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 ملخص البحث:

بالعمالة المدربة والمؤهلة القادرة على  الشك أن التعليم الفنى هو سبيل التقدم اإلقتصادى لألمم ، وداعم الصناعة المصرية

استيعاب التطورات المتالحقة فى العالم، لذلك البد من مؤائمة مخرجات التعليم الفنى بمتطلبات سوق العمل فى قطاع 

الطباعة والتغليف، لتحقيق هذا الهدف قام الباحثين بتحديد مجتمع الدراسة الممثل فى مسئولى المطابع محل تدريب طالب 

مدرسة الفنية للتعليم المزدوج بإسكو، وتصميم استبيان مقسم الى ست محاور لمعرفة الموضوعات والمهارات المطلوب ال

االستناد الى محاور االستبانة بعد تحليلها  توجيه الطالب نحوها وادراجها فى المناهج النظرية والعملية، وتوصل الباحثين إلى

فى وضع مناهج التعليم الفنى قسم الطباعة والتغليف النها تفى بمتطلبات سوق  % 86حتى  %69إحصائياً وثبات نسب أهميتها من 

 العمل فى حدود عينة البحث.

  سوق العمل المصرى.-التعليم الفنىالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

No doubt that technical education is the way of economic progress of nations, and supports 

the Egyptian industry with trained and qualified workers capable of absorbing the successive 

developments in the world. Therefore, the output of technical education must be aligned with 

the requirements of the labor market in the printing and packaging sector. To achieve this 

goal, the researchers identified the study community represented in the press officials in the 

training of the students of the technical school for double education in ISESCO and design a 

questionnaire divided into six axes to identify the subjects and skills required to guide the 

students towards them and to include them in the theoretical and practical methods. The 
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researchers reached the basis of the questionnaires after analyzing them statistically And the 

importance of the percentages of their importance from 69% to 86% in the development of 

technical education curricula printing and packaging section because it meets the 

requirements of the labor market within the limits of the research sample.      

Key words: Technical education - Egyptian labor market.  

 مقدمة:

تقدم يؤثر التعليم تأثيًرا مباشًرا في التقدم اإلقتصادي لألمم، ويمثل التعليم الفني خاصة التعليم الصناعي عصب الصناعة الوطنية وطريق ال

من والرخاء، حيث أنه يمد الصناعة بالعمالة المدربة والمؤهلة القادرة على استيعاب التطورات المتالحقة والمتسارعة في العالم ، وقد وجد 

أن إنتاجية الفرد تقاس بنوع وكم وجودة  ًواقع تجارب بعض الدول العربية ودول العالم األخرى التى تمتلك العمالة المؤهلة علمياً وعمليا

لتعليم الذى حصل عليه ومدى التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، لذلك البد من تفعيل دور الجهات المستفيدة من ا

ك مخرجات التعليم الفنى الخاص بالطباعة والتغليف )محل الدراسة الميدانية( الممثلة فى المؤسسات الطباعية التي يتدرب بها الطالب، وكذل

لتى يعمل بها الخريجين فى تحديد المهارات المطلوبة منهم ووضعها ضمن اهداف المناهج لتحقيق التنمية الصناعية فى بعض المطابع ا

 مصر.

 

 مشكلة البحث:

 ال تكفي المناهج الحالية لتأهيل الطالب بالمهارات المعرفية والمهنية والنوعية الالزمة لإليفاء بمتطلبات سوق العمل المصرى.

 

  أهداف البحث:

 يسعى هذا البحث لتحقيق ما يلي:

إشراك الجهة المستفيدة في تحديد اطار عام للمهارات والمعارف الفنية والمهنية والنوعية المطلوب ادراجها في المناهج الخاصة   -1

 بالطباعة والتغليف الستثمارها في طالب اليوم وعامل الغد. 

 الطباعة والتغليف لتحقيق التنمية الصناعية للبالد في هذا المجال.امداد سوق العمل بالعمالة المدربة الواعية في مجال  -2

 

 منهج البحث:

حيث تم االعتمااد هناا علاى أسالوب قاوائم االساتبيان لجماع البياناات األولياة الالزماة إلجاراء  يعتمد البحث على المنهج التحليلي اإلحصائي

 وإتمام الدراسة الميدانية. 

 

 خطة البحث:

 سعياً لتحقيق أهداف البحث قسمت خطة الدراسة للمحاور التالية : 

 المحور األول : التعليم الفنى الصناعى وسوق العمل 

 المحور الثانى : المهارات الالزمة لتحقيق الموائمة بين مخرجات التعليم الفنى وسوق العمل

 التعليم الفنى الصناعى وسوق العمل المحور األول :

 

 الصناعي الفني الثانوي التعليم فلسفة

 وتنمية والخدمات واإلدارة المختلفة الصناعة مجاالت في الفني فئة إعداد على الصناعي الثانوي الفني التعليم فلسفة تقوم

 على يقوم حيث الشاملة ، التنمية تحقيق في للمساهمة الالزمة الفنية بالمهارات الطالب وتزويد للدارسين الفنية الَملكات

 3المدارس. بهذه الملتحقين للطالب األكاديمية والمهارات الفنية المهارات بين التوازن تحقيق
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 اإلنتاج قطاعات لتزويد المطلوبة البشرية القوى إعداد في رئيس دور له الصناعي الثانوي الفني التعليم فإن ثم ومن

 التنمية لعملية األساسية القاعدة هي البشرية الموارد تنمية إِن حيث الالزمة ، والمهارة العاملة بالقوى المختلفة والخدمات

 المختلفة. المجتمعات في

 عملية لذلك تأتي ،التكنولوجى رالتطو وبدرجات للمجتمع، واإلجتماعى قتصادىاإل بالواقع الصناعي الفني التعليم ويرتبط

 حد   على والنامى المتقدم العالم بلدان أغلب في التعليم لوزارات العاجلة المهام قائمة رأس على التعليم من النوع هذا تطوير

 6سواء.

 

 5مشروع التعليم والتدريب المزدوج:

 اتفاقية بداية تجربة أو مشروع رائد في مجال التعليم  الثانوي الصناعي وذلك لربط المدرسة الصناعية بسوق العمل، كانت

من خالل المشروع الرائد بمدينة  1995التطبيق العملى عام ، ثم بدأ  ١٩٩٤ عام في المزدوج للتعليم "كول – مبارك"

 .إلى مواقع أخرى ومجاالت جديدة العاشر من رمضان ، ثم امتد

 الفني للتعاون األلمانية المنظمة من مساعد وبدعم األلمانية ، الحكومة من ممول مصري ألماني فني تعاون برنامج وهو

 ممثلة والتعليم التربية وزارة المشروع هذا في ُوتشاِرك المصري، للجانب ممثلة والتعليم التربية وزارة مع باالشتراك

 غير والجمعيات األعمال ، ورجال واالتحادات ، المستثمرين ، وجمعيات المصانع ، وأصحاب المصرية ، للحكومة

 German Agency forالفنى للتعاون األلمانية ، والوكالة والتنمية الدولي للتعاون االتحادية للوزارة ممثلة الحكومية ،

Technical Cooperation   ،أيام (٤لمدة ) والمصانع الورش داخل المهن إحدى على عمليا تدريبا المتدرب يتلقى و 

 لمدة)يومين( المدرسة ومعامل فصول داخل النظرية والفنية الثقافية المواد وتلقى، المهارات العملية تنمية بهدف أسبوعيا

 مهارة ذات لعمالة االحتياج عند الشركة أو بالمصنع التعيين بأولوية المتدرب ويتمتع سنوات، 3البرنامج  مدةو أسبوعيا،

  7عالية. عملية

 

 11.  )المزدوج والتدريب التعليم نظام فوائد

 فوري، وسرعة معرفة العامل بمكان عمله. بشكل المؤهلين العاملين توفير -١

 .الجدد العاملين تكلفة وخفض المتدربين إنتاجية زيادة-2

 .العمل سوق في الفرص وتحسين التنافس، على القدرة زيادة -3

 .أفضل اجتماعية   مكانة   وتحقيق التسرب نسبة خفض -4

 .استقرارا أكثر أجور هيكل وضع -5

 

 قسم الطباعة والتغليف بالتعليم المزدوج

المختلفة الموجودة بسوق العمل المحلى والعالمى باإلضافة إلى يتعين القسم بدراسة تكنولوجيا الطباعة والطرق الطباعية 

 ، ًونظريا ًفهم مراحل الطباعة الثالث ما قيل الطبع والطبع وما بعد الطبع ، وفنيات كل مرحلة لكل طريقة طباعية عمليا

الحالية ال تفى بتلك المتطلبات كما أنها  المناهج ولكن التخصص مراحل من مرحلة أى مع التكيف للطالب ييسر الذى األمر

 وترتب على هذه المناهج التقليدية بعض المشكالت مثل: تتناول موضوعات عديدة اندسرت من السوق المصرى 

 تهدير وقت الطالب ومحصلة المعارف المهنية المرتبطة بالسوق تكاد تكون معدمة. -1

ألنه ال يملك قيمة معرفية وعملية جديرة بدعم المجتمع  زيادة سلبية النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفنى -2

 والمؤسسات المستفيدة.

زيادة الفجوة بين مخرجات التعليم الفنى وبين متطلبات سوق العمل وما ينجم عنه من مشاكل اجتماعية واقتصادية  -3

 بسبب البطالة لأليدى العاملة الغير مؤهلة للعمل.
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 العمل سوق دراسة أهمية

 :أهمها أسباب لعدة دقيقة علمية دراسة السوق هذه بدراسة التربوية أن تقوم المؤسسات يجب على

 هنا تنبع ومن المتوالية العمليات اإلنتاجية في تشارك استهالكية فالسلعة سًوقا وليست إنتاجية سوق   العمل سوق إن -1

 .أهميتها

فال  والمعارف المطلوبة والمهارات القدرات لديه تتوفر ال خريجا العمل لسوق قدمت إذا المؤسسات التعليمية إن-2

  6برامج التدريب. في والمنشآت الشركات ميزانيات وبالتالى إرهاق العمل، مع التكيف يستطيع الخريج
 

 العمل سوق دراسة أهداف

 بالدراسة الدقيقة لسوق العمل يتم الوصول لعدة أهداف منها :

في  العمل على للحصول تؤهلهم والتي مباشرة بالعمل المتصلة والمهارات المعارف تعلم على الطالب مساعدة -1

 .الذاتي التعلم على القريب ويشجعهم المستقبل

 الميادين، مختلف في العلمي والتكنولوجي للتقدم نتيجة واالجتماعية االقتصادية النظم في تحدث التي التغيرات مواجهة -2

 .خاص إعداد إلى تحتاج والتي

 البرامج هذه وبالتالى ستكون الفعلية، العمل مواقع بخبرات التعليمية وموادهم دروسهم ربط على المدرسين مساعدة -3

 .نجاحا أكثر

 :العمل وسوق الصناعي التعليم مؤسسات بين الحقيقية أهمية الشراكة

  الفني التعليم نظام وتنفيذ إدارة في والتدريبي التعليمي والقطاع األعمال قطاع بين شراكة إقامة إن

 :اآلتية النتائج إلى يقود أن يمكن

 .السوق احتياجات َيلبي مرن نظام وجود خالل من العمل سوق باحتياجات المباشر التأثر -1

 .الفني التعليم لخريجي حقيقية عمل فرص وجود -2

 .العمل عن العاطلين نسبة تخفيضو التنمية خطط تنفيذ في الفعالة المساهمة -3

العمل  فرص من المزيد التي تْخلق الجيدة االستثمارات جذب، وواإلقليمي المحلي العمل سوق في التنافسية القدرة زيادة -4

 . الدخل مستوى زيادة إلى وتؤدي ،

 التعليم  لهذا االجتماعية النظرة تحسين -5

 عمل فرصة إلى النهاية في به يؤدي تعليما يتعلم أنه الطالب يدرك عندما كبير، بشكل والعزوف التسرب نسبتي تخفيض-6

 6.والعزوف التسرب نسبتي من ويقلل التعليم في االستمرار على هذا فسيحفزه مهنته، في المهارات واتقان حقيقية،

 

 المحور الثانى: المهارات الالزمة لتحقيق الموائمة بين مخرجات التعليم الفنى قسم الطباعة والتغليف وسوق العمل

 ال شك أن التركيز على ارتباط المنهج التعليمي والبرامج التعليمية بما يجب أن يكتسبه الطالب من قدارت ومهاارت، قد يكون سببا رئيسيا

 في تقليل الفجوة وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم الفنى ومتطلبات سوق العمل. 

 المهارات الالزمة لموائمة الخريجين لسوق العمل:

 والفهم المعرفة مهارات :ًأوال

هى القدرة على تذكر واسترجاع وتكرار المعلومات دون تغيير مثل معرفة الحقائق والمصطلحات الفنية المعرفة: 

 لتى قام بتحصيلهاقدرة الطالب على فهم وتفسير وإعادة  صياغة المعلومات ا: الفهم، ظريات العلمية والمفاهيم المهنيةوالن

اإلشارة -الرسم-التعبير-الوصف-اإليضاح-التفسير-وتشمل الترجمة والتفسير واإلستنتاج مثل )الشرحولكن بلغته الخاصة 

 4، وهى المهارات التى يكتسبها الطالب من خالل ما تعلمه من معارف ومفاهيم مهنية وحياتية.إلى مدلوالت(
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 الذهنية المهارات:  ًثانيا

المنهج بكفاءة تأتى قدرة الطالب على التحليل والتفكير النقدى واإلبدعى وحل تمثل المرحلة الثانية فبعد استيعاب المقرر أو 

 المشكالت ، وتتحقق هذه المهارات الذهنية من خالل:

دراسة الحالة ( ، وتقاس من خالل )امتحان تحريرى أو –األنشطة العملية  –العمل الجماعى –المشاريع –) الواجبات

 لية(، وتشمل المهارات الذهنية على:مشاريع مستقلة أو أبحاث أو مهام عم

 4القدرة على الربط بين الجانبى النظرى والعملى وتبادل األدوار بين التخصصات الفرعية لمهنته.

 

 والمهنية العملية المهارات:  ًثالثا

والتدريب على تمثل المهارات المرتبطة بالمهنة ، ويستطيع الخريج بواسطتها ممارسة مهنته بكفاءة وأقل قدر من المخاطر 

 المهارات المتوقعة وتطبيق المعارف من خالل التدريبات العملية

 وتشمل المهارات العملية والمهنية على:

 القدرة على اإلرتقاء بمستواه المهنى واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى أداءه العملى. -1

  المحافظة على األدوات ومكان العمل وتطبيق مبادئ مراقبة الجودة. -2

 

 العامة المهارات:  ًعاراب

هى المهارات الواجب توافرها فى الخريجين ألى تخصص ، والتى تتيح لهم اإلرتقاء بأدائهم أثناء ممارسة المهنة 

 2وتساعدهم على التكييف مع متغيرات العمل وتشمل:

 القدرة على اإلتصال والتواصل والعمل الجماعى. -1

 واإلنترنت.القدرة على إدارة الوقت واستخدام الحاسوب  -2

 القدرة على التكيف مع التغيرات التكنولوجية وسوق العمل والوظيفة. -3

من خالل معرفة فلسفة إنشاء التعليم الفنى وهو توفير العمالة المدربة لسوق العمل من المحور األول وكذلك أهمية دراسة 

التنمية ،  خطط تنفيذ فيسوق العمل إلته الجهة المستفيدة المباشرة من مخرجات التعليم الفنى ودور الشراكات المجتمعية 

ديد اطار عام للموضوعات والمهارات المطلوبة من الخريج والتى على اساسها نستنبط ضرورة اشراك سوق العمل فى تح

يجمع المحتوى المهنى التكنولوجى فى المناهج باإلضافة إلى القالب التربوى، لذلك قام الباحثين بالنزول إلى المؤسسات 

رات الطالب بإستبانة استكشافية الطباعية التى يتدرب بها الطالب أو يعمل بها الخريجين لمعرفة مستوى الرضا عن مها

فكانت النتائج سلبية ثم تصميم استبانة لمعرفة حتمية تغيير المناهج أم ال ، وكذلك المهارات المختلفة المطلوب اعداد 

الطالب لها وادراجها فى المناهج لقسم الطباعة والتغليف والموزعة خالل الصفوف الثالث لتفى بمتطلبات العمل فى 

 باعية بمصر ، وكانت النتائج كاألتى :المؤسسات الط

تم تفريغ البيانات من استمارة االستبيان وتصفيتها وتبويبها لتسهيل عملية تحليلها، وذلك الستخالص النتائج والمؤشرات منها حول 

 12موضوع الدراسة باستخدام وسائل إحصائية مناسبة تتفق مع الفروض األساسية الخاصة بالدراسة وقد تم استخدام األساليب االحصائية 

 -التالية:

 األهمية النسبية( -معامل االختالف  –االنحراف المعيارى  –ييس االحصائية الوصفية )المتوسط المقا -1

 معامالت الصدق . –معامالت ألفا كرونباخ ) الثبات (  -2

 االتساق الداخلي. -3

 اختبار عينة واحدة. -4

 اختبارات الفروق. -5
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 :مجتمع الدراسة

يعرف مجتمع الدراسة بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يتم دراستها, والممثلة فى مسئولى دور الطبع فى المطابع محل تدريب الطالب، 

 .بمدرسة التعليم والتدريب المزدوج بإسكو )محل الدراسة (وعمل خريجى قسم الطباعة والتغليف 

 

 عينة الدراسة:

 106معن االسعتمارات بغعرد خدمعة البحعث العلمعى وقعد بلغعت االسعتجابة لالسعتمارات  120ععدد تشير الدراسة إلى أنه قد تم توزيعع 

مفعردة ومعن  97استمارات لعدم صالحيتها للتحليل فاستقرت العينة على  9استمارة من اجمالى االستمارات الموزعة ، تم استبعاد عدد 

  88,3فإن نسبة االستجابة بلغت  ثم

𝑵 =  
(𝒁∝

𝟐
)𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 

𝑬𝟐
 

 نسبة المجتمع المراد دراسته وفى حالة عدم المعرفة تلك النسبة يستخدم Pحجم العينة ،  Nحيث أن 

خطأ المعاينة سواء عند  E( ، 2,58= 0,01&  1,96=0,05الدرجة المعيارية ) Zالنسبة المكملة ،  Q( ، %50أكبر نسبة ممكنة ) 

(، وخطأ المعاينة  1,96( ، والدرجة المعيارية )%50، والنسبة المكملة )( %50( وعند افتراض نسبة المجتمع المتاح )0,01أو 0,05)

 ( فرد وهذا الحجم يمثل أى مجتمع.384فإن حجم العينة يكون ) 0,05

 

  أداة الدراسة:

 :تكونت استمارة االستبيان من قسمين رئيسيين

 

 : القسم األول

ــ( فقرة 52تناول محاور أبعاد االستبانة واشتملت على )  ــ  موزعة على ستة محاور فرعية هى كالتالى: ـ

 .( فقرة11ويشتمل على ) ـ المحور األول: مجال المعرفة والفهم1

 ( فقرة.5ويشتمل على )مجال المهارات الذهنية ـ المحور الثاني: 2

 ( فقرات.9ويشتمل على )مجال المهارات المهنية ـ المحور الثالث: 3

 ( فقرات.6ويشتمل على ) النوعى للطالب جودة المستوىـ المحور الرابع: 4

 ( فقرات.7ويشتمل على ) قسم الطباعة والتغليفـ المحور الخامس: 5

 (فقرة 14ويشتمل على ) الشراكة بين مؤسسات التعليم الصناعى ومؤسسات سوق العملـ المحور السادس: 6

 

 القسم الثانى:

قام الباحثين بتصميم قائمة االستبيان وتم استخدام مقياس ليكرت الثالثى لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبانة حسب الجدول رقم    

(1.) 

 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي 1جدول رقم ) 

 أرفد أوافق أوافق بشدة االستجابة

 1 2 3 الدرجة

( يتناسب مع هذه االستجابة ، وتم حساب مدى المقياس %33,33وبذلك يكون الوزن النسبي لكل درجة استجابة في هذه الحالة هو )

 الثالثي المستخدم للمحور الكلى في الدراسة كما يلي: 

 (.2حسب الجدول رقم ) 0,67= 3( / 1 – 3حساب المدى = )
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 المقياس(: الوزن النسبى لمتوسطات 2جدول رقم )

 المقياس الحد األقصى الحد األدنى

 أرفض 1,66 1,00

 أوافق 2,32 1,67

 أوافق بشدة 3,00 2,33

 

  صدق االستبيان:

 يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة اإلستبانة ما وضعت لقياسه، وقام الباحثين بالتأكد من صدق اإلستبانة بطريقتين:
 

 ـ صدق المحكمين:1

اإلستبانة على مجموعة من المحكمين وقد استجاب الباحثين آلراء المحكمين وقاموا بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في عرض الباحثين 

ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج اإلستبيان في صورته النهائية، فبعد إعداد استمارة االستبيان في صورتها المبدئية تم عرضها على 

 يق من:السادة المحكمين وذلك للتحق

 ـ مناسبة األداة للهدف الذي صممت من أجله.1

 ـ سالمة صياغة المفردات ووضوحها.2

ـ حذف أو إضافة ما يراه السادة المحكمين مناسًبا من مفردات أو تعديلها، في ضوء المالحظات التي أبداها السادة المحكمين أجريت 3

 التعديالت الالزمة لتأخذ اإلستمارة صورتها النهائية.

 

 صدق المقياس: -2

  Internal Validityأوال: االتساق الداخلي 

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذي تنتمي إلية هذه الفقرة، وقد قام الباحثين بحساب 

فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية للمجال  االتساق الداخلي لإلستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من

 نفسه.

 Structure Validityثانيا: الصدق البنائي 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول إليها، ويبين مدي ارتباط كل مجال 

 اإلستبانة. من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات

 

 Stability of the questionnaire ثبات اإلستبانة: -3

 يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع اإلستبانة أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط.

  

ــ -4  الدراسة التحليلية:

 الصدق والثبات ألبعاد االستبانة  -4-1

 Stability coefficient of Cronbach’s Alphaمعامل ثبات ألفا كرونباخ  -4-1-1

ويقصد به استقرار المقياس وعدم تناقضه مع نفسه, أى أنه يعطى نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه على نفس العينة وإلجراء إختبار الثبات 

رونباخ. ومعامل الثبات يأخذ قيم تتراواح بين الصفر والواحد الصحيح, ألسئلة االستبانة نستخدم إحدى معامالت الثبات مثل معامل ألفا ك

فإذا لم يكن هناك ثبات فى البيانات فإن قيمة هذا المعامل تساوى الصفر والعكس صحيح حيث إذا كان هناك ثبات تام تكون قيمة المعامل 

احد الصحيح دل ذلك على وجود ثبات فى البيانات )استجابات تساوى الواحد الصحيح. وعليه فإنه كلما إقتربت قيمة معامل الثبات من الو

 أفراد العينة(
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  Coefficient Validityمعامل الصدق:   4-1-2
( 3من خالل الجذر التربيعى لمعامل الثبات ويتضح من الجدول رقم ) ًويقصد به أن المقياس يقيس ما وضع لقياسه ويمكن حسابه رياضيا

( حيث تراوحت قيم معامالت الثبات ألبعاد اإلستبانة بين 0.60قيم معامالت الثبات ألفا كرونباخ ألبعاد االستبانة وكانت جميعها أكبر من )

ق جميعها مرتفعة حيث تراوحت قيم معامالت الصدق ( كما تبين وجود صدق عال لهذه المحاور فقد كانت قيم الصد0.768-0.878)

( وهى درجة ثبات مرتفعة جدا تشير إلى صالحية 0.927(, وعلى مستوى اإلستبانة فقد بلغ معامل الثبات )0.937-0.877بين)

م الجيد لفقرات االستبانة ( وهى درجة مصداقية عالية تشير الى الفه0.963االستبانة واألخذ بنتائج الدراسة كما أن معامل الصدق قد بلغ )

األداة على إعطاء نفس النتائج إذا تم تكرار القياس  من قبل أفراد العينة محل البحث والدراسة، ويعرف الثبات على مقياس الدقة بأنها قدرة

نتائج  ، والثبات في اغلب حاالته هو معامل ارتباط، ويقصد بها مدى ارتباط قراءات 9الظروف على نفس الشخص عدة مرات في نفس

مرة، يتم تجربتها على أشخاص بعينهم ثم يعاد تجربتها على  القياس المتكررة. وفي كثير من األبحاث التي يتم فيها استخدام أداة قياس ألول

أنه اذا  ًالتالية ، ومنطقيا نتائج القياس في المرة األولي مع مثيلتها في المرةثم يحسب معامل ارتباط بين  نفس األشخاص مرة أخرى، ومن

الثبات  التالية ستكون متماثلة أو منطبقة مع نتائج القياس األول ، باإلضافة إلى ذلك فإن كانت األداة ذات مصداقية عالية فإن نتائج المرات

 يراد قياسه.  صب جميعها في غرض عاميعتمد على االتساق الداخلي والذي يعني أن األسئلة ت

 (: معامالت الثبات والصدق لمحاور الدراسة3جدول رقم ) 

 معامل الصدق معامل الثبات عدد الفقرات محاور اإلستبانة

 0.937 0.878 11 مجال المعرفة والفهم

 0.916 0.840 5 مجال المهارات الذهنية

 0.904 0.816 9 مجال المهارات المهنية

 0.877 0.769 6 المستوى النوعي للطالبجودة 

 0.873 0.763 7 قسم الطباعة والتغليف

الشراكة بين مؤسسات التعليم الصناعي ومؤسسات 

 سوق العمل
14 0.856 0.925 

 0.963 0.927 52 اإلجمالي

 

 االتساق الداخلي: 4-2
تشير الدراسة إلى أنها بصدد دراسة مدى ارتباط الفقرات بكل محور وأن هذه الفقرات تمثل بالفعل المحور وتعبر عن الغرض التي    

 وضع لقياسه.

 

 

 

 

 



 عشر ثالثلعدد الا                                                                                  مجلة العمارة والفنون         

364 

 المقاييس األساسية:

مقاييس االتساق الداخلى بعد أن استعرضنا مقاييس الصدق والثبات التى تشير الى صدق النتائج المتحصل عليها من التحليل كما تناولنا 

ية والتى تعبر عن التمثيل الجيد لعبارات كل محور والمحور المكون له وعليه صالحية االستبانة للتحليل سيتناول الباحثين المقاييس األساس

 واألهمية النسبية لها. لمحاور الدراسة ومتغيراتها من خالل التعرف على اتجاهات اآلراء لدى أفراد العينة بالنسبة لفقرات محاور الدراسة

 

 ـ مجال المعرفة والفهم:1

( بعض المقاييس اإلحصائية األساسية لفقرات مجال المعرفة والفهم ، ومن خالل قيم المتوسطات الحسابية نجد أن 4يوضح الجدول رقم )

حيث تراوحت قيم الوسط الحسابى بين آراء أفراد العينة قد اتجهت نحو الموافقة والموافقة بشدة لفقرات محور مجال المعرفة والفهم 

( للفقرات )يعرف أسس عمل أجهزة القياس, يعرف الخامات واألدوات واآلالت المستخدمة أثناء العمل فى المطبعة( وقد 2.50- 1.93)

رات اختالفاً ( ، وأن أكثر الفق39.08-21.34أظهرت النتائج وجود تشتت كبير جدا للفقرات حيث تراوحت قيم معامالت االختالف بين )

% وهى درجة تشتت مرتفعة جداً تشير إلى عدم 39.08تمثل فى الفقرة )يعرف أسس عمل أجهزة القياس( حيث بلغ معامل االختالف 

تجانس اآلراء تجاه هذه الفقرة وتوحى بعدم معرفة أسس عمل أجهزة القياس، وأن أقل الفقرات اختالفاً لمحور مجال المعرفة والفهم تمثل 

% وهو ما يشير 21.34رة ) يعرف الطالب مخاطر الخامات المتدولة فى المطبعة واجراءات األمن والسالمة( بمعامل اختالف فى الفق

إلى تجانس اآلراء حول هذه الفقرة واجماعهم على معرفة الطالب لمخاطر الخامات المتدولة فى المطبعة واجراءات األمن والسالمة، أما 

( 0.411( بانحراف معيارى يساوى )2.23جال المعرفة والفهم( فقد تبين أن متوسط آراء أفراد العينة بلغ )على مستوى المحور الكلى )م

% وتشير النتائج إلى أن أراء أفراد العينة اتجهت نحو الموافقة على محور مجال المعرفة والفهم بدرجة اتفاق 18.43بمعامل اختالف 

 %.74.38 % وهى نسبة مرتفعة بأهمية نسبية81.57بلغت 

 

 (: المقاييس األساسية لفقرات مجال المعرفة والفهم4جدول رقم )

االنحراف  المتوسط مجال المعرفة والفهم
 المعيارى

معامل 
 االختالف

األهمية 
 النسبية

 78 30.77 0.720 2.340 يعرف األسس العلمية والمعارف النظرية المبدئية فى مجال الطباعة

 83.15 21.74 0.542 2.495 واآلالت المستخدمة أثناء العمل فى المطبعةيعرف الخامات واألدوات 

 64.25 39.08 0.753 1.928 يعرف أسس عمل أجهزة القياس

 74.91 23.18 0.521 2.247 يعرف ماكينات األوفست والرقمية

 66.32 32.03 0.637 1.99 يميز بين الطرق الطباعية المختلفة

 70.44 28.88 0.610 2.113 لطرق الطباعة المختلفةيميز بين المراحل التشغيلية 

 80.75 28.47 0.690 2.423 يعرف الطالب تعليمات الوقاية من الحرائق ، ومكافحتها المبدئية.

 75.94 25.14 0.573 2.278 يعرف مسارية التشغيل لطباعة األوفست.

 70.10 28.70 0.604 2.103 يقرأ الكتالوجات والنشرات الفنية

الطالب مخاطر الخامات المتدولة فى المطبعة واجراءات األمن يعرف 

 والسالمة.

2.361 0.504 21.34 78.69 

يتمكن الطالب من معرفة أسماء العدد واألدوات والماكينات 

 والمصطلحات اإلنجليزية لها.

2.268 0.531 023.4  75.59 

 74.38 18.43 0.411 2.231 المتوسط العام
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 ( معامل اإلختالف واألهمية النسبية لمجال المعرفة والفهم.2شكل رقم )                           ( التوزيع النسبي لدرجات التطبيق   1شكل رقم )                       

 

 على مستوى محور مجال المعرفة والفهم.

المعرفة والفهم وقد بلغت نسبة الموافقة بشكل عام ( التوزيع النسبي لدرجات التطبيق على مستوى محور مجال 1ويوضح الشكل رقم )

% مما يشير الى اتجاه اآلراء نحو الموافقة على مجال 7.2% من حجم عينة البحث والدراسة فى حين أن نسبة الرفض بلغت 92.8

 المعرفة والفهم.

 

ــ مجال المهارات المهنية: 2  ـ مجال المهارات الذهنية 

اييس اإلحصائية األساسية لفقرات مجال المهارات الذهنية وأيضا المحور الكلى ومن خالل قيم ( بعض المق5يوضح الجدول رقم )

المتوسطات الحسابية نجد أن آراء أفراد العينة قد اتجهت غالبيتها نحو الموافقة لفقرات محور مجال المهارات الذهنية حيث تراوحت قيم 

ين خصائص الطرق الطباعية المختلفة والتفاضل بين أنسب الطرق المناسبة يميز ب( للفقرات )2.26 – 1.62الوسط الحسابى بين )

( وقد أظهرت النتائج وجود تشتت كبير جدا للفقرات حيث تراوحت المنتج لعيوب منطقية ًيستنبط الطالب حلوال, لظروف تشغيل المطبوع

 (.36.16 – 24.99قيم معامالت االختالف بين )

وقد أظهرت النتائج أن أكثر الفقرات اختالفاً تمثل فى الفقرة )يميز بين خصائص الطرق الطباعية المختلفة والتفاضل بين أنسب الطرق    

% وهى درجة تشتت مرتفعة جداً تشير إلى عدم تجانس اآلراء 36.16المناسبة لظروف تشغيل المطبوع( حيث بلغ معامل االختالف 

حى بعدم قدرة الطالب على التمييز بين خصائص الطرق الطباعية المختلفة والتفاضل بين أنسب الطرق المناسبة تجاه هذه الفقرة وتو

 لظروف تشغيل المطبوع.

أظهرت النتائج أن أقل الفقرات اختالفاً لمحور مجال المهارات المهنية تمثل فى الفقرة )يحافظ الطالب على األجهزة والمعدات( بمعامل    

% وهو ما يشير إلى تجانس اآلراء حول هذه الفقرة واجماعهم على محافظة الطالب على األجهزة والمعدات، أما على 20.20اختالف 

( 0.473( بانحراف معياري يساوى )1.99لكلى )مجال المهارات الذهنية( فقد تبين أن متوسط آراء أفراد العينة بلغ )مستوى المحور ا

% وتشير النتائج إلى أن أراء أفراد العينة اتجهت نحو الموافقة على محور مجال المهارات الذهنية بدرجة اتفاق 23.81بمعامل اختالف 

 %.66.25مية نسبية % وهى نسبة جيدة بأه76.19بلغت 
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ـ مجال المهارات المهنية.5جدول رقم ) ــ  (: المقاييس األساسية لفقرات مجال المهارات الذهنية 

االنحراف  المتوسط مجال المهارات الذهنية

 المعيارى

معامل 

 االختالف

األهمية 

 النسبية

يستنبط أسباب العيوب المختلفة التى تظهر فى المطبوع النهائى 

 األوفستبطباعة 

2.196 0.671 30.58 73.19 

 75.25 24.99 0.564 2.258 المنتج لعيوب منطقية ًيستنبط الطالب حلوال

 65.97 34.96 0.692 1.979 يحلل الطالب أعطال اآلالت والنظم والمعدات

يربط الطالب بين مدخالت وموارد اإلنتاج بما يالئمها من عمليات 

 التشغيل

1.887 0.497 26.37 62.88 

يميز بين خصائص الطرق الطباعية المختلفة وأنسب الطرق 

 لظروف تشغيل المطبوع.

1.619 0.585 36.16 53.95 

 66.25 23.81 0.473 1.988 المتوسط العام

االنحراف  المتوسط مجال المهارات المهنية

 المعيارى

معامل 

 االختالف

األهمية 

 النسبية

 85.56 20.20 0.519 2.567 يحافظ الطالب على األجهزة والمعدات.

 85.21 21.10 0.539 2.557 ينظم الطالب مكان العمل

 76.62 26.76 0.615 2.299 يمارس الطالب مبادئ مراقبة الجودة

 75.59 25.07 0.569 2.268 يستخدم اآلالت والماكينات والمعدات المتاحة فى مكان العمل

 80.06 20.52 0.493 2.402 يؤمن الطالب مناولة الخامات والعدد

يستطيع الطالب تمييز شكل الخامات واسماءها المستخدمة فى 

 المطبعة

2.320 0.511 22.04 77.31 

 82.47 20.29 0.502 2.474 يطور أدائه فى العمل ويستوعب الجديد ويفهمه.

 76.28 25.19 0.577 2.289 يالحظ مسارية التشغيل للمطبوع

-للمراحل الطباعية )ما قبل الطبع يلتزم بتعليمات تشغيل األجهزة

 مابعد الطبع (-الطبع

2.351 0.501 21.31 78.34 

 79.72 14.30 0.342 2.392 المتوسط العام



 عشر ثالثلعدد الا                                                                                  مجلة العمارة والفنون         

367 

      

 (: التوزيع النسبي لدرجات استخدام     4شكل رقم )                     ( الرسم البيانى لمعامل اإلختالف واألهمية النسبية             3شكل )                         

 محور مجال المهارات الذهنية.                          لمجال المهارات الذهنية ومجال المهارات المهنية.                                                     

 
% من 76.3مستوى محور المهارات الذهنية وقد بلغت نسبة الموافقة بشكل عام ( التوزيع النسبي لدرجات التطبيق على 4يوضح الشكل)

% مما يشير الى اتجاه اآلراء نحو الموافقة على أهمية محور المهارات 23.7حجم عينة البحث والدراسة في حين أن نسبة الرفض بلغت 

 الذهنية.

 

ــ قسم الطباعة والتغليف: 3  ـ جودة المستوى النوعي للطالب 

( بعض المقاييس اإلحصائية األساسية لفقرات جودة المستوى النوعى للطالب وأيضا المحور الكلى ومن خالل 6يوضح الجدول رقم )   

 – 2.25قيم المتوسطات الحسابية نجد أن آراء أفراد العينة قد اتجهت جميعها نحو الموافقة حيث تراوحت قيم الوسط الحسابى بين )

( وقد أظهرت النتائج وجود تشتت ضعيف للفقرات حيث تراوحت قيم يلتزم بمواعيد العمل, المعرفة المهنية يتقبل( للفقرات ) 2.62

(،  أما على مستوى المحور الكلى )جودة المستوى النوعي للطالب( فقد تبين أن متوسط آراء 24.60 –18.65معامالت االختالف بين )

% وتشير النتائج إلى أن أراء أفراد العينة اتجهت 13.95( بمعامل اختالف 0.338) ( بانحراف معياري يساوى2.42أفراد العينة بلغ )

 %.80.69% وهى نسبة جيدة بأهمية نسبية 86.05نحو الموافقة بشدة لمحور جودة المستوى النوعي للطالب بدرجة اتفاق بلغت 

 
ـ 6جدول رقم ) ــ  قسم الطباعة والتغليف.(: المقاييس األساسية لفقرات جودة المستوى النوعي للطالب 
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لمجال المهارات 

المهنية

ة األهمية النسبي
لمجال المهارات 

الذهنية

ة األهمية النسبي
لمجال المهارات 

المهنية

االنحراف  المتوسط جودة المستوى النوعى للطالب

 المعيارى

معامل 

 االختالف

األهمية 

 النسبية

 87.28 19.44 0.509 2.619 يتحلى الطالب بالقيم اإليجابية وأخالقيات العمل.

 78.69 24.60 0.581 2.361 تواكب مهاراته المكتسبة سوق العمل.

 77.66 20.28 0.473 2.330 المطبعة يتبادل المهام داخل

 78.34 20.40 0.480 2.351 يقبل اإلختالف ويعمل بثقافة روح الفريق.

 74.91 19.30 0.434 2.247 يتقبل المعرفة المهنية.

 87.28 18.65 0.488 2.619 يلتزم بمواعيد العمل.

 80.69 13.95 0.338 2.421 المتوسط العام

األهمية معامل االنحراف  المتوسط قسم الطباعة والتغليف
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 ( يمثل الرسم البيانى لمعامل اإلختالف واألهمية النسبية لمحور جودة المستوى النوعى للطالب وقسم الطباعة.5شكل )

 
 (: التوزيع النسبي لدرجات استخدام 7شكل رقم  )                               (: التوزيع النسبي لدرجات استخدام محور   6شكل رقم )                 

 باعة والتغليف.    محور قسم الط                               جودة المستوى النوعي للطالب                                                             

( التوزيع النسبي لدرجات الموافقة على مستوى محور جودة المستوى النوعى للطالب وقد بلغت نسبة الموافقة بشدة  6ويوضح الشكل ) 

% مما يشير الى اتجاه اآلراء نحو الموافقة بشدة 36.1% من حجم عينة البحث والدراسة فى حين أن نسبة الموافقة فقط بلغت 63.9

 همية محور جودة المستوى النوعى للطالب.أل

يهتم االتحاد بمقترحات ( للفقرات ) 2.95 – 2.46وعلى مستوى محور قسم الطباعة والتغليف فقد تراوحت قيم الوسط الحسابى بين )

أظهرت النتائج وجود تشتت ( وقد  يتمكن االتحاد من تغطية كافة األحداث الطارئة والمتسارعة بكفاءة, وآراء العاملين عند تصميم األعمال
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معامل اإلختالف واألهمية النسبية لمحور جودة المستوى النوعى للطالب وقسم الطباعة 

والتغليف
معامل اإلختالف لمحور قسم الطباعة 

والتغليف

معامل اإلختالف لمحور جودة المستوى

النوعى للطالب

ى األهمية النسبية لمحور جودة المستو

النوعى للطالب

ة األهمية النسبية لمحور قسم الطباع

والتغليف

 النسبية االختالف المعيارى

 69.07 28.93 0.599 2.072 مفهوم الطباعة وأهميتها فى تواصل المجتمعات.

 62.88 27.45 0.518 1.887 خصائص الطرق الطباعية المختلفة.

 74.56 19.11 0.428 2.237 ما بعد الطبع(.-الطبع-التعرف على مراحل الطباعة الثالث ) ما قبل الطبع

 67.69 20.66 0.420 2.031 مفهوم بسيط لمسارية التشغيل للمطبوع بطريقة األوفست.

 70.44 27.21 0.575 2.113 العمل سوق فى ًخطوات تشغيل الماكينات األكثر انتشارا

 74.22 21.99 0.490 2.227 خامات الورق واألحبار واألسطح الطباعية المتداولة فى سوق العمل.

 76.28 25.19 0.577 2.289 طرح أسئلة فى نهاية كل باب تختبر خبرات الطالب أثناء التدريب.

 70.73 15.73 0.334 2.122 المتوسط العام
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(، أما على مستوى المحور الكلى )قسم الطباعة 50.11 – 39.70كبير جدا للفقرات حيث تراوحت قيم معامالت االختالف بين )

% وتشير 15.73( بمعامل اختالف 0.334( بانحراف معياري يساوى )2.12والتغليف( فقد تبين أن متوسط آراء أفراد العينة بلغ )

% وهى نسبة مرتفعة 84.27لى أن أراء أفراد العينة اتجهت نحو الموافقة على محور قسم الطباعة والتغليف بدرجة اتفاق بلغت النتائج إ

 %.70.73بأهمية نسبية 

% 73.2( التوزيع النسبي لدرجات التطبيق على مستوى محور قسم الطباعة والتغليف وقد بلغت نسبة الموافقة 7ويوضح الشكل رقم )

% مما 8.2% ثم يلى ذلك فى المرتبة الثالثة الرفض بنسبة 18.6عينة البحث والدراسة فى حين أن نسبة الموافقة بشدة قد بلغت من حجم 

 يشير الى اتجاه اآلراء نحو الموافقة لمحور قسم الطباعة والتغليف.

 

 ـ الشراكة بين مؤسسات التعليم الصناعي ومؤسسات سوق العمل:4

عض المقاييس اإلحصائية األساسية لفقرات الشراكة بين مؤسسات التعليم الصناعى ومؤسسات سوق العمل ( ب7يوضح الجدول رقم )

وأيضا المحور الكلى ومن خالل قيم المتوسطات الحسابية نجد أن آراء أفراد العينة قد اتجهت غالبيتها نحو الموافقة لفقرات محور مجال 

التنسيق بين مدارس التعليم الصناعى ومواقع اإلنتاج ( للفقرات )2.40 – 1.92سابى بين )المهارات الذهنية حيث تراوحت قيم الوسط الح

( وقد أظهرت الوضع الراهن للطالب يتطلب تطوير المناهج لتحسين مهارات الطالب, المتوافقة مع المناهج المقررة لكل مرحلة دراسية

(، وأن أكثر الفقرات اختالفاً تمثل فى 33 – 20.66ت االختالف بين )النتائج وجود تشتت كبير جدا للفقرات حيث تراوحت قيم معامال

% 33الفقرة )ضرورة وجود اتصال بين مسئولى التعليم الصناعى وأصحاب األعمال والمؤسسات الطباعية( حيث بلغ معامل االختالف 

 وهى درجة تشتت مرتفعة جداً تشير إلى عدم تجانس اآلراء تجاه هذه الفقرة.

تائج أن أقل الفقرات اختالفاً لمحور الشراكة بين مؤسسات التعليم الصناعى ومؤسسات سوق العمل تمثل فى الفقرة ) تنشر وأظهرت الن

% وهو ما يشير إلى تجانس اآلراء 20.66الدولة البيانات الخاصة بالتغيرات الحادثة فى سوق العمل المحلية والعربية ( بمعامل اختالف 

على نشر الدولة للبيانات الخاصة بالتغيرات الحادثة فى سوق العمل المحلية والعربية، أما على مستوى المحور  حول هذه الفقرة واجماعهم

( بانحراف 2.08الكلى )الشراكة بين مؤسسات التعليم الصناعي ومؤسسات سوق العمل( فقد تبين أن متوسط آراء أفراد العينة بلغ )

% وتشير النتائج إلى أن أراء أفراد العينة اتجهت نحو الموافقة على محور الشراكة 15.64( بمعامل اختالف 0.325معياري يساوى )

 %.69.36% وهى نسبة جيدة بأهمية نسبية 84.36بين مؤسسات التعليم الصناعي ومؤسسات سوق العمل بدرجة اتفاق بلغت 

 
 ي ومؤسسات سوق العمل.(: المقاييس األساسية لفقرات الشراكة بين مؤسسات التعليم الصناع7جدول رقم )

 المتوسط الشراكة بين مؤسسات التعليم الصناعي ومؤسسات سوق العمل
االنحراف 

 المعيارى

معامل 

 االختالف

األهمية 

 النسبية

ضرورة وجود اتصال بين مسئولي التعليم الصناعي وأصحاب األعمال 

 والمؤسسات الطباعية.
2.082 0.687 33 69.41 

وأصحاب دور الطبع في المجالس الخاصة بالتعليم  تمثيل المؤسسات الصناعية

 الصناعي
1.918 0.534 27.8 63.91 

مشاركة المؤسسات الصناعية وأصحاب دور الطبع في تحديد المعايير الخاصة 

 بالتقويم.
1.948 0.547 28.08 64.94 

مشاركة المؤسسات الصناعية وأصحاب دور الطبع في تحديد المواصفات الفنية 

 للطالب والمهارية
1.928 0.564 29.24 64.25 
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ظور انشاء جهة متخصصة عن وضع معايير الجدارة المهنية للمهن من من

 دولي لمؤسسات التعليم الصناعي 
1.990 0.445 22.35 66.32 

 76.97 23.69 0.547 2.309 وضع المناهج في ضوء احتياجات سوق العمل

ادهم ة اعدللتعرف على مدى مالئممتابعة الطالب في مواقع العمل المختلفة 

 لمتطلبات سوق العمل.
2.175 0.613 28.16 72.50 

ج لمناهامع  التنسيق بين مدارس التعليم الصناعي ومواقع اإلنتاج المتوافقة

 المقررة لكل مرحلة دراسية .
1.918 0.589 30.73 63.91 

 65.63 22.54 0.444 1.969 اج.إلنتاانشاء فصول مشتركة دراسية بين وزارة التربية والتعليم وقطاع 

تقبل للمس زمةتضمين خطط التنمية الصناعية بيانات عن حجم القوى العاملة الال

. 
2.062 0.496 24.06 68.72 

حلية الم تنشر الدولة البيانات الخاصة بالتغيرات الحادثة في سوق العمل

 والعربية.
2.031 0.420 20.66 67.69 

 تصدر متخصص في قضايا التعليم الصناعي والمهنياصدار موقع الكرتوني 

 عن المؤسسات الصناعية
2.299 0.580 25.24 76.62 

 اعيةزيارة مسئولي المؤسسات الطباعية وأصحاب األعمال للمدارس الصن

 والمهنية وإلقاء محاضرات 
2.103 0.669 31.81 70.10 

 80.06 21.38 0.514 2.402 بالطال الوضع الراهن للطالب يتطلب تطوير المناهج لتحسين مهارات

 69.36 15.64 0.325 2.081 المتوسط العام

                                                                

 

  محور التوزيع النسبي لدرجات استخدام(: 9شكل رقم )                   ( الرسم البيانى لمعامل اإلختالف واألهمية النسبية لمحور     8شكل )              

 ومؤسسات سوق العمل الشراكة بين مؤسسات التعليم الصناعى                          وسوق العمل بين مؤسسات التعليم الصناعي الشراكة                      

 

بين مؤسسات التعليم الصناعى ومؤسسات سوق ( التوزيع النسبي لدرجات التطبيق على مستوى محور الشراكة 9يوضح الشكل رقم )

% ثم يلى ذلك فى 7.2% من حجم عينة البحث والدراسة فى حين أن نسبة الموافقة بشدة قد بلغت 87.6العمل وقد بلغت نسبة الموافقة 

تعليم الصناعي ومؤسسات % مما يشير الى اتجاه اآلراء نحو الموافقة لمحور الشراكة بين مؤسسات ال5.2المرتبة الثالثة الرفض بنسبة 

 سوق العمل.
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 نتائج البحث:

 توصل الباحثين من خالل البحث إلى النتائج التالية: 

 اتجهت اآلراء نحو الموافقة على:

 %.74.38% وهى نسبة مرتفعة بأهمية نسبية 81.57ـ محور مجال المعرفة والفهم بدرجة اتفاق بلغت 1

 %.66.25% وهى نسبة جيدة بأهمية نسبية 76.19ق بلغت ـ محور مجال المهارات الذهنية بدرجة اتفا2

 %.79.72% وهى نسبة جيدة بأهمية نسبية 85.70ـ محور مجال المهارات المهنية بدرجة اتفاق بلغت 3

 %.80.69% وهى نسبة جيدة بأهمية نسبية 86.05ـ الموافقة بشدة لمحور جودة المستوى النوعى للطالب بدرجة اتفاق بلغت 4

 %.70.73% وهى نسبة مرتفعة بأهمية نسبية 84.27سم الطباعة والتغليف بدرجة اتفاق بلغت ـ محور ق5

% وهى نسبة جيدة بأهمية نسبية 84.36ـ محور الشراكة بين مؤسسات التعليم الصناعى ومؤسسات سوق العمل بدرجة اتفاق بلغت 6

69.36.% 

فى وضع مناهج التعليم الفنى قسم  % 86حتى  %69وثبات نسب أهميتها من ـ االستناد الى محاور االستبانة بعد تحليلها إحصائياً 7

 الطباعة والتغليف النها تفى بمتطلبات سوق العمل فى حدود عينة البحث.

 

 التوصيات:
 يوصي الباحثين بعد إجراء البحث بما يلي: 

بالطباعة والتغليف بما يتناسب مع سوق العمل المحلى ـ االهتمام بالمحتوى التكنولوجي والمعارف في مناهج التعليم الفني الخاصة 1

 والعالمي باإلضافة إلى الجوانب التربوية لوضع المناهج.

ـ البد من تنمية مهارات التفكير وحل المشكالت لدي الطالب لمواجهة تحديات العصر والثورة التكنولوجية والمعلوماتية لألنظمة الرقمية 2

 الموجودة حالياً.

ر المشاركة المجتمعية وأصحاب دور الطبع فى اعداد الطالب الفنيين وتحديد المواصفات الفنية والمهارية المطلوب توافرها ـ تفعيل دو3

 فى الطالب والخريج.

 ـ تحفيز التعلم المستمر للخريج ودعمه من خالل اطالعه على كل جديد ومفيد لمهنته من قبل مؤسسات التعليم الصناعي.4
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