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  ردو �عض التنظيمات النقابية �� التخفيف من مش
لة البطالة "

  "ر)'� التعليم الف%$لدى خ

.ي-� سليم عبد العز)ز  ، دمحم حس5ن دمحم، أسامة أحمد حسن1ردمحم 

ـــــة  تخــــــصص تنظـــــــيم ا>;تمـــــــع، قـــــــسم اA@دمـــــــة ?جتماعيـــــــة وتنميـــــــة ا>;تمـــــــع، 9ليـــــــة ال78بيــ
)ة مصر العر.ية Gر، جمFو H رة، جامعةGربالقا   .ز

  medoalnagar424@gmail.com :البريد اإللكتروني للباحث الرئيس1

  :ملستخلصا

اســـة التعـــرف ع�ــ� الـــدو الفع�ـــ� لنقابــة امل�ـــن الفنيـــة التطبيقيــة ـــ� التخفيـــف مـــن  ر  اســ#"دفت الد ر
ه 1علــــيم تطبيقــــي مــــن حيــــث، تحديــــد ال'ــــ&امج  رمــــش9لة البطالــــة لــــدى خر56ــــ� التعلــــيم الف4ــــ3 باعتبــــا

التعلـــيم وا>;ــدمات ال<ـــ3 تقـــدم�ا نقابــة امل�ـــن الفنيـــة التطبيقيــة ـــ� التخفيـــف مــن البطالـــة >;ر56ـــ� 
تھ ع�� التعامل مع مش9لة البطالة  رالف34 وتحديد املعوقات ال<3 تواجھ Gذا التنظيم النقاDي � قد
رلـــدي Gـــذه الفئــــة، ومحاولـــة وضـــع مقP&حــــات مـــن منظـــو طر6قــــة تنظـــيم اMNتمـــع لJKــــد مـــن مــــش9لة 

  .البطالة لدي Gذه الفئة من ا>;ر6جUن

اســة ا>Jاليــة ســتحاو Yجابــة ع�ــ� 1ــس لولـذلك فالد اســة وال<ــ3 مؤداGــا، مــا الــدو الفع�ــ� ر راؤالت الد ر
ه 1عليم  رلنقابة امل�ن الفنية التطبيقية � مواج�ة مش9لة البطالة لدى خر56� التعليم الف34 باعتبا
تطبيقــي، وكـــذلك ال'ــ&امج وا>;ـــدمات ال<ــ3 تقـــدم�ا نقابــة امل�ـــن الفنيــة التطبيقيـــة ــ� التخفيـــف مـــن 

تــھ البطالــة >;ر56ــ� التعلــيم الف4ــ3، باإل رضــافةإ�b املعوقــات ال<ــ3 تواجــھ Gــذا التنظــيم النقــاDي ــ� قد
رع�ــ� التعامــل مــع مــش9لة البطالــة لــدي Gــذه الفئــة ومــن ثــم التوصــل إbــ� مقP&حــاتمن منظــو طر6قــة 
اســة  رتنظـيم اMNتمــع للتخفيــف مــن مـش9لة البطالــة لــدي Gــذه الفئـة مــن ا>;ــر6جUن، واعتمــدت الد

اســة اOAالــة(ع�ــ�  مفــردة مــن أعــضاء نقابــة ) 100( البحــث ع�ــ� عينــة قوام�ــا وتــم تطبيــق) رمــنPQ د
اسـة إVـU النتـائج التاليـةامل�ن الفنية التطبيقيـة الفرعيـة بمحافظـة سـوGاج،   حيـث :روتوصـلت الد

اســـة أن Gنـــاك قـــصو ـــ� ال'ـــ&امج ال<ـــ3 تقـــدم�ا نقابـــة امل�ـــن الفنيـــة ألعـــضاp"ا مـــن  رأظ�ـــرت نتـــائج الد ر
اسة أن Gناك قصو � ا>;دمات ال<3 تقدم�ا النقابة خر56� التعليم الف34، كما أظ�رت نت رائج الد ر

ألعضاp"ا، كما أسفرت النتائج عن أن Gناك معوقات تواجھ النقابة � التعامل مع مش9لة البطالة 
 .لدى أعضاp"ا من خر56� التعليم الف34

 . التعليم الف34، البطالة ، التنظيمات النقابية: ال
لمات املفتاحية
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 ABSTRACT 

This study aimed to identify the status-quo of the organizational performance 
of the Applied Technical Professions Syndicate in the face of unemployment 

problems among technical education graduates as an applied education in 

terms of identifying the programs and services provided by the Applied 
Technical Professions Syndicate in reducing unemployment for graduates of 
technical education and identifying the obstacles facing this syndicalism 

organization in its ability to deal with the unemployment problem of this 
category. The study tried to develop a vision from the perspective of how 

society is organized to reduce the unemployment problem of this category of 

graduates. Therefore, the current study will attempt to answer the questions 

of the study, tackling the status-quo of the organizational performance of the 
Syndicate of Applied Technical Professions in facing the problem of 

unemployment among graduates of technical education as an applied 

education, as well as the programs and services provided by the Applied 
Technical Syndicate in reducing unemployment for graduates of technical 

education; in addition to the obstacles facing this syndicalism organization in 

its ability to deal with the unemployment problem of this category, and then 
come up with a suggested proposal from the perspective of how society 
organizes to reduce the problem of unemployment in this category. The 

category of graduates, and the study relied on the (case study approach) and 

the research was administered to a sample consisting of (100) members of 
the Syndicate of Applied Technical Sub-Professions in Sohag Governorate. 

The study reached the following results: There are shortcomings in the 
programs offered by the Technical Professions Syndicate to its members who 
are graduates of technical education, and the results of the study showed that 

there are shortcomings in the services provided by the union to its members. 

Keywords: Syndicalism Organizations, Unemployment, Technical Education. 
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  :مقدمة البحث: أوال

ر        y"ـــدف جميـــع الـــدو إbـــ� تحقيـــق التنميـــة والرخـــاء لـــشعوx"ا بحيـــث أصـــبح التطـــو vقتـــصادي  ل
وvجتمـا|� Gـدفا >Mميـع ا>9Jومـات سـواء أ}انـت متقدمــة أم ناميـة، ومـن ثـم فقـد أصـبحت التنميــة 

ب التنميــة النا{ رال�ــشر6ة أساســا لتحقيــق التقــدم امل�ــشود، وتوكــد جميــع تجــا
ً

Jــة أن �Yــسان Gـــو 
محو عملية التنمية ف�و صا�ع�ا وGو غاي#"ا، وا>;دمة vجتماعية �� أك�& امل�ن اGتماما باإل�سان 

ً
ر

والعمل ع�� إشباع احتياجاتھ، ومساعدتھ ع�� حل مشكالتھ، وقد ساعدت التغU&ات الراGنة ال<3 
6ـادة و1عقـد ال تحــديات ال<ـ3 تواجــھ امل�ـن ع�ــ� زحـدثت والتـزال ع�ــ� املـستوU6ن العــال�3 والقـومي ع�ــ� 

ـــاء بامل�نـــــــة ـــــــ� ظـــــــل العوملـــــــة  تقــــ v ــــدا ــــذا فقـــــــد غـــ ـــة، لـــ ــ ــا وخاصـــــــة م�نـــــــة ا>;دمـــــــة vجتماعيــ راختالف�ـــــ
ــــا،  vقتـــــصادية، والتنافــــــسية، وجــــــودة �داء الـــــشغل الــــــشاغل N;تلــــــف امل�ـــــن والتخصــــــصات عامليــ

ً

ومحليا
ً

.  

ــــا ــــــز �داء vجتمـــــ ــــ� 1عز6ـــ ـــة إbـــــ ـــــس�� ا>;دمـــــــــة vجتماعيــــــ ـــات،         1ــــ ـــر، وا>Mماعــــــ ــــــراد، و�ســــــ |� لألفـــ
د مــــن خــــالل تحديــــد ا>Jاجــــات  ـــة، و1عز6ــــز تفــــاعالy"م وتنميــــة املــــوا ـــات، واMNتمعــــات اJNليـ رواملنظمـ
جـة }افيـة، فـإن اGتمـام املـنظم vجتمـا|�  ينـصب ع�ـ�  ر�Yسانية املشP&كة بUن النـاس واشـباع�ا بد

6ة، وإيجـاد الفـرص املالئمـة ملقاب د الـضر رإتاحة املـوا لـة ا>Jاجـات �Yـسانية ومـساعدة النـاس ع�ـ� ور
د وتنمي#"ا   .راستخدام تلك املوا

ى       و�عد املنظم vجتمـا|� مـرآة م�نتـھ إذ يتوقـف مـستقبل م�نـة ا>;دمـة vجتماعيـة ع�ـ� مـستو 
ف،  ات، واملعـا 6ـده  بامل�ـا ه امل�3 � اMNاالت اN;تلفـة ال<ـ3 �عمـل x"ـا، ولـذا فالبـد مـن تز رأدائھ لدو ر و ر
واك�ــساب املز6ــد مـــن ا>;'ــ&ات  وذلــك للمـــساGمة ــ� التخفيــف مـــن حــدة املــشكالت ال<ـــ3 1عــا�ي م�"ـــا 

البطالــة، واملــش9لة الــس9انية، و�Mــز : الدولــة ومثقلــة x"ــا وم�"ــا املــشكالت ذات الطــا�ع القــومي مثــل
ع القطـــاع ا>9Jـــومي والعـــام عـــن الوفـــاء بااللP¢امـــات املطلو¡ـــة، فقـــد اGتمـــت الدولـــة ب�ـــ Mيع القطـــا

ع�ـ� املـساGمة ـ� تحقيـق معـدالت أفـضل ـ� التنميـة vقتـصادية ) منظمات اMNتمع املـد�ي(الثالث 
وvجتماعيـة، وتــوفU& خــدمات الرعايـــة vجتماعيــة، وتحقيـق التنميــة ال�ــشر6ة امل�ــشودة، مــن خــالل 

للمــساGمة ــ� رتفعيــل دو منظمــات اMNتمــع املــد�ي ومــن بي�"ــا النقابــات العماليــة، والنقابــات امل�نيــة 
  .عملية التنمية

اسات ذات عالقة مباشرة باإلش9الية البحثية، حيث تم vطالع ع��  رو� Gذا السياق توجد عدة د
اسات السابقة والبحوث املرتبطة بموضوع البحث وvستفادة م�"ا، مما ساGم  رما توصلت إليھ الد

اسات ما   : ي��ر� صياغة املش9لة البحثية �ش9ل سليم، ومن Gذه الد

اســـــة ــــة دمحم عبـــــد الرســـــو(رGـــــدفت د ـــــي تحليـــــل �داء التنظي�ـــــ3 للنقابـــــات ) م٢٠١4:لبخيـــــت، Gبـ إلـ
قالعماليــــة فــــي مجـــال املدافعـــة لـــدمج حقـــو العمـــال ـــ� العقـــد vجتمـــا|� ا>Mديـــد وذلـــك مـــن خـــالل 

ـي تحليـــل الـــسلوك وvســـP&اتيجيات وvســـاليب و�دوات التنظيميـــة الدفاعيـــة للنقابـــات العماليــــة فـــ
اســــةقدمــــج حقــــو العمــــال  قإbــــ� أGميــــة التثقيــــف بـــــا>Jقو الواجبــــات وvجتمــــاع مــــع روتوصــــلت  الد

لالعمـــال وأ¥ـــJاب �عمـــال لتقر6ـــب وج�ـــات النظـــر حـــو قـــضايا العمـــال، vلPـــ¢ام بمبـــدأ الـــشفافية 
  .واJNاس�ية � العمل داخل النقابات

اســة  كمــا شــا(رGــدفت د ء معــدالت الMKــان النقابيــة ــ� إbــ� التعــرف ع�ــ� تحديــد أدا)2016:رعمــاد، 
رالقطاع الصنا|�، وتحديد دو الMKان النقابية � مواج�ة مشكالت العاملUن � القطاع الصنا|�، 

اســةواسـتخدمت مــن©¨ املــ§¦ vجتمــا|�،  إbــ� عــدة نتـائج مــن أGم�ــا إثبــات ¥ــJة روقـد توصــلت الد
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الفرض الرئ¬»3ª الذي مؤداه توجد عالقة طردية دالة إحصائيا بUن
ً

 أداء الMKان النقابيـة ومواج�ـة 
ق جوGر6ة دالة إحـصائيا بـUن اسـتجابات  مشكالت العاملUن � القطاع الصنا|�، وأنھ ال توجد فر

ً
و

العــــاملUن باملـــــصا�ع وأعـــــضاء الMKـــــان النقابيـــــة بال�ـــــسبة ملعـــــدالت أداء أعـــــضاء الMKـــــان النقابيـــــة ـــــ� 
ق جوGر6ــــة دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد  ـــاع الـــــصنا|�، وتوجـــــد فـــــر القطـ

ً
ـــتجابات و يمــــستو معنو6ـــــة بـــــUن اســ

رالعــــاملUن باملــــصا�ع وأعــــضاء الMKــــان النقابيــــة بال�ــــسبة لــــدو الMKــــان النقابيــــة ــــ� مواج�ــــة مــــش9لة 
  .العالقات داخل م9ان العمل لصا>¦ أعضاء الMKان النقابية

اسـة  إbــ� تحديــد عائـد التعلــيم الف4ـ3 وفقــا لتخصــصاتھ ) ٢٠١٦: دمحم، فــايزة أحمـد(ربjنمـا Gــدفت د
ضــع معــايU& قوميــة لــألداء ع�ــ� املــستو املركــز والظــر يف ال<ــ3 �عمــل ــ� ظل�ــا و ى و لــضمان ) القــومي(و

اس الفنيــة وامل�نيـة إbــ� املــستو املطلــوب مـن التعلــيم وGvتمــام باملــشا}ل ال<ــ3  يوصـوb� خر56ــ� املــد ر
Gـا مــش9لة التمو6ـل ال<ــ3 تكمـن ــ� تـد�ي Yنفــاق ع �ــ� زتواجـھ الــسياسة التعليميـة ــ� مـصر ولعــل أبر

اسةالتعليم الف34  إb� تد�ي معدالت العائد ع�� التعلـيم ـ� مـصر خاصـة فيمـا يتعلـق روتوصلت الد
6ب امل�3 باستمرار باإلضـافة إbـ� تطـو6ر  ، وإb� وجوب تطو6ر أنظمة التد ربالتعليم �سا®3ª والثانو ي

 .عناصر العملية التعليمية

اســـة  ، دعـــاء(ركمـــا Gـــدفت د ر شـــبكة العالقـــات vجتماعيـــة ـــ� إbـــ� التعـــرف ع�ـــ� دو)م۲۰۱۷:ىبكـــر
توفU& فرص عمل للشباب، واملتمثل � الـدعم الـوظيفي للـشب9ات، كمـا أ¯"ـا y"ـدف إbـ� الكـشف عـن 
ىمجـــاالت الـــدعم �خـــر ال<ــــ3 توفرGـــا عـــضو6ة الــــشب9ات، باإلضـــافة إbـــ� تحديــــد أGـــم العوامـــل ال<ــــ3 

ة أك'ـــ&  مـــن ±خـــر6ن، مـــن خـــالل ر1ـــساGم ـــ� اســـتفادة الـــبعض مـــن دعـــم شـــب9اy"م vجتماعيـــة بـــصو
الكشف عن تأثM³ &Uم وكثافة الشب9ات وخصائص أعضاp"ا وطبيعة العالقات بداخل�ا، اعتمدت 
اسة ع�� استخدام من©¨ امل§¦ vجتما|� عن طر6ق العينة، حيـث تـم اختيـار عينـة م9ونـة مـن  رالد

ما مـن العـاملUن ـ� مفردة إحداG) 300(مفردة، مقسمة إ�b عي�تUن فرعيتUن، تضم }ل م�"ما ) 600(
، حيــث تــم إجــراء  نالقطــاع العــام و±خــر ــ� القطــاع ا>;ــاص، كمــا اســتعانت الباحثــة بــاملن©¨ املقــار

اسة نة بUن العاملUن واملتعطلUن محل الد رمقا   .ر

اسة ا كبUـ&ا ـ� مجـال تـوفU& فـرص روتوصلت الد  إ�b أن شبكة العالقات vجتماعية تلعب دو
ً ً

ر
ة أك�ـــ& وضـــوحا مـــن خـــالل العالقـــات القو6ـــة املتمثلـــة ـــ� صـــلة عمـــل للـــشباب، و6ظ�ـــر تأثG&Uـــ ا بـــصو

ً
ر

القرابــة، وعالقــات الــصداقة وا>UMــ&ة، كمــا يظ�ــر تــأثU& الــشب9ات vجتماعيــة ــ� مجــال تــوفU& فــرص 
نة بالقطاع ا>9Jومي ة أك�& وضوحا داخل القطاع ا>;اص مقا رعمل للشباب بصو   .ر

اســــة  ت د ـــا رب¬نمــــا اشـ صــــد ا>9Jومــــة الرشــــيدة وقياســــ�ا ــــ� )م ٢٠١٧:يعsــــ�، ســــلو دمحم (ر رإbــــ� 
اســـةمرحلـــة جوGر6ـــة مــــن مراحـــل التعلـــيم الف4ــــ3   إbــــ� عـــدة نتـــائج }ــــان مـــن اGم�ــــا أن روتوصـــلت الد

ـــة معـــــايU& ا>9Jومـــــة ـــــ� منظومـــــة التعلـــــيم الف4ـــــ3 مـــــن وج�ـــــة نظـــــر  ســ ـــة مما جــ رمـــــستو د ر ســـــUن (ى راملد
ن �ش9ل عام متوسـطا، وانـھ ال }ا) الطالب(}ان �ش9ل عام متوسطا وأنھ من وج�ة نظر ) واملدير6ن

ً

ســة منظومــة التعلــيم الف4ــ3 ملعــايU& ا>9Jومــة  ق ذات داللــة إحــصائية بــUن مــستو6ات مما رتوجــد فــر و
بـUن املعلمــUن واملــدير6ن وأيــضا ـ� 

ً
ســة معــايU& ا>9Jومـة ــ� منظومــة التعلــيم القن¬بــUن مــستو6ات ر مما

ا®ــ3ª باســت·ناء مجــال املــشاركة لــصا س تبعــا للتخــصص الد راملــدا يالنظـــر (>¦ التخــصص اN;طــط ر
ســــة ا>9Jومـــة ــــ� منظومــــة )والعم�ـــ� معــــا ق ذات داللـــة إحــــصائية بــــUن مـــستو6ات مما ر، وتوحـــد فــــر و

سة لصا>¦ التعليم ا>;اص اس تبعا لنوع املد رالتعليم الف34 بUن املد   .ر
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اسـة  التعــرف ع�ــ� واقـع مــش9لة البطالـة ــ� ا>Mزائــر )م2018: عبــدالقادر، يحyـx(ركمـا اســvwدفت د
ــــصغU&ة املتوســــــطة ــــــ� ا>Mزائــــــر ومـــــا ــــار املP&تبــــــة عل¹"ــــــا وإظ�ــــــار مــــــدى مــــــساGمة املؤســــــسات الــ �� ±ثــ

واملشكالت ال<3 تتعرض ل�ا املؤسسات الصغU&ة واملتوسطة  � إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية 
اسـةومـن أGـم النتـائج ال<ـ3  6ـة وقانونيـة وصـعو¡ات ذات طـا�ع رتوصـلت لFـا الد ر وجـود مـشكالت إدا

 1عP&ض املؤسسات الصغU&ة واملتوسطة خاصة ا>Jديثة م�"ا ومعظم Gذه الـصعو¡ات تـرتبط يإدار
6ة ال<3 تأخذ وقتـا  ربالبU&وقراطية مثل ك�&ة الوثائق املطلو¡ة إل�شاء املؤسسة وثقل Yجراءات Yدا

اسة ب� Mيع vس�ثمار وتوفU& الدعم ل�ذه املؤسسات رطو6ال وأوصت الد
ً

.  

  :مش
لة البحث: ثانيا

  العـــالم لدو تواجـــھ ال<ـــ3 الرئ¬ـــسية املـــشكالت أGـــم إحـــدى الـــراGن الوقـــت ـــ� البطالـــة مـــش9لة تمثـــل
ــــدم�ا مـــــستو6ات بـــــاختالف ــــصادية وأنظم#"ـــــا تقـ  البطالــــــة 1عـــــد فلـــــم والـــــسياسية، وvجتماعيـــــة vقتــ

 أسوء ولعل املتقدمة، لالدو مشا}ل أخطر من واحدة أصبحت بل فحسب،  الثالث العالم مش9لة
مة سمات زوأبر  تفـاقم ـ� تتمثـل سـواء حـد ع�ـ� لالـدو جميـع تواج��ـا ال<ـ3 العامليـة  vقتـصادية ز�

عUن العمــل عـــن العـــاطلUن مـــن كبUــ&ة  �ـــسبة Gنـــاك أن إذ البطالـــة، مــش9لة  أنحـــاء مختلـــف ع�ـــ� زمـــو
  )65م،ص1998: عبد هللا، دمحم حامد( .العالم

 أنـھ يــصعب ع�ـ� �ج�ــزة ا>9Jوميـة بمفردGــا ل    وع�ـ� الـرغم مــن ا>�Mـود املتواصــلة حـو التنميــة إال
تفـاع معـدالت النمـو الـس9ا�ي،  رالوفاء بمتطلباy"ا باملستو الالئق واملتمU¢ خاصة ـ� ظـل ا فلـم 1عـد ى

ة ع�� تحمل تبعات النمو والتقدم، بمف�وم�االدولة وحدGا  ر السيا®3ª وvقتصادي وvجتما|� قاد
تفاع معدالت الفقر خاصة أ¯"ا مثقلة إ�b حد كبU& بالعديد م رن املشكالت وم�"ا الز6ادة الس9انية وا

 30من الس9ان وتقدر Gذه ال�سبة بحواb�  %) 32.5( م2017حيث بلغت �سبة الفقر � مصر عام 
 ألف فرد وGذه �عداد ال 1ستطيع أن تفي باحتياجاy"ا �ساسية من الغـذاء والكـساء 800نمليو و

J<ا من مستلزمات اG&Uاز املركز للتعبئة و�حصاء(.ياة اليوميةوالدواء وغF;Aم2017:يا(  

تفـــاع معـــدالت البطالـــة حيـــث بلغـــت �ـــسبة البطالـــة ـــ� الرDـــع الثـــا�ي مـــن عـــام  روأيـــضا ا
ً

م عـــدد 2019
Gم مــن % 7.6 ألــف فــرد ب�ـسبة 94نمليـو و2  عــام و}انــت 64:15رمــن قــوة العمـل الــذين تPــ&اوح أعمـا

ا®ــG 3ªـــم حملـــة ال�ــسبة �ع�ـــ� بـــUن املتعطلــUن مـــن حيـــث ال رنــوع Gـــم vنـــاث ، ومــن حيـــث املؤGـــل الد
، وتالGــــم حملـــــة %49قاملــــؤGالت املتوســــطة والفــــو متوســــطة حيــــث بلغـــــت �ــــسب#"م بــــUن املتعطلــــUن 

يوتـصل أعـداد خر56ـ� التعلـيم الثـانو الف4ـ3 ـ� مـصر إbـ� % 35املؤGالت العليا حيـث بلغـت �ـسب#"م 
 �bـــ�57 ألـــف طالـــب وطالبـــة ســـنو6ا، ب�ـــسبة 450حـــواعUن 43ر املئـــة للـــذ}و و  ز ـــ� املئـــة لإلنـــاث، مـــو
ـ� املئـة للـشعبة 12ي ـ� املئـة ع�ـ� التعلـيم التجـار و37 � املئـة ع�ـ� الـشعبة الـصناعية و48ب�سبة  

 3ªا®ــــ ــــ� املئـــة للفندقــــة، وعـــادة مــــا يمثـــل التعلـــيم الثــــانو الف4ـــ3 ¯"ايــــة املـــسار الد اعيـــة وثالثـــة  رالز ي ر
وذلــك حـسب إحــصاءات ا>�Mــاز ق�عـدة مباشــرة �ـسو العمــل للطالـب، حيــث مـن املتوقــع أن يلتحــق 

رتفعيلدو التنظيمات إذا }انت طر6قة تنظيم اMNتمع 1عمل ع��  وياملركز للتعبئة العامة وYحصاء
حيـــــث أن لطر6قـــــة تنظـــــيم اMNتمـــــع ـــــ� ا>;دمـــــة النقابيـــــة ومـــــن بي�"انقابـــــة امل�ـــــن الفنيـــــة التطبيقيـــــة 

vجتماعيـة y"تماGتمامـا خاصـا باملؤ
ً

ســسات واملنظمـات ا>;اصـة بــامل�ن }النقابـات امل�نيـة والعماليــة 
Gـــا إحـــدى منظمـــات اMNتمـــع، كمـــا أ¯"ـــا ذات اGتمـــام خـــاص بمـــشكالت الرعايـــة vجتماعيـــة،  رباعتبا
ـــاذج ومـــــداخل علميـــــة مقننـــــة للتعامـــــل مـــــع Gـــــذه  ــــد ع�ـــــ� نمــ ــــوظيفي حيـــــث 1عتمـ وكـــــذلك بـــــاMNتمع الـ

مــا|� والــسيا®3ª، العمــل مــع منظمــة اMNتمــع، تنميــة حــل املــش9لة، العمــل vجت"املــشكالت مــداخل 
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ــــUن ـــــداخل التمكـــــ ــــــة، مــــ ــــــــة" اMNتمعـــــــــات الوظيفيـــ ـــاذج العلميـ ـــــن النمــــــ ــــا مــــ ــــــسيو�ي  (.وغG&Uـــــ ـــوحالوة، �ـــ أبــــــ

�ـــع مردودGـــا �عدالـــة، ولــــذا فـــإن الـــدو الرئ¬ــــ»3ª ،)6م، ص 2004:ابـــراGيم ــا لــــضمان تو روvســـتفادة م�"ـ ز
للتنظيمــات النقابيــة Gــو التأكــد مــن أن بــرامج وخــ

ُ
عات التنظيمــات النقابيــة 1ع'ــ& عــن  ِدمات ومــشر

َ ُ
و

ولقــد تــم تــدخل طر6قــة تنظــيم اMNتمــع ــ� النقابــات ) �عــضاء(اGتمامــات واحتياجــات وخــصوصية 
¡ــط ســو العمــل  قحــديثا ون�يجــة لظ�ــو �عــض املــشكالت املتــصلة باألعــضاء وأســرGم وا>Jاجــة إbــ�  ر ر

ً

Ç� لـذا }ـان مـن امل�ـم أن ي9ـو Gنـاك  نباMNتمع ا>;ا تواجـد لK;دمـة vجتماعيـة  ـ� مجـال النقابـات ر
ـــة تنظـــــيم اMNتمـــــع مـــــن أفـــــضل الطـــــر ال<ـــــ3 تـــــو�b اGتمـــــام كبUـــــ&ا بقطـــــاع النقابـــــات  ـــذا و1عـــــد طر6قــ Gــ

ً
ق

ـــة إلشـــــــباع  ــــــ&امج الرعايـــــــة vجتماعيــــ ــــــة ب'ـ ـــ� املدافعـــــــة عـــــــن حقـــــــوق�م واملطالبـ وأعـــــــضاp"ا و1عمـــــــل ع�ــــ
ل املطالبـــة x"ـــا ومـــساعدy"م ـــ� ا>Jـــصو احتياجـــاy"م باإلضـــافة إbـــ� تـــوعي#"م بحقـــوق�م وتمكيـــ�"م مـــن

عل¹"ا مما ينعكس إيجابيا ع�� �عضاء وأسرGم
ً

        .  

الـت  نة �غG&Uا من النقابات �خـر ال  زع�� الرغم من Gذا إال أن نقابة امل�ن الفينة التطبيقية مقا ىر
نتواجــھ العديــد مــن املعوقــات ال<ــ3 تحــو دو أداp"ــا  Gال ــ� تحقيــق الرعايــة vجترلــدو  &Uماعيــة وتــوف

فــرص عمــل مناســبة ألعــضاp"ا وGــم خر56ــ� التعلــيم الف4ــ3 وGــم فئــة مــن الفئــات ال<ــ3 لــم يلقــي عل¹"ــا 
  .ناMNتمع الضوء و�� قد ت9و معدومة بال�سبة لغG&Uا من فئات اMNتمع

اســات الـــسابقة يتـــÉ¦ أن Gنــاك �عـــض املــشكالت ال<ـــ3 تواجـــھ نقابــة امل�ـــن الفنيـــة  رومــن عـــرض الد
Gا تجاه خر56ـ� التعلـيم الف4ـ3 حيـث 1عـا�ي التطبيقية وا رل<3 1عو أداء Gذه النقابات � القيام بدو ق

Gـذه الفئــة مـن مــشكالت اجتماعيـة واقتــصادية باإلضـافة إbــ� مـش9لة البطالــة ومـن ثــم فـإن مــش9لة 
اسة ا>Jالية ستحاو Yجابة ع�� ال�ساؤالت ±تية لالد   :ر

بيقيــة ــ� مواج�ــة مــش9لة البطالــة لــدى خر56ــ� التعلــيم رمــا الــدو الفع�ــ�  لنقابــة امل�ــن الفنيــة التط
ه 1عليم تطبيقي من حيث؟  رالف34 باعتبا

ــــــ مـــا ال'ـــ&امج وا>;ـــدمات ال<ـــ3 تقـــدم�ا نقابـــة الفنيـــة التطبيقيـــة ـــ� التخفيـــف مـــن البطالـــة >;ر56ـــ� 1
  التعليم الف34؟

تھ ع�� التعامل2  مع مش9لة البطالة لدي Gذه رـــ ما املعوقات ال<3 تواجھ Gذا التنظيم النقاDي � قد
  الفئة ؟

رـــــ كيــف يمكــن وضــع  مقP&حــات مــن منظــو طر6قــة تنظــيم اMNتمــع لJKــد مــن مــش9لة البطالــة لــدي 3
 Gذه الفئة من ا>;ر6جUن ؟

  :اGداف البحث: ثالثا

ــ� مواج�ــة مـــش9لة  ر   Ë"ــدف البحــث إbــ� التعــرف ع�ــ� الــدو الفع�ــ� لنقابــة امل�ــن الفنيــة التطبيقيــة 
ه 1عليم تطبيقي من حيثالبطالة   :رلدى خر56� التعليم الف34 باعتبا

ـــ  تحديـد ال'ــ&امج وا>;ـدمات ال<ـ3 تقــدم�ا نقابـة امل�ـن الفنيــة التطبيقيـة ـ� التخفيــف مـن البطالــة 1 ـ
  .>;ر56� التعليم الف34

تھ ع�� التعامل مع مش9لة البطال2 ـــ تحديد املعوقات ال<3 تواجھ Gذا التنظيم النقاDي � قد ة لدي رـ
  .Gذه الفئة



  البطالةدور بعض التنظيمات النقابية في التخفيف من مشكلة 
  لدى خريجي التعليم الفني

  دمحم ربيعي سليم عبد العزيز/ أ
   دمحم حسين دمحم/ د

  أسامة أحمد حسن/ د

 

 

478 

ـــ وضع مقP&حات من منظو طر6قة تنظيم اMNتمـع لJKـد مـن مـش9لة البطالـة لـدي Gـذه الفئـة مـن 3 رـ
 .ا>;ر6جUن

  :أGمية البحث: را�عا

ـ ما تتمU¢ بھ التنظيمات النقابية 1 ــ من طا�ع اMNتمع الوظيفي الذي ) نقابة امل�ن الفنية التطبيقية(ـ
رvجتماعية  ل�م بما يؤكد ع�� دو ا>;دمة vجتماعية � مجال يخدم أعضاءه و6حقق الرعاية 

 .التنظيمات النقابية

اســة ـ� الــدو الـذي يمكــن أن تلعبـھ ا>;دمــة vجتماعيـة بــصفة عامــة 2 ــــ كمــا تبـدو أGميــة Gـذه الد رـ ر
نقابــة امل�ــن الفنيــة (روطر6قـة تنظــيم  اMNتمــع بــصفة خاصــة ــ� تفعيــل دو التنظيمــات النقابيــة 

للمساGمة � التخفيف من مش9لة البطالة >;ر56� التعليم الف34 و � الدفاع عـن ) بيقيةالتط
Gا � تحقيق ت9امل خدمات الرعاية vجتماعية را>Jقو ودو   .ق

ـ مــــساعدة صــــا��� القــــرار ــــ� اتخــــاذ مــــا يلــــزم ملــــساعدة التنظيمــــات النقابيــــة 3 ــــ ــ نقابــــة امل�ــــن الفنيــــة (ـ
  .البطالة� التخفيف من مش9لة ) التطبيقية

اسة � إثراء ا>Mانب النظر وكـذلك امليـدا�ي ـ� Gـذا اMNـال مـن خـالل معرفـة 4 ـــ قد تفيد Gذه الد يـ ر
6ـادة فاعليـة  6ة لبناء الدو الذي تقوم بـھ التنظيمـات النقابيـة، وكيـف يمكـن  زالعناصر الضر رر و

Gاوكفاءة  امـل >;ـدمات ل وال<3 قد يمكن من خالل�ا التوصل إ�b حلو لبعض املـشكالت وت9ردو
  .الرعاية vجتماعية

اســـات 5 اســـات العلميـــة وال<ـــ3 1ـــشU& إbـــ� قلـــة الد رــــــ �Gميـــة املرتبطـــة بـــالبحوث والد ـــ� حـــدود علـــم (ر
رال<ـــ3 تناولـــت التنظيمـــات النقابيـــة بـــصفة عامـــة مـــن منظـــو ا>;دمـــة vجتماعيـــة ع�ـــ� ) الباحـــث

Gا وت ـــو6ر اداp"ــــا مــــن خــــالل رالــــرغم مــــن حاجــــة مثــــل Gــــذه املنظمــــات إbــــ� تفعيــــل مــــستمر لــــدو طـ
اسة الراGنة  اسات املتتالية وGو ما 1س�� إليھ الد رالد   .ر

اسة � عمل تطو6ر ال'&امج ا>;اصة بالتنظيمات النقابية 6 ـــ قد 1ساعد نتائج Gذه الد نقابة امل�ن (رـ
� التخفيف من مش9لة البطالة) الفنية التطبيقية.  

ا ملموســ7 اســة قــد رـــــ قــد تقــدم نتــائج Gــذه الد را مــن الPــ&اث النظــر مــع اســلوب vمثــل لتفعيــل دو  ر ي
� التعامل مع مش9لة البطالة) نقابة امل�ن الفنية التطبيقية(التنظيمات النقابية  .  

لUن والعاملUن بالتنظيمات النقابية 8  ـــ Yس�ام � تقديم �عض ا>Jلو للمسؤ و ـ نقابة امل�ن الفنية (ل
  . تخفيف من حدy"املش9لة البطالة وذلك لل) التطبيقية

  :مفاGيم البحث: خامسا

  ). التعليم الف%$– البطالة –التنظيمات النقابية (:لتناو البحث املفاGيم التالية

  :التنظيمات النقابية) 1

  :أــ مفFوم التنظيمات 

 �  والتنظيمات �� وسيلة لتحقيق التغU& املقصود وذلك Gو ال�دف العام لتنظيم اMNتمع  إال أ¯"ا 
ــــت �ـــــ� ال<ـــــ3 تـــــصيغ أGـــــداف الـــــسياسة vجتماعيـــــة ـــــ� اMNتمـــــعنفـــــس  ـــد مـــــصطفى.(الوقـ : خـــــاطر، أحمــ



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

479 

  )27م،ص2002

ـــق  " و�عــــرف التنظيماتبا�vــــا �ــــ� ة عــــن وحــــدات اجتماعيــــة يــــتم بناؤGــــا �ــــش9ل مقــــصود لتحقيــ ـــا رعبـ
أGداف محدودة ومن Gنا فإن الغرض من تصميم املنظمة وإ�شاp"ا إنما Gو تلك �Gداف ال<3 يـتم 

�ـــع القـــوة إ�ــشاء  ســـميا يـــتم تــدو6ن قواعـــده ولوائحـــھ وتقــسيم العمـــل بـــUن أعــضاءه وتو زبنـــاء محــدد 
ً

ر
عثمـان، سوسـن ، عفيفـي، عبـد (".والسلطة بيـ�"م بطر6قـة تـضمن الـتحكم ـ� ��ـشطة ال<ـ3 تـتم خالل�ـا

  )159م،ص2003: اA@الق دمحم

  ):  املفFوم ?جرا�ي(و)تحدد مفFوم التنظيمات

ـــ وحدات اجتماعية 1   .م9ونة لتحقيق أGداف معينةـ

ـــ مجموعة من �فراد يوجد بي�"ما اعتماد متبادل � إطار مجموعة مـن القواعـد لتحقيـق أGـداف 2 ـ
 .معينة

ـ ي9و كال م�"م مسئوال عن جزء ف¹"ا � إطار امل9انة و�دوار اJNددة لھ داخل Gذا العمل3 ــ ـ
ً ً   .ن

    : ب ــ مفFوم النقابة

 والــذي �ع4ــÖ التمثيــل النقــاDي يوجــد ــ� Syndicate إbــ� أن مــصطK¦ نجل�5يــة �ــش75 قــاموس اللغــة ?
 Syndicator ، وممثل نقاDي Syndication.)940م، ص2018: البعلب
ي، من75.(.نقابة 

Gــا جمعيــة م�نيــة موضــوع �ــشاط�ا الــدفاع عــن مــصا>¦ كمــا �ــش75 املفFــوم القــانو�ي للنقابــة ر باعتبا
 ).399م ،ص 2005: عبد هللا، فت�� عبد الرحيم .(نال<3 ي�تمو إل¹"اأعضاp"ا وتقوم بتمثيل امل�نة 

  :املفFوم ?جرا�ي للتنظيمات النقابية

سة اOAالية 9اال�ي   :رو)تحدد مفFوم التنظيمات النقابية �� الدا

Gــــا حر6ــــة : ى    و6ــــر الباحــــث أن التنظيمــــات النقابيــــة ر�ــــ� صــــرح تنظي�ــــ3 ذات صــــفة مزدوجــــة باعتبا
�ن آن واحد ي9و لھ Ù;صية مستقلة عن امل9ونUن لھ و6دار بحر6ة تامة للدفاع عن فردية جماعية 

ســـو م�نــــة أو  نمـــصا>¦ القـــائمUن عليـــھ، كمـــا �ـــ� منظمـــة أو تجمـــع يـــضم العمالـــة الفنيـــة الـــذين يما ر
ن عمـال ـ� م9ـان واحـد أو >Jـساب م�ـشأة واحـدة بقـصد الـدفاع عـن  حرفة واحدة او الـذين يباشـر

ً
و

 . وvجتماعيةمصا>�Jم vقتصادية

  :مفFوم البطالة) 2

بطـل الـ3ªÚء، يبطـل، بطالنـا ذGـب ضـياعا، ف�ـو باطـل، والتبطـل فعـل " 1ع4ـ3 :مفFوم البطالة لغو)ـا
البطالة، وGو إتباع الل�و وا>�Mالة، و¡طل، يبطل، بطالة، أي 1عطل ، فيقال بطل �جU& بطالة أي 

، دمحم بن مكرم (.1عطـل �عد عمل   ).۲۷۷م، ص ١٩٩٤: رابن منظو

  :املفFوم ?جرا�ي للبطالة

سة اOAالية 9اال�ي   :رو)تحدد مفFوم التعليم الف%$ �� الدا

ن�ـ� ا>Jالـة ال<ـ3 يوجـد ف¹"ـا ا>;ر6جـو مـن حملـة املـؤGالت الفنيـة املتوسـطة والعاليـة، : بأن البطالة
ن عليھ و6بحثـو عنـھ، ولكـ�"م لـم يجــدوه عنـد مـستو6ات �جـو ا رو6رغبو � العمل وقادر نو لـسائدة ن
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، �س�ب تد�ى الطلب الفعال   .ق� السو

  :مفFوم التعليم الف%$

فـالن الـ3ªÚء علمـا أي " علـم"اbـ� أن التعلـيم جـاء مـن :يو�ش75 مفFوم التعليم الف%$ �� املع%$ اللغو
  :رأي ك�& تفننھ � �مو ف�و مفن، وفنان لل3ªÚء: فالن  فنا" فن"عرفة، و}لمة الف34 جاءت من 

6نھ   )٤٣٢:٤٨٢م، ص ص، 1989:لغة العر.ية، امل�;م الوج�5 مجمع ال(.ز أي 

   و�عـــرف أيـــضا
ً

صـــنا|� (يبأ¯"ـــذلك النـــوع مـــن التعلـــيم الثـــانو الـــذي تقـــسم أنواعـــھ إbـــ� 1علـــيم ف4ـــ3 : 
ا|ـ� وتجــار ي،و اســية مــدy"ا ثــالث ســنوات وË"ـدف إbــ� إعــداد الفنيــUن ــ� ) زر روالــذي يت9ــو مــن فPـ&ة د ن

ة  اعـة والتجـا رمجـاالت الـصناعة والز ة وا>;ـدمات، و6لتحـق بـھ الطـالب النـا{Jو ـ� شـ�ادة ر نوYدا ر
ـــة والتعلــــــيم والتعلـــــــيم  ة الP&بيـــ ا ـــ3 تحـــــــددGا و ط ال<ـــ ــــشر ــــ3ª وفقــــــا للــ ــــيم �سا®ـــ ـــــة التعلــ رإتمــــــام مرحلـ ز و

  )48:47م ،ص ص ۲۰۰۰:جاد، £امل(.الف34

  :املفFوم �جرا�ي للتعليم الف%$

سة اOAالية 9اال�   :يرو)تحدد مفFوم التعليم الف%$ �� الدا

يـــ 1عليم يواز التعليم الثانو من حيث املرحلة1   .ى
س املتقدمة2 اسة ثالث سنوات وخمس سنوات للمدا رـــ مدة الد   .ر
ا|� و1عليم فÖ4 تجار3 ـ ينقسم إ�b 1عليم فÖ4 صنا|� و1عليم فÖ4 ز ــ يـ   .ر
ة امل�نية4 ـ Ë"دف إ�b إعداد فنيUن لدË"م قدر عاb� من امل�ا ــ   .رـ
ــــ �عــد أGـم املــص5 ¡ـة واملؤGلــة علميــا وعمليـا الحتياجــات ســو ـ قادر ع�ــ� vطـالق لأليــدي العاملــة املد ر

  .العمل
اسة :ثامنا   :راملنطلقات النظر)ة للد

ن     ي9ــــاد يجمـــــع املـــــشتغلو بمنـــــاÝ¨ البحــــث ـــــ� العلـــــوم vجتماعيـــــة ع�ــــ� أن Gـــــدف العلـــــم Gـــــو بنـــــاء  ُ

أن أي مناقشة للعلم ال يمكن أن تكتمل النظر6ات، وأن النظر6ة �� املنتج ال�"اÞي لل�شاط العل�3، و
ي الذي 1شغلھ النظر6ات فيھ ة إ�b امل9ان اJNو ردو إشا ر  )136م، ص2005:رجب، إبراGيم عبدالرحمن(.ن

ســة، حيــث إ¯"ــا تتــضمن افP&اضــات أساســية  ر كمــا 1ــساGم النظر6ــة ــ� توجيــھ }ــل مــن البحــث واملما
النظر6ة العلمية �� ال<3 1ساعدنا � Yجابة لحو الظاGرة أو القضية مجال اGتمام الباحثUن، وإن 

  )62م، ص2006: عبدا>;يد،Gشام سيد(.عن Gذه ال�ساؤالت وغG&Uا

ل�سق فكر است�باطي م�سق حو ظاGرة أو مجموعة من الظواGر "  بأ¯"ا �عرف النظر)ة العلمية ي
6ا ومف�ومات وقضايا نظر6ة توß¦ العالقات بUن ال ا تصو املتجا�سة، يحو إطا

ً ً
ر ر   وقاÞع وتنظيم�اي

  )383م، ص2009: إبراGيم، السيد عبد اOAميد".(بطر6قة دالة وذات معÖ4، كما أ¯"ا ذات �عد إم'&يقي

ًو1س�� النظر6ات العلمية إ�b محاولة الت�بؤ العل�3 بحدوث الظواGر واملشكالت اN;تلفة بناء ع�ـ� 

التحكم ف¹"ا وصوال إ�b نوع أسس معينة ومحسو¡ة، �مر الذى يمكن الباحث � Gذه الظواGر من 
ً

رمن الP&اكم املعر� الذى يخدم أGداف م�نة ا>;دمة vجتماعية بالش9ل الذى يàá الفرصة لظ�و 
سـة امل�نيـة ـ� التعامـل مـع املتغUــ&ات  رالعديـد مـن النظر6ـات العلميـة ال<ـ3 تقـâن وتوجـھ أسـاليب املما

اسـة ا>Jاليـة 1ـس�ند والعالقات امل�شابكة واملتداخلة � واقعنا vجتما|� ر املعاصر،ولذلك فان الد
  ع�� العديد من النظر6ات العلمية م�"ا
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  :ما ي��

  :نظر)ة املنظمات●

لو6ـدو فكـر Gـذه النظر6ـة حــو اعتبـار أن املنظمـات مـا �ـ� إال وحــدات اجتماعيـھ يـتم بناؤGـا �ــش9ل  ر
و تحقيــــق مقـــصود لتحقيــــق أGــــداف محــــدده، ومــــن Gنــــا فــــان الغــــرض مــــن إ�ــــشاء وقيــــام املنظمــــة Gــــ

أGــداف معينـــھ �Mãـــز ا>�Mــد الفـــردي عـــن تحقيق�ـــا ولتحقيــق تلـــك �Gـــداف يــتم إ�ـــشاء بنـــاء محـــدد 
�ــــع القــــوه والــــسلطة بيــــ�"م  زســــميا يــــتم تــــدو6ن قواعــــده ولوائحــــھ وتقــــسيم العمــــل بــــUن أعــــضائھ وتو ر
بطر6قة تضمن التحكم � ��شطة ال<3 تتم مـن خالل�ـا كمـا أنـھ يـتم باسـتمرار فحـص ومراجعـھ مـا 

شاد احمد.(تقوم بھ املنظمة من أعمال   )۲۸۳م، ص۲۰۰۷:رعبد اللطيف،

لوملــا }انــت طر6قــة تنظــيم اMNتمــع 1ــس�� إbــ� خدمــة قــضايا اMNتمعفــي املقــام �و لتــصل مــن خــالل 
عبـــد .(ذلــك إbـــ� تنميــة اMNتمـــع ك9ـــل، و�ــ� ـــ� ذلــك تتعامـــل مـــع قيــادات وقطاعـــات اMNتمــع اN;تلفـــة

شاد احمد )5م، ص۲۰۰9:راللطيف،
  

 ومــع منظماتــھ vجتماعيــة والنقابــات امل�نيــة ع�ــ� اخــتالف مــستو6اy"ا، لــذا فــسوف �عــرض الباحــث 
اســتھ ا>Jاليـة عننقابــة امل�ـن الفنيــة التطبيقيـة كمنظمــة  رل�ـذه النظر6ـة محــاوال vسـتفادة م�"ــا ـ� د

ً

  .اجتماعية

  :مفFوم املنظمة �� تنظيم ا>;تمع) أ

س طر6قـــة تنظــــيم اMNتمـــع كطر6قـــ قة مــــن طـــر م�نـــة ا>;دمــــة vجتماعيـــة شـــأ¯"ا ــــ� ذلـــك شــــأن رتمـــا
ــــسمي#"ا أج�ـــــــزة تنظـــــــيم  ــــــالل Gيئـــــــات ومؤســـــــسات متخصـــــــصة اتفـــــــق ع�ـــــــ� 1ـــ ــــر �خـــــــر مـــــــن خـ ىالطـــ ق

ـــا ،)203م، ص 2000: عبـــــد اللطيـــــف، سوســـــن عثمـــــان، عفيفـــــي، عبـــــد اA@ـــــالق دمحم.(اMNتمـــــع ال<ـــــ3 مـــــن خالل�ــ
سة و¡الرغم من أن Gناك العديد من  اJNـاوالت لتعر6ـف املنظمـات،إال أ¯"ـا لـم رتتحقق أGداف املما

َّ

تقــــدم 1عر6فــــا واحــــدا مقبــــوال، نظــــرا ألن Gــــذه التعر6فــــات قــــد كــــشفت عــــن وجــــود أنــــواع عديــــدة مــــن 
ً ًً

ناملنظمات، كما أن }ل محاولة لوضع 1عر6ف ل�ذه املنظمات }انت تصاغ � ضوء تـصو معـUن دو  ر
  .غU&ه

اسة املنظمةوفيما يUs سوف �عرض الباحث ألGم ?تجاGات امل   :رعاصرة �� د

ـــــ ?تجــــاه Hو1 اســـة الناحيــــة البنائيــــة ــــ� حيـــاة املنظمــــات و�عتنــــق Gـــذا vتجــــاه }ــــل مــــا :لـ ر Ë"ــــتم بد
ســــونز Weber وفي'ـــــ& Udy وأودى Seachoreرس¬ــــشو   بمع4ـــــÖ أ¯"ـــــم Selznick وســــلز6نك Parsonsر و¡ا

ن إbـــ� املنظمـــة ع�ـــ� أ¯"ــــا تجمـــع �ـــشر ي�ـــشأ ب�يـــة vســــتمرار و ىينظـــر الـــدوام مـــن أجـــل تحقيــــق و
اء   :رأGداف معينة، وقد انقسم أ¥Jاب Gذا vتجاه إ�b ثالثة أ

أى ينظر إ�b املنظمة ع�� أ¯"ا أداة لتحقيق أGداف محددة   . ر   ــــ 

أى ينظر إ�b املنظمة ع�� أ¯"ا ب�يان Gادف    ). ذو Gدف(ر   ــــ 

أى  ينظر للمنظمة ع�� أ¯"ا نظام أو �سق اجتما|�   .ر   ــــ 

ـــاالتجاه الثــا�ي2 ــ ة عــن ب¬ئــة خاصــة �عــ¬ش ف¹"ــا : ـ رË"ــتم بالناحيــة الــسلوكية باعتبــار أن املنظمــة عبــا
ن�فراد و�عملو من خالل�ا، وع�� Gذا فإ¯"ا تطبع سلوك�م وÙ;صي#"م بطـا�ع خـاص يختلـف 



  البطالةدور بعض التنظيمات النقابية في التخفيف من مشكلة 
  لدى خريجي التعليم الفني
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سو¯"ا � vنتماء إ�b املنظمة ومن أمثال جة ا>Jر6ة ال<3 يما ر� محتواه ومداه تبعا لد ر
ً

 أ¥Jاب 
  ).Herbert Simon(ن وGر¡رت سيمو GWhyteذا vتجاه Gوايت 

ن يـــر أ¥ـــJاب Gـــذا vتجـــاه أن املنظمـــة كيـــان داخـــل كيـــان أخـــر أوســـع و96ـــادو :ـــــاالتجاه الثالـــث3 ى
6¬نمحيفي  ريجمعو ع�� أن ا>;ط الفاصل بUن ما Gو منظمة وما Gو ب¬ئة إنمـا Gـو خـط اعتبـا ن

  .�عض �حيان

اسة املنظمة والتعرف ع�� طبيع#"ا ، حيـث يمكـن النظـر ىو6ر البحث أن Gذه  رالنظر6ة 1ساعد � د
إ�b نقابة امل�ن الفنية التطبيقية ع�� أ¯"ا منظمة اجتماعية من منظمات تنظيم اMNتمع تتأثر 
مان، فالنقابة يجب  زبالب¬ئة وتؤثر ف¹"ا، كما أن ل�ا وظيف#"ا و¡ناؤGا الت9و346 وGما شيòيان متال

ات ال<ـــ3 1ـــساعدGا ـــ� تحقيـــق أGـــداف�ا املتـــصلة نأن ي9ـــو ل�ـــ را Gي9ـــل بنـــاÞي Ë"ـــتم باتخـــاذ القـــرا
ب'&نامج العمل وا>;دمات ال<3 تقدم�ا، كما يجب أن 1سودGا مجموعة من املبادئ والقيم ال<3 

  . تمثل ثقافة تنظيمية ألعضاp"ا

  :عالقة املنظمة با>;تمع) ب

نمام من جانب العلماء vجتماعيو و6مكن النظر لقد حظى موضوع عالقة املنظمة باMNتمع باالGت
إbـ� املنظمـة ع�ـ� أسـاس أ¯"ــا نتـاج للمجتمـع اJNيطـة والتعـرف ع�ــ� سـماy"ا والعمليـات ال<ـ3 تــضمن#"ا 
بمثابة نتاج طبي�� أيضا لل�سق الك�� اJNيط x"ا، وتتضمن الب¬ئة اJNيطة باملنظمـات العديـد مـن 

ً

ـــات �ــــسق القــــيم ال(املتغUــــ&ات ومــــن بي�"ــــا  عــــام ــــ� اMNتمــــع، الــــسياسات و��ــــشطة اN;تلفــــة للمنظمـ
د املتاحــــة  رالرســـمية اJNيطـــة، تـــأثU& ا>Mماعـــات �وليـــة واملؤســــسات التطوعيـــة، باإلضـــافة إbـــ� املـــوا

د ماديــة أو �ـشر6ة وGكــذا تتحــدد الوظـائف الديناميكيــة ألى منظمــة ـ� ضــوء املعطيــات ) رسـواء مــوا
ىوحـدات اجتماعيـة أو قـو اجتماعيــة ذات عالقـة وGـذا مـا نطلــق البيòيـة اJNيطـة بمـا تتـضمنھ مــن 

)29:27م، ص ص2002: خاطر، أحمد مصطفى(.عليھ املعطيات التنظيمية داخل اMNتمع
  

  :أGداف املنظمات �� تنظيم ا>;تمع) جـ

Gنــاك العديــد مـــن �Gــداف ال<ـــ3 1ــس�� منظمـــات تنظــيم اMNتمــع إbـــ� تحقيق�ــا يمكـــن حــصر أGم�ـــا 
اسة � النقاط ±تيةوال<3 تتفق    :رمع طبيعة Gذه الد

ـــ� إشـــــباع vحتياجـــــات وإحـــــداث التـــــواز بـــــUن تلـــــك :GHـــــداف املاديـــــةـــــــ 1 ـــز املنظمـــــات ع�ــ ن وف¹"ـــــا تركــ
د � اMNتمع أو فيأي منظمة أخر ىvحتياجات وما يتاح من موا   . ر

يتعــاملوا مــع �عــض�م  وف¹"ــا يقــوم املــنظم vجتمــا|� بمــساعدة النــاس ع�ــ� أن :GHــداف العمليــةـــــ 2
ة أك�& فاعلية ملواج�ة مشكالy"م وتحقيق أGداف�م وذلك ب�نمية املـشاركة وإيجـاد فـرص  ربصو

  .نالتعاو بي�"م

ــــ 3  بمع4ـــGv Öتمــــام بإحــــداث التغيUـــ&ات املالئمــــة ـــ� أنمــــاط العالقــــات :أGــــداف خاصـــة بالعالقــــاتـ
ات �ع قو صنع القرا رvجتماعية و� ش9ل وتو ى   . ز

دواج بــUن :خاصــة بالتªــسيقأGــداف ـــــ 4 vب و زأي Gvتمــام بالعمــل ع�ــ� ا>Jــد مــن التكــرار والتــضا ر
املؤســسات vجتماعيــة ــ� اMNتمــع الــذى 1عمــل بــھ املنظمــة ســواء تطلــب ذلــك ت�ــسيقا أفقيــا أو 

ً ً

أسيا
ً

  . ر

ــــ 5 ة اعــضاء النقابـــة :أGــداف املــساعدة الذاتيـــةـ   ر وذلــك مــن خـــالل قيــام تلــك النقابــات  بتقو6ـــة قــد
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ع�� 1غيU& ب¬ئاy"م من أجل تحقيق مصا>�Jم، وكذلك من خالل مساعدة vعضاء ع�� تجديد 
نحيو6ـة النقابــات  القائمــة أو إتاحــة الفرصــة ل�ــم إلقامـة تنظيمــات جديــدة �ــشار}و ف¹"ــا بفعــل 

"م � إقام#"ا   . تضام�"م و1عا̄و

ـ 6 ــ ة vعضاء  ع�� التعاو  فع�� ضوء تحديد :اGداف تحس5ن اA@دمات وHحوال ?جتماعيةـ نقد ر
اك vحتياجات الفعلية، فـإ¯"م مـن خـالل 1عـاو¯"م واسـتفادy"م مـن ا>�Mـود امل�نيـة للمـنظم  روإد
د، كمـا �ـس�م ذلـك ـ� تنميـة  رvجتماع يمك�"م تحديد vحتياجات وما �ستلزم إلشباع�ا مـن مـوا

، أبـو النجـا دمحم(.قالطر املتاحة >Jل املشكالت vجتماعية والوقاية م�"ا �عد ذلك م، 2000: ىالعمر
 )34:32ص ص 

اسة اOAالية    :ركيفية ?ستفادة من نظر)ة املنظمات �� الد

  .والعمل ع�� إشباع Gذه ا>Jاجات) مجتمع املنظمة(التعرف ع�� احتياجات اMNتمع  -1

  داخــــل املنظمــــة والعمــــل ع�ــــ� تــــوفG &Uــــذه ا>;ــــدماتلألعــــضاء التعــــرف ع�ــــ� ا>;ــــدمات ال<ــــ3 تقــــدم -2
  .وتحسUن جودy"ا

عات ال<ــ3 يــصنع�ا القــائمUن -3  داخــل مجتمــع املنظمــة وذلـــك ع�ـــ� صــنع القــرارو وضــع ال'ــ&امج واملــشر
  .لتوفU& ا>;دمات ال<3 تقدملألعضاء باملنظمة

سا�عا
ً

  :Yجراءات املن©Mية للبحث: 

اسة ا>Jالية اb� التعرف ع��  من مش9لة ردو �عض التنظيمات النقابية � التخفيف"ر     y"دف الد
ر،ومحاولــــة وضـــــع مقP&حـــــات لتــــدعيم دو �عـــــض التنظيمـــــات " البطالــــة لـــــدي خر56ــــ� التعلـــــيم الف4ـــــ3

ـــ� التخفيـــف مـــن مـــش9لة البطالـــة لـــدي خر56ـــ� التعلـــيم ) نقابـــة امل�ـــن الفنيـــة التطبيقيـــة(النقابيـــة 
  .الف34

اســـة، وال<ـــ3 مؤد   اســـة امليدانيـــة ســـتحاو vجابـــة ع�ـــ� 1ـــساؤالت الد رولـــذلك فـــإن الد اGـــا لر
وصـــف ال'ــــ&امج ال<ــــ3 تقــــدم�ا نقابــــة امل�ــــن الفنيــــة التطبيقيــــة ألعــــضاp"ا مــــن خر56ــــ� التعلــــيم الف4ــــ3، 
وكـــذلك x"ــــدف الكــــشف عــــن ا>;ــــدمات ال<ــــ3 تقــــدم�ا نقابــــة امل�ــــن الفنيــــة التطبيقيــــة ألعــــضاp"ا مــــن 

خر56� التعليم الف34، وأيضا املعوقات ال<3 تواجھ النقابة � التعامل مع مش9لة البطالة، 
ً

ومحاولة 
� التخفيف ) نقابة امل�ن الفنية التطبيقية(روضع مقP&حات لتدعيم دو �عض التنظيمات النقابية 

  .من مش9لة البطالة لدي خر56� التعليم الف34

اسـتھ    رو� Gذا الفصل سوف يقـوم الباحـث �عـرض Yجـراءات املن©Mيـة ال<ـ3 أجراGـا ـ� د
اســــة مـــن صــــدق وثبـــات وتحديــــد اMNــــال مـــع عــــرض كيفيـــة التأكــــد مـــن ¥ــــJة وصـــالحية أدوات  رالد

اســـة واســــاليب املعا>Mــــة  رامل9ـــا�ي واMNــــال ال�ــــشر واMNـــال الزم4ــــ3، مــــع عـــرض خــــصائص عينــــة الد ي
استھ   .رYحصائية ال<3 استخدم�ا الباحث � د
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  : البحث نوع●

اسـات الوصـفية التحليليـة اسة ا>Jالية إbـ� الد رت�ت�3 الد يل�ـا حيـث y"ـدف إbـ� جمـع ا>Jقـائق وتحل, ر
ولذلك �ستطيع الباحث إصدار 1عميمات �شأن املوقـف أو الظـاGرة , وتفسG&Uا واستخالص دالل#"ا

اســـة الوصــــفية  اســـة وكــــذلك �ـــستطيع الباحـــث مـــن خــــالل vعتمـــاد ع�ـــ� الد رال<ـــ3 تتـــصدي ل�ـــا الد ر
ف ا>Jاليـة وا>Jصو ع�� بيانات �ستفيد م�"ا ـ� الظـر ات , ل رو6مكـن مـن خالل�ـا الكـشف عـن التطـو

v تملة أو املقبلةأوJNات أو �حداث اG132ص, م2000: دمحم عبد السميع, عثمان(.تجا.(  

  : املنPQ املستخدم●

اسة ا>Jالة حيث يمكن vعتماد ع�� املـصادر  اسة ا>Jالية ع�� استخدام من©¨ د ر     اعتمدت الد ر
ثUن وإجابـــاy"م ع�ـــ� غUـــ& املاديـــة املتمثلـــة ـــ� مالحظـــات الباحـــث املباشـــرة، وكـــذلك اســـتجابات املبحـــو

أســــئلة عــــن خ'ــــ&اy"م ا>Jاليــــة واملاضــــية، بمــــا يــــر¡ط ماöــــ3ª املعلومــــة بحاضــــرGا، وا>Mوانــــب الذاتيــــة 
  . باملوضوعية و1س�م � 1 ;يص املوقف البح÷3 بدقة، مما يدفع إb� الثقة � 1عميم نتائج�ا

  :البحث مجاالت●

  :ـــ ا>;ال امل
ا�ي 

اسة ا>Jالية 1عتمد  اسة ا>Jالة فقد تم تحديد اMNال امل9ـا�ي با>Jالـة ر     حيث أن الد رع�� من©¨ د
ــــ� عينــــــة بحثيـــــة قوام�ــــــا  ــــت ـ اســــــة وال<ـــــ3 تمثلــ ــــوع الد ــــة امل�ــــــن الفنيــــــة ) 115(رموضـ مـــــن أعــــــضاء نقابـ

رالتطبيقية الفرعية �سوGاج وذلك للتعرف ع�� الدو الفعليلنقابة امل�ن الفنية التطبيقية ومن ثم 
نقابـة املFـن الفنيـة (رد ع�ـ� تفعيلـدو �عـض التنظيمـات النقابيـة التوصل إb� وضـع مقP&حـات 1ـساع

� التخفيف من مش9لة البطالة لدي خر56� التعليم الف34)التطبيقية .  

  : يـــا>;ال ال¯شر

اسة ع�� أعضاء نقابة امل�ن الفنية التطبيقية الفرعية �سوGاج وقد  رتم تطبيق أداة الد
�ـع عـدد  جـوع وفـر vســ�بانات تبـUن أن عـدد vســ�بانات مــن vسـ�بانات علـ) 115(زتـم تو ز¹"م وDعــد  ر

�ع�ا � حUن تم اس�بعاد ) 100(الصا>Jة للتحليل  اس�بانة ) 15(زاس�بانة من vس�بانات ال<3 تم تو
 .لعدم اكتمال البيانات

  :ـــ ا>;ال الزم%$

اسة امليدانية � الفP&ة من    .م15/2/2022: م 29/1/2022رتم تطبيق الد

  :وات البحثـــ أد

اســة ا>Jاليــة وا1ــساقا مـــع متطلباy"ــا ع�ــ� أداة بحثيــة مرتبطـــة  ر      وقــد اعتمــد الباحــث ــ� إطـــار الد
�bاسة، وذلك ع�� النحو التا اسة واملن©¨ املستخدم وال�ساؤالت ال<3 قامت عل¹"ا الد ربموضوع الد   :ر

ة  است�يان  للكشف عن   التخفيف من مش9لة البطالة ردو �عض التنظيمات النقابية �"ر ـــــ استما
ـــة ع�ــــ� أعــــضاء نقابـــــة امل�ــــن الفنيـــــة التطبيقيــــة الفرعيـــــة " لــــدي خر56ــــ� التعلـــــيم الف4ــــ3 مطبقــ

  .�سوGاج
ــ املالحظة املباشرة للباحث   .ـــ
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اسة●   :                                         رخصائص عينة الد

  :النوع   - أ
قم   رجدو     ) 1(ل

اسة   :ريو±° النوع لعينة الد

  ) 100=ن(

 % ك النوع م

  %84 84 ذكر 1

  %16 16 أن÷3 2

  %100 100 ا>;مـــوع

قــم  ريو±ـ° اA;ـدو  اسـة جـاءت }ــاآل1ي ذ}ـو ب�ــسبة:أن) 1(ل رالنـوع لعينــة الد ، ب¬نمـا Yنــاث %)84(ر
  .حيث أن النقابة تقوم ع�� خدمة ا>�MسUن الرجال وال�ساء%). 16(ب�سبة 

  :السن   - ب
قم رجدو     ) 2(ل

اسة   :ريو±° السن لعينة الد

  )100=ن(

 % ك السن م

  %18 18  سنة25اقل من  1

  %27 27   سنة35 سنة اb� اقل من 25من  2

  %55 55  سنة40 سنة اb� اقل من 35من  3

  %100 100 ا>;مـــوع

اسة جاءت }اآل1ي من Gم �سن من: أن)2(ليو±° اA;دو  سنة اb� اقـل مـن ) 35(رالسن لعينة الد
، %)27( سـنة ب�ـسبة)  35(سـنة اbـ� اقـل مـن )25(، ب¬نما من Gم �سن من%)55(سنة  ب�سبة ) 40(

6ن ع�� %).18(  سنة25ب¬نما من Gم �سن اقل من  رحيث Gذه الفئات تقع � مرحلة الشباب والقاد
اسة ط انتقاء عينة الد رالعمل والكسب وGذا }ان من شر   .و
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  :اOAالة التعليمية -ج

قم  رجدو     ) 3(ل

اسة   :راOAالة التعليمية لعينة الد

  )  100=ن(

 % ك السن م

  %88 88 مؤGل متوسط 1

  %9 9 قمؤGل فو متوسط 2

  %3 3 مؤGل عال 3

  %100 100 ا>;مـــوع

اســــة جـــاءت: أن)3(ليو±ـــ° اA;ـــدو   }ـــاآل1ي مـــن Gـــم مؤGـــل متوســــط را>Jالـــة التعليميـــة لعينـــة الد
ــــم مؤGــــــل فــــــو متوســــــط ب�ــــــسبة %)88( ب�ــــــسبة ـــن Gــ ــا مـــ ـــم مؤGــــــل عــــــال %)9(ق، ب¬نمــــ ، ب¬نمــــــا مــــــن Gـــ
  %).3(ب�سبة

اسـة مــن ا>JاصـلUن ع�ــ� مؤGـل متوســط و6رجـع ذلــك اbـ� ان مــن  روGـذا يـدل ع�ــ� ان اغلـب عينــة الد
ط ا>Jصو ع�� عضو6ة النقابة أن ي9و حاصل ع�� مؤGل ف34 متوسط نشر ل   .و

  :لوظيفة ا-د

قم  رجدو     ) 4(ل

اسة   :رالوظيفة لعينة الد

  )  100=ن(

 % ك الوظيفة م

  %15 15 قطاع خاص 1

  %65 65 اعمال حره 2

  %20 20 ال �عمل 3

  %100 100 ا>;مـــوع

اسـة جــاءت }ـاآل1ي مـن Gــم اعمـال حـره ب�ــسبة: أن)4(ليو±ـ° اA;ـدو  ، %)65(رالوظيفــة لعينـة الد
  %).15(ن ب¬نما من Gو قطاع خاص ب�سبة%)G)20و ال �عمل ب�سبةب¬نما من 

اسة �عملو اعمال حرة ول¬س لدË"م عمل ثابت أو دخل ثابت  نوGذا يدل ع�� ان اغلب عينة الد   .ر
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  :يمستو العمل النقا¸ي-ه

قم  رجدو     )5(ل

اسة ر مستو العمل النقا¸ي لعينة الد   :ي

  )  100=ن(

 % ك يمستو العمل النقا¸ي م

 100 100 عضو بالنقابة 1

  %100 100 ا>;مـــوع

اسة عضو بالنقابة % 100: أن) 5(ليو±° اA;دو    .رمن عينة الد

اسة من vعضاء املستفيدين من خدماy"ا ول¬س من املشتغلUن x"ا    .رو6دل ذلك ع�� إb� أن عينة الد

  :مدة العضو)ة �� النقابة -و

قم  رجدو     )6(ل

اسة مدة العضو   :ر)ة �� النقابة لعينة الد

  )  100=ن(

 % ك مدة العضو)ة �� النقابة م

  %66 66  سنوات8سنوات  اb� اقل من 5من   1

  %22 22 سنة11 سنوات اb� اقل من8من  2

  %12 12 سنة فاك�&11من  3

  %100 100 ا>;مـــوع

 سـنوات  5 }اآل1ي من Gو مدة عضو6تھ مـن مدة العضو6ة � النقابة جاءت: أن)6(ليو±° اA;دو 
ســنة ب�ــسبة 11 سـنوات اbــ� اقــل مـن8، ب¬نمـا مــن Gــو مدتـھ مــن %66 ســنوات  ب�ــسبة 8اbـ� اقــل مـن 

  %.12سنة فاك�&  ب�سبة 11، ب¬نما من Gو مدتھ من 22%

اسـة مـن vعـضاء الـذين مـر ع�ـ� عـضو6#"م أك�ـ&  رو6دل ذلك إb� أن vعضاء الذين طبقت علـيم الد
  .سنوات ومع ذلك لم يحصلوا ع�� عمل مناسب ل�م) 5(من 
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)¯ية-ز ات التد رالدو   :ر

قم  رجدو     ) 7(ل

اسة )¯ية لعينة الد ات التد رالدو ر   :ر

  )  100=ن(

)¯ية م ات التد رالدو  % ك ر

ة واحدة 1   %72 72 ردو

تان 2   %25 25 ردو

ات فاك�& 3   %3 3 رثالث دو

  %100 100 ا>;مـــوع

ة : أن)7(ليو±° اA;دو  اسـة جـاءت }ـاآل1ي مـن Gـو حاصـل ع�ـ� دو �6يـة لعينـة الد ات التد رالدو رر ر
تان ب�سبة % 72واحدة ب�سبة    %.25رن ب¬نما من Gو حاصل ع�� دو

ات فاك�&  اسة حاصلUن %. 3ر، ب¬نما من Gو حاصل ع�� ثالث دو رو6دل ذلك ع�� أن اغلب عينة الد
6بـــة ـــ� اMNـــاالت الفن ات تد رع�ـــ� دو يـــة التطبيقيـــة ومـــع ذلـــك لـــ¬س لـــدË"م عمـــل ثابـــت ي�ناســـب مـــع ر

اy"م الفنية   .رقد

  :النتائج العامة للبحث: ثامنا

أوال
ً

اسة من Hعضاء بنقابة املFن الفنية:    :رالنتائج املرتبطة بوصف عينة الد

اسة جاءت }اآل1ي ذ}و ب�سبة: النوع-أ رالنوع لعينة الد   %).16( ، ب¬نما Yناث ب�سبة%)84( ر

اسـة جــاءت }ــاآل1ي مــن Gـم �ــسن مــن : الـسن-ب ســنة  ) 40( ســنة اbـ� اقــل مــن) 35(رالــسن لعينــة الد
، ب¬نما من Gم %)27(سنة ب�سبة ) 35(سنة اb� اقل من ) 25(، ب¬نما من Gم �سن من%)55(ب�سبة 

  %).18(سنة ) 25(�سن اقل من 

اســـــة جـــــاءت }ـــــاآل1ي مـــــ: اOAالــــة التعليميـــــة-ج ن Gـــــم مؤGـــــل متوســـــط را>Jالـــــة التعليميـــــة لعينـــــة الد
ـــــل فـــــــو متوســـــــط ب�ـــــــسبة%)88(ب�ــــــسبة ـــم مؤGـ ــــل عـــــــال %)9(ق، ب¬نمـــــــا مـــــــن Gــــ ـــــا مـــــــن Gـــــــم مؤGـــ ، ب¬نمـ
  %).3(ب�سبة

اسة � مجتمع البحث جاءت }اآل1ي من Gم أعمال حره ب�سبة:الوظيفة-د  65( رالوظيفة لعينة الد
خـــاص كمـــا شـــ9لت �ـــسبة مـــن �عملونبالقطـــاع %)20(، ب¬نمـــا شـــ9لت �ـــسبة مـــن ال �عمـــل ب�ـــسبة %)

  %).15(ب�سبة

اسة عضو بالنقابة%) 100:(يمستو العمل النقا¸ي-ه   .رمن عينة الد

ــاءت }ـــاآل1ي مـــن Gـــو مـــدة عـــضو6تھ مـــن  : مـــدة العـــضو)ة �ـــ� النقابـــة-و مـــدة العـــضو6ة ـــ� النقابـــة جـ
ــا مـــن Gــــو مدتـــھ مــــن %)66(ســـنوات  ب�ــــسبة ) 8(ســـنوات  اbــــ� اقـــل مــــن5 ســـنوات اbــــ� اقــــل ) 8(، ب¬نمــ

  %).12(سنة فاك�&  ب�سبة ) 11(، ب¬نما من Gو مدتھ من %)22(سنة ب�سبة 11من
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)¯يــة-ز ات التد رالــدو ة : ر اســة جــاءت }ــاآل1ي مــن Gــو حاصــل ع�ــ� دو �6يــة لعينــة الد ات التد رالــدو رر ر
تان ب�سبة %) 72( واحدة ب�سبة ، ب¬نما من Gو حاصل ع�ـ� %)25(رن ب¬نما من Gو حاصل ع�� دو

ات فاك�&   %).3(رثالث دو

اسةالنتائج ا: ثانيا رA@اصة بمحاو وا�عاد الد   :ر

لاJNو �و  ال'&امج ال<3 تقدم�ا نقابة امل�ن الفنية التطبيقية ألعضاp"ا من خر56� التعلـيم الف4ـ3 : ر
�ي    .يبمستو متوسط  %) 61.33(و�سبة ) 1.84(زبمتوسط و

 التعلـــيم ا>;ـــدمات ال<ــ3 تقــدم�ا نقابـــة امل�ــن الفنيـــة التطبيقيــة ألعــضاp"ا مـــن خر56ــ�: راJNــو الثــا�ي
�   .يبمستو متوسط %)63( و�سبة )1.89(يزالف34 بمتوسط و

�ـي : راJNو الثالث ) 2.56(زاملعوقات ال<3 تواجھ النقابـة ـ� التعامـل مـع مـش9لة البطالـة بمتوسـط و
  .يبمستو مرتفع %)85.20(و�سبة 

ر)'� بال«7امج الº$ تقدمFا نقابة املFن الفنية التطبيقية ألعضاv¹ا من خالنتائج اA@اصة•
  .التعليم الف%$

�� بداية ال78تjب كال من
ً

ة : ،  %)90.33(ب�ـسبة ) تـنظم النقابـة بـرامج ترف¹"يـة >Mـذب �عـضاء(ر عبا
ة  6ب امل�ـ3 ـ� اختيـار ا>Jـرف املناسـبة لألعـضاء لJKـد مـن ( رتل¹"ا عبا رتتعاو النقابة مع مراكـز التـد ن

ة  %)70(ب�ــسبة ) البطالــة ات �عـــضاء >Jــل املــشكالت املرتبطـــة 1ــستخدم النقابــة (ر، تل¹"ــا عبـــا رم�ــا
 �بالبطالة، 1ساGم النقابة مع املنظمات الصناعية والفنية اJNلية � }ل ما يخدم اGداف vنتاج 

   %).61.33( ب�سبة ) اMNتمع

ة :بjنمـــا جـــاء �ـــ� �vايـــة ال78تjـــب 6ب التحـــو�6� لتـــوفU& فـــرص عمــــل ( ر عبـــا رتــــنظم النقابـــة بـــرامج التـــد
ة  %)52.67(ة ب�سب) لألعضاء 1ساGم النقابة � التخطيط للمناÝ¨ التعليمية لتحقيق ( ر، تل¹"ا عبا

ة  %)49.33( ب�سبة ) أGداف التنمية من اجل التخفيف من حدة البطالة  1عد النقابة ( ر، تل¹"ا عبا
�6ية متخصصھ لألعضاء الس�يعاب البطالة    %).47.67( ب�سبة ) ربرامج تد

ت الºـــ$ تقـــدمFا نقابـــة املFـــن الفنيـــة التطبيقيـــة ألعـــضاv¹ا مـــن اA@ـــدماالنتـــائج اA@اصـــة ب• 
  .خر)'� التعليم الف%$

جاءت ا>;دمات ال<3 تقدم�ا نقابة امل�ن الفنية التطبيقيـة ألعـضاp"ا مـن خر56ـ� التعلـيم 
  :9اآل�يروجاء ترت¬ب أ�عاد اJNو  %) 63(و�سبة ) 1.89(الف34 جاءت بمتوسط 

�ي  ا>;دمات vجتماعي:لالبعد Hو  ).متوسط(يومستو  %) 72.03(و�سبة ) 2.16( زة بمتوسط و

�ي :البعد الثا�ي  ).متوسط ( يومستو  %) 62.87( و�سبة ) 1.89(ز ا>;دمات الJûيةبمتوسط و

ـــــــث ـــــد الثالــــ ــــي:البعــــــ �ـــــــ ـــــــصاديةبمتوسط و ــــدمات vقتــــ ــ ــــــــــستو  %) 53.57(و�ـــــــــــسبة) 1.61(ز ا>;ـــــ ( يومـ
 ).منخفض

  ).متوسط ( يومستو  % ) 63.60( و�سبة ) 1.91(ز�ي  ا>;دمات الثقافيةبمتوسط و:البعد الرا�ع
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  .عوقات الº$ تواجھ النقابة �� التعامل مع مش
لة البطالةباملالنتائج اA@اصة•

) 2.56(املعوقـــات ال<ـــ3 تواجـــھ النقابـــة ـــ� التعامـــل مـــع مـــش9لة البطالـــة جـــاءت بمتوســـط 
ات البعد }اآل1ي  %) 85.20( و�سبة    :روجاء ترت¬ب عبا

78تjب كال من �� بداية ال
ً

ة : ة النقابة ع�ـ� اسـ�يعاب معـدالت البطالـة مـن خر56ـ� ( ر عبا رضعف قد
ة  % ) 96.33( ب�ـسبة ) التعليم الف34 سنو6ا  6ب ع�ـ� ±الت ا>Jديثـة ( ر، تل¹"ـا عبـا ة أمـاكن التـد رنـد ر

ة  % ) 94.67( ب�ـسبة ) داخل النقابة 6ب بالنقابـة لت9لف#"ـا ا( ر، تل¹"ـا عبـا ) لعاليـةرضـعف بـرامج التـد
   % ) .93.33( ب�سبة 

ة :بjنمــا جــاء �ــ� �vايــة ال78تjــب  ) انفــصام العالقــة بــUن النقابــة و¡ــUن منظمــات اMNتمــع املــد�ي( ر عبــا
ة  % )77( ب�سبة  ب�سبة ) تفتقد النقابة �عض النماذج املثالية لتحسUن اداp"ا الوظيفي( ر، تل¹"ا عبا

ة %)74( 6ب �عضاءافتقار النقابة إ�b امل(ر، تل¹"ا عبا ¡Uن امل�رة لتد رد    %).71.67( ب�سبة ) ر

اسة: تاسعا   :رمقP&حات الد

ق التعاو بUن التنظيم النقاDي ومنظمات سو العمل-  .ن

ات ا>Jديثة-2  .ر مالئمة برامج النقابة مع التطو

ة للعاملUن بالنقابة ملواج�ة مش9لة البطالة-3 تقاء بمستو امل�ا v ر  .ير

ة �عضاء � Yمل-4 �عر قد اسات جدو املشا رام بد  .ىر

 . توفY &Uم9انيات املادية للتنظيم النقاDي-5

 . الشراكة بUن التنظيم النقاDي ومنظمات اMNتمع املد�ي-6

6ب ع�� ±الت ا>Jديثة داخل النقابة-7  .ر توافر أماكن التد

8-3üالقطاع الصنا|� وتفضيل العمل املكت � . توفU& حافز العمل 

6ب �عضاء توفU& النق-9 ¡Uن امل�رة لتد رابة املد  . ر

 . توطيد العالقة بUن النقابة و¡Uن منظمات اMNتمع املد�ي-10

 . vحتفاء بالنماذج املثالية بالنقابة لتحسUن اداp"ا الوظيفي-11

ة النقابة ع�� اس�يعاب معدالت البطالة من خر56� التعليم الف34 سنو6ا -12  .ر قد

 .ابة � تحسUن الوضع املادي ألعضاp"ا توفU&ا م9انيات النق-13
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 :مراجع البحث

دار : منـــاÝ¨ البحـــث ـــ� العلـــوم vجتماعيـــة والـــسلوكية، شـــبUن ال9ـــوم: رجـــب، إبـــراGيم عبـــدالرحمن
�ع ،   .م2005زالJûابة لل�شر والتو

طر6قــة ا>;دمــة vجتماعيــة ــ� تنظــيم اMNتمــع، املكتــب ا>Mــام�� ا>Jــديث : خــاطر، أحمــد مــصطفى
6ة،    .م2002ر،Yسكند

سـة امل�نيــة : أبـو حـالوة، �ـسيو�ي ابـراGيم ردو نقابــة امل�ـن vجتماعيـة ـ� التعامــل مـع مـشكالت املما ر
ـــاعيUن  ــــن vجتماعيـــــــة –لألخــــــصائيUن vجتمــــ ــــة مطبقـــــــة ع�ــــــ� النقابـــــــة العامـــــــة للم�ـــ اســـ ر د

ـــــــة  ــــــة جامعـــــ ــــــــــة vجتماعيــــــ ــــة ا>;دمــ ة،  }لبــــــــ ـــــ& م�ــــــــــــشو ـــــ ــــــستU& غUــ ـــــالة ماجــــــ ســـــــ ربالقــــــــــــاGرة،  ر
 .م2004وان،حل

  .م2017يالكتاب السنو ملصر، : يا>�Mاز املركز للتعبئة وYحصاء

سالة "شبكة العالقات vجتماعية ومواج�ة مش9لة البطالة بUن الشباب:" ىمصطفى، دعاء بكر ر، 
ة، }لية ±داب قسم  علم vجتماع، جامعة ب34 سو6ف،    .م٢٠١٧رماجستU& غU& م�شو

شـــــا عمـــــاد ـــ� القطـــــاع ا:" رســـــيد،  ـــان النقابيـــــة ومواج�ـــــة مـــــشكالت العـــــاملUن ــ لعالقـــــة بـــــUن أداء الMKــ
ة، }ليـــة ا>;دمـــة vجتماعيـــة، جامعـــة حلــــوان، "الـــصنا|� ســـالة ماجـــستU& غUـــ& م�ــــشو ر،  ر

  .م2016

ـــة �ـــسو العمـــل املنظمـــة : "يع�ـــ�، ســـلو دمحم ¡طـ قدو ا>9Jومـــة ـــ� تطـــو6ر منظومـــة التعلـــيم الف4ـــ3 و ر ر
اســات العر¡يــة، مجلـــة البحــــوث "فــة والعلــومالعر¡يــة للP&بيــة والثقا ر، مع�ـــد البحــوث والد

اسات العر¡ية، عدد    .م6،۲۰۱۷روالد

ـــة"تنظـــــيم اMNتمـــــع : عثمـــــان، سوســـــن ، عفيفـــــي، عبـــــد ا>;ـــــالق دمحم ســـــة امل�نيــ ــــزة املما ، "رأج�ـ ن، بـــــدو
  .م2003

قدو التعلـــيم الف4ــــ3 ـــ� تلبيــــة احتياجـــات ســــو العمـــل ــــ� مـــص:"دمحم، فـــايزة أحمــــد ر مــــع بحـــث أوجــــھ ر
6ا ا>Mنو¡ية 6ق، "رvستفادة من تجر¡ة }و ة ،جامعـة الزقـا سالة ماجستU&، غU& م�شو ز،  رر

  .م٢٠١6

6ة، : عبـــد هللا، فت	ـــ� عبـــد الـــرحيم رمبـــادئ ـــ� علـــم قـــانو العمـــل والتأمينـــات vجتماعيـــة، Yســـكند ن
ف،    .م2005رم�شاة املعا

نلـع القـر ا>Jـادي والعـشر6ن ،القـاGرة ،دار قبـاء للطبـع يالتعلـيم الثـانو ـ� مـصر ـ� مط: جاد، �امل
�ع ،   .م۲۰۰۰زوال�شر والتو

  .م١٩٨٩املMãم الوجU¢، القاGرة، دار التحر6ر للطبع وال�شر،: مجمع اللغة العر¡ية

، دمحم بن مكرم �ع، ط: رابن منظو   .  م١٩٩٤، ۲زلسان العرب، بU&وت، دار صادر لل�شر والتو

، }ليــــة العلــــوم "انــــواع ا>Mــــرائم vقتــــصادية ــــ� النظــــام الرأسماليوvشــــP&ا}ي: " حامــــدعبــــد هللا، دمحم
6ة جامعة امللك سعود،    .م1998رvدا
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اســــة : عثمـــان، دمحم عبـــد الــــسميع رتـــصميم البحـــث vجتمــــا|�، vســـاليب املن©Mيـــة، وYجرائيــــة مـــع د
Gر، القاGرة،    .م2000زتطبيقية، }لية الP&بية، جامعة �
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