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Executive Summary 

In Egypt one of the major challenges of labor market is the tremendously growing number of 

unemployed youth. Every year around 700.000 graduates enter the Labor Market. Studies and 

surveys reveal that especially the groups like inexperienced youth (fresh graduates) count as 

the most vulnerable ones with regard to employment opportunities.But not only the 

demographic curve (population growth 1.7%: 2012 acc. to Worldbank) and herewith the ratio 

of job seekers versus employment opportunities demand for concerned action. One major 

reason is the lack of functioning employment agencies, inefficient orientation of qualification 

systems towards covering the needs of the labour market, and thus, a deficient matching of 

supply and demand within the labour market. Additionally, major constraints with regards to 

employment are cultural hindrances such as the negative perception of being a Blue-Collar 

worker, low work ethics in general as well as poor work environment conditions, missing 

status of the job profile and therefore, a lack of incentives to engage in a Blue-Collar 

occupation. These aspects may lead to the contradiction that even if there are vacancies 

available, successful employment is hard to create.On the other side there is a high demand 

for suitable work force from employer side. Surveys reveal that the main challenges of 

employers are the weak or missing access to work force and the failing retaining of 

workforce, if once found. 

 

In addition the structures of employment facilitationsuch as job agencies or governmental 

entities like public employment services are insufficient. The first ones are focusing on ‘easy 

to fill jobs’, while public employment services are often not suitably performing with regard 

to capacities or access to the labor market. 

 

The main challenges to tackle unemployment of youth can be summarized as the following: 

 Weak access to employment opportunities of graduating youth 

 Weak strategies of companies on how to recruit and retain suitable workforce 

 Weak or missing structure of employment facilitation (taking the mentioned 

challenges into consideration) 

 Technical qualifications of the workforce 

 Weak image of blue collar work 

 

In order to tackle the above mentioned challenges, the Programme“Private Sector and 

Employment Promotion/ National Employment Pact”entered into a Public Private Partnership 

with the Chamber of Printing and Packaging and the PETRA Skill Development Center. This 

partnership is supported by the Programme “Promotion of Blue-Collar Jobs” (PBC) which 

aims at creating a higher social acceptance of employment opportunities mainly in the field of 

so called ‘Blue-Collar’ jobs by engaging in pilot projects in cooperation with local partners 

from the private sector.The objective of the cooperation is threefold: 

1. Promotion of the blue collar jobs in this sector.  

2. Establishment of an Employment Centre 

3. Further development of the Training Centre and Curricular 

 

In order to better identify and understand the sector specific challenges related to employing 

requried skilled and unskilled labor force, this study aims at providing a 360 degree 

assessment. Furthermore it provides information on the printing and packaging labor market 

e.g. by answering the following questions: Are there really vacancies on the market and in 
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how far are they reasonable for graduates? How are they promoted for and are they attractive 

for youth? In order to provide answers to these questions, the study first takes a generic look 

at the labour market with the focus on the printing sector. Furthermore it provides information 

on the qualifications required and ends by providing recommendations on how to raise the 

attractiveness of working in this sector. 

 

For this purpose the study sample was composed of 330 people and depicts a situational 

analysis of the printing sector, the potential and available employment opportunities and 

analyzes community perception on the Printing & Packaging sector. The study used a number 

of tools for data collection. Five questionnaires were directed to: workers in printing houses 

students of the Vocational Training Center in Imbaba which is affiliated to the Ministry of 

Industry, fresh graduates, community members and civil society organizations such as NGOs, 

youth centers, and the chamber. Focus groups were held with workers in printing houses and 

community members. In addition, individual interviews were conducted with owners of 

printing houses, HR personnel in printing houses, the Chamber of Printing and Packaging 

Industry (CPPI), training centers, and vocational training centers. The study used triangulation 

to ensure that the data collected reflect the perspectives of the different target groups of the 

study with high accuracy. 

The objective of the study is to give an insight to: 

- Community perspective of unemployment in Egypt;  

- Analysis of employment market in vocational jobs in printing sector;  

- Socio-economic conditions of workers in printing sector;  

- Mechanisms and challenges for fresh graduates to work in technical vocational jobs in 

the printing sector;  

- Educational and training sources for vocational workers in the printing sector; 

community perception on vocational work in the printing sector; 

- Influential factors for the development of vocational jobs in printing sector through 

stakeholder relations / partnership in cooperation with civil society. 

As the study has been conducted in cooperation with the national partner (PETRA) and 

should serve as baseline and reference for the partner, the study is mainly written in Arabic.  

 

Therefore, the following is a summary of the general findings and recommendations. 

I. Community perspective on unemployment in Egypt 

Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS)
1
in 2013 statistic shows that 

the unemployment rate in Egypt has relatively increased  in 2013, however it shows that the 

technical schools’ graduates, technical collages’ graduates and even  universities’graduates 

represent 70.7 % of the unemployed in Egypt. 

Morover, analysis shows that the sample (youth – community members) have the perspective 

that the unemployment rate is 50 % and it is the highest among university degree holders 

which is followed by vocational school degree holders. 

                                                 
1
http://capmas.gov.eg/ 
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Comparative analysis shows that one of the major reasons for unemployment -from the 

perspective of the unemployed youth and community members’samples- is the lack of 

employment opportunities in the public sector. This asserts that a wide spectrum of youth still 

hold the traditional view that the government is responsible for creating job opportunities. The 

sample also highlighted the problem of youth lacking the skills necessary to join the 

employment market as one of the important reasons for unemployment. In addition, one of the 

reasons given was youth avoidance to take up vocational and technical jobs that are 

commonly perceived to be non-prestigious. 

Recommendations 

There is a need to conduct awareness campaigns, targeting youth and community members on 

the importance of non–traditional sectors especially since these sectors suffer shortage in the 

number and quality of skilled workers. In this respect, NGOs should work in partnership with 

the CPPI to provide programs to attract youth to work in these sectors and to provide them 

with necessary vocational and soft skills. 

II. Importance and development of printing sector in Egypt 

Printing industry is an important sector in Egyptian economy as it cooperates cross-cuttingly 

with many other industries, whether directly through printing work or indirectly through 

packaging which is related to printing. In spite of strategic challenges facing the printing 

industry i.e. competitive alternatives with the rapid increase in using electronic media, 

assessments assure that the printing & packaging industry will continue to be a reasonable 

competitor. However, the printing industry needs to seriously study the different strategic 

alternatives that should help the industry remain competitive through product development 

and innovation. 

According to the study conducted by the Industrial Modernization Centre (IMC)
2
, the printing 

sector is also witnessing many challenges affecting its development.These challenges include 

the quality of training and training facilities. Educational institutions and training centres 

should be developed and modernized to keep the industry competitive.  

Owners of printing houses especially small printing houses regard training as unnecessary and 

a waste of time, claiming that investing in equipment is more important. The study shows that 

competition between small printing houses and those affiliated to the public sector is unfair 

and results in the closure of many small printing houses. In addition, there is difficulty in 

securing funding for expansion or development because the procedures are complex. The 

poor awareness and interest in applying international standards in print house management 

and quality control affects to a certain degree the advancement of this sector and subsequently 

affects its ability to attract skilled and qualified labor
(3)

.  

  

                                                 
2
Progress Business Consultants. (2004). An Assessment of the Present Performance of the Egyptian Printing 

Industry: Present State Assessment & Value Chain. Cairo: Industrial Modernization Centre.  
3
Progress Business Consultants. (2004). An Assessment of the Present Performance of the Egyptian Printing 

Industry: Present State Assessment & Value Chain. Cairo: Industrial Modernization Centre.  
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Recommendations 

Advancement of the printing sector requires developing a scientific assessment of the sector 

to understand the major challenges it faces and address them accordingly. In addition, 

stakeholders, especially the Chamber of Printing and Packaging Industry (CPPI) should have 

a database to reflect developments in the sector and strategies to overcome challenges. 

III. Analysis of employment market for technical professions in the printing industry 

The printing industry is a good sector to utilize human resources. There are varied estimations 

regarding the size of labor in the sector; with estimations nearing 250,000 direct full time and 

daily workers
(4)

. It should be noted that there are indirect employment opportunities affiliated 

to the sector. Interviews with owners of printing houses (OPH), technical management, and 

HR personnel revealed that the sector is suffering a shortage in specialized full-time 

technicians, with a gap estimated at 15- 30 %. Studies and field research indicate a number of 

reasons for such shortage summed up in the following points:  

- Poor output and quality of the educational and training institutions mandated to 

prepare and qualify personnel, technicians, labor, and management who are urgently 

required by the printing industry.  

- Poor efficiency of advertisements of employment vacancies, with the use of traditional 

methods such as word of mouth to recruit new labor. Such methods may lead to 

competition between printing houses over labor especially in small size ones which 

constitute the majority of the sector.  

- The negative image fresh graduates (potential recruits) have of the unfavorable 

environment and working conditions in the printing houses. 

- The working conditions in printing houses especially small ones may not be attractive 

or appropriate for potential labor. 

- Poor human resources management and practices which substantially affect the 

provision of job security. 

Recommendations 

There is a need to set a comprehensive strategy to promote a positive  image around work in 

printing houses through a number of mechanisms including: advertisements and awareness 

campaigns with partnerships between the different stakeholders and under the auspices of the 

Chamber of Printing and Packaging Industry (CPPI); setting standards for working conditions 

–in light of global standards-  in printing houses; and having stakeholders in cooperation with 

CPPI offer technical support to printing houses to apply such standards and monitor their 

application.  

 

                                                 
4
Dr. Mohamad Abu Lela. (2008). Mapping Report: Egypt’s Printing and Media Sector. Cairo: Assistance to the 

Reform of the Technical and Vocational Education and Training System in the Arab Republic of Egypt. 
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IV. Analysis of employment structures in printing houses 

Studies and field research indicate a number of facts around the nature of the employment 

structure of technicians in the printing sector; as follows (
5
): 

- The majority of technical labor working directly in the printing sector has vocational 

education degrees. 

- The majority of higher educated graduates works in the pre-printing stages; e.g. 

design. 

- Workers without educational degree are the majority in post printing work e.g. binding 

and packaging.  

- Many employers depend on the experience accumulated through "apprenticeship" 

while there is a critical transformation in the sector requiring the use of "skilled 

operators" rather than depending on long-term experienced technician referred to as 

“Usta”". 

- The turnover rate ranges between 15-30% in big printing houses and is lower in small 

ones. Studies and analyses of interviews with HR personnel and owners of printing 

houses reveal a number of facts.These are: 

o The turn over is highest among the non-skilled labor since big printing houses 

are keen on providing their skilled technicians "Usta" with favorable working 

conditions to maintain their loyalty to the house.  

o The main reasons behind leaving work may be personal or social and may also 

be related to unfavorable working conditions or low wages; 

o Only big printing houses monitor the turnover rate of their personnel and 

conduct analyses and studies to control and addressthis. The small printing 

houses do not  pay much attention to such an issue 

Recommendations 

- Printing houses need to pay attention to restructuring labor by re-considering the 

concept of technical work in the printing houses. The printing houses need to fill the 

gap in skilled labor by encouraging holders of educational certificates to join the 

sector.  

- There is also need to promote the educational and training system which focuses on 

"skilled operator" not the "long term experienced technician “Usta". 

- The enterprises working in the printing sector should adopt initiatives to train and 

qualify university graduates to work in the sector.   

 

                                                 
5
A list of the studies used are in the list of references and the main report. 
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V. Socio-economic conditions of technicians in the printing sector 

Analysis indicates that the lowest wage in the printing sector is EGP 600 and the highest is 

EGP 8,000 while the average wage is almost 2,000 EGP per month with wide variation 

among the study sample. There was also variation in monthly wages among the different 

printing houses. The majority of printing labor sampled held the view that income is sufficient 

to a degree, whereas, analysis show a trend of dissatisfaction with income. There is no system 

to determine the salaries / wages for the different printing professions in small printing 

houses, where the salary is determined by the owner of the printing house or the management 

responsible of human resources.  

The study shows that administrative practices and working conditions are reasonably 

observed by big printing houses, as indicated through interviews with personnel of the 

different management and technical levels. The big printing houses have interest in applying 

safety standards at work including providing coffee break areas, required clothing and 

safetymeasures. They also offer contracts and a clear system for salaries and allowances 

which applies for all.  

However, the study reveals that in spite of such systems, labor is not fully satisfied. Labor 

satisfaction reviews applied in one of the sample printing houses showed that one of the 

reasons for quitting work was the "poor working conditions". On the other side, these working 

conditions are not available at the small printing houses, where they are subject to the 

personal perspective of the owner causing variations from one printing house to another. For 

example, while some printing houses may offer uniforms to their employees, others may offer 

one hour break or mealsetc.which however are have no definite procedural guidelines. This 

study shows that the owners of small printing houses which constitute the majority in the 

printing sector do not appreciate the importance of providing proper work environment as a 

means of motivation. 

Furthermore it should be noted that working hours are set according to salary, and it ranges 

between 7 – 9 hours. Often differences in salaries offered by the different printing houses are 

due to difference in working hours whether 7 or 9 hours.  

Recommendations 

- There is a need for a strategy to improve work conditions for printing technicians to 

reduce pollution, noise, and the impact of working under poor conditions. 

- There is also need for an integrated system to ensure that printing houses, especially 

small ones apply good governance principles in line with corporate good governance. 

The CPPI may play an important role in this regard through setting standards for the 

administrative and work environment in the printing industry. Such standards, once 

developed, should be applied and used to measure level of compliance of printing 

houses to ensure reasonable work conditions attractive to youth. The CPPI could 

establish such standards by taking the following measures: 

o The CPPI should hire a specialized consultant to set criteria necessary for 

institutional assessment of printing houses while considering international 

standards in this regard.  
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o The CPPI should train a specialized team on how to conduct institutional 

assessments. Such team should serve as a first nucleus for conducting such 

assessments after obtaining accreditation.  

o The CPPI as mandated to protect the industry  should seek to secure financing 

from local funding resources such as Industry Modernization Center (IMC), 

Social Fund for Development (SFD) or the Industrial Development Bank 

(IDB) or other sources to support institutional capacity building of printing 

houses based on institutional capacity assessments. 

o The CPPI should develop a positive/ negative incentivesystem to encourage 

member printing houses to receive CPPI accreditation from institutional 

assessment perspective; for example, allowing accredited companies to 

participate in tenders of certain values or offering annual prizes.etc.  

o Periodic progress reports should be developed to monitor progress in such 

direction. 

VI. Mechanism and challenges impeding fresh graduates access to technical 

professions in printing sector 

The study revealed that the majority of technicians who are recruited in the printing sector 

were admitted through acquaintances, and not through established or defined recruitment 

mechanisms. Participants indicated that they receive financial and non-financial benefits such 

as learning new skills, and being more creative in working in design and interacting with 

different categories of people- for workingin printing houses. The study presents the point of 

view of 4 samples in regard to suitability of holders of educational / university degrees to 

work in the printing industry especially with regard to technical and vocational jobs. 

Responses showed that there is qualitative change in community acceptance of such types of 

employment for holders of university degrees. It should be noted though that the main reason 

behind such change is not change of conviction but rather a softening under the pressure of 

unemployment as well as community realization that youth must find sources of income to 

avoid the negative implications of unemployment.  

Those who hold the view that it is difficult for university degree holders, in particular, and 

holders of vocational degrees, in general, to join the printing sector argue that the printing 

sector, especially technical work needs long practice to acquire certain skills that cannot be 

offered through training courses. In addition, the work of printing technicians also requires 

physical effort, which necessitates that the candidate should practice for sometime before 

joining this type of work in order to be physically fit for it. They also argue that working as a 

printing technician requires that the holder of technical or university degree should work 

under supervision of someone who is less educated and therefore the graduate will need to be 

psychologically prepared for such. Oftenuniversity graduates join printing houses as an 

interim job until they can secure another job. Therefore, the printing houses are usually 

concerned that time and resources used to train new recruits would be wasted as the recruits 

quit prematurely which is a common trend among university degree holders reflected in the 

high turn over rate during the first few months of joining the sector.  
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On the other hand, there are those who think that degree holders are not facing challenges for 

a number of reasons. The modern printing equipment requiresstrong technical skills rather 

than cumulative generic experience and hence training would be effective in empowering 

fresh graduates to work in the printing sector. Also, with an increase of interest in human 

resources in printing sector, this would lead to development in the quality and type of 

technicians to include holders of vocational school and university degrees (engineering and 

technological colleges). In addition, the specialized training centers whether privately owned 

or affiliated to the CPPI or civil society organizations as one of their missions or social 

responsibility, would should plan to offer specialized training for youth who are willing to 

join this sector.  

The study shows that lack of access to appropriate technical training is the first challenge 

faced by fresh graduate youth in the printing sector. Another challenge is advertisements or 

announcements of vacancies – which currently are not suitable to attract youth to the industry. 

Meanwhile, workers in printing houses indicated that acquiring the necessary experience and 

expertise as well as training to qualify to work in printing is often hindered by a number of 

challenges including a lack of training sources, poor experience and high cost. In this regard, 

the interviewed sample highlighted the importance of having companies provide technical and 

financial support to help youth access necessary training as well as the need to increase youth 

awareness of the vacancies at the different printing houses.    

Recommendations 

- There is need to set and develop a group of programs to improve internal work 

conditions in the printing sector, especially in small printing houses (family printing 

houses).  

- Furthermore the CPPI and PETRA could provide an information platform to inform 

youth and graduates on the possibilities of training and career development.  

VII. Recruitment procedures and HR management in printing houses 

The study concludes that the human resources department in a printing house holds one of the 

critical functions that may help the printing sector attract skilled labor necessary to effect the 

required change and development. The study concluded some notes with regard to HR 

management as follows:  

- The function of HR departments is only available in big printing houses, where it’s 

part of the organizational structure and somebody is responsible for such function. In 

comparison. This however is not available in small printing houses where owners 

often undertake such function without applying scientific practices/ measures. This 

causes dissatisfaction and a sense of insecurity for employees especially in absence of 

transparent procedures for work or incentives.  

- HR management in big printing houses works with regulations, policies and 

procedures and apply these equally to all workers.  

- The personnel undertaking HR function do not undertake all the necessary functions 

(e.g. vacancy announcement, development of job descriptions, training, promotion, 
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etc.) effectively in all the printing houses. This field study indicates that although big 

printing houses may announce vacancies in daily newspapers, responses to these 

however are often poor and often comes from poorly skilled people. Skilled labor is 

limited and often settled in their locations and when they wish to move to another 

printing house the move is often facilitated through acquaintances who work in the 

new printing house not through looking for vacancies in newspapers.  

Recommendations 

- There is also need to increase interest in supporting HR systems with regard to 

vacancy announcements, developing appropriate job descriptions and setting a plan to 

attract skilled and competent labor, especially youth, and to provide these with 

necessary support to acquire needed training and expertise.  

- Printing houses –small and big- must pay more attention to HR functions which would 

help them recruit necessary human resources and to help these printing houses make 

the qualitative shift in the human resources sector. In this context, stakeholders may 

provide technical support to printing sector through offering training programs and 

specializations in HR management courses.  

VIII. Sources for training and qualifying workers of the printing sector (schools, 

training centers, and universities) 

The study addressed the sources for education and training available to technicians in the 

printing sector in Egypt. There are a number of sources e.g. the vocational training centers 

affiliated to the Ministry of Industry and Ministry of Social Affairs and training centers 

affiliated to NGOs e.g. CPPI and the Printing Industries Development Association (PIDA). A 

number of universities also offer programs related to the printing industry, and offer degrees 

in this regard. There are also private training centers such as the Printing Academy affiliated 

to Heidelberg Foundation where specialized training programs are offered. In addition, there 

is a growing interest for private training centers to offer training courses on printing and 

affiliate skills.  

The study concluded that technical education in relation to printing in Egypt is facing a 

number of challenges, some of which are outlined below: 

- The current technical education system does not qualify students to get a job, be 

promoted and to compete in labor market; 

- The state, the Egyptian labor and the community disregard technical education and 

therefore graduates of  technical schools  seek to join higher education; 

- Poor quality of the technical education output 

- Poor interest and awareness of  technical education, to the extent that students of such 

education feel social disregard, and loose faith that such education may develop 

him/her technically, socially, and economically.  
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The study addressed 5 models providing training to printing sector workers; these are the 

vocational training centre; Petra Training and Recruitment Center affiliated to CPPI; Cairo 

Printing Academy (Yousef Allam) and PIDA. Nevertheless it is important to mention the 

challenges that training centers face in order to understand the bigger setting: 

- Poor access to finance for the courses;  

- Owners of printing houses, especially small ones, are not aware of the importance of 

investing in human resources; 

- Owners are not willing to permit workers to allocate part of their time to training, 

especially if the training requires relatively long time.  

- The current printing labor may not be qualified to work with modern machinery and 

therefore, training centers face challenges to offer training programs that suit the 

competencies of the workers and the rapid advancements in the industry.  

Recommendations 

The technical education system at schools affiliated to the Ministry of Industry and Ministry 

of Social Affairs needs to be supported through: 

- Developing the capacity of teachers and instructors;  

- Monitoring the educational process;  

- Paying attention to modernizing curricula and developing practical training.  

This study also stresses the importance of supporting the training systems for printing 

technicians through a number of interventions; these are: 

- Raising owners and HR personnel's awareness on the importance of investing in 

human resources and training and highlighting impact of such on developing and 

expanding their printing houses;  

- Providing access to financial support by coordinating with relevant stakeholders 

interested in developing the printing sector such as Social Fund for Development 

(SFD) and IMC, especially small printing houses which constitute the bulk of printing 

houses in Egypt. These stakeholders include SFD and IMC. Financial support may 

also come through contributions of businesspersons interested in developing the 

sector. In this regard, it is very important to develop a strategy to build the institutional 

capacity of training centers, especially those managed by NGOs and CPPI and public 

associations, in order to provide high quality training services at reasonable cost. In 

this regard, there is also need to write and translate training references, manuals, 

guidelines and kits to make these available to printing workers. This could be as print 

copy or digitally on websites. It is also important that companies offer financial and 

technical support to help youth access necessary training to qualify for technical jobs 

at printing houses. Such support may be offered through packages that are attractive to 

both the company and youth. This should concur with a system to increase youth 

awareness of vacancies at the different printing houses.  
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IX. Community perception of printing sector workers 

The study analyzed community perception of technical professions in the printing sector; 

from the perspectives of fresh graduates (holders of high and vocational degrees), parents, and 

community leaders. The study concluded a number of principal influencing factoros, which 

are:  

- There is acceptance in the community shown to the idea of having holders of 

educational degrees work in the printing sector, and this is largely due to the high 

unemployment rate which transformed community views with regard to jobs suitable 

and not suitable for holders of university degrees and high school certificates. The 

current community view is that youth should work in jobs that secure enough income 

with less attention to social status especially among poorer social strata which do not 

enjoy livelihood security. However, there might be some factors which make youth 

reluctant to work in this sector; it often requires working under hard work conditions; 

and it has different risks; e.g. accidents and injuries.  

- The community does not have cultural concerns having graduates of technical schools 

or universities to work in printing houses. However, it is more acceptable for technical 

school graduates to work in that field than it is for university graduates to do so. In this 

context, it should be noted that the image community has  about working in technical 

fields, usually includes a number of givens such as that working in an inappropriate 

setting with personnel from poor social strata; that technical work is often physically 

demanding –while in Egyptian culture holders of higher degrees should shun away 

from physically demanding jobs; that technical work implies poor appreciation 

towards higher education degrees and does not  allow for career development. In this 

regard, the study highlighted the importance of direct communication with the 

community to change concepts and attitudes since the local media and Egyptian TV 

channels no longer have the wide audience that make these proper mechanisms to 

change community perceptions with regard to technical labor.   

Recommendations 

- There is need to set and implement a media strategy to raise community awareness of 

the importance of the specialized technicians' sector and to emphasize that working in 

such sector does not necessarily imply affiliation to lower social strata.  

- The HR departments at the printing houses need to reconsider the titles of the 

technical professions towards more socially acceptable (appealing) titles.–For 

example, instead of using "printing technician assistant", the title of "printing 4
th

 

specialist" may be used for holders of vocational educational degrees and "printing 3
rd

 

specialist" for holders of higher degrees. This should happen within an integrated 

"career development or promotion" system. It is also important to monitor and identify 

successful models of workers and publish these through different media to stress the 

importance of this sector and the financial and social benefits fresh graduates could 

reap from working in this sector.  
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X. Factors influencing promotion of technical professions in printing sector in 

partnership with stakeholders. 

The study revealed that printing houses especially small ones are facing some challenges 

which negatively affect the development of technical professions in the printing sector, these 

include: very limited application of modern management principles, poor interest in factors 

related to labor satisfaction, lack of clarity in defining the roles and responsibilities of the 

workers and the nature of their work, and the lack of poor performance appraisal systems.  

The printing sector is also facing scarcity in sectoral development studies. For instance, there 

are no studies of average wages in the sector although such a study may help management 

determine the appropriate salaries. There is also scarcity in studies related to human resources 

needed and specializations required. Such studies could give indicators to youth who are 

willing to enter the market and could also guide the work of training centers and educational 

institutions to focus their curricula to meet the needs of the market. The printing sector has 

scarcely monitored and documented positive successful models which could be published and 

marketed to foster a good positive image of technical work and technicians in the printing 

sector. 

Recommendations 

A strategy to plan and design a number of studies regarding the development of the printing 

industry could be set up. This could happen through cooperation among printing houses, the 

CPPI, civil society and Printing Industry Development Association. They could be supported 

by e.g. SFD and expert institutions such as faculties concerned with printing industry and 

Industry Modernization Center. The study points to a number of recommendations in this 

regard, such as gap analysis in the different printing professions, sources of qualified 

manpower, and training sources and their efficacy. 

XI. The role of civil society organizations   

The study was concluded with interviews with CSOs. They recognize unemployment as a 

critical and root cause of the state of poverty suffered by families in poor areas. These also 

realize that the poor educational level and the poor skills of fresh graduates is one of the 

reasons why it is difficult for these youth to find employment opportunities, especially in 

these sectors where there are labor gaps. Another reason is youth reluctance to work in certain 

professions sectors, especially sectors demanding physical work. CSOs believe they can play 

an effective role in attracting and supporting fresh graduates to work in the printing sector 

through:  

 Defining the number of youth willing to enter this sector;  

  Facilitating the access to the sector; 

  Providing demand driven training 

CSOs may also partner with the printing business sector to offer training opportunities 

and employment opportunities in the printing sector. CSOs may also coordinate with 

private training centers focusing on printing to avail of appropriate training opportunities. 



 08 دراسة حول الرؤية المجتمعية للعاملين الفنيين فى قطاع الطباعة

 

It should be noted that CSOs are facing challenges to achieve the above due to the poor 

strategic vision of the CSOs to promote the entrepreneurship, and non-traditional work in the 

different sectors for youth. The poor organizational capacity of CSOs and the very limited 

tools as well as technical packages available for these CSOs to implement training programs 

and to link youth to available employment opportunities are a further challenge. Finally the 

limited number of initiatives made towards creating partnership among the different 

stakeholders also needs to be considered 

Recommendations 

- There is need to design and implement a strategy to motivate CSOs to effectively 

participate in promoting and supporting a system for qualifying youth to work as 

technicians in the printing sector. A number of incentives may be set, in this regard, 

with a plan to build their organizational capacity and provide them with the necessary 

tools and resources. 

- There is also need for an integrated program to promote partnership between CSOs 

and printing houses to implement set initiatives that aim to attract and qualify fresh 

graduates to work as technicians in the sector and also to participate in raising 

community awareness about the nature of such professions and affiliated benefits – 

especially that there are successful initiatives in this regard. 

XII. Promoting an integrated vision of printing sector development among the 

different stakeholders.  

The study concluded that coordination and cooperation among stakeholders interested in 

printing development is weak. Therefore, the appropriate conditions to attract large segments 

of youth to work in the sector are  lacking.  For example, there is no such coordination or 

cooperation between CSOs, the CPPI, printing houses, training centers, and the relevant 

educational institutions interested in qualifying technicians for the sector. 

Recommendations 

The study in reference to another indepth study, analyzed partnerships among the different 

partners, and developed a model for cooperation and partnership with roles defined as 

follows
(6)
: 

- Printing houses: should undertake more serious and responsible measures towards 

developing the printing industry. These should play a more active role in product 

development and application of modern management principles. They should also 

invest in their human resources as wellas improve their marketing operations. 

- Chamber of Printing Industries and Printing Industries Development 

Association: The CPPI has a mandate to play a main role in promoting the sector by  

representing the interests of its members visà- vis the government and  facilitatingthe 

exchange  of best practices and knowledge through workshops and training. The CPPI 

                                                 
6
Progress Business Consultants. (2004).  An Assessment of the Present Performance of the Egyptian Printing 

Industry :Strategy Development. Cairo: Industrial Modernization Centre. P. 19 
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should also set standards and implement training programs for printing houses to 

receive accreditation and offer annual prizes to support and promote the sector in 

Egypt. 

- Government: the government should work on achieving abalance in competition 

between private and public printing houses as well as on developing necessary 

legislation to promote printing industry development. It furthermore plays an essential 

role in aligning the curricular to the demand of the market in order to facilitate that the 

youth can provide the potential employers the skills required. 

Finally, the study finds that the printing and packaging sector is promising for unemployed 

youth. Although there are initiatives to improve the working conditions, particularly in the 

small-scale printing houses, there is still a need to place greater focus on improving the 

community perception regarding working in this sector and institutionalizing  professional 

standards within the sector. This is in particular related to the distribution of information 

regarding the career opportunities for graduates and the community at large.  
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 الملخص التنفيذى

 - National Employment Pact تأتى هذه الدراسة ضمن أنشطة المبادرة القومية للتوظيففى مصر
NEP إلى تقديم مساهمة كبيرة في خفض معدل بطالة الشباب، وذلك من خالل دعم عملية والتي تهدف

. وذلك من خالل البرنامج (Blue Collar)عن عمل في قطاع الوظائف الفنية والمهنية التوظيف للباحثين
والذى يعمل   (Promoting Blue Collar)العملى الذى ينفذه مشروع تعزيز الوظائف الفنية والمهنية 

يف، على تعزيز أربعة قطاعات من الوظائف المختارة وهى: السائقون ومندوبواالمبيعات، والطباعة والتغل
 والغزل والنسيج والخياطة، والبستنة.

المحتملة المتاحة او  الحالة الراهنة للسوقمنقطاع الطباعةوالفرص التوظيفيةتهدف هذه الدراسة إلى تحديد  
ولتحقيق األهداف فى قطاع الطباعة والتغليف.  العمالة الفنيةوتحليل وجهة النظر المجتمعية تجاه 

األدوات لجمع البيانات تتكون من خمس إستمارات موجه إلى: العاملين السابقة، وظفت الدراسة عدد من 
إمبابة، وشباب الخريجين، وأفراد المجتمع،  –بالمطابع، وطالب مركز التدريب المهني: وزارة الصناعة 

مراكز االشباب". كما تم تصميم نماذج لتنفيذ المجموعات  -ومنظمات المجتمع المدنى "الجمعيات األهلية
ة مع العاملين بالمطابع وأفراد المجتمع، إضافة إلى المقابالت الفردية مع أصحاب االمطابع، البؤري

والعاملين بادارة الموارد البشرية بالمطابع، وغرفة صناعات الطباعة، ومراكز التدريب، ومركز التدريب 
أن البيانات التى تم "، للتأكد من ”Triangulationالمهني . لقد وظفت الدراسة أسلوب التدقيق الثالثى 

 330جمعها تعكس رؤية جميع الفئات المستهدفة للدراسة وبدرجة دقة عالية.تكونت عينة الدراسة من 
دارات الموارد البشرية أو الفنية بالمطابع،  مفردة، من تسع مصادر رئيسية وهى: العاملون بالمطابع، وا 
صحاب المطابع، وغرفة صناعات الطباعة، ومراكز التدريب المهنى المتخصصة فى الطباعة، وطالب  وا 

دارة مراكز التدريب المهنى، وشباب الخريجيين، وافرا د المجتمع. ولتحقيق أهداف مراكز التدريب المهنى، وا 
محاور باإلضافة للمقدمة والنتائج والتوصيات  7الدراسة فى ضوء المنهاجية المصممة فإن الدراسة تتناول 

كما يلى: رؤية المجتمع حول مشكلة البطالة فى الحالة المصرية؛ وتحليل سوق العمل فى مجال الوظائف 
واإلجتماعية لللعاملين الفنيين فى قطاع الطباعة؛ وآليات الفنية فى مجال الطباعة؛ والظروف اإلقتصادية 

وتحديات عمل الشباب الخريج فى التخصصات الفنية بقطاع الطباعة؛ ومصادر التعليم والتدريب للعاملين 
الفنيين فى قطاع الطباعة؛ والرؤية المجتمعية للعاملين الفنيين فى قطاع الطباعة؛ والعوامل المؤثرة على 

خيرا التعاون مع منظمات تطور المهن  الفنية فى قطاع المطابع والشراكة بين األطراف المسئولة؛ وا 
 المجتمع المدنى.
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 كما يلى:التوصيات  و النتائج العامةوقد توصلت الدراسة لمجموعة من 

 أوال: رؤية المجتمع حول مشكلة البطالة فى مصر  

أن معدل البطالة سجل إرتفاعا نسبيا فى الحالة  تشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
. هذا وتشير بيانات الجهاز أيضا  2013والربعاألولعام  2012 المصرية وفقًاللنوعبالربعاألولوالرابع منعام

إلى أن نسبة المتعطلين من حمـلة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 
أفراد المجتمع( لديهم  –أظهرت نتائج التحليل أن العينة )الشباب المتــــعطلين. % من إجمالـــــي32.3حــوالــي

% . كما يرى أفراد المجتمع أن نسبة  02تصور حول مفهوم البطالة داخل المجتمع بأنها تقترب من 
أهم البطالة موجودة بدرجة أكبر من حملة المؤهالت العليا ثم المتوسطة. ويشير التحليل المقارن إلى أن 

عدم توفر فرص عمل لدى القطاع الحكومى، وهوما يؤكد على هو أسباب البطالة من وجهة نظرهم 
أن الدولة هى المسئول عن توفير فرص لدى قطاع عريض من الشباب من إستمرارية النظرة التقليدية 

هى من  العمل. وترى العينة أن إشكالية توفر المهارات الالزمة لدى الشباب لإلتحاق بسوق العمل
% تقريبًا. ويضاف إلى ذلك عزوف  62األسباب المهمة أيضا إلنتشار البطالة، حيث أنها تأتى عند 

وقد أشارت المقابالت  .دية مثل الوظائف المهنية والفنيةالشباب عن العمل فى بعض القطاعات غير التقلي
ارات أم ال من اإللتزام مع مديرى المطابع أنه يوجد عزوف لدى الشباب سواء كانت عمالة لديها مه

بالتدريب المؤهل للعمل فى قطاع المطابع، حيث أن معظم الشباب فى هذا السياق يأخذ مسألة العمل فى 
 القطاع مؤقته لحين إيجاد فرصة عمل أخرى.

 التوصية

غير التقليدية، ال سيما أن  عمل حمالت توعية للشباب وأفراد المجتمع حول أهمية اإلتجاه نحو الوظائف
تلك القطاعات تعانى من عجز فى حجم ونوعية العمالة الماهرة. وفى هذا الصدد فإنه يجب على 
المنظمات غير الحكومية بالشراكة مع غرفة صناعات الطباعة و شركات الطباعة، أن تقييم شراكات فيما 

اإلعداد المهنى  بينها وذلك لتوفير البرامج التى تساعد على جذب الشباب للعمل فى تلك القطاعات وتوفير
 والشخصى الالزم لهم.

 ثانيا: أهمية وتطور قطاع الطباعة فى الحالة المصرية

نه يشكل قاسما مشتركا مع الكثير من أيمثل قطاع الطباعة جزءا مهما من االقتصاد المصرى، حيث 
عمليات التغليف المتعلقة أو  الطباعةالمتعلقة بشكل مباشر ب عمالاأل، سواء من خالل خرىالصناعات األ

منافسة مع  أخرىالمتعلقة بمستقبل مهنة الطباعة والمرتبطة بوجود بدائل  اإلستراتيجيةبها. ورغم التحديات 
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الميديا اإللكترونية، إال أن الدراسات المستقبلية تؤكد استمرارية قطاع الطباعة والتغليف بدرجة  إنتشار
التى تساعده  اإلستراتيجيةقطاع أن يدرس وبشكل جدى البدائل منافسة معقولة. ومع ذلك يتوجب على ال

 تقديم بدائل جديدة. و أفى ساحة المنافسة سواء من خالل تطوير المنتج  اإلستمرارعلى 

قلة التدريب والتسهيالت : قطاع منهاالمن التحديات التى تؤثر على تطوير  اشهد قطاع المطابع عددكما ي
المناط بها  الجهاتعظم مراكز التدريب أو م أنحيث  ،لقطاع الطباعةالالزمة عداد الكوادر المطلوبة إل

حتى تساعد القطاع للحاق  ،جهود التطوير والتحديثتحتاج للمزيد من التدريب أو التعليم خدمة تقديم 
عمليات التدريب  بأنالشعور  -المطابع صغيرة الحجم -لمطابعأصحاب انه لدى أكما  .سوق المنافسةب

فادة. كما إيكون اكثر سوف  ستثمار فى الماكيناتإلا فإنومن ثم  ،نها غير مفيدةأضاعة للوقت و هى إ
لقطاع العام تؤثر بشكل المطابع الصغيرة الحجم مع المطابع التابعة ل الدراسات الى ان منافسة أشارت

إضافة إلى . لمطابعغالق عدد غير قليل من اإما قد يؤدى الى و وه عادلة،سلبى على امكانية المنافسة ال
مطلوبة الت اجراءلعمليات التوسع والتطوير، بسبب تعقد اإل الزملالحصول على التمويل اذلك صعوبة 

المطابع وجودة فيما يخص إدارة ير الدولية يهتمام بتطبيق المعاإلضعف الوعى واوالضمانات.كما أن 
 للعمالة الماهرة والمؤهلة. ، ومن ثم جاذبيتهعلى تطور القطاعوبدرجة ما يضا ؤثر أالمنتج ت

 :التوصية

هم التحديات التى أعكس ،تيتطلب تطوير قطاع الطباعة الى بناء منظومة علمية حول وضع القطاع
توفير قاعدة بيانات لدى الجهات المعنية بالقطاع ضرورة لى إضافة إيتطور، يمكن أن  يواجهها وكيف

لتغلب ونمو القطاع وأيضا اإلستراتيجيات الالزمة ل رغرفة صناعات الطباعة تعكس تطو بشكل خاص و 
 ه. هعلى التحديات التى تواج

 تحليل سوق العمل فى مجال الوظائف الفنية فى مجال الطباعة : ثالثا

عمالة حول حجم القديرات متابينة ستثمار الموارد البشرية، وتوجد تإلمجاال جيدا يمثل قطاع الطباعة 
ن هناك أعتبار إلا فى خذا،أموظف بشكل مباشر 002,222يقرب من ها تصل الى ما بأنبالقطاع 

اصحاب المطابع بالقطاع بشكل غير مباشر. وقد أشارت الدراسة من خالل المقابالت مع " وظائف ترتبط
وقد  ،العمالة الفنية المتخصصةفى القطاع يعانى من ندرة " إلى أن بشريةال مواردالادارة –ادارة فنية-

األسباب لى مجموعة من والبحث الميدانى إوتشير الدراسات %. 72-40تفاوتت نسبة العجز ما بين 
 : بالقطاع يمكن إجمالها فيما يلىالعمالة المؤهلة عجز ظاهرة المتعلقة ب
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 هيل الخبرات والكوادر البشرية أوتبإعداد ؤسسات التعليمية المعنية مضعف وقلة جودة مخرجات ال
 .مراكز تدريب( –لقطاع الطباعة ) مؤسسات تعليمية  مةالالز  واالدارية

 ستقطاب العمالة، إلستخدام االساليب التقليدية ا  و  ،عالن عن فرص التوظيفإلعمليات اكفاءة  ضعف
، وخصوصا فى المطابع ذات العمالةوالتى قد تؤدى الى زيادة مساحة المنافسة بين المطابع على 

 .العظمى من القطاعالحجم الصغير والتى تمثل الغالبية 
 لدى قطاع  غير اإليجابية حول ظروف وبيئة العمل غير المشجعة داخل المطابع، هنيةذالصورة ال

 .لسوق العمل المحتملينالخريجين كبير من 
  قد ال تكون جاذبة  -المطابع ذات الحجم الصغيروخصوصا  –لعمل داخل المطابع لالبيئية الظروف

 ومناسبة لقوة العمل.
  مان ألما يؤثر بشكل كبير على توفير عوامل او ، وهإدارة الموارد البشريةالعمليات الخاصة بضعف

 .بالعدالة الوظيفيةعور الوظيفى والش

 :التوصية

وذلك من خالل  ،حول العمل فى قطاع المطابعإليجابية وضع استراتيجية شاملة لدعم الصورة الذهنية ا
لقطاعات المختلفة وتحت رعاية ابين من خالل الشراكة  والتوعيةعالن إلحمالت ا :ن اآلليات مثليد مالعد

. إضافة إلى وضع مجموعة من المعايير والتى تتسق مع المعايير الدولية غرفة صناعات الطباعة
الخاصة بظروف العمل داخل قطاع المطابع، والعمل من خالل الجهات المعنية وبالتعاون مع غرفة 

 دعم الفنى للمطابع لتطبيق تلك المعايير وأيضا مراقبة عمليات التطبيق.صناعات الطباعة على تقديم ال

 : تحليل هيكل العمالة بالمطابع رابعا

المتعلقة الفنية تشير الدراسات والبحث الميدانى الى مجموعة من الحقائق حول طبيعة هيكل العمالة 
 كما يلى:  الطباعة بقطاع

 ؤهالت معلى الالحاصلة العمالة فى طباعة بشكل مباشر تركز معظم العمالة الفنية المتعلقة بالت
 .المتوسطة

  عداد إلصحاب المؤهالت العليافى مرحلة التجهيز للطباعة والمتعلقة باأمعظم العمالة من تعمل
 لتصميم.ل
  التجليد والتغليف.مثل ما بعد الطباعة الغالبية فى مرحلة  ؤهالتمالعمالة من غير حملة التشكل 
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 من خالل االخرين عليم كبيرة من العمالة على الخبرة المتراكمة المبنية على منظومة التعتمد قطاعات ت
ضرورة اإلعتماد على المشغلين المهرة فى يتمثل  فى القطاعجوهرى بينما هناك تحول  نظام الصبينة""
 (Skilled Operators ."وليس "األسطى الصنايعى ) 

 المطابع الكبيرة، ويجدر اإلشارة إلى أن هذه فى  "%72-40يتراوح ما بين "وجد معدل دوران عمالة ي
المقابالت مع مسؤلى الموارد وتحليل الدرسات أشارت  وقد .المطابع الصغيرةالنسبة تقل فى حالة 

 لى مجموعة من الحقائق وهى: إالبشرية واصحاب المطابع الصغيرة، 
 المطابعحرص وذلك بسبب اهرة، ن معدل دوران العمالة غالبا ما يكون فى العمالة غير المأ 

جذبه على  صسطى" والحر األ" الماهرة المالئمة للعمالة الحرفيةظروف على توفير الالكبيرة 
 لإلستمرار بالعمل بالمطبعة.

 بظروف جتماعية، ومتعلقة ايضا إ وأظروف شخصية لترك العمل قد تكون الرئيسية  األسباب
 . غير المجزى العائد المادىالعمل غير المناسبة أو 

 دراسات للحد من الظاهرة ،وعمل معدل دوران العمالةفقط إهتمام بالكبيرة طابع يوجد فى الم
 هذا البعد.تهم ب المطابع الصغيرة ال، بينما والتعامل معها

  يوجد احتياج للعمالة الماهرة والغير الماهرة في بعض الحرف ولكن الواجبات والمهام لكل حرفة
 قةغير واضحة او موث

 لتوصية:ا

فى مفهوم العمل الفنى داخل ، من خالل إعادة النظر عادة هيكلة العمالة لديهاتهتم بإن أالمطابع تحتاج 
ؤهالت متسد العجز فى العمالة الماهرة من خالل تشجيع حاملى الألن ن المطابع تحتاج أحيث  ،المطابع

ن أسيما بعد ال. ير المطلوبيالزمة لهذا التغليضا دعم منظومة التعليم والتدريب اأو ، للدخول فى القطاع
نيات ااآلليات واالمكفى يعى( الى مفهوم )المشغل المحترف( نتيجة للتطور اتغير مفهوم )االسطى الصن
والتى تعتمد على حسابات تكنولوجية دقيقة وليس المهارات الشخصية للفرد.  ،المتاحة بماكينات الطباعة

عداد الكوادر الجامعية منظمات األعتتبنى  أنكما يجب  مال العاملة فى مجال الطباعة مبادرة تدريب وا 
من خالل التعاون مع مدارس التعليم الفنى  أو مراكز التديب المهنى  الخريجة للعمل بقطاع المطابع

 .المهتمية بقطاع الطباعة أو الجامعات

 لطباعة: الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية لللعاملين الفنيين فى قطاع اخامسا

راتب وأعلى  ،جنيه شهرياً  622أظهرت نتائج التحليل أن أقل راتب شهرى للعاملين بمجال المطابع كان 
شهريا. وذلك بدرجة تباين كبيرة بين  جنيه 0222ومتوسط الدخل تقريبًا  ،جنيه شهرياً  7222كان 
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يرى ، و الراتب الشهرىوجد تباين بين المطابع المختلفة من حيث متوسط كما  .المشاركين فى الدراسة
ن كانت التحليالت تشير إلى وا  . أن الدخل كاف لحد ماعينة العاملين فى المطابع غالبية المشاركين فى 

اليوجد نظام لتحديد مرتبات العاملين فى التخصصات المختلفة  .ميل لعدم الرضاء عن مستوى الدخل
بعض أو بشكل كبير على مالك المطبعة والتى تعتمد  ،داخل مهنة الطباعة فى المطابع صغيرة الحجم

وتحديد مكافآة العامل فى أطرق تقنين ، كما أن إدارة الموارد البشريةالمسئولة عن  القيادات اإلدارية
كما  التخصصات المختلفة ال تتم وفقًا إلجراءات محددة " معيارية "ولكن طبقًا لوجهة نظر صاحب العمل.

، باإلضافة إلى ضرورة تمتع مهنة 40 لى اإلى حو  نية في هذا المجالتنوع المهن المتاحة للعمالة الفأن 
 يؤثر على ذلك التباين فى الدخل.المستخدمة  العامل ببعض المعرفة الخاصة بالتكنولوجيا

، فى المطابع الكبيرة ظروف العمل يتم مراعتها بدرجة معقولةالممارسات اإلدارية و  نألى إير الدراسة شت
دارية والفنية المختلفة. حيث بالت مع العاملين فى المستويات اإلاالدراسة الميدانية والمقإليه  ما أشارتوهو 

الزمة وعوامل لماكن للراحات، والمالبس اأمان بالعمل مثل توفير ألتهتم المطابع الكبيرة بتطبيق متطلبات ا
 ت يطبق على الجميع.آوالمكافلإلجور مان كما يوجد عقود عمل ونظام واضح ألا

نها لم ترق الى درجة ،إال أنظمةألنه على الرغم من وجود هذه األى إطار توصلت الدراسة اإلوفى هذا 
" المطبقة بأحد الشركات ظهرت الدراسات الخاصة بالرضاء عن العملأالرضاء الكامل لدى العاملين، وقد 

وعلى الجانب ناسبة. لماظروف العمل ن احد أسباب ترك العمل هوعدم توفر ،أالداخلة فى نطاق الدراسة"
رؤية صاحب ، ويتوقف ذلك بدرجة كبيرة على الصغيرةالظروف المناسبة لدى المطابع خرالتتوفر هذه آلا

مثال ذلك بعض المطابع تقدم مالبس للعمال وبعضها يقدم ألخرى،و ويتباين ذلك من مطبعة  ،المطبعة
إلى أن وقد أشارت الدراسة حددة. إجرائية م ولكن ليس طبقا لمنظومة ،وجبات وهكذاو أساعة راحة 

همية توفير أدركوا ال ي –هم يشكلون الغالبية العظمى من قطاع المطابع و -صحاب المطابع الصغيرة أ
دارتها بواسطة إن معظم المطابع الصغيرة يتم أساليب التحفيز، حيث أ حدأبيئة عمل مناسبة للعاملين ك

 ح ما بيناو وهى تتر  ،اعات العمل يتم تحديدها طبقا للراتبن سألى إطار يجب االشارة إلالمالك.وفى هذا ا
ن كانت ساعات العمل تزيد عن ذلك فى  ساعات 3-4 )حسب ما تم ذكره رسميا خالل المقابالت، وا 

مرجعيتها عما اذا كان الراتب  بين المطابع المختلفة المرتبات فىكون الفروق تما ، وغالبا بعض الحاالت(
 اعات.أم تسع سمحسوب على سبع ساعات 
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 :التوصية

بحيث ال يترتب على  ،لمطابعباتحسين الظروف العامة للعاملين بالقطاع الفنى وضع إستراتيجية ل
وأيضا  والعمل فى ظروف إجتماعية سيئة.أثر بعوامل مثل التلوث، والضوضاء، أاإلنضمام لهذا القطاع الت

مبادىء اإلدارة الفعالة  -المطابع الصغيرةخصوصا -وضع نظام متكامل لضمان أن تطبق المطابع 
والرشيدة وهوما يتسق مع مبادىء حوكمة منظمات األعمال، ويمكن أن تقوم غرفة الطباعة بدور مهم فى 

ضع معايير لنموذج البيئة اإلدارية وبيئة العمل الواجب توافرها داخل قطاع وذلك من خالل و  هذا الصدد.
لتلك المعايير مما يضمن درجة ابع فى الحكم على مدى تنفيذ المطالمطابع. وتستخدم هذه المعايير 

ذلك عن طريق مجموعة من تنفذ غرفة صناعات الطباعة ويمكن أن العمل الجاذبة للشباب.بيئة مناسبة ل
 الخطوات المقترحة وهى:

 الطباعة لوضع المعايير الالزمة اتتقديم الدعم الفنى بواسطة إستشارى متخصص لغرفة صناع 
 .، أخذا فى اإلعتبار المعايير الدولية فى هذا اإلطارقييم المؤسسى للمطابعللت

  على كيفية تطبيق عمليات التقييم صناعات الطباعة غرفةتدريب فريق متخصص من قبل
المؤسسى. ومن ثم يكون هذا الفريق بمثابة النواة لعمليات التنفيذ الميدانى ويتم منحهم شهادة 

 إعتماد.

  حماية الصناعة من كافة األوجه لبناء عالقات مع  فىتسعى الغرفة بما لها من دور رئيسى
الصندوق اإلجتماعى للتنمية، و أتحديث الصناعة بعض الجهات التمويلية سواء المحلية مثل مركز 

للمطابع  المؤسسية غير ذلك من المصادر لدعم عمليات بناء القدراتو بنك التنمية الصناعى أو أ
 على خطة بناء القدرات المرتكزة على اإلحتياجات المؤسسية. بناء

 السلبية لضرورة الحصول على إعتماد و منظومة الحوافز اإليجابية  صناعات الطباعة تضع غرفة
الغرفة من منظور التقييم المؤسسى، ومن ذلك السماح للشركات المعتمدة الدخول فى مناقصات 

 عمل جائزة سنوية وهكذا.و بأحجام ما أ

  المحققة فى هذا اإلتجاه. اإلنجازاتعمل تقارير دورية حول أهم 
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 :آليات وتحديات عمل الشباب الخريج فى التخصصات الفنية بقطاع الطباعةسادسا

وتشير الدراسة إلى أن أغلب من التحقوا بالعمل كفنيين فى مجال الطباعة كان من خالل المعارف ولم 
يكن طبقا للمنظومة المتعارف عليها للتوظيف. وقد حدد المشاركون فى الدراسة أنهم يحصولون على مزايا 

ت األربع حول مدى مناسبة تناولت الدراسة وجهة نظر العينامعنوية ومادية جراء العمل فى المطابع. كما 
حاملى المؤهالت للعمل فى مجال الطباعة، وخصوصا بالنسبة للقطاعات العمل المهنى والفنى. وقد 
جاءت اإلستجابات تشير إلى أنه حدث تًغير نوعى فى تقبل المجتمع لهذا النوع من الوظائف بالنسبة 

ن كان من الجدير ذكره أن هذا التغير ل يس مصدره األساسى التغيير فى قناعات لحاملى المؤهالت. وا 
أفراد المجتمع بالنسبة لألعمال المهنية والفنية، ولكن نتيجة لضغوط مشاكل البطالة، وشعور أفراد المجتمع 

 بأنه من األهمية أن يجد الشباب مصدرا للدخل خوفا من اإلنزالق فى االنتائج السلبية للبطالة. 

بشكل  المتوسطة أصحاب المؤهالت العليا بشكل خاص والمؤهالت لمؤيدة لصعوبة التحاقوترى األراء ا
حتى  ،أن مهنة الطباعة وخصوصا فى األعمال الفنية تحتاج إلى ممارسة عملية لفترةعام بمجال الطباعة

تحتاج ؛ و يستطيع الفرد أن يكتسب بعض المهارات التى يصعب مجرد إكتسابها بحضور برامج تدريبية.
مايتطلب أن يقوم الفرد بفترة من العمل قبل و ا فنى الطباعة إلى مجهود عضلى، وهاألعمال التى يقوم به

يتطلب العمل كفنى طباعة أن يعمل خريج ؛ كما ذلك العمل وذلك حتى يكون مؤهال عضلياباإللتحاق 
ومن ثم يحتاج الخريج  ،العلمىالمؤهل  فى  عنه فرد يقلتحت إشراف الدرجات الجامعية و أالمدارس الفنية 

 ،بالعمل بالمطابع كفترة مؤقتة المؤهالت العليا غالبًا ما يلتحق خريجو  ."لتأهيل النفسىلما يطلق عليه "ا
ى من إضاعة الوقت واألموال )الموارد( شالمطابع تخ فإنومن ثم  ،حتى يستطيع الحصول على عمل آخر

 خصوصا بين حملة المؤهالت ،ما يدلل عليه نسبة ترك العمل الكبيرةو لتدريب الفرد ثم يترك العمل، وه
 ى.األولالملتحقين بالعمل خالل الشهور  العليا

وعلى الجانب اآلخر يرى البعض أن التحاق حاملى المؤهالت للعمل ال تواجه تحديات وذلك لعدد من 
تعتمد األجهزة الحديثة فى مجال الطباعة على المهارات وليس الخبرة التراكمية، ومن ثم :األسباب كما يلى

يؤدى ، و التدريب يكون مجديًا لتمكين الشاب حديث التخرج للعمل بشكل جيد فى مجال الطباعة فإن
وعية العاملين بالوظائف الفنية نالتطور الحادث فى اإلهتمام بالموارد البشرية بقطاع المطابع إلى تطور 
الكليات التكنولوجية " ومن ثم  –لتضم حملة المؤهالت المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية " الهندسة 

مشرف( وسوف يحدث ذلك  –املى المؤهالت )موظف إقبال من حه خالل الفترة القادمة سيكون هناك فإن
متخصصة سواء قطاع خاص التدريب كما أن مراكز ال بعد أن تقل حجم العمالة التى ال تحمل المؤهالت.
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تدريبا متخصصا  "أو مخطط مستقبليا" تقدممنظمات المجتمع المدنى أو الطباعة غرفة صتاعات تابعة لو أ
 .شباب الراغب فى اإللتحاق بالمهنةلل

العمل أمام  األوليمثل التحدى  الدراسة إلى أن صعوبة الحصول عى التدريب الفنى المناسب، وضح تو 
مناسبة للشباب من ال، ثم تأتى بعد ذلك طريقة اإلعالن غير باعةبالنسبة للشباب الخريج فى مجال الط

أن الحصول على الخبرة إلى  والعاملين بالمطابع أشار  فإنأجل اإلندماج فى هذا القطاع.وفى هذا السياق 
مصادر قلة توفر منها ن التحديات الالزمة والتدريب للتأهل للعمل فى مجال الطباعة قد يواجه مجموعة م

التدريب وقلة الخبرة وزيادة التكلفة.وفى هذا اإلطار يرى مجموعة المشاركين فى الدراسة أنه من األهمية 
بمكان تقديم الدعم المادى والفنى من بعض الشركات لمساعدة الشباب للحصول على التدريب الالزم 

 احة لدى المطابع المختلفة.إضافة إلى زيادة وعى الشباب بالوظائف المت

إستخدام أساليب لإلعالن عن الوظائف المتاحة بقطاع المطابع بشكل مختلف وخلصت الدراسة إلى أن 
وفى هذا الصدد يشير العاملون فى إدارة .للقطاع المستهدفينسوف يكون له أثر إيجابى على جذب 

اإلعالن من خالل الصحف واألساليب المختلفة الموارد البشرية بقطاع المطابع إلى أن إستخدام عمليات 
معظم العمالة الماهرة تستخدم وسائل اإلتصال أن  كما يلى: سبابغير مجدى وذلك لعدد من األ

اإلعالن عن الوظائف الخاصة  ةطريق، كما أن عن وظائف داخل المطابع المختلفة الشخصى للبحث
يس البحث عن عن أفراد ذوى مهارات وخبرات ولبالتخصصات المتعلقة بمجال الطباعة غالبا ما تبحث 

 ىلدى حامل ايسبب نفور قد عالن فى اإل، كما أن إستخدام بعض المسميات كوادر جديدة للتدريب
ويقترح فى هذا ، ومثال ذلك ، فنى " بالنسبة للمؤهالت العلياالمؤهالت مثل مصطلح " أسطى، صنايعى

فى بحيث يتم تغيير المسمى الوظيفى بحيث يكون لفظ " الصدد أن يتم إعادة النظر فى التوصيف الوظي
 اخصائى ". 

 :التوصية

وضع مجموعة من البرامج لتحسيين بيئة العمل الداخلية بقطاع المطابع وخصوصا المطابع صغيرة 
واإلهتمام بدعم منظومة إدارة الموارد البشرية فيما يخص عمليات اإلعالن عن  -المطابع العائلية -الحجم

الوظائف ووضع التوصيف الوظيفى المالئم وخطة جذب المهارات والكفاءات، وال سيما الكوادر الشابة من 
خالل تقديم الدعم الالزم لهم للحصول على التدريب المطلوب والخبرة, وأن تنظر الشركات الكبيرة العاملة 

ة التى تسهم من خاللها يجتماعفى مجال الطباعة لذلك التوجه على إعتبار أنه أحد اركان المسئولية اإل
 فى حل مشكالت المجتمع.
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 درة الموارد البشرية بالمطابع إويين : اجرءات التعسابعا

قطاع دارة الموارد البشرية تمثل احدى الوظائف الهامة التى سوف تساعد إن وظيفة ألى إخلصت الدراسة 
ر والتطوير المطلوب. وقد رصدت يالتغيحداث إلالزمة لالعمالة الماهرة اجذب على استقطاب و المطابع 

 من المالحظات فيما يتعلق بادارة الموارد البشرية كما يلى:  ادراسة عددال

  توجد وظيفة ادارة الموارد البشرية فقط فى المطابع الكبيرة، حيث يوجد مسمى تنظيمى مسؤل عن
صحاب أبها غالبا ويقوم  ،فى حين التوجد هذه الوظيفة فى المطابع الصغيرة ،تلك الوظيفة

 العلمية فى هذا الصدد. المطابع بناء على اإلجتهاد الفردى دونما االستعانة باالساليب
  ونظم عمل وسياسات تطبق مع لوائح تعتمد ادارة الموارد البشرية فى المطابع الكبيرة على

بناء على تم تن ادارة الموارد البشرية فى المطابع الصغيرة أى، فى حين او العاملين بشكل متس
مان ألوهوما يسبب شعور بعدم الرضاء لدى العاملين وشعورهمبعدم ا ،رؤية صاحب المطبعة
 واضحة للعمل اوالتحفيز.إجراءات الوظيفى وعدم وجود 

  اياعنشاط ليس ضروريا، ويشكل ض ىدارة الموارد البشرية هإن أيرى اصحاب المطابع الصغيرة 
 .بأنفسهمفضل ان يقوم بها ألمن اه فإنومن ثم  ،حقيقيةقيمة مضافة نها وظيفة دون أو ، للموارد

  توصيف  –عالن إدارة الموارد البشرية بالوظائف الالزمة بشكل فعال  فى كل المطابع ) إال تقوم
ستخدام إنه على الرغم من أالدراسة الميدانية  أشارتحيث  ،وهكذا( -ترقية –تدريب  –وظيفى 

قبال ضعيف وغالبا ما يكون ألن ا، إال أن فى جرائد يوميةالمطابع الكبيرة بعض اساليب االعال
رات المنخفضة، حيث ان العمالة الماهرة محدودة وغالبا ما تكون مستقرة، وفى اصحاب المهأمن 

معارف فى المطبعة التى يرغب أشخاص على  ءاذلك يتم بنا فإن،حالة رغبتها لترك العمل
 وليس عن طريق البحث فى الجرائد عن وظائف خالية.  ،ليهاإنتقال إلا

 :توصيةال

وذلك للمساعدة فى توفير ، هتمام بوظيفة ادارة الموارد البشريةإلا (الكبيرة –الصغيرة ) يجب على المطابع
لمطلوبة فى وعية انعدة المطابع على احداث النقلة اليضا مساأو  ،الزمة والحفاظ عليهالاالبشرية الموارد 
. وفى هذا السياق يمكن أن تقوم الجهات المعنية بتقديم الدعم الفنى والتأهيل لقطاع الموارد البشرية قطاع

 المطابع بتقديم برامج تدريبية وتخصصات فى مجال إدارة الموارد البشرية.
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 جامعات ( –مراكز تدريب  –مصادر تاهيل وتدريب العاملين فى قطاع الطباعة )مدارس : ثامنا

الدراسة لمصادر التعليم والتدريب للعاملين الفنيين فى قطاع الطباعة فى النظام المصرى، حيث تعرضت 
التابعة لوزارة الصناعة ووزارة الشؤون  المهنى يوجد عدد من المصادر فى هذا اإلتجاه مثل مراكز التدريب

ل غرفة صناعات اإلجتماعية، وأيضا مراكز التدريب الخاصة والتابعة للمنظمات غير الحكومية مث
الطباعة وجمعية تنمية صناعات الطباعة. كما يوجد عدد من الجامعات تقدم برامج دراسة جامعية متعلقة 

أكاديمية الطباعة مراكز تدريب خاصة مثل بمجال الطباعة، ويتم منح درجات علمية فى هذ الصدد. و 
اإلضافة إلى تنامى ظاهرة المراكز برامج تدريبية متخصصة، هذا بحيث تقدم التابعة لمؤسسة هايدليبرج 

 بية الخاصة التى تقدم برامج تدريبية فى مجال الطباعة والمهارات المتعلقة بها. يالتدر 

متضمنا بذلك  -وخلصت الدراسة إلى أن التعليم الفنى فى الحالة المصرية يواجه عددا من التحديات
ومنها:  -التعليم المهنى والفنى المرتبط بقطاع الطباعة

ل؛ العمظامالتعليمالفنىالحالىاليسلحالطالببمايؤهلهللحصولعلىفرصالعملوالترقىوالمنافسةفىسوقن
 للتعليمالفنىممايؤدىالى تسريبخريجىتلكالمرحلةلاللتحاقبالتعليمالمتدنية  نظرةالدولةوالعاماللمصرىوالمجتمعو 

؛ وضعف اإلهتمام والوعى بالتعليم الصناعى، إلى الدرجة ضعف جودة المخرج من التعليم الفنىالعالى؛ و 
بتدني وضعه اإلجتماعي وعدم جدوي ما يمر به من فيها الفرد الملتحق بهذا النوع من التعليم  يشعرالتى 

نماذج لتقديم خمس الدراسة . وقد تناولت خبرات تعليمية في النهوض به مهاريا واجتماعيا واقتصاديا
مركز بيترا للتدريب والتوظيف التابع مركز التدريب المهني، و ى مجال الطباعة وهم: التدريب للعاملين ف

 لغرفة صناعات الطباعة، وأكاديمية الطباعة بالقاهرة )يوسف عالم(، وجمعية تنمية صناعات الطباعة.

الوعى لدى ال يوجد ؛ و توفر التمويل الكافى وتعانى مراكز التدريب من مجموعة من التحديات ومنها: قلة
عدم رغبة ؛ و ثمار فى الموارد البشرية العاملةبأهمية اإلست الحجم، أصحاب المطابع وخصوصا الصغيرة

نوعية العمالة الموجودة بالمطابع فى الوقت الحالى ، و أصحاب المطابع لتفرغ العمالة لفترة طويلة نسبياً 
ز تحديًا فى إطار تقديم البرامج التدريبية ليست مؤهلة للتعامل مع الماكينات الحديثة ومن ثم يواجه المرك

 المناسبة لمستوى العاملين والتى تتالئم مع التغييرات الحادثة فى المجال.

 :التوصية

بالمدارس التابعة لوزارة الصناعة، ووزارة الشئون اإلجتماعية وذلك من خالل:  الفنيدعم منظومة التعليم 
تطوير ؛ و التركيز على تحديث المناهج التعليمية؛ و العملية التعليميةالرقابة على تطوير قدرات المعلمين؛ و 
. كما تؤكد الدراسة على ضرورة دعم منظومة التدريب الخاصة بالعمالة الفنية فى عمليات التدريب العملى

قطاع المطابع من خالل مجموعة من التدخالت وهى: زيادة وعى أصحاب المطابع والقائمون على إدارة 
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البشرية نحو أهمية التدريب واإلستثمار فى الموارد البشرية والعائد من ذلك على تطوير وتوسيع الموارد 
أنشطة تلك المطابع. أيضا فإن توفير الدعم المادى من خالل التنسيق مع مصادر التمويل المعنية 

ابع فى خصوصا المطابع الصغيرة التى تشكل الجزء األكبر من خريطة المط –بتطوير قطاع المطابع 
الحالة المصرية مثل الصندوق اإلجتماعى للتنمية ومركز تحديث الصناعة، وأيضا من خالل مساهمات 
رجال اإلعمال المعنيين بتطوير القطاع. فى هذا السياق فإنه من األهمية بمكان وضع إستراتيجية لدعم 

حكومية مثل غرفة صناعات  القدرات المؤسسية لمراكز التدريب، وال سيما تلك التى تديرها منظمات غير
الطباعة والجمعيات األهلية من أجل تقديم برامج تدريبية ذات جودة عالية وبتكلفة مناسبة. ويمكن فى هذا 
اإلطار أيضا تأليف وترجمة العديد من المرجعيات التدريبة "الحقائب والكتب واألدلة" من أجل إتاحتها 

نه من األهمية المواقع اإلليكترونية. إضافة إلى ذلك فإللعاملين بالقطاع سواء من خالل مطبوعات أو 
 بمكان تقديم الدعم المادى والفنى من بعض الشركات لمساعدة الشباب للحصول على التدريب الالزم
لإللتحاق بالوظائف الفنية بالمطابع وذلك وفق الشروط الجاذبة لكل من الشباب والشركات، ويجب أن 

 .وعى الشباب بالوظائف المتاحة لدى المطابع المختلفة زيادةيتزامن ذلك مع منظومة 

 : الرؤية المجتمعية للعاملين الفنيين فى قطاع الطباعةتاسعا

تحليل رؤية المجتمع تجاه الوظائف الفنية فى قطاع الطباعة، وذلك من منظور الفئات قامت الدراسة ب
وقد  .قيادات المجتمعو مور، أللياء اأو و  ،"مؤهالت عليا ومتوسطة"المختلفة للشباب الخرجين  اإلجتماعية

 شرات الرئيسية وهى:ؤ خلصت الدراسة الى مجموعة من الم

 كبيرة من النسبة ويعود ذلك لل-مل أصحاب المؤهالت بمجال الطباعةأن يعيوجد لدى المجتمع تقبل ب
الجامعات  خريجيمما يغير وجهة نظر المجتمع تجاه نوعية األعمال التى يقوم بها خريجوا -البطالة

األعمال التى تساعد فى الحصول على و تغيرت نظرة المجتمع لتتجه نح، كما أنه والمؤهالت المتوسطة
وخصوصا فى تلك الفئات الفقيرة والتى ال يوجد لديها ، دخل مناسب وتقليل اإلهتمام بالبعد اإلجتماعى

قبوله أو بهذا القطاع  وقد يوجد بعض العوامل التى تجعل األفراد مترددين للعمل تأمين معيشى.
ظروف العمل " :أنها مهنة شاقة وتسبب مشكلة لمن يعملون بهاسباب منهاكمهنة لعدد من األ

صابات.ويستدل من النتيجة السابقة أن الصورة "و الصعبة المخاطر المحيطة بالمهنة من حوادث وا 
وتصحيح  إلى مراجعةالتصورات تحتاج الذهنية لدى أفراد المجتمع حول مهنة الطباعة تتضمن بعض 

 .لدى أفراد المجتمع
  المؤهالت الجامعية للعمل و أأنه ليس لدى المجتمع مانع ثقافى فى قبول خريجى المدارس الفنية كما

ن كان هناك ميل أكثر لتقبل أصحاب المؤهالت المتوسطة للعمل بهذا  فني فى مجال الطباعة، وا 
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الذهنية لدى المجتمع بخصوص العمل فى المجال  يجدر اإلشارة فى هذا السياق أن الصورةو  المجال.
يتضمن دائمًا مجموعة من المعطيات مثل:العمل فى وسط غير مناسب يتضمن ”Technical“الفنى

ويرتبط  ،أن العمل الفنى يتضمن بالضرورة أعمال عضلية شاقةفقيرة؛ و أفراد ذوى خلفيات إجتماعية 
أن العمل و ؛ فكرة العمل الشاق عنعليا يجب أن تنأى فى المنظومة الثقافية المصرية أن المؤهالت ال

أن األفراد ؛ و الفنى يتضمن عدم تقدير منظومة المؤهالت الجامعية وال يتضمن ترقيًا فى سلم الوظيفة
 العاملين فى المجال الفنى بالضرورة يأتون من خلفيات إجتماعية فقيرة.

 المباشر مع المجتمع لتغيير المفاهيم واإلتجاهات، إلى أهمية التواصل أشارت الدراسة وفى هذا الصدد
حيث أن اإلعالم المحلى " قنوات التليفزيون المصرية " لم تعد تحظى بدرجة اإلقبال التى تجعل منها 

 .آلية مناسبة لتغيير وعى المجتمع تجاه قضية العمالة الفنية

 :التوصية

خصصة وأنها تول أهمية قطاع العمالة الفنية الملمجتمع حاوعية تهدف لت إعالميةوضع وتنفيذ إستراتيجية 
النظر  إدارة الموارد البشرية بالمطابعكما يجب أن تعيد  طبقة إجتماعية منخفضة. تعكسليست بالضرورة 

المسميات الخاصة بالعاملين بالقطاع الفنى بما يتمشى مع المسميات األكثر قبواًل إجتماعيًا ومثال ذلك فى 
" مساعد مطبعجى " يمكن إستخدام مسميات وظيفية مثل " أخصائى رابع طباعة "  بداًل من إطالق مسمى

" وأخصائى ثالث طباعة " بالنسبة لحملة المؤهالت العليا وذلك فى خالل  ،بالنسبة للمؤهالت المتوسطة
من  ،النماذج الناجحة للعمل فى قطاع الطباعةنشر رصد و إضافة إلى أهمية  منظومة ترقية متكاملة.

خالل وسائل اإلعالم المختلفة من أجل التأكيد على أهمية ذلك القطاع والعوائد المادية واإلجتماعية التى 
 اب الخريج للعمل فى هذا القطاع.بالشجنيها ي

 : العوامل المؤثرة على تطور المهن الفنية فى قطاع المطابع والشراكة بين األطراف المسئولة عاشرا

تعــانى مــن بعــض التحــديات التــى   -خصوصــا تلــك المطــابع صــغيرة الحجــم –طــابعأن المالدراســة أظهــرت 
، رية الحديثةاقلة تطبيق المبادئ اإلدمنها الوظائف الفنية فى قطاع الطباعة تطور تؤثر بشكل سلبى على 

 معــدم وضــوح االدوار واإلختصاصــات الخاصــة بمهــا، و العوامــل الخاصــة برضــاء العــاملينوقلــة اإلهتمــام ب
 .نظام تقييم األداء، وضعف أو عدم وجود وطبيعة  االعمال التى يقومون بها

ال يوجد على سبيل المثال –كما يشهد قطاع الطباعة ندرة فى الدراسات المتعلقة بتطوير القطاع. ذلك أنه 
تحديد ،والتى يمكن أن يستخدمها العاملون فى المطابع لدراسة حول متوسط الرواتب فى قطاع الطباعة
كما يعانى القطاع من ندرة فى ، بناء على رؤية السوق األجور المناسبة للعاملين فى مختلف القطاعات
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الدرسات الخاصة بإحتياجات الموارد البشرية والتخصصات المطلوبة مما يعطى مؤشرا سواء للشباب 
يبية وبرامج التعليم الداخل إلى سوق العمل ومراكز التدريب والجهات التعليمية حول بناء المناهج االتدر 

المطلوبة لمقابلة إحتياجات سوق العمل. كما يشهد قطاع المطابع ندرة فى رصد وتسجيل النماذج 
 اإليجابية الناجحة وتسويقها من أجل دعم الصورة اإليجابية الجيدة حول العمل الفنى فى قطاع الطباعة. 

 :التوصية

الدراسات حول تطوير قطـاع الطباعـة، ويمكـن أن يـتم وضع إستراتيجة من أجل تخطيط وتصميم عدد من 
ذلك من خالل التعاون ما بين المطابع، وغرفة صناعات الطباعة، ومنظمات المجتمع المدنى مثل جمعية 
تنمية صناعات الطباعـة،  والجهـات الداعمـة مثـل الصـندوق اإلجتمـاعى للتنميـة، والجهـات صـاحبة الخبـرة 

طباعة ومركز تحديث الصناعة. وتشير الدراسة إلى مجموعة من المقترحات مثل الكليات المعنية بقطاع ال
تحديـــد ؛ و نســـبة العجـــز فـــى التخصصـــات المختلفـــة فـــى المطـــابعفـــى هـــذا الصـــدد مثـــل الدراســـات الخاصـــة ب

 .فعاليتهاصادر التدريب الالزمة ومدى وم مصادر إمداد المطابع بالكوادر الالزمة

 مدنى  دور منظمات المجتمع الحادى عشر: 

الدراسة من خالل تحليل نتائج المقابالت مع منظمات المجتمع المدنى،  إلى أن تلك  تضخاخاصت
أن مشكلة البطالة تمثل عاماًل جوهريا ومسببا لحالة الفقر التى تعيشها االسر المختلفة المنظمات تدرك 

، يمثل أحد لدى الشباب الخريجلمتوفرة ، وأن ضعف المستوى التعليمى والمهارات اداخل المناطق الفقيرة
إضافة  وخصوصا فى تلك القطاعات التى تحتاج إلى عماله. األساب وراء صعوبة إيجاد فرصة عمل،

. وخصوصا تلك القطاعات التى تحتاج ألعمال فنية ،عزوف الشباب عن العمل فى بعض القطاعاتإلى 
دعم وجذب الشباب الخريج للعمل فى  أنها يمكن أن تقوم بدور فعال فىمنظمات المجتمع المدنى ترى و 

الشباب المستعد للدخول فى قطاع الطباعة عدد قطاع الطباعة من خاللعمل الدراسات الالزمة حول 
نشر الوعى بأهمية العمل لدى المواطن والفئات المستهدفة وذلك لتغيير الصورة ، و والشروط الالزمة لذلك

تنفيذ شراكات مع قطاعات األعمال فى مجال  إضافة إلى  ،الذهنية غير المناسبة حول وظيفة فنى طباعة
التنسيق مع مراكز التدريب الخاصة بمهنة و الطباعة لتوفير فرص تدريب وعمل فى مجال الطباعة، 

 الطباعة لتوفير فرص التدريب المناسبة.

سابقة مثل: تواجه بعض التحديات لتحقيق المبادرات ال منظمات المجتمع المدنى أن إلى ويجدر اإلشارة 
فى  الحر وغير التقليدى لدى تلك المنظمات حول دورها فى دعم فكر العمل اإلستراتيجيةضعف الرؤية 

قلة األدوات والحقائب ؛ و ضعف القدرات المؤسسية لدى تلك المنظمات؛ و القطاعات المختلفة لدى الشباب
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لتدريب وربط الشباب بمناطق الفنية التى يمكن أن تستخدمها تلك المنظمات من أجل تنفيذ برامج 
 القطاعات المختلفة. قلة المبادرات فى إتجاه إنشاء شراكه فعالة بين، وايضا اإلحتياج للعماله

 :التوصية

تصميم وتنفيذ إستراتيجية لجذب منظمات المجتمع المدنى من أجل المشاركة الفعالة فى دعم منظومة 
ذلك من خالل وضع مجموعة من الحوافز فى هذا تأهيل الشباب للعمل كفنيين فى قطاع المطابع، و 

مدادهم باألدوات والموارد المطلوية. كما يجب أن يتم وضع برنامج  السياق ووضع خطة لبناء قدراتهم وا 
متكامل لدعم الشراكة بينمنظمات المجتمع المدنى والمطابع من أجل تنفيذ مجموعة من المبادرات التى 

عداد كوادر من شبا ب االخريجين للعمل كفنيين فى هذا القطاع. إضافة إلى المشاركة تستهدف جذب وا 
خصوصا أنه يوجد مباردات  –فى رفع وعى المجتمع نحو طبيعة تلك األعمال والمزايا المترتبة عليها 

 ناجحة فى هذا االسياق.  

 مصر دعم الرؤية المتكاملة بين األطراف االمختلفة المعنية بتطوير قطاع الطباعة فىثانى عشر: 

خلصت الدراسة فى هذا السياق إلى ضعف درجة التعاون والتنسيق بين األطراف المعنية بتطوير قطاع 
الطباعة، وما يترتب عليه من عدم توفر الظروف المناسبة لجذب قطاع كبير من الشباب للعمل فى ذلك 

صناعات الطباعة،  القطاع، ومن ذلك على سبيل المثال العالقة بين منظمات المجتمع المدنى، وغرفة
 والمطابع، ومراكز التدريب، والجهات التعليمية الخاصة بتأهيل الكوادر الفنية للقطاع.

 :التوصية

إعتمدت الدراسة فى هذا الصدد على دراسة تفصيلية أكثر عمقا فى تحليل بعد الشراكة بين األطراف 
(7)المختلفة والتى خلصت إلى وضع نموذج للتعاون والشراكة وتوزيع األدوار كما يلى 

: 

 يجب على المطابع أن تأخذ خطوات أكثر مسئولية وجدية حول تطوير قطاع الطباعة، حيث .المطابع
أن تقوم بدور فى تطوير منتجاتها وتطبيق مبادىء اإلدارة الحديثة واإلستثمار فى الموارد  يجب

 .البشرية العاملة لديها باإلضافة إلى اإلهتمام بعمليات التسويق
 صناعات . طبقًا للدور المرسوم لغرفة غرفة صناعات الطباعة وجمعية تنمية صناعات الطباعة

رئيسى فى دعم القطاع والتعبير عن مصالح أعضائها أمام الحكومة، يجب أن تقوم بدور الطباعة 
وتسهيل تبادل أفضل الممارسات ونشر المعرفة من خالل ورش العمل والحلقات التدريبية كما يجب 
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على غرفة الطباعة أن تقوم بوضع مجموعة من المعايير وتنفيذ برامج تدريبية لتلك المطابع من أجل 
 ت المطلوبة، وأيضًا عمل جوائز سنوية لدعم وتشجيع القطاع بمصر.الحصول على اإلعتمادا

 .يجب أن تعمل الحكومة على إحداث التوازن فى عمليات المنافسة بين المطابع الخاصة  الحكومة
صدار التشريعات الالزمة من أجل إعطاء مساحة أكبر للتنمية أمام قطاع  والمطابع التابعة للحكومة وا 

 المطابع.
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 الدراسة
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 مقدمة

تقديم مساهمة كبيرة  إلىNational Employment Pact - NEPفى مصرتستهدف المبادرة القومية للتوظيف
وذلك من خالل دعم عملية التوظيف للباحثين عن عمل في قطاع ، في خفض معدل بطالة الشباب

وذلك من خاللتوفير "مزيد من  ،عادلة والئقةها بأنتتسم والتى  ،(Blue Collar)الوظائف الفنية والمهنية
، المهنيةو النظرة السلبية لما يسمى بالوظائف الفنية وترى المبادرة أن.بجودة أعلى في سوق العمل" الوظائف

 ةه يوجد طلب كبير فى السوق المصريذلك أن. والعوامل الرئيسية للبطالة بين الشباب سبابمن بين األ
كما تنطلق  .على ذلك النوع من الوظائف ولكن ال يقابلها حجم العرض المناسب من الموارد البشرية
الذي و اإلجتماعيالمبادرة من منظور أن العوائق الثقافية مثل النظرة السلبية لهذه الوظائف من حيث المركز 

ول على شهادة جامعية الشباب بشكل عام للحصما يدفع و ، وهيسببه سوء ظروف العمل وتدني الرواتب
قد وضعت المبادرة مجموعة من األدوات لو  .من التعليم على الرغم من عدم وجود فرص عمل لهذا القطاع

والتى يتم  ،ن وثيق مع القطاع الخاصاو من خالل أبحاث ميدانية واسعة النطاق مع المجموعة المعنية وتع
دخل للباحثين عن عمل من الشباب لزيادة التطبيقها لتعزيز نوعية الوظائف المختارة التى تظهر كفرص 
على تعزيز أربعة  (Promoting Blue Collar)وخاصة النساء. ويقوم مشروع تعزيز الوظائف الفنيةوالمهنية 

المبيعات، والطباعة والتغليف، والغزل مختارة وهى: السائقون ومندوبوا الوظائف من القطاعات/ نوعيات 
 .(8)والبستنة  ،والنسيج والخياطة

 منهاجية الدراسةوأهداف 

 لى:إالدراسة ، تهدف والمهنية الفنيةالوظائف لمبادرة التوظيف ومشروع تعزيز الرؤية العامة فى إطار 
   المحتملةو االمتاحة  الحالة الراهنة للسوقمنقطاع الطباعةوالفرص التوظيفيةتحديد. 
 .تحليل وجهة النظر المجتمعية تجاه العمل فى قطاع الطباعة والتغليف 

، عينة الدراسةو  ل منهاجية الدراسةاألدوات المستخدمة فى جمع البياناتاو تتنولتحقيق األهداف السابقة، 
 .وتقسيم الدرسة

إستمارات خمستتكون األدوات الرئيسية لجمع البيانات من :األدوات المستخدمة فى جمع البيانات . أ
، (9)إمبابة  –وزارة الصناعة ،مركز التدريب المهنيلجمع البيانات من: العاملون بالمطابع، طالب 

مراكز االشباب".  -"الجمعيات األهليةمنظمات المجتمع المدنى وشباب الخريجين، وأفراد المجتمع، و 
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لتنفيذ المجموعات البؤرية مع العاملين بالمطابع وأفراد المجتمع، إضافة إلى تم تصميم نماذج أيضا 
المقابالت الفردية مع أصحاب االمطابع، والعاملين بادارة الموارد البشرية بالمطابع، وغرفة صناعات 

وظفت الدراسة أسلوب التدقيق .لقد 10مركز التدريب المهنيالطباعة، ومراكز التدريب، و 
جمعها تعكس رؤية الفئة المستهدفة تم للتأكد من أن البيانات التى  ،"”Trangulationالثالثى

وكذلك المعنيين بتقديم خدمات لتطوير الموارد البشرية المرتبطة بالقطاع،  ،والعاملين بقطاع الطباعة
 وجاء التنوع من خالل ثالث زوايا رئيسية وهى:

حيث تم توظيف ثالث أدوات رئيسية وهى: إستمارات تم توزيعها ، التنوع فى أدوات جمع البيانات: الاو 
جراء مقابالت متعمقة متخصصةو أثناء مقابلة العينة،  جراء مقابالت بؤرية، وا   .ا 

المطابع بالتخصصات المختلفة ومن ين بالعاملالبيانات حيث تم جمع البيانات من تنويع مصادر ثانيا:
دارة الموارد البشرية بالمطابع؛ و المطابعأصحاب ؛ و المستويات اإلدارية المختلفة مراكز التدريب ؛ و ا 

طالب مدارس التعليم ، و غرفة صناعات الطباعة والتغليف؛ و المعنية بتقديم خدمات لقطاع المطابع
 .، وشباب الخريجيين، وأفراد المجتمعالفنى الصناعى

بحيث يضمن ، إستخدام فريق عمل متنوع:ثالثا
يانات وال تقع الجودة فى عمليات جمع الب

كما تم  .البيانات كلها فى منظور بحثى واحد
عداد فريق البحث على المفاهيم  أيضا تدريب وا 

 العلمية المرتبطة بالعمليات الخاصة بالطباعة.
 

 :التالىكما يوضحها الشكل رئيسية مصادر تسع من  ،مفردة 772عينة من التتكون . عينة الدراسة . ب
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 المفردات على مصادر العيناتتوزيع نسبة :  1 شكل

 

والذى يتضمن تفصيال حول تحليل  (4لمرفق رقم ) وللمزيد من التفاصيل حول توزيع العينات يمكن الرجوع
ينة العاملين بقطاع ع. وتلقى الدراسة الضوء على العينات الرئيسية، حيث جاءت العينات المختلفة

 ؛القاهرةثالث مناطق رئيسية، وهى المطابع من ُأختيرت وقد  .مفردة 64مطبعةبعدد  40عدد  من المطابع
 بينما لم يتسنى إجراء مقابالت مع المطابع الواقعة فى نطاق ومدينة العاشر من رمضان، ؛والجيزة

الفنيةالداخلة فى عمليات  معظم التخصصات العينة وقد شملت."الخيمة منطقة شبرامحافظة القليوبية "
% من حملة المؤهالت  00بينما  ،% أقل من مؤهل متوسط 77لعينة نسبة تتضمن االطباعة،  كما 

كر أثناء المقابالت مع ما يؤكد ما ذُ و وه %،42المؤهالت العليا نسبة ومثلت وفوق المتوسطة،  المتوسطة
توظيف األفراد ذوى المؤهالت فى التخصصات و مسئولى الموارد البشرية بالمطابع من أن اإلتجاه نح

فنى و فني تجليد مطبوعات التغليفالمؤهالت فى وظيفةاإلقبال على حملة زيادة  ويالحظ أيضا، المختلفة
 .فستو أتجهيزات طباعة 

وسطة إلى أن غالبية حملة المؤهالت المتللعينة المشاركة من المطابع، ويشير تحليل التخصص التعليمى 
% من المشاركين فى العينة متزوجون ويعولون أطفال.وقد  30، وأن من تخصصات التجارة والصناعة
%كانوا يعملون 31، وأن 7.037حراف معيارى كبير بأنسنوات ولكن  42جاء متوسط عدد سنوات الخبرة 

 أخرىوعما إذا كان العاملون لديهم خبرة للعمل فى مجاالت .قبل العمل بالمطبعة الحالية أخرىفى مطابع 
غير  أخرى% كان يعملون بأعمال  10نتائج الدراسة إلى أن حوالى  أشارت،غير الطباعة من قبل

وعدم  ؛خرىضعف الدخل فى الوظائف األ :مجال الطباعةو وراء التحول نح سبابوكانت األ ،الطباعة
 .أنها كانت مهن شاقةو اأنه يعمل فى مجاالت ال يرضى عنها مثل السياحةو ا؛إنتظامها
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ثالث فى منطقة  44من  ،مفردة 37دد يعانى من البطالة عتضمنت عينة الشباب الخريج الذى 
 03سنة بمتوسط عمرى قدره  14وسنة  44جاءت أعمار المشاركين فى الدراسة ما بين ، كما محافظات

أظهر تحليل النتائج أن النسبة األكبر من المشاركين فى الدراسة من المؤهالت المتوسطة وفوق سنة.
 اآلتى:الشكل كما يوضحها المتوسطة، 

 

 
 

 على المؤهالت العلمية شباب الخريجين : توزيع نسبةعينة 2شكل

 

 اإلجتماعيةتشير الحالة كما  .دبلوم التجارة ودبلوم الصناعةفى نطاق  معظم التخصصاتوقد جاءت 
دالئل التحليل إلى أن  أشارتولقد .ويعول التنوع مابين أعزب ومتزوج ومتزوجالدراسة إلى للمشاركين فى 

التطوع فى الجمعيات "يقومون ببعض األعمال وهى أعمال موسمية مؤقتة مثل ، % من إجمالى العينة00
 أشارتكما وقد  ."وهكذا ،أعمال التجارة - اصسائق على ميكروب - بائع فى محالت المالبس - االهلية

 .جنيه شهريا 1022وجنيه  402بين  ح مااوأن الدخل الشهرى لألفراد من تلك االعمال تتر إلى التحليالت

وهى  ثالث محافظات رئيسية منطقة فى 44 مفردة موزعة على 46تضمنت عينة أفراد المجتمع عدد 
، كما أنثى( –ية تقريبًا من النوعين )ذكر او تكونت العينة من نسبة متسوقد . القاهرة والجيزة والقليوبية

 :كما يوضحها الشكل التالى ،تنوعت المؤهالت العلمية للمشاركين بين مؤهالت عليا ومتوسطة
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 : توزيع نسبة عينة أفراد المجتمع على المؤهالت العلمية 3شكل

 67سنة وأكبر سن  07عامًا، حيث كان أصغر سن  17وقد جاء متوسط األعمار للمشاركين فى الدراسة 
ى الدراسة من المتزوجين شكلت األغلبية من المشاركين ف، وكما باين كبير بين المستويات العمريةسنة وبت
 .ويعولون

محاور  7لتحقيق أهداف الدراسة فى ضوء المنهاجية المصممة فإن الدراسة تتناول الدراسة: تقسيم  . ت
 والنتائج والتوصيات كما يلى:باإلضافة للمقدمة 

 .رؤية المجتمع حول مشكلة البطالة فى الحالة المصرية أوال:
 .تحليل سوق العمل فى مجال الوظائف الفنية فى مجال الطباعة ثانيا:
 .الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية لللعاملين الفنيين فى قطاع الطباعة ثالثا:
 .آليات وتحديات عمل الشباب الخريج فى التخصصات الفنية بقطاع الطباعة رابعا:

 .مصادر التعليم والتدريب للعاملين الفنيين فى قطاع الطباعة خامسا:
 .الرؤية المجتمعية للعاملين الفنيين فى قطاع الطباعة سادسا:
 .كة بين األطراف المسئولةالعوامل المؤثرة على تطور المهن الفنية فى قطاع المطابع والشرا سابعا:
 .التعاون مع منظمات المجتمع المدنى ثامنا:

 البطالة فى الحالة المصرية ةمشكلرؤية المجتمع حول أوال: 

 مشكلةالبطالةفىالحالةالمصريةمة عامة حول دويتناول هذا الجزء من الدراسة بعدين مهمين وهم مق
 .رؤيةالشبابوأفرادالمجتعألسبابمشكلةالبطالةو 
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  مشكلة البطالة فى الحالة المصريةمقدمة حول 

تمثل قضية البطالة في الوقت الراهن إحدى المشكالت األساسية التي تواجه معظم دول العالم باختالف 
والسياسية، ولعل أسوأ وأبرز سمات األزمة  اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةمستويات تقدمها وأنظمتها 

أي التزايد المستمر المطرد في عدد األفراد ، هي تفاقم مشكلة البطالةتواجه مصر التي  اإلقتصادية
منظمة العمل وتعرف البطالة طبقا ل القادرين على العمل والراغبينفيه والباحثين عنه دون أن يعثروا عليه.

قادر على و بال عمل وه-معينذلك الفرد الذي يكون فوق سن و عن العمــل ه" العاطل على أنها  الدولية،
 إلى:  البطالةوتقسم ، العمل وراغب فيه ويبحث عنه عند مستوى أجر سائد لكنه ال يجده

 المهن و هي البطالة التي تحدث بسبب التنقالت المستمرة للعاملين بين المناطق : و بطالة االحتكاكيةال
 من هي تحدث نتيجة لنقص المعلومات لكل، و تغيرات في االقتصاد الوطني المختلفة الناتجة عن

التي تؤدي إلى ظهور هذا  سبابحدد األت يمكن أنو أصحاب األعمال. و الباحثين عن فرص العمل 
صعوبة التكيف ؛ و الخبرة الالزمة لتأدية العمل المتاحو االفتقار إلى المهارة إلى: النوع من البطالة 
المهن و التغير المستمر في بيئة األعمال ؛ و التخصص الدقيقو عن تقسيم العمل  الوظيفي الناشئ

 ستمرار.إمتجددة بو كتساب مهارات متنوعة إالمختلفة، األمر الذي يتطلب 
 صناعي معين،و أإن هذه البطالة جزئية، بمعنى أنها تقتصر على قطاع إنتاجي :البطالة الهيكلية 

التباين القائم بين هيكل توزيع و ختالف إلالبطالة التي تنشأ بسبب اتعرف البطالة الهيكلية على أنها و 
 هيكل الطلب عليها.و القوى العاملـــة 

  عدم كفاية و األعمال ينشأ هذا النوع من البطالة نتيجة ركود قطاع :الموسميةو االبطالة الدورية
 اإلقتصادية.الطلــب الكلي على العمل، كما قد تنشأ  نتيجة لتذبذب  الدورات 

حالة من شعور منها  ،الناتجة عن الفقر والبطالة اإلجتماعيةوتشير الدراسات إل العديد من األثار 
نحراف إلالرفض والعداء تجاه المجتمع وعدم اإليمان بشرعية أنظمته واالمتثال لها، مما يؤدي إلى ا

سجل وتشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء أن معدل البطالة .(11)والسلوك اإلجرامي

هى  2013عام، األولوالربع 2012 عاممن والرابعاألولفى الحالة المصرية وفقاًللنوعبالربع إرتفاعا نسبيا

 :(12)كما يلى

 
 0240 األولالربع  النوع 

)%( 

 0240الربع الرابع  

)%( 

 0247  األولالربع 

)%( 

 4.3 4.3 4.7 ذكور 

 00 01.3 07.7 أناث 

                                                 
11
 .تحديات. جامعة تبســةو ة في الوطن العربي: أسباب ـــلوافي الطيب وبهلول لطيفة. البطالا

12
 http://www.capmas.gov.eg/pdf/qrr/lab.pdfالمصدر: الجهازالمركزى للتعبئة العامة واإلحصاء   

http://www.capmas.gov.eg/pdf/qrr/lab.pdf
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 0240 األولالربع  النوع 

)%( 

 0240الربع الرابع  

)%( 

 0247  األولالربع 

)%( 

 47.0 47 40.6 جملة 

 المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء )بتعديل الباحث(

 04-40ح أعمارهم بين)او هذا وتشير بيانات الجهاز أيضا إلى أن نسبة المتعطلين من الشباب الذين تتر 
سنــــة(  44-40% للفئة العمرية)40.7إجمالي المتـعطلين حيث بلغت: % من74.4سنة( حوالي

سنة(. وقد بلغت نسبة  04-00% للفئة العمـرية)01.7سنة(. كذلك 01-02% للفئة العمـرية)10.7و
% من 32.3المتـــــعطلين من حمـلة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها حــوالــي

 متــــعطلين.إجمالـــــي ال

 مشكلة البطالةسبابرؤية الشباب وأفراد المجتع أل 

أفراد  –أظهرت نتائج التحليل أن العينة )الشباب 
المجتمع( لديهم تصور حول مفهوم البطالة داخل 

ن كان مؤشر  02ها تقترب من بأنالمجتمع  % وا 
اإلنحراف المعيارى يدل على تشتت كبير بين 

فاق محدد حول مقدار وال يوجد إت ،أفراد العينة
يرى أفراد المجتمع أن نسبة كما  .نسبة البطالة

ملة المؤهالت البطالة موجودة بدرجة أكبر من ح
يشير التحليل المقارن إلى . و العليا ثم المتوسطة

البطالة من وجهة نظر العينة  أسبابأن أهم 
 كما يوضحها الجدول التالى. الممثلة

 

 البطالة بين عينة الشباب الخريج وأفراد المجتمع أسباب: مقارنة بين  1 جدول

 أفراد المجتمع عينة الشباب الخريج سبب البطالة 
 % 34 % 71 عدم توفر وظائف حكومية

 % 07 % 00 عدم توفر وظائف فى القطاع الخاص
ضعف المهارات لدى الخريج التى تمكنه من اإللتحاق ببعض 

 الوظائف المتاحة لدى القطاع الخاص 
04 % 03 % 

 % 14 % 73 عدم رغبة الخريج للعمل فى بعض المجاالت التى تطلب عماله
 % 4 % 46 أخرىأسباب
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ويالحظ من تحليل الجدول السابق أن العينة ترى أن السبب الرئيسى من وجهة نظرهم عدم توفر فرص 
ما يؤكد على إستمرارية النظرة التقليدية أن الدولة هى المسئول عن توفير و عمل لدى القطاع الحكومى، وه

العمل هى من فرص العمل.وترى العينة أن إشكالية توفر المهارات الالزمة لدى الشباب لإلتحاق بسوق 
ويضاف إلى ذلك عزوف  .% تقريباً  62حيث أنها تأتى عند البطالة،  نتشارالمهمة أيضا إل سباباأل

 ن العمل فى بعض القطاعات غير التقليدية مثل الوظائف المهنية والفنية فى قطاع الطباعة.الشباب ع

 تحليل سوق العمل فى مجال الوظائف الفنية فى مجال الطباعةثانيا: 

عمالة حول حجم القديرات متابينة ستثمار الموارد البشرية، وتوجد تإلمجاال جيدا يمثل قطاع الطباعة 
ن هناك أعتبار إلا فى خذا،أرمباش(13)موظف بشكل  002,222من بأنها تصل الى ما يقرب بالقطاع 

اصحاب المطابع بالقطاع بشكل غير مباشر. وقد أشارت الدراسة من خالل المقابالت مع " وظائف ترتبط
تراوح د القطاع يعانى من ندرة العمالة الفنية المتخصصة وق" إلى أن بشريةال مواردالادارة –ادارة فنية-

وطبقا لرؤية العاملين بإدارات الموارد البشرية بالمطابع "محل %.72-40العجز ما بين تقدير نسبة 
غالبا ما تحتل المؤهالت  –الكبيرة الحجم  المطابع –توزيع العمالة حسب المؤهالت الدراسة" فإن 

%  42و –المهندسين  –% من القطاعات الفنية  42% بينما المؤهالت العليا تشكل  72المتوسطة 
 فى المجال اإلدارى.تتوزع ما بين المتوسطة والعليا الذين يعملون 

ين لديهم الخبرات المهنية يوجد عجز فى العاملين المتخصصين والذولقد أشارت الدراسة الميدانية بأنه 
يقومون باإلعمال المعاونة كنواة أولى لتخريج المساعدين الذين كادر الالزمة للعمل وبشكل خاص فى 

. ويعود السبب فى ذلك أن سوق العمل ال يقدم آليات تساعد على سد هذا جيل من أصحاب الكفاءات
تتراوح  من العمالة النوعيةنسبة العجز فى تلك فإن " بالمطابعون المسئول، ووفقا لتقدير افراد العينة "العجز
 .% 12 - 72ما بين 

 لللعاملين الفنيين فى قطاع الطباعة اإلجتماعيةالظروف اإلقتصادية و ثالثا: 

ويتناول هذا الجزء من الدراسة الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية للعاملين الفنيين فى قطاع الطباعة وذلك 
تحليل سوق العمل فى مجال الوظائف مدى كفاية الدخل؛ و عناصر رئيسية  6من خالل عناصر رئيسية 

نسبة العاملين  الذين تركوا العمل خالل و دوافع العاملين بمجال الطباعة؛ الفنية فى مجال الطباعة؛ و 
 ظروف العمل المناسبة للعمل بالمطابع.أسباب ترك الوظيفة الحالية بالمطبعة؛ و أخيراالسنة الماضية؛ و 

                                                 
13

Dr Mohamad Abu Lela. (2008). Mapping Report: Egypt’s Printing and Media Sector. Cairo: Assistance to the 

Reform of the Technical and Vocational Education and Training System in the Arab Republic of Egypt. 
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 مدى كفاية الدخل 

راتب وأعلى  ،جنيه شهرياً  622أظهرت نتائج التحليل أن أقل راتب شهرى للعاملين بمجال المطابع كان 
وذلك بدرجة تباين كبيرة بين شهريا.  جنيه 0222ومتوسط الدخل تقريبًا  ،جنيه شهرياً  7222كان 

يشير الشكل التالى إلى توزيع نسبة العينة من العاملين بالمطابع على فئات و المشاركين فى الدراسة، 
 الدخل المختلفة.

 
 : توزيع نسبة العينة من العاملين بالمطابع على فئات الدخل المختلفة4 شكل

دراسة هبكما أن .ولم تشر نتائج التحليل إلى وجود عالقة إرتباطية بين عدد سنوات الخبرة والراتب الشهرى
العالقة بين المطابع المختلفة ومتوسط الراتب الشهرى وجد تباين بين المطابع المختلفة من حيث متوسط 

حيث جاء  ،أن الدخل كاف لحد ماعينة العاملين فى المطابع يرى غالبية المشاركين فى و الراتب الشهرى.
وكانت اإلجابات كما يوضحها الشكل  2.771 قدره حراف معيارى ضعيفنإبو  0.67متوسط اإلجابات 

 البيانى التالى:
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 لدى العاملين بالطباعة : نسبة اإلجابات الخاصة بكفاية الدخل5 شكل

كما أن مستوى الدخل يتباين  ،ومن التحليل السابق يتضح أن هناك ميل لعدم الرضاء عن مستوى الدخل
أنه  المقابالت الفردية مع المديرين ومسئولى إدارة الموارد البشرية إلى أشارتولقد .خرىعة ألبمن مط

اليوجد نظام لتحديد مرتبات العاملين فى التخصصات المختلفة داخل مهنة الطباعة فى المطابع صغيرة 
إدارة الموارد المسئولة عن  بعض القيادات اإلداريةأو التى تعتمد بشكل كبير على مالك المطبعة و الحجم 
تحديد مكافآة العامل فى التخصصات المختلفة ال تتم وفقًا إلجراءات محددة و أطرق تقنين ، كما أن البشرية

 " معيارية "ولكن طبقًا لوجهة نظر صاحب العمل.

 دوافع العاملين بمجال الطباعة

يوضحها  كمالدى العاملين بالمطابع كانت لطباعة أظهرت نتائج التحليل أن الدوافع وراء العمل بمجال ا
 .الجدول التالى

 دوافع العمل بمجال الطباعة :2 جدول

 النسبة  العدد دوافع العمل بمجال الطباعة  م
 %72 04 أحد أفراد األسرة يعمل بالمهنة  4
 %40 7 عليم عملت بجهة الطباعة أثناء الت 0
 %40 42 أخرىلم أجد فرصة  7
 %00 43 احب هذه المهنة  1
 %07 44 أخرىأسباب 0

 (ويختار المستجيب أكثر من إجابة، مفردة 64)إجمالى عدد المستجيبين 

أحد الدوافع الهامة التى شجعت و أحد األقارب بمهنة الطباعة ه تضح من االجدول السابق أن عمليو 
 األفراد على اإللتحاق بهذه المهنة، ثم يلى ذلك الرغبة للعمل فى هذا القطاع.

 خالل السنة الماضية تركوا العمل الذين العاملين نسبة 

ما بين القليلة بالمطابع  ا العمل خالل العام الماضىمؤشرات التحليل أن نسبة العاملين الذينتركو تدل 
 .التالى الشكلمتوسطة كما يوضحها وال
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 بين العاملين الفنيين بالمطابع : نسبة ترك العمل خالل العام الماضى6 شكل

حيث أشاروا أن نسبة  ،بإدارة الموارد البشرية بالمطابعالعاملين وقد أكد على هذه المؤشرات اللقاءات مع 
لما يتوفر لهم من مزايا مادية من قبل إدارة المطبعة  ،ترك العمل لدى العاملين الفنيين والمهرة تكون قليلة

وذلك لعدد جزا فى العمالة المساعدة، فى حين أن المطابع تشهد ع ،بهدف الحفاظ عليهم كميزة تنافسية
 كما يلى: سبابمن األ

 خصوصا إذا كان من حملة المؤهالت ورئيس  ،قلة الرغبة لدى بعض العاملين للقيام بدور مساعد
 طاقم العمل ال يحمل مؤهاًل.

 ى نفس او وجود فروق واضحة فى المزايا المادية التى يحصل عليها المهنيين القدامى بما ال يس
 المجهود الذى يبذله المساعدون.

 مثلة فى تتحقيق مكاسب مادية ملوتعجلها  ،قلة الرغبة فى التعليم لدى العناصر الشابة الجديدة
من  –مكتبية أكثر إرتباطا بمؤهالتهم  أخرىبالترقى لوظائف متعلقة ومكاسب معنوية  ،راتب أعلى

 .وجهة نظرهم
 جية تو ال يوجد سياسةOrientation خصوصا من يتعرضون  –للعاملين الجدد أو تدريب

ومن ثم يتسرب اليهم  ،ىاألولأنهم يعملون بهذا التخصص للمرة و ،أبالنسبة لهم -لتخصص جديد
. وفى واقع األمر يشير ذلك إلى صعوبة فى العمل الجديد اإلستمرارالشعور بالرغبة فى عدم 

كما  عنه أحد المشاركين فى الدراسةبر ما يعو وه ،بمكان العمل الجديدالمتبعة التأقلم مع النظم 
 يلى:

 الشكل التالى.كما يوضحها بالمطبعة ترك العمل  أسبابنتائج التحليل إلى أن  أشارت
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 ترك العمل بالمطبعة أسباب: 7 شكل

يجاد فرصة  سبابويوضح الشكل السابق أن الجزء األكبر ترك العمل أل تتعلق بضعف الراتب والمزايا، وا 
 .وأيضًا ظروف العمل الصعبة أخرىعمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظروف العمل المناسبة  بالمطابع

الفئات وفى هذا اإلطار تتنوع األراء بين 
المشاركة فى العينة حول طبيعة المزايا التى 
يجب أن تتوفر من أجل أن تكون حافزا لهم 

 للعمل بقطاع المطابع كما يلى.
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 اسباب ترك العمل 

وبيشتغلوا إزاى، سيبت  ،حسيت أنى مش فاهم حاجة ، ل ما جيت فى المكان الجديد دهاو" 

 يت تانى"جوبعدين ما لقيتش شغل  ،الشغل بعد فترة قصيرة

 أحد العاملين بالمطابع 
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 أحد العوامل يمثل أن وجود راتب جيد مركز التدريب المهني يرى طالب: والحوافز المادية الراتب
ح ما او نظرهم أن الراتب المناسب يجب أن يتر الدافعة لإلستمرار للعمل فى هذا القطاع، ومن وجهة 

نحراف معيارى كبير 4322جنيه بمتوسط قدره  7222جنيه إلى  722بين  ما يعكس و ، وهجنيه وا 
بل الطالب للعمل فى مهنة قتشتت اآلراء حول القيمة الحقيقية لمتوسط الراتب المطلوب شهريا من 

أن متوسط الدخل المناسب لهم  "يعانى من البطالة -الشباب "مؤهل يرىوفى هذا السياق  الطباعة.
ويجدر  جنيه مصرى. 4322جنيه بمتوسط قدره  7222: 622ح ما بين او تر يللعمل فى المطابع 
أن  يمكن للمطابع ،ال يوجد دراسة حول متوسط الرواتب فى قطاع الطباعةاإلشارة إلى أنه 

بناء على اإلجور المعارية "متوسط  القطاعاتتحديد األجور المناسبة للعاملين فى مختلف تستخدمهال
 ".خرىاألجور لدى المطابع األ

  عدد ساعات العمل المناسبة بما يتالئم مع وترى العينة أن. وطريقة التعاملظروف العمل المناسبة
المواصالت المناسبة فى حالة وسائل توفير ، و مناسبةالمواعيد العمل ، و المعايير المتعارف عليها

 الجيدة بين اإلدارة والعاملينلة المعامتطبيق مبدأ ، و الجديدة نالمطبعة فى مكان بعيد مثل المدوجود 
 . يمثل حافزا جيدا للعمل فى قطاع المطابع أو تفضيل مطبعة ما عن أخرى

 .توفير المعدات المناسبة والتدريب الجيد وذلك عن طريق الظروف المادية الالزمة لتأدية اإلعمال
أن تتوفر الخدمات المناسبة للموظف فى و يساعدهم على إحداث تطوير وظيفى نوعى. لألفراد مما

 ومكان الراحة المناسب. ،والنظام الجيد ،والنظافة ،المكان مثل المالبس
 أن تتوفر عقود العمل الجيدة التى تشعر الموظف باألمان : مقومات إدارة الموارد البشرية توفر

تمتد مظلة ، وأن والصحية الالزمة للموظف اإلجتماعيةتوفير مزايا التأمينات فإنأيضا الوظيفى.
أيضا تمثل عمليات التوجيه والتعريف  فى القطاع الحكومى.العاملين التأمينات ألفراد األسرة مثل 

 ما يؤكد ما توصلت إليه الدراسةو بالوظيفة الجديدة فى بداية العمل بالمكان، دافعا مهما لإلستمرار، وه
 أشارتمن أن أحد عوامل ترك الوظيفى فى قطاع الطباعة الشعور باإلغتراب الوظيفى. وقد  من قبل

 Orientationواإلرشادجيه ال تنفذ عملية التو  "الداخلة فى نطاق العينة" معظم المطابعالتحليالت أن 
المكان الوظيفى ه فى حالة إغتراب عن بأنومن ثم قد يتسبب ذلك فى شعور الموظف  للعاملين الجدد،

ويجدر اإلشارة إلى أن معظم المطابع ال تهتم بوجود بطاقات وصف وقد يؤدى ذلك إلى ترك العمل.
وأيضا كأداة لتقييم  ،فهم طبيعة العمل الذى يقوم بهوظيفى محدثة يستخدمها العاملون من أجل 

"الداخلة فى نطاق  يفى المتاحة من قبل إحدى الشركاتتحليل بطاقات الوصف الوظذلك أن  .األداء
ما و ضمن بشكل واضح مكونات البطاقة وهتوال ت ،إتضح أن بطاقات الوصف غير مكتملة ،العينة"
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مجرد تصور حول مايجب أن يقوم بأدائه كل وظيفة وليس تحديدًا لمعدل تعكس يجعل البطاقات 
 الخبرات والمهارات المطلوبة.و اتفصيال ما هى المؤهالت و ااألداء المطلوب 

 آليات وتحديات عمل الشباب الخريج فى التخصصات الفنية بقطاع الطباعةرابعا:

تعرض الدراسة آلليات وتحديات عمل الشباب الخريج فى التخصصات الفنية بقطاع الطباعة من خالل  
 -مناسبة حاملى المؤهالت "العلياكيفية اإللتحاق بالوظيفة الحالية فى المطبعة؛ و :هيعناصر  ستة

تحليل أهم التخصصات المناسبة للخريجين من حملة و المتوسطة" للعمل فى مجال فنى الطباعة؛ 
ديات التى تواجه الشباب لإلتحاق بالعمل كفنى فى التحو المؤهالت من وجهة نظر العاملين بالمطابع؛ 

مركز أنسب القطاعات " لإلختيارات " للعمل بقطاع الطباعة من وجهة نظر طالب و مجال الطباعة؛ 
 .متوسطة( للعمل بقطاع الطباعة –كيفية جذب حاملى المؤهالت )عليا الطباعة؛ و  التدريب المهني 

 فى المطبعة كيفية اإللتحاق بالوظيفة الحالية 

، وقد جاءت اإلجابات بعةبالمط بالوظيفة الحاليةالعاملين إلتحاقل هذه الفقرة من الدراسة تحليل كيفية او وتتن
 كما يوضحها الجدول التالى:

 كيفية اإللتحاق بالمطبعة :3 جدول

 النسبة العدد السبب
 % 14 13 ترشيح أحد العاملين بالمطبعة

 % 1 7 من خالل اإلعالن عن الوظائف 
 % 00 43 أسبابأخرى

 (ويختار المستجيب أكثر من إجابة، مفردة 64)إجمالى عدد المستجيبين 

وقد .من خالل أحد المعارفبالوظيفة الحالية ويتضح من خالل الجدول السابق، أن غالبيةالعاملين التحقوا 
كما يوضحه –هم يحصلون على عدد من المزايا نتيجة للعمل فى قطاع الطباعة منها المشاركون أنذكر 

 .ويختار المستجيب أكثر من إجابة( ،64)العدد اإلجمالى الشكل البيانى التالى
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 : مزايا العمل بالمطابع8 شكل

 
 متضمنة: خرىاألالمزايا وقد جاءت 

 

 مرتاح نفسيًا  وقربها من مكان السكن. 
  أسبوع للتدريب على ماكينة لمدة فرصة للتعلم ويتم السفر إلى المانيا لمدىو وجود ماكينات جديدة

 .جديدة فى الفترة األخيرة فقط
 التعامل مع ناس كثيرة وفرصة للثقافة من خالل الكتب التى يتم طبعها. 
 أشعر أننى أنتج شيئ مفيد خصوصا بعد أن يكتمل الشغل. 
 تقدير من صاحب المكانلمعاملة والاحترام فى ا. 
 أخذت فرصتى من مساعد بقيت صنايعى. 
 المكان حديث ومجهز. 
 الرغبة فى التعلم من أجل أن افتح مشروع خاص بى فى المستقبل. 
 أنا اتربيت هنا وبحس أنها خيانة أنى أسيب صاحب الشغل. 
 المطبعة تشبه القطاع العام من ناحية اإلستقرار. 

وقد حللت الدراسة مدى وجود عالقة إرتباطية بين 
آراء العينة فيما يخص أهم المزايا التى تعود عليهم 
من جراء العمل بالمطابع وبين المؤهل العلمى 

عدد سنوات الخبرة للعمل بالمطبعة و أللمستجيب 
ولم يستدل على عالقة ذات داللة معنوية،  ،الحالية

ن كان تحليل األ إلى  أشارد ق خرىاأل سبابوا 
والشعور باإلستقرار  اإلجتماعيةالجوانب النفسية و 
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مهنة الطباعة كلها فن وإبتكار ، " 

وأنا بأشعر كل مرة بعد الطباعة إن 

فكرة كان فى الدماغ بقيت ملموسة 

"فى األيد  

 أحد العاملين بالمطابع 
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فى العمل باإلضافة إلى قرب منطقة العمل من 
 المنزل.

  للعمل فى مجال فنى الطباعة المتوسطة" -"العليا حاملى المؤهالتمناسبة 

لت الدراسة وجهة نظر العينات األربع حول مدى مناسبة حاملى المؤهالت للعمل فى مجال الطباعة، او تن
ير نه حدث تغً ألى إوقد جاءت اإلستجابات تشير  .وخصوصا بالنسبة للقطاعات العمل المهنى والفنى

ن كان من الجدير ذكره أن ا  المجتمع لهذا النوع من الوظائف بالنسبة لحاملى المؤهالت. و نوعى فى تقبل 
ولكن  ،عمال المهنية والفنيةهذا التغير ليس مصدره األساسى التغيير فى قناعات أفراد المجتمع بالنسبة لأل

مصدرا للدخل  ه من األهمية أن يجد الشباببأنط مشاكل البطالة، وشعور أفراد المجتمع و نتيجة لضغ
مقارنة بين أراء عينة العاملين لدول التالى جدوالويوضح خوفا من اإلنزالق فى االنتائج السلبية للبطالة.

 .بالمطابع وشباب الخريجين نحو عمل أصحاب المؤهالت فى مجال فنى الطباعة
 

 الت فى مجال فنى الطباعةعمل أصحاب المؤهو : مقارنة أراء عينة العاملين بالمطابع وشباب الخريجين نح4جدول 

 مؤهالت عليا مؤهالت متوسطة العينة 
 اإلنحراف المعيارى متوسط  اإلنحراف المعيارى متوسط 

 1.1 3.7 0.9 4.2 العاملون بالمطابع 
 1.1 3.6 0.7 4.1 شباب الخريجين

حاملى المؤهالت المتوسطة إمكانية أن يعمل  ويوضح الجدول السابق أن كلتا العينتين قد أتفقتا على
المؤهالت جاهزية ومناسبة حملة والعليافى وظيفة فنى فى قطاع المطابع، وأن أكدت العينتين على أن 

وقد جاءت نتائج المقابالت الفردية مؤكده .للعمل بمجال الطباعة أكثر من حملة المؤهالت العلياالمتوسطة 
ن كان،هذا اإلتجاهعلى   هناك بعض اآلراء ترى عكس ذلك كما يوضحه التحليل اآلتى: توا 

 المتوسطة بالنسبة لآلراء المؤيدة لصعوبة التحاق أصحاب المؤهالت العليا بشكل خاص والمؤهالتال: او 
 جاءت كما يلى:، بشكل عام بمجال الطباعة

 حتى يستطيع الفرد  ،أن مهنة الطباعة وخصوصا فى األعمال الفنية تحتاج إلى ممارسة عملية لفترة
 أن يكتسب بعض المهارات التى يصعب مجرد إكتسابها بحضور برامج تدريبية.

  مايتطلب أن يقوم الفرد بفترة من و األعمال التى يقوم بها فنى الطباعة إلى مجهود عضلى، وهتحتاج
 ذلك العمل وذلك حتى يكون مؤهال عضليا.بالعمل قبل اإللتحاق 
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 فرد يقلتحت إشراف الدرجات الجامعية و أن يعمل خريج المدارس الفنية يتطلب العمل كفنى طباعة أ 
 ."لتأهيل النفسىيطلق عليه "الما ومن ثم يحتاج الخريج  ،العلمىالمؤهل  فى  عنه

 حتى يستطيع الحصول على  ،بالعمل بالمطابع كفترة مؤقتة المؤهالت العليا غالبًا ما يلتحق خريج
ى من إضاعة الوقت واألموال )الموارد( لتدريب الفرد ثم يترك شالمطابع تخ فإنومن ثم  ،عمل آخر
الملتحقين  العليا خصوصا بين حملة المؤهالت ،ما يدلل عليه نسبة ترك العمل الكبيرةو العمل، وه

 ى.األولبالعمل خالل الشهور 

تحديات وذلك لعدد من وعلى الجانب اآلخر يرى البعض أن التحاق حاملى المؤهالت للعمل ال تواجه 
 :كما يلى سباباأل

  ه يوجد إستعداد لدى الخريجين للعمل فى قطاعات العمل الفنى.فإننتيجة لظروف البطالة 
  األجهزة الحديثة فى مجال الطباعة على المهارات وليس الخبرة التراكميةتعتمدAccumulated 

Experience،  التدريب يكون مجديًا لتمكين الشاب حديث التخرج للعمل بشكل جيد فى  فإنومن ثم
 .مجال الطباعة

  وعية العاملين نيؤدى التطور الحادث فى اإلهتمام بالموارد البشرية بقطاع المطابع إلى تطور
الكليات  –بالوظائف الفنية لتضم حملة المؤهالت المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية " الهندسة 

 –املى المؤهالت )موظف إقبال من حه خالل الفترة القادمة سيكون هناك فإننولوجية " ومن ثم التك
 مشرف( وسوف يحدث ذلك بعد أن تقل حجم العمالة التى ال تحمل المؤهالت.

  منظمات المجتمع المدنى أو الطباعة غرفة تابعة لو أيوجد مراكز تدريب متخصصة سواء قطاع خاص
 تدريبا متخصصا للشباب الراغب فى اإللتحاق بالمهنة. مستقبليا"مخطط و أ"تقدم

 ه مع تطوير عمليات اإلعالن عن الوظائف بأنبالمطابع يؤكد المسئولون عن إدارة الموارد البشرية
 الفنية فى قطاع الطباعةسوف يشكل عامل جذب لتلك القطاعات.

 من وجهة نظر العاملين بالمطابعت تحليل أهم التخصصات المناسبة للخريجين من حملة المؤهال 

، رؤية مقارنة لمدى مناسبة التخصصات المختلفة لحملة المؤهالت المتوسطة والعلياالتالى يوضح الشكل 
 من وجهة نظر العاملين بالمطابع



 54 دراسة حول الرؤية المجتمعية للعاملين الفنيين فى قطاع الطباعة

 

  
 : التخصصات الفنية فى الطباعة المفضلة لحاملى المؤهالت من وجهة نظر العاملين بالمطابع9شكل 

ب التخصصات فى مجال الطباعة نسإلى أن العاملين بالمطابع يرون أن أينالسابق ينتحليل الشكلويشير 
فست، وفنى تشطيب مطبوعات، وفنى او فنى تجهيزات طباعة  :لحملة المؤهالت المتوسطة هى بالترتيب

فست.فى حين أن أنسب التخصصات فى مجال او تجليد مطبوعات التغليف، وفنى تجليد مطبوعات 
وقد حددت العينة  فست.او هى فنى طباعة رقمية، وفنى تجهيزات طباعة  الطباعة لحاملى المؤهالت العليا

 ومنها: حول إختيار تخصصات بعينها  سبابعددا من األ

 .أن التخصصات المتعلقة بالمؤهالت العليا تحتاج إلى مهارة عليا وقدرة على التعلم السريع 

  األعمال ومن ثم يحتاج ألفراد مؤهلينيتدخل الحاسب اآللى فى كثير من. 

 حملة المؤهالت  فإنومن ثم  ،أعمال التجليد والتغليف تحتاج لدرجة من الحساسية والرؤية الفنية
 سوف يكون لديهم درجة أعلى من اإلستعداد.

 عنده كمبيوتر "وكما ذكر أحد األفراد  ،أعمال المونتاج تحتاج إلى أعمال حسابية وقياسات دقيقة
 ."لماح ويكون

وذكر المشاركون بعض العبارات التى تعكس قناعتهم بإشتراك المؤهالت فى التخصصات المختلفة كما 
 يلى:
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 حاق بالعمل كفنى فى مجال الطباعةالتحديات التى تواجه الشباب لإلت 

مجموعة من التحديات التى تواجه الشباب الخريج الذى يرغب فى اإللتحاق حددت أداة جمع البيانات 
 البيانات المقارنة بين آراء العينات األربع.، والجدول التالى يتضمن بالعمل بالمطابع

 حاق بالعمل كفنى فى مجال الطباعةالتحديات التى تواجه الشباب لإلت: 5 جدول

العاملون  التحدى 
 بالمطابع 

مركز طالب 
التدريب 
 المهني

شباب 
 الخريجيين

 إفراد المجتمع 

المستقبلية( و االزوجة الحالية و ارفض األسرة )العائلة 
 العمل بمهنة فنى طباعة.

12% 14% 18% 10% 

طريقة اإلعالن عن وظائف فنى المطابع غير جاذبة 
 ومن ثم ال تلفت اإلنتباه.

32% 10% 56% 52% 

الالزم للعمل فى صعوبة الحصول على التدريب الفنى 
 مجال المطابع.

57% 71% 73% 66% 

 %9 %12 %14 %0 أخرىأسباب

أمام العمل بالنسبة  األولويوضح الجدول السابق أن الحصول على التدريب الفنى الالزم يمثل التحدى 
مناسبة للشباب من أجل ال، ثم تأتى بعد ذلك طريقة اإلعالن غير باعةللشباب الخريج فى مجال الط

لى و العاملين بالمطابع أشار  فإناإلندماج فى هذا القطاع.وفى هذا السياق  أن الحصول على الخبرة ا 
الالزمة والتدريب للتأهل للعمل فى مجال الطباعة قد يواجه مجموعة من التحديات كما يوضحها الشكل 

 البيانى اآلتى:

 هايعرف يتعامل مع اآللة وكمان عنده ثقة وهيبقى عنده إستيعاب أسرع
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 ية الالزمة فى مجال الطباعة: تحديات الحصول على الخبرة الفن11 شكل

ومن خالل الشكل السابق يتضح أن قلة توفر التدريب وقلة الخبرة وزيادة التكلفة تشكل تحديات أمام 
الشباب الخريج من أجل اإللتحاق بمجال الطباعة.وفى هذا اإلطار يرى مجموعة المشاركين فى الدراسة 

من بعض الشركات لمساعدة الشباب للحصول على أنه من األهمية بمكان تقديم الدعم المادى والفنى 
 التدريب الالزم إضافة إلى زيادة وعى الشباب بالوظائف المتاحة لدى المطابع المختلفة.

 مركز التدريب المهنيأنسب القطاعات " لإلختيارات " للعمل بقطاع الطباعة من وجهة نظر طالب 

ومن المالحظ أنه قد تم  ،بالنسبة للطالب بعد التخرجيوضح الشكل البيانى التالى تفضيليات التخصصات 
 يوضحه الشكل التالى.تخصص مطروح باإلستمارة كما  40تخصصات فقط من بين  0تفضيل 

 
 مركز التدريب المهنى : تفضيل العمل بالتخصصات المختلفة بعد التخرج لطالب 11شكل 

( بين 4حظي بالمرتبة رقم ) فستو أويتضح من الشكل السابق أن تخصص فنى تجهيزات طباعة 
من  خرىالطالب لألنواع األعدم تفضيل وفى هذا السياق يجدر اإلشارة إلى أن  .الطالب
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29% 28% 

17% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

قلة توفر التدريب    
 الالزم

زيادة التكاليف المادية   قلة جودة التدريب  
الالزمة للحصول على 

 التدريب

 أسباب أخرى

بة
س

لن
ا

 

 التحديات

75% 

10% 5% 5% 5% 

0%

20%

40%

60%

80%

فنى تجهيزات طباعة 
 أوفست

فنى تجهيزات طباعة 
 التغليف

فنى طباعة رقمية 
 ديجيتال

فنى طباعة أوفست 
 ذات التغذية بالويب

فني تجليد مطبوعات 
 التغليف

بة
س

لن
ا

 

 التخصصات



 57 دراسة حول الرؤية المجتمعية للعاملين الفنيين فى قطاع الطباعة

 

للطالب حول تلك التخصصات. من المعلومات والتوجيه قدتعكس عدم إعطاء القدر الكافى ،التخصصات
بإحتياجات يوفى المركز بسوق العمل حتى مركز التدريب المهني ما يشير إلى ضرورة إعادة ربط و وه

مركز الب طو ، بعامطالرأى عمال التحليل المقارن ألراء العينات الثالث )ويضح الجدول التالى السوق.
 .(لشباب الخريج، واالتدريب المهنى

 التخصص المفضلو نح لشباب الخريج، وامركز التدريب المهنىالب طو ، رأى عمال مطبعةمقارنة بين  :6جدول 

التخصص المفضل  رأى عمال مطبعة التخصص 
مركز الب لط

 التدريب المهنى

التخصص المفضل 
 مؤهل عال مؤهل متوسط  لشباب الخريج

فنى تجهيزات طباعة 
 فستاو 

30% 23% 75% 26% 

فنى تجهيزات طباعة 
 التغليف

  10%  

فنى طباعة رقمية 
 ديجيتال

 38%  23% 

فني تجليد مطبوعات 
 التغليف

16%    

 

المشاركين من العينات المختلفة كان للتخصصات اآلتية: السابق أن تفضيالت ويوضح الجدول 
فني تجليد ، و فنى طباعة رقمية ديجيتالو ، فنى تجهيزات طباعة التغليف، و فستاو فنىتجهيزات طباعة 
 .مطبوعات التغليف

  مل بقطاع الطباعةمتوسطة( للع –كيفية جذب حاملى المؤهالت )عليا 

المؤهالت للعمل فى  العينات األربع فيما يخص آليات جذب حاملىاراء يوضح الجدول التالى مقارنة بين 
 .قطاع الطباعة
 مقارنة بين العينات األربع فيما يخص آليات جذب حاملى المؤهالت للعمل فى قطاع الطباعة:  7جدول 

العاملون  آليات الجذب 
 بالمطابع 

مركز طالب 
 التدريب المهني

شباب 
 الخريجيين

إفراد 
 المجتمع 

متوسط 

 األراء

تحسين وجهة نظر المجتمع تجاه مهنة فنى 
 المطبعة

17% 14% 38% 34% 26% 
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العاملون  آليات الجذب 
 بالمطابع 

مركز طالب 
 التدريب المهني

شباب 
 الخريجيين

إفراد 
 المجتمع 

متوسط 

 األراء

مثل  أخرىربط مهنة فنى المطبعة  بوظائف 
 التسويق والتوزيع

25% 29% 41% 42% 34% 

أستخدام أساليب لإلعالن عن وظيفة فنى المطبعة 
 بشكل مختلف

30% 33% 70% 69% 51% 

 %21 %11 %18 %38 %16 أخرىأشياء 

ومن الجدول السابق يتضح أن العينات األربع قد أتفقت على أن إستخدام أساليب لإلعالن عن الوظائف 
ومن .للقطاع المستهدفينالمتاحة بقطاع المطابع بشكل مختلف سوف يكون له أثر إيجابى على جذب 

الجدول السابق يتضح أن العينات األربع قد أتفقت على أن إستخدام أساليب لإلعالن عن الوظائف 
وفى هذا للقطاع. المستهدفينالمتاحة بقطاع المطابع بشكل مختلف سوف يكون له أثر إيجابى على جذب 

مليات اإلعالن من الصدد يشير العاملون فى إدارة الموارد البشرية بقطاع المطابع إلى أن إستخدام ع
 كما يلى: سبابخالل الصحف واألساليب المختلفة غير مجدى وذلك لعدد من األ

  معظم العمالة الماهرة تستخدم وسائل اإلتصال الشخصى للبحث عن وظائف داخل المطابع
 المختلفة.

 اإلعالن عن الوظائف الخاصة بالتخصصات المتعلقة بمجال الطباعة غالبا ما  ةطريق
 فراد ذوى مهارات وخبرات وليس البحث عن كوادر جديدة للتدريب.تبحث عن أ

 ما يسبب نفور لدى حامل المؤهالت و يذكر بعض التخصصات الفنية كمسميات فى األعالن وه
مثل مصطلح " أسطى، صنايعى، فنى " بالنسبة للمؤهالت العليا. ويقترح فى هذا الصدد أن يتم 

يتم تغيير المسمى الوظيفى بحيث يكون لفظ " إعادة النظر فى التوصيف الوظيفى بحيث 
 اخصائى ".

التى يمكن أن تساعد فى جذب  خرىبعض األشياء األالعاملون فى إدارة الموارد البشرية وقد ذكر 
 : للعمل بالقطاع منها حاملى المؤهالت العليا والمتوسطة

  أن تقوم اإلدارات المختصة بالمطابع بتطبيق نظم الموارد البشرية الحديثة ومنها إعطاء شهادات
 .اإلستمرارخبرة للعاملين فى مجال الطباعة مما يمكن األفراد من 
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  توضيح أهمية وقيمة العمل الفنى بالمناهج الدراسية وأنه ال يوجد تعارض بين حمل المؤهالت
 فى وظائف فنية متخصصة. المتوسطة والعليا والعمل

 .عمل ندوات عن مهنة الطباعة داخل الجامعات ونشر فكر العمل الفنى المنتج 

 .دعم منظومة الحافز المادى بحيث تكون المهنة جاذبة 

األطراف المشاركة ترى أن عمل حمالت التوعيه للشباب المستهدف تمثل البديل  فإنوفى هذا اإلطار 
لزيادة وعى المجتمع ثم تأتى فى المرحلة الثانية إستخدام وسائل اإلعالم ثم رصد وتقديم نماذج  األول

 :بيانى اآلتىإيجابية كما يوضحها الشكل ال

 
 : وسائل تحسين وجهة نظر المجتمع تجاه مهنة فنى طباعة 12 شكل

ر على المجتمع فى سبيل اإلتصال التى يمكن أن تستخدم للتأثيأدوات حددت الدراسة مجموعة من وقد 
الممثلة للمجتمع وشباب  وذلك من وجهة نظر العينة ،تحسين الصورة الذهنية حول العمل بمهنة الطباعة

 ، كما يوضحها الشكل التالى:الخريجين
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وسائل زيادة وعى الجمهور بأهمية العمل الفنى فى و مقارنة بين عينة شباب الخريجين وأفراد المجتمع نح : 13شكل
 قطاع الطباعة

ويتضح من خالل الشكل السابق أن أنسب الوسائل التى يمكن أن تستخدم لزيادة وعى الجمهور هى 
 .التليفزيون والجمعيات األهلية ومراكز الشباب

 مصادر التعليم والتدريب للعاملين الفنيين فى قطاع الطباعةخامسا: 

عناصر  0يين فى قطاع الطباعة من خالل تحليل مصادر التعليم والتدريب للعاملين الفنسة اتتناول الدر 
  -مركز بيترا ؛ و مركز التدريب المهني؛ و مقدمة حول التعليم والتدريب للعاملين فى قطاع الطباعةوهى:

 .جمعية تنمية صناعات الطباعة؛ و أكاديمية الطباعة "يوسف عالم"؛ و اعات الطباعةنغرفة ص

  قطاع الطباعةمقدمة حول التعليم والتدريب للعاملين فى 

ن متوسط أحدى الدراسات الخاصة بتحليل أداء قطاع الطباعة فى الحالة المصريةبأوقد أشارت 
اإلستثمارات المخصصة لتدريب العاملين بقطاع المطابع منخفضة بدرجة كبيرة، ويعود ذلك فى جزء كبير 

باع بأن برامج التدريب كما أن أصحاب المطابع لديهم اإلنط ،منه إلى قلة مراكز التدريب المتخصصة
ساس وال تساهم فى إكساب العاملين المهارات الالزمة من أجل تطوير عمليات ألالمقدمة هى نظرية با

اإلستثمار و نحما شكل توجه و هومن ثم الحصول على عائد من اإلستثمار فى تلك التدريبات، و  ،اإلنتاج
تطوير الماكينات مهم حول جدوى تحديث و ر ذلك تساؤل ي. وقد يثأكثر من البشر فى تطوير الماكينات

دون تطوير الموارد البشرية وما سوف يؤديه ذلك من عدم اإلستغالل الكامل إلمكانيات الماكينات 
أصحاب المطابع يرون أن اإلهتمام بتدريب العاملين سوف يشجع على زيادة نسبة أيضا فإن ، الحديثة

لقد أشارت الدراسة و أخرى بعد الحصول على التدريب. ترك العاملين للعمل للبحث عن فرص أخرى بمزايا
دارة الجودة، أو اإلدارة، أو أيضًا إلى ندرة تطبيق المعايير الدولية فيما يخص إجراءات العمل، أ الشهادات و ا 

 .(14)المعتمدة

عدد من خالل  فى الحالة المصريةالتدريب الخاص بالمهاراتالفنية واإلدارية الالزمة لقطاع المطابع يقدم 
مركز آخر  0مركز تدريب مهنى يتبع وزارةالتجارة والصناعة، وعدد  0منها عدد ، من مراكز التدريب

مدارس تعليم ثانوى فنى تتبع وزارة التربية والتعليم. وهذه المدارس  0يوجد كما شرف عليها نفس الوزارة. ت

                                                 
14

Progress Business Consultants, An Assessment of the Present Performance of the Egyptian Printing Industry: 

Present State Assessment &Value Chain. Cairo: Industrial Modernization Centre. pp. 22-23 
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، والذين يتراوح ون بعد ثالث سنواتالتسع تدرس المعارف النظرية والمهارات التطبيقة للطالب الذين يتخرج
 طالب سنويا.  322-622ما بين عددهم 

مركز تدريب تم إنشائها بواسطة وزارة الشئون  02-47ح بين او يوجد على مستوى الجمهورية ما يتر 
تدرس المهارات المتعلقة بالطباعة فى مدة زمنية  ،مراكز لذوى اإلحتياجات الخاصة( 3)منها  اإلجتماعية
اثنين تدريب نظرى و أالتدريب فى هذه المراكز يوم يتضمن امان ويتم إعطاء مجرد شهادة خبرة. قدرها ع

 متدرب سنويا.  722-022وأربعة أيام تدريب عملى خالل األسبوع وتخرج عدد 

المساحة المدنية التابع لوزارة الزراعة، حيث معهد على مستوى الدراسة بالكليات، يوجددراسة لمدة سنتين ب
وهناك أيضا دورة لمدة سنة في مجال الطباعة في  .طالبا سنويا بدبلوم الطباعة المتقدم 72وتخريج نحيتم 

، وبرنامج لمدة ثالث سنوات في هندسة الطباعة في الكلية الفنية العسكرية، للقوات المسلحةالمعهد الفنى 
 طالبا سنويا. 40-40يخدم 

جد بها دراسات متعلقة بمجال الطباعة، أثنين من تلك في مجال التعليم العالي، يوجد أربع جامعات يو 
يتم منح الجامعات تقع مباشرة تحت إشراف وزارة التعليم العالى وأثنين تحت إشراف التعليم الخاص. 

درجات البكالوريوس في الفنون التطبيقية )طباعة والنشر والتغليف( بعد خمس سنوات، لعدد من 
ر الدراسة أن العديد من هؤالء الخريجيين لم يدخلوا سوق العمل فى خريج سنويا. وتشي 022يبلغ الطالب

 .مجال الطباعة

أيضا يوجد جمعية تنمية صناعات الطباعة وأكاديمية الطباعة التابعة لمؤسسة هايدليبرج، وتقدم األكاديمية 
قدم برامج بية الخاصة التى تيبرامج تدريبية متخصصة، هذا باإلضافى إلى تنامى ظاهرة المراكز التدر 

 . 15( حاسب آلى -إدارية -تدريبية فى مجال الطباعة والمهارات المتعلقة بها )فنية

والذى يقع معظم الخريجين فى  –الفنى فى الحالة المصرية مما يجدر ذكره فى هذا اإلطار أن التعليم و 
يواجه عدد من التحديات يمكن أن تنسحب أيضا على الخريجين فى مجال  -مجال الطباعة تحت لوائه

 ومنها: الطباعة
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 مات والتعليم والتدريب فى قطاع الطباعة فى مصر يمكن الرجوع للتقرير التالى:للمزيد من الدراسة التفصيلية حول خد
 Graeme Wilson and Esam Ramadan. (2008). Skill Gap Analysis in HR for the Printing Industry: Mission 

report. Cairo.  Assistance to the Reform of the TVET System in the Arab Republic of Egypt. 

 Ron Augustin and Dr George Nubar Simonian. (2008). Training Providers in Egypt’s Printing and Media 

Sector: Audit Report. Cairo: Assistance to the Reform of the Technical and Vocational Education and 

Training System in the Arab Republic of Egypt. 
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 نظامالتعليمالفنىالحالىاليسلحالطالببمايؤهلهللحصولعلىفرصالعملوالترقىوالمنافسةفىسوقالعملممايؤدىالىح
 جلأ همالمعطياتمنأ من، الذى يعد البشريةالمواردهىهمادواتهو أحدأ رمانقطاعاالعمالمن

 .المنافسةالدوليةالشرسةفىقطاعالصناعةواإلنتاجمواجهة
 نظرةالدولةوالعاماللمصرىوالمجتمعللتعليمالفنىممايؤدىالى تسريبخريجىتلكالمرحلةلاللتحاقبالتعليمالعالى 

 للوقتوالجهدوالمااللذىكبيرة ممايعتبراهدارلتكلفةتعليموتدريبتلكالطلبةوخسارة  ( مشكلة ايديولوجية )
 .(16)نفقفىتعليمهؤالءالطلبةأ
 ظاهرة تغيب التالميذ عن خرج من التعليم الفنى نتيجة للعديد من األسباب منها: تضعف جودة الم

 .(17)عدم وجود ربط وضبط بالمدارسو الالمباالة و المدرسة 
  فيها الفرد الملتحق بهذا النوع  يشعرضعف اإلهتمام والوعى بالتعليم الصناعى، إلى الدرجة التى

بتدني وضعه اإلجتماعي وعدم جدوي ما يمر به من خبرات تعليمية في النهوض به من التعليم 
عاقته عن تحقيق إمهاريا واجتماعيا واقتصاديا, ومن ثم يبدأ الشعور ب حاجته نخفاض تقديره لذاته وا 

 .(18)المرغوبة لدي الجميع اإلجتماعيةإلي االنجاز والحصول علي المكانة 
وقد أشارت أحدى الدراسات لعدد من التحديات التى يواجهها قطاع التدريبي الخاص بقطاع المطابع كما 

 يلى:

  المطابع. داخليعمل بشكل فعال جهاز للتدريب ال يوجد فى مصر 
 وتعتمد على شراءها من السوق  ،مستوياتها بعملية تفريخ للعمالةافة ال تقوم المطابع على ك

المحلى حتى المطابع األميرية المتوفر لديها مدرسة طباعية ومركز تدريب سريع بالتعاون مع 
 .وزارة العمل ال تستفيد من خريجيها

 بالرغم من وجود  ،ال يوجد في كافة المطابع دورات تدريبية مفيدة لرفع مستوى العمالة بشكل منظم
دورات تحويلية لعمال طباعة من خالل  متحيث  ،تجربة تم تطبيقها في مؤسسة دار الشعب

األحرف لها والتخصصات المساعدة بعد تغيير نشاط المؤسسة من السطح البارز إلى السطح 
% من العمالة 72وبالرغم من نجاح التجربة التى وفرت أكثر من  ،المستوى ) األوفست(

 .تستفيد منها المؤسسات الصحفية األخرى مبة للنظام الجديد إال أن التجربة لم تستمر ولالمطلو 

                                                 
16

 د. محمد محرم. التحديات التى تواجه سوق العمل فى مصر: رؤية القطاع الخاص. اإلسكندرية: جمعية رجال اإلعمال باألسكندرية.
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  المطابع فى مصر يتم بطريقة عشوائية ال تتناسب مع خريطة مصر حيث يوجد فى القاهرة إنشاء
وأن هناك بعض المحافظات ال يوجد بها سوى  ،% من المطابع72الكبرى وحدها ما يقرب من 

. وفى هذا الصدد فإن عشوائيات من المطابع التاريخية ال تفى بإحتياجات ومتطلبات المحافظة
لإلمكانيات المتاحة و نظم الطباعة فى مصر ال تتم عن دراسة سواء طبقًا إلحتياجات المحافظة أ

 .ستفادة منهاوفى الغالب هى قروض تسبب مزيد من الديون لعدم اإل
  تحديث المطابع واآلليات ال يتماشى مع رفع كفاءة العمالة مما يسبب مشاكل كثيرة سواء فى

 .(19)فى المنتج الطباعى ويظهر ذلك بوضوح فى القطاع الحكومى وقطاع األعمالو اآلليات أ

مركز التدريب المهني، نماذج لتقديم التدريب للعاملين فى مجال الطباعة وهم: ثالثةتحليل  ل الدراسةاو وتتن
، أكاديمية الطباعة بالقاهرة )يوسف عالم(، و مركز بيترا للتدريب والتوظيف التابع لغرفة صناعات الطباعةو 
 جمعية تنمية صناعات الطباعة.و 

 مركز التدريب المهني

على التوزيع ركز تقوم فلسفة التعليم بالم، و : الطباعة والمنسوجاترئسين قسمينمن المركز يتكون 
 المهارات لدى الطالب كما يلى:المعارف و بيناألجزاء النظرية والتطبيقية، بحيث يضمن درجة من تعلم 

مركز التدريب التعليم النظرى )ب السنة
 (المهنى

 التعليم التطبيقى بالمطابع

 يوم 7 يوم 7 ىاألولالسنة 
 يوم 1 يوم 0 السنة الثانية
 يوم 0 يوم 4 السنة الثالثة

 ، وذلك كما يلى:مركز التدريب المهنىاإللتحاق ب تشجيعمن أجل مركز التدريب المهنى تقوم الدولة بدعم و

 المصروفات التى يدفعها الطالب التكلفة للطالب السنة
 نيه مصرىج 422 نيه مصرى ج 4307.0 ىاألولالسنة 

 نيه مصرىج 42 نيه مصرىج 0721.10 السنة الثانية
 نيه مصرىج 72 نيه مصرىج 4002.42 السنة الثالثة

                                                 
 موقع جمعية تنمية صناعات الطباعة، دراسة عنقطاع الطباعة فى مصر، ليلةمحمدأبو . د19
((http://www.pidaegypt.com/photos.html 
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أحد المعارف األب و و أ،تعود إلى األب مركز التدريب المهنىدلت نتائج التحليل أن السبب وراء إختيار 
جازة بأحد لعمل فى فترة اإلامثل:  خرىاأل سباب، هذا باإلضافة إلى مجموعة من األبسبب أحد المعارفو ا

، وسهولة عملية التعلم بهاالمركز الجيران أقنعوا األم بأهمية و أ، ما أدى لتعلقه بهذه المهنةو المطابع وه
، أسهل ومن ثم كانت هناك الرغبة فى البحث عن دراسة ،الخوف من دراسة الثانوية العامةإضافة إلى 

مركز التدريب ؤهل لها يأحد الطرق للحصول على الدبلوم ثم اإللتحاق بعد ذلك بأحد الكليات التى وأخيرا 
 المهنى.

المركز أن  -مركز التدريب المهنىاإلدارة ب مديرةإضافة إلى المقابلة مع  –ويشير التحليل فى هذا اإلطار 
وخصوصا الفئة المستهدفة -ومن ثم اليوجد لدى عامة الجمهور  ،بالشكل المناسب هال يتم اإلعالن عن

المزايا التى سوف يحصل عليها الطالب و أبالمركز المعرفة الالزمة حول طبيعة عمليات التعليم  -للمركز
 .المركزالمستقبل المهنى لخريجى و أ

ارب % من العينة لديهم أقارب يعملون فى مجال الطباعة وأن هؤالء األق 00إلى أن  أيضا النتائج أشارت
لديهم تجارب محيطة من العينة  %  01ضحت النتائج أيضا أن و أ. كما يتنوعون ما بين درجات مختلفة

ويرى  ،دبلوم( وقد التحقوا للعمل بمهنة الطباعة –ول أصدقاء يحملون مؤهالت تعليمية )جامعى بهم ح
وهذا يشير بدرجة ما إلى إمكانية تأثير الدائرة  ،فى الدراسة أن هذه التجربة كانت جيدة ومقبولة ونالمشارك

 المحيطة بالطالب على درجة قناعتهم بأهمية هذه المهنة.

وبتحليل طبيعة األعمال التى يقوم  ،تمارس أعمااًل أثناء الدراسة الطالب من عينة%  63أن نسبة كما 
أعمال أن ثالثة طالب فقط يعملون بمجال الطباعة، فى حين بقية األفراد يعملون فى إتضح بها الطالب 

على  بفندق، سائقعامل ،طبيب فى عيادة عامل ليس لها عالقة بمهنة الطباعة مثل بائع فى محل،
المختلفة يعكس األعمال وداللة التحليل السابق أن عمل الطالب بهذه ميكانيكى.أو ، عامل محارة، كتكت

؛ دم قناعة غالبية الطالب بالعمل فى مهنة الطباعة بعد التخرجع :وهى عدد من المالحظات األساسية
الفترة الصيفية التى يمكن أن توفر فرص عمل أثناء ، و والمطابعركز ضعف عمليات الربط بين المو 

 .للطالب

 للعمل مستقباًل بالمهنةمركز التدريب المهني رؤية طالب 

يستكملوا العمل بمجال الطباعة بعد  بأنلديهم القناعة ضحت نتائج التحليل أن أكثر من النصف بقليل او 
المؤدية لرفض العمل  سبابوبدراسة األ. لم يقرروا بعدو أيرغبون فى ذلك % ال 10فى حين  ،التخرج

يرى أنه و أ، أنه ال يحب المهنة وغير راغب للعمل بها: عدم اإلستقرار على رأى كانتو أبمجال الطباعة 
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وبسؤال وفى هذا اإلطار  ولم يكتسب المهارات الالزمة للعمل فى هذا المجال بعد التخرج. ،ليس مؤهال
جاءت الحصول على شهادة التخرج،  العينة عن مدى جاهزيتها للعمل بالتخصصات المختلفة بعد

 :الشكل التالىاإلجابات كما يوضحها 

 
 للعمل بقطاع الطباعة بعد التخرج مركز التدريب المهنى : مدى جاهزية طالب  14شكل

قريبا أكثر من النصف يرون أنهم مؤهلون للعمل بالتخصصات المختلفة يدل الشكل السابق على أن تو 
عددا من المهارات أثناء الدراسة  اكتسبو إ. وقد أشار الطالب أنهم التخرج" بعد مركز"حسب تخصصهم بال

 .الخياطة وتجليد الكتابو ؛ المونتاج والجمع التصويرى؛ و إستخدام الكمبيوتر والفوتوشوبومنها:  ركزبالم

لديهم فرصة للعمل بعد التخرج من  بأنمركز التدريب المهني % من أفراد العينة الممثلة ل77كما أشار 
المطابع المتاحة بها أعمال هى إما مطابع قريبة من المكان  بأن، وفى هذا اإلطار حدد المشاركون ركزالم

ويتقبل الطالب مطبعة مملوكة ألحد األقارب.و أ،مطبعة يعمل بها أحد أقاربهو أالذى يقيم به الطالب، 
 الشركات أن يتم تدريبهم ثم يلتحقوا بالعمل بتلك الشركات الحقا.العينة" فكرة أن تعرض عليهم أحد "

 الطالب تجاه مهنة الطباعةرؤية على  مركزتأثير ال

، ركزويحلل هذا الجزء من الدراسة مدى تغير وجهة نظر الطالب تجاه مهنة الطباعة بعد اإللتحاق بالم
غيروا وجهة نظرهم تجاه مهنة الطباعة أنهم وا % من عينة الطالب ذكر  63الدراسة على أن  وقد أكدت

 :سلبيا" وفقا لمنطوق الطالب كما يلى –"إيجابيا  وكان هذا التغير مرصودا
 السلبى  التأثير اإليجابى التأثير
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 السلبى  التأثير اإليجابى التأثير
  ابتديت أفهم الطباعة دلوقتى وعرفت أنها شغالنه

 .كويسه
  انا كنت فاكر أن كل المطابع كلها ماكينات زى التجليد

 .مبيوترلكندخلت القيت ك
  اتعلمت حاجات أكتر ألنى كنت بشتغل بره وكنت

 .فى الشغلركز بطبق اللى أتعلمه فى الم
 التعرف على التكنولوجيا والكمبيوتر والمونتاج. 
 حبيت مهنة الطباعة وحاسس أنى فخور بيها. 
  ألنى لقيت مؤهالت عاليه بتشتغل فى المهنة من

 .المركزمهندسين داخل 
  وأنا نفسى أشتغل بيهاتعلمت حاجات كثيرة. 

 زهقت مش بالقى حد يفهمنى 
  النى زى ما دخلت زى ما خرجت 
 مركز ألنى متعلمتش حاجة خالص فى ال 
 من األساس بعد ما حضرت دروس لم أكن أحضر ال

 لى ولم أتعلم شيىءاو فى سنة 
  الن المدرسين والناس والمناهج مش بتعلمنى حاجة

 خلتنى أكرها 
  يتعلم اى شيىء مش كويس ومشالمركز الن 
 

السابق أن هناك تغيرًا إيجابيا حدث لدى الطالب فى أشياء مثل أنه تعلم بعض األشياء الرصد يتضح من 
سلبيا أيضًا فى تأثيرا فى حين أن هناك  .التى يمكن أن تساهم فى إيجاد فرصة عمل مستقبلية،و والمهارات
 التعلم كما أنه اليحب طبيعة ومهنة الطباعة.و أولم تكن لديه الرغبة فى الحضور  ،يتعلم شيئا لمإتجاه أنه 

 تطوير منظومة التعليم المتعلقة بالطباعة
 

 

 أصحاب المطابعو ، ركز، واالعاملين بالمالطالبإستجابات وقد جاءت 
 ه يجب أن يتم تطوير منظومةبأنبشكل عملى ومحدد ويعكس رؤية 

 عن هتوجد درجة من عدم الرضاء ، وأنالمهنى ركز التدريببم التعليم 
الب بالمهارات الالزمة من أجل العمل فى قطاع الطباعة طؤهل اليالركز ، وأن المركزمستوى التعليم بالم

 .وقد جاءت تلك التوصيات بعد أن تم تصنيفها كما يلى:فى المستقبل بعد التخرج

لتمكنهم من تنفيذ  ،المدرسين بالمهارات الالزمةحيث يجب أن يتم إعداد تطوير قدرات المعلمين:  . أ
اللقاءات الفردية مع  أشارتالعملية التعليمية بشكل أكثر مهنية وتشويقًا للطالب. وفى هذا السياق قد 

 :إلى بعض التحديات المتعلقة بالمدرسين منها والسادة المدرسينركز إدارة الم

  معظم األحيان لمنظومة تعيين أبناء العاملينال يتم إختياره بطرق علمية سليمة حيث يخضع فى. 
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 ومن ثم يفقد المدرس قدرته على القيام بدور المعلم  ،ال يوجد برامج تأهيلية وتدريبيه للمدرسين
وتتحول العالقة بينه وبين الطالب إلى شكل آخر من العالقة تمثل مناخًا غير صحى للعملية 

 التعليمية.

  وخصوصا فى ظل الظروف الراهنة بعد  –ال يوجد أسلوب دقيق لمراقبة أداء المعلمين حيث غالبا
مكن من تحديد األكفاء تأصبح من الصعب تطبيق أساليب رقابية  - 0244يناير  00أحداث 

ست  غير األكفاء.د عابوا 

ارة القائمة والمدرسين وفى هذا اإلطار قد أشار كل من الطالب واإلد:الرقابة على العملية التعليمية . ب
إلى وجود ضعف فى عمليات الرقابة على إنتظام العملية التعليمية ويتضح ذلك فى عدد من 

أثناء مدة الدراسة  أخرىالمؤشرات منها:نسبة الغياب المرتفعة بين الطالب وقيام الكثير منهم بأعمال 
ليب عملية تحدد الفروق بين الطالب يوجد أساكما أنه ال  وقد سبق اإلشارة إلى حقيقة تلك االعمال. –

 لطالب.لتكاسل وعدم جدية االمجتهد والطالب غير المهتم ومن ثم يكون ذلك مدعاة 
حيث أن بعض المواد التى يتم شرحها وعرضها ال تتناسب التركيز على تحديث المناهج التعليمية: . ت

تمين سواء من العاملين وفى هذا السياق أشار العديد من المه .مع طبيعة ومتطلبات سوق العمل
ال يتمتع مركز التدريب المهني الطالب الخريج من  بأنأصحاب المطابع و ابإدارة الموارد البشرية 

 بالمهارات الالزمة حيث التركيز على أجزاء نظرية فقط دونما الممارسة العملية.
نتائج تحليل  أشارتتطوير عمليات التدريب العملى:  . ث

المساحة المخصصة للتدريب العملى  بأنآراء الطالب 
محدودة، واألجهزة غير كافية لتدريب الطالب، إضافة 

 -خصوصا الدفعات الجديدة-المدربين  فإنإلى ذلك 
مناهج  فإنغير مؤهلين بالقدر الكافى.فى واقع األمر 

التعليم تتضمن جزءا من التعليم النظرى والتعليم 
خالل التطبيقى فى شكل تدريب يتم تنفيذه من 

والمطابع فى عدد من ركز ن بين الماو بروتوكوالت تع
األيام بناء على المنهج التعليمى. وقد ذكر المشاركون 

أصحاب  –ومدرسين مركز إدارة  –فى الدراسة )طالب 
مطابع وعاملين فى إدارة الموارد البشرية بالمطابع( عدد 

 :من المالحظات فى هذا السياق كما يلى

 

 

 

 

 المقوالت الهامة ألحد الطالب ومن

 "التدريب العملى مشوار على الفاضى"
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 حيث أن المطابع غالبًا ما  ،الطالب أن التدريب العملى بالمطابع غير مجدى غالبية يرى
وال يعمل الطالب فى أعمال فنية قد تكسبه مهارة،  ،تكلفهم بأعمال يدوية خاصة بالتنظيف

كما أن المطابع يستخدمون الطالب فى أعمال شاقة ال توازى البدل الذى تقوم المطابع بدفعه 
 إليهم.

 ومن ثم ال يوجد مؤشرات يمكن إستخدامها لقياس  ،ال يوجد خطة متكاملة للتدريب الميدانى
فى التدريب  اإلستمراريب العملى وتحديد جدوى العائد على الطالب من التدر و اإلستفادة 

 .خرىالعملى فى مطبعة دون األ
  خاصة ،سباببالقصور للعديد من األمركز التدريب المهني تتصف عمليات المتابعة من قبل 

توفر اآلليات الالزمة للتدريب واإلختيار المناسب لألشخاص القائمين على تنفيذ مع قلة 
 عمليات المتابعة.

  يرى العاملون بالمطابع أن الطالب غير مؤهلون للتدريب، حيث أنه يصعب  أخرىمن جهة
حتمال  وضعهم للعمل على الماكينات بشكل مباشر، لما يسببه ذلك من تعطيل األعمال وا 
وجود خسائر فى المنتجات. ومع ذلك فقد يوجد فى بعض األحيان عدد من الطالب 

ما و وه ،مار فيهم وجذبهم للعمل معه بعد التخرجما يدعوا صاحب الطبعة لإلستثو المجيدين وه
يمثل نسبة ضئيلة مقارنة بالعدد الذى يشارك فى التدريب العملى. كما أنه ال يوجد التزام من 
قبل الطالب للحضور فى المواعيد المقررة للمطابع مما يولد الشعور لدى العاملين بالمطابع 

كسابهم المهارات المطلوبة.و ام بتدريبهم ومن ثم عدم اإلهتما ،بعدم جديه هؤالء الطالب  ا 
عدادهم بشكل جيد سوف يستمرون يالطالب الذين  بأنال توجد ضمانة ايضا  تم تدريبهم وا 

 للعمل بالمطابع الحقا.

 الطباعة صتاعات  غرفة  -مركز بيترا 

 شاءبأن 4407لسنة  107بموجب القرار الجمهورى رقم  4407ت غرفة صناعات الطباعة عام أأنش
رعاية مصالح أعضاءها أمام الجهات الحكومية و ويعتبر الغرض األساسى من إنشاءها ه.الغرف الصناعية

؛ شعبة الورقوتتكون الغرفة من مجموعة من الشعب وهى : .والتشريعية والمنظمات المحلية والدولية
المطبوعات  شعبة؛ و شعبة الدعاية واالعالن؛ و شعبة التعبئة والتغليف؛ و شعبة الكراس والكشكولو 

وتهدف الغرفة . شعبة الكتاب والمصحف؛ و شعبة فصل األلوان؛ و شعبة مستلزمات الطباعة؛ و واالعالن
 لتحقيق عدد من األغراض الرئيسية وهى:

 ريعية والمنظمات المحلية التمثيل المباشر لمصالح األعضاء أمام الجهات الحكومية والتش
 .والدولي
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  والتشريعات التى تهدف الى تحسين أداء وتنمية الصناعةالمشاركة فى وضع السياسات. 
  متابعة مصالح األعضاء وتوفير الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات الناشئة عن تطبيق

 .المختلفة اإلجتماعيةالتشريعات المالية و 
 رعاية ومساندة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. 
  ات الدولية واالقليمية والمحلية المهتمة بالتنمية الصناعيةالمشاركة فى أعمال اللجان والمؤتمر. 
  المساهمة فى تطوير الصناعة وتنمية قدراتها التكنولوجية وتطبيق معايير الجودة الشاملة

 .والمشاركة فى دعم برامج مراكز االبحاث والتدريب الفنى وتنمية الموارد البشرية

تقديم  تحقيق مجموعة من األهداف وهى:صناعات الطباعة لولقد تم إنشاء مركز بيترا تحت مظلة غرفة 
ربط المخرجات )التعليم ؛ و رفع المهارات؛ و العمل على وضع معايير المهارات؛ و بيانات حول سوق العمل

على تنفيذ خدمة ربط بيترا  ويسعى مركزتقديم خدمات مثل خدمات التدريب.؛ و التدريب( بالصناعة –
عمل، وذلك من خالل إنشاء قواعد بيانات يتم التسجيل بها طبقا لرغبات سوق البالراغبين فى العمل 

يضع المركز خطة مستقبلية تهدف إلى تقديم خدمات التدريب من أجل و  األشخاص الباحثين عن عمل.
ويالحظ نتيجة لعدم توفر التمويل التوظيف إال أنه نتيجة لعدم إتاحة التمويل الالزم فلم تبدأ بعد التجربة.

المؤهلين لسوق و أربط الخريجين و أالمركز لم يبدأ فعليا األنشطة الخاصة بتدريب الشباب  فإنى الكاف
 العمل. ومما يجدر ذكره أن المركز يقوم بتنفيذ بعض البرامج التدريبية مع الشركات الكبرى.

 أكاديمية الطباعة "يوسف عالم"

الفرع اإلقليمي ألكاديمية هايدلبرج للطباعة م باعتبارها 4447أنشأت أكاديمية الطباعة بالقاهرة عام 
ن مثمر بين شركة هايدلبرج لمعدات الطباعة وشركة او سط وأفريقيا. وهي نتاج تعو بمنطقة الشرق اال

يوسف عالم المصرية التي تعدأكبر شركة لتجارة معدات الطباعة في مصر وأفريقيا وأحد أكبر وكالء 
حول  عة بالقاهرة هي أحد أكبر فروع أكاديمية هايدلبرج للتدريبوتعتبر أكاديمية الطبا. شركة هايدلبرج

 0224وفي عام  .منطقة الحرة بمدينة نصر بالقاهرةبال 0م7222مساحةالعالم، حيث تم إنشائها على
أكاديمية الطباعة مع األفراد ولكن ال تتعامل .(20)لى دوراتها التدريبيةاو نظمت أكاديمية الطباعة بالقاهرة 

وتهدف األكاديمية إلى تقديم برامج تدريبية وليس  ،من خالل تقديم برامج تدريب للشركات مع الشركات
التحديات  وتواجه األكاديمية عددا من  برامج تعليمية حيث األكاديمية مركز تدريب وليست مؤسسة علمية.

 منها: فى تقديم البرامج التدريبية
                                                 

 /(http://www.pma-cairo.com) المصدر:أكاديمية الطباعة بالقاهرة20
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 بأهمية اإلستثمار فى الموارد  الحجم، ال يوجد الوعى لدى أصحاب المطابع وخصوصا الصغيرة
 منها ضعف نظم إدارة الموارد البشرية. سبابويعود ذلك لعدد من األ ،البشرية العاملة لديها

  ًذلك يؤثر بشكل  بأن، إلعتقادهم عدم رغبة أصحاب المطابع لتفرغ العمالة لفترة طويلة نسبيا
 سلبى على العملية اإلنتاجية.

 ليست مؤهلة للتعامل مع الماكينات الحديثة  ،بالمطابع فى الوقت الحالى نوعية العمالة الموجودة
ومن ثم يواجه المركز تحديًا فى إطار تقديم البرامج التدريبية المناسبة لمستوى العاملين والتى 

 تتالئم مع التغييرات الحادثة فى المجال.

 جمعية تنمية صناعات الطباعة

وهى جمعية ، 0220لسنة  71جمعيات األهلية رقم لقانون الطبقا م  0227تأسست الجمعية فى عام 
أهلية ذاتية وغير حكومية ال تهدف إلى الربح، وأعضائها أصحاب المؤسسات الطباعية والمطابع 

وتم إنشاء الجمعية بغرض تقديم خدمات تدريبية . ةصغير و امتوسطة و اًء كانت كبيرة المصرية، سوا
، وتقدم خدماتها ليس إلعضائها فقط بل لكل المهتمين بهذه الصناعةواستشارات فنية ودراسات الجدوى، 

تهدف الجمعية و  المتغيرات العالمية المتالحقةلمواجهة المطابع قطاع تحديث وتطوير إمكانيات بهدف 
 إلى:
 رفع المستوى بهدف ، ة، لكافة األنشطة الطباعيةإقامة الدورات التدريبية المتخصصة، ودورات مدعم

 .لفنى للعاملين والمتخصصين فى هذا المجالالمهارى وا
  إنشاء وتطوير النظام الحالى إلدارة أنشطة الجودة بالمطابع، لتحقيق متطلبات المواصفة

 .قياسيةالعالمية للنظم اإلداريةال
  المعدات و افى مجال إختيار وتحديد مواصفات ماكينات الطباعة  اإلقتصاديةتقديم المشورة الفنية و

 شراء هذه المعدات.و فى حالة طلب العض خرىاأل
  توفير كافة كتالوجات وكتيبات معدات الطباعة باللغة العربية حتى تتحقق اإلستفادة الكاملة للمطابع

 منها.
 وذلك بعد  ،توفير الكتب العلمية التى تصدرها دور النشر العالمية والمتعلقة بتكنولوجيا الطباعة

ترجمتها إلى اللغة العربية للمساهمة فى تحقيق مبدأ نقل التكنولوجيا والمعرفة وتطوير الطباعة فى 
 مصر.

 .إقامة الندوات العلمية والمؤتمرات والمعارض 
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 سادسا: الرؤية المجتمعية للعاملين الفنيين فى قطاع الطباعة

من خالل عنصرين  ع الطباعةااملين الفنيين فى قطويتناول هذا الجزء من التقرير الرؤية المجتمعية للع
وجهة نظر المجتمع فى عمل حاملى المؤهالت فى مجال الطباعة وآليات تحسين الصورة رئيسيين وهما: 

 .الذهنية لمهنة الطباعة لدى المجتمع

 حاملى المؤهالت فى مجال الطباعة وجهة نظر المجتمع فى عمل 

والجنائية والمقدمة للمؤتمر السنوي الثامن  اإلجتماعيةكشفت أحدث دراسات المركز القومي للبحوث 
 0270والتي أجريت علي  ,م( 0247) والثالثين لإلحصاء وعلوم الحاسب حول قضايا التعليم في مصر

الب يؤكدون % من الط10.7مدرسة للتعليم الفني الصناعي بالقاهرة الكبري عن أن 43طالبا وطالبة في
% يكثرون الغياب من المدرسة بسبب 43.6أنهم سيالقون حالة من تدني التقدير المجتمعي بعد التخرج و

% من أفراد العينة ذكروا أن اختيارهم بمثابة 00.0رؤيتهم أن التعليم الفني ليس له مستقبل مضمون و
 .(21)وسيلة للهروب من الثانوية العامة

ا من خالل المشار اليها سابقدرجة من اإلتساق مع أهداف الدراسة ة الحالية وفى هذا السياق تمثل الدراس
وخصوصا  ،إستطالع الصورة الذهنية المجتمعية حول العاملين فى القطاعات الفنية بمجال المطابع

 بالمطابعالفنيين  العاملينعينة  أظهرت نتائج التحليل أنحاملى المؤهالت العلمية. وفى واقع األمر 
يرون أن المجتمع يتقبل أن يعمل  مؤهل عالى( -غالبيتهم من حملة المؤهالت العلمية )دبلوم فنى

( ما بين اإلجابات غير متقبل تماما 7.3أصحاب المؤهالت بمجال الطباعة، حيث جاء متوسط النتائج )
وجود نسبة :يلى كماحراف معيارى مقبول، وقد جاءت مبررات تلك اإلختيارات نإب( و 0( ويتقبل تماما )4)

جوا الجامعات كبيرة من البطالة مما يغير وجهة نظر المجتمع تجاه نوعية األعمال التى يقوم بها خري
األعمال التى تساعد فى الحصول على و تغيرت نظرة المجتمع لتتجه نح، كما أنه والمؤهالت المتوسطة

الفئات الفقيرة والتى ال يوجد لديها وخصوصا فى تلك ، دخل مناسب وتقليل اإلهتمام بالبعد اإلجتماعى
 تأمين معيشى.

العاملين فى مهنة الطباعة  و نح قدرة من قبل المجتمع،اإليجابية والمُ  نظرهالنتائج الدراسة إلى  أشارتكما 
، وعينة المجتمع، مركز التدريب المهنىوكانت متوسط اإلستجابات للعينات الثالث المتضمنة )طالب 

 :(22)الذى ال يعمل( كما يوضحها الشكل التالىوعينة شباب الخريج 
                                                 

21
 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/205052.aspx. 45864العدد  821السنة  3182أبريل  81المصدر: جريدة األهرام المصرية.  
 إختيارات وهى:  0تضمن السؤال 22
 غير مقدره تماما( 4) غير مقدره( 0) غير متأكد( 7) تقدير مقبول( 1) تقدير عال جدا( 0)
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 فى قطاع الطباعة فنيين ن يعملونالعينات حول تقدير المجتمع لم رؤيةمقارنة بين :  15 شكل

ويشير الشكل السابق إلى أن العينات الثالث ترى أن وظيفة الفنى فى مجال الطباعة مقبولة من المجتمع، 
 سبابمرجعه عدد من األذلك كان  فإنمجتمع غير متقبل لهذه المهنة، وبالنسبة لألفراد الذين يرون أن ال

المخاطر المحيطة بالمهنة و ،يعملون بها) ظروف العمل الصعبة( :أنها مهنة شاقة وتسبب مشكلة لمنمنها
صابات.ويستدل من النتيجة السابقة أن الصورة الذهنية لدى أفراد المجتمع حول مهنة  من حوادث وا 

 .التصورات تحتاج إلى مراجعةالطباعة تتضمن بعض 

، والشباب مركز التدريب المهنىطالب و العاملون بمجال المطابع، "وكما يرى المشاركون فى الدراسة 
المؤهالت و أفى قبول خريجى المدارس الفنية  أنه ليس لدى المجتمع مانع ثقافى "، وأفراد المجتمعونالخريج

ن كان هناك ميل أكثر لتقبل أصحاب المؤهالت المتوسطة  الجامعية للعمل فنى فى مجال الطباعة، وا 
يجدر اإلشارة فى هذا السياق أن الصورة الذهنية لدى المجتمع بخصوص العمل فى و  للعمل بهذا المجال.

 المعطيات مثل: المجال الفنى يتضمن دائمًا مجموعة من

  فقيرةالعمل فى وسط غير مناسب يتضمن أفراد ذوى خلفيات إجتماعية. 
  أن العمل الفنى يتضمن بالضرورة أعمال عضلية شاقة ويرتبط فى المنظومة الثقافية المصرية أن

 فكرة العمل الشاق. عنالمؤهالت العليا يجب أن تنأى 
  المؤهالت الجامعية وال يتضمن ترقيًا فى سلم أن العمل الفنى يتضمن عدم تقدير منظومة

 الوظيفة.
 .أن األفراد العاملين فى المجال الفنى بالضرورة يأتون من خلفيات إجتماعية فقيرة 

% من افراد العينة لديهم أقارب حاصلين على مؤهالت علمية  70 بأننتيجة التحليل  أشارتأيضا 
ه سوف يوافقون بدرجة كبيرة على بأنويرى أفراد العينة . متوسط( ويعانون من مشكلة البطالة –)جامعى 
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راد المجتمع أن حجم المطبعة فعمل هؤالء الشباب فى مجال الطباعة حال توفر تلك الفرصة.وترى عينة أ
دارة الموارد البشرية تساعد بدرجة كبيرة فى تقبل أصحاب المؤهالت  تباعها أساليب متقدمة فى اإلدارة وا  وا 

 مجال فنى الطباعة. العليا للعمل فى

 ذهنية لمهنة الطباعة لدى المجتمعآليات تحسين الصورة ال 

الخاصة بتطوير الصورة الذهنية حول واآلليات وقد عرضت إستمارة الدراسة الميدانية لعدد من المقترحات 
العمل الفنى بشكل عام والعمل فى مجال الطباعة بشكل خاص، وجاءت إستجابات المشاركين كما 

 .التالىالشكل يوضحها 

 
 بقطاع الطباعة لدى الجمهورعمل آليات تحسين الصورة الذهنية عن ال :16 شكل

الم يقومان بدور مهم فى إيجاد بيئة مناسبة السابق أن توظيف حمالت التوعية واإلع الشكلويوضح 
الشكل السابق أيضا ومشجعة للشباب الذى يرغب فى اإللتحاق بالعمل بالمطابع فى المجال الفنى.ويوضح 

أفراد المجتمع( قد  ،نو الشباب الخريج ،طالب المدارس الفنية ،أن العينات األربع )العاملون بالمطابع
 .ثم تلتها إستخدام وسائل اإلعالماإلتصال  ى فى أدواتاألولحظيت حمالت التوعيه بالمرتبة 

إلى أهمية التواصل المباشر مع المجتمع ،المقابالت الفردية مع اصحاب المطابع أشارتوفى هذا الصدد 
لتغيير المفاهيم واإلتجاهات، حيث أن اإلعالم المحلى " قنوات التليفزيون المصرية " لم تعد تحظى بدرجة 

وقد دلل المشاركون  ،ى تجعل منها آلية مناسبة لتغيير وعى المجتمع تجاه قضية العمالة الفنيةاإلقبال الت
على بعض التجارب السابقة فى هذا السياق مثل الحمالت القومية لتشجيع الشباب لإللتحاق بالعمل الحر 

 وهكذا.
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 العينة

عمل حمالت توعية للشباب 
المستهدف من خالل وسائل اإلتصال 

مراكز  -المؤسسات الدينية)المختلفة 
 ...(. -الجمعيات األهلية -الشباب

إستخدام وسائل اإلعالم المختلفة 
تليفزيون وإذاعة وصحافة من أجل 
توصيل رسائل إيجابية حول وظيفة 

 .فنى الطباعة

رصد وتقديم نماذج إيجابية من 
الشباب العامل بمهنة فنى الطباعة فى 

قطاعات مختلفة من أجل تحسين 
 .الصورة لدى المجتمع

 وسائل أخرى
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 والشراكة بين األطراف المسئولة العوامل المؤثرة على تطور المهن الفنية فى قطاع المطابعسابعا: 

أظهرت المقابلة مع السادة مسئولى 
 اإلدارات الفنيةإدارة الموارد البشرية و 

 بالمطابع الداخلة فى نطاق الدراسة،
أن المطابع تعانى من بعض 
التحديات التى تؤثر بشكل سلبى 

الوظائف الفنية فى قطاع تطور على 
 الطباعة كما يلى:

 

  وخصوصا المطابع الصغيرة  –ال تهتم معظم المطابع . المبادئ اإلدرية الحديثةقلة تطبيق– 
 .بتطبيق المبادىء اإلدارية الحديثة وخصوصا فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية

 تجرى المطابع الكبيرة قياسات خاصة برضاء العاملين فى العوامل الخاصة برضاء العاملين :
وذلك من خالل عدد من األدوات منها إستقصاءات الخروج من العمل عند ترك  ،قطاع المطابع

وقد  .وأيضا عمل لقاءات مع العاملين وفقا لنظم متفق عليها، Exist Interviewالعمل 
 منها:الهامةستقصاءات إلى مجموعة من الحقائق اإلتحليل نتائج أشار 

o  أسبابى لإللتحاق بالعمل، وتعود األولالغالبية من الذين تركوا العمل كان فى الشهور 
 .العمل إلىالمعاملة غير الجيدة من الرؤساء كتر 

o  ل المطابع توفير نظام للحوافز او على الرغم من محضعف نظام الحوافز، حيث أنه
إال أنها لم تصل للحد المرضى  –المطابع الكبيرة وخصوصا  –والمشاركة فى األرباح 
 من وجهة نظر العمال.

o نظام واضح للترقى نظرًا لجمود حركة العمل على الماكينات ال يوجد. 

o  عدم اإلهتمام باألدوات الالزمة للعمل مثل المالبس، والسماعات، وعوامل األمان
 .خرىاأل

o األفراد األقدم لإلستفادة من مزايا مييز ضعف كفاءة الكافيتريا واالماكن المجهزة للراحة وت
 تلك اإلستراحات.
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 ويؤكد  .وطبيعة  االعمال التى يقومون بها مواإلختصاصات الخاصة بمها عدم وضوح االدوار
وجود بطاقات الوصف ولكنها غير مفعلة، وغالبًا  وارد البشرية واإلدارات الفنيةالعاملون بإدارة الم

 ،العاملين فى األعمال اإلدارية والمناصب الوظيفية ذات الدرجات اإلشرافيةتها مع ما يتم مناقش
 ولكن ال يتم تفعيل ذلك بالنسبة للعمالة الفنية.

  نظام تقييم لألداء غالبا اليوجد فى المطابع الصغيرة .نظام تقييم األداءضعف أو عدم وجود ،
ومثال ذلك تطبيق  ،ولكن بأسلوب قد ال يرضى العاملين هبينما فى حالة المطابع الكبيرة يتم تنفيذ

طبقا لمنظومة رقمية مما قد يتسبب فى ظلم بعض  "سنويةالزيادات ال"منظومة توزيع الحوافز 
 األفراد.

 .حتى أساليب التواصل و أإستخدام اإلعالنات فى الجرائد الرسمية طريقة اإلعالن عن الوظائف
اإلجتماعى غير مجدى، وذلك أن معظم من يأتى من خالل تلك اإلعالنات هم العمال غير 

 المهرة.

 المجتمع المدنىمنظمات مع  ناوالتعثامنا: 

ضعيف ويحتاج للمزيد من التطوير ومثال ات الطباعة يرى العاملون فى المطابع بأن دور غرفة صناع
عمل دراسات ؛ على ذلك:بناء قاعدة بيانات حول المطابع وعدد العمال ونوعيتها والعجز فى تلك العمالة

بية تساهم فى سد الفجوة، ويمكن لهذه حول المهارات والمعارف المطلوبة للقطاع وكيفية بناء مناهج تدري
الدراسات أن يتم بشكل دورى من أجل تحديد قائمة المعارف والمهارات بما يتناسب مع التغيير الحادث فى 

وقد تكون ذلك من خالل  ،دعم وتقديم برامج تدريبية سواء قصيرة المدى اوطويلة المدى؛ قطاع الطباعة
كز التدريب األخرى التابعة للقطاع الخاص اومنظمات المجتمع مراكز تدريب تابعة للغرفة اودعم مرا

الطباعة والمدارس  صناعات وضع إستراتيجية تقوم على التعاون بين شركات الطباعة وغرفة؛ المدنى 
، وذلك من بحيث ينتج عنها توفير تخصصات فنية ماهرة ،الطباعةتأهيل العاملين فى مجال القائمة على 

تمويل اوعمل عقود بضمان فرص عمل للشباب الخريج المؤهل فى فى ات أن تساهم الشركخالل 
 التخصصات المطلوبة.

بين  ناو التعأنه يوجد فى بعض الحاالت درجة من  اللقاءات مع القيادات اإلدارية بالمطابع إلى أشارت
لتدريب مجموعة من الطالب أثناء  "ومراكز الشبابالجمعيات األهلية "منظمات المجتمع المدنى ابع و المط

أجرت الدراسة وقد  ويحصل الطالب على مقابل لذلك. ،جازة الصيفية على االعمال الخاصة بالطباعةإلا
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جمعيات أهلية،  6مقابلة  تفى المناطق المستهدفة، بحيث تممنظمات المجتمع المدنى قابالت مع ثمان م
 مراكز شباب كاآلتى: 7و

 
 المنطقة اسم المنظمة م
 السيدة زينب –القاهرة  ن األطفال االهليةاو تع 4
 أرض اللواء –الجيزة  جمعية المرأة والمجتمع 0
 مدينة السالم –القاهرة  اإلجتماعيةجمعية وحدة السالم ثان  7
 شبرا الخيمة -القليوبية  جمعية التأهيل الشامل 1
 العمرانية –الجيزة  مليون معان 3جمعية  0
 القاهرة ربوة الزهراء الخيرية لحماية البيئة جمعية 6
 شبرا الخيمة –القليوبية  مركز شباب المنشية الجديدة 3
 مدينة السالم –القاهرة  لاو مركز شباب السالم  7
 أرض اللواء –الجيزة  مركز شباب أرض اللواء 4

مشكلة البطالة تمثل عاماًل جوهريا تدرك أن منظمات المجتمع المدنى أن  المقابالت إلىنتائج تحليل شير يو 
الرئيسية وراء  سبابأحد األكما أن  سر المختلفة داخل المناطق الفقيرة.ألومسببا لحالة الفقر التى تعيشها ا

مما يصعب عليهم مهمة إيجاد  ،المهارات والمعارف المتوفرة لدى الشباب الخريج قلة أو ضعف الفقر هى
 .ماهرة ومؤهلة قطاعات التى تحتاج إلى عمالهوخصوصا فى تلك ال ،وظيفة مناسبة

وخصوصا تلك القطاعات التى تحتاج ألعمال  ،يشكل عزوف الشباب عن العمل فى بعض القطاعاتكما 
 سبابعزوف الشباب عن تلك القطاعات للعديد من األيرجع و . عامال مهما فى زيادة نسبة البطالة ،فنية

إضافة إلى  ،وأيضا ظروف العمل السيئة بها ،مع حول تلك المهنلدى المجت المتدنية مثل الصورة الذهنية
 عدم توفر المهارات والمعارف الالزمة لدى الشباب وخصوصا أصحاب المؤهالت العليا.

أنها يمكن أن تقوم بدور فعال فى دعم وجذب الشباب الخريج للعمل فى منظمات المجتمع المدنى ترى و 
 قطاع الطباعة من خالل:

الشباب المستعد للدخول فى قطاع الطباعة والشروط الالزمة  عددعمل الدراسات الالزمة حول  . أ
 لذلك.

نشر الوعى بأهمية العمل لدى المواطن والفئات المستهدفة وذلك لتغيير الصورة الذهنية غير  . ب
 المناسبة حول وظيفة فنى طباعة.
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ر فرص تدريب وعمل فى مجال تنفيذ شراكات مع قطاعات األعمال فى مجال الطباعة لتوفي  . ت
الطباعة، إضافة إلى التنسيق مع مراكز التدريب الخاصة بمهنة الطباعة لتوفير فرص التدريب 

 المناسبة.

، التى ال التحدياتتعانى من مجموعة من منظمات المجتمع المدنى تلك  فإنولكن على الجانب اآلخر 
" الجمعيات بشكل عام  منظمات المجتمع المدنى بل تمتد لمنظمات المجتمع المدنى تقتصر فقط على 

 ، من أهمها ما يلى:والنقابات المختلفة( –الطباعة  ة صناعاتغرف –مراكز الشباب  –االهلية 

المبادرات غير التقليدية للتعامل لدى تلك المنظمات حول دورها فى دعم  اإلستراتيجيةضعف الرؤية ال: او 
الشباب من أجل و ألشركات ليما من خالل تقديم الدعم الفنى سواء لدى الشباب، السمع مشكلة البطالة 

 سوق العمل. بربط اإلحتياج 

ضعف القدرات المؤسسية لدى تلك المنظمات من حيث الموارد البشرية والمالية واآلليات الالزمة ثانيا:
 للعمل، مما ال يوفر لها اإلمكانية إلتخاذ قرارات فى هذا الشأن.

والحقائب الفنية التى يمكن أن تستخدمها تلك المنظمات من أجل تنفيذ برامج لتدريب  قلة األدواتثالثا:
 وربط الشباب بمناطق اإلحتياج للعماله.

والقطاع  منظمات المجتمع المدنى و  قلة المبادرات فى إتجاه إنشاء شراكه فعالة بين القطاع الخاص :رابعا
 .الحكومى
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 التوصيات و النتائج العامة

ودراسة رؤية  ،فى مجال الطباعة الفنيين بالعاملين ةالعمل الخاصظروف وبيئة تحليل الى هدفت الدراسة 
الدراسة مجموعة من دت حدتلك األهداف ومن اجل تحقيق .المجتمع حول العاملين فى ذلك القطاع

وتحليل الصورة الخاص بالعاملين فى مجال الطباعة؛ دراسة سوق العمل :وهىللتحليل ر الرئيسية او المح
وقد .الذهنية عن العاملين فى قطاع الطباعة والتعبئة والتغليف، وخصوصا بالنسبة لحملة المؤهالت

 :الدراسة مجموعة من النتائج والتوصيات كما يلىستخلصت إ

 أوال: رؤية المجتمع حول مشكلة البطالة فى الحالة المصرية  

واإلحصاء أن معدل البطالة سجل إرتفاعا نسبيا فى الحالة تشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة 
. هذا وتشير بيانات الجهاز أيضا  2013والربعاألولعام  2012 المصرية وفقًاللنوعبالربعاألولوالرابع منعام

إلى أن نسبة المتعطلين من حمـلة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 
أفراد المجتمع( لديهم  –أظهرت نتائج التحليل أن العينة )الشباب الـــــي المتــــعطلين.% من إجم32.3حــوالــي

% . كما يرى أفراد المجتمع أن نسبة  02تصور حول مفهوم البطالة داخل المجتمع بأنها تقترب من 
إلى أن أهم  البطالة موجودة بدرجة أكبر من حملة المؤهالت العليا ثم المتوسطة. ويشير التحليل المقارن

أسباب البطالة من وجهة نظرهم عدم توفر فرص عمل لدى القطاع الحكومى، وهوما يؤكد على إستمرارية 
النظرة التقليدية أن الدولة هى المسئول عن توفير فرص العمل. وترى العينة أن إشكالية توفر المهارات 

أيضا إلنتشار البطالة، حيث أنها الالزمة لدى الشباب لإلتحاق بسوق العمل هى من األسباب المهمة 
دية % تقريبًا. ويضاف إلى ذلك عزوف الشباب عن العمل فى بعض القطاعات غير التقلي 62تأتى عند 

 .مثل الوظائف المهنية والفنية

 التوصية 

غير التقليدية، ال سيما أن  عمل حمالت توعية للشباب وأفراد المجتمع حول أهمية اإلتجاه نحو الوظائف
تلك القطاعات تعانى من عجز فى حجم ونوعية العمالة الماهرة. وفى هذا الصدد فإنه يجب على 
المنظمات غير الحكومية بالشراكة مع غرفة صناعات الطباعة و شركات الطباعة، وذلك لتوفير البرامج 

 اإلعداد المهنى والشخصى الالزم لهم. التى تساعد على جذب الشباب للعمل فى تلك القطاعات وتوفير

 أهمية وتطور قطاع الطباعة فى الحالة المصريةثانيا: 

حيث انه يشكل قاسما مشتركا مع الكثير من  ،قطاع الطباعة جزءا مهما من االقتصاد المصرىيمثل 
 .المتعلقة بهاعمليات التغليف و أالطباعةالمتعلقة بشكل مباشر ب عمالاألسواء من خالل  ،خرىالصناعاتاأل
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منافسة مع  أخرىالطباعة والمرتبطة بوجود بدائل  ةمستقبل مهنبالمتعلقة  اإلستراتيجيةورغم التحديات 
ن الدراسات المستقبلية تؤكد استمرارية قطاع الطباعة والتغليف بدرجة منافسة ،إال ألكترونيةاإلالميديا إنتشار 
على التى تساعده  اإلستراتيجيةل جدى البدائل يدرس وبشكن أيتوجب على القطاع ومع ذلك  .معقولة

 .تقديم بدائل جديدةو أخالل تطوير المنتج من ة المنافسة سواء حفى سا اإلستمرار

قلة التدريب والتسهيالت : قطاع منهاالمن التحديات التى تؤثر على تطوير  اشهد قطاع المطابع عدديكما 
المناط بها  الجهاتو أعظم مراكز التدريب م أنحيث  ،الطباعةلقطاع الالزمة عداد الكوادر المطلوبة إل

سوق بجهود التطوير والتحديث حتى تساعد القطاع للحاق تحتاج للمزيد من التدريب و أالتعليم خدمة تقديم 
هى عمليات التدريب  بأنالشعور  -المطابع صغيرة الحجم -لمطابعأصحاب انه لدى أكما  .المنافسة

 أشارتكما  .فادةإيكون اكثر سوف  ستثمار فى الماكيناتإلا فإنومن ثم  ،غير مفيدةنها أضاعة للوقت و إ
لقطاع العام تؤثر بشكل سلبى على المطابع الصغيرة الحجم مع المطابع التابعة ل الدراسات الى ان منافسة

إضافة إلى ذلك صعوبة .غالق عدد غير قليل من المطابعإما قد يؤدى الى و وه عادلة،امكانية المنافسة ال
كما ضمانات.والمطلوبة الت اجراءلعمليات التوسع والتطوير، بسبب تعقد اإل الزملالحصول على التمويل ا

يضا ؤثر أالمطابع وجودة المنتج تفيما يخص إدارة ير الدولية يهتمام بتطبيق المعاإلضعف الوعى واأن 
 .الماهرة والمؤهلة ، ومن ثم جاذبيته للعمالةعلى تطور القطاعوبدرجة ما 

 التوصية 

هم التحديات التى أعكس ت،يتطلب تطوير قطاع الطباعة الى بناء منظومة علمية حول وضع القطاع
توفير قاعدة بيانات لدى الجهات المعنية بالقطاع ضرورة لى إضافة إ،يتطوريمكن أن  يواجهها وكيف

لتغلب وأيضا اإلستراتيجيات الالزمة لالقطاع و ونم رغرفة صناعات الطباعة تعكس تطو بشكل خاص و 
 .على التحديات التى تواجه

 تحليل سوق العمل فى مجال الوظائف الفنية فى مجال الطباعة ثالثا:

عمالة حول حجم القديرات متابينة وتوجد ت ،ستثمار الموارد البشريةإلمجاال جيدا يمثل قطاع الطباعة 
ن هناك أعتبار إلا فى خذا،أموظف بشكل مباشر 002,222ها تصل الى ما يقرب من بأنبالقطاع 

اصحاب المطابع الدراسة من خالل المقابالت مع " أشارتبالقطاع بشكل غير مباشر. وقد  وظائف ترتبط
تت او تفالقطاع يعانى من ندرة العمالة الفنية المتخصصة وقد إلى أن  "بشريةال مواردالادارة –ادارة فنية-

المتعلقة  سباباأللى مجموعة من والبحث الميدانى إتشير الدراسات و %. 72-40نسبة العجز ما بين 
 :بالقطاع يمكن إجمالها فيما يلىالعمالة المؤهلة عجز ظاهرة ب
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 هيل الخبرات والكوادر البشرية أوتبإعداد ؤسسات التعليمية المعنية مضعف وقلة جودة مخرجات ال
 .مراكز تدريب( –لقطاع الطباعة ) مؤسسات تعليمية  الالزمة واالدارية

 ستقطاب العمالةإلستخدام االساليب التقليدية ا  و  ،عالن عن فرص التوظيفإلعمليات اكفاءة  ضعف، 
، وخصوصا فى المطابع ذات العمالةوالتى قد تؤدى الى زيادة مساحة المنافسة بين المطابع على 

 .عظمى من القطاعالحجم الصغير والتى تمثل الغالبية ال
 لدى قطاع  غير اإليجابية حول ظروف وبيئة العمل غير المشجعة داخل المطابع، هنيةذالصورة ال

 .لسوق العمل المحتملينالخريجين كبير من 
  قد ال تكون جاذبة  -المطابع ذات الحجم الصغيروخصوصا  –لعمل داخل المطابع لالبيئية الظروف

 ومناسبة لقوة العمل.
  مان ألما يؤثر بشكل كبير على توفير عوامل او وه ،إدارة الموارد البشريةالعمليات الخاصة بضعف

 .بالعدالة الوظيفيةعور الوظيفى والش

 :التوصية

وذلك من خالل  ،حول العمل فى قطاع المطابعإليجابية وضع استراتيجية شاملة لدعم الصورة الذهنية ا
لقطاعات المختلفة وتحت رعاية ابين من خالل الشراكة  والتوعيةعالن إلحمالت ا :ن اآلليات مثليد مالعد

إلى وضع مجموعة من المعايير والتى تتسق مع المعايير الدولية الخاصة  ةإضاف.غرفة صناعات الطباعة
مع غرفة صناعات  ناو التعبظروف العمل داخل قطاع المطابع، والعمل من خالل الجهات المعنية وب

 الطباعة على تقديم الدعم الفنى للمطابع لتطبيق تلك المعايير وأيضا مراقبة عمليات التطبيق.

 تحليل هيكل العمالة بالمطابع  :رابعا

المتعلقة الفنية تشير الدراسات والبحث الميدانى الى مجموعة من الحقائق حول طبيعة هيكل العمالة 
 :كما يلى الطباعة بقطاع

 ؤهالت معلى الالحاصلة العمالة  فىتركز معظم العمالة الفنية المتعلقة بالطباعة بشكل مباشر ت
 .المتوسطة

  عداد إلصحاب المؤهالت العليافى مرحلة التجهيز للطباعة والمتعلقة باأمعظم العمالة من تعمل
 .لتصميمل
  التجليد والتغليفمثل ة ما بعد الطباعالغالبية فى مرحلة  ؤهالتمالعمالة من غير حملة التشكل. 
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 من خالل االخرين عليم عتمد قطاعات كبيرة من العمالة على الخبرة المتراكمة المبنية على منظومة التت
ضرورة اإلعتماد على المشغلين المهرة فى يتمثل  فى القطاعجوهرى بينما هناك تحول  نظام الصبينة""
 (Skilled Operators  وليس )"األسطى الصنايعى". 

 هذه  المطابع الكبيرة، ويجدر اإلشارة إلى أنفى  "%72-40يتراوح ما بين "وجد معدل دوران عمالة ي
المقابالت مع مسؤلى الموارد البشرية وتحليل الدرسات أشارتوقد .المطابع الصغيرةفى حالة النسبة تقل 

 :لى مجموعة من الحقائق وهىإ،واصحاب المطابع الصغيرة
 المطابعحرص وذلك بسبب اهرة، غالبا ما يكون فى العمالة غير المن معدل دوران العمالة أ 

جذبه على  صسطى" والحر األ" الماهرة المالئمة للعمالة الحرفيةظروف على توفير الالكبيرة 
 لإلستمرار بالعمل بالمطبعة.

 بظروف ومتعلقة ايضا  ،جتماعيةا  و أظروف شخصية قد تكون  العمل لتركالرئيسية  سباباأل
 .غير المجزى العائد المادىو أالعمل غير المناسبة 

 دراسات للحد من الظاهرة ،وعمل معدل دوران العمالةبإهتمام فقط الكبيرة طابع يوجد فى الم
 .هذا البعدتهم بالمطابع الصغيرة ال، بينما والتعامل معها

 :التوصية

فى مفهوم العمل الفنى داخل ، من خالل إعادة النظر عادة هيكلة العمالة لديهاتهتم بإن أالمطابع تحتاج 
ؤهالت متسد العجز فى العمالة الماهرة من خالل تشجيع حاملى الألن ن المطابع تحتاج أحيث  ،المطابع

ن أسيما بعد ال. ير المطلوبيالزمة لهذا التغليضا دعم منظومة التعليم والتدريب اأو ، للدخول فى القطاع
نيات ااآلليات واالمكفى يعى( الى مفهوم )المشغل المحترف( نتيجة للتطور الصنتغير مفهوم )االسطى ا

والتى تعتمد على حسابات تكنولوجية دقيقة وليس المهارات الشخصية  ،المتاحة بماكينات الطباعة
عداد الكوادر تتبنى  أنكما يجب .للفرد منظمات األعمال العاملة فى مجال الطباعة مبادرة تدريب وا 

 الجامعية الخريجة للعمل بقطاع المطابع.

 : الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية لللعاملين الفنيين فى قطاع الطباعةخامسا

راتب وأعلى  ،جنيه شهرياً  622أظهرت نتائج التحليل أن أقل راتب شهرى للعاملين بمجال المطابع كان 
ريا. وذلك بدرجة تباين كبيرة بين شه جنيه 0222ومتوسط الدخل تقريبًا  ،جنيه شهرياً  7222كان 

يرى ، و وجد تباين بين المطابع المختلفة من حيث متوسط الراتب الشهرىكما  .المشاركين فى الدراسة
. ,ان كانت التحليالت تشير إلى أن الدخل كاف لحد ماعينة العاملين فى المطابع غالبية المشاركين فى 

ظام لتحديد مرتبات العاملين فى التخصصات المختلفة اليوجد ن .ميل لعدم الرضاء عن مستوى الدخل
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بعض أو داخل مهنة الطباعة فى المطابع صغيرة الحجم والتى تعتمد بشكل كبير على مالك المطبعة 
وتحديد مكافآة العامل فى أطرق تقنين ، كما أن إدارة الموارد البشريةالمسئولة عن  القيادات اإلدارية

تدل  فقًا إلجراءات محددة " معيارية "ولكن طبقًا لوجهة نظر صاحب العمل.التخصصات المختلفة ال تتم و 
 ترك العمل تتراوح ما بين القليلة.مؤشرات التحليل أن نسبة 

لما يتوفر لهم من  ،نسبة ترك العمل لدى العاملين الفنيين والمهرة تكون قليلةتدل نتائج التحليل على أن 
فى حين أن المطابع تشهد عجزا  ،مزايا مادية من قبل إدارة المطبعة بهدف الحفاظ عليهم كميزة تنافسية

 ،قلة الرغبة لدى بعض العاملين للقيام بدور مساعدمنها:  فى العمالة المساعدة، وذلك لعدد من األسباب
ا المهنيين القدامى بما ال يساوى نفس المجهود وجود فروق واضحة فى المزايا المادية التى يحصل عليه

جية ال يوجد سياسةتو ،و قلة الرغبة فى التعليم لدى العناصر الشابة الجديدة، و الذى يبذله المساعدون
Orientation وأنهم ،أبالنسبة لهم -خصوصا من يتعرضون لتخصص جديد –للعاملين الجدد أو تدريب

اإلستمرار فى العمل ن ثم يتسرب اليهم الشعور بالرغبة فى عدم وم ،يعملون بهذا التخصص للمرة األولى
 . الجديد

، فى المطابع الكبيرة ظروف العمل يتم مراعتها بدرجة معقولةالممارسات اإلدارية و  نألى إير الدراسة شت
المختلفة. حيث دارية والفنية بالت مع العاملين فى المستويات اإلاالدراسة الميدانية والمقإليه  ما أشارتوهو 

الزمة وعوامل لماكن للراحات، والمالبس اأمان بالعمل مثل توفير ألتهتم المطابع الكبيرة بتطبيق متطلبات ا
 ت يطبق على الجميع.آوالمكافلإلجور مان كما يوجد عقود عمل ونظام واضح ألا

ها لم ترق الى درجة ن،إال أنظمةألنه على الرغم من وجود هذه األى إطار توصلت الدراسة اإلوفى هذا 
" المطبقة بأحد الشركات ظهرت الدراسات الخاصة بالرضاء عن العملأالرضاء الكامل لدى العاملين، وقد 

وعلى الجانب ناسبة. المظروف العمل ن احد أسباب ترك العمل هوعدم توفر ،أالداخلة فى نطاق الدراسة"
رؤية صاحب ، ويتوقف ذلك بدرجة كبيرة على الصغيرةالظروف المناسبة لدى المطابع خرالتتوفر هذه آلا

مثال ذلك بعض المطابع تقدم مالبس للعمال وبعضها يقدم ألخرى،و ويتباين ذلك من مطبعة  ،المطبعة
إلى أن وقد أشارت الدراسة إجرائية محددة.  ولكن ليس طبقا لمنظومة ،وجبات وهكذاو أساعة راحة 

همية توفير أدركوا ال ي –العظمى من قطاع المطابع  هم يشكلون الغالبيةو -صحاب المطابع الصغيرة أ
دارتها بواسطة إن معظم المطابع الصغيرة يتم أساليب التحفيز، حيث أ حدأبيئة عمل مناسبة للعاملين ك

 ح ما بيناو وهى تتر  ،ن ساعات العمل يتم تحديدها طبقا للراتبألى إطار يجب االشارة إلالمالك.وفى هذا ا
مرجعيتها عما اذا كان الراتب  بين المطابع المختلفة المرتبات فىكون الفروق تا مساعات، وغالبا  3-4

 اعات.محسوب على سبع ساعات أم تسع س
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 التوصية:

بحيث ال يترتب على  ،لمطابعباتحسين الظروف العامة للعاملين بالقطاع الفنى وضع إستراتيجية ل
وأيضا  والعمل فى ظروف إجتماعية سيئة.أثر بعوامل مثل التلوث، والضوضاء، أاإلنضمام لهذا القطاع الت

مبادىء اإلدارة الفعالة  -خصوصا المطابع الصغيرة-وضع نظام متكامل لضمان أن تطبق المطابع 
والرشيدة وهوما يتسق مع مبادىء حوكمة منظمات األعمال، ويمكن أن تقوم غرفة الطباعة بدور مهم فى 

ضع معايير لنموذج البيئة اإلدارية وبيئة العمل الواجب توافرها داخل قطاع ذلك من خالل و و هذا الصدد.
لتلك المعايير مما يضمن درجة ابع المطابع. وتستخدم هذه المعايير فى الحكم على مدى تنفيذ المط

عة من ذلك عن طريق مجمو تنفذ غرفة صناعة الطباعات ويمكن أن العمل الجاذبة للشباب.بيئة مناسبة ل
 الخطوات المقترحة وهى:

 الطباعة لوضع المعايير الالزمة اتتقديم الدعم الفنى بواسطة إستشارى متخصص لغرفة صناع 
 .، أخذا فى اإلعتبار امعايير الدولية فى هذا اإلطارللتقييم المؤسسى للمطابع

  على كيفية تطبيق عمليات التقييمصناعات الطباعة غرفةتدريب فريق متخصص من قبل 
المؤسسى. ومن ثم يكون هذا الفريق بمثابة النواة لعمليات التنفيذ الميدانى ويتم منحهم شهادة 

 إعتماد.

  حماية الصناعة من كافة األوجه لبناء عالقات مع  فىتسعى الغرفة بما لها من دور رئيسى
دوق الصنو بعض الجهات التمويلية سواء المحلية مثل مركز إعداد القادة لمنظمات االعمال أ

غير ذلك من المصادر لدعم عمليات بناء القدرات و بنك التنمية الصناعى أو اإلجتماعى للتنمية، أ
 للمطابع بناء على خطة بناء القدرات المرتكزة على اإلحتياجات المؤسسية.

 السلبية لضرورة الحصول على إعتماد و منظومة الحوافز اإليجابية  صناعات الطباعة تضع غرفة
ر التقييم المؤسسى، ومن ذلك السماح للشركات المعتمدة الدخول فى مناقصات الغرفة من منظو 

 عمل جائزة سنوية وهكذا.و بأحجام ما أ

  المحققة فى هذا اإلتجاه. اإلنجازاتعمل تقارير دورية حول أهم 

 :آليات وتحديات عمل الشباب الخريج فى التخصصات الفنية بقطاع الطباعةسادسا

وتشير الدراسة إلى أن أغلب من التحقوا بالعمل كفنيين فى مجال الطباعة كان من خالل المعارف ولم 
يكن طبقا للمنظومة المتعارف عليها للتوظيف. وقد حدد المشاركون فى الدراسة أنهم يحصولون على مزايا 
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ت األربع حول مدى مناسبة تناولت الدراسة وجهة نظر العينامعنوية ومادية جراء العمل فى المطابع. كما 
حاملى المؤهالت للعمل فى مجال الطباعة، وخصوصا بالنسبة للقطاعات العمل المهنى والفنى. وقد 
جاءت اإلستجابات تشير إلى أنه حدث تًغير نوعى فى تقبل المجتمع لهذا النوع من الوظائف بالنسبة 

ن كان من الجدير ذكره أن هذا التغير ل يس مصدره األساسى التغيير فى قناعات لحاملى المؤهالت. وا 
أفراد المجتمع بالنسبة لألعمال المهنية والفنية، ولكن نتيجة لضغوط مشاكل البطالة، وشعور أفراد المجتمع 

 بأنه من األهمية أن يجد الشباب مصدرا للدخل خوفا من اإلنزالق فى االنتائج السلبية للبطالة. 

بشكل  المتوسطة أصحاب المؤهالت العليا بشكل خاص والمؤهالت لمؤيدة لصعوبة التحاقوترى األراء ا
حتى  ،أن مهنة الطباعة وخصوصا فى األعمال الفنية تحتاج إلى ممارسة عملية لفترةعام بمجال الطباعة

تحتاج ؛ و يستطيع الفرد أن يكتسب بعض المهارات التى يصعب مجرد إكتسابها بحضور برامج تدريبية.
مايتطلب أن يقوم الفرد بفترة من العمل قبل و بها فنى الطباعة إلى مجهود عضلى، وهاألعمال التى يقوم 

يتطلب العمل كفنى طباعة أن يعمل خريج ؛ كما ذلك العمل وذلك حتى يكون مؤهال عضلياباإللتحاق 
ج ومن ثم يحتاج الخري ،العلمىالمؤهل  فى  عنه فرد يقلتحت إشراف الدرجات الجامعية و أالمدارس الفنية 

 ،بالعمل بالمطابع كفترة مؤقتة المؤهالت العليا غالبًا ما يلتحق خريجو  ."لتأهيل النفسىلما يطلق عليه "ا
ى من إضاعة الوقت واألموال )الموارد( شالمطابع تخ فإنومن ثم  ،حتى يستطيع الحصول على عمل آخر

 خصوصا بين حملة المؤهالت ،ما يدلل عليه نسبة ترك العمل الكبيرةو لتدريب الفرد ثم يترك العمل، وه
 ى.األولالملتحقين بالعمل خالل الشهور  العليا

وعلى الجانب اآلخر يرى البعض أن التحاق حاملى المؤهالت للعمل ال تواجه تحديات وذلك لعدد من 
تعتمد األجهزة الحديثة فى مجال الطباعة على المهارات وليس الخبرة التراكمية، ومن ثم :األسباب كما يلى

يؤدى ، و إن التدريب يكون مجديًا لتمكين الشاب حديث التخرج للعمل بشكل جيد فى مجال الطباعةف
وعية العاملين بالوظائف الفنية نالتطور الحادث فى اإلهتمام بالموارد البشرية بقطاع المطابع إلى تطور 
الكليات التكنولوجية " ومن ثم  –لتضم حملة المؤهالت المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية " الهندسة 

مشرف( وسوف يحدث ذلك  –املى المؤهالت )موظف إقبال من حه خالل الفترة القادمة سيكون هناك فإن
متخصصة سواء قطاع خاص التدريب :ما أن مراكز ال بعد أن تقل حجم العمالة التى ال تحمل المؤهالت.

تدريبا متخصصا  "أو مخطط مستقبليا" تقدممنظمات المجتمع المدنى أو الطباعة غرفة صتاعات تابعة لو أ
 .شباب الراغب فى اإللتحاق بالمهنةلل

العمل أمام  األوليمثل التحدى  الدراسة إلى أن صعوبة الحصول عى التدريب الفنى المناسب، وضح تو 
مناسبة للشباب من ال، ثم تأتى بعد ذلك طريقة اإلعالن غير باعةبالنسبة للشباب الخريج فى مجال الط
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أن الحصول على الخبرة إلى  والعاملين بالمطابع أشار  فإنأجل اإلندماج فى هذا القطاع.وفى هذا السياق 
مصادر قلة توفر منها ن التحديات الالزمة والتدريب للتأهل للعمل فى مجال الطباعة قد يواجه مجموعة م

التدريب وقلة الخبرة وزيادة التكلفة.وفى هذا اإلطار يرى مجموعة المشاركين فى الدراسة أنه من األهمية 
بمكان تقديم الدعم المادى والفنى من بعض الشركات لمساعدة الشباب للحصول على التدريب الالزم 

 احة لدى المطابع المختلفة.إضافة إلى زيادة وعى الشباب بالوظائف المت

إستخدام أساليب لإلعالن عن الوظائف المتاحة بقطاع المطابع بشكل مختلف وخلصت الدراسة إلى أن 
أن إستخدام أساليب لإلعالن عن كما  .للقطاع المستهدفينسوف يكون له أثر إيجابى على جذب 

 المستهدفينالوظائف المتاحة بقطاع المطابع بشكل مختلف سوف يكون له أثر إيجابى على جذب 
وفى هذا الصدد يشير العاملون فى إدارة الموارد البشرية بقطاع المطابع إلى أن إستخدام عمليات للقطاع.

معظم أن  كما يلى: سبابى وذلك لعدد من األاإلعالن من خالل الصحف واألساليب المختلفة غير مجد
طريق ، عن وظائف داخل المطابع المختلفة العمالة الماهرة تستخدم وسائل اإلتصال الشخصى للبحث

اإلعالن عن الوظائف الخاصة بالتخصصات المتعلقة بمجال الطباعة غالبا ما تبحث عن أفراد ذوى 
بعض التخصصات الفنية كمسميات فى ، كما أن دريبيس البحث عن كوادر جديدة للتمهارات وخبرات ول

ما يسبب نفور لدى حامل المؤهالت مثل مصطلح " أسطى، صنايعى، فنى " بالنسبة و األعالن وه
للمؤهالت العليا. ويقترح فى هذا الصدد أن يتم إعادة النظر فى التوصيف الوظيفى بحيث يتم تغيير 

 المسمى الوظيفى بحيث يكون لفظ " اخصائى ".

 التوصية

وضع مجموعة من البرامج لتحسيين بيئة العمل الداخلية بقطاع المطابع وخصوصا المطابع صغيرة 
واإلهتمام بدعم منظومة أدارة الموارد البشرية فيما يخص عمليات اإلعالن عن  -المطابع العائلية -الحجم

وال سيما الكوادر الشابة من الوظائف ووضع التوصيف الوظيفى المالئم وخطة جذب المهارات والكفاءات، 
خالل تقديم الدعم الالزم لهم للحصول على التدريب المطلوب والخبرة ، ,ان تنظر الشركات الكبيرة العاملة 

ة التى تسهم من خاللها يجتماعاإل المسئوليةفى مجال الطباعة لذلك التوجه على إعتبار أنه أحد اركان 
 فى حل مشكالت المجتمع.

 درة الموارد البشرية بالمطابع إويين اجرءات التع :سابعا
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قطاع دارة الموارد البشرية تمثل احدى الوظائف الهامة التى سوف تساعد إن وظيفة ألى إخلصت الدراسة 
وقد رصدت  .ر والتطوير المطلوبيحداث التغيإلالزمة لالعمالة الماهرة اجذب على استقطاب و المطابع 

 :فيما يتعلق بادارة الموارد البشرية كما يلى دراسة عدد من المالحظاتال

 حيث يوجد مسمى تنظيمى مسؤل عن  ،توجد وظيفة ادارة الموارد البشرية فقط فى المطابع الكبيرة
صحاب أويقوم بها غالبا  ،فى حين التوجد هذه الوظيفة فى المطابع الصغيرة ،تلك الوظيفة

 العلمية فى هذا الصدد. الفردى دونما االستعانة باالساليب اإلجتهادالمطابع بناء على 
  ونظم عمل وسياسات تطبق مع لوائح تعتمد ادارة الموارد البشرية فى المطابع الكبيرة على

تم بناء على تن ادارة الموارد البشرية فى المطابع الصغيرة أفى حين  ،ىاو العاملين بشكل متس
مان ألشعور بعدم الرضاء لدى العاملين وشعورهمبعدم اما يسبب و وه ،رؤية صاحب المطبعة
 .التحفيزو اواضحة للعمل إجراءات الوظيفى وعدم وجود 

  ياع نشاط ليس ضروريا، ويشكل ض ىدارة الموارد البشرية هإن أيرى اصحاب المطابع الصغيرة
 .هبنفس فضل ان يقوم بهاألمن اه فإنومن ثم  قيمة مضافة حقيقيةنها وظيفة دون أو ، للموارد

  توصيف  –عالن إدارة الموارد البشرية بالوظائف الالزمة بشكل فعال  فى كل المطابع ) إال تقوم
ستخدام إنه على الرغم من أالدراسة الميدانية  أشارتحيث  ،وهكذا( -ترقية –تدريب  –وظيفى 

ا ما يكون قبال ضعيف وغالبألن ا، إال أالمطابع الكبيرة بعض اساليب االعالن فى جرائد يومية
وفى  ،حيث ان العمالة الماهرة محدودة وغالبا ما تكون مستقرة ،رات المنخفضةاصحاب المهأمن 

معارف فى المطبعة التى يرغب أشخاص على  ءاذلك يتم بنا فإن،حالة رغبتها لترك العمل
 .وليس عن طريق البحث فى الجرائد عن وظائف خالية ،ليهاإنتقال إلا

 توصية ال

وذلك للمساعدة فى توفير ، هتمام بوظيفة ادارة الموارد البشريةإلا (الكبيرة –الصغيرة ) المطابعيجب على 
لمطلوبة فى وعية انعدة المطابع على احداث النقلة اليضا مساأو  ،الزمة والحفاظ عليهالاالبشرية الموارد 

بتقديم الدعم الفنى والتأهيل لقطاع . وفى هذا السياق يمكن أن تقوم الجهات المعنية قطاع الموارد البشرية
 المطابع بتقديم برامج تدريبية وتخصصات فى مجال إدارة الموارد البشرية.

 جامعات ( –مراكز تدريب  –مصادر تاهيل وتدريب العاملين فى قطاع الطباعة )مدارس : ثامنا

فى النظام المصرى، حيث تعرضت الدراسة لمصادر التعليم والتدريب للعاملين الفنيين فى قطاع الطباعة 
يوجد عدد من المصادر فى هذا اإلتجاه مثل مراكز التدريب التابعة لوزارة الصناعة ووزارة الشؤون 
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اإلجتماعية، وأيضا مراكز التدريب الخاصة والتابعة للمنظمات غير الحكومية مثل غرفة صناعات 
عات تقدم برامج دراسة جامعية متعلقة الطباعة وجمعية تنمية صناعات الطباعة. كما يوجد عدد من الجام

بمجال الطباعة، ويتم منح درجات علمية فى هذ الصدد. وتقدم جمعية تنمية صناعات الطباعة  وأكاديمية 
الطباعة التابعة لمؤسسة هايدليبرج برامج تدريبية متخصصة، هذا باإلضافة إلى تنامى ظاهرة المراكز 

 بية فى مجال الطباعة والمهارات المتعلقة بها.التدربية الخاصة التى تقدم برامج تدري

ويواجه التعليم الفنى فى الحالة المصرية عددا من التحديات ومنها: 
ل؛ العمنظامالتعليمالفنىالحالىاليسلحالطالببمايؤهلهللحصولعلىفرصالعملوالترقىوالمنافسةفىسوق

 لى تسريبخريجىتلكالمرحلةلاللتحاقبالتعليمللتعليمالفنىممايؤدىاالمتدنية  نظرةالدولةوالعاماللمصرىوالمجتمعو 
؛ وضعف اإلهتمام والوعى بالتعليم الصناعى، إلى الدرجة ضعف جودة المخرج من التعليم الفنىالعالى؛ و 

بتدني وضعه اإلجتماعي وعدم جدوي ما يمر به من فيها الفرد الملتحق بهذا النوع من التعليم  يشعرالتى 
نماذج لتقديم خمس الدراسة . وقد تناولت مهاريا واجتماعيا واقتصادياخبرات تعليمية في النهوض به 

مركز بيترا للتدريب والتوظيف التابع مركز التدريب المهني، و التدريب للعاملين فى مجال الطباعة وهم: 
 لغرفة صناعات الطباعة، وأكاديمية الطباعة بالقاهرة )يوسف عالم(، وجمعية تنمية صناعات الطباعة.

ال يوجد الوعى لدى ؛ و توفر التمويل الكافى مراكز التدريب من مجموعة من التحديات ومنها: قلة وتعانى
عدم رغبة ؛ و ثمار فى الموارد البشرية العاملةبأهمية اإلست الحجم، أصحاب المطابع وخصوصا الصغيرة

ابع فى الوقت الحالى نوعية العمالة الموجودة بالمط، و أصحاب المطابع لتفرغ العمالة لفترة طويلة نسبياً 
ليست مؤهلة للتعامل مع الماكينات الحديثة ومن ثم يواجه المركز تحديًا فى إطار تقديم البرامج التدريبية 

 المناسبة لمستوى العاملين والتى تتالئم مع التغييرات الحادثة فى المجال.

 التوصية

دعم منظومة التعليم الفى بالمدارس التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشئون اإلجتماعية وذلك من 
؛ التركيز على تحديث المناهج التعليمية؛ و الرقابة على العملية التعليميةتطوير قدرات المعلمين؛ و خالل: 

منظومة التدريب الخاصة بالعمالة  . كما تؤكد الدراسةعلى ضرورة دعمتطوير عمليات التدريب العملىو 
الفنية فى قطاع المطابع من خالل مجموعة من التدخالت وهى: زيادة وعى أصحاب المطابع والقائمون 
على إدارة الموارد البشرية نحو أهمية التدريب واإلستثمار فى الموارد البشرية والعائد من ذلك على تطوير 

وفير الدعم المادى من خالل التنسيق مع مصادر التمويل وتوسيع أنشطة تلك المطابع. أيضا فإن ت
خصوصا المطابع الصغيرة التى تشكل الجزء األكبر من خريطة المطابع  –المعنية بتطوير قطاع المطابع 

فى الحالة المصريرة مثل الصندوق اإلجتماعى للتنمية ومركز تحديث الصناعة، وأيضا من خالل 
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بتطوير القطاع. فى هذا السياق فإنه من األهمية بمكان وضع  مساهمات رجال اإلعمال المعنيين
إستراتيجية لدعم القدرات المؤسسية لمراكز التدريب، وال سيما تلك التى تديرها منظمات غير حكومية مثل 
غرفة صناعات الطباعة والجمعيات األهلية من أجل تقديم برامج تدريبية ذات جودة عالية وبتكلفة مناسبة. 

هذا اإلطار أيضا تأليف وترجمة العديد من المرجعيات التدريبة "الحقائب والكتب واألدلة" من  ويمكن فى
أنه من أجل إتاحتها للعاملين بالقطاع سواء من خالل مطبوعات أو المواقع اإلليكترونية. إضافة إلى ذلك ف

حصول على التدريب األهمية بمكان تقديم الدعم المادى والفنى من بعض الشركات لمساعدة الشباب لل
لإللتحاق بالوظائف الفنية بالمطابع وذلك وفق الشروط الجاذبة لكل من الشباب والشركات، ويجب  الالزم

 .زيادة وعى الشباب بالوظائف المتاحة لدى المطابع المختلفةأن يتزامن ذلك مع منظومة 

 : الرؤية المجتمعية للعاملين الفنيين فى قطاع الطباعةتاسعا

وذلك من منظور الفئات  ،تحليل رؤية المجتمع تجاه الوظائف الفنية فى قطاع الطباعةالدراسة بقامت 
وقد  .قيادات المجتمعو ،مورأللياء او أو  ،"مؤهالت عليا ومتوسطة"المختلفة للشباب الخرجين  اإلجتماعية

 :شرات الرئيسية وهىؤ خلصت الدراسة الى مجموعة من الم

 كبيرة من النسبة ويعود ذلك لل-مل أصحاب المؤهالت بمجال الطباعةيعأن يوجد لدى المجتمع تقبل ب
مما يغير وجهة نظر المجتمع تجاه نوعية األعمال التى يقوم بها خريجوا الجامعات  -البطالة

األعمال التى تساعد فى الحصول على و تغيرت نظرة المجتمع لتتجه نح، كما أنه والمؤهالت المتوسطة
وخصوصا فى تلك الفئات الفقيرة والتى ال يوجد لديها ، تمام بالبعد اإلجتماعىدخل مناسب وتقليل اإله

قبوله كمهنة و أوقد يوجد بعض العوامل التى تجعل األفراد مترددين للعمل بهذا القطاع  تأمين معيشى.
ظروف العمل " :أنها مهنة شاقة وتسبب مشكلة لمن يعملون بهاسباب منهالعدد من األ

صابات.ويستدل من النتيجة السابقة أن الصورة المخاطر و "الصعبة المحيطة بالمهنة من حوادث وا 
وتصحيح  التصورات تحتاج إلى مراجعةالذهنية لدى أفراد المجتمع حول مهنة الطباعة تتضمن بعض 

 .لدى أفراد المجتمع
  ة للعمل المؤهالت الجامعيو أمانع ثقافى فى قبول خريجى المدارس الفنية  المجتمعأنه ليس لدى كما

ن كان هناك ميل أكثر لتقبل أصحاب المؤهالت المتوسطة للعمل بهذا  فنى فى مجال الطباعة، وا 
المجتمع بخصوص العمل فى المجال  لدىيجدر اإلشارة فى هذا السياق أن الصورة الذهنية و  المجال.
تضمن يتضمن دائمًا مجموعة من المعطيات مثل:العمل فى وسط غير مناسب ي”Technical“الفنى

ويرتبط  ،أن العمل الفنى يتضمن بالضرورة أعمال عضلية شاقةفقيرة؛ و أفراد ذوى خلفيات إجتماعية 
أن العمل و ؛ فكرة العمل الشاق عنفى المنظومة الثقافية المصرية أن المؤهالت العليا يجب أن تنأى 
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أن األفراد ؛ و الوظيفةالفنى يتضمن عدم تقدير منظومة المؤهالت الجامعية وال يتضمن ترقيًا فى سلم 
 العاملين فى المجال الفنى بالضرورة يأتون من خلفيات إجتماعية فقيرة.

إلى أهمية التواصل المباشر مع المجتمع لتغيير المفاهيم واإلتجاهات، أشارت الدراسة وفى هذا الصدد
التى تجعل منها آلية حيث أن اإلعالم المحلى " قنوات التليفزيون المصرية " لم تعد تحظى بدرجة اإلقبال 

 .مناسبة لتغيير وعى المجتمع تجاه قضية العمالة الفنية

 التوصية

خصصة وأنها تلمجتمع حول أهمية قطاع العمالة الفنية الماوعية وضع وتنفيذ إستراتيجية أعالمية تهدف لت
النظر  بالمطابعإدارة الموارد البشرية كما يجب أن تعيد  طبقة إجتماعية منخفضة. تعكسليست بالضرورة 

المسميات  الخاصة بالعاملين بالقطاع الفنى بما يتمشى مع المسميات األكثر قبواًل إجتماعيًا ومثال فى 
ذلك بداًل من إطالق مسمى " مساعد مطبعجى " يمكن إستخدام مسميات وظيفية مثل " أخصائى رابع 

النسبة لحملة المؤهالت العليا وذلك فى " وأخصائى ثالث طباعة " ب ،طباعة " بالنسبة للمؤهالت المتوسطة
 ،النماذج الناجحة للعمل فى قطاع الطباعةنشر رصد و إضافة إلى أهمية  خالل منظومة ترقية متكاملة.

 اإلجتماعيةمن خالل وسائل اإلعالم المختلفة من أجل التأكيد على أهمية ذلك القطاع والعوائد المادية و 
 فى هذا القطاع.اب الخريج للعمل بالشجنيها التى ي

 : العوامل المؤثرة على تطور المهن الفنية فى قطاع المطابع والشراكة بين األطراف المسئولة عاشرا

تعــانى مــن بعــض التحــديات التــى   -خصوصــا تلــك المطــابع صــغيرة الحجــم –أن المطــابعالدراســة أظهــرت 
، تطبيـق المبـادئ اإلدريـة الحديثـةقلـة منهاالوظائف الفنية فى قطـاع الطباعـة تطور تؤثر بشكل سلبى على 

 معــدم وضــوح االدوار واإلختصاصــات الخاصــة بمهــا، و العوامــل الخاصــة برضــاء العــاملينوقلــة اإلهتمــام ب
 .نظام تقييم األداء، وضعف أو عدم وجود وطبيعة  االعمال التى يقومون بها

ال يوجد على سبيل المثال –أنه كما يشهد قطاع الطباعة ندرة فى الدراسات المتعلقة بتطوير القطاع. ذلك 
تحديد والتى يمكن أن يستخدمها العاملون فى المطابع لو  ،دراسة حول متوسط الرواتب فى قطاع الطباعة
كما يعانى القطاع من ندرة فى ، بناء على رؤية السوق األجور المناسبة للعاملين فى مختلف القطاعات

الدرسات الخاصة بإحتياجات الموارد البشرية والتخصصات المطلوبة مما يعطى مؤشرا سواء للشباب 
الداخل سوق العمل ومراكز التدريب والجهات التعليمية حول بناء المناهج االتدريبية وبرامج التعليم 

اع المطابع ندرة فى رصد وتسجيل النماذج المطلوبة لمقابلة إحتياجات سوق العمل. كما يشهد قط
 اإليجابية الناجحة وتسويقها من أجل دعم الصورة اإليجابية الجيدة حول العمل الفنى فى قطاع الطباعة. 
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 التوصية

وضع إستراتيجة من أجل تخطيط وتصميم عدد من الدراسات حول تطوير قطـاع الطباعـة، ويمكـن أن يـتم 
المطابع، وغرفة صناعات الطباعة، ومنظمات المجتمع المدنى مثل جمعية ذلك من خالل التعاون ما بين 

تنمية صناعات الطباعـة،  والجهـات الداعمـة مثـل الصـندوق اإلجتمـاعى للتنميـة، والجهـات صـاحبة الخبـرة 
مثل الكليات المعنية بقطاع الطباعة ومركز تحديث الصناعة. وتشير الدراسة إلى مجموعة من المقترحات 

تحديـــد ؛ و نســـبة العجـــز فـــى التخصصـــات المختلفـــة فـــى المطـــابعلصـــدد مثـــل الدراســـات الخاصـــة بفـــى هـــذا ا
 .فعاليتهاصادر التدريب الالزمة ومدى وم مصادر إمداد المطابع بالكوادر الالزمة

 منظمات المجتمع المدنىدور حادى عشر: 

لحالة الفقر التى تعيشها  أن مشكلة البطالة تمثل عاماًل جوهريا ومسببامنظمات المجتمع المدنى تدرك
لمتوفرة لدى الشباب ، وأن ضعف المستوى التعليمى والمهارات ااالسر المختلفة داخل المناطق الفقيرة

وخصوصا فى تلك القطاعات التى تحتاج إلى  ، يمثل أحد األساب وراء صعوبة إيجاد فرصة عمل،الخريج
وخصوصا تلك القطاعات التى  ،عاتعزوف الشباب عن العمل فى بعض القطاإلى  ةإضاف عماله.

وأيضا  ،مثل الصورة الذهنية لدى المجتمع حول تلك المهن سبابأل،وقد يرجع ذلك تحتاج ألعمال فنية
إضافة إلى عدم توفر المهارات والمعارف الالزمة لدى الشباب وخصوصا  ،ظروف العمل السيئة بها
 أصحاب المؤهالت العليا.

ج للعمل فى أنها يمكن أن تقوم بدور فعال فى دعم وجذب الشباب الخريمنظمات المجتمع المدنى ترى و 
الشباب المستعد للدخول فى قطاع الطباعة عدد عمل الدراسات الالزمة حول قطاع الطباعة من خالل
نشر الوعى بأهمية العمل لدى المواطن والفئات المستهدفة وذلك لتغيير الصورة و ، والشروط الالزمة لذلك

تنفيذ شراكات مع قطاعات األعمال فى مجال  ، إضافة إلى المناسبة حول وظيفة فنى طباعة الذهنية غير
الطباعة لتوفير فرص تدريب وعمل فى مجال الطباعة، إضافة إلى التنسيق مع مراكز التدريب الخاصة 

 بمهنة الطباعة لتوفير فرص التدريب المناسبة.

جه بعض التحديات لتحقيق المبادرات السابقة مثل: توا منظمات المجتمع المدنى ويجدر اإلشارة أن 
فى  وغير التقليدىلحر لدى تلك المنظمات حول دورها فى دعم فكر العمال اإلستراتيجيةضعف الرؤية 

قلة األدوات والحقائب ؛ و ضعف القدرات المؤسسية لدى تلك المنظمات؛ و القطاعات المختلفة لدى الشباب
تلك المنظمات من أجل تنفيذ برامج لتدريب وربط الشباب بمناطق الفنية التى يمكن أن تستخدمها 

 القطاعات المختلفة. قلة المبادرات فى إتجاه إنشاء شراكه فعالة بين، وايضا اإلحتياج للعماله
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 التوصية

دعم منظومة من أجل المشاركة الفعالة فى منظمات المجتمع المدنى تنفيذ إستراتيجية لجذب و تصميم 
للعمل كفنيين فى قطاع المطابع، وذلك من خالل وضع مجموعة من الحوافز فى هذا تأهيل الشباب 

مدادهم باألدوات والموارد المطلوية. كما يجب أن يتم دراتهم السياق ووضع خطة لبناء ق وضع برنامج وا 
 والمطابع من أجل تنفيذ مجموعة من المبادرات التىمنظمات المجتمع المدنى متكامل لدعم الشراكة بين

عداد كوادر من شباب االخريجين للعمل كفنيين فى هذا القطاع. إضاف إلى المشاركة  ةتستهدف جذب وا 
خصوصا أنه يوجد مباردات  –عمال والمزايا المترتبة عليها ألطبيعة تلك او فى رفع وعى المجتمع نح
 ناجحة فى هذا االسياق.  

 المعنية بتطوير قطاع الطباعة فى مصردعم الرؤية المتكاملة بين األطراف االمختلفة ثانى عشر: 

والتنسيق بين األطراف المعنية بتطوير قطاع  ناو التعخلصت الدراسة فى هذا السياق إلى ضعف درجة 
وما يترتب عليه من عدم توفر الظروف المناسبة لجذب قطاع كبير من الشباب للعمل فى ذلك  ،الطباعة

، وغرفة صناعات الطباعة، منظمات المجتمع المدنىن القطاع، ومن ذلك على سبيل المثال العالقة بي
 الجهات التعليمية الخاصة بتأهيل الكوادر الفنية للقطاع.والمطابع، ومراكز التدريب، و 

 التوصية

بين األطراف  إعتمدت الدراسة فى هذا الصدد على دراسة تفصيلية أكثر عمقا فى تحليل بعد الشراكة
(23)التى خلصت إلى وضع نموذج للتعاون والشراكة وتوزيع األدوار كما يلى و  المختلفة

: 

 يجب على المطابع أن تأخذ خطوات أكثر مسئولية وجدية حول تطوير قطاع الطباعة، حيث .المطابع
قوم بدور فى تطوير منتجاتها وتطبيق مبادىء اإلدارة الحديثة واإلستثمار فى الموارد تيجب أن 

 .لديها باإلضافة إلى اإلهتمام بعمليات التسويق البشرية العاملة
 صناعات . طبقًا للدور المرسوم لغرفة غرفة صناعات الطباعة وجمعية تنمية صناعات الطباعة

يجب أن تقوم بدور رئيسى فى دعم القطاع والتعبير عن مصالح أعضائها أمام الحكومة، الطباعة 
خالل ورش العمل والحلقات التدريبية كما يجب  وتسهيل تبادل أفضل الممارسات ونشر المعرفة من

على غرفة الطباعة أن تقوم بوضع مجموعة من المعايير وتنفيذ برامج تدريبية لتلك المطابع من أجل 
 الحصول على اإلعتمادات المطلوبة، وأيضًا عمل جوائز سنوية لدعم وتشجيع القطاع بمصر.
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Progress Business Consultants, An Assessment of the Present Performance of the Egyptian Printing Industry :

Strategy Development, Op.cit., p. 19 



 92 دراسة حول الرؤية المجتمعية للعاملين الفنيين فى قطاع الطباعة

 

 .ازن فى عمليات المنافسة بين المطابع الخاصة يجب أن تعمل الحكومة على إحداث التو  الحكومة
صدار التشريعات الالزمة من أجل إعطاء مساحة أكبر للتنمية أمام قطاع  والمطابع التابعة للحكومة وا 

 المطابع.

 :(24)وقد حددت الدراسة عددا من األفعال المحددة لتنفيذ برنامج التطوير كما يلى

 مكونات البرنامج البرنامج الطرف
عادة النظر فى  التدريب اإلدارى  المطابع تحفز وتساعد األفراد لحضور البرامج التدريبية وا 

 أهمية اإلستثمار فى األفراد مقابل الماكينات.
اإلستثمار فى العاملين بالمطابع وأيضًا تطوير عمليات التخصص  تنمية العاملين 

 وما يرتبط بها حسن التنظيم. 
 الشراكة.و ادراسة إمكانيات العمل من خالل مفهوم الدمج  تشجيع اإلستثمار 

 تخصص الموازنة الالزمة لعمليات التسويق. التسويق 
غرفة 

 الطباعة 
جمعية و 

تنمية 
صناعات 
 الطباعة

إعادة هيكلة غرفة 
 الطباعة

جراء إعادة الهيكلة المطلوبة  إعادة دراسة رؤية ورسالة الغرفة وا 
 وتطوير البرامج المقدمة ألعضائها.

 تنفيذ عدد من السيمنارات وورش العمل بواسطة متحدثين دوليين. دعم عمليات التدريب 
وضع معايير لألداء 

 المعيارى للمطابع
 وضع نظام لتقييم أداء المطابع واإلعتماد.

صناعات  تسويق
 الطباعات المصرية

فى مصر من خالل المواقع صناعات الطباعة دعم أنشطة تسويق 
 األلكترونية.

 طبع أدلة إجرائية حول التسويق للطباعة.
عمل جائزة لتطوير 

 الطباعة المميزة 
 وضع نظام للتميز والجوائز المرتبطة به. 

 إيجاد داعم للجائزة وراعى. 
 مزيد من الشفافية لدى المطابع التابعة للحكومة. صدعم تكافؤ الفر  الحكومة 

عفاءات ضريبية بما يساعد على دعم ونم الضرائب  القطاع.و إعطاء دعم وا 
الشفافية فى إجراءات 

 المناقصات
 إجراءات أكثر شفافية فى ممارسة العطاءات.

 .اإلنتاجية للمنافسة الخارجيةو دعم منظومة الجودة
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 جدول توزيع العينة على مصادر البيانات المختلفة .0
 

أصحاب  العينة 
 المطابع 

إدارة 
الموارد 
 البشرية

العاملون 
بالمطا

 بع

غرفة 
صناعات 
 الطباعة

 مراكز
 التدريب

طالب 
مركز 

التدريب 
 المهنى 

إدارة  
مركز 

التدريب 
 المهنى

شباب 
 الخريجين

أفراد 
 المجتمع

منظمات 
غير 

 حكومية

مقابالت 
 فردية

1 8 64 2 2 04 0 31 46 4 

مقابالت 
 بؤرية

  4      71  

 4 472 31 0 04 0 0 37 7 1 المجموع 
 مفردة 221 إجمالى عدد مفردات العينة 

 

 عدد المجموعات البؤرية واألفراد المشاركين من المطابع بمناطق الدراسة .3
 

 عدد المشاركين بالمجموعة البؤرية عدد المجموعات البؤرية المطبعة 
 0 4 الجيزة -بشتيل  –السالم 
 1 4 القاهرة -جسر السويس –التسنيم 

 4 0 اإلجمالى 
 

 واألفراد المشاركين من المجتمع بمناطق الدراسة عدد المجموعات البؤرية .2
 

 عدد المشاركين بالمجموعة البؤرية عدد المجموعات البؤرية المنطقة 
 3 4 مدينة السالم  -القاهرة 
 3 4 السيدة زينب  -القاهرة 
مصر  -منطقة الزهراء –القاهرة 
 القديمة

4 7 

 6 4 أرض اللواء –الجيزة 
 6 4 الخيمةشبرا  -القليوبية

 71 0 اإلجمالى 
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 جدول توزيع عينة المطابع على المحافظات .4
 

 نسبة العينة )%( عدد المفردات  عدد المطابع  المحافظة
 11 72 6 القاهرة
 14 71 0 الجيزة

 3 0 4 مدينة العاشر من رمضان
 422 64 40 المجموع 

 

 جدول توزيع عدد المفردات ونسبة العينة على المطابع .6

 نسبة العينة عدد المفردات اسم المطبعة المحافظة 
جسر  -مطبعة السالم القاهرة 

 9 6 القاهرة -السويس

سعد  -مطبعة العاصمة

 7 5 القاهرة -زغلول

جسر  -ينتومطبعة أى ب

 1 1 القاهرة -السويس 

جسر السويس  -مطبعة تسنيم 

 7 5 القاهرة -

جسر  -مطبعة غرناطة

 6 4 القاهرة -السويس 

 13 9 القاهرة -مطبعة مكة

 -أمبابة -مطبعة الجزيرة الجيزة 

 13 9 الجيزة

 -أكتوبر 6 -مطبعة جلوباك

 9 6 الجيزة

 13 9 الجيزة -بشتيل  -مطبعة سالم

 6 -مطبعة نهضة مصر
 7 5 الجيزة -أكتوبر

 -أكتوبر  6 -مطبعة يوميباك

 7 5 الجيزة

 7 5 الشروق مطبعة مدينة العاشر من رمضان

 
 على التخصصات المختلفة لمهنة الطباعة من حيث المؤهالت العينةمفردات توزيع جدول  .5

 
إبتدائية  بدون مؤهل التخصص

شهادة وأ

 األميةومح

مؤهل  إعدادية

 متوسط
مؤهل فوق 

 متوسط
مؤهل 

 جامعى
إجمالى عدد 

 المفردات 
 نسبة العينة 

 %22 14 1 3 8 0 1 1فنى 
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إبتدائية  بدون مؤهل التخصص

شهادة وأ

 األميةومح

مؤهل  إعدادية

 متوسط
مؤهل فوق 

 متوسط
مؤهل 

 جامعى
إجمالى عدد 

 المفردات 
 نسبة العينة 

تجهيزات 

طباعة 

 أوفست
فنى 

تجهيزات 

طباعة 

 التغليف

1 0 0 0 1 0 2 3% 

فنى 

تجهيزات 

طباعة سلك 

 سكرين

0 0 0 0 0 0 0 0% 

فنى طباعة 

رقمية 

 ديجيتال

0 0 0 0 0 0 0 0% 

فنى طباعة 

اوفست ذات 

التغذية 

 بالفرخ

2 0 1 2 2 1 8 13% 

فنى طباعة 

أوفست ذات 

التغذية 

 بالويب

2 0 0 2 2 1 7 11% 

فنى طباعة 

 فلكسو
0 0 0 1 0 0 1 2% 

فنى طباعة 

 جرافيور
0 0 0 0 0 0 0 0% 

فنى طباعة 

سلك 

 سكرين

0 0 0 0 0 0 0 0% 

فنى تشطيب 

 مطبوعات
1 0 2 4 0 0 7 11% 

فنى تجليد 

مطبوعات 

 أوفست

2 1 1 3 0 2 9 14% 

فني تجليد 

مطبوعات 

 التغليف

3 2 2 6 1 1 15 24% 

 %100 63 6 9 26 6 4 12 المجموع 
  %100 %10 %14 %41 %10 %6 %19 العينة  نسبة

 

 جدول توزيع عينة الشباب الخريج على مناطق الدراسة .1
 

 النسبة عدد العينة المنطقة 
 18 13 منطقة السيدة زينب -القاهرة
 3 2 منطقة الزهراء -القاهرة



 99 دراسة حول الرؤية المجتمعية للعاملين الفنيين فى قطاع الطباعة

 

 النسبة عدد العينة المنطقة 
 22 16 مدينة السالم -القاهرة
 4 3 منطقة المنيل -القاهرة 
 1 1 العالو بوالق أبمنطقة  -القاهرة 
 3 2 منطقة الكنيسة -الجيزة
 1 1 منطقة المنيب -الجيزة 
العمرانية -زاوية مسلم-منطقة "الجيزة -الجيزة 
 8 6 كفر طهرمس"-التعاون-الشرقية
 11 8 منطقة أرض اللواء وميت عقبة -الجيزة 
 8 6 منطقة إمبابة والعجوزة" -الجيزة

 21 15 الخيمةمنطقة شبرا  -القليوبية 
 %422 37 المنطقة 

 

 جدول توزيع الخريجين على سنوات التخرج .1
 

 السنة
 نسبة عدد

4440 – 4444 3 43.0 % 
0222 – 0224 00 00 % 
0242 – 0247 44 03.0 % 

 % 422 12 المجموع
 

 شكل توزيع الخريجين على التخصصات المختلفة .9
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 للمشاركين فى عينة الخريجيين اإلجتماعيةالحالة جدول  .01
 
 النسبة العدد اإلجتماعيةالحالة 
 % 61 13 أعزب
 % 44 41 متزوج

 % 43 40 متزوج ويعول 
 % 422 37 المجموع

 

 جدول توزيع عينة أفراد المجتمع على المناطق المختلفة  .00

 النسبة  العدد المنطقة 
 16 15 منطقة السيدة زينب -القاهرة
 2 2 الزاوية الحمراء منطقة -القاهرة
 1 1 منطقة الزهراء -القاهرة
 21 20 مدينة السالم -القاهرة
 10 10 منطقة المنيل -القاهرة 
 4 4 منطقة الكنيسة -الجيزة
 1 1 منطقة المنيب -الجيزة 
 3 3 كفر طهرمس"-التعاون-العمرانية الشرقية-زاوية مسلم-منطقة "الجيزة -الجيزة 
 15 14 منطقة أرض اللواء وميت عقبة - الجيزة
 6 6 منطقة إمبابة والعجوزة" -الجيزة

 21 20 منطقة شبرا الخيمة -القليوبية 
 100 96 اإلجمالى 
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 لشباب الخريج، وامركز التدريب المهنىالب طو ، رأى عمال مطبعةجدول  مقارنة بين  .03
 التخصص المفضلو نح
المفضل التخصص  رأى عمال مطبعة التخصص 

مركز التدريب  البلط
 المهنى 

التخصص المفضل 
 مؤهل عال مؤهل متوسط  لشباب الخريجل

فنى تجهيزات طباعة 
 أوفست

30% 23% 75% 26% 

فنى تجهيزات طباعة 
 التغليف

9% 3% 10% 15% 

فنى تجهيزات طباعة 
 سلك سكرين

4% 0%  5% 

فنى طباعة رقمية 
 ديجيتال

7% 38% 5% 23% 

طباعة اوفست فنى 
 ذات التغذية بالفرخ

9% 3%  3% 

فنى طباعة أوفست 
 ذات التغذية بالويب

6% 4% 5% 3% 

 %5  %1 %1 فنى طباعة فلكسو
 %3  %1 %0 فنى طباعة جرافيور
فنى طباعة سلك 

 سكرين
3% 1%  5% 

فنى تشطيب 
 مطبوعات

16% 4%  5% 

فنى تجليد مطبوعات 
 أوفست

14% 1%  0% 

مطبوعات فني تجليد 
 التغليف

16% 6% 5% 8% 
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 قائمة بأسماء المتقابل معهم .02
 المكان  المنظمة  الوظيفة  األسم  م
براهيم   4  المهندسين دار نهضة مصر للنشر  المدير اإلقليمى  عبد العزيزا 
 كورنيش النيل  غرفة صناعات الطباعة  مجلس اإلدارة و عض إحمد جابر محمد  0
يوسف  –أكاديمة الطباعة  عام  مدير أحمد خطاب  7

 عالم 
 -المنطقة الحرة
 مدرينة نصر 

 -مدينة العبور مطابع الشروق إدارة الموارد البشرية  أحمد بهجت أحمد  1
 القاهرة  

 كورنيش النيل  غرفة صناعات الطباعة  رئيس مجلس اإلدارة  خالد عبده  0
دار نهضة مصر للطباعة  نائب مدير عام المطابع  العالو أيمن عبده أب 6

 والنشر
 –المدينة الصناعية 

 الجيزة  –أكتوبر  6
 -القصر العينى مطبعة مكة مدير مطبعة  أيهاب  3

 القاهرة
 -مدينة العبور مطابع الشروق  إدارة الموارد البشرية  أحمد سامى  7

 القاهرة  
 –جسر السويس  مطبعة التسنيم  صاحب المطبعة  محسن  4

 القاهرة
 –جسر السويس  مطبعة غرناطة  صاحب المطبعة  خالد  42

 القاهرة
 الجيزة  –بشتيل  مطبعة سالم  صاحب مطبعة  هانى حسن سالم  44
 الجيزة  -المهندسين مطبعة الجزيرة  مدير اإلنتاج والصيانة  يوسف عبد الهادى  40
 -سعد زغلول شارع مطبعة العاصمة  صاحب مطبعة  إسالم عنان  47

 القاهرة 
 –المدينة الصناعية  مطبعة يومى باك مدير تشغيل وصيانة  حسن محمد العبد  41

 الجيزة –أكتوبر  6
 –المدينة الصناعية  مطبعة جلوباك  مدير إدارة الموارد البشرية هانى محمد  40

 الجيزة –أكتوبر  6
 –المطابع اإلميرية  التدريب المهني مركز مركز التدريب المهني –مدير عام  عائشة  46

 الجيزة 
 –المطابع اإلميرية  مركز التدريب المهني رئيس قسم الجمع التصويرى حامد عبد الناصر  43

 الجيزة 
 


