارات 

مع حياتهم املهنية بشكل أفضل.

ويتكون منهج التعاون األملاني اإلمنائي من ثالثة محاور 
جـ(  الفرص،  اكتشاف  ب(  بالذات،  الوعي  أ(  هي: 
االنتقال إلى العمل. وتشجع تلك احملاور املشاركني على 
اكتشاف نقاط القوة اخلاصة بهم ودوافعهم ، باإلضافة 
بناًء على  مهنية  قرارات  اتخاذ  زيادة قدرتهم على  إلى 
معلومات عن واقعهم ، وصياغة أهداف مهنية قصيرة 
واملوازنة  العمل  عالم  وقواعد  متطلبات  وإدراك  املدى، 

بني حقوقهم وواجباتهم طبقا لقانون العمل املصري.

ويتم تقدمي  اخلدمة للطالب يف صورة جلسات جماعية 
إليهم بامليسرين(،   دورية بواسطة معلمني )يتم اإلشارة 
النشط  التعلم  أساليب  إلى  اجللسات  تلك   وتستند 
التي  األساليب  وهي  املشاركني،   دور  حول  املتمركزة 
تشمل األنشطة واألغاني ومشاهدة مقاطع من األفالم 

السينمائية ومناقشتها.

ويتم تقدمي اخلدمة بثالثة أساليب: 

كنشاط  « املنهج  تدريس  يتم  حيث  الكامل:  املنهج 
خالل ساعات الدراسة على مدار ثالث سنوات.

كنشاط  « املنهج  تدريس  فيه  يتم  النهائية:  السنة 
قبل  النهائية  السنة  فى  الدراسة  ساعات  خالل 

التخرج.

املنهج املكثف: وفيه يتم تدريس املنهج بشكل مكثف  «
النهائية  السنة  كاملة خالل  أيام  أربعة  مدار  على 

قبل التخرج. 

التي تقدمها منظمة  و تهدف خدمة اإلرشاد الوظيفي 
عن  للمشاركني  املعلومات  تقدمي  إلى  الدولية  العمل 
الوظائف املتاحة وطبيعة احلياة املهنية ،واجتاهات سوق 
محليا  املتاحة  والوظائف  التعليمية  ،والفرص  العمل 
تعليم  إلى  تهدف  كما  العملية،  احلياة  وسمات  ودوليا 
باإلضافة  القرار  اتخاذ  ومهارات  التخطيط  املشاركني 
إلى التعرف على الذات وتقييمها وحتديد املهارات التي 
يحتاجون إليها، ووضع أهداف حلياتهم العملية، فضال 
الشخصية  املقابالت  اجتياز  إرشادات حول  توفير  عن 

وكتابة السيرة الذاتية.

وينقسم التدريب اخلاص مبنهج منظمة العمل الدولية 
إلى أربعة أجزاء، يبدأ اجلزء األول مبساعدة املشاركني 
علي اكتشاف ماضيهم ودوافعهم التخاذ قرارات مهنية 
أثناء  للعمل  االضطرار  أسباب  املثال  سبيل  )على 
املشاركني  مبساعدة  الثاني  اجلزء  يبدأ  ثم  الدراسة(، 
على تقييم أنفسهم بشكل واقعي وتقييم ما ميتلكون من 
مهارات وقدرات وما ينقصهم من مهارات، و اجلوانب 
التي يتكيفون  العمل  التي تشجعهم ويهتمون بها، وبيئة 
الثالث  اجلزء  يقوم  ثم   ، عنها  بالرضا  ويشعرون  معها 
البحث  يتطلبها  التي  واخلطوات  العمليات  بتعليمهم 
االستعداد  وكيفية  الذاتية  السيرة  وكتابة  عمل  عن 
الرابع  اجلزء  يزودهم  وأخيرا   ، الشخصية  للمقابلة 
ببعض احلقائق عن عروض العمل وعقود العمل وكيفية 

التفاوض بشأنها. 

مادة  ضمن  الدولية  العمل  منظمة  منهج  تدريس  ويتم 
التخرج  قبل  النهائية  السنة  خالل  للطالب  "النشاط" 
 16 مدار  على  األسبوع  يف  حصة  مبعدل  ساعة،   16(

أسبوع(.
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املنهجية
1. تصميم االستمارة:

استمارة  تصميم  املسوح  ألبحاث  جسر  مؤسسة  تولت 
والتعاون  الدولية  العمل  منظمة  مبشاركة  االستطالع 
األملاني اإلمنائي واللجنة الفنية لوزارة التربية والتعليم 
اإلرشاد  مناهج  أهداف  حتقق  مدى  قياس  بهدف 
على  اإلطالع  بعد  وذلك  تدريسها،  مت  التي  الوظيفي 
الدراسات واألدبيات التي تتناول قابلية الشباب للتوظف 
واالستطالعات السابقة التى مت إجراءها لقياس األثر، 
منظمة  أعدته  الذي  التتبعية  الدراسات  إجراء  ودليل 
األوروبية  التدريب  بالتعاون مع مؤسسة  الدولية  العمل 

وسيديفوب عام 2015.

وقد مت توجيه االستطالع إلى عينة شملت املستفيدين 
يف  املستفيدين  وغير  الوظيفي  اإلرشاد  برنامج  من 

املدارس نفسها، وقد تكونت أسئلة االستمارة من:

القسم األول: أسئلة عن البيانات الشخصية للمشاركني 
باالستطالع حتى ميكن حتليل النتائج وفقا للخصائص 
بناء  املقارنة  إمكانية  وإلثبات  املختلفة،  الدميوجرافية 
على اخلصائص املتشابهة لدى املشاركني باالستطالع.

وغير  املستفيدين  قابلية  لدراسة  أسئلة  الثاني:  القسم 
املستفيدين للتوظف، وتضمن هذا القسم جزأين، يضم 
باالستطالع  املشاركني  من  تطلب  أسئلة  األول  اجلزء 
تقييم بعض املهارات لديهم والقدرات اخلاصة بقابليتهم 
مبادرات  عن  أسئلة  الثاني  اجلزء  ويتضمن  للتوظف، 

الطالب لتحسني قابليتهم للتوظف.

القسم الثالث: أسئلة لقياس الوضع الوظيفي للمشاركني 
باالستطالع وتصنيفهم إلى فئات تشمل  )1( خارج قوة 
من  أشهر   6 بعد  العاملني   )3( املتعطلني   )2( العمل 
التخرج. ويتناول هذا القسم تفاصيل الوظائف وسماتها 

وجودتها ومدى رضا املشاركني باالستطالع عنها.

القسم الرابع: أسئلة لقياس رؤية املشاركني لسوق العمل 
إذا كانت  والفرص الوظيفية املتاحة،  وذلك لتقييم ما 
خدمات اإلرشاد الوظيفي قد قامت بالتأثير على  رؤية 

اخلريجني لسوق العمل.

عن  املستفيدين  رضا  لقياس  أسئلة  اخلامس:  القسم 
خدمات اإلرشاد الوظيفي وما تعلموه منها.

االستطالع على عينة من 70  استمارة  اختبار  وقد مت 
خريج وتعديلها وفقا للنتائج.
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بوزارة  الفني  القطاع  من  فنية  جلنة  تشكيل  مت  وقد 
لقطاع  املركزية  اإلدارة  مديرة  برئاسة  والتعليم  التربية 
التربية والتعليم  الفني، وعضوية موظفي وزارة  التعليم 
بالوزارة  آخرين  وموظفني  العمل،  إلى  االنتقال  بوحدة 
آخرين  أعضاء  إلى  باإلضافة  املركزي،  املستوى  على 
يف  اخلدمة  تقدمي  يف  اشتركوا  ممن  احملافظات  من 
محافظاتهم. وقد تولت تلك اللجنة مراجعة االستمارة 

ودعم الفريق البحثي خالل مرحلة جمع البيانات.

بيانات  بتوفير  اإلمنائي  األملاني  التعاون  قام  وقد 
املستفيدين  بيانات  عدا  فيما  خدماته  من  املستفيدين 
باحلي  الثانوية  والسادات  الصناعية  رشدي  مبدرستي 
وفرت  كما  والتعليم،  التربية  وزار  وفرتها  التي  الثامن 

وزارة التربية والتعليم بقية البيانات األخرى.

2. املعاينة وجمع البيانات:

أ. املجتمع املستهدف

العمل  ومنظمة  والتعليم  التربية  وزارة  من  كل  قامت 
باختيار 19 مدرسة  اإلمنائي  األملاني  والتعاون  الدولية 
إلجراء االستطالع بها )تلقت 14 مدرسة منها برنامج 
التعاون األملاني اإلمنائي بينما تلقت 5 مدارس برنامج 
املالئم  التمثيل  ضمان  مع  الدولية(  العمل  منظمة 
ومدتها  الوظيفي  اإلرشاد  وأساليب  املختلفة  للمناطق 

والنوع االجتماعي.

وفيما يلي حملة عامة عن احملافظات من املدارس التي 
شملتها العينة كالتالي:

نظرة عامة على احملافظات املدرجة

خدمات 
اإلرشاد 
الوظيفي
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ب. تصميم العينة والتنفيذ

أرقام  قائمة  من  بسيطة  طبقية  عينة  سحب  مت 
تليفونات خريجي 19 مدرسة شملها االستطالع )تشمل 
املستفيدين وغير املستفيدين(. وقد مت االتصال بالذين 
توفرت بيانات االتصال اخلاصة بهم فقط. ومن املتوقع 
بيانات  لديهم  ليس  الذين  الطالب  استبعاد  يؤثر  أال 
وجود  عدم  يُفترض  إذ  االستطالع؛  نتائج  على  اتصال 
الذين  الطالب  وبني  الطالب  هؤالء  بني  معنوية  فروق 
تتوفر أرقام التليفونات اخلاصة بهم. وقد بلغ إجمالي 
العينة التي مت سحبها 3110 من إجمالي املجتمع البالغ 

4978 من املستفيدين وغير املستفيدين. 

بلغت  املستفيدين  غير  من  عشوائية  عينة  اختيار  ومت 
1674 طالب من كل املدارس، )1491 غير مستفيد من 
األملاني  التعاون  منهج  تدريس  فيها  مت  التي  املدارس 
اإلمنائي، و183 غير مستفيد من املدارس التي مت فيها 

تدريس منهج منظمة العمل الدولية(. 

بـ 854طالب من املستفيدين  تليفونيا  وقد مت االتصال 
من خدمات اإلرشاد الوظيفي يف 16 مدرسة من العينة، 
األملاني  التعاون  برنامج  من  املستفيدين  من   775(
اإلمنائي، 79 من املستفيدين من برنامج منظمة العمل 
 - األخرى )محمد علي  الثالث مدارس  الدولية(. ويف 
املمكن  من  يكن  لم  أسامة(  محمد  الزخرفية-  السالم 
نظرا  البرنامج  من  لالستفادة  وفقا  الطالب  تقسيم 
لنقص البيانات، لذلك مت اعتبار املدرسة كاملة كطبقة 
ومت اختيار عينة بلغت 582 طالب، ومت تقسيم الطالب 

كمستفيدين وغير مستفيدين أثناء املقابلة الهاتفية.

املستفيدين  املستفيدين وغير  )2( عدد  ويوضح جدول 
تليفوناتهم بكل مدرسة، باإلضافة  أرقام  الذين توفرت 
ومن  املكتملة.  واملقابالت  بالعينة  اخلريجني  عدد  إلى 
التعاون  برنامج  من  املستفيدين  الطالب  من   775 بني 
األملاني حقق 477  استجابات مكتملة )معدل املقابالت 
املستفيدين:  غير  للطالب  بالنسبة  أما   ،)%62 املكتملة 

فمن بني 1491 من الطالب غير املستفيدين حقق 594 
 ،)%  40 املكتملة  املقابالت  )معدل  مكتملة  استجابات 
وبالنسبة للمدارس التي حصلت على منهج منظمة العمل 
استجابات   272 حقق   طالب   844 بني  فمن  الدولية، 
مكتملة )معدل املقابالت املكتملة32,2 %( كان منهم 209 

من غير املستفيدين و63 من املستفيدين.

الطالب  عدد  إجمالي  مراعاة  العينة مت  تصميم  وعند 
يف كل مدرسة، و توزيع الطالب بالعينة وفقا للمدارس 
واالستفادة من البرامج حتى يتم الوصول إلى عدد كاف 
من املقابالت املكتملة يف كل منطقة جغرافية لكل من 
برنامج التعاون األملاني اإلمنائي ومنظمة العمل الدولية.

املستفيدين  غير  للطالب  العينة  حجم  مت حتديد  وقد 
بالشكل الذى يسمح مبقارنة معظم مؤشرات االستطالع 
بني املستفيدين وغير املستفيدين على املستوى اإلجمالي 
املقابالت  أن عدد   )3( يوضح جدول  واإلقليمي، حيث 
للمستفيدين وغير املستفيدين يف كل املدارس  املكتملة 
)اإلجمالي( ويف املدارس الثانوية الفنية الثالث سنوات 
واملدارس التي يتم تدريس منهج التعاون األملاني اإلمنائي 
بها يسمح مبقارنة فارق مطلق يتراوح ما بني 9%و%10 
بدرجة قوة أوثقة تصل إلى 80% ومعنوية 0,5%، وذلك 
بفرض أن القيمة االحتمالية )p( تساوي = 0,5. ويختلف 
الفارق الذي ميكن اكتشافه طبقاً اإلقليم اجلغرايف حيث 
تراوح ما بني 15% فارق مطلق يف القاهرة الكبرى إلى 

25% يف إقليم السويس. 
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جدول )2(: عدد الطالب الذين توفرت أرقام تليفوناتهم، وعدد الطالب بالعينة واملقابالت املكتملة يف كل مدرسة وفقًا 
لالستفادة من البرامج

 املدرسة /
البرنامج

 عدد اخلريجني الذين توفرت أرقام
تليفوناتهم

اخلريجني بالعينة
(ع(

 املقابالت املكتملة
(م(

 معدل املقابالت املكتملة
م/ ع

 التعاون األملاني
اإلمنائي

غير املستفيديناملستفيدينغير املستفيديناملستفيدينغير املستفيديناملستفيدينغير املستفيديناملستفيدين

 العباسية الفنية
للبنات

2824528981743%61%44

56%48%17552415431574176غمرة الصناعية

 احلي السادس
الصناعية

339733972549%76%51

 احلي احلادي
عشر الصناعية

405140513423%85%45

 رشدي
 الصناعية
للبنات

361433648175%47%10

 الزهور
 الصناعية
للبنات

212232154823%38%43

 السادات
 الصناعية

باحلي األول

55185551643741%67%25

 السادات
 الصناعية

باحلي الثامن

549549434%80%44

41%61%1117601012126286دسوق الزراعية

 احلامول
التجارية للبنات

724672464711%65%24

 ابشنا الفنية
للبنات

402372272%73%100

 بني سويف
الفنية للبنات

258325831133%44%40

 الفنية احلديثة
للبنات بالفيوم

74818742504661%62%24

 لفيوم الفندقية
املتطورة

456245622937%64%60

 إجمالي التعاون
األملاني اإلمنائي

80932047751491477594%62%40
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 املدرسة /
البرنامج

 عدد اخلريجني الذين توفرت أرقام
تليفوناتهم

اخلريجني بالعينة
(ع(

 املقابالت املكتملة
(م(

 معدل املقابالت املكتملة
م/ ع

 منظمة العمل
 الدولية

غير املستفيديناملستفيدينغير املستفيديناملستفيدينغير املستفيديناملستفيدينغير املستفيديناملستفيدين

49%24%593841571028التل الكبير

 اإلسماعيلية
الزراعية

64151381261266%32%52

43%79628 *79 *السالم الزخرفية

 الشهيد محمد
أسامة

* 370* 3702845%19

 محمد على
الزخرفية

* 204* 133742%37

 إجمالي منظمة
العمل الدولية

96584463 209%32.2

43.2%497831101343اإلجمالي

* لم توضح قاعدة البيانات ما إذا كان الطالب من املستفيدين أم من غير املستفيدين، وقد مت حتديد ذلك خالل املقايلة
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* القاهرة الكبرى )القاهرة، واجليزة(، إقليم السويس يتضمن )األسكندرية، بورسعيد، اإلسماعيلية(، الوجه البحري )املنوفية، كفر الشيخ(، الوجه 

القبلي )بني سويف، الفيوم(

 عدد املقابالت املكتملة
للمستفيدين

 عدد املقابالت املكتملة لغير
املستفيدين

املعنوية

نوع املدرسة

مدارس ثانوية فنية - 3 
سنوات

407690)=0,5P( %85 ميكن اكتشاف فارق 10% بقوة

مدارس ثانوية فنية - 
نظام التعليم املزدوج

10476)=0,5P( %80 ميكن اكتشاف فارق 22% بقوة

مدارسة ثانوية فنية - 
5 سنوات

غير متوفر2937

اإلقليم اجلغرايف *
ميكن اكتشاف فارق 15% بقوة 0,5P( %82=(179337القاهرة الكبرى

ميكن اكتشاف فارق 18% بقوة 0,5P( %80=(111132وجه قبلي

ميكن اكتشاف فارق 17% بقوة 0,5P( %83=(185141وجه بحري

ميكن اكتشاف فارق 25% بقوة 0,5P( %82=(65193إقليم السويس

مقدم اخلدمة

ميكن اكتشاف فارق 9% بقوة 0,5P( %80=(477594التعاون األملاني

ميكن اكتشاف فارق 25% بقوة 0,5P( %82=(63209منظمة العمل الدولية

النوع
ميكن اكتشاف فارق 12% بقوة 0,5P( %80=(271479ذكور

ميكن اكتشاف فارق 12% بقوة 0,5P( %80=(269324إناث

ميكن اكتشاف فارق 9% بقوة 0,5P( %84=(540803اإلجملي

واإلقليم  املدرسة،  لنوع  وفقًا  للمستفيدين وغيراملستفيدين  املكتملة  املقابالت  )3(: عدد  جدول 
اجلغرايف، ومقدم اخلدمة
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ونظرا ألن عينة االستطالع تعتبر عينة طبقية غير موزعة 
االستطالع  شملها  التي  املدارس  مع  متناسب  بشكل 
كان   ، عدمها  من  البرنامج  من  االستفادة  مع  وكذلك 
البيانات  حتليل  عند  النسبية  األوزان  تطبيق  من  البد 
حساب  مت  وقد  االستطالع،  نتائج  حتيز  عدم  لضمان 
مت  التي  العينة  احتماالت  إلى  استناًدا  املعاينة  أوزان 
حسابها لكل طبقة، حيث مت اعتبار أن طبقات املعاينة 
واحتمالية  البرامج.  من  لالستفادة  وفقا  املدارس  هي 
االختيار للطبقة h هي nh/Nh، بحيث تعني nh إجمالي 
عدد الطالب الذين مت اختيارهم من الطبقة h وتعني 
توفرت  الذين   h الطبقة  الطالب يف  عدد  إجمالي   Nh
أرقام تليفوناتهم. والوزن النسبي لكل طالب يف الطبقة 
Nh/nh. وقد مت تعديل  h هو مقلوب احتمالية اختياره 
الوصول  وعدم  الرفض  حاالت  عن  للتعويض  األوزان 
للطالب ألي سبب، بحيث تشمل الطالب الذين رفضوا 
املشاركة يف االستطالع و/أو من لم يتم الوصول إليهم 
واألرقام  الرد  وعدم  املشغولة،  األرقام  مثل  سبب  ألي 
طريق  عن  النهائية  األوزان  حساب  مت  وقد  اخلاطئة. 
حتويل أوزان حاالت عدم املشاركة التي مت تعديلها إلى 
أوزان معيارية ، ليكون عدد املقابالت املكتملة التي لم 
يتم تطبيق األوزان عليها مساٍو لعدد املقابالت املكتملة 

التي مت تطبيق األوزان عليها.

جـ. وسائل جمع البيانات:

البيانات  جلمع  كوسيلة  الهاتفية  املقابالت  اختيار  مت 
نظًرا ملزايا تلك الوسيلة من حيث توفير الوقت والتكلفة، 
وذلك بعد النجاح الذي أظهرته نتائج االختبار القبلي يف 

هذا الصدد.

د. جمع البيانات:

يف  وانتهى   2016/1/22 يف  البيانات  جمع  بدأ 
.2016/3/11

تكون فريق جمع البيانات من 14 باحثاً، وقد مت تدريب 
الفريق يف يومي 2016/1/22 و 2016/1/28، ومت يف 
هذا التدريب  تعريف الفريق بخدمات اإلرشاد الوظيفي 
والهدف من الدراسة، باإلضافة إلى التدريب على أسئلة 
توجيه  كيفية  حول  مفصل  نقاش  إجراء  مع  االستمارة 

األسئلة والهدف منها، باإلضافة إلى:

أخالقيات أبحاث املسوح «
كيفية إلقاء مقدمة عن االستطالع. «
كيفية اإلجابة عن أسئلة املشاركني يف االستطالع  «
على  « تنطوي  التي  للمواقف  االستعداد  كيفية 

مشكالت وحتديات
على  « التأثير  دون  اإلجابات  استخالص  كيفية 

إجابات املشاركني

املوضوعات  على  احتوى  للتدريب  دليل  إعداد  مت  وقد 
للقراءة  املستطلعني  الباحثني  على  توزيعه  ومت  السابقة 
والدراسة قبل بدء جمع البيانات. وقد مت إعادة االتصال 

بعينة من املجيبني للتأكد من جودة عمل الباحثني.

بعد االنتهاء من مرحلة جمع البيانات مت إعداد بروتوكول 
)التعاون  املتعاقدة  للجهات  وتسليمه  البيانات  جمع 

األملاني/منظمة العمل الدولية(.

ه. التحليل اإلحصائي:

احلزمة  باستخدام  وحتليلها  البيانات  إدخال  مت 
للعلوم االجتماعية )SPSS(، كما مت إجراء  اإلحصائية 
حتليل كيفي لألسئلة املفتوحة. ولضمان جودة التحليل 
اإلحصائيني  الباحثني  من  إثنني  تكليف  اإلحصائي، مت 
مت  وبعدها  مستقل،  بشكل  اإلحصائي  التحليل  بعمل 

مراجعة امللف اإلحصائي من قبل خبير إحصائي.
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النسبةاملتغير
1732 – أقل من 19 سنةالعمر

1950 – أقل من 20 سنة

2016 – أقل من 22 سنة

222 سنة فأكثر
45ذكرالنوع

55أنثى

32القاهرة الكبرىاملنطقة اجلغرافية*
23الوجه القبلي

26الوجه البحري
19منطقة السويس

92مدارس ثانوية فنية - 3 سنواتنوع املدرسة

6مدارس ثانوية فنية - نظام التعليم املزدوج

2مدارسة ثانوية فنية - 5 سنوات
66احلضرمنطقة اإلقامة

34الريف

80التعاون األملاني اإلمنائيمقدم اخلدمة
20منظمة العمل الدولية

4أقل من 500 جنيه مصريدخل األسرة
50011 إلى أقل من 1000 جنيه مصري

100016 إلى أقل من 1500 جنيه مصري
150021 إلى أقل من 2000 جنيه مصري
200015 إلى أقل من 3000 جنيه مصري

300011 جنيه مصري أو أكثر
3رفض اإلجابة

1ال يوجد دخل ثابت

18لم يحدد

اخلصائص الدميوجرافية
كانت خصائص املشاركني يف االستطالع كالتالي:

جدول )4( اخلصائص الدميوغرافية للمشاركني يف االستطالع
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النسبةاملتغير

13أمياملستوى التعليمي للوالد

8أقل من املرحلة االبتدائية

27املرحلة االبتدائية – املرحلة اإلعدادية

33املرحلة الثانوية ومايعادلها
4فوق املتوسط

8التعليم اجلامعي

صفرالدراسات العليا
2رفض اإلجابة

5ال أتذكر/ ال أعرف
30أمياملستوى التعليمي للوالدة

10أقل من املرحلة االبتدائية

21املرحلة االبدائية – املرحلة اإلعدادية

29املرحلة الثانوية ومايعادلها
2فوق املتوسط

3التعليم اجلامعي

صفرالدراسات العليا
3رفض اإلجابة

2ال أتذكر/ ال أعرف

* القاهرة الكبرى )القاهرة- اجليزة(، ومنطقة السويس )األسكندرية – بورسعيد - إسماعيلية(، الوجه البحري )املنوفية - كفر الشيخ(، الوجه 

القبلي )بني سويف – الفيوم(.
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القيود والتحديات
واجه فريق البحث عدة قيود خالل جمع البيانات كان 
من شأنها التأثير على اجلدول الزمني للمهمة البحثية، 

وقد تضمنت تلك القيود: 

اخلاصة  « االتصال  بيانات  بعض  توفر  عدم 
للمهمة  الزمنية  الفترة  على  أثر  مما  باخلريجني 
البحثية ، ويف بعض احلاالت أثر على العينة، حيث 
مت حذف بعض املدارس نظرا لعدم كفاية البيانات. 

انخفاض معدل االستجابة يف بعض املناطق )على  «
على  أثر  له  كان  القبلي(  الوجه  يف  املثال  سبيل 
قام  حيث  العمل،  إلجناز  املطلوبة  الزمنية  الفترة 
فريق العمل بإضافة مدارس جديدة للعينة لضمان 

نتائج ميكن االعتماد عليها يف املقارنة. 

مبا  « الفئات  بعض  يف  االستجابة  معدل  انخفاض 
يجعل املقارنة بني املستفيدين من خدمات اإلرشاد 
غير  الفئات  تلك  يف  املستفيدين  وغير  الوظيفي 
ممكنة،  وال ميكن االعتماد على نتيجتها، لذا لم 
يتم إدراج املقارنة بني املستفيدين وغير املستفيدين 
يف الفئات التالية: املدارس التي تلقت منهج منظمة 
سنوات،  اخلمس  بنظام  واملدارس  الدولية،  العمل 

واملدراس يف إقليم السويس. 

الفترة الزمنية بني احلصول على اخلدمة والتقييم  «
كانت طويلة يف بعض احلاالت، حيث حصل بعض 
الطالب على اخلدمة يف فترة مبكرة من دراستهم، 
لذلك لم يكن باستطاعة بعض املستفيدين التأكيد 
تذكيرهم  يتم  وكان  اخلدمة  على  حصولهم  على 
تقسيمهم  يتم  كان  إجابتهم  على  وبناًء  باخلدمة، 

ملستفيدين وغير مستفيدين.

التحقيق  « لالستطالع شكل  القبلي  االختبار  خالل 
منظمة  برنامج  من  املستفيدين  استجابات  من 
العمل الدولية حتديا نظرا لتباين أسلوب تدريسه 
من مدرسة إلى أخرى. وخالل املقابلة الهاتفية مت 
تذكير املشاركني مبحتوى خدمة اإلرشاد الوظيفي 
يقوم  اخلدمة  تلك  تلقي  على  تأكيدهم  حالة  ويف 
الباحث بتصنيفهم كمستفيدين، وبعد الوصول إلى 
عدد محدد من غير املستفيدين، مت إجراء املقابالت 
توازن  بهدف حتقيق  وذلك  فقط،  املستفيدين  مع 

بني عدد املستفيدين وغير املستفيدين.

والتعليم  « التربية  وزارة  لفتت  البيانات  جمع  أثناء 
وفرتها  التي  البيانات  أن  إلى  البحث  فريق  انتباه 
الوزارة شملت طالب ملتحقني بنظام املنازل، لذا 
قام فريق جمع البيانات باالتصال بجميع املشاركني 
وقد  ذلك،  من  للتحقق  أكثر  أو  سنة   21 البالغني 
تبني أن 29 منهم التحقوا بنظام املنازل ومت حذف 

مشاركتهم باالستطالع.

أثناء تصميم االستمارة لم يتم التوصل إلى اتفاق  «
بشأن تعريف "املشاركني الذين يعملون يف األعمال 
هذه  ضمن  املشاركني  تصنيف  مت  لذا  احلرة"، 
الفئة يف حالة قيامهم بتعريف أنفسهم باشتغالهم 
بالعمل احلر، وهو ما ال يقابل بالضرورة التعريف 
اإلجرائي للعمل احلر. )على سبيل املثال: العاملني 
يف قطاع التشييد حتت إشراف مدراء - والذين ال 
يقعون عادة ضمن تلك الفئة – عرفوا أنفسهم يف 

االستطالع أنهم من أصحاب العمل احلر(. 
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5

35

59

1

شكل )1(
رؤية املستفيدين لفائدة خدمات اإلرشاد الوظيفي )%(

مفيد جدا مفيد غير مفيد غير مفيد 
على اإلطالق

2 1

97

شكل )2(
استعداد املستفيدين لتشجيع شباب آخرين على االلتحاق 

بخدمات اإلرشاد الوظيفي )%(

نعم ال لم يحدد

عدد اإلجابات: 540عدد اإلجابات: 540

القسم األول:

تقييم خدمات اإلرشاد الوظيفي 
من وجهة نظر املستفيدين

للخدمات  املستفيدين  تقييم  نتائج  القسم  هذا  يعرض 
التى حصلوا عليها من خالل برامج اإلرشاد الوظيفي. 
وقد بلغ إجمالي عدد املستفيدين بالعينة 540 مستفيدا، 
الوظيفي من  477 منهم حصلوا على خدمات اإلرشاد 
تلقوا   169( اإلمنائي  األملاني  التعاون  برنامج  خالل 
 109 النهائية،  السنة  منهج  تلقوا   199 الكامل،  املنهج 
تلقوا املنهج املكثف(، و63 من املستفيدين حصلوا على 
العمل  منظمة  خالل  من  الوظيفي  اإلرشاد  خدمات 
 ,271 الذكور  من  املستفيدين  عدد  بلغ  وقد  الدولية. 
املستفيدين  عدد  وبلغ   ،269 اإلناث  من  واملستفيدات 
فى   ،407 سنوات  الثالث  الفنية  الثانوية  املدارس  من 
حني بلغ عدد املستفيدين من خريجى املدارس الثانوية 
بلغ  كما   ، خريج   104 سنوات   اخلمس  نظام  الفنية 
عدد املستفيدين من الوجه البحري 185, ومن القاهرة 
الكبرى 179 ، ومن الوجه القبلى 111 ، باإلضافة إلى 

65 من إقليم السويس.

التى  اإلستفادة  ملدى  املستفيدين  تقييم   1  .1
حصلوا عليها من خدمات اإلرشاد الوظيفي

العظمى  الغالبية  أن  الرأي  استطالع  نتائج  أوضحت 
 )%94( الوظيفي  اإلرشاد  خدمات  من  املستفيدين  من 
)شكل  مفيدة جدا  إلى  مفيدة  تلك اخلدمات  أن  يرون 
1(، يف حني يرى 6% فقط منهم أنها غير مفيدة أو غير 
مفيدة على اإلطالق. ومع ذلك أشارت نسبة أعلى من 
املستفيدين )97%( إلى استعدادهم لتشجيع آخرين على 
ويجدر   .)2 )شكل  الوظيفي  اإلرشاد  خدمات  حضور 
اإلشارة إلى أن 65% ممن يرون أن هذه اخلدمات ليست 
على  آخرين  لتشجيع  استعدادهم  إلى  أشاروا  مفيدة 

حضورها.

إلى  أشاروا  التناقض  هذا  تفسير  عن  سؤالهم  وعند 
عام،  بشكل  ومفيدة  داعمة  اخلدمات  أن  يرون  أنهم 
التزامهم بحضور  إال أن ظروفهم الشخصية مثل عدم 
اجللسات أو عدم اهتمامهم بالعمل بعد التخرج أدت إلى 

أن اخلدمة املقدمة لم حتقق الفائدة املرجوة.
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1. 2 التقييم الذاتي للمستفيدين بعد احلصول 
على خدمات اإلرشاد الوظيفي

من  غيرها  عن  الوظيفي  اإلرشاد  خدمات  تختلف 
الهدف  إن  إذ  الفنية،  وغير  الفنية  التدريبية  الدورات 
منها هو بناء قدرات املستفيدين من الشباب مبا يلزمهم 
للتوظف  قابليتهم  على حتسني  تساعدهم  مهارات  من 
العمل من  ، حيث جتعلهم أكثر دراية بأنفسهم وبسوق 
حيث الفرص املتاحة يف هذا السوق وأساليب االلتحاق 
بها ، والتقدم لشغل الوظائف املختلفة، وبالتالي فخدمة 
اإلرشاد الوظيفى تعمل كبرنامج مكمل يعمل على إضافة 
املهارات والصفات الشخصية إلى املهارات الفنية التي 
االستطالع  عمل  لذلك  املدرسة.  يف  الطالب  يتعلمها 
على معرفة رؤية اخلريجني ملا تعلموه من املهارات من 
خالل اخلدمات التي تلقوها لتقييم مدى حتقق الهدف 

املرجو.

اجلوانب  عن  مفتوحاً  سؤاالً  االستطالع  تضمن  وقد 
الوظيفي،  اإلرشاد  من خدمات  املشاركون  تعلمها  التي 
من  كان  التي  النواجت  بعض  عن  ذلك  بعد  ومت سؤالهم 
املقدمة  التوجيه  خدمات  من  تعلمها  لهم  املخطط 
ساعدتهم  قد  مدى  ألي  يحددوا  أن  منهم  وُطلب  لهم، 
أن  لالنتباه  الالفت  ومن  تعلمها.  على  اخلدمات  تلك 
اخلريجني قد سارعوا بذكر النواجت املخطط لهم تعلمها 

قبل إرشادهم بالعبارات التي مت صياغتها مسبقاً.

وكما يتضح من شكل )3( أن تعلم كيفية البحث عن عمل 
وكيفية التقدم للوظائف يأتي يف مقدمة املهارات التي 
اكتسبها املستفيدون من خدمات اإلرشاد الوظيفي، حيث 
أشار إلي ذلك 24% ممن شملهم االستطالع، يليها الثقة 
بالنفس )17%(، وكيفية حتديد أهدافهم وأولوياتهم يف 
احلياة وكيفية الوصول إليها وكيفية إجراء مقابلة العمل 
أو ملء  الذاتية  السيرة  )11% لكل منها(، وكيفية كتابة 

طلب العمل والتعامل مع اآلخرين )9% لكل منها(.
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2

2
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1

1

1

39

17

كيفية البحث عن عمل والتقدمي يف الوظائف

الثقة بالنفس

كيفية حتديد أهدايف وأولوياتي والوصول إليها

كيفية إجراء مقابلة عمل

كيفية إعداد السيرة الذاتية وملء طلب العمل

رؤية املستفيدين ملا تعلموه من خدمات اإلرشاد الوظيفي )%(

كيفية التعامل مع اآلخرين

كيفية حتديد قدراتي ونقاط قوتي وضعفي

اإلعتماد علي الذات

احترام الرأي اآلخر

التعامل باحترافية مع الزمالء يف العمل

كيفية اختيار العمل املناسب

كيفية بدء مشروع خاص بي

مهارات العرض والتقدمي

كيفية التعبير عن رأي بوضوح ولباقة

كيفية اتخاذ القرار والتفكير فيه

كيفية التعامل مع مديري يف العمل/ صاحب العمل

كيفية استشارة اآلخرين عند اتخاذ القرار

أخري

ال أتذكر/ لم يحدد

شكل )3(

عدد اإلجابات: 540

يُسمح بتعدد اإلجابات



24

)%(

61 28 3 3 5

52 37 3 6 2

4543 4 4 4

3453 4 5 4

4443 4 5 4

3849 3 5 5

4640 3 7 4

5134 4 6 5

3847 2 9 4

3846 4 7 5

4638 3 9 4

4336 4 10 7

4632 5 10 7

زيادة ثقتك بنفسك

معرفة التصرف يف مقابالت العمل

اتخاذ قراراتك املهنية مبفردك

معرفة حقوقك وواجباتك يف العمل

حتديد نقاط قوتك

شكل )4(
مدى مساهمة خدمات اإلرشاد الوظيفي يف حتقيق بعض األهداف الشخصية 

للمستفيدين )%(

معرفة كيفية التعامل مع املواقف الصعبة يف العمل مع الزمالء واملشرفني

اكتساب املهارات الالزمة للحصول على عمل واالحتفاظ به

معرفة االختيارات املهنية أمامك واملقارنة بينها

معرفة كيفية كتابة سيرتك الذاتية أو ملء طلب عمل

معرفة الوسائل واألساليب املستخدمة يف البحث عن عمل

حتديد أهدافك املستقبلية

احلصول على معلومات أكثر عن الوظائف املتاحة يف سوق العمل

احلصول على معلومات عن فرص التعليم والتدريب يف سوق العمل

لم يساعدني على اإلطالقلم يساعدنيلم يحددساعدنيساعدني جدا

عدد اجمليبني: 540

وعند سؤال املستفيدين من خدمات اإلرشاد الوظيفي 
تلك  مساعد  ومدى  الشخصية  األهداف  بعض  عن 
اخلدمات لهم على حتقيقها، أشار أكثر من ثالثة أرباع 
أو  ساعدتهم  قد  اخلدمات  تلك  أن  إلى  املستفيدين 
ساعدتهم جدا على حتقيق األهداف الشخصية التي مت 

سؤالهم عنها، كما هو موضح بشكل رقم )4(. 

وقد وافقت غالبية املستفيدين )89%( على أن اخلدمات 
كيفية  ومعرفة  بأنفسهم  ثقتهم  زيادة  على  ساعدتهم 
أن  ترى  الغالبية  أن  كما  العمل،  مقابالت  التصرف يف 
تلك اخلدمات قد ساعدتهم على اتخاذ قرارتهم املهنية 
العمل  يف  وواجباتهم  بحقوقهم  وعيهم  وزيادة   ،)%88(

)87%(، وحتديد نقاط قوتهم )%87(.
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32

15

14

12

7

3

3

3

24

قصر مدة البرنامج 

 عدم التطبيق العملي للمفاهيم

الشرح غير اجليد للمدرسني

عدم انتظام احلصص وعدم التنظيم

)توقيت البرنامج غير مناسب)قبل االمتحانات

شكل )5(
املشاكل والتحديات التي تواجه خدمات اإلرشاد الوظيف )%(

البرنامج غير معمم يف كل املدارس يف اجلمهورية

عدم اتساق البرنامج مع احلياة العملية الواقعية

عدم تقبل الطالب للرأي اآلخر

أخري

عدد اجمليبني: 95

يسمح بتعدد اإلجابات.

النسبة ممن أشاروا إلى وجود مشاكل أو عيوب.

خدمات  لتحسني  املستفيدين  مقترحات   3  .1
اإلرشاد لوظيفي املستقبلية

1. 3. 1 مشاكل وحتديات  خدمات اإلرشاد الوظيفي 

للمشاركني  ليتيح  مفتوحاً  سؤاالً  االستطالع  تضمن 
حتديد التحديات الرئيسية التي تواجه خدمات اإلرشاد 
لتحسني  ومقترحاتهم  نظرهم  وجهة  من  الوظيفي 

اخلدمات يف املستقبل.

يرى 94% من املستفيدين أن خدمات اإلرشاد الوظيفي 
وجود  إلى  أشارت   )%15( نسبة صغيرة  أن  إال  مفيدة، 
بعض املشكالت أو التحديات التي تواجه تلك اخلدمات.

ويتبني أن النسبة األعلى - ممن ذكروا وجود حتديات 
البرنامج  مدة  قصر  إلى  أشارت   - اخلدمات  تواجه 
حصلوا   ممن  املستفيدين  بني  النسبة  هذه  )ارتفعت 
األملاني  للتعاون  التابعة  الوظيفي  اإلرشاد  خدمة  على 
 ،)5( شكل  يف  موضح  هو  كما  املكثفة(  الدورة  خالل 
يقوموا  ،كأن  للمفاهيم  العملي  التطبيق  عدم  ذلك  يلي 
بإجراء مقابالت عمل حقيقية مع أصحاب األعمال، ثم 
القليل  أن  يرون  حيث   ، للمدرسني  اجليد  غير  الشرح 
القدرة على الشرح،  أو  من املدرسني ال يتمتع باخلبرة 
احلصص  انتظام  عدم  أيًضا  املستفيدون  ذكر  وقد 
وتوقيت اخلدمة غير املناسب حيث حصلوا عليها قبل 
توجيه  صعوبة  إلى  أدى  ما  وهو  مباشرة  االمتحانات 

انتباههم الكامل لها.

إلى  املشاركني  هؤالء  من  صغيرة  نسبة  أشارت  وقد 
العمل  توفير فرص  املشكالت األخرى مثل عدم  بعض 
أو التدريب، وهو ما ال يقع ضمن نطاق خدمات اإلرشاد 
الوظيفي، بل تهدف تلك اخلدمات إلى حتسني القابلية 

للتوظف وهو ما يعني زيادة فرص العثور على وظيفة.

1. 3. 2 مقترحات تطوير خدمات اإلرشاد الوظيفي

خدمات  لتطوير  مقترحاتهم  عن  املستفيدين  بسؤال 
املقترحات  جاءت  املستقبل،  يف  الوظيفي  اإلرشاد 
لتعكس املشكالت  التي سبق ذكرها، حيث أشار %14 
من املشاركني إلى ضرورة أن تكون مدة تدريس املناهج 
والتطبيق  العمل  فرص  توفير  من  كل  ذلك  يلي  أطول، 
العملي للمفاهيم التي يتم تدريسها بالبرنامج، وأن يتم 
تعميم اخلدمة لتشمل كل املدارس يف أنحاء اجلمهورية، 
تدريس  وبدء  كفاءة،   أكثر  ومشرفني  مدربني  واختيار 
يف  تدريسه  يتم  كأن  أصغر  عمرية  مراحل  يف  املناهج 

املرحلة اإلعدادية.

ذكروا  قد  املستفيدين  بعض  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
بعض املقترحات األخرى تضمنت توفير دورات تدريبية 
واملتابعة مع املستفيدين من تلك اخلدمات بعد التخرج.
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القسم الثاني:

 قابلية خريجي املدارس الثانوية 
الفنية للتوظف

للتوظف  القابلية  مهارات  الدولية  العمل  منظمة  تَُعّرف 
بأنها "املهارات واملعارف والقدرات التي تعزز من قدرات 
عليها  واحلفاظ  وظيفة  على  احلصول  على  العامل 
واحلصول   ، التغيير  مع  والتماشى  العمل  يف  والترقي 
على وظيفة أخري إذا أراد ذلك أو إذا مت إنهاء خدمته، 
وأن يلتحق بسوق العمل بسهولة خالل الفترات املختلفة 
يف حياته"2.  وتتضمن هذه املهارات واملعارف والقدرات 
العمل ضمن  املثال وليس احلصر مهارات:  على سبيل 
األساسية  واملهارات  واالبتكار،  املشكالت،  فريق،وحل 
الستخدام احلاسب اآللي، ومهارات التواصل ومهارات 
يف  لإلستمرار  واالستعداد  اللغات،  وإتقان  العرض، 
والتسويق  وظيفة  عن  البحث  على  والقدرة  الدراسة، 
الذاتي. وتعبر العديد من املؤشرات عن قابلية الشخص 
سبق  التي  األساسية  املهارات  امتالك  ومنها:  للتوظف 
على  قدرتها  ومدى  وجودتها  الوظيفة  ونوعية  ذكرها، 
يتطلبه  الذي  والتوقيت  صاحبها،  إحتياجات  تلبية 
حصول الشخص على وظيفة بعد البدء يف البحث عن 

العمل3.

ويستعرض هذا القسم نتائج االستطالع اخلاصة بتقييم 
مدى قابلية 1343 من خريجي املدارس الثانوية الفنية 
خدمات  من  املستفيدين  من   540 يشمل  مبا  للتوظف 
اإلرشاد الوظيفي و803 من غير املستفيدين )مجموعة 
املقارنة يف هذه الدراسة(، وقد شملت األسئلة يف هذا 
وقدراتهم  ملهاراتهم  املشاركني  رؤية  عن  أسئلة  اجلزء 
ورؤيتهم  املستقبل  يف  املهني  ومسارهم  الشخصية 
لقدراتهم على التقدمي على الوظائف فى سوق العمل.  
وتهدف األسئلة يف هذا القسم أيضا إلى قياس مبادرات 
من  للتوظف  قابليتهم  لتحسني  الشخصية  اخلريجني 
خالل حضورهم دورات تدريبية و قيامهم بتعليم أنفسهم 

مهارات أو لغات جديدة بعد التخرج.

الفنية  الثانوية  املدارس  خريجي  رؤية   1  .2
لقابليتهم للتوظف

2. 1. 1 الرؤية الذاتية خلريجي املدارس الثانوية الفنية 
ملهاراتهم وقدراتهم التي حتسن من قابليتهم للتوظف

مت سؤال خريجي املدارس الثانوية الفنية بالعينة سواء 
من استفادوا من خدمات اإلرشاد الوظيفي أم الذين لم 
منهم  وُطلب  والقدرات،  املهارات  بعض  يستفيدوا  عن 
أن يقوموا بتقييم كل قدرة أو مهارة لديهم على مقياس 
من 1 إلى 4 بحيث تعني الدرجة 1 أنه ليس لديهم تلك 
املهارة  أوالقدراة، وتعني الدرجة 4 أنها تعد من نقاط 

قوتهم.

وقد جاءت النتائج لتوضح عدم وجود اختالفات كبيرة 
بني تقييم املستفيدين وغير املستفيدين لغالبية املهارات، 
وقد اجته معظم خريجي املدارس الفنية الثانوية )أكثر 
من ثلثيهم( إلى التقييم املرتفع )3 و4 درجات( لقدراتهم 
ومهاراتهم خاصة تلك التي تتعلق بالتواصل الفعال مع 
واحترام  فريق،  ضمن  العمل  على  والقدرة  اآلخرين، 

الرأي اآلخر، باإلضافة إلى ثقتهم بأنفسهم.
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عدد اجمليبني: 1343
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شكل ) 6 (
القدرة على حتديد نقاق القوة والضعف )%(

غير مستفيد مستفيد

لم يحدد

عدد اجمليبني: 1343
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شكل ) 7 (
احترام الرأى اآلخر حتى يف حالة اإلختالف 

معه )%(

غير مستفيد مستفيد
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عدد اجمليبني: 1343

شكل ) 9 (
القدرة على حتديد االهتمامات )%(

لم يحدد

غير مستفيد مستفيد
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عدد اجمليبني: 1343

شكل ) 8 (
القدرة على العمل ضمن فريق )%(

لم يحدد

غير مستفيد مستفيد

وعلى الرغم من أن التقييم الذاتى للمهارات والقدرات لكل من 
مجموعة املستفيدين ومجموعة غير املستفيدين متقارب إلى 
حد كبير، إال أن هناك قدر قليل من االختالفات التي ميكن 
أن  تكون ناجتة عن احلصول على خدمات اإلرشاد الوظيفي، 
يقيم  والضعف، حيث  القوة  نقاط  القدرة على حتديد  ومنها 
قدرتهم  الوظيفي  اإلرشاد  خدمات  من  املستفيدين  من   %70
على ذلك بدرجات تراوحت ما بني 3 و 4، مقابل نسبة ـ %63 

بني غير املستفيدين، كما هو موضح بشكل )6(.

ترتفع – بشكل طفيف – نسبة املستفيدين )46%( الذين  «
يقيمون قدرتهم على حتديد اهتماماتهم بـأربع درجات، 
كما هو موضح يف  املستفيدين  بـ 41% من غير  مقارنة 

شكل )9(.

يتعلق  فيما  املستفيدين  وغير  املستفيدين  نسب  تختلف  ولم 
بتقييمهم لكل من: الثقة بالنفس ومهارات القيادة والقدرة على 
تقدمي  على  والقدرة  والتقدمي  العرض  ومهارات  املشاكل  حل 
مهنية  قرارامت  اتخاذ  على  والقدرة  ومبتكرة  جديدة  حلول 
تزد  لم  حيث  فعال،  بشكل  اآلخرين  مع  والتواصل  بأنفسهم 

الفروق بني املجموعتني يف درجات التقييم املختلفة عن %4.

الوظيفي  « اإلرشاد  خدمات  من  املستفيدين  نسبة  ترتفع 
بـأربع  فريق  ضمن  العمل  على  قدرتهم  يقيمون  الذين 
درجات )69%(، مقارنة بـ 58% من غير املستفيدين، كما 

يظهر يف شكل )8(.

حيث يتبني أن املستفيدين أكثر ميال لتقييم  أنفسهم بدرجة 
الذى  املستفيدين ألنفسهم،األمر  تقييم غير  من  نسبياً  أعلى 
يشير إلى وجود قدر أعلى من الثقة بالنفس لدى املستفيدين: 

الوظيفى  « اإلرشاد  املستفيدين من خدمات  أن  تبني  كما 
حتى  اآلخر  للرأي  احترامهم  من  أعلى  بدرجة  يتمتعون 
مجموعة  من   %77 أن  حيث  معه،  االختالف  حالة  يف 
درجات  بـأربع  لديهم  القدرة  هذه  يقيمون  املستفيدين 
مقارنة بـنسبة 69% بني مجموعة غير املستفيدين، كما 

هو موضح يف شكل )7(.
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2. 1. 2 رؤية املسار املهني وحتديد األهداف املهنية

باإلضافة إلى السؤال عن املهارات والقدرات، مت سؤال 
املهنية،  أهدافهم  عن  الفنية  الثانوية  املدارس  خريجي 
للتوظف؛ وقد متت  لقابليتهم  والتي متثل مؤشرا هاما 
اإلشارة إلى أنهم قد سبق لهم التفكير يف أماكن العمل 
واملسارات املهنية احملتملة، وقد سأل االستطالع بشكل 
خاص عن استعداد اخلريجني للبدء فى تنفيذ مشروع 

خاص بهم.

وتبني أن معظم خريجي املدارس الثانوية الفنية لديهم 
الثالث سنوات  هدف مهني يرغبون يف حتقيقه خالل 
القادمة كما هو موضح يف شكل )17(. وقد أوضحت 
أشاروا  الذين   )%86( املستفيدين  نسبة  ارتفاع  النتائج 
إلى أن لديهم هدف مهني يرغبون يف حتقيقه مقارنة 
 %90 النسبة  هذه  بلغت  وقد   .)%77( املستفيدين  بغير 
من  املستفيدات  بني  و%82  الذكور  من  املستفيدين  بني 

اإلناث.

وقد كان هناك العديد من اخلريجني الذين يفكرون يف 
نسبة  تقريبا  تساوت  وقد  بهم،  خاص  مشروعهم  بدء 
املستفيدين )55%( وبني غير  ذلك بني  يفكرون يف  من 
املستفيدين )51%( وفقا لشكل )18(، وترتفع هذه النسبة 
بني املستفيدين من الذكور )63%(، مقارنة باملستفيدات 

من اإلناث )%48(.

ومن اجلدير بالذكر أن نسبة  7% من املستفيدين ونسبة 
5% من غير املستفيدين قد أشاروا إلى أنهم يفكرون يف 
بدء مشروعهم اخلاص فى حالة توفر التمويل الالزم، 
واالنتهاء من الدراسة أو اخلدمة العسكرية، أويف حالة 
عدم توفر العمل املناسب أو عدم كفاية الدخل من العمل 

أو يف حالة وجود فكرة مشروع متميزة.

7786

نعم ال

14 23

شكل ) 17 (
القدرة على حتديد األهداف املهنية )%(

غير مستفيد مستفيد
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عدد اجمليبني: 1343
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وقد بلغت نسبة املستفيدات اإلناث الالتي لديهن سيرة 
ذاتية 21%، بينما بلغت 30% بني املستفيدين من الذكور.

وبسؤال املستفيدين الذين لديهم سيرة ذاتية عن دورية 
حتديثها تبني أن 81% منهم لم يقوموا بتحديثها من قبل، 

وذلك مقارنة بـ 92% من غير املستفيدين. 

وقد ارتفعت نسبة اخلريجني الذين على دراية بكيفية 
اإلرشاد  خدمات  من  املستفيدين  بني  عمل  طلب  ملء 
املستفيدين  بالنسبة بني غير  الوظيفي )85%(، مقارنة 
هذه  تختلف  ولم   ،)20( بشكل  مبني  هو  كما   ،)%68(
النسب بني املستفيدين من الذكور وبني املستفيدين من 

اإلناث. 

18
26

73

1

80

2

شكل ) 19 (
امتالك سيرة ذاتية )%(

نعم اللم يحدد

عدد املجيبني: 1343

غير مستفيد مستفيد

68
85

12
3

28
4

شكل ) 20 (
معرفة كيفية ملء طلب التقدم لوظيفة )%(

نعم اللم يحدد

عدد اجمليبني: 1343

غير مستفيد مستفيد

2. 1. 3 رؤية اخلريج  لقدرته على التقدم لشغل وظيفة 

قدرته  على  تعتمد  للتوظف  الشخص  قابلية  ألن  نظرا 
ملؤهالته  مناسبة  أنها  يرى  التي  للوظائف  التقدم  على 
اخلريج  يرى  كيف  االستطالع  درس  فقد  وتطلعاته، 
قدراته املرتبطة بالتقدم لشغل وظيفة. وعلى الرغم من 
انخفاض نسبة من لديهم سيرة ذاتية، ارتفعت كثيراً نسبة 
من هم على دراية بكيفية ملء طلب عمل، وقد ارتفعت 
هذه النسبة بشكل كبير بني مجموعة املستفيدين مقارنة 
أن  بالذكر  اجلدير  ومن  املستفيدين.  غير  مبجموعة 
خدمات اإلرشاد الوظيفي التي يقدمها التعاون األملاني 
اإلمنائي لم تتضمن كتابة السيرة الذاتية وحتديثها، يف 
حني ركزت على كيفية ملء طلب العمل وتقدميه، وهو 

ما قد يشكل تفسيرا للنتائج السابق ذكرها.

املستفيدين  ربع  حوالي  أن  االستطالع  نتائج  أوضحت 
من خدمات اإلرشاد الوظيفي )26%( لديهم سيرة ذاتية، 

مقارنة بـ 18% من غير املستفيدين )انظر  شكل 19(.



32

1425

75 86

شكل ) 21 (
التعلم الذاتي ملهارات ولغات جديدة بعد 

التخرج )%(

لم أتعلم أي 
مهارات أو لغات 

بنفسي

تعلمت مهارات 
أو لغات بنفسي

عدد اجمليبني: 1343

غير مستفيد مستفيد

48

92 96

شكل ) 22 (
حضور دورات تدريبية بعد التخرج )%(

حضرتلم أحضر

عدد اجمليبني: 1343

غير مستفيد مستفيد

2. 2 املبادرة الذاتية من قبل اخلريجني 
لتحسني قابليتهم للتوظف

من  كنوع  اخلريج  بها  قام  التى  باألنشطة  يتعلق  فيما   
املبادرة الذاتية من أجل حتسني القابلية للتوظف، فقد 
مت السؤال عن ما إذا ما قام املبحوث بعد التخرج بتعلم 
دورات  بحضور  قام  أو  بنفسه  جديدة  لغة  أو  مهارة 
إرشاد  أو  توظيف  خدمات  على  حصل  و/أو  تدريبية 

وظيفي خارج املدرسة. 

و قد أوضحت النتائج أن مجموعة املستفيدين أكثر ميالٍ 
إلى املبادرة بتعليم أنفسهم مهارات ولغات جديدة مقارنة 
بغير املستفيدين، حيث أشار ربع املستفيدين )25%( إلى 
وذلك  لغة جديدة  أو  مهارة  أنفسهم  بتعليم  قاموا  أنهم 

مقارنة بـ 14% فقط من غير املستفيدين.

وقد بلغت نسبة املستفيدات اإلناث الالتي قمن بتعليم 
تلك  بلغت  بينما   ،%19 جديدة  لغة  أو  مهارة  أنفسهن 

النسبة 32% بني املستفيدين من الذكور.

 وقد جاء يف مقدمة اللغات التي مت ذكرها كل من اللغة 
حني  يف  واإليطالية،  والفرنسية  والروسية  اإلجنليزية 
استخدام  مهارات  املذكورة  املهارات  مقدمة  يف  تأتي 
مايكروسوفت  تطبيقات  استخدام  مثل  اآللي  احلاسب 
أوفيس ولغات البرمجة وبرنامج األوتوكاد والفوتوشوب، 
واألشغال  املالبس  وتفصيل  احلياكة  مهارات  يليها 

اليدوية واملهارات الشخصية.

وتبني عدم وجود اختالف جوهرى فيما يتعلق باللغات 
غير  ومجموعة  املستفيدين  مجموعة  بني  واملهارات 

املستفيدين التي تعلموها.

واإلناث  الذكور  بني  فارق  وجود  الرغم من عدم  وعلى 
وجود  يتبني  بتعلمها،  قاموا  التي  باللغات  يتعلق  فيما 
اإلناث  قامت  حيث  باملهارات،  يتعلق  فيما  اختالف 
باملبادرة بتعلم مهارات مثل احلياكة والتفصيل واألشغال 

نحو  الذكور  اجته  بينما  الشخصية،  واملهارات  اليدوية 
تعليم أنفسهم مهارات احلاسب اآللي وقيادة السيارات.

ومت كذلك  سؤال اخلريجني عما إذا كانوا قد حضروا 
أن نسبة منخفضة  وتبني  التخرج،  بعد  تدريبية  دورات 
خدمات  من  املستفيدين  من   %8( بذلك  قاموا  منهم 
هو  كما  املستفيدين(   غير  من   %4 الوظيفي،  اإلرشاد 

مبني يف شكل )22(.

وقد بلغت هذه النسبة 6% بني املستفيدات من اإلناث، 
و10% بني املستفيدين من الذكور.
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 )23 شكل  )انظر  النتائج  أظهرت  أخرى،  ناحية  ومن 
الذين  الفنية  الثانوية  املدارس  انخفاض نسبة خريجي 
للتوظف عن طريق االشتراك  بادروا بتحسني قابليتهم 
كل  أن  تبني  حيث  الهدف؛  نفس  تخدم  أنشطة  يف 
اخلريجني تقريبا لم يحصلوا على أي خدمات توظيف 

أو إرشاد وظيفي خارج املدرسة.

11

99 99

شكل ) 23 (
احلصول على خدمات اإلرشاد الوظيفي أو خدمات

التوظيف خارج املدرسة )%(

نعم ال

عدد اجمليبني: 1343

غير مستفيد مستفيد

2932

68
71

شكل ) 24 (
البحث عن وظيفة خالل فترة الدراسة )%(

نعم ال

عدد اجمليبني: 1343

غير مستفيد مستفيد

2. 3 جتارب البحث عن عمل والتوظف قبل 
وبعد التخرج

على  خاص  بشكل  القسم  هذا  من  األول  اجلزء  يركز 
التقدم  يف  الفنية  الثانوية  املدارس  خريجي  خبرات 
أن  النتائج  وتوضح  دراستهم،  خالل  والعمل  للوظائف 
خالل  بالفعل  يعملون  كانوا  تقريباً  اخلريجني  نصف 
بشكل  النسبة  هذه  انخفضت  وقد  الثانوية،  الدراسة 
من  الثاني  اجلزء  يتناول  حني  اإلناث، يف  بني  ملحوظ 

هذا القسم البحث عن عمل والتوظف بعد التخرج.

1. 2. 3 البحث عن عمل والتوظف خالل فترة الدراسة 
الثانوية

بالبحث  قاموا  أنهم  إلى  تقريباً  اخلريجني  ثلث  أشار 
هذه  وتساوت  الثانوية،  الدراسة  فترة  خالل  عمل  عن 
اإلرشاد  خدمات  من  املستفيدين  بني  تقريباً  النسبة 
الوظيفي )32%( و بني غير املستفيدين )29%( كما هو 
موضح بشكل )24(، إال أن النتائج أظهرت اختالفا بني 
املستفيدين من الذكور )48%( وبني املستفيدات اإلناث 

 .)%17(

وقد أشار نصف اخلريجني تقريباً إلى أنهم كانوا يعملون 
أثناء الدراسة، ولم تختلف هذه النسبة بني املستفيدين 
ترتفع بشكل  أنها  إال  )49%( وغير املستفيدين )%46(، 

ملحوظ بني الذكور )83%(، مقارنة باإلناث )%19(.

الفنية  الثانوية  املدارس  خريجي  نسبة  ارتفاع  وتبني 
بنظام اخلمس سنوات الذين عملوا خالل فترة الدراسة 
الثانوية )92%(، بينما بلغت تلك النسبة 56% بني خريجي 
التعليم املزدوج، وبلغت 47% بني خريجي مدارس التعليم 

الفني الثالث سنوات. 
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26

33
30

26
29

12
12

32
بحث عن عمل

استمررت يف العمل يف الوظيفة 
التي كنت أعمل بها

حصلت على وظيفة دون أن 
أبحث

لم أبحث عن عمل

67

66
53

9
15

3

2
4

4

21
2

12

1
45

3

7

70

اإلعالنات يف الشوارع 

مكتب خاص للتوظيف

مكاتب خدمات التشغيل العامة 

اإلنترنت ومواقع التواصل 
االجتماعي

اإلنترنت ومواقع 
التواصل االجتماعي

أخرون

إعالنات الصحف والتليفزيون

ذهبت لصاحب العمل وتقدمت 
للوظيفة

شكل ) 26 (
وسائل البحث عن الوظائف )%(

العائلة واملعارف

شكل ) 25 (
البحث عن عمل بعد التخرج )%(

عدد اجمليبني: 1343

النسبة ممن بحثوا عن العمل بعد التخرج
غير مستفيد مستفيد

غير مستفيد مستفيد

ونسبة  املستفيدين  من   %12 أن  لالهتمام  املثير  ومن 
مساوية من بني غير املستفيدين قد أشاروا إلى حصولهم 
على عمل دون بحث من خالل العائلة واملعارف أو عن 
طريق العمل مبشاريعهم اخلاصة، يف حني استمر %29 
من غير املستفيدين و26% من املستفيدين يف العمل الذي 
الثانوية، كما  ذكر ثلث  الدراسة  أثناء  به  كانوا يعملون 
اخلريجني تقريباً أنهم لم يبحثوا عن عمل بعد التخرج 

)33% من غير املستفيدين، و30% من املستفيدين(. 

وتكشف الدراسة املتعمقة لتجارب اخلريجني يف البحث 
بني  من   )%51( تقريباً  اخلريجني  نصف  أن  عمل  عن 
غير املستفيدين و )46%( من بني املستفيدين قد قاموا 
بالبحث عن عمل بعد االنتهاء من اختبارات نهاية العام 

مباشرة أو بعد مرور أقل من شهر. 

على  عمل   عن  البحث  يف  معظمهمم  اعتمد  وقد 
من   %67 املستفيدين،  من   %70( ومعارفهم  عائالتهم 
مت  التى  األخرى  الوسائل  شملت  املستفيدين(،  غير 
الذهاب إلى أصحاب  البحث عن عمل  استخدامها يف 
العمل وتقدمي طلبات توظف، وقد  جاءت هذه الوسيلة 
فى املركز الثانى بعد اإلعتماد على العائالت واملعارف 
حيث مت استخدامها من قبل 53% املستفيدين، و %66 
استخدام  الوسيلة  هذه  يلي  املستفيدين،  غير  بني  من 
وإعالنات  االجتماعي،  التواصل  ومواقع  اإلنترنت 
للبحث  الشوارع  يف  واإلعالنات  والتليفزيون  الصحف 
عن عمل، باإلضافة إلى مكاتب التشغيل العامة واملكاتب 
اخلاصة للتوظيف. ولم تختلف الوسائل املستخدمة يف 
البحث عن عمل بني املستفيدين وغير املستفيدين من 

خدمات اإلرشاد الوظيفي.

2. 2. 3 البحث عن عمل والتوظف بعد التخرج

أوضحت النتائج أن حوالي ثلث املشاركني باالستطالع 
النسبة بني  ارتفعت  وقد  التخرج،  بعد  بحثوا عن عمل 
املستفيدين من خدمات اإلرشاد الوظيفي )32%( مقارنة 

بغير املستفيدين )%26(.

وقد بلغت نسبة املستفيدات اإلناث الالتي قمن بالبحث 
عن عمل بعد التخرج 31%، يف حني بلغت تلك النسبة 
النسبة  تلك  بلغت  فيما  الذكور،  املستفيدين  بني   %33
43% بني مستفيدي التعليم املزدوج، و31% بني مستفيدي 
املدارس الثانوية الفنية اخلمس سنوات، و30% من بني 
الفني  الثانوي  التعليم  املستفيدين من خريجي مدارس 

الثالث سنوات.
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52

19
20
20
20

6

3
صفر

1
صفر

11

48
استمررت بالعمل يف الوظيفة 

نفسها

من 3 إلى أقل من 6 شهور بعد 
االمتحانات

من 6 أشهر فأكثر بعد 
االمتحانات

لم يحدد

من شهر إلى أقل من 3 شهور 
بعد االمتحانات

بعد االمتحانات مباشرة )أقل 
من شهر(

شكل ) 27 (
الوقت املنصرم قبل احلصول على الوظيفة 

األولى )%( 

عدد اجمليبني: 807
النسبة ممن عملوا بعد التخرج.

غير مستفيد مستفيد

عدد اجمليبني: 807

النسبة ممن عملوا بعد التخرج.

68 8

مرة 2 مرات 3 مرات 4 مرات

12
20

66

16

63

1 صفر

شكل ) 28 (
عدد الوظائف التي عمل بها املشاركون

 بعد التخرج )%(

لم يحدد

غير مستفيد مستفيد

املستفيدين  أن  النتائج  تُظهر  ذلك   من  النقيض  وعلى 
يف  نشاًطا  أكثر  كانوا  الوظيفي  اإلرشاد  خدمات  من 
لعدد  بالتقدم  قاموا  أنهم  تبني  إذ  عمل،  عن  البحث 
فعلى  املستفيدين،  بغير  مقارنة  الشركات  من  أكبر 
قاموا  الذين  املستفيدين  غير  نسبة  ارتفاع  من  الرغم 
الشركات )52٪(، مقارنة  اثنني من  أو  لواحدة  بالتقدم 
بالتقدم  قاموا  من  نسبة  أن  إال   ،)٪40( باملستفيدين 
لوظائف يف خمس شركات أو أكثر )15٪( كانت أعلى 

مقارنة بغير املستفيدين )٪4(.

خدمات  من  املستفيدين  من  أكبر  نسبة  اجتهت  وقد 
مقابالت  من  أكبر  عدد  إلى حضور  الوظيفي  اإلرشاد 
من   ٪22 أشار  حيث  املستفيدين،  بغير  مقارنة  العمل 
املستفيدين إلى حضورهم ثالث مقابالت عمل أو أكثر، 

مقارنة بـ 13٪ من غير املستفيدين.

وقد مت سؤال من استطاعوا احلصول على وظيفة بعد 
أول وظيفة  الذي استغرقوه إليجاد  الوقت  التخرج عن 
التخرج.  بعد  بها  التحقوا  التي  الوظائف  وعدد  لهم، 
وغير  املستفيدون  استغرقه  الذي  الوقت  أن  وجد  وقد 
تقريبا   متساوي  لهم  وظيفة  أول  إليجاد  املستفيدين 
كما هو موضح يف شكل )27(، حيث وجد حوالي ٪40 
وظائفهم بعد أقل من ثالثة أشهر من التخرج )38٪ من 

املستفيدين الذكور، و44٪ من املستفيدات(.

وغير  املستفيدين  بني  كبير  اختالف  هناك  يكن  ولم 
املستفيدين فيما يتعلق بعدد الوظائف التي التحقوا بها 
بعد التخرج. ذكر حوالي ثلثي اخلريجني أنهم عملوا يف 
وظيفة واحدة بعد التخرج )63٪ من املستفيدين، و٪66 
وقد   .)28( يتضح من شكل  كما  املستفيدين(  من غير 
إجراء  بني  املدة  إلى قصر  املرتفعة  النسبة  هذه  ترجع 

االستطالع وبني التخرج )6 أشهر بعد التخرج(.

بني   ٪54 واحدة  بوظيفة  التحقوا  من  نسبة  بلغت  وقد 
املستفيدين من الذكور و87٪ بني املستفيدات، وهو ما 
يشير إلى ميل اإلناث لالستقرار الوظيفي بشكل أكبر 

مقارنة بالذكور. 
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أعمل )يف وظيفة 
جديدة(

ال أعمل* أعمل ) استمررت يف خارج قوة العمل **
العمل يف الوظيفة التي 
عملت بها قبل التخرج(

العاملني

عدد اجمليبني: 1343

* املشاركون الذين ال يعملون ولكن يبحثون عن وظيفة

** املشاركون الذين ال يعملون وال يبحثون عن وظيفة

شكل ) 29 (
احلالة الوظيفية للخريجني بالعينة )%(

غير مستفيد مستفيد

القسم الثالث:

الوضع الوظيفي للخريجني بعد 
ستة أشهر من التخرج

تتضمن البطالة - وفقا لتعريف منظمة العمل الدولية- 
كل من هم فوق سن معني خالل فترة مرجعية محددة 
حر(،  عمل  أو  األجر  مدفوع  عمل  )سواء  عمل  بدون 
ومتاح أو قادر على العمل خالل تلك الفترة املرجعية،كما 
أنه يبحث عن عمل باستخدام مختلف الوسائل"4 ، وقد 
اعتبر هذا التقرير فترة أربعة أسابيع كافية العتبارها 
الوضع  بالتحليل  القسم  هذا  ويتناول  مرجعية.  فترة 
الثانوية الفنية بالعينة بعد  الوظيفي خلريجي املدارس 
دراسة  إلى  ويهدف  تخرجهم،  من  تقريبا  أشهر  ستة 
من  املستفيدين  وغير  املستفيدين  بني  االختالفات 

خدمات اإلرشاد الوظيفي.

إلى ثالث فئات  يتم تقسيم املشاركني  القسم  ويف هذا 
وهي: العاملني وغير العاملني ومن هم خارج قوة العمل، 
ويتم حتليل األسئلة وفقا لتلك الفئات. ويركز  التحليل 
من  املستفيدين  وغير  املستفيدين  أوضاع  مقارنة  على 
العاملني وسمات وجودة الوظائف التي يشغلونها ومدى 

رضاهم عنها.

اخلريجني الذين مت تعيينهم

وقد أظهرت نتائج االستطالع أن حوالي نصف خريجي 
توجد  ولم   ، حاليا  يعملون  الفنية  الثانوية  املدارس 
وغير   )%41( العاملني  املستفيدين  بني  معنوية  فروق 
منهم  األكبر  النسبة  ذكرت  وقد   .)%44( املستفيدين 
أنهم وجدوا عملهم من خالل عائالتهم ومعارفهم )%58 
املستفيدين  غير  من   %45 العاملني،  املستفيدين  من 
يف  بأنفسهم  التقدمي  كبير  بفارق  يليها  العاملني(، 
الشركات )16% من بني املستفيدين العاملني، 17% من 

بني غير املستفيدين العاملني(.

4 The ILO, " Main statistics (annual) - "Unemployment", http://laborsta.ilo.org/applv8/data/c3e.html
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وقد تبني أن حوالي نصف العاملني استمروا يف العمل يف 
املكان الذي كانوا يعملون به قبل التخرج، يف حني حصل 
النتائج  وبدراسة  جديدة.  وظيفة  على  اآلخر  النصف 
وفقا للنوع يتضح أن 70% من املستفيدين الذكور يعملون 
حاليا )36% حصلوا على وظيفة جديدة، 34% استمروا 
يف العمل يف املكان الذي كانوا يعملون به قبل التخرج(، 
يف حني أن نسبة أقل كثيرا من املستفيدات اإلناث )%10 
بقني يف   %4 التخرج،  بعد  جديدة  وظيفة  على  حصلن 
العمل يف املكان الذي كانوا يعملون به قبل التخرج(، وقد 
ظهر الفرق نفسه بني نسب العاملني والعامالت من غير 

املستفيدين )75%، 18% على الترتيب(.

للمدارس  الثالثة  األنواع  يف  التوظف  نسبة  بدراسة 
 %50 كالتالي:  حاليا  العاملني  نسب  أن  يتبني  بالعينة 
املستفيدين يف مدارس  املستفيدين و59% من غير  من 
املستفيدين  من   %42 سنوات،  اخلمس  الفنية  الثانوية 
و57% من غير املستفيدين يف مدارس النظام املزدوج، 
يف  املستفيدين  غير  من  و%43  املستفيدين  من   %41

مدارس الثانوية الفنية الثالث سنوات.

توظف   نسبة  أعلى  الكبرى  القاهرة  إقليم  تضمن  وقد 
يلييها 51% من  القاهرة )%52(،  بني املستفيدين داخل 
املستفيدين بإقليم السويس، و29% من مستفيدي الوجه 

البحري، و18% من املستفيدين يف الوجه القبلي.

اخلريجني غير العاملني

غير  من  و%7  املستفيدين  من   %13 أن  وجد  وقد 
املستفيدين ال يعملون حاليا، حيث أشاروا إلى أنهم ال 
يعملون ولكن يبحثون عن وظيفة، كما هو مبني يف شكل 
)29(، وقد بلغت نسبة غير العاملني 9% بني اخلريجات 
اإلناث و8% بني اخلريجني الذكور. وجتدر اإلشارة إلى 
ارتفاع نسب اخلريجني ممن هم خارج قوة العمل )%46 
من املستفيدين، 49% من غير املستفيدين(؛  وقد شملت 

األسباب التي ذكروها 

الدراسة اجلامعية )40% من املستفيدين ، 26% من . 1
غير املستفيدين(

من . 2  %25( للعمل  الزوج  و/أو  العائلة  رفض 
املستفيدين، 36% من غير املستفيدين(

عدم توفر الوظائف املناسبة )10% من املستفيدين، . 3
8% من غير املستفيدين( 

من . 4  %9 املستفيدين،  من   %10( احلمل  أو  الزواج 
غير املستفيدين(

اخلدمة العسكرية أو  اقتراب موعد االلتحاق بها . 5
)1% من املستفيدين، 2% من غير املستفيدين(

بني   %73 العمل  قوة  خارج  هم  من  نسبة  بلغت  وقد 
اخلريجات اإلناث مقارنة بـ 18% من اخلريجني الذكور.

3. 1 خصائص الوظائف احلالية للخريجني 

يف  العاملني  الشباب  على  مرت  التي  الفترة   1  .1  .3
وظائفهم احلالية

الوظيفة  يف  قضائها  مت  التي  الفترة  عن  السؤال  عند 
احلالية اتضح عدم وجود اختالف كبير بني املستفيدين 
وغير املستفيدين من خدمات اإلرشاد الوظيفي يف هذا 
الفنية  الثانوية  املدارس  خريجي  لعمل  ونظراً  الصدد. 
قضوها  التي  الفترة  عن  سؤالهم  فعند  التخرج  قبل 
تزيد  لفترة  عمل  ربعهم  أن  تبني  احلالية  وظائفهم  يف 
بلغت  وقد   ،)30( يظهر بشكل  كما  األربع سنوات  على 
من  و%9  الذكور،  املستفيدين  من   %24 النسبة  تلك 

املستفيدات. 

ويتضح من النتائج أن 32% من اخلريجني تبلغ أعمارهم 
18 عاما أو أقل، وقد أشار 18% منهم إلى أنهم عملوا 
نسبة  يعني  ما  وهو  سنوات،  األربع  على  تزيد  لفترة 
العمل حتت  بدأوا  الذين  املشاركني  من  بالقليلة  ليست 

السن القانونية )15 عاماً(.

25

20
24

20
19

14

17
14

صفر
2

22

21

شكل ) 30 (
مدة العمل يف الوظيفة احلالية )%(

4 سنوات فأكثر

10 شهور إلى أقل من 4 سنوات 

من 6 إلى أقل من 9 شهور

من 3 إلى أقل 6 من شهور

أقل من 3 شهور

لم يحدد

عدد اجمليبني: 611

النسبة من العاملني في الوقت احلالي

غير مستفيد مستفيد
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اإلقتصادى  للنشاط  طبقاً  احلالية  الوظائف   2  .1  .3
والقطاع

 
 اجته غالبية املستفيدين من خدمات اإلرشاد الوظيفي 
 )%74( املنشآت  داخل  اخلاص  بالقطاع  العمل  إلى 
وقد   .)%63( املستفيدين  غير  من  أقل  بنسبة  مقارنة 
إلى   )%27( املستفيدين  غير  من  أكبر  نسبة  اجتهت 
العمل احلر مقارنة باملستفيدين )16%( كما هو موضح 
يف شكل )31(. إال أن تلك النسب يجب أن يتم التعامل 
معها بحذر ذلك أنه من احملتمل أن تشمل نسبة كبيرة 
من املشاركني الذين لديهم خلط يف مفهوم العمل احلر. 
وكما ُذكر سابقا يف قيود الدراسة لم يتم تعريف مفهوم 
العمل احلر الذي يخضع للتصنيف الذاتي للمشاركني.

و لم تختلف تقريبا نسب العاملني يف القطاع احلكومي 
ويف املشاريع العائلية، وجتدر اإلشارة إلى أن انخفاض 
يف  يعملون  الذين  املستفيدين  وغير  املستفيدين  نسب 
القطاع احلكومي )1% لكل منها( أدى إلى صعوبة حتليل 

تلك النتائج داخل هذا القطاع. 

األنشطة  يف  العاملني  املستفيدين  نسبة  ارتفعت  وقد 
 ،)%29( املستفيدين  بـغير  مقارنة   ،)%35( اخلدمية 
يف  العاملني  املستفيدين  غير  نسبة  ارتفعت  حني  يف 
باملستفيدين  مقارنة   ،)%37( التحويلية  الصناعات 

)32%(، كما هو موضح بشكل )32(.  

63

27
16

9
9

1
1

74

عدد اجمليبني: 611
النسبة من العاملني في الوقت احلالي

شكل ) 31 (
الوظيفة احلالية طبقا للقطاع )%(

القطاع اخلاص - داخل 
املنشآت

القطاع اخلاص - أعمل 
بشكل حر

القطاع اخلاص - أعمل يف 
مشروع خاص بالعائلة 

القطاع احلكومي

غير مستفيد مستفيد
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37
32

24
26

3

3
1

4
4

2

35

عدد اجمليبني: 611
النسبة من العاملني في الوقت احلالي

شكل ) 32 (
الوظيفة احلالية طبقاً للنشاط 

اإلقتصادي )%(

األنشطة اخلدمية

الصناعات التحويلي

جتارة اجلملة والتجزئة

 الزراعة

التشييد والبناء

أخرى

غير مستفيد مستفيد
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التي  احلالية  الوظائف  يف  عمل  عقد  وجود   1  .2  .3
يشغلها الشباب

اخلريجني  من  األكبر  النسبة  أن  للنظر  الالفت  من 
تقريبا  تقاربت  وقد   عمل،  عقد  لديهم  ليس  العاملني 
وغير  املستفيدين  بني  عمل  عقد  لديهم  من  نسبة 
مبني  هو  كما  الترتيب(  على   %11  ،%14( املستفيدين 

بشكل )33(. 

وقد ترجع هذه النسب إلى أن 27% من العاملني من غير 
النسبة  بلغت هذه  وقد  يعملون عمل حر،  املستفيدين  
املشتغلني  استبعاد  مع  أنه  إال  املستفيدين.  من   %16
بالعمل احلر ومن يعملون يف مشروعات تخص عائالتهم 
لتبلغ  عمل  عقد  لديهم  الذين  اخلريجني  نسبة  ترتفع 
18% من املستفيدين العاملني و17% من غير املستفيدين 

العاملني.

3. 2 جودة الوظائف التي يشغلها اخلريجني

تُركز هذه الدراسة لتقييم أثر خدمات اإلرشاد الوظيفي 
على النتائج الكمية والكيفية التي من احملتمل أن تكون 
استمارة  تضمنت  وقد  اخلدمات،  تلك  عن  نتجت  قد 
التي  لدراسة بعض اخلصائص  االستطالع عدة أسئلة 
حاليا.  اخلريجني  يشغلها  التي  الوظائف  بجودة  تتعلق 
مستوى  ارتفاع  الوظائف  العام جلودة  التقييم  ويكشف 

جودة وظائف املستفيدين مقارنة بغير املستفيدين.

 

11

62
70

16
26

1صفر

14

شكل ) 33 (
وجود عقد عمل )%(

نعم

ال

أعمل بشكل حر وليس 
لدى تأمني اجتماعي

أعمل بشكل حر ولدى 
تأمني اجتماعي

عدد اجمليبني: 611
النسبة من العاملني في الوقت احلالي

غير مستفيد مستفيد

3. 1. 3 الوظيفة )دوام كامل/جزئي(

الطاقة  استخدام  يف  القصور  املقنعة  البطالة  تعكس 
البعض  عمل  أشكالها  أحد  ويُعد  للعاملني،  اإلنتاجية 
على  يكون  والذي  لديه  املتاح  الوقت  من  أقل  لوقت 

استعداد لتوجيهه للعمل5.

ولتحديد ما  إذا ما كان العاملون من خريجي املدارس 
سؤال  مت  املقنعة  البطالة  يواجهون  الفنية  الثانوية 
املشاركني يف االستطالع عما إذا كانوا يعملون كل الوقت 
أو بعض الوقت، ولم تختلف بشكل كبير نسبة من يعملون 
كل الوقت بني املستفيدين وغير املستفيدين من خدمات 
اإلرشاد الوظيفي )73% و71% على التوالي(. وكذلك لم 
يكن هناك اختالفات تذكر بني املستفيدين وفقا لألنواع 
املختلفة من املدارس، يف حني أن بقية املشاركني كانوا 
املقنعة؛ حيث أشار ثالثة  البطالة  يواجهون  األغلب  يف 
أرباع اخلريجني الذين يعملون بعض الوقت أو كمتدربني 
إلى  املستفيدين(  غير  من  املستفيدين، %77  من   %73(
رغبتهم واستعدادهم للعمل لساعات أطول من الساعات 

التي يقضونها يف العمل احلالي.

3. 1. 4 مدى قرب العمل من املسكن

يعمل ما يقرب من نصف اخلريجني تقريبا يف وظيفة 
أقل  وقت  يستغرقون  حيث  سكنهم،  مكان  من  قريبة 
من 30 دقيقة للذهاب إليها. وقد ارتفعت هذه النسبة 
الوظيفي )%56(،  بني املستفيدين من خدمات اإلرشاد 
يف  ارتفعت  وكذلك   ،)%49( املستفيدين  بغير  مقارنة 
الوجه البحري والقبلي مقارنة بالقاهرة الكبرى وإقليم 

السويس.

5 International Labour Organization, "International definitions and prospects of Underemployment Statistics", http://

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_091440.pdf
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68
مرتب ثابت

مواصالت/ بدل انتقاالت

عقد عمل

تأمني اجتماعي

سكن/ بدل سكن

حضانة ألبناء العاملني

وجبات/ بدل وجبات

تأمني طبي

مكافاءات مالية لألداء اجليد

شكل ) 34 (
توفير أصحاب العمل لبعض املزايا )%(

عدد اجمليبني: 485
النسبة من العاملني حاليا فيما عدا من يشتغلون باألعمال احلرة.

غير مستفيد مستفيد

وبدراسة توزيع الستفيدين وفقا للنوع، تُظهر النتائج أن 
عمل  عقد  لديهن  الالتي  العامالت  املستفيدات  نسبة 
املثير  ومن  الذكور.  بني  نظيرتها  مع  تقريباً  متساوية 
العاملني  املستفيدين  من  األكبر  النسبة  أن  لالهتمام 
الذين لديهم عقد عمل كانت يف الوجه القبلي )%22(، 
 ،)%13( الكبري  والقاهرة   ،)%17( السويس  إقليم  يليه 
من  األكبر  النسبة  أن  ويتبني   .)%9( البحري  والوجه 
كانت يف  عمل  عقد  لديهم  الذين  العاملني  املستفيدين 
التجاري  النشاط  ويليها   ،)%17( التحويلية  الصناعات 

)12%(، ثم األلنشطة اخلدمية )%11(.

3. 2. 2 توفير مكان العمل لبعض املزايا

مت سؤال خريجي املدارس الثانوية الفنية عن املزايا التي 
توفرها أماكن العمل التي يعملون بها بصرف النظر عن 
رئيسي  ذلك بشكل  ويرجع  حصولهم عليها من عدمه، 
إال  املزايا  مينحون  ال  العمل  أصحاب  من  العديد  ألن 
بعد مرور فترة تدريب محددة، لذا ينبغي على التحليل 
الشامل جلودة الوظيفة أن يأخذ يف االعتبار املزايا التي 

مينحها أصحاب العمل بشكل عام ملوظفيهم. 

التي  املزايا  قائمة  رأس  على  الثابت  الراتب  جاء 
من   %68 ذلك  إلى  أشار  حيث  العمل،  أماكن  توفرها 
من  و%74  الوظيفي  اإلرشاد  خدمات  من  املستفيدين 
غير املستفيدين، ولم يظهر فرق يُذكر بني العاملني فى 
اخلدمية  األنشطة  فى  والعاملني  التحويلية  الصناعات 
والنشاط التجاري فيما يتعلق بوجود راتب ثابت )%74 

من اخلريجني العاملني يف كل من القطاعات الثالثة(.

بدل  أو  السكن  أن  يتبني  الثابت  الراتب  جانب  وإلى 
غير  نسبة  فيها  كانت  التي  الوحيدة  امليزة  هي  السكن 
إلى أن وظائفهم توفر هذه  الذين أشاروا  املستفيدين  
باملستفيدين  مقارنتها  عند  قليالً  أعلى   )%24( امليزة 

.)%18(

الذين  اخلريجني  نسب  انخفاض  من  الرغم  وعلى 
وتأمني  تأمني طبي وعقد عمل  يوفر  أن عملهم  ذكروا 
اجتماعي، إال أنها ارتفعت بني املستفيدين )%38، %34، 
22% على التوالي( مقارنة بغير املستفيدين )%28، %27، 

17% على التوالي(.

يتعلق  فيما  املستفيدين  وغير  املستفيدون  تساوى  وقد 
بتقدمي املكافآت املالية املعتمدة على األداء، والوجبات/ 
وتوفير  املواصالت،  بدل  املواصالت/  الوجبات،  بدل 

حضانة ألبناء العاملني.
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3. 2. 3 الدخل الشهري احلالي

تُظهر النتائج بشكل عام أن غالبية اخلريجني يحصلون 
على دخل يتراوح ما بني 500 جنيه مصري إلى 2000 
التي  احلاالت  من  القليل  وجود  مع  مصري،  جنيه 
يحصلون فيها على أكثر من 2000 جنيه مصري أو أقل 

من 500 جنيه مصري6. 

من  املستفيدين  غير  نسبة  ارتفاع  من  الرغم  وعلى   
خدمات اإلرشاد الوظيفي )11%( الذين يحصلون على 
دخل أعلى من 2000 جنيه مصري مقارنة باملستفيدين 
)6%( – كما هو موضح يف شكل )35( – تتساوى تقريبا 
لديهم  ليس  الذين  املستفيدين  وغير  املستفيدين  نسبة 
دخل ثابت )8% من غير املستفيدين، 4% من املستفيدين(. 

يحصلون  الذين  اخلريجني  من  األكبر  النسبة  وكانت 
نصيب  من  مصري  جنيه   2000 من  أعلى  دخل  على 
العاملني يف الصناعات التحويلية )44%(، يليها األنشطة 
اخلدمية )34%(، والنشاط التجاري )11%(. وكذلك كان 
50% منهم يعملون بشكل حر، و41% يعملون يف القطاع 
اخلاص داخل املنشآت، يف حني أن 9% منهم يعملون يف 

مشروعات خاصة بعائالتهم.

3. 3 رضا اخلريجني عن وظائفهم احلالية

بالعينة  الفنية  الثانوية  املدارس  خريجي  سؤال  مت 
ولبيان  احلالية،  وظائفهم  عن  عام  بشكل  رضاهم  عن 
املبحوثني  الرضا،كما مت سؤال  أو عدم  الرضا  أسباب 
عن مدى مالءمة الوظائف احلالية ملهاراتهم ومؤهالتهم 
باإلضافة  الشخصية،  وظروفهم  الدراسي  وتخصصهم 
الوظيفة  الترقي يف  لفرص  اخلريجني  رؤية  تقييم  إلى 

ومدى مقاربتها لوظيفة أحالمهم.

إلى  اخلريجني  أرباع  ثالثة  من  يقرب  ما  أشار  وقد  
راضني جدا(،  أو  )راضني  احلالي  عملهم  رضاهم عن 
ولم يظهر أي فرق بني املستفيدين و غير املستفيدين يف 

هذا الصدد، كما يظهر يف شكل )36(.

وقد ارتفعت نسبة من أبدوا رضاهم عن وظائفهم بني 
الذكور  من  باملستفيدين  مقارنة   ،)%91( املستفيدات 
)70%(، وهو ما قد يرجع إلى ارتفاع نسبة املستفيدات 
الالتي أشرن إلى أن وظائفهن احلالية تناسب مهاراتهن 
ومؤهالتهن وتخصصهن الدراسي وظروفهن الشخصية 
املستفيدات  نسبة  ارتفاع  إلى  باإلضافة  ومتطلباتهن، 
الالتي أشرن إلى أن الوظيفة احلالية تقترب من الوظيفة 
التي كن يتمنينها، النسب التفصيلية بني املستفيدين من 

الذكورستظهر فى األجزاء التالية من التقرير.

وعلى الرغم من انخفاض نسب اخلريجني الذين ذكروا أن عملهم يوفر تأمني طبي وعقد عمل وتأمني 
التوالي( مقارنة بغير املستفيدين  ارتفعت بني املستفيدين )38%، 34%، 22% على  أنها  اجتماعي، إال 

)28%، 27%، 17% على التوالي(.

األداء،  املعتمدة على  املالية  املكافآت  بتقدمي  يتعلق  املستفيدين فيما  املستفيدون وغير  وقد تساوى 
والوجبات/ بدل الوجبات، املواصالت/ بدل املواصالت، وتوفير حضانة ألبناء العاملني.

الدخل الشهري احلالي

 تُظهر النتائج بشكل عام أن غالبية اخلريجني يحصلون على دخل يتراوح ما بني 500 جنيه مصري إلى 
2000 جنيه مصري، مع وجود القليل من احلاالت التي يحصلون فيها على أكثر من 2000 جنيه مصري 

أو أقل من 500 جنيه مصري. 

 وعلى الرغم من ارتفاع نسبة غير املستفيدين من خدمات اإلرشاد الوظيفي )11%( الذين يحصلون 
على دخل أعلى من 2000 جنيه مصري مقارنة باملستفيدين )6%( – كما هو موضح في شكل )35( 
غير  من   %8( ثابت  دخل  لديهم  ليس  الذين  املستفيدين  وغير  املستفيدين  نسبة  تقريبا  تتساوى   –

املستفيدين، 4% من املستفيدين(. 

نصيب العاملني في الصناعات التحويلية )44%(، يليها األنشطة اخلدمية )34%(، والنشاط التجاري 
)11%(. وكذلك كان 50% منهم يعملون بشكل حر، و41% يعملون في القطاع اخلاص داخل املنشآت، 

في حني أن 9% منهم يعملون في مشروعات خاصة بعائالتهم.

6 Based on the exchange rate in January 2016 of US $1 = 7.8 EGP
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وبدراسة نسب الرضا الوظيفي وفقا لنوع املدرسة يتبني 
انخفاض هذه النسبة بني املستفيدين من مدراس التعليم 
املزدوج )65%(، مقارنة مبستفيدي مدارس التعليم الفني 
الثالث سنوات )75%(، ومستفيدي مدارس التعليم الفني 
الرضا  نسبة  أن  يتضح  كما   .)%71( سنوات  اخلمس 
القبلي  الوجه  يف  األعلى  كانت  للمستفيدين  الوظيفي 

)88%(، يف حني كانت األقل يف إقليم السويس )%70(. 

وأشارت نتائج االستطالع إلى أن الراتب ال يسهم وحده 
اخلريجني  من   %87 أعرب  حيث  الوظيفي،  الرضا  يف 
الذين بلغ دخلهم 2000 جنيه مصري أو أكثر  عن رضاهم 
مقارنة  وذلك  جداً(،  راضون  أو  )راضون  وظائفهم  عن 
من 500 جنيه  أقل  دخلهم  أن  إلى  أشاروا  بـ 71% ممن 
مصري )راضون أو راضون جدا(، وتُبني األقسام التالية 

كيف تؤثر عوامل جودة الوظيفة على الرضا الوظيفي.

ومؤهالت  ملهارات  احلالية  الوظيفة  مالءمة   1  .3  .3
اخلريجني

أن  إلى  العاملني  اخلريجني  من  األكبر  النسبة  أشارت   
جدا(  مناسبة  أو  )مناسبة  مناسبة  احلالية  وظائفهم 
من  املستفيدين  من  كل  بني   %59( ومؤهالتهم  ملهاراتهم 
خدمات اإلرشاد الوظيفي و60% من بني غير املستفيدين(.

ويتبني وجود عالقة واضحة بني مالءمة الوظيفة للمهارات 
والرضا عنها، حيث إن 85% من اخلريجني الذين يرون أن 
)مناسبة  ومؤهالتهم  ملهاراتهم  مناسبة  احلالية  وظائفهم 
أو مناسبة  جدا( أعربوا عن رضاهم )راضون أو وراضون 
جدا( عنها، يف حني أن 62% فقط ممن يرون أن وظائفهم 
إلى  أشاروا  ومؤهالتهم  ملهاراتهم  مناسبة  غير  احلالية 

أنهم راضون أو راضون جداً عنها.

وارتفعت نسبة اخلريجات الالتي أشرن إلى  أن الوظائف 
مقارنتها  عند  ومهاراتهن  مؤهالتهن  تناسب  احلالية 
باخلريجني الذكور؛ حيث بلغت نسبة من يرون أن وظائفهم 
املستفيدات  بني   %76 جداً  مناسبة  أو  مناسبة  احلالية 
و57% بني املستفيدين من الذكور. وبدراسة التوزيع وفقا 
لنوع املدرسة، كانت النسبة األعلى ممن يرون أن وظائفهم 
خريجي  املستفيدين  بني  ومؤهالتهم  مهاراتهم  تالئم 
وكانت   ،)%67( سنوات  اخلمس  الفنية  الثانوية  املدارس 
النسبة األقل بني مستفيدي التعليم املزدوج )46%(. أما 
عن اإلقليم اجلغرايف، فقد تبني أن النسبة األعلى ممن 
يرون أن وظائفهم تالئم مهاراتهم ومؤهالتهم كانت بني 
املستفيدين يف الوجه القبلي )70%(، يف حني كانت النسبة 

األقل يف إقليم السويس )%51(.

3. 3. 2 مالءمة الوظيفة للتخصص الدراسي

نسبة  انخفضت  واملؤهالت،  املهارات  من  العكس  وعلى 
تخصصاتهم  تالئم  وظائفهم  أن  يرون  الذين  اخلريجني 
من  و%32  املستفيدين  من   %25 يرى  حيث  التعليمية، 
جدا  مناسبة  أو  مناسبة  وظائفهم  أن  املستفيدين  غير 

لتخصصاتهم الدراسية.

اإلرشاد  خدمات  أهداف  أحد  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
الوظيفي تتمثل فى مساعدة الطالب على فهم تطلعاتهم، 
والعمل على حتسني مهاراتهم ومعارفهم وحتديد أهدافهم 
تخصصهم  مع  تتناسب  أن  يُشترط  ال  والتي  املهنية 
وغير  املستفيدين  بني  الفارق  يرجع  فقد  لذا  التعليمي. 
للبحث  أكبر  دافع  لديهم  املستفيدين  أن  إلى  املستفيدين 
عن وظائف خارج تخصصاتهم الدراسية وهو ما يدعمه 
ومؤهالتهم  ملهاراتهم  وظائفهم  ملالءمة  املستفيدين  رؤية 

ورضاهم الوظيفي.
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وقد ارتفعت نسبة من يرون أن وظائفهم تالئم تخصصاتهم 
الدراسية بني املستفيدات )35%(، مقارنة بالذكور )%24(، 
وبدراسة التوزيع وفقاً لنوع املدرسة، كانت النسبة األعلى 
ممن يرون أن وظائفهم تالئم تخصصاتهم الدراسية بني 
املستفيدين من خريجي املدارس الثانوية الفنية اخلمس 
سنوات )50%(، وكانت النسبة األقل بني املستفيدين من 
الثالث سنوات )%24(.  الفنية  الثانوية  خريجي املدارس 
وقد تبني أيضا أن النسبة األعلى ممن يرون أن وظائفهم 
يف  املستفيدين  بني  كانت  الدراسية  تخصصاتهم  تالئم 
والوجه  الكبرى  القاهرة  بقاطني  مقارنة  القبلي،  الوجه 

البحري وإقليم السويس )%17(.

واملتطلبات  للظروف  احلالية  الوظيفة  مالءمة   3  .3  .3
الشخصية للخريج

أوضحت نتائج االستطالع أن نسبة غير املستفيدين الذين 
يرون أن وظائفهم احلالية مناسبة لظروفهم ومتطلباتهم 
الشخصية أعلى نوعا ما مقارنة بالنسبة بني باملستفيدين 
)69%، 63% على الترتيب أشاروا إلى أن وظائفهم مناسبة 
أو مناسبة جداً(، وهو ما قد يرجع إلى ارتفاع نسب غير 
املستفيدين الذين يعملون بشكل حر مما يتيح لهم تنظيم 
عملهم بشكل أكثر مرونة مبا يالئم ظروفهم الشخصية 

ومتطلباتهم.

وكما هو متوقع توجد عالقة بني مالءمة الوظيفة للظروف 
حيث  عنها،  ورضاهم  للخريجني  الشخصية  واملتطلبات 
أعرب 85% من اخلريجني الذين يرون أن وظائفهم تالئم 
مناسبة  أو  )مناسبة  الشخصية  ومتطلباتهم  ظروفهم 
أو  )راضني  احلالية  الوظيفة  عن  رضاهم  عن  جداً( 
راضني جداً(، يف حني أن 55% فقط ممن يرون أنها غير 
مناسبة على اإلطالق لظروفهم راضني  أو غير  مناسبة 
عن وظائفهم، وقد ارتفعت هذه النسبة بشكل طفيف بني 

املستفيدين من الذكور.

3. 3. 4 وجود فرص للترقي والتقدم املهني

يرون  أنهم  إلى  اخلريجني  من  مرتفعة  نسب  أشارت 
أن وظائفهم ال يوجد بها فرص للترقي والتقدم املهني 

)37% من املستفيدين و42% من غير املستفيدين(.

ولم يكن من املفاجئ وجود عالقة واضحة بني الرضا 
حيث  املهني؛  والتقدم  للترقي  فرص  ووجود  الوظيفي 
للترقي  بها فرص  أن وظائفهم  يرون  أعرب 92% ممن 
والتقدم بدرجة كبيرة أو كبيرة جداً عن أنهم راضني أو 
راضني جداً عن وظائفهم، مقارنة بـ 70% ممن يرون أن 
أو  بدرجة صغيرة  والتقدم  للترقي  بها فرص  وظائفهم 

صغيرة جداً.

وقد تبني ارتفاع نسبة من يرون أن وظائفهم حتمل فرص 
للترقي والتقدم املهني بني املستفيدين من الذكور )%31 
يرون أن وظائفهم بها فرص للترقي والتقدم بدرجة كبيرة 
أو كبيرة جدا( مقارنة بالنسبة بني املستفيدات )%20(. 
وبدراسة التوزيع وفقا لنوع املدرسة، كانت هذه النسبة 
هي األعلى بني املستفيدين من  خريجي التعليم املزدوج 
الفنية  الثانوية  املدارس  مستفيدي  بني  واألقل   ،)%31(
اخلمس سنوات )17%(. أما عن اإلقليم اجلغرايف، فقد 
ارتفعت هذه النسبة بني املستفيدين يف الوجه البحري 
والقاهرة  القبلي  الوجه  باملستفيدين يف  مقارنة   )%39(

الكبرى وإقليم السويس )%24(.
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3. 3. 5 مقاربة الوظائف احلالية من الوظائف التي كان 
يتمناها الشباب

الوظيفي  اإلرشاد  من خدمات  املستفيدين  تشجيع  يتم 
على حتديد هدف مهني والعمل على حتقيقه، وبسؤال 
العاملني عن مدى قرب وظائفهم احلالية من الوظائف 
التي كانوا يتمنوها أشار الثلث تقريبا إلى أن وظائفهم 
قريبة أو قريبة جدا من تلك التي كانوا يتمنوها، مع عدم 

وجود فارق معنوي بني املستفيدين وغير املستفيدين.

وعلى الرغم من وجود عالقة قوية بني الرضا الوظيفي 
كان  التي  الوظائف  من  احلالية  الوظائف  قرب  ومدى 
يتمناها الشباب، إال أن 47% فقط من اخلريجني الذين 
يتمنوها  كانوا  التي  تلك  من  قريبة  وظائفهم  أن  يرون 
املهني  والتقدم  للترقي  أن وظائفهم حتمل فرص  يرون 
بدرجة كبيرة أو كبيرة جدا، وهو ما قد يشير إلى تضاؤل 

أهمية التقدم املهني يف حتديد وظيفة األحالم.

وقد بلغت نسبة من يرون أن وظائفهم قريبة أو قريبة 
جدا من تلك التي كانوا يتمنوها 39٪ بني املستفيدات 
من اإلناث  و33٪ بني املستفيدين من الذكور. وقد بلغت 
النظام  مدارس  مستفيدي  بني  أعالها  النسبة  هذه 
القبلي  الوجه  يف  املستفيدين  وبني   ،)٪47( املزدوج 

.)٪50(
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شكل ) 42 (
مدى سهولة العثور على وظيفة تناسب 

مؤهالت اخلريجني )%(

عدد اجمليبني: 775

غير مستفيد مستفيد

القسم الرابع: 

رؤية اخلريجني لسوق العمل 
والفرص الوظيفية

تعليم مستفيديه كيفية  الوظيفي  تشمل أهداف اإلرشاد 
اكتشاف الفرص يف سوق العمل التي تتوافق مع متطلباتهم 
وقدراتهم، كما تهدف إلى تشجيعهم على أن يكونوا أكثر 
إيجابية يف رؤيتهم لسوق العمل، مبعنى عدم فقدان األمل 
الكايف  اجلهد  وبذل  وظيفة  على  احلصول  يف  بسهولة 
للحصول على الوظائف املتاحة، باإلضافة إلى تشجيعهم 
على السعي لزيادة معلوماتهم عن سوق العمل واملهارات 
املطلوبة فيه والفرص املتاحة به. وبالتالي فإن هذا القسم 
يهدف إلى معرفة ما إذا كانت خدمات اإلرشاد الوظيفي 
قد قامت بتغيير رؤية اخلريجني لسوق العمل أم ال من 
بآراء  اخلدمات  تلك  من  املستفيدين  آراء  مقارنة  خالل 

غير املستفيدين منها.

االستطالع  على  املجيبني  إجمالي  آراء  القسم  يعرض 
فيما عدا من هم خارج قوة العمل، مع استبعاد امللتحقني 
بها  التحاقهم  يتوقعون  من  أو  حاليا  العسكرية  باخلدمة 
نظرا لعدم اهتمامهم بفهم الوضع احلالي لسوق العمل، 
نتائج  عنه  ينتج  قد  االستطالع  يف  آراءهم  إدراج  أن  إذ 
غير دقيقة، وقد بلغ عدد املجيبني يف هذا القسم 775، 
منهم 220 من املستفيدين من خدمات اإلرشاد الوظيفي 
اخلدمات  من  مستفيدا  و41  األملاني،  للتعاون  التابعة 

التابعة ملنظمة العمل الدولية.

4. 1 إدراك خريجي املدارس الفنية لتوفر فرص 
عمل مناسبة يف سوق العمل

عن  بالعينة  الفنية  الثانوية  املدارس  خريجي  سؤال  مت   
العمل وفقا  إيجاد وظائف يف سوق  رؤيتهم ملدى سهولة 
ألربعة عوامل هي: مالءمة الوظيفة ملؤهالتهم، ووجودها 
اخلاص،  القطاع  يف   الفرصة  وجود  محافظتهم،  داخل 
وجود  عام  بشكل  املالحظ  ومن  احلكومي.  القطاع  أو 
اختالف طفيف يف النتائج يف هذا الصدد بني املستفيدين 
من خدمات اإلرشاد الوظيفي وغير املستفيدين منها، وإن 
كان املستفيدون أكثر ميال للقول بسهولة إيجاد وظائف 

جناح  إلى  يشير  قد  ما  وهو  املستفيدين،  بغير  مقارنة 
خدمات اإلرشاد الوظيفي يف التأثير اإليجابي على رؤية 
وجود  على  التأكيد  خالل  من  العمل  لسوق  املستفيدين 

فرص العمل به وحاجتهم إلى البحث عنها بنشاط. 

تعليم  إلى  أيضا  الوظيفي  اإلرشاد  خدمات  وتهدف 
مواجهة  عند  األمل  فقدان  وعدم  اإلصرار  املستفيدين 
التحديات يف بداية حياتهم املهنية، باإلضافة إلى تعزيز 
الثقة يف أنفسهم ومهاراتهم ونقاط قوتهم، وزرع التفاؤل 

واإلصرار  يف عملية البحث عن عمل.

مالئمة  وظائف  إيجاد  سهولة  ملدى  املجيبني  رؤية  وعن 
ملؤهالتهم، ارتفعت نسبة املستفيدين الذين يرون أنه من 
 )%35( الوظائف  تلك  مثل  إيجاد  السهل جدا  أو  السهل 
كما هو مبني يف شكل  املستفيدين )%28(،  يغير  مقارنة 
)42(. وعلى الرغم من عدم وجود فرق بني املستفيدين 
املستفيدين  أن  إال  الصدد،  هذا  واإلناث يف  الذكور  من 
مقارنة  تفاؤال  أكثر  كانوا   )%42( البحري  الوجه  يف 
باملستفيدين يف إقليم السويس والقاهرة الكبري والوجه 

القبلي )%31(.
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مدى سهولة العثور على وظيفة يف 
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شكل ) 45 (
مدى سهولة العثور على وظيفة يف 

القطاع اخلاص )%(

عدد اجمليبني: 775

غير مستفيد مستفيد

وفيما يتعلق مبدى سهولة إيجاد وظائف يف محافظاتهم 
يتبني من شكل )43( عدم اختالف النتائج بني املستفيدين 
وغير املستفيدين، حيث يرى 54% من املستفيدين و%50 
جدا  السهل  من  أو  السهل  من  أنه  املستفيدين  غير  من 
بني  فارق  وجود  مع عدم  وظيفة يف محافظاتهم،  إيجاد 
املستفيدين من الذكور واإلناث يف هذا الشأن. وقد أظهر 
إيجاد  أن  يف  أكبر  ثقة  الكبرى  القاهرة  يف  املستفيدون 
 ،)%63( جدا  سهل  أو  سهل  أمر  محافظتهم  وظائف يف 
ويليهم يف ذلك املستفيدون يف الوجه البحري )54%(، ويف 

إقليم السويس )45%(، ويف الوجه القبلي )%40(.

وقد أظهرت النتائج أن 16%  فقط من املستفيدين و%11 
السهل  أو من  السهل  أنه من  يرون  املستفيدين  من غير 
جدا إيجاد وظيفة يف القطاع احلكومي، وقد بلغت هذه 
النسبة 26% بني اإلناث املستفيدات، يف حني بلغت %12 
إقليم  يف  املستفيدون  وكان  املستفيدين.  الذكور  بني 
السويس أكثر ميال للقول بأنه من السهل أو من السهل 
بلغت  احلكومي، يف حني  القطاع  وظيفة يف  إيجاد  جدا 

هذه النسبة أدناها يف الوجه القبلي.

واختلف الوضع إلى حد ما عندما تعلق األمر بالوظائف 
يف القطاع اخلاص، حيث يرى ما يقرب من ثالثة أرباع 
إيجاد  أو سهل جدا  السهل  أنه من  املستفيدين )%73( 
وظيفة بالقطاع اخلاص، بينما يرى ذلك ما يقرب من 
الثلثني من غير املستفيدين )64%(، وقد بلغت هذه النسبة 
72% بني املستفيدات اإلناث و73% بني املستفيدين من 
الوجه  يف  املستفيدين  بني   %79 بلغت  وكذلك  الذكور. 
القبلي، بينما بلغت 77% بني املستفيدين بإقليم القاهرة 
الكبرى، و70% بني املستفيدين يف إقليم السويس، و%69 

بني املستفيدين يف الوجه البحري.
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شكل ) 46 (
الثقة يف القدرة على احلفاظ على 

الوظيفة احلالية )%(

لم يحدد

واثق 

غير واثق

واثق جداً

غير واثق علي اإلطالق

عدد اجمليبني: 611
النسبة من العاملني في الوقت احلالي

غير مستفيد مستفيد

4. 2 ثقة اخلريجني يف قدرتهم على إيجاد عمل 
واالحتفاظ به

4. 2. 1 مدى الثقة يف القدرة على االستمرار يف الوظيفة 
احلالية

على الرغم من انخفاض نسبة املستفيدين الذين أشاروا 
إلى ثقتهم يف قدرتهم على االستمرار يف وظائفهم احلالية 
)46%( مقارنة مبثيلتها بني غير املستفيدين )54%(، إال 
أنهم أكثر ثقة يف قدرتهم على إيجاد وظيفة أخرى حال 

تركهم وظائفهم احلالية.

جداً  واثقني  أنهم  إلى  أشاروا  من  نسبة  انخفضت  وقد 
بني  احلالية  وظائفهم  يف  االستمرار  على  قدرتهم  يف 
إال   .)%54( املستفيدين  بغير  مقارنة   )%46( املستفيدين 
أنه بالنظر إلى نتائج إجمالي من أشاروا إلى أنهم واثقني 
أو غير واثقني من ذلك يتبني عدم وجود فرق معنوي من 

املنظور اإلحصائي بني املستفيدين وغير املستفيدين.

على  قدرتهم  يف  ثقتهم  إلى  أشاروا  من  نسبة  ارتفعت 
االستمرار يف وظائفهم احلالية بني املستفيدات، مقارنة 
و%77   %88( الذكور  من  املستفيدين  بني  النسبة  بنفس 

على الترتيب(.

وظيفة  إيجاد  على  القدرة  يف  الثقة  مدى   2  .2  .4
جديدة يف حالة ترك العمل احلالي

 أظهرت النتائج أن 70% من املستفيدين و63% من غير 
املستفيدين يثقون أو يثقون جدا يف قدرتهم على إيجاد 
وظيفة جديدة يف حالة ترك وظائفهم احلالية. ويتبني 
من النتائج أنه كلما زاد األمان الوظيفي يف الوظيفة كلما 
زادت الثقة يف القدرة على إيجاد وظيفة جديدة، وقد 
على  قدرتهم  جدا يف  يثقون  أو  يثقون  من  نسبة  بلغت 
احلالية  وظائفهم  ترك  حالة  يف  جديدة  وظيفة  إيجاد 
76% بني املستفيدين الذين يعملون بشكل حر، 67% بني 
املستفيدين الذين يعملون يف القطاع اخلاص، 50% بني 

املستفيدين الذين يعملون يف القطاع احلكومي.
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4. 3 معرفة خريجي املدارس الثانوية الفنية 
باحتياجات سوق العمل والتشريعات القانونية 

ذات الصلة

4. 3. 1 معرفة الشباب باملهارات الشخصية املطلوبة يف 
سوق العمل

يسعى أصحاب األعمال إلى توظيف من ميلكون مهارات 
أساسية تعزز من أدائهم يف العمل، وتشمل تلك املهارات 
مهارات التواصل والعمل ضمن فريق والقيادة واملبادرة 
وغيرها، باإلضافة إلى املهارات الفنية واملهنية اخلاصة 
بكل مهنة. ومن أجل تقييم مدى وعي خريجي املدارس 
سؤال  توجيه  مت  املهارات،  تلك  بأهمية  الفنية  الثانوية 
التي  الثالث  املهارات  بذكر  ليقوموا  للخريجني  مفتوح 
عند  العمل  بالنسبة ألصحاب  أهمية  األكثر  أنها  يرون 
سعيهم للتوظيف. وقد تباينت املهارات التي أشار إليها 

كل من املستفيدين وغير املستفيدين. فقد أشار 17% من 
املستفيدين إلى التعامل اجليد واللبق مع اآلخرين، ومن 
بعده يأتي االلتزام مبواعيد االنتهاء من األعمال )%14(، 
واملهنية  الفنية  املهارات  وإتقان   ،)%14( واالنضباط 
والعمل  والذكاء  األمانة  ثم   ،)%11( واخلبرة   ،)%13(
بشغف )8% لكل منها(، ثم الثقة بالنفس واالجتهاد يف 

العمل وإتقان اللغات )7% لكل منها(.

إتقان  إلى  منهم   %18 أشار  فقد  املستفيدين،  غير  أما 
العمل والتمكن من املهارات الفنية واملهنية، ثم االنضباط 
مناسب  وقت  األعمال يف  من  واالنتهاء  بشغف  والعمل 
الذكاء  من  كل  ثم  التوالي(،  على  و%10  و%11،   ،%12(
و  األمانة  ثم  منها(،  لكل   %9( اجليد  والسلوك  واألدب 
لكل منها(. وهو  العمل )%8  بالنفس واخلبرة يف  الثقة 
ما يؤكد على ارتفاع مستوى وعي املستفيدين باملهارات 

األساسية للتوظف مقارنة بغير املستفيدين.

4. 3. 2 معرفة الشباب بقانون العمل

باحلقوق  التعريف  الوظيفي  اإلرشاد  خدمات  تشمل 
والواجبات يف العمل، لذا فقد توجه االستطالع بثالثة 
أسئلة ملعرفة مدى معرفة اخلريجني ببعض بنود قانون 
مدة   )2( القانونية،  العمل  ساعات   )1( وهي  العمل 
العارضة.  اإلجازات  مدة   )3( االعتيادية،  اإلجازات 
ووفقا لقانون العمل املصري ال يجوز تشغيل العامل أكثر 
األسبوع  يف  ساعة   48 أو  اليوم  يف  ساعات  ثمان  من 
والراحة،  الطعام  لتناول  املخصصة  الفترات  تشمل  ال 
كما أنه يحق للعامل احلصول على اإلجازات االعتيادية 
وإجازات  يوم   21 تتجاوز  ال  كامل  بأجر  السنة  خالل 

عارضة ال تتجاوز ستة أيام7.

املستفيدين  نسبة  ارتفاع  االستطالع  نتائج  من  ويتضح 
وفقا  املقررة  العمل  بساعات  علم  على  الذين   )%60(
وقد   .)%47( املستفيدين  بغير  مقارنة  العمل  لقانون 
ارتفعت هذه النسبة بني املستفيدين من الذكور مقارنة 

باملستفيدات اإلناث )62% مقابل %54(. 

ويتبني عدم معرفة الغالبية العظمى بعدد أيام اإلجازات 
االعتيادية التي يسمح بها القانون سنويا، حيث إن ثالثة 
يكونوا  لم  تقريبا  املستفيدين  وغير  املستفيدين  أرباع 
غير  من  و%77  املستفيدين،  من   %70( به  علم  على 
املستفيدين(، بينما أشار 4% فقط من املستفيدين ومن 
غير املستفيدين إلى أن العدد الصحيح أليام اإلجازات 

االعتيادية هو 21 يوم. 

وباملثل لم يكن جميع اخلريجني تقريبا على علم بعدد 
أيام اإلجازات العارضة التي يسمح بها قانون العمل.
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شكل ) 48 (
ثقة غير العاملني يف قدرتهم على العثور 

على وظيفة قريبا )%(

لم يحدد

واثق 

غير واثق

واثق جداً

غير واثق علي اإلطالق

عدد اجمليبني: 611
النسبة من العاملني في الوقت احلالي

غير مستفيد مستفيد

وظيفة  إيجاد  العاملني يف  غير  الشباب  ثقة   3  .2  .4
قريبا

عند سؤال خريجي املدارس الثانوية الفنية بالعينة ممن 
ال يعملون عن مدى ثقتهم يف إيجاد وظيفة قريباً، لم تكن 
هناك فروق تذكر بني املستفيدين وغير املستفيدين من 
خدمات اإلرشاد الوظيفي الذين يثقون أو يثقون جدا يف 
قدرتهم على إيجاد وظيفة قريباً )71% من املستفيدين 
هذه  تقريبا  تساوت  وقد  املستفيدين(.  غير  من  و%68 
واملستفيدين   ،)%74( اإلناث  املستفيدات  بني  النسبة 
النسبة 83% يف كل من  بلغت هذ  الذكور )70%(. وقد 
إقليم القاهرة الكبرى والوجه البحري، وانخفضت كثيرا 

لتصل إلى 58% يف إقليم السويس.

7 https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/labour/default.aspx
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شكل ) 49 (
البحث عن وظيفة واحلصول عليها أهم من 

الدراسة وحضور الدورات التدريبية )%(

أوافق بشدة

أخرى 

أعارض

أعارض بشدة

لم يحدد

أوافق

عدد اجمليبني: 775

غير مستفيد مستفيد

4. 4 رؤية اخلريجني لسوق العمل وتوجهاتهم 
نحوه

 مت سؤال خريجي املدارس الثانوية الفنية عن موافقتهم 
توجهاتهم  كانت  ما  إذا  ملعرفة  العبارات  بعض  على 
تأثرت  قد  للعمل  استعدادهم  ومدى  العمل  سوق  نحو 
الوحيد  السؤال  أن  الوظيفي، ويتبني  بخدمات اإلرشاد 
املستفيدين  وغير  املستفيدين  نسب  فيه  اختلفت  الذي 
وظيفة  عن  البحث  ألهمية  اخلريجني  تقييم  يتناول 
على  واحلصول  الدراسة  فى  الوقت  بإمضاء  مقارنة 
تدريب، حيث كان املستفيدون أكثر ميال لتقدمي أهمية 
كانت  األخرى  األسئلة  عن  أما  والتدريب.  الدراسة 
تقييمات املستفيدين وغير املستفيدين جتاه سوق العمل 

إيجابية إال أنها لم تختلف بني الفئتني.

عن  البحث  أهمية  ترتيب  اخلريجني  من  ُطلب  وقد 
لتشجيع  نظرا  التدريبية،  الدورات  مقابل حضور  عمل 
على  العمل  على  للطالب  الوظيفي  اإلرشاد  خدمات 
حتسني مهاراتهم وزيادة معارفهم قبل وأثناء البحث عن 
التي  الوظائف  على  احلصول  فرصهم يف  لزيادة  عمل 

يطمحون إليها.

فقد ارتفعت نسبة املستفيدين الذين ال يوافقون أو ال 
أهم  عمل  عن  البحث  أن  على  اإلطالق  على  يوافقون 
بـغير  مقارنة   ،)٪47( التدريبية  الدورات  حضور  من 

املستفيدين )37٪(، كما هو مبني شكل )49(.

على  جداً  يوافقون  أو  يوافقون  من  نسبة  بلغت  وقد 
هذه العبارة 42 ٪ بني املستفيدات اإلناث و 56 ٪ بني 

املستفيدين الذكور.

االلتحاق  أن  على  موافقتهم  مدى  عن  سؤالهم  وعند 
اجتهت  عمل  بدون  البقاء  من  أفضل  متاح  عمل  بأي 
الغالبية العظمى من اخلريجني إلى املوافقة على ذلك 
يكن هناك فرق بني  ولم  أو موافقون جدا(،  )موافقون 
 ،%91( الصدد  هذا  يف  املستفيدين  وغير  املستفيدين 
93% على التوالي( كما هو موضح يف شكل )50(، أو بني 

املستفيدين من اإلناث والذكور.
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وقد وافق 94% من املستفيدين و91% من غير املستفيدين 
)سواء موافقون أو موافقون جداً( على وجود وظائف يف 
سوق العمل ولكن هناك حاجة إلى البحث عنها كما هو 
مبني يف شكل )52(، وكذلك أوضحت نتائج االستطالع 
أن الغالبية العظمى من اخلريجني موافقون أو موافقون 
جدا على أن هناك العديد من الوظائف التي من املمكن 
هناك  تكن  ولم  واهتمامتهم،  طموحاتهم  حتقق  أن 
من  املستفيدين  وغير  املستفيدين  بني  ذلك  يف  فروق 
الترتيب(  على   %85  ،%87( الوظيفي  اإلرشاد  خدمات 
أو بني املستفيدين من اإلناث والذكور )88%، 86% على 

الترتيب(.

العظمى من اخلريجني )96% من  الغالبية  وقد وافقت 
املستفيدين و95% من غير املستفيدين(- سواء موافقون 
عند  األهم  ليس  املرتب  أن  على   - جداً  موافقون  أو 
التقدم  يف  العمل  يساهم  أن  يجب  ولكن  العمل  اختيار 
واإلناث  الذكور  بني  النسبة  تلك  تساوت  وقد  املهني. 
من املستفيدين من خدمات اإلرشاد الوظيفي، كما هو 

موضح بشكل )51(.
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تفضيل  على  موافقتهم  مدى  عن  اخلريجني  وبسؤال 
أخرى  اعتبارات  أية  عن  النظر  بغض  احلكومي  العمل 
وافقت الغالبية العظمى منهم على هذه العبارة )سواء 
موافقون أو موافقون جداً(، ولم يكن هناك فارق أيضا 
بني املستفيدين وغير املستفيدين )87% من املستفيدين 
و85% من غير املستفيدين( كما هو موضح بشكل )54(. 
العمل  تفضلن  الالتي  املستفيدات  اإلناث  نسبة  أن  إال 
كانت  أخرى  اعتبارات  أية  عن  النظر  بغض  احلكومي 
مرتفعة مقارنة باملستفيدين من الذكور )96%، 83% على 

التوالي(.
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أن  على  اخلريجني  من  العظمى  الغالبية  وافقت  وقد 
العمل  إيجاد  على  تساعدهم  التي  هي  قوتهم  نقاط 
املناسب لهم، ولم يكن هناك فارق يذكر بني املستفيدين 
من   %94( بذلك  يتعلق  فيما  أيضا  املستفيدين  وغير 
يظهر  كما  املستفيدين(  غير  من  و%92  املستفيدين، 

بشكل )55(، أو بني املستفيدين من اإلناث والذكور.
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اخلامتة والتوصيات
اإلرشاد  خدمات  أثر  تقييم  إلى  التقرير  هذا  يهدف 
الوظيفي - التي يقدمها كل من التعاون األملاني اإلمنائي 
ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع قطاع التعليم الفني 
يف  املاضية  السنوات  خالل  والتعليم  التربية  بوزارة 
خريجي  قابلية  زيادة  على   - الفنية  الثانوية  املدارس 
احلالي  الوظيفي  ووضعهم  للتوظف  الفنية  املدارس 
ورؤيتهم للفرص الوظيفية وسوق العمل، باإلضافة إلى 
الوظيفي  قياس رضا املستفيدين عن خدمات اإلرشاد 

التي تقدمها املنظمتان.

وقد مت تقييم أثر خدمات اإلرشاد الوظيفي عن طريق 
إجراء استطالع رأي مرجعي هاتفي لعينة من خريجي 
على  تقريبا  أشهر  ستة  مرور  بعد  الفنية  املدارس 
تخرجهم عام 2015. ومت إجراء االستطالع بني مجموعة 
من  املستفيدين  من  الفنية  املدارس  بعض  خريجي  من 
غير  من  أخرى  ومجموعة  الوظيفي  اإلرشاد  خدمات 
املستفيدين من تلك اخلدمات للمقارنة بينهما ودراسة 

أثر تلك اخلدمات على املستفيدين.  

من  املستفيدين  كل  أن  االستطالع  نتائج  أوضحت 
ويرون  عنها  راضون  تقريبا  الوظيفي  اإلرشاد  خدمات 
مستفيدين  لتشجيع  استعدادهم  وأبدوا  مفيدة،  أنها 
عن  البحث  كيفية  جاءت  وقد  بها.  لاللتحاق  آخرين 
ما  مقدمة  يف  بالنفس  والثقة  للوظائف  والتقدم  عمل 
اكتسبه املستفيدون من تلك اخلدمات. وعلى الرغم من 
التقييم اإليجابي جدا خلدمات اإلرشاد الوظيفي إال أن 
مدة  ِقصر  مثل  العيوب،  من  مجموعة  ذكر  قد  البعض 
البرنامج وعدم التطبيق العملي للمفاهيم والشرح غير 
اجليد لبعض املدرسني؛ حيث يرى البعض أن القليل من 
املدرسني ال يتمتع باخلبرة أو القدرة على الشرح، لذا 
فترة  مد  اخلدمات  تلك  تطوير  مقترحات  شملت  فقد 
تدريسها لوقت أطول ووجود تطبيق عملي ملا يتم شرحه 
وتوفير الوظائف، باإلضافة إلى التعميم على كل املدارس 

يف أنحاء اجلمهورية وكل الفصول داخل املدرسة.

نتائج  أظهرت  فقد  للتوظف،  للقابلية  وبالنسبة 
املستفيدين  بني  االختالف  بعض  وجود  االستطالع 
لبعض  الذاتي  بالتقييم  يتعلق  ما  يف  املستفيدين  وغير 
محاور القابلية للتوظف، فعلى سبيل املثال ارتفعت نسبة 
نقاط  حتديد  على  قدرتهم  يقّيمون  الذين  املستفيدين 
قوتهم وضعفهم بدرجة مرتفعة مقارنة بغير املستفيدين، 
كما أنهم قاموا بتقييم قدرتهم على العمل ضمن فريق 
والقدرة على حتديد اهتماماتهم واحترام الرأي اآلخر 
ارتفعت  ذلك  إلى  وباإلضافة  للغاية،  مرتفعة  بدرجات 

نسبة املستفيدين الذين لديهم هدف مهني يسعون إلى 
حتقيقه ومن لديهم سيرة ذاتية وعلى دراية بكيفية ملء 
للوظائف، ومن علّموا أنفسهم مهارة أو  التقدم  طلبات 

لغة جديدة بعد تخرجهم.

مشروعهم  بدء  يريدون  من  نسبة  تقريبا  تختلف  ولم 
اخلاص أو من قاموا بحضور دورات تدريبية بعد التخرج 
خدمات  من  املستفيدين  غير  وبني  املستفيدين  بني 
الذكور  من  املشاركون  أعطى  وقد  الوظيفي.  اإلرشاد 
للتوظف  القابلية  محاور  جلميع  أعلى  ذاتية  تقييمات 
اخلريجني  نصف  أن  يتبني  وكذلك  باإلناث.  مقارنة 
فارق  الدراسة مع عدم وجود  فترة  أثناء  تقريبا عملوا 
بني املستفيدين وغير املستفيدين  يف هذا الصدد، إال 

أن هذه النسبة ارتفعت بني الذكور مقارنة باإلناث.

فعلى  التخرج،  بعد  عمل  عن  البحث  جهود  وتختلف 
املستفيدين  وغير  املستفيدين  نسب  تساوي  من  الرغم 
البحث  عملية  واملعارف يف  األهل  على  اعتمدوا  الذين 
عن عمل، إال أن نسبة املستفيدين الذين تقدموا لعدد 
أكبر من الشركات ومن حضروا عدد أكبر من مقابالت 
تختلف  ولم  املستفيدين.  بغير  مقارنة  ارتفعت  العمل 
بعدد  يتعلق  فيما  املستفيدين  وغير  املستفيدين  نسبة 
الوظائف التي عملوا بها بعد التخرج والوقت املستغرق 

يف العثور على الوظيفة األولى.   

وبالنسبة للوضع الوظيفي، فقد أظهرت النتائج أن أكثر 
من 40% من املشاركني يف االستطالع يعملون حاليا دون 
وغير  للمستفيدين  الوظيفي  الوضع  بني  فارق  وجود 
الذين  املستفيدين  غير  نسبة  ارتفعت  وإن  املستفيدين 
املشاركة  تكون  أن  احملتمل  ومن  حر،  بشكل  يعملون 
انخفاض  إلى  أدت  قد  الوظيفي  اإلرشاد  برنامج  يف 
نظرا ملساهمتها  بشكل حر  املستفيدين  احتمالية عمل 
احتمالية  أن  ويتبني  الوظيفي.  باألمان  الوعي  رفع  يف 
عمل الذكور أعلى أربع مرات مقارنة باإلناث. أما عن 
جودة الوظيفة التي يشغلها العاملون حالياً، لم تختلف 
تقريبا نسبة املستفيدين وغير املستفيدين الذين لديهم 
عقد عمل، وارتفعت - بشكل طفيف - نسبة املستفيدين 
وعقد  طبي  تأمني  يوفر  عملهم  أن  إلى  أشاروا  الذين 
املستفيدين  عمل وتأمني اجتماعي، يف حني متتع غير 
وتوفر  الثابت  بالراتب  يتعلق  فيما  قليال  أفضل  بوضع 
املستفيدين  الوضع بني  يختلف  ولم  بدل سكن،  سكن/ 
وغير املستفيدين فيما يتعلق ببعض املزايا مثل املكافآت 
واملواصالت/  الوجبات  بدل  والوجبات/  لألداء  املالية 

بدل انتقاالت وتوفير حضانة ألبناء العاملني.  
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وعن رؤية خريجي املدارس الفنية لسوق العمل والفرص 
تفاؤال  أكثر  املستفيدين  أن  املالحظ  فمن  الوظيفية، 
فيما يتعلق بتوفر  الفرص يف سوق العمل، فعلى سبيل 
املثال ترتفع نسبة املستفيدين الذين يرون أنه من السهل 
العثور على وظيفة تناسب مؤهالتهم ومن يرون سهولة 
العثور على وظيفة يف القطاع اخلاص والقطاع احلكومي 

مقارنة بغير املستفيدين.

الذين  املستفيدين  غير  نسبة  ارتفاع  من  الرغم  وعلى 
يف  االستمرار  على  قدرتهم  يف  ثقتهم  إلى  أشاروا 
الذين  املستفيدين  نسبة  ارتفعت  احلالية،  وظيفتهم 
أشاروا إلى ثقتهم يف قدرتهم على إيجاد وظيفة جديدة 
يعكس  قد  ما  وهو  احلالية،  لوظيفتهم  تركهم  حالة  يف 
زيادة ثقة املستفيدين يف أنفسهم وقدرتهم على حتديد 

نقاط قوتهم التي تؤهلهم للحصول على عمل جديد.

وعن املعرفة ببعض بنود قانون العمل،بالرغم من ارتفاع 
ال  الوضع  أن  إال  البنود  بأحد  املستفيدين  دراية  نسبة 

يختلف مقارنة بغير املستفيدين يف البندين اآلخرين.

املستفيدين  بني  فرق  وجود  عدم  النتائج  أظهرت  وقد 
وغير املستفيدين فيما يتعلق برؤيتهم لسوق العمل، حيث 
على  التوظف–  نحو  السعي  جتاه  الفئتني  تفاؤل  يظهر 
سبيل املثال –  حتى وإن لم تكن الوظيفة تروق للمتقدم، 
باإلضافة إلى تقدمي أهمية التطور املهني على الراتب 

املرتفع. 

وبالنظر إلى هذه النتائج ميكن القول أن خدمات اإلرشاد 
الوظيفي القت استحسانا كبيرا بني ممن حصلوا عليها 
ولها أثر إيجابي على قابلية املستفيدين للتوظف، حتى 
زمالؤهم  لتشجيع  استعداد  على  تقريبا  جميعهم  أن 
مقترحاتهم  من  كبير  جزء  وينحصر  عليها،  للحصول 
لتطويرها يف ضرورة تعميمها ومد فترة تدريسها، وعلى 
الرغم من ذلك فلم توضح النتائج وجود فارق يذكر بني 
املستفيدين وغير املستفيدين فيما يتعلق بتأثيرها على 
وضعهم الوظيفي، وهو أمر قد يكون متوقعا نظرا للوضع 
احلالي لالقتصاد والصعوبة التي يواجهها الشباب عند 
نتائج دراسة  وبناًء على   . العمل يف مصر  دخول سوق 
تقييم األثر يرى الفريق البحثي أنه قد يكون من املناسب 

أن يتم إجراء بعض التعديالت والتي قد تساهم يف جعل 
تلك اخلدمات أكثر فاعلية، وهي:

اإلرشاد  « خدمات  على  املؤسسي  الطابع  إضفاء 
الدراسي  املنهج  يف  دمجها  خالل  من  الوظيفي 

األساسي لطالب التعليم الفني.
تدريسها  « يتم  بحيث  اخلدمات  هذه  مدة  إطالة 

إضافة  مع  الثالث،  الثانوية  السنوات  مدار  على 
محتوى لإلرشاد الوظيفي ليتم تدريسه يف املرحلة 
اإلعدادية، حتى يكونوا أكثر استعداد وتقبال لهذه 

املناهج فيما بعد.
التدريب املستمر للمدرسني الذين يقومون بتدريس  «

فيها  يقومون  لهم  عمل  ورش  وإقامة  املناهج  تلك 
بتبادل خبراتهم وحتسني أسلوب تدريسهم للخدمة.

املتابعة املستمرة مع خريجي تلك اخلدمات لفترة  «
يف  الفعلي  أدائهم  قياس  يتم  بحيث  الوقت  من 
البحث واحلصول على عمل والتقدم يف وظائفهم 

واالستمرار فيها.
فيها  « يشارك  التخرج  بعد  نقاش  جلسات  تنظبم 

املستفيدون الذين قاموا بالفعل بالبحث عن عمل 
أفكارهم  ملشاركة  وذلك  وظيفة  على  واحلصول 

القائمة على خبراتهم من الواقع العملي.

كما يُقترح أن يتم تقييم أثر خدمات اإلرشاد الوظيفي 
على مدار فترة أكبر من فترة هذه الدراسة )بعد عام 
طبيعة  مع  أكبر  بشكل  ليتوافق  التخرج(  من  عامني  أو 
البطالة  معدالت  به  ترتفع  الذي  املصري  العمل  سوق 
بشكل يحول دون عثور الشباب على فرص العمل بشكل 
سريع. ونظرا ألن نوع تقييم األثر الذي مت اختياره يف 
وغير  املستفيدين  مجموعة  أن  يفترض  الدراسة  هذه 
احلصول  قبل  املساواة  قدم  على  كانوا  املستفيدين 
يتم  لم  فرضية  وهي  الوظيفي  اإلرشاد  خدمات  على 
املستفيدين  بقياس وضع  يُوصى  اختبار مدى صحتها، 
اإلرشاد  على خدمات  قبل احلصول  املستفيدين  وغير 

الوظيفي.
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املالحق
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ملحق )1(
 استمارة االستطالع
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السن:-----------------------------------------.  .8    

احملافظة:  .9    
املنوفية          بني سويف       اجليزة   القاهرة      

كفر الشيخ        أخرى )تذكر( بورسعيد         األسكندرية     

نوع التعليم:  .6    

فندقي زراعي          جتاري   صناعي      

نوع املدرسة:  .7    

نظام مزدوج مبارك كول 5 سنوات   3 سنوات     

أنثى ذكر                 

العباسية الفنية للبنات
باحلي 6 - املدرسة الفنية للتدريب املهنى 

والتعليم املزدوج املشتركة 
رشدي الصناعية 
الزهور الصناعية

حي 8 - السادات الصناعية
مدرسة احلامول التجارية بنات
بني سويف الثانوية الفنية بنات

غمرة الصناعية
باحلي 11 - املدرسة الفنية للتدريب املهنى 

والتعليم املزدوج امليكانيكية بنني 
حي 1 - السادات الصناعية

دسوق الثانوية الزراعية
إبشنا الثانوية الفنية بنات

الشهيد محمد أسامة
أخرى )تذكر(

املقدمة:

صباح اخلير/ مساء اخلير

أنا إسمى .......................................... .من مؤسسة جسر لألبحاث، احنا بنعمل استطالع 
رأي بناًء على طلب وزارة التربية والتعليم عشان نعرف رأي وتطلعات الشباب اللي اتخرجوا من املدارس 
الفنية. الوزارة اديتنا اسم حضرتك كواحد من خريجني مدرسة: )يذكر اسم املدرسة( عشان تبقى معانا 

يف البحث. ممكن ناخد من وقت حضرتك 10 دقايق؟

البيانات الشخصية:
اسم الباحث: -------------------------------------------------.

    1.  رقم التليفون: ------------------------------------------.
    2.  اسم املبحوث: ------------------------------------------.

    3.  النوع:

هتأكد دلوقتي من بعض بيانات حضرتك اللي عندنا: 
    4.  سنة التخرج: ------------------------------------------.

    
     5.  اسم املدرسة:
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كامل  منهج   - األملاني  التعاون 
)3 سنني أو سنتني(

منظمة العمل الدولية

التعاون األملاني –
السنة النهائية

أخرى )يذكر(----------------------.

التعاون األملاني – منهج مكثف 
)دور ملد 4 أيام(

منطقة اإلقامة:   .10    

حضر  ريف       

     11.     هل حضرتك أخدت برنامج لإلرشاد الوظيفي يف املدرسة؟

ال )انتقل إلى سؤال 13( نعم       

     12.    ممكن أعرف جلسات اإلرشاد الوظيفي كان تبع إيه؟

13.  هل حصلت على أي إرشاد وظيفي أو خدمات توظيف يف أي حتة خارج مدرستك زي مثال حضور ملتقيات 
توظيفية أو تدريبات عن أساليب البحث عن شغل أو خدمة توظيف من مكتب تشغيل عام أو خاص أو غيرها؟

ال )إنتقل إلى سؤال 15( نعم       

14.   ممكن أعرف هي ايه؟

حضرت ملتقى توظيفي
عن  البحث  أساليب  عن  تدريب  حضرت 

شغل خارج املدرسة
من  املتاحة  بالوظائف  قائمة  على  حصلت 

مقدم للخدمة

ذهبت ملكتب تشغيل عام وقدموا لي مساعد 
على إيجاد شغل

أخرى )تذكر(
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لم يحدد1234

15. قادر على حتديد نقط قوتك وضعفك

16. عندك ثقة بالنفس

17. تقدر حتل املشاكل بشكل كويس
18. تقدر حتل املشاكل بشكل جديد وابتكاري مش تقليدي 

19. تقدر تشتغل مع فريق عمل وتتعاون معاه

20. بتحترم الرأي اآلخر حتى لو مختلف معاه

21. بتقدر تتواصل بشكل كويس وفعال مع اآلخرين

22. قادر على اتخاذ قراراتك املهنية لنفسك

23. عندك مهارات عرض وتقدمي جيدة يعني تقدر تعرض نفسك أو 
أفكارك أو حاجة عملتها ادام زمايلك ومدرسينك

24. قادر حتدد اهتماماتك

25. عندك مهارات القيادة واإلدارة

26.  حضرتك عندك هدف مهني عايز حتققه خالل الـ 3 سنني اللي جاية وال مش عندك؟يعني فيه حاجة 
عايز حتققها يف حياتك املهنية سواء دراسة أو شغل خالل ال 3 سنني اللي جاية؟

ال نعم       

27.  هل بتفكر تفتح مشروعك اخلاص؟

28.  من ساعة تخرجك، هل حضرت أي دورات تدريبية؟ ممكن اعرف ايه هي؟ )يسمح باختيار أكثر من بديل(

.----------------------------------------             
               لم أحصل على أية دورات تدريبية

29.  من ساعة تخرجك، هل حاولت تعلم نفسك مهارة أو لغة جديدة بنفسك؟ )أكد على بنفسك وليس 
دورات(

1 . قابلية الشباب للتوظف:

دلوقتي هسأل حضرتك عن نفسك وعن أهدافك وتطلعاتك املهنية: 
هقول حلضرتك بعض املهارات والقدرات وحضرتك تقولي ألي مدى هي عند حضرتك على مقياس من 

1 إلى 4 بحيث إن 1 معناها مش عندك خالص و4 معناها إنها عندك بشكل كبير؟

نعم

نعم

ال

نعم بشرط )يذكر( 

ال )إنتقل إلى سؤال 31(

لم يحدد

أعمل عمل حر حاليا
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30.  ايه هي املهارات أو اللغات دي؟ )يسمح باختيار أكثر من بديل(

.---------------------------------------------       
31.  هل عندك سيرة ذاتية؟

ال )إنتقل إلى سؤال 33(       لم يحدد )انتقل إلى سؤال 33( نعم      

32.  هل عمرك غيرت أو حدثت السيرة الذاتية بتاعتك؟ ولوغيرت بتعمل التغيير/التحديث كل أد ايه؟
.--------------------------------------------       

وال مرة عملت  

33.  هل بتعرف متلى طلب تقدمي على عمل؟
ال نعم      

34.  هل كنت بتشتغل أثناء الدراسة؟ )ملحوظة للباحث: املقصود سنوات الدراسة الثانوية(
نعم كنت بشتغل              ال  

35.  هل دورت على شغل خالل سنوات دراستك؟ )املقصود سنوات الدراسة الثانوية(
دورت                       مدورتش  

36.  من بعد التخرج، هل دورت على شغل ؟ )تقرأ البدائل(
دورت                                          مدورتش )إنتقل إلى سؤال 41(  

37.  من بعد التخرج، امتى ابتديت تدور على شغل؟ )حدد الشهر والسنة(

.-----------------------------------------              
مش فاكر/لم يحدد  

38.  بتدور على شغل ازاي/بتعمل ايه عشان تالقي شغل؟ هل بتعتمد على األهل واملعارف وال التقدمي بنفسك 
يف أماكن العمل وال اعالنات اجلرايد والتليفزيون وال إعالنات الشارع وال مكاتب التشغيل العامة أو اخلاصة 
وال االنترنت وال امللتقيات التوظيفية وال املنظمات غير احلكومية؟ وال حاجة تاني؟ )يسمح باختيار أكثر من 

بديل(

استمريت يف العمل الذي كنت 
أعمل به )إنتقل إلى سؤال 41(

جالي شغل من غير ما 
ادور)إنتقل إلى سؤال 41(

ألهل واملعارف  
رحت بنفسي مكان العمل قدمت

اعالنات اجلرائد والتليفزيون
اإلعالنات يف الشوارع

مكاتب العمل العامة
مكتب توظيف خاص

اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي
امللتقيات التوظيفية

املنظمات غير احلكومية 
أخرى )تذكر(



60

39.  من ساعة تخرجك قدمت يف كام شركة أو محل أو جهة حكومية عشان تشتغل سواء قدمت يف الشركة 
على طول أو قدمت بشكل ودي عن طريق األهل واملعارف؟

.-----------------------------------------------------------              
مش فاكر/لم يحدد  

40.  من ساعة تخرجك، رحت كام مقابلة عمل مبا فيها أي مقابالت متت بشكل غير رسمي عن طريق التليفون 
أو يف مكان غير مكان العمل؟

.-----------------------------------------------------------              
مش فاكر/لم يحدد  

41.  هل اشتغلت أي شغل من بعد التخرج؟
نعم                          ال )إنتقل إلى سؤال 44(  

42.  من ساعة تخرجك، اشتغلت كام شغل مبا فيها شغلك احلالي لو بتشتغل؟

.------------------------------------------------------------           
43. من ساعة التخرج، أخدت وقت اد ايه عشان تالقي أول شغل ليك؟ )تذكر الفترة بالشهور(

.------------------------------------------------------------           
2. الوضع الوظيفي للشباب:

44.  للرجال فقط، هل حضرتك حاليا يف اجليش، أو متوقع انك تدخل خالل الـ3 أو 4 شهور اللي جايني؟

نعم             متوقع دخول اجليش          ال               أنثى  

45.  هل حضرتك بتدرس حاليا يف جامعة أو معهد؟
نعم يف جامعة                نعم يف معهد         ال         

46.  هل حضرتك بتعمل حاليا؟ 
نعم )إنتقل إلى سؤال 50(                    ال     

يف اجليش )انتقل إلى سؤال 77(            متوقع دخول اجليش   
47.  هل حضرتك دورت على شغل خالل األربع أسابيع اللي فاتت؟

نعم )إنتقل إلى سؤال 49(                    ال    
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األسابيع  يبحثوا بشكل نشط عن عمل خالل  لم  الذين  )املجيبني  العمل  قوة  1 اجتاهات من هم خارج   .2
األربعة املاضية(

48.  ليه حضرتك مش بتدور على شغل؟ )يسمح باختيار أكثر من بديل( )ال تقرأ البدائل(
أفضل أن أكون ربة منزل

أدرس حاليا
األهل غير موافقني على العمل

مشاكل صحية
أخرى )تذكر(: -----------------------------------------

ملحوظة للباحث: لو املجيب مستفيد من برنامج االرشاد الوظيفي، إذهب لسؤال 92، لو غير مستفيد اذهب 
لسؤال 111(

2. 2 اجتاهات غير العاملني:

49.  ألي مدى عندك ثقة يف انك هتالقي شغل قريب؟ )إنتقل إلى سؤال 77 بعد هذا السؤال( 

2. 3 اجتاهات العاملني:
بالنسبة للشغل احلالي اللي حضرتك فيه؟

50.  هل ده أول شغل ليك؟
نعم                         ال  

51.  بقالك أد ايه يف شغلك احلالي؟ )الفترة بالشهور(

---------------------------------------------------------------------

52.  حضرتك بتشتغل يف قطاع حكومي وال خاص وال أعمال عام وال حضرتك بتشتغل عمل حر؟ 
              حكومي                        خاص

أعمال عام                     عمل حر  

53.  القطاع اللي حضرتك بتشتغل فيه صناعي وال جتاري وال زراعي وال سياحي وال حاجة تاني؟

              صناعي                       جتاري                   زراعي
سياحي                        أخرى )تذكر(  

54.  ممكن تقولي بتاخد كام دقيقة يف املتوسط عشان تروح شغلك من مكان اقامتك؟
أقل من 30 دقيقة                        من 30 ألقل من 60 دقيقة    

من 60 ألقل من 90 دقيقة             90 دقيقة فأكثر  

55.  شغل حضرتك كل الوقت وال بعض الوقت وال تدريب؟
            كل الوقت )إنتقل إلى سؤال 57(              بعض الوقت                  تدريب 

56.  هل حضرتك عايز وظروفك تسمح انك تشتغل ساعات أكتر؟ 
            نعم                    ال                     لم يحدد

غير واثقواثق جدا لم يحددغير واثق على اإلطالقواثق
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لم يحددمش موجودةموجودة

59. عقد عمل

60. تأمني صحي

61. تأمني اجتماعي

62. وجبات/بدل وجبات

63. وسائل مواصالت/بدل مواصالت

64. سكن/بدل سكن

65. حضانة لألبناء

66. دخل ثابت

67. حوافز معتمدة على االجناز

57.  لقيت شغلك احلالي ازاي؟ )يُسمح باختيار أكثر من إجابة(
األهل واملعارف   

رحت بنفسي مكان العمل قدمت  
اعالنات اجلرائد والتليفزيون  

اإلعالنات يف الشوارع  
مكاتب العمل العامة  
مكتب توظيف خاص  

اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي  
امللتقيات التوظيفية  

املنظمات غير احلكومية  
أخرى )تذكر(  

58.  حضرتك عندك عقد عمل يف شغلك احلالي؟
              نعم                                               ال

أعمل عمل حر وعندي تأمني                  أعمل عمل حر وليس عندي   
اجتماعي )انتقل إلى سؤال 68(                تأمني اجتماعي )انتقل إلى سؤال 68(   

هقول حلضرتك بعض املميزات اللي أماكن العمل بتوفرها وحضرتك تقولي إذا كانت موجودة يف شغلك احلالي 
وال ال؟
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68.  أقدر أعرف الدخل الشهري بتاع حضرتك يف املتوسط بيتراوح ما بني أد ايه؟

69.  ألي مدى حضرتك راضي عن شغلك احلالي؟ )تقرأ البدائل( 
راضي جدا               راضي              غير راضي  

غير راضي على اإلطالق              لم يحدد  
70.  ألي مدى شغلك احلالي فيه فرصة للترقية والتقدم املهني؟)تقرأ البدائل(

فيه فرصة كبيرة جدا       فيه فرصة كبيرة    فيه فرصة قليلة  
فيه فرصة قليلة جدا    مفيهوش فرصة    لم يحدد  

71.  ألي مدى شغلك احلالي مناسب ملهاراتك ومؤهالتك وقدراتك؟ )تقرأ البدائل(
مناسب جدا          مناسب        مش مناسب  

مش مناسب على اإلطالق      لم يحدد  
72.  ألي مدى شغلك احلالي مناسب لتخصصك التعليمي اللي درسته يف املدرسة؟ )تقرأ البدائل(

مناسب جدا          مناسب        مش مناسب  
مش مناسب على اإلطالق      لم يحدد  

73. ألي مدى شغلك احلالي مناسب لظروفك ومتطلباتك الشخصية؟ )تقرأ البدائل(
مناسب جدا          مناسب        مش مناسب  

مش مناسب على اإلطالق      لم يحدد  
74.  ألي مدى شغلك احلالي شبه أو قريب من مواصفات الشغل اللي كنت بتحلم بيه؟ )تقرأ البدائل(

قريب جدا                قريب                     مش قريب  
مش قريب على اإلطالق      لم يحدد  

75.  ألي مدى عندك ثقة يف انك تقدر حتافظ/حتتفظ بشغلك احلالي؟ )تقرأ البدائل(
واثق جدا                    واثق                  غير واثق  

مش واثق على اإلطالق     لم يحدد  
76.  ألي مدى عندك ثقة يف إنك تقدر تالقي شغل جديد لو سبت شغلك احلالي؟ )تقرأ البدائل(

واثق جدا                    واثق                غير واثق  
مش واثق على اإلطالق     لم يحدد  

أقل من 500 جنيه
من ألف جنيه ألقل من 1500 جنيه

من 2000 ألقل من 3000 جنيه
رفض

من 500 ألقل من ألف جنيه
من 1500 جنيه ألقل من 2000 جنيه

3000 جنيه فأكثر
ال يوجد دخل ثابت
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لم يحددصعب جداصعبسهلسهل جدا

77. تالقي شغل مناسب ملؤهالتك

78. تالقي شغل يف احملافظة بتاعتك

79. تالقي شغل يف القطاع احلكومي

80. تالقي شغل يف القطاع اخلاص

مش موافق على مش موافقموافقموافق جدا
اإلطالق

لم يحدد

81. البحث عن عمل وااللتحاق به أفضل من إن الواحد 
يدرس وياخد دورات تدريبية

82. الشخص أحسنله يشتغل أي حاجة متاحة أحسن 
من انه يفضل من غير شغل

83. مش بس املرتب اللي مهم ملا الواحد يختار شغل، 
كمان مهم إن الشغل ده يكون هيساهم يف تقدمه املهني

84. السوق فيه وظايف، بس الواحد الزم يدور عليها

85. فيه وظايف كتير ممكن حتققلك أهدافك 
واهتماماتك

86. نقاط القوة بتاعتي هي اللي بتساعدني أالقي 
الشغل املناسب

87. حضرتك تفضل العمل يف القطاع احلكومي بغض 
النظر عن أي حاجة تاني

3. إدراك الشباب للفرص الوظيفية وسوق العمل:
حضرتك ممكن تقولي ألي مدى إنه من السهل عليك بشكل عام إنك ....، هل سهل جدا وال سهل وال صعب 

وال صعب جدا: 

هقول حلضرتك بعض العبارات وحضرتك تقولي ألي مدى حضرتك موافق عليها، هل حضرتك موافق جدا، 
وال موافق، وال غير موافق وال غير موافق على اإلطالق؟

عايزينهم  اللي  الشباب  موجودة يف  تبقى  بيحبوا  األعمال  أصحاب  مهارات شخصية   3 تقولي  88.  ممكن 
يشتغلوا عندهم؟ )يُسمح باختيار أكثر من إجابة(

-----------------------------------------------------------------------        
89.  عارف ساعات العمل القانونية كام ساعة يف اليوم؟

-----------------------------------------------------------------------        
90.  عارف االجازة االعتيادية اللي القانون سامح بيها اد ايه؟

-----------------------------------------------------------------------        
91.  عارف عدد أيام االجازة العارضة اللي القانون سامح بيها خالل السنة اد ايه؟

-----------------------------------------------------------------------        
ملحوظة للباحث: لو املجيب مستفيد من برنامج االرشاد الوظيفي، إذهب لسؤال 92، لو غير مستفيد اذهب

لسؤال 111(
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مساعدكش على مساعدكشساعدكساعدك جدا
اإلطالق

لم يحدد

95. حتديد أهدافك املستقبلية

96. حتديد نقط القوة بتاعتك

97. تعرف تكتب سيرتك الذاتية أو متلى طلب عمل

98. تعرف تتصرف يف مقابالت العمل

99. تعرف الوسائل واألساليب اللي تستخدمها وانت 
بتدور على شغل

100. معرفة حقوقك وواجباتك يف الشغل

101. اكتساب املهارات الالزمة اللي تخليك جتيب شغل 
وحتتفظ بيه

102. اتخاذ قراراتك املهنية لوحدك

103. زيادة ثقتك بنفسك

104. يبقى عندك معلومات أكتر عن الوظائف املتاحة 
يف سوق العمل

105. يبقى عندك معلومات عن فرص التعليم والتدريب 
يف سوق العمل

106. معرفة كيفية التعامل مع املواقف الصعبة يف العمل 
مع الزمالء واملشرفني

107. معرفة االختيارات املهنية اللي ادامك واملقارنة 
بينها

4. تقييم املستفيدين من برامج اإلرشاد الوظيفي لهذه البرامج:
دلوقتي هسأل حضرتك عن برنامج اإلرشاد الوظيفي/املهني اللي حضرتك أخدته يف املدرسة: 

92.  بشكل عام، ألي مدى حضرتك شايف إن برنامج اإلرشاد الوظيفي/املهني اللي حصلت عليه مفيد؟ )تقرأ 
البدائل(

مفيد جدا                     مفيد                    غير مفيد  
غير مفيد على اإلطالق    لم يحدد  

93.  هل ممكن تشجع ناس تانية انها تلتحق ببرنامج اإلرشاد الوظيفي؟
نعم             ممكن                ال               لم يحدد  
94.  بشكل عام، ايه اللي اتعلمته من البرنامج ده؟ )يسمح باختيار أكثر من بديل(

-----------------------------------------------------------------------       
هقول حلضرتك بعض األهداف الشخصية،وحضرتك تقولي ألي مدى برنامج اإلرشاد الوظيفي ساعدك انك 

حتققها، هل ساعدك جدا وال ساعدك وال مساعدكش وال مساعدكش على اإلطالق؟ )تُقرأ البدائل(
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108.  هل فيه مشاكل أو عيوب كنت شايفها يف البرنامج اخلاص باإلرشاد الوظيفي ؟
نعم                  ال )إنتقل إلى سؤال 110(  

109.  ايه هي؟
-------------------------------------------------------          

110.  ايه مقترحاتك لتطوير  برنامج اإلرشاد الوظيفي يف املستقبل؟ )يسمح باختيار أكثر من بديل(
ال يوجد/لم يحدد  

111.  ممكن أعرف املستوى التعليمي لوالد حضرتك؟
ال يقرأ وال يكتب                   أقل من ابتدائي                 ابتدائي-إعدادي  
ثانوي وما يعادله       جامعي           أعلى من جامعي  

112.  واملستوى التعيمي لوالدة حضرتك: 
             ال يقرأ وال يكتب                   أقل من ابتدائي                 ابتدائي-إعدادي
ثانوي وما يعادله       جامعي           أعلى من جامعي  

113.  ممكن أعرف الدخل الشهري ألسرتك بيتراوح ما بني أد ايه يف املتوسط؟
أقل من 500 جنيه

من ألف جنيه ألقل من 
1500 جنيه

من 2000 ألقل من 3000 
جنيه

من 500 ألقل من ألف جنيه
من 1500 جنيه ألقل من 

2000 جنيه
3000 جنيه فأكثر

لم يحدد

رفض
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ملحق )2( 
املدارس التي شملها التقييم
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نوع اخلدمةنوع املدرسةاسم املدرسةاحملافظةاإلقليمم

 العباسية الثانوية الفنيةالقاهرةالقاهرة الكبرى1
للبنات

 املنهج الكامل للتعاون3 سنوات
األملاني اإلمنائي

 املنهج الكامل للتعاون3 سنواتمدرسة غمرة الصناعيةالقاهرة2
األملاني اإلمنائي

 مدرسة الشهيد محمدالقاهرة3
أسامة التجارية

منظمة العمل الدولية3 سنوات

 الثانويةالفنية للتعليم املزدوجاجليزة4
- احلي السادس

 املنهج الكامل للتعاونالنظام املزدوج
األملاني اإلمنائي

 الثانوية الفنية للتعليم املزدوجاجليزة5
- احلي احلادي عشر

 املنهج الكامل للتعاونالنظام املزدوج
األملاني اإلمنائي

 السادات الثانوية الصناعيةاملنوفيةالوجه البحري6
املشتركة - احلي األول

 املنهج الكامل للتعاون3 سنوات
األملاني اإلمنائي

7
 السادات الثانوية الفنيةاملنوفية

 للتعليم والتدريب املزدوج -
احلي الثامن

 املنهج الكامل للتعاونالنظام املزدوج
األملاني اإلمنائي

 املنهج املكثف للتعاون3 سنواتدسوق الزراعيةكفر الشيخ8
األملاني اإلمنائي

 احلامول الثانوية التجاريةكفر الشيخ9
بنات

 املنهج املكثف للتعاون3 سنوات
األملاني اإلمنائي

 منهج للتعاون األملاني3 سنواتابشنا الثانوية الفنية بناتبني سويفالوجه القبلي10
)اإلمنائي )السنة األخيرة

 منهج للتعاون األملاني3 سنواتبني سويف الفنية للبناتبني سويف11
)اإلمنائي )السنة األخيرة

 منهج للتعاون األملاني3 سنواتاملدرسة الفنية احلديثةالفيوم12
)اإلمنائي )السنة األخيرة

 مدرسة الفيوم الفندقيةالفيوم13
املتطورة

 منهج للتعاون األملاني5 سنوت
)اإلمنائي )السنة األخيرة

 منهج للتعاون األملاني3 سنواتالزهور الصناعية بناتبورسعيدإقليم السويس14
)اإلمنائي )السنة األخيرة

 منهج للتعاون األملاني3 سنواترشدي الصناعية بناتاألسكندرية15
)اإلمنائي )السنة األخيرة

منظمة العمل الدولية3 سنواتمحمد علي الزخرفيةاألسكندرية16

منظمة العمل الدولية3 سنوات التل الكبير التجاريةاإلسماعيلية17

منظمة العمل الدولية3 سنواتاإلسماعيلية الزراعيةاإلسماعيلية18

منظمة العمل الدولية3 سنواتالسالم الزخرفية بننياإلسماعيلية19

جدول )1( املدارس التي شملها التقييم
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ملحق )3( 
بعض النتائج التفصيلية
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منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس3: النوع

املستفيدينغير املستفيدين %املستفيدين % غير املستفيدين %املستفيدين % 
 % 

غير املستفيدين   
%

484552453945ذكر

525548556155أنثي

100100100100100100إجمالي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس6: نوع التعليم

املستفيدين
 % 

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

املستفيدين غير املستفيدين %
 %

غير املستفيدين %

555969652533صناعي

26151295743جتاري

152414241824زراعي

425200سياحي

100100100100100100إجمالي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس9: األقاليم

املستفيدين
 % 

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

363034294036القاهرة الكبري

1626223110الوجه القبلي

2526363101الوجه البحري

2318895963منطقة السويس

100100100100100100إجمالي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس7: نوع املدرسة

املستفيدين 
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

385947893100100 سنوات

5426200 سنوات

11416500نظام مزدوج

100100100100100100إجمالي

بعض نتائج االستطالع وفقا ملقدم اخلدمة
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منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس10: منطقة اإلقامة

املستفيدين
 % 

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

املستفيدين غير املستفيدين %
 %

غير املستفيدين %

656759638085حضر

353341372015ريف

100100100100100100إجمالي

س13:  هل حصلت على أي 
إرشاد وظيفي أو خدمات توظيف 
يف أي حتة خارج مدرستك زي 

مثال حضور ملتقيات توظيفية أو 
تدريبات عن أساليب البحث عن 
شغل أو خدمة توظيف من مكتب 
تشغيل عام أو خاص أو غيرها؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين
 % 

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

111110نعم

9999999999100ال

100100100100100100إجمالي

س12:ممكن أعرف جلسات اإلرشاد الوظيفي كان تبع 
ايه؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين %املستفيدين %املستفيدين % 

21300التعاون األملاني/ منهج كامل ثالث سنوات

33470التعاون األملاني سنة نهائية

16230التعاون األملاني دورة مكثفة

300100منظمة العمل الدولية

100100100إجمالي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي1.14 :حضرت ملتقى توظيفي

املستفيدين
 % 

املستفيدين غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

221210نعم

676601ال

897811إجمالي

النسبة من بني املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي

التكرارات بدون أوزان
من بني الذين حصلوا علي إرشاد وظيفي خارج املدرسة
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س 2.14 : حضرت تدريب عن 
أساليب البحث عن شغل خارج 

املدرسة

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين
 % 

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

املستفيدين غير املستفيدين %
 %

غير املستفيدين %

535300نعم

362511ال

897811إجمالي

ذهبت ملكتب تشغيل  س 3.14 : 
عام وقدموا لي مساعدة على إيجاد 

شغل

ذهبت ملكتب تشغيل عام وقدموا لي 
مساعدة على إيجاد شغل

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائي

املستفيدين
 % 

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

املستفيدين غير املستفيدين %
 %

غير املستفيدين %

030201نعم

867610ال

897811إجمالي

ذهبت ملكتب تشغيل عام وقدموا لي س 4.14: أخري
مساعدة على إيجاد شغل

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائي

املستفيدين
 % 

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

212100نعم

685711ال

897811إجمالي

س15: قادر على حتديد نقط قوتك 
وضعفك

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين 
 %

املستفيدين غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

1353527

2242622262722

3443948383744

4262425252921

362656لم يحدد

100100100100100100إجمالي

هقول حلضرتك بعض املهارات والقدرات وحضرتك تقولي ألي مدى هي عند حضرتك على مقياس من 1 إلى 4 بحيث إن 1 معناها 
مش عندك خالص و4 معناها إنها عندك بشكل كبير؟

التكرارات بدون أوزان
من بني الذين حصلوا علي إرشاد وظيفي خارج املدرسة

التكرارات بدون أوزان
من بني الذين حصلوا علي إرشاد وظيفي خارج املدرسة

التكرارات بدون أوزان
من بني الذين حصلوا علي إرشاد وظيفي خارج املدرسة
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منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس16: عندك ثقة بالنفس

املستفيدين
 % 

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

املستفيدين غير املستفيدين %
 %

غير املستفيدين %

1121321

2810101039

3363536343639

4555353535951

100100100100100100إجمالي

 س17: تقدر حتل املشاكل بشكل
كويس

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين
 % 

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

1242415

2171716171618

3414144423541

4393637364635

121121لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س18: تقدر حتل املشاكل بشكل
جديد وابتكاري مش تقل

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين 
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

17777411

2302831282726

3424239425139

4202122211621

121223لم يحدد

100100100100100100إجمالي
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 س19: تقدر تشتغل مع فريق عمل
وتتعاون معاه

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين
 % 

املستفيدين غير املستفيدين %
 %

املستفيدين غير املستفيدين %
 %

غير املستفيدين %

1232325

28878109

3202921301926

4695869576759

121221لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س20: بتحترم الرأي اآلخر حتى لو
مختلف معاه

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين
 % 

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

1121202

2695998

3162016201420

4776977697770

001000لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س21: بتقدر تتواصل بشكل كويس
وفعال مع اآلخرين

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين
 % 

املستفيدين غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

1211121

25564410

3263031311527

4676462647962

100100100100100100إجمالي
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 س22: قادر على اتخاذ قراراتك
املهنية لنفسك

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي
املستفيدين

 % 
املستفيدين غير املستفيدين %

 %
املستفيدين غير املستفيدين %

 %
غير املستفيدين %

1222344

2131312131613

3383840353336

4464845484646

111111لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س23: عندك مهارات عرض
وتقدمي جيدة يعني تقدر تعرض

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين 
 %

املستفيدين غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

16868311

2252323233021

3373640353137

4323131323630

020201لم يحدد

100100100100100100إجمالي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس24: قادر حتدد اهتماماتك
املستفيدين

 % 
املستفيدين غير املستفيدين %

 %
املستفيدين غير املستفيدين %

 %
غير املستفيدين %

1232323

2141215121516

3384340433243

4464143415037

010111لم يحدد

100100100100100100إجمالي
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 س25: عندك مهارات القيادة
واإلدارة

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين
 % 

املستفيدين غير املستفيدين %
 %

املستفيدين غير املستفيدين %
 %

غير املستفيدين %

18978109

2222324241820

3413739374737

4273029292333

211221لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س27: هل بتفكر تفتح مشروعك
اخلاص؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين 
 %

املستفيدين غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

555153505954نعم

354137423039ال

757595نعم بشرط

222221أعمل عمل حر حالياً

111101لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س26: حضرتك عندك هدف مهني
 عايز حتققه خالل الـ 3 سنني
 اللي جاية وال مش عندك؟يعني

 فيه حاجة عايز حتققها يف حياتك
 املهنية سواء دراسة أو شغل خالل

ال 3 سنني اللي جاية؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين
 % 

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

867784779079نعم

142316231021ال

100100100100100100إجمالي
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 س29: من ساعة تخرجك، هل
 حاولت تعلم نفسك مهارة أو لغة

جديدة بنفسك؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين 
 %

املستفيدين غير املستفيدين %
 %

املستفيدين غير املستفيدين %
 %

غير املستفيدين %

251428131919نعم

758672878181ال

100100100100100100إجمالي

 س28:  من ساعة تخرجك، هل
حضرت أي دورات تدريبية؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين
 % 

املستفيدين غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

849366نعم

929691979494ال

100100100100100100إجمالي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس31: هل عندك سيرة ذاتية؟

املستفيدين 
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

املستفيدين غير املستفيدين %
 %

غير املستفيدين %

261830191518نعم

738068798581ال

122201لم يحدد

100100100100100100إجمالي
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 س33: هل بتعرف متلى طلب تقدمي
على عمل؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين
 % 

املستفيدين غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

856886688271نعم

122811281427ال

343442لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س34: هل كنت بتشتغل أثناء
 الدراسة؟ )املقصود سنوات

)الدراسة الثانوية

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين
 % 

املستفيدين غير املستفيدين %
 %

املستفيدين غير املستفيدين %
 %

غير املستفيدين %

494651454753نعم

515449555347ال

100100100100100100إجمالي

 س35: هل دورت على شغل خالل
 سنوات دراستك؟ )املقصود سنوات

)الدراسة الثانوية

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين
 % 

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

املستفيدين غير املستفيدين %
 %

غير املستفيدين %

322934272536نعم

687166737564ال

100100100100100100إجمالي
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 س36: من بعد التخرج، هل دورت
على شغل ؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

322629233838نعم

303335361822ال

 استمريت يف العمل الذي كنت
أعمل به

262926292725

121210121715جالي شغل من غير ما أدور

100100100100100100إجمالي

س 1.38:  بتدور على شغل ازاي/
بتعمل ايه عشان تالقي شغل؟...

األهل واملعارف

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

706775715854نعم

303325294246ال

100100100100100100إجمالي

 س 2.38: رحت بنفسي مكان
العمل قدمت

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

536648696156نعم

473452313944ال

100100100100100100إجمالي

 س 3.38: إعالنات اجلرائد
والتليفزيون

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

159129199نعم

859188918191ال

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن قاموا بالبحث عن عمل بعد التخرج

النسبة ممن قاموا بالبحث عن عمل بعد التخرج

النسبة ممن قاموا بالبحث عن عمل بعد التخرج
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منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس 5.38: مكاتب العمل العامة

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

422181نعم

969898999299ال

100100100100100100إجمالي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس 4.38: إعالنات يف الشارع

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

7333111نعم

939797978999ال

100100100100100100إجمالي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس 6.38: مكتب توظيف خاص

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

433333نعم

969797979797ال

100100100100100100إجمالي

 س 7.38 : اإلنترنت ومواقع
التواصل اإلجتماعي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

21122314148نعم

798877868692ال

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن قاموا بالبحث عن عمل بعد التخرج

النسبة ممن قاموا بالبحث عن عمل بعد التخرج

النسبة ممن قاموا بالبحث عن عمل بعد التخرج

النسبة ممن قاموا بالبحث عن عمل بعد التخرج
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 س41: هل اشتغلت أي شغل من
بعد التخرج؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

565552546660نعم

444548463440ال

100100100100100100إجمالي

 س44: للرجال فقط، هل حضرتك
 حاليا يف اجليش، أو متوقع انك
 تدخل خالل الـ3 أو 4 شهور اللي

جايني؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

111221نعم

413447342734ال

610491010متوقع دخول اجليش

525548556155أنثي

100100100100100100إجمالي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس 9.38: أخري

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

5403145نعم

9596100978695ال

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن قاموا بالبحث عن عمل بعد التخرج

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس 8.38: املنظمات غير احلكومية

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

121101نعم

9998999910099ال

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن قاموا بالبحث عن عمل بعد التخرج
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 س45: هل حضرتك بتدرس حاليا
يف جامعة أو معهد؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

117761814نعم يف جامعة

302238221321نعم يف معهد

597155726965ال

100100100100100100إجمالي

 س46: احلالة الوظيفية خلريجي
املدارس الثانوية الفنية بالعينة

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

1371062214ال يعمل و يبحث عن عمل

464952513241ال يعمل وال يبحث عن عمل

 يعمل )استمر يف العمل الذي كان
)يعمل به

182118221915

232320212730)يعمل) بدأ عمل جديد

100100100100100100إجمالي

 س47: هل حضرتك دورت على
 شغل خالل األربع أسابيع اللي

فاتت؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

221316114025نعم

788784896075ال

100100100100100100إجمالي

 س 1.48:  ليه حضرتك مش بتدور
 على شغل ؟... أفضل أن أكون ربة

منزل

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

465606نعم

9694959410094ال

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن ال يعملون حاليا وال يبحثون عن عمل

النسبة ممن ل يعملون حاليا
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منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس 2.48: أدرس حاليا

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

402641233745نعم

607459776355ال

100100100100100100إجمالي

 س 3.48: األهل /الزوج غير
موافقني على العمل

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

253624383023نعم

756476627077ال

100100100100100100إجمالي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس 4.48: الأريد/ الأحتاج للعمل

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

475706نعم

9693959310094ال

100100100100100100إجمالي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس 5.48: الزواج/ احلمل

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

109810203نعم

909192908097ال

100100100100100100إجمالي

 س 6.48: فقدت األمل يف العثور
على عمل

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

142404نعم

9996989610096ال

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن ال يعملون حاليا وال يبحثون عن عمل

النسبة ممن ال يعملون حاليا وال يبحثون عن عمل

النسبة ممن ال يعملون حاليا وال يبحثون عن عمل

النسبة ممن ال يعملون حاليا وال يبحثون عن عمل

النسبة ممن ال يعملون حاليا وال يبحثون عن عمل
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 س 7.48: اليوجدعمل متاح أو
مناسب

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

10811836نعم

909289929794ال

100100100100100100إجمالي

 س 8.48: متوقع دخول اجليش/
 كان متوقع دخول اجليش وحصل

على اعفاء قريبا

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

122201نعم

9998989810099ال

100100100100100100إجمالي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس 9.48: أسباب شخصية

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

323233نعم

979897989797ال

100100100100100100إجمالي

 س 10.48: تخصصي/ مؤهلي
ليس له عمل

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

221331نعم

989899979799ال

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن ال يعملون حاليا وال يبحثون عن عمل

النسبة ممن ال يعملون حاليا وال يبحثون عن عمل

النسبة ممن ال يعملون حاليا وال يبحثون عن عمل

النسبة ممن ال يعملون حاليا وال يبحثون عن عمل
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منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس 11.48: أخري

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

78581310نعم

939295928790ال

100100100100100100إجمالي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس50: هل ده أول شغل ليك؟

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

444638475541نعم

565462534559ال

100100100100100100إجمالي

 س49: ألي مدى عندك ثقة يف انك
هتالقي شغل قريب؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

312933313029واثق جداً

403948443529واثق

172319191529غير واثق

5302104غير واثق علي اإلطالق

7604109لم يحدد

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن ال يعملون حاليا وال يبحثون عن عمل

النسبة ممن ال يعملون حاليا وال يبحثون عن عمل

النسبة ممن يعملون حاليا
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 س52: حضرتك بتشتغل يف قطاع
 حكومي وال خاص وال أعمال عام
وال حضرتك بتشتغل عمل حر؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

111104قطاع حكومي

746372617972قطاع خاص

001000قطاع أعمال عام

162718291214عمل حر

998999عمل عائلي

000001أخري

100100100100100100إجمالي

 س53: القطاع اللي حضرتك
 بتشتغل فيه صناعي وال جتاري وال
زراعي وال سياحي وال حاجة تاني؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

323734382532صناعي

262430252020جتاري

234302زراعي

352930284634خدمي

131307إنشاءات

441395أخري

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا
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 س54: ممكن تقولي بتاخد كام
 دقيقة يف املتوسط عشان تروح

شغلك من مكان اقامتك؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

564956515743أقل من 30 دقيقة

303029283238من 30 دقيقة ألقل من 60 دقيقة

108109114من 60 دقيقة ألقل من 90 دقيقة

90262606 دقيقة فأكثر

 العمل من املنزل/ يسكن يف مكان
العمل

131300

 علي حسب مكان العميل/ سائق
علي سيارته اخلاصة

142308

000001لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س55: شغل حضرتك كل الوقت وال
بعض الوقت وال تدريب؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

737175716869كل الوقت

252825292727بعض الوقت

010003تدريب

200051لم يحدد

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا
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 س56: هل حضرتك عايز وظروفك
تسمح انك تشتغل ساعات أكتر؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

737780766478نعم

271520153618ال

080904لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س 1.57:.لقيت شغلك احلالي
ازاي..؟ األهل واملعارف

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

584552436856نعم

425548573244ال

100100100100100100إجمالي

 س 2.57: رحت بنفسي مكان
 العمل قدمت

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

161717171416نعم

848383838684ال

100100100100100100إجمالي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس 3.57: عمل حر

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

162718291214نعم

847382718886ال

100100100100100100إجمالي

النسبة مممن يعملون بعض الوقت أو تدريب

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا
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منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس 4.57: عمل عائلي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

998999نعم

919192919191ال

100100100100100100إجمالي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس 5.57: أخري

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

335305نعم

9797959710095ال

100100100100100100إجمالي

 س58: حضرتك عندك عقد عمل
يف شغلك احلالي؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

141113101616نعم

706269617367ال

 أعمل عمل حر وعندي تأمني
اجتماعي

010100

 أعمل عمل حر وليس عندي تأمني
اجتماعي

162618281114

000003لم يحدد

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا
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منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس59: عقد عمل

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

342738252832نعم

626761686462ال

461786لم يحدد

100100100100100100إجمالي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس60: تأمني صحي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

382836254240نعم

616962725857ال

132303لم يحدد

100100100100100100إجمالي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس61: تأمني اجتماعي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

221727171320نعم

737872797474ال

5514136لم يحدد

100100100100100100إجمالي

في  موجودة  كانت  إذا  تقولي  وحضرتك  بتوفرها  العمل  أماكن  اللي  املميزات  بعض  حلضرتك  هقول 
شغلك احلالي وال ال....؟

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا
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منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس62: وجبات/ بدل وجبات

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

404346442636نعم

595551547462ال

010100أخري

113102لم يحدد

100100100100100100إجمالي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس63: مواصالت/ بدل مواصالت

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

333333283250نعم

666665716847ال

112103لم يحدد

100100100100100100إجمالي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس64: سكن/ بدل سكن

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

182420251320نعم

797577748476ال

313134لم يحدد

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا
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منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس65: حضانة لألبناء

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

634386نعم

929393949291ال

243303لم يحدد

100100100100100100إجمالي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس66: دخل ثابت

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

687457788759نعم

322443201339ال

020202لم يحدد

100100100100100100إجمالي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس67: حوافز معتمدة علي اإلجناز

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

464643455151نعم

545257544943ال

020106لم يحدد

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا
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 س68: أقدر أعرف الدخل الشهري
 بتاع حضرتك يف املتوسط بيتراوح

ما بني أد ايه؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

687924أقل من 500 جنيه

272325193339من 500 جنيه ألقل من 1000 جنيه

 من 1000 جنيه ألقل من 1500
جنيه

353035303532

 من 1500 جنيه ألقل من 2000
جنيه

221825191612

 من 2000 جنيه ألقل من 3000
جنيه

583993

3000132300 جنيه فأكثر

021202رفض/ لم يحدد

482958ال يوجد دخل ثابت

100100100100100100إجمالي

 س69: ألي مدى حضرتك راضي
عن شغلك احلالي؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

202323231421راضي جداً

535451546154راضي

171214122113غير راضي

7710825غير راضي علي اإلطالق

342327لم يحدد

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا
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 س70: ألي مدى شغلك احلالي فيه
فرصة للترقية والتقدم املهني؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

610101008فيه فرصة كبيرة جداً

232226231619فيه فرصة كبيرة

211720162121فيه فرصة صغيرة

8373123فيه فرصة صغيرة جداً

374235423943مافيهوش فرصة

5626126لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س71: ألي مدى شغلك احلالي
 مناسب ملهاراتك ومؤهالتك

وقدراتك؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

201921201615مناسب جداً

394139413942مناسب

202220222020غير مناسب

211619152522غير مناسب علي اإلطالق

021201لم يحدد

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا
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 س72: ألي مدى شغلك احلالي
 مناسب لتخصصك التعليمي اللي

درسته يف املدرسة؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

1310171175مناسب جداً

122210231917مناسب

192021201218غير مناسب

544751456059غير مناسب علي اإلطالق

211121لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س73: ألي مدى شغلك احلالي
 مناسب لظروفك ومتطلباتك

الشخصية؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

15221924715مناسب جداً

484747455154مناسب

211618152622غير مناسب

15131514168غير مناسب علي اإلطالق

121201لم يحدد

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا
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 س74: ألي مدى شغلك احلالي شبه
 أو قريب من مواصفات الشغل اللي

كنت بتحلم بيه؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

1110131174قريب جداً

242525252025قريب

181719171618مش قريب

464542435552مش قريب علي اإلطالق

131421لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س75: ألي مدى عندك ثقة يف
 انك تقدر حتافظ/حتتفظ بشغلك

احلالي؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

465450563945واثق جداً

333032303629واثق

98871112غير واثق

9685910غير واثق علي اإلطالق

322254لم يحدد

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا
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 س76: ألي مدى عندك ثقة يف إنك
 تقدر تالقي شغل جديد لو سبت

شغلك احلالي؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

423545333444واثق جداً

282829302718واثق

191517142317غير واثق

715614916غير واثق علي اإلطالق

473875لم يحدد

000100أخري

100100100100100100إجمالي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس77: تالقي شغل مناسب ملؤهالتك

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

14111512129سهل جداً

211722191912سهل

443443324541صعب

173215322230صعب جداً

465528لم يحدد

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا, والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش

حضرتك ممكن تقولي ألي مدى إنه من السهل عليك بشكل عام إنك...



98

 س78: تالقي شغل يف احملافظة
بتاعتك

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

232224221921سهل جداً

312834262734سهل

282222233719صعب

142315241221صعب جداً

455555لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س79: تالقي شغل يف القطاع
احلكومي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

8453116سهل جداً

87661111سهل

222429251119صعب

605956606754صعب جداً

2646010لم يحدد

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا, والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش

النسبة ممن يعملون حاليا, والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش
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 س80: تالقي شغل يف القطاع
اخلاص

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

332732273328سهل جداً

403742373838سهل

181818181816صعب

713514911صعب جداً

253427لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س81: البحث عن عمل وااللتحاق به
 أفضل من إن الواحد يدرس وياخد

دورات تدريبية

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

212522261723موافق جداً

303228343527موافق

302432222532غير موافق

171315122114غير موافق علي اإلطالق

021101أخري

242523لم يحدد

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا, والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش

هقول حلضرتك بعض العبارات وحضرتك تقولي ألي مدى حضرتك موافق عليها

النسبة ممن يعملون حاليا, والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش



100

 س82: الشخص أحسنله يشتغل أي
 حاجة متاحة أحسن من انه يفضل من

غير شغل

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

717272726976موافق جداً

202120212019موافق

232303غير موافق

645492غير موافق علي اإلطالق

101020لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س83: مش بس املرتب اللي مهم ملا
 الواحد يختار شغل، كمان مهم إن
 الشغل ده يكون هيساهم يف تقدمه

املهني

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

626364645758موافق جداً

343230314034موافق

313133غير موافق

122203غير موافق علي اإلطالق

021202لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س84: السوق فيه وظايف، بس
الواحد الزم يدور عليها

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

645660577255موافق جداً

303534352235موافق

544366غير موافق

132303غير موافق علي اإلطالق

020201لم يحدد

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا, والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش

النسبة ممن يعملون حاليا, والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش

النسبة ممن يعملون حاليا, والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش
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 س85: فيه وظايف كتير ممكن
حتققلك أهدافك واهتماماتك

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

555851596255موافق جداً

322734272729موافق

779735غير موافق

565568غير موافق علي اإلطالق

121223لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س86: نقاط القوة بتاعتك هي
 اللي بتساعدك إنك تالقي الشغل

املناسب

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

616058596764موافق جداً

333235333027موافق

435326غير موافق

131300غير موافق علي اإلطالق

121213لم يحدد/ رفض

100100100100100100إجمالي

 س87: حضرتك تفضل العمل يف
 القطاع احلكومي بغض النظر عن

أي حاجة تاني

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

586252626860موافق جداً

292328223027موافق

6810906غير موافق

648425غير موافق علي اإلطالق

132302لم يحدد/ رفض

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا, والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش

النسبة ممن يعملون حاليا, والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش

النسبة ممن يعملون حاليا, والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش
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 س92: بشكل عام، ألي مدى
 حضرتك شايف إن برنامج اإلرشاد
 الوظيفي/املهني اللي حصلت عليه

مفيد؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

596447مفيد جداً

353243مفيد

5210غير مفيد

120غير مفيد علي اإلطالق

100100100إجمالي

 س94: هل ممكن تشجع ناس
 تانية انها تلتحق ببرنامج اإلرشاد

الوظيفي؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

979699نعم

231ال

110لم يحدد

100100100إجمالي

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس96: حتديد أهدافك املستقبلية

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

383934ساعدك جداً

464842ساعدك

9813مساعدكش

445مساعدكدش علي اإلطالق

316لم يحدد

100100100إجمالي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي

هقول حلضرتك بعض األهداف الشخصية، وحضرتك تقولي ألي مدى برنامج اإلرشاد الوظيفي/املهني ساعدك 
انك حتققها
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منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس97: حتديد نقط القوة بتاعتك

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

434537ساعدك جداً

444443ساعدك

555مساعدكش

446مساعدكدش علي اإلطالق

429لم يحدد

100100100إجمالي

 س98: تعرف تكتب سيرتك الذاتية
أو متلى طلب عمل

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

475429ساعدك جداً

383544ساعدك

9617مساعدكش

435مساعدكدش علي اإلطالق

225لم يحدد

100100100إجمالي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي
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 س 99:تعرف تتصرف يف مقابالت
العمل

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

525838ساعدك جداً

373443ساعدك

6411مساعدكش

222مساعدكدش علي اإلطالق

326لم يحدد

100100100إجمالي

 س100: تعرف الوسائل واألساليب
 اللي تستخدمها وانت بتدور على

شغل

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

465330ساعدك جداً

383741ساعدك

7513مساعدكش

539مساعدكدش علي اإلطالق

427لم يحدد

100100100إجمالي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي
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 س101: معرفة حقوقك وواجباتك
يف الشغل

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

535548ساعدك جداً

343727ساعدك

547مساعدكش

437مساعدكدش علي اإلطالق

4111لم يحدد

100100100إجمالي

 س102: اكتساب املهارات الالزمة
اللي تخليك جتيب شغل وحتتفظ بيه

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

404429ساعدك جداً

464548ساعدك

7610مساعدكش

438مساعدكدش علي اإلطالق

325لم يحدد

100100100إجمالي

 س103: اتخاذ قراراتك املهنية
لوحدك

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

434441ساعدك جداً

454836ساعدك

436مساعدكش

437مساعدكدش علي اإلطالق

4210لم يحدد

100100100إجمالي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي
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منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجماليس104: زيادة ثقتك بنفسك

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

616358ساعدك جداً

283122ساعدك

325مساعدكش

539مساعدكدش علي اإلطالق

316لم يحدد

100100100إجمالي

 س105: يبقى عندك معلومات أكتر
عن الوظائف املتاحة يف سوق العمل

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

363930ساعدك جداً

434733ساعدك

10716مساعدكش

7512مساعدكدش علي اإلطالق

429لم يحدد

100100100إجمالي

 س106: يبقى عندك معلومات عن
 فرص التعليم والتدريب يف سوق

العمل

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

323133ساعدك جداً

465330ساعدك

10814مساعدكش

7611مساعدكدش علي اإلطالق

5212لم يحدد

100100100إجمالي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي



107

 س107: معرفة كيفية التعامل
 مع املواقف الصعبة يف العمل مع

الزمالء واملشرفني

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

495337ساعدك جداً

383742ساعدك

546مساعدكش

5410مساعدكدش علي اإلطالق

325لم يحدد

100100100إجمالي

 س108: معرفة االختيارات املهنية
اللي ادامك واملقارنة بينها

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

343530ساعدك جداً

515445ساعدك

659مساعدكش

548مساعدكدش علي اإلطالق

428لم يحدد

100100100إجمالي

 س109: هل فيه مشاكل أو عيوب
 كنت شايفها يف البرنامج اخلاص

باإلرشاد الوظيفي/املهني؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

151811نعم

838088ال

221لم يحدد

100100100إجمالي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي
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 س112: املستوي التعليمي لوالد
حضرتك؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

131313131310أمي

9879136أقل من ابتدائي

222821282724ابتدائي – اعدادي

363338323235ثانوي وما يعادله

535423فوق املتوسط

9797910جامعي

001002دراسات عليا

324212رفض

362538ال أتذكر/ ال أعرف

100100100100100100إجمالي

 س113: املستوي التعليمي لوالدة
حضرتك؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

253127332124أمي

910810148أقل من ابتدائي

202117202823ابتدائي – اعدادي

342834273231ثانوي وما يعادله

324204فوق املتوسط

435315جامعي

100020دراسات عليا

233311رفض

222214ال أتذكر/ ال أعرف

100100100100100100إجمالي
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 س114: الدخل الشهري ألسرة
حضرتك؟

منظمة العمل الدوليةالتعاون األملاني اإلمنائياإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

342445أقل من 500 جنيه

131114111010من 500 جنيه ألقل من 1000 جنيه

181618161815من 1000 جنيه ألقل من 1500 جنيه

232019203121من 1500 جنيه ألقل من 2000 جنيه

181420131520من 2000 جنيه ألقل من 3000 جنيه

300011111111108 جنيه فأكثر

222322رفض اإلجابة

111111ال يوجد دخل ثابت

11211221918لم يحدد

001000أخري

100100100100100100إجمالي
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 س13: هل حصلت على أي إرشاد
 وظيفي أو خدمات توظيف يف أي

 حتة خارج مدرستك زي مثال حضور
 ملتقيات توظيفية أو تدريبات عن
 أساليب البحث عن شغل أو خدمة
 توظيف من مكتب تشغيل عام أو

خاص أو غيرها؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

111110نعم

9999999999100ال

100100100100100100إجمالي

 س15: قادر على حتديد نقط قوتك
وضعفك

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

1352446

2242624252427

3443944394539

4262425242624

365814لم يحدد

100100100100100100إجمالي

يعض نتائج االستطالع وفقا للنوع

هقول حلضرتك بعض املهارات والقدرات وحضرتك تقولي ألي مدى هي عند حضرتك على مقياس من 1 إلى 4 
بحيث إن 1 معناها مش عندك خالص و4 معناها إنها عندك بشكل كبير؟
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أنثيذكراإلجماليس16: عندك ثقة بالنفس

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

1123202

281089710

3363536363634

4555353525754

000100لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س17: تقدر حتل املشاكل بشكل
كويس

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

1242414

2171715171817

3414139384444

4393641393734

123201لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س18: تقدر حتل املشاكل بشكل
جديد وابتكاري مش تقل

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

1777876

2302831322925

3424240394344

4202121181924

121321لم يحدد

100100100100100100إجمالي
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 س19: تقدر تشتغل مع فريق عمل
وتتعاون معاه

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

1231333

28875911

3202919272131

4695872626554

121321لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س20: بتحترم الرأي اآلخر حتى لو
مختلف معاه

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

1121310

26991148

3162019231317

4776971628275

000100لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س21: بتقدر تتواصل بشكل كويس
وفعال مع اآلخرين

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

1212201

2555763

3263025292731

4676468626665

000010لم يحدد

100100100100100100إجمالي



113

 س22: قادر على اتخاذ قراراتك
املهنية لنفسك

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

1232333

2131313101316

3383532324337

4464852544143

111101لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س23: عندك مهارات عرض وتقدمي
جيدة يعني تقدر تعرض

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

16861156

2252328242221

3373636333838

4323129293533

021302لم يحدد

100100100100100100إجمالي
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أنثيذكراإلجماليس24: قادر حتدد اهتماماتك

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

1233312

2141215131512

3384334414145

4464148414340

010201لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س25: عندك مهارات القيادة
واإلدارة

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

18959108

2222320222425

3413740364238

4273032322328

213111لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س26 : حضرتك عندك هدف
 مهني عايز حتققه خالل الـ 3 سنني

 اللي جاية وال مش عندك؟يعني
 فيه حاجة عايز حتققها يف حياتك
 املهنية سواء دراسة أو شغل خالل

ال 3 سنني اللي جاية؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

867790818273نعم

142310191826ال

000001أخري

100100100100100100إجمالي
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 س27: هل بتفكر تفتح مشروعك
اخلاص؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

555163634840نعم

354129304050ال

756497نعم بشرط

222321أعمل عمل حر حالياً

110012لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س28: من ساعة تخرجك، هل
حضرت أي دورات تدريبية؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

8410662نعم

929690949498ال

100100100100100100إجمالي

 س29: من ساعة تخرجك، هل
 حاولت تعلم نفسك مهارة أو لغة

جديدة بنفسك؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

251432171912نعم

758668838188ال

100100100100100100إجمالي
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أنثيذكراإلجماليس31:هل عندك سيرة ذاتية؟

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

261830202117نعم

738069787882ال

121211لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س33: هل بتعرف متلى طلب تقدمي
على عمل؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

856886718466نعم

122811261329ال

343335لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س34: هل كنت بتشتغل أثناء
 الدراسة؟ )املقصود سنوات الدراسة

)الثانوية

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

494683841916نعم

515417168184ال

100100100100100100إجمالي



117

 س35: هل دورت على شغل خالل
 سنوات دراستك؟ )املقصود سنوات

)الدراسة الثانوية

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

322948431716نعم

687152578384ال

100100100100100100إجمالي

 س41: هل اشتغلت أي شغل من بعد
التخرج؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

565587902727نعم

444513107373ال

100100100100100100إجمالي

 س36: من بعد التخرج، هل دورت
على شغل ؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

322633253126نعم

3033755056ال

 استمريت يف العمل الذي كنت
أعمل به

2629485776

121212131212جالي شغل من غير ما أدور

100100100100100100إجمالي
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 س44: للرجال فقط، هل حضرتك
 حاليا يف اجليش، أو متوقع انك
 تدخل خالل الـ3 أو 4 شهور اللي

جايني؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

112300نعم

4134867600ال

610122100متوقع دخول اجليش

525500100100أنثي

100100100100100100إجمالي

 س45: هل حضرتك بتدرس حاليا
يف جامعة أو معهد؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

11775149نعم يف جامعة

302245301715نعم يف معهد

597148656976ال

100100100100100100إجمالي

 احلالة الوظيفية خلرجي املدارس
الفنية بالعينة

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

13797178ال يعمل و يبحث عن عمل

464921186974ال يعمل وال يبحث عن عمل

 يعمل )استمر يف العمل الذي كان
)يعمل به

1821344145

232336341013)يعمل) بدأ عمل جديد

100100100100100100إجمالي
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 س47: هل حضرتك دورت على
 شغل خالل األربع أسابيع اللي

فاتت؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

22133133209نعم

788769678091ال

100100100100100100إجمالي

 س49: ألي مدى عندك ثقة يف انك
هتالقي شغل قريب؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

312931353324واثق جداً

403939384142واثق

172315151929غير واثق

530670غير واثق علي اإلطالق

7615605لم يحدد

100100100100100100إجمالي

أنثيذكراإلجماليس50: هل ده أول شغل ليك؟

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

444637427460نعم

565463582640ال

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن ال يعملون حاليا

النسبة ممن ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل

النسبة ممن ال يعملون حاليا
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 س52: حضرتك بتشتغل يف قطاع
 حكومي وال خاص وال أعمال عام وال

حضرتك بتشتغل عمل حر؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

111103قطاع حكومي

746371558889قطاع خاص

001000قطاع أعمال عام

16271732128عمل حر

99101200عمل عائلي

100100100100100100إجمالي

 س53: القطاع اللي حضرتك
 بتشتغل فيه صناعي وال جتاري وال
زراعي وال سياحي وال حاجة تاني؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

323728395029صناعي

262429211734جتاري

233401زراعي

352936282931خدمي

131400إنشاءات

443445أخري

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن ال يعملون حاليا

النسبة ممن ال يعملون حاليا
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 س54: ممكن تقولي بتاخد كام
 دقيقة يف املتوسط عشان تروح

شغلك من مكان اقامتك؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

564954496753أقل من 30 دقيقة

303031282934من 30 دقيقة ألقل من 60 دقيقة

108111042من 60 دقيقة ألقل من 90 دقيقة

90262702 دقيقة فأكثر

 العمل من املنزل/ يسكن يف مكان
العمل

130108

 علي حسب مكان العميل/ سائق
علي سيارته اخلاصة

142500

000001لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س55: شغل حضرتك كل الوقت وال
بعض الوقت وال تدريب؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

737173687180كل الوقت

252825312920بعض الوقت

010100تدريب

202000لم يحدد

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن ال يعملون حاليا

النسبة ممن ال يعملون حاليا
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 س56: هل حضرتك عايز وظروفك
تسمح انك تشتغل ساعات أكتر؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

737771758386نعم

271529151714ال

0801000لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س58: حضرتك عندك عقد عمل
يف شغلك احلالي؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

14111371724نعم

706270607169ال

 أعمل عمل حر وعندي تأمني
اجتماعي

010100

 أعمل عمل حر وليس عندي تأمني
اجتماعي

16261731127

000100لم يحدد

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن ال يعملون بعض الوقت أو تدريب

النسبة ممن ال يعملون حاليا
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هقول حلضرتك بعض املميزات اللي أماكن العمل بتوفرها وحضرتك تقولي إذا كانت موجودة يف شغلك 
احلالي وال ال....؟

أنثيذكراإلجماليس59: عقد عمل

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

342737232436نعم

626762746250ال

46131414لم يحدد

100100100100100100إجمالي

أنثيذكراإلجماليس60: تأمني صحي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

382841262932نعم

616958727163ال

131205لم يحدد

100100100100100100إجمالي

أنثيذكراإلجماليس61: تأمني اجتماعي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

221722192413نعم

737872777181ال

556456لم يحدد

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن ال يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا

النسبة ممن ال يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا

النسبة ممن ال يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا
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أنثيذكراإلجماليس62: وجبات/ بدل وجبات

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

404343452737نعم

595555547360ال

010003أخري

112100لم يحدد

100100100100100100إجمالي

أنثيذكراإلجماليس63: مواصالت/ بدل مواصالت

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

333331344329نعم

666668645771ال

111200لم يحدد

100100100100100100إجمالي

أنثيذكراإلجماليس64: سكن/ بدل سكن

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

18242128514نعم

797577708686ال

312290لم يحدد

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن ال يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا

النسبة ممن ال يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا

النسبة ممن ال يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا
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أنثيذكراإلجماليس65: حضانة لألبناء

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

6342187نعم

929394948290ال

242403لم يحدد

100100100100100100إجمالي

أنثيذكراإلجماليس66: دخل ثابت

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

687465738178نعم

322435261919ال

020103لم يحدد

100100100100100100إجمالي

أنثيذكراإلجماليس67: حوافز معتمدة علي اإلجناز

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

464642456248نعم

545258523851ال

020301لم يحدد

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن ال يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا

النسبة ممن ال يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا

النسبة ممن ال يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا
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 س68: أقدر أعرف الدخل الشهري
 بتاع حضرتك يف املتوسط بيتراوح

ما بني أد ايه؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

68331727أقل من 500 جنيه

272320146150من 500 جنيه ألقل من 1000 جنيه

353037342216من 1000 جنيه ألقل من 1500 جنيه

2218272401من 1500 جنيه ألقل من 2000 جنيه

5861000من 2000 جنيه ألقل من 3000 جنيه

3000132300 جنيه فأكثر

021202رفض/ لم يحدد

4841004ال يوجد دخل ثابت

100100100100100100إجمالي

 س69: ألي مدى حضرتك راضي
عن شغلك احلالي؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

202318242619راضي جداً

535452556551راضي

17121811916غير راضي

779707غير راضي علي اإلطالق

343307لم يحدد

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا
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 س70: ألي مدى شغلك احلالي فيه
فرصة للترقية والتقدم املهني؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

61061380فيه فرصة كبيرة جداً

232225241219فيه فرصة كبيرة

211720172516فيه فرصة صغيرة

8373133فيه فرصة صغيرة جداً

374235384256مافيهوش فرصة

567506لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س71: ألي مدى شغلك احلالي
 مناسب ملهاراتك ومؤهالتك

وقدراتك؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

201919212111مناسب جداً

394138384654مناسب

202220232118غير مناسب

21162316816غير مناسب علي اإلطالق

020241لم يحدد

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا
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 س72: ألي مدى شغلك احلالي
 مناسب لتخصصك التعليمي اللي

درسته يف املدرسة؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

13101491311مناسب جداً

122210212224مناسب

192019201324غير مناسب

544756494841غير مناسب علي اإلطالق

211140لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س73: ألي مدى شغلك احلالي
 مناسب لظروفك ومتطلباتك

الشخصية؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

152214222122مناسب جداً

484748494639مناسب

211622151220غير مناسب

151315111718غير مناسب علي اإلطالق

121341لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س74: ألي مدى شغلك احلالي شبه
 أو قريب من مواصفات الشغل اللي

كنت بتحلم بيه؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

11109101711قريب جداً

242524252224قريب

181719181315مش قريب

464546444846مش قريب علي اإلطالق

132304لم يحدد

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا
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 س75: ألي مدى عندك ثقة يف
 انك تقدر حتافظ/حتتفظ بشغلك

احلالي؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

465446564648واثق جداً

333031294234واثق

989789غير واثق

9610646غير واثق علي اإلطالق

324203لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س76: ألي مدى عندك ثقة يف إنك
 تقدر تالقي شغل جديد لو سبت

شغلك احلالي؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

423544362934واثق جداً

282826303821واثق

191520151215غير واثق

7155132117غير واثق علي اإلطالق

4756011لم يحدد

000002أخري

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا
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أنثيذكراإلجماليس77: تالقي شغل مناسب ملؤهالتك

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

141113111411سهل جداً

211721182116سهل

443447333738صعب

173216322230صعب جداً

463665لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س78: تالقي شغل يف احملافظة
بتاعتك

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

232225231717سهل جداً

312830313519سهل

282229212525صعب

142313211530صعب جداً

453489لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س79: تالقي شغل يف القطاع
احلكومي

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

332735262730سهل جداً

403738414526سهل

181819181618صعب

7136111020صعب جداً

252426لم يحدد

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا، والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم يف اجليش أو متوقعني دخول اجليش

حضرتك ممكن تقولي أ لي مدى إ انه من السهل عليك بشكل عام إ انك...

النسبة ممن يعملون حاليا، والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم يف اجليش أو متوقعني دخول اجليش

النسبة ممن يعملون حاليا، والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم يف اجليش أو متوقعني دخول اجليش
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 س80: تالقي شغل يف القطاع
اخلاص

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

332735262730سهل جداً

403738414526سهل

181819181618صعب

7136111020صعب جداً

252426لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س81: البحث عن عمل وااللتحاق
 بهأفضل من إن الواحد يدرس

وياخد دورات تدريبية

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

212521242228موافق جداً

303235352025موافق

302429223530غير موافق

171313142311غير موافق علي اإلطالق

020102أخري

242404لم يحدد

100100100100100100إجمالي

هقول حلضرتك بعض العبارات وحضرتك تقولي ألي مدى حضرتك موافق عليها...

 س82: الشخص أحسنله يشتغل أي
 حاجة متاحة أحسن من انه يفضل

من غير شغل

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

717272736873موافق جداً

202120202222موافق

231321غير موافق

646364غير موافق علي اإلطالق

101120لم يحدد

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا، والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش

النسبة ممن يعملون حاليا، والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش

النسبة ممن يعملون حاليا، والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش



132

 س83: مش بس املرتب اللي مهم ملا
 الواحد يختار شغل، كمان مهم إن
 الشغل ده يكون هيساهم يف تقدمه

املهني

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

626358577378موافق جداً

343238382316موافق

312140غير موافق

121203غير موافق علي اإلطالق

021203لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س84: السوق فيه وظايف، بس
الواحد الزم يدور عليها

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

645662536963موافق جداً

303531382928موافق

545423غير موافق

132304غير موافق علي اإلطالق

020202لم يحدد

100100100100100100إجمالي

 س85: فيه وظايف كتير ممكن
حتققلك أهدافك واهتماماتك

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

555850546769موافق جداً

322736302119موافق

7776610غير موافق

566742غير موافق علي اإلطالق

121320لم يحدد

100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا، والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش

النسبة ممن يعملون حاليا، والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش

النسبة ممن يعملون حاليا، والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش
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 س86: نقاط القوة بتاعتك هي
 اللي بتساعدك إنك تالقي الشغل

املناسب

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

616062565968موافق جداً

333232363721موافق

434443غير موافق

131206غير موافق علي اإلطالق

121202لم يحدد/ رفض

100100100100100100إجمالي

 س87: حضرتك تفضل العمل يف
 القطاع احلكومي بغض النظر عن

أي حاجة تاني

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

586256556280موافق جداً

292327273412موافق

6871045غير موافق

648502غير موافق علي اإلطالق

132301لم يحدد/ رفض

100100100100100100إجمالي

 س92: بشكل عام، ألي مدى
 حضرتك شايف إن برنامج اإلرشاد
 الوظيفي/املهني اللي حصلت عليه

مفيد؟

أنثيذكراإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

595463مفيد جداً

353634مفيد

573غير مفيد

130غير مفيد علي اإلطالق

100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا، والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش

النسبة ممن يعملون حاليا، والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي
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 س94: هل ممكن تشجع ناس
 تانية انها تلتحق ببرنامج اإلرشاد

الوظيفي؟

أنثيذكراإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

9793100نعم

250ال

120لم يحدد

100100100إجمالي

أنثيذكراإلجماليس96: حتديد أهدافك املستقبلية

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

383837ساعدك جداً

464348ساعدك

9118لم يساعدك

454لم يساعدك علي اإلطالق

333لم يحدد

100100100إجمالي

أنثيذكراإلجماليس97: حتديد نقط القوة بتاعتك

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

433945ساعدك جداً

444246ساعدك

583لم يساعدك

454لم يساعدك علي اإلطالق

462لم يحدد

100100100إجمالي

هقول حلضرتك بعض األهداف الشخصية,وحضرتك تقولي ألي مدى برنامج اإلرشاد الوظيفي/املهني ساعدك 
انك حتققها

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي
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 س99: :تعرف تتصرف يف مقابالت
العمل

أنثيذكراإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

525054ساعدك جداً

373836ساعدك

675لم يساعدك

222لم يساعدك علي اإلطالق

333لم يحدد

100100100إجمالي

 س100: تعرف الوسائل واألساليب
 اللي تستخدمها وانت بتدور على

شغل

أنثيذكراإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

464448ساعدك جداً

383939ساعدك

777لم يساعدك

554لم يساعدك علي اإلطالق

452لم يحدد

100100100إجمالي

 س98: تعرف تكتب سيرتك الذاتية
أو متلى طلب عمل

أنثيذكراإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

474252ساعدك جداً

384036ساعدك

9108لم يساعدك

452لم يساعدك علي اإلطالق

232لم يحدد

100100100إجمالي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي
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 س101: معرفة حقوقك وواجباتك
يف الشغل

أنثيذكراإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

534462ساعدك جداً

343929ساعدك

554لم يساعدك

471لم يساعدك علي اإلطالق

454لم يحدد

100100100إجمالي

 س102: اكتساب املهارات الالزمة
اللي تخليك جتيب شغل وحتتفظ بيه

أنثيذكراإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

404139ساعدك جداً

464249ساعدك

768لم يساعدك

472لم يساعدك علي اإلطالق

342لم يحدد

100100100إجمالي

 س103: اتخاذ قراراتك املهنية
لوحدك

أنثيذكراإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

434145ساعدك جداً

454544ساعدك

435لم يساعدك

463لم يساعدك علي اإلطالق

453لم يحدد

100100100إجمالي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي
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 س105: يبقى عندك معلومات أكتر
عن الوظائف املتاحة يف سوق العمل

أنثيذكراإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

363735ساعدك جداً

433847ساعدك

10911لم يساعدك

7104لم يساعدك علي اإلطالق

463لم يحدد

100100100إجمالي

 س106: يبقى عندك معلومات عن
 فرص التعليم والتدريب يف سوق

العمل

أنثيذكراإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

322934ساعدك جداً

464547ساعدك

101010لم يساعدك

7104لم يساعدك علي اإلطالق

565لم يحدد

100100100إجمالي

أنثيذكراإلجماليس104: زيادة ثقتك بنفسك

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

615865ساعدك جداً

282926ساعدك

333لم يساعدك

573لم يساعدك علي اإلطالق

333لم يحدد

100100100إجمالي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي
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 س107: معرفة كيفية التعامل
 مع املواقف الصعبة يف العمل مع

الزمالء واملشرفني

أنثيذكراإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

494056ساعدك جداً

384433ساعدك

555لم يساعدك

584لم يساعدك علي اإلطالق

332لم يحدد

100100100إجمالي

 س108: معرفة االختيارات املهنية
اللي ادامك واملقارنة بينها

أنثيذكراإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

343236ساعدك جداً

515052ساعدك

657لم يساعدك

573لم يساعدك علي اإلطالق

462لم يحدد

100100100إجمالي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي
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 س109: هل فيه مشاكل أو عيوب
 كنت شايفها يف البرنامج اخلاص

باإلرشاد الوظيفي/املهني؟

أنثيذكراإلجمالي

مستفيد %مستفيد %مستفيد %

151912نعم

838086ال

212لم يحدد

100100100إجمالي

 س112: املستوي التعليمي لوالد
حضرتك؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

13137131812أمي

98471210أقل من ابتدائي

222820272529ابتدائي – اعدادي

363339333332ثانوي وما يعادله

537433فوق املتوسط

9716936جامعي

001010دراسات عليا

324321رفض

362437ال أتذكر/ ال أعرف

100100100100100100إجمالي

النسبة من املستفيدين من اإلرشاد الوظيفي
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 س113: املستوي التعليمي لوالدة
حضرتك؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

253116313331أمي

910810119أقل من ابتدائي

202120192023ابتدائي – اعدادي

342838243032ثانوي وما يعادله

324322فوق املتوسط

437511جامعي

102000دراسات عليا

232521رفض

223311ال أتذكر/ ال أعرف

100100100100100100إجمالي

 س114:ممكن أعرف الدخل
 الشهري ألسرتك بيتراوح ما بني أد

ايه يف املتوسط؟

أنثيذكراإلجمالي

املستفيدين       
 %

املستفيدين       غير املستفيدين %
 %

املستفيدينغير املستفيدين %
 % 

غير املستفيدين %

341166أقل من 500 جنيه

1311741817من 500 ألقل من 1000 جنيه

181613122119من 1000 ألقل من 1500 جنيه

232027201920من 1500 ألقل من 2000 جنيه

181423191411من 2000 ألقل من 3000 جنيه

30001111161666 جنيه فأكثر

222421 رفض

000010أخري

111220ال يوجد دخل ثابت

112110221120ال أعرف/ لم يحدد

100100100100100100إجمالي
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 س71: ألي مدى
 شغلك احلالي

 مناسب ملهاراتك
 ومؤهالتك
وقدراتك؟

سياحيزراعيجتاريصناعياإلجمالي

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

2019222017917191711مناسب جدا

39413543555439365056مناسب

20221821171422263322غير مناسب

 غير مناسب علي
اإلطالق

2116241511232216011

0211000300لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

 س72: ألي مدي
 شغلك احلالي

 مناسب لتخصصك
 التعليمي اللي درسته

يف املدرسة؟

سياحيزراعيجتاريصناعياإلجمالي

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين 
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

1310131012111781711مناسب جدا

1222818302317273333مناسب

19201719291711241711غير مناسب

 غير مناسب علي
اإلطالق

54476152294950393345

2111005200لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

بعض نتائج االستطالع وفقا لنوع التعليم

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا
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 س34:هل كنت بتشتغل
أثناء الدراسة؟

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

4946474692825633نعم

515453548184467ال

100100100100100100100100إجمالي

 س35:هل دورت على
 شغل خالل سنوات

دراستك؟

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

3229292858533926نعم

6871717242476174ال

100100100100100100100100إجمالي

 س36: من بعد التخرج،
هل دورت على شغل ؟

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

3226302531234340نعم

30333335812169ال

 استمريت يف العمل
الذي كنت أعمل به

2629272938411914

 جالي شغل من غير
ما أدور

1212101123242237

100100100100100100100100إجمالي

بعض نتائج االستطالع وفقا لنوع املدرسة
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س 41 : هل اش تغلت أأي 
شغل من بعد

التخرج؟

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

5655535477827581نعم

4445474623182519ال

100100100100100100100100إجمالي

 س50:هل ده أول شغل
ليك؟

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

444647470404029نعم

56545353100606071ال

100100100100100100100100إجمالي

 احلالة الوظيفية
 خلريجي املدراس

الثانوية الفنية بالعينة

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

 ال يعمل ويبحث عن
عمل

1371372512812

 ال يعمل وال يبحث عن
عمل

4649465025295031

 يعمل )استمر يف العمل
)الذي كان يعمل به

18212022172985

2323212133303452)يعمل) بدأ عمل جديد

100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا
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 س52: حضرتك بتشتغل
 يف قطاع حكومي وال
 خاص وال أعمال عام
 وال حضرتك بتشتغل

عمل حر؟

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

11110004قطاع حكومي

7463726283608779قطاع خاص

00000060قطاع أعمال عام

16271828030713عمل حر

9999171004عمل عائلي

100100100100100100100100إجمالي

 س53: القطاع اللي
 حضرتك بتشتغل فيه
 صناعي وال جتاري وال
 زراعي وال سياحي وال

حاجة تاني؟

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

323731360205050صناعي

2624262417402925جتاري

23240070زراعي

3529352983401421خدمي

13130000إنشاءات

44540004أخري

100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا
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 س54: ممكن تقولي
 بتاخد كام دقيقة

 يف املتوسط عشان
 تروح شغلك من مكان

اقامتك؟

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

5649554867756162أقل من 30 دقيقة

 من 30 ألقل من 60
دقيقة

303032300253121

 من 60 ألقل من 90
دقيقة

10898160817

90261717000 دقيقة فأكثر

 العمل من املنزل/ يقيم
يف مكان العمل

13130000

 علي حسب مكان
 العميل/ سائق علي
سيارته اخلاصة

14240000

00000000لم يحدد

100100100100100100100100إجمالي

 س55: شغل حضرتك
 كل الوقت وال بعض
الوقت وال تدريب؟

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

7371747171897371كل الوقت

2528242929112729بعض الوقت

01000000تدريب

20200000لم يحدد

100100100100100100100100إجمالي

 س58: حضرتك عندك
 عقد عمل يف شغلك

احلالي؟

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

141112103302130نعم

7062706367707257ال

 أعمل عمل حر وعندي
تأمني اجتماعي

01010000

 أعمل عمل حر وليس
عندي تأمني اجتماعي

16261826030713

100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا
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النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجماليس59:عقدعمل
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

3427322450294357نعم

6267646950715738ال

46470005لم يحدد

100100100100100100100100إجمالي

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجماليس60: تأمني صحي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

3828372650173862نعم

6169627150836233ال

13130005لم يحدد

100100100100100100100100إجمالي

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجماليس61: تأمني اجتماعي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

2217201533172352نعم

7378738067837743ال

55750005لم يحدد

100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا
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 س62: وجبات/بدل
وجبات

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

4043354183295467نعم

5955645717714633ال

01010000أخري

11110000لم يحدد

100100100100100100100100إجمالي

 س63: مواصالت/ بدل
مواصالت

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

3333283150295762نعم

6666716850714338ال

11110000لم يحدد

100100100100100100100100إجمالي

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجماليس64: سكن/ بدل سكن
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

1824172233431433نعم

7975807667577962ال

31320075لم يحدد

100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا
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النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجماليس65: حضانة لألبناء
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

63730005نعم

9293919410010010086ال

24230009لم يحدد

100100100100100100100100إجمالي

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجماليس66: دخل ثابت
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

6874687383836486نعم

3224322517173614ال

02020000لم يحدد

100100100100100100100100إجمالي

 س67: حوافز معتمدة
علي اإلجناز

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

4646424450716967نعم

5452585350293133ال

02030000لم يحدد

100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا
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 س68: أقدر أعرف
 الدخل الشهري بتاع
 حضرتك يف املتوسط
بيتراوح ما بني أد ايه؟

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

686916004أقل من 500 جنيه

 من 500 جنيه ألقل من
1000 جنيه

27232924170139

 من 1000 جنيه ألقل من
1500 جنيه

3530342950453338

 من 1500 جنيه ألقل من
2000 جنيه

2218201717334029

 من 2000 جنيه ألقل من
3000 جنيه

584801178

3000132201104 جنيه فأكثر

02120000رفض/ لم يحدد

48490078ال يوجد دخل ثابت

100100100100100100100100إجمالي

 س69: ألي مدى
 حضرتك راضي عن

شغلك احلالي؟

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

2023182243332225راضي جدا

5354575428564363راضي

17121713290144غير راضي

 غير راضي علي
اإلطالق

7767011148

34240070لم يحدد

100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا
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 س 70 : أ لي مدى
 شغلك احلالي فيه

فرصةث

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

61069022813فيه فرصة كبيرة جدا

2322222217342325فيه فرصة كبيرة

2117201750222321فيه فرصة صغيرة

83930080فيه فوصة صغيرة جدا

3742364333223833مافيهوش فرصة

56760008لم يحدد

100100100100100100100100اجمالي

 س71: ألي مدى شغلك
 احلالي مناسب ملهاراتك
ومؤهالتك وقدراتك؟

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

2019191817112632مناسب جدا

3941404150562040مناسب

2022192233222716غير مناسب

 غير مناسب علي
اإلطالق

211621170112712

02120000لم يحدد

100100100100100100100100إجمالي

 س72: ألي مدى
 شغلك احلالي مناسب
 لتخصصك التعليمي

اللي درسته يف املدرسة؟

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

131011917112621مناسب جدا

122213213333033مناسب

1920182117112713غير مناسب

5447564833454729غير مناب علي اإلطالق

21210004لم يحدد

100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا
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 س73: ألي مدى شغلك
 احلالي مناسب لظروفك
ومتطلباتك الشخصية؟

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

1522132220222725مناسب جدا

4847484660564746مناسب

2116211720111317غير مناسب

15131713011138غير مناب علي اإلطالق

12120004لم يحدد

100100100100100100100100إجمالي

س 74 : أ لي مدى 
شغلك احلالي ش به 

أأو قريب من مواصفات 
الشغل اللي كنت بتحلم 

بيه؟

النظام املزدوج5 سنوات3 سنواتاإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

11101010002021قريب جدا

2425222528332725قريب

1817171643221333غير قريب

4645494629454021غير قريب علي االطالق

13230000لم يحدد

100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا
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احلالة الوظيفية خلريجي 
املدراس الثانوية الفنية 

بالعينة

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

13716121212124169ال يعمل ويبحث عن عمل

46493235707070373350ال يعمل وال يبحث عن عمل

يعمل )استمر يف العمل 
الذي كان يعمل به(

18212523666382316

23232730121212212825يعمل) بدأ عمل جديد(

100100100100100100100100100100إجمالي

 س49:  ألي مدى عندك
 ثقة يف انك هتالقي شغل

قريب؟

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

3129334040373393317واثق جدا

40395030402750642553واثق

172317242036179818غير واثق

53030000176غير واثق علي اإلطالق

760300018176لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

بعض نتائج االستطالع وفقا للمنطقة اجلغرافية

النسبة ممن ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل
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 س50: هل ده أول شغل
ليك؟

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين %
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

44464339335742544937نعم

56545761674358465163ال

100100100100100100100100100100إجمالي

 س52: حضرتك بتشتغل
 يف قطاع حكومي وال خاص
 وال أعمال عام وال حضرتك

بتشتغل عمل حر؟

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

1122000101قطاع حكومي

74637371788674427574قطاع خاص

0020000000قطاع أعمال عام

16271317111226481415عمل حر

991010112010119عمل عائلي

0000000001أخري

100100100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا
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 س53:  القطاع اللي
 حضرتك بتشتغل فيه
 صناعي وال جتاري وال
 زراعي وال سياحي وال

حاجة تاني ؟

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

32373936302633412235صناعي

26242632203829132821جتاري

23010013802زراعي

35293227503621294428خدمي

1302004407إنشاءات

4432000567أخري

100100100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

س54:  ممكن تقولي بتاخد 
كام دقيقة يف املتوسط 

عشان تروح شغلك من مكان 
اقامتك ؟

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

56495348675965505444أقل من 30 دقيقة

30303329113331253238من 30 ألقل من 60دقيقة

108911110410144من 60 ألقل من 90دقيقة

9026271100706دقيقة فأكثر

العمل من املنزل/ يقيم يف 
مكان العمل

1301080400

علي حسب مكان العميل/ 
سائق علي سيارته اخلاصة

1433000408

0001000000لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا
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 س55: شغل حضرتك كل
 الوقت وال بعض الوقت وال

تدريب

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

73718070788474676171كل الوقت

25282028221626333325بعض الوقت

0101000003تدريب

2001000061لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا
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 س58:حضرتك عندك
عقدعمل يف شغلك احلالي؟

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

14111317228931717نعم

70627366678065506966ال

 أعمل عمل حر وعندي
تأمني اجتماعي

0101000100

 أعمل عمل حر وليس عندي
تأمني اجتماعي

16261416111226461414

0000000003لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجماليس 59 :عقدعمل
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

34273538381429113232نعم

62676160506871876856ال

4642121802012لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

هقول حلضرتك بعض املميزات اللي أماكن العمل بتوفرها وحضرتك تقولي إذا كانت موجودة يف شغلك احلالي وال ال....؟

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا
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منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجماليس60: تأمني صحي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

38282933371429165541نعم

61696964638671834551ال

1323000108لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجماليس61: تأمني اجتماعي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

221727292542391312نعم

73786966759677907777ال

554500011011لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجماليس62: وجبات/بدل وجبات
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

40433541634550473441نعم

59556159375550526653ال

0100000005أخري

1140000101لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا
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س 63 : مواصالت/ بدل
مواصالت

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

33332738501447222948نعم

66667161508653777149ال

1121000103لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجماليس64: سكن/ بدل سكن
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

1824102122735381923نعم

79758478789365618172ال

3161000105لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجماليس65: حضانة لألبناء
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

6383096034نعم

929390951009194959788ال

2422000508لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا
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منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجماليس66: دخل ثابت
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

68746575758953788157نعم

32243525251147191937ال

0200000306 لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

س 67 : حوافز معتمدة 
علي اإل جناز

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

46464751633641364255نعم

54525347376459635839ال

0202000106 لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا

النسبة ممن يعملون حاليا ما عدا الذين يعملون عمال حرا
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 س68: أقدر أعرف الدخل
 الشهري بتاع حضرتك يف
 املتوسط بيتراوح ما بني

أد ايه؟

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

6834223713604أقل من 500 جنيه

 من 500 جنيه ألقل من
1000 جنيه

2723342534392661639

 من 1000 جنيه ألقل من
1500 جنيه

35303133331031324634

 من 1500 جنيه ألقل من
2000 جنيه

2218222211626222210

 من 2000 جنيه ألقل من
3000 جنيه

583600015113

30001332000500 جنيه فأكثر

0221000302رفض/ لم يحدد

48270841158ال يوجد دخل ثابت

100100100100100100100100100100إجمالي

 س69: ألي مدى حضرتك
راضي عن شغلك احلالي؟

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

20232024501918251317راضي جدا

53545554385455555751راضي

17121212121718102416غير راضي

771070296312غير راضي علي اإلطالق

3433080434لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا
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 س70: ألي مدى شغلك
 احلالي فيه فرصة للترقية

والتقدم املهني؟

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

61051411413838فيه فرصة كبيرة جدا

23222124221426282114فيه فرصة كبيرة

21172118341713112226فيه فرصة صغيرة

837300134111فيه فوصة صغيرة جدا

37424537335731433044مافيهوش فرصة

56140846137لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

 س71: ألي مدى شغلك
 احلالي مناسب ملهاراتك
ومؤهالتك وقدراتك؟

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

20192118301022241315مناسب جدا

39413942405639333848مناسب

20222019201817282218غير مناسب

2116201901622122718غير مناب علي اإلطالق

02021000301لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا
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س 72 : أ لي مدى شغلك 
احلالي مناسب لتخصصك
التعليمي اللي درس ته يف 

املدرسة؟

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

13101710301712965مناسب جدا

12221219202013261120مناسب

19202220102025221120غير مناسب

54474950304350426954غير مناب علي اإلطالق

21011000131لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

 س73: ألي مدى شغلك
 احلالي مناسب لظروفك
ومتطلباتك الشخصية؟

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

1522152533241723812مناسب جدا

48475249452639455057مناسب

21161714112622142823غير مناسب

151316110242214147غير مناب علي اإلطالق

12011100401لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا
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 س74: ألي مدى شغلك
 احلالي شبه أو قريب من

 مواصفات الشغل اللي كنت
بتحلم بيه؟

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

11101411208121304قريب جدا

24251528302729253017قريب

1817211820413131732غير قريب

46454842305342445046غير قريب علي اإلطالق

1321084531لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

 س75: ألي مدى عندك
ثقة يف انك تقدر حتافظ/
حتتفظ بشغلك احلالي؟

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

46544857564846613938واثق جدا

33303529334238283128واثق

989900441416غير واثق

965411101261110غير واثق علي اإلطالق

3231000158لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا
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 س76: ألي مدى عندك
 ثقة يف إنك تقدر تالقي

 شغل جديد لو سبت شغلك
احلالي؟

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

42353937503350313841واثق جدا

28283625253529361917واثق

1915141512217153021غير واثق

7158131316414517غير واثق علي اإلطالق

47390140484لم يحدد

0001000000أخري

100100100100100100100100100100إجمالي

س 77 : تالقي شغل
مناسب ملؤهالتك

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

1411101212161911168سهل جدا

21172119191123212112سهل

44344336442839294943صعب

17322127193613361431صعب جدا

4656696306لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا

النسبة ممن يعملون حاليا والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش
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 س78: تالقي شغل يف
احملافظة بتاعتك

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

2322272613820212020سهل جدا

3128363227534322529سهل

28222123273430203916صعب

14231015274213231431صعب جدا

45646113424لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

 س79: تالقي شغل يف
القطاع احلكومي

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

845478102125سهل جدا

878100074109سهل

22242324361132311018صعب

60596156576348616861صعب جدا

26360183207لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش

حضرتك ممكن تقولي أ لي مدى إ انه من السهل عليك بشكل عام إ انك.....

النسبة ممن يعملون حاليا والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش
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 س80: تالقي شغل يف
القطاع اخلاص

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

33273434292928203523سهل جدا

40374344501741383538سهل

18181712141119241822صعب

713580319151011صعب جدا

25127123326لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

 س81: البحث عن عمل
 وااللتحاق به أفضل من إن
 الواحد يدرس وياخد دورات

تدريبية

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

21252327132820201827موافق جدا

30322429342532423926موافق

30243524332526192533غير موافق

17131716131019121610غير موافق علي اإلطالق

0201063101أخرى

2413760623لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

هقول حلضرتك بعض العبارات وحضرتك تقولي أ لي مدى حضرتك موافق عليها....؟

النسبة ممن يعملون حاليا والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش

النسبة ممن يعملون حاليا والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش
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 س82: الشخص أحسنله
 يشتغل أي حاجة متاحة
 أحسن من انه يفضل من

غير شغل

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

71727069507384747478موافق جدا

20212024362313182018موافق

2311720403غير موافق

6466723361غير موافق علي اإلطالق

1030000100لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

 س83: مش بس املرتب
 اللي مهم ملا الواحد يختار
 شغل، كمان مهم إن الشغل
 ده يكون هيساهم يف تقدمه

املهني

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

62636560627671595566موافق جدا

34323036381029384326موافق

3142020023غير موافق

1211060203غير موافق علي اإلطالق

0201060102لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش

النسبة ممن يعملون حاليا والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش
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 س84: السوق فيه
 وظايف،بس الواحد الزم

يدور عليها

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

64566060646065537153موافق جدا

30353633293229402131موافق

5432703589غير موافق

1314083103غير موافق علي اإلطالق

0201000104لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

 س85: فيه وظايف كتير
 ممكن حتقق لك أهدافك

واهتماماتك

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

55585559606457575257موافق جدا

32272928271937273231موافق

779713146644غير موافق

56450306125غير موافق علي اإلطالق

1231000403لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش

النسبة ممن يعملون حاليا والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش
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 س86: نقاط القوة بتاعتك
 هي اللي بتساعدك إنك
تالقي الشغل املناسب

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

61605757476565566870موافق جدا

33323736402429352824موافق

4354606424غير موافق

13120110200غير موافق علي اإلطالق

1201700322لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

 س87:  حضرتك تفضل
 العمل يف القطاع احلكومي
 بغض النظر عن أي حاجة

تاني

منطقة السويسالوجه البحريالوجه القبليالقاهرة الكبرياإلجمالي
املستفيدين       

 %
غير 

املستفيدين 
%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين 

%

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

املستفيدين       
 %

غير 
املستفيدين %

58625563608448556760موافق جدا

2923322520829262724موافق

688668109210غير موافق

64457013445غير موافق علي اإلطالق

1311700601لم يحدد

100100100100100100100100100100إجمالي

النسبة ممن يعملون حاليا والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش

النسبة ممن يعملون حاليا والذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل ومن هم في اجليش أو متوقعني دخول اجليش



مالحظات



التعاون األملاين

التعاون اإليطايل

كندا الشؤون العاملية

توجيه


