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 شـكر وتقدير
 

 .. الحمد هللا كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه أوًال و أخيرَا 

وعا بأسمى آيات الشكر والتقدير واالمتنان لكل من مد لي يد العون إلنجاز متب

هذه الرسالة، وأخص بالذكر الدكتور الفاضل المشرف وسيم الهابيل، بارك اهللا 

فيه وحفظه ورعاه، الذي مهد لي درب المعرفة والبحث العلمي ولم يأُل جهدًا 

ولى إلعداد الدراسة وحتى لتقديم المساعدة والنصح والمشورة منذ اللحظات األ

وضع اللمسات األخيرة عليها، فكان خير معين لي على إنجاز هذا العمل، أيضا 

الشكر موصول للجنة المناقشة الموقرة متمثلة في الدكتور يوسف بحر، 

والدكتور نبيل اللوح، جزاهما اهللا عني خير الجزاء لتفضلهما بقبول مناقشة هذه 

ر ألعضاء لجنة التحكيم الكرام، الذين نلت من وقتهم الرسالة، كما أتوجه بالشك

الثمين ومن توجيهاتهم الحكيمة ما ساعدني لبناء أداة الدراسة، كما أتقدم 

بالشكر العظيم إلى وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة وعلى رأسها السيد 

تحاد جوناثان بورتر لمنحي الموافقة الالزمة إلجراء الدراسة، وأوجه الشكر أيضا ال

العاملين العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة على ما أبداه من سعة صدر وتعاون 

طيب، وال أنسى أن أشكر كافة العاملين بوكالة الغوث في قطاع غزة  لما أبدوه 

من تعاون كريم في سبيل إنجاز هذه الدراسة، سائًال المولى عز وجل أن يجزيهم 

ة في إتمام هذه الرسالة وبارك اهللا خير الجزاء على ما قدموه لي من مساعد

  .فيهم وأدخلهم جنات النعيم
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 ملخص الدراسة

هدفت الدراسة إلى تحدید دور اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة في تحقیق مصالح 

اتب، والتأمین الصحي، العاملین، حیث تناولت الدراسة ستة مجاالت تمثل مصالح العاملین وهي األجور والرو 

واإلجازات، والعالوات، وصنادیق التوفیر، ومكافئة نهایة الخدمة، وقد اعتمد الباحث في دراسته على المنهج 

موظفا ) 12827(الوصفي التحلیلي، مستخدما العینة العشوائیة الطبقیة على مجتمع الدراسة البالغ عددهم 

لوكالة الغوث في قطاع غزة أال وهي قطاع التعلیم، وقطاع  والذین یعملون في القطاعات الثالث الرئیسیة

الخدمات العامة، وقطاع العمال، وقد استعان الباحث باالستبانة كأداة للدراسة، وبرنامج التحلیل اإلحصائي 

SPSS  موظفا، وقام الباحث بتوزیع ) 373(كأداة للتحلیل اإلحصائي، وقد بلغ حجم العینة في حده األدنى

  %).89.6(من االستبانات المستردة صالحة للتحلیل بنسبة ) 412(بیان، وكانت است) 460(

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة 

هناك دور لالتحاد في تحقیق مصالح العاملین في المجاالت محل الدراسة حیث تمایزت أراء المبحوثین  .1

تحقیق مصالح العاملین في مجال األجور حول ذلك الدور فقد بلغت نسبة التوافق حول دور االتحاد في 

في مجال %) 61.36(في مجال التأمین الصحي، و %) 61.07(، بینما بلغت %)64.54(والرواتب 

في مجال صنادیق التوفیر، بینما بلغت %) 66.40(في مجال العالوات، و%) 63.29(اإلجازات، و

  %).68.44(مجال مكافئة نهایة الخدمة نسبة التوافق حول دور االتحاد في تحقیق مصالح العاملین في 

استجابات المبحوثین حول دور اتحاد الموظفین العرب متوسطات توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  .2

: بوكالة الغوث في قطاع غزة في تحقیق مصالح العاملین تعزى إلى كل من السمات الشخصیة التالیة 

 . الفئة العمریة، فیما عدا رة، الدرجة الوظیفیةالجنس، المؤهل العلمي، قطاع العمل، سنوات الخب

في  –من وجهة نظر المبحوثین  –كما كشفت نتائج الدراسة عن أن اتحاد الموظفین یلعب الدور األهم  .3

مجال األجور والرواتب ثم في مجال مكافئة نهایة الخدمة، ثم مجال التأمین الصحي، ثم مجال صنادیق 

 .، وجاء في المرتبة األخیرة مجال اإلجازات التوفیر، ومن ثم مجال العالوات

 :توصیات الدراسة 

: توصیات الدراسة ما یلي جاءت توصیات الدراسة مصنفة وفق المجاالت الست لها، حیث كانت أهم

ضرورة أن یواكب االتحاد التغیرات التي تطرأ في مجال األجور والرواتب بوتیرة أسرع، وأن یسعى االتحاد 

سیق مع مختلف الجهات ذات العالقة بالمجال الصحي، مع ضرورة تنظیم االتحاد لورشات لزیادة درجة التن

عمل لتوعیة العاملین بحقوقهم المتعلقة بنظام االجازات، وضرورة أن یولي االتحاد مجال العالوات درجة أكبر 

ن في مجال مكافئة من االهتمام، وأن یجري االتحاد زیارات میدانیة دوریة للوقوف على أهم مطالب العاملی

  .نهایة الخدمة، وأن یسعى االتحاد إلى تحسین أداء صنادیق التوفیر من خالل استمراریة مراقبة أدائها
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Abstract 
 

This study aims to identify the role played by the local staff union at 
UNRWA in Gaza Strip to keep the interests of the employees. They study dealt 
with six domain represent these interests such as; wages, salaries, health insurance, 
leaves, allowances, saving funds and end of year benefits. The researcher adopted 
the descriptive analytical method and the stratified random sample for the study 
groups, which consisted of (12827) employees work at UNRWA three main fields, 
education, public services and labors. The researcher used the questionnaire as a 
study tool and SPSS program for data analysis. Minimum number of study sample 
was (373) employees and the researcher distributed (460) questionnaires and 
retrieved )412(  represent (89.6%). 
 
Study results: 

1. The union has a role in keeping employees interests in the fields of study, as the 
respondents’ opinion varied about that. Percentage of agreement about wages and 
salaries was (64.54%), (61.07%  ) for health insurance, (61.36%) for leaves, 
(63.29%) for allowances and (66.40%) for saving funds. Meanwhile, agreement 
percentage for end of service benefits was (68.44%).   

2. There are statistical dissimilarities among respondents about role the of Arab 
staff union in keeping employees interests attributed to the following personal 
variables; gender, qualification, work field, service years, job grade, except age. 

3. According to respondents, the union plays significant role in the six domains as 
the following order; wages and salaries, end of service benefits, health insurance, 
saving funds, allowances and finally leaves.  
 
Study recommendations: 

1. Staff union should keep pace with changes that occur in wages and salaries. 

2. Union should work to increase coordination with different sides in concern with 
health sector. 

3. Organize awareness workshops for employees to enlighten them about their 
rights related to leaves. 

4. Union should give more concentration for allowances domain. 

5. Union should make regular field visits to tackle employees’ needs in terms of 
end of year benefits. 

6. Union should work to improve saving funds through controlling their 
performance.  



1 

 

 الفصل األول

 

 اإلطار العام للدراسة

 

 

 

 المقدمة 

 الدراسة مشكلة 

 الدراسة أهمیة 

 الدراسة أهداف 

 الدراسة متغیرات 

 الدراسة فرضیات 

 

 

 

 

 



2 
 

 المقدمة

منها ما یتحقق بفعل اللوائح والقوانین  ،لكل فرد في المنظمة حاجات ومطالب معینة یسعى الى تحقیقها

ومنها ما یحتاج الى وجود ما هو ابعد من تلك اللوائح  ،داخل المنظمة التي تضمن حقوق االفراد والعاملین

فال یمكن للقوانین مهما كانت محكمة ورصینة ان تلبي كل تلك الحاجات والمطالب المتغیرة بتغیر  ،القوانین

ٕاذا و  ،فالبیئة التي تعمل المنظمة في اطارها تتسم بالتغیر المستمر على كافة األصعدة ،الظروف واالحوال

  .ي المنظمة ومطالبهم من هذه السمةكان التغیر سمة لهذه البیئة فال یمكن ان نستثني مصالح العاملین ف

وهي نشأة مرتبطة  ،وقد ارتبطت نشأة العمل النقابي تاریخیا بمعاناة العمال وسعیهم لرفع الظلم عنهم

على تحسین شروط عملهم ولم تقتصر مطالب العمال . وحقوق االنسان عموما ،بحقوق العمال خصوصا

رف بحق العمال في بل ارتبطت اولى مطالبهم بأهداف سیاسیة كالضغط من أجل سن تشریعات تعت ،وأجورهم

  ) . 5 ، ص2004 ،شاهین(  يالتنظیم النقاب

النقابات  The International Labour Organization (ILO(وتعرف منظمة العمال الدولیة 

بأنها تنظیم من الموظفین غالبا ما یكونون " Trade Union"ت التجاریة العمالیة تحت مسمى النقابا

تسعى عن طریق العمل الجماعي الى حمایة أو تحسین الظروف  ،مترابطین بشكل یتجاوز حدود المؤسسة

  ). Adebisi, 2011, p. 2-3( االقتصادیة واالجتماعیة ألعضائها 

تلعب دورا مهما وأساسیا في الدفاع عن حقوق العمال وتعتبر النقابات من المؤسسات االجتماعیة التي 

والمستخدمین وتحسین ظروف حیاتهم وأصبح لها الیوم دورا أكبر في حیاة مجتمعاتها وعلى المستویات 

 ،فاألمن والرغیف وتلبیة مستلزمات الحیاة الهانئة اصبحت قضایا مترابطة ،االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة

  ) .  13، ص 2010 ،مركز البدیل للدراسات (یعني الدفاع عنها باإلجمال  والدفاع عن احداها

فهي في المجتمعات المعاصرة قوة لها وزنها وحضورها  ،كما وتكتسب المنظمات النقابیة أهمیة متزایدة

اذ تهدف الى  ،باعتبارها تمثل أوسع فئات المجتمع وهم العمال ،نتیجة لتطور وظائفها على الصعید المهني

وتحسین شروط وظروف عملهم ورفع مستواهم المهني واالجتماعي  ،مایة حقوقهم والدفاع عن مصالحهمح

  ) .28، ص 2010 ،اورابح(والثقافي 

فالمنظمة النقابیة تأخذ على عاتقها مهام القضایا المختلفة التي تتعرض لها كل یوم ومن أبسط أشكال 

واالجتماعیة والثقافیة والریاضیة والتربویة للجماهیر العریضة المساعدة والعون المادي تقدیم الخدمات الصحیة 

والسعي لزیادة  ،الى دراسة مشكالت العمل واألجور، فتعمل من اجل رفع مستوى المعیشة ،من العمال
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وتوسیع التأمینات والضمانات االجتماعیة ضد العوز والبطالة والمرض  ،وتقلیص وقت العمل ،األجور

  ) .215، ص 1995 ،حسن(والحریات النقابیة  ،زید من الحقوق المطلبیةوكسب الم ،والشیخوخة

كما أن وجودها وانتشارها یعتبر  ،وتعتبر النقابات من أهم مظاهر حیاة الطبقة العاملة في البالد الراقیة

طوها أعظم النتائج المترتبة على قیام الصناعات الكبرى وبمثابة الخطوة الطبیعیة التي ال بد لكل أمة أن تخ

في سبیل تحسین حالة عمالها وتحقیق التوازن بین مختلف طبقاتها فهي من أهم الوسائل التي تحقق مطالب 

العمال وتدافع عن وجهة نظرهم مما یهدف الى تحسین حالتهم مادیا وأدبیا لما تقوم به من دور هام في بث 

فلم یعد غرض  ،تعود علیهم بالخیر روح التعاون في نفوس العمال والقیام بالمشروعات االجتماعیة التي

بل أصبحت مقیاسا للتقدم الصناعي  ،النقابة وعملها االساسي هو حمایة األجور والمحافظة علیها

فالعامل عند اشتراكه مع غیره في النقابة فإنما ینظر إلیها على انها ستكفل له ارضاء  ،واالجتماعي في الدولة

، 1990 ،علیش(والتي لم یرى صاحب العمل ما یدفعه على تحقیقها كل حاجاته التي لم تحققها له الدولة 

23. (  

إال أنه ما زالت بعض الدول عند وضع تشریعاتها المحلیة تراعي موازین القوى داخل مجتمعاتها والوزن 

أو یصیب  ،النسبي ألصحاب األعمال فیها مما یحید بالقوانین عن بعض معاییر العمل السلیمة والمقرة

المحلیة باالزدواجیة وتضارب التوجهات حتى داخل التشریع الواحد بتغلیب جانب على آخر في  معاییرها

مواقع من التشریع، أو بغض البصر عن حق جلي أو ظلم بین في مواقع أخرى، بحیث أصبحت مخالفة 

واضحة  - حتى تلك الملزمة للدولة وبعد تصدیقها علیها -بعض النصوص القانونیة التفاقیات العمل الدولیة

  . )4، ص 2008 ،بركات(

ومن هنا تبرز أهمیة وقوف النقابات العمالیة الى جانب العاملین في مواجهة أي انحرافات قد تؤدي الى 

إلیجاد حالة من  ،ومناصرة العاملین والمطالبة بحقوقهم أمام أصحاب العمل ،اإلخالل بمعاییر وظروف العمل

  . العاملین والمؤسسة   صب قطعا في مصلحةاألمر الذي سی ،التوازن في بیئة العمل

  

  مشكلة الدراسة

صـحاب العمـل أعلى صعید عمل االتحادات العمالیة وما یحصل مـن تجاذبـات بـین ن المتابع لما یدور إ

رائهم ویمثل تطلعاتهم آن یدرك مدى حاجة العاملین لوجود جسد ناظم یعبر عن مطالبهم و أوالعاملین یمكن له 

ن تنشـأ نتیجـة أیقاع وكبح جماح الفوضى التـي یمكـن جسد تنظیمي قادر على ضبط اإل ،صحاب العملأمام أ

فصـیاغة  ،أو تجاهلهـا فـي أسـوأ األحـوال ،صـحاب العمـل لتلـك المطالـبأو عـدم تفهـم أ،تشتت مطالب العاملین
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لعــاملین مــر الــذي یســاعد ااأل ،بــرز مهــام االتحــاد التنظیمــيأولویــات لهــو مــن تلــك المطالــب وترتیبهــا حســب األ

ن یتفهمــوا أ -علــى االقــل-صــحاب العمــل أیضــا یســاعد أو  ،علــى بلــورة مــا یســعون لتحقیقــه فــي رؤیــة واضــحة

  .مطالب العاملین 

ولحتمیة تحقیق مطالب العمال، البد من وجود استمراریة التواصل والتعاون والحوار بین أطراف اإلنتاج 

طرفین أساسیین ومن شأن االتفاق بینهما على شروط بهدف استقرار وتوطید العالقات بینهما، باعتبارهما 

المؤتمر اإلقلیمي العربي حول الحوار (م زیادة وتطور اإلنتاج ثا ومن موظروف العمل أن یعود بالنفع علیه

  ).4، ص 2010 ،االجتماعي

خیــرة وجــود حــراك ملمــوس لالتحــادات العمالیــة علــى الســاحة الفلســطینیة فــي ســعیها ونــة األوقــد شــهدت اآل

ولعل خیر مثال على ذلك الحراك الذي تضـطلع بـه  ،نحو تحقیق مطالب العاملین في مختلف قطاعات العمل

قیــام اتحــاد العــاملین   -والــذي ال زالــت تداعیاتــه مســتمرة حتــى لحظــة إعــداد هــذه الدراســة  –النقابــات العمالیــة 

لــك بنــاءًا علــى مــا أســفرت عنــه نتــائج وذ  ،العــرب بوكالــة الغــوث بالمطالبــة بحقــوق العــاملین فــي زیــادة رواتــبهم

وضرورة إنصاف العاملین جمیعا في ظل األوضاع االقتصادیة الصعبة التي یعیشـونها حسـب مـا  ،المسوحات

   .ذكر بیان اتحاد العاملین العرب بوكالة الغوث 

بــدءًا  ،عــاال یــزال االتحــاد یــنظم الفعالیــات تبا ،وفــي ظــل رفــض إدارة الوكالــة االســتجابة لمطالــب العــاملین

كل ذلك یأتي للضغط فـي  ،وحتى اإلضراب الشامل ،من تنظیم الوقفات االحتجاجیة مرورا بتعلیق الدوام جزئیا

مع تأكیـد االتحـاد علـى إبقـاء بـاب الحـوار مفتوحـا مـع إدارة الوكالـة بمـا یضـمن  ،اتجاه تحقیق مصالح العاملین

 –بیان اتحاد العاملین العرب بوكالـة الغـوث ( ) 6(كما هو موضح في ملحق رقم إحقاق حقوق كافة العاملین 

   .)   19/11/2013بتاریخ  ،غزة

فــي محاولــة لرســم مالمــح الــدور  ه ودفعــه للبحــث فــي غمــار  لفــت انتبــاه الباحــثال شــك أن هــذا الموضــوع 

جــراء دراســة علــى إالــذي تلعبــه االتحــادات العمالیــة فــي ســعیها نحــو تحقیــق مصــالح العــاملین وذلــك مــن خــالل 

اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة بطریقة علمیة ممنهجة من خالل استخدام اسـلوب البحـث 

  .العلمي 

وتكمـن مشـكلة الدراســة فـي الســعي نحـو تحدیـد الــدور الـذي یلعبــه اتحـاد المـوظفین العــرب بوكالـة الغــوث 

  :سة في السؤال الرئیسي التاليحیث یمكن صیاغة مشكلة الدرا ،في قطاع غزة في تحقیق مصالح العاملین

  في تحقیق مصالح العاملین ؟  - قطاع غزة إقلیم - اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث دور ما 

  :ومن خالل السؤال الرئیسي السابق یمكن وضع االسئلة الفرعیة التالیة 
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  لین فیمـا یتعلـق تحقیـق مصـالح العـام فيدور اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة  ما

  ؟بنظام الرواتب واألجور 

 تحقیـق مصـالح العـاملین فیمـا یتعلـق  فـيدور اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث فـي قطـاع غـزة  ما

 ؟بالتأمین الصحي للعاملین

 تحقیـق مصـالح العـاملین فیمـا یتعلـق  فـيدور اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث فـي قطـاع غـزة  ما

 ؟ بنظام االجازات

 تحقیـق مصـالح العـاملین فیمـا یتعلـق  فـيدور اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث فـي قطـاع غـزة  ما

 ؟بالعالوات 

 تحقیـق مصـالح العـاملین فیمـا یتعلـق  فـياتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث فـي قطـاع غـزة  ما دور

 ؟ بمكافئة نهایة خدمة العاملین

 تحقیـق مصـالح العـاملین فیمـا یتعلـق  فـيغوث فـي قطـاع غـزة دور اتحاد الموظفین العرب بوكالة ال ما

 ؟ ق التوفیر للعاملینیدابصن

 

  همیة الدراسةأ

  :جانبیها العلمي والعملي كما یلي تفصیلهما تكمن اهمیة هذه الدراسة في 

  :األهمیة العلمیة . أ

ها في تحقیق مصالح ودور  قضیة االتحادات العمالیةل الباحث تناول تتمثل القیمة العلمیة للدراسة في

 سلوب البحث العلميأجراء بعاد ملموسة قابلة إلأذات  خاصة وأنها قضیةعلمي البحث البأسلوب  العاملین

تمثل الدراسة حیث  وبحاجة الى الوقوف علیها ملیا للكشف عن مالبساتها بطریقة علمیة ممنهجة علیها

تقصي االمور بطریقة منهجیة بشكل علمي منطلقا للباحث في سعیه نحو ممارسة اسلوب البحث العلمي و 

عتبر تتویجا لدراسة الماجستیر ومسعى لنیل درجة الماجستیر في ی األمر الذيینمي المهارات البحثیة لدیه 

في السعي نحو إثراء المكتبة والدراسات العربیة األهمیة العلمیة للدراسة تتمثل كما  .تخصص ادارة االعمال

مع األخذ  ،تحقیق مختلف المصالح العمالیة سبیل في والدور الذي تلعبهة العمالی االتحاداتبموضوع 

في هذا المجال، االمر الذي سیساعد على فهم الدور  باالعتبار حداثة الموضوع وندرة الدراسات العربیة

، كما أن هذه الدراسة تأتي كاستجابة لنداءات بشكل أعمق المنوط باالتحادات العمالیة اتجاه العاملین



6 
 

بضرورة العمل على دراسة موضوع االتحادات العمالیة  Shrestha 2012 أبرزهمتوصیات باحثین سابقین و 

  .وأثرها على العاملین بشكل خاص

  

  : األهمیة العملیة. ب

حد خذت من الصدى ما ال یمكن ألأبقضیة واقعیة  هاارتباط موضوعتنبع القیمة العملیة للدراسة من 

خیرة حیث تم تحقیق العدید من االنجازات للعاملین بفعل زیادة الوعي بأهمیة دور ونة األنكاره خاصة في اآلإ

لدى  یسهم كأساسما یمكن أن  للدراسة القیمة العملیة ، حیث یتوقع الباحث أن تبلغاالتحادات العمالیة

التي یحملها الدور الذي یلعبه والمسئولیة و التعرف على طبیعة االتحاد العمالي  في صحاب العمل والمشغلینأ

وكالة الغوث في ولعل ذلك یتجسد عملیا بطلب إدارة  ،على عاتقه في سعیه نحو تحقیق مطالب العاملین

تفید الدراسة العاملین في المؤسسات من كما  ،من الباحث تزویدها بنسخة من نتائج الدراسةخطیا  قطاع غزة

عمل والفائدة التي یمكن ان تعود علیهم من مام اصحاب الأخالل تعریفهم بمعنى وجود اتحاد عمالي یمثلهم 

 ثره على مدى تحقیق مطالبهمأو  ،االنخراط في ذلك االتحاد ومعنى االلتزام الجماعي لهم بما یوصي به

تفید الدراسة االتحادات العمالیة المختلفة من خالل وضعها كما یمكن أن  .واستجابة اصحاب العمل لمطالبهم

والتزاماتها سواء امام العاملین الذین تمثلهم من خالل السعي بشكل دؤوب لتحقیق مام مسئولیاتها وواجباتها أ

صحاب العمل من خالل االلتزام بما یتم أمام المشغلین و أو حتى أ ،مصالحهم المشروعة والدفاع عن حقوقهم

  .لزام العاملین الذین یتم تمثیلهم بذلك إ االتفاق علیه و 

من نتائج هذه  االستفادةكل باحث ومهتم بهذا المجال حیث یمكن تفید الدراسة كما یأمل الباحث أن 

خذ موافقة الباحث فهو عمل نرجو ان ینتفع به كل معني ونحتسب اننا نتقرب من أالدراسة دون الحاجة الى 

   .خالله الى اهللا عز وجل 

  

  أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة الى 

 تحقیـق مصـالح العـاملین  فـيلـة الغـوث فـي قطـاع غـزة دور اتحـاد المـوظفین العـرب بوكا التعـرف علـى

  .فیما یتعلق بنظام الرواتب واألجور 
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 تحقیــق مصــالح العــاملین فیمــا  فــيدور اتحــاد المــوظفین العــرب بوكالــة الغــوث فــي قطــاع غــزة  تحدیــد

 .یتعلق بالتأمین الصحي للعاملین

 تحقیـق مصـالح العـاملین فـي  دور اتحـاد المـوظفین العـرب بوكالـة الغـوث فـي قطـاع غـزة الوقوف علـى

 .فیما یتعلق بنظام االجازات

 تحقیـق مصـالح العـاملین  فـي دور اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غـزة توضیح طبیعة

 .فیما یتعلق بالعالوات 

 تحقیــق مصــالح العــاملین فیمــا  فــيدور اتحــاد المــوظفین العــرب بوكالــة الغــوث فــي قطــاع غــزة  معرفــة

 .فئة نهایة خدمة العاملینیتعلق بمكا

 تحقیــق مصــالح العــاملین  فــيدور اتحــاد المــوظفین العــرب بوكالــة الغــوث فــي قطــاع غــزة  الكشــف عــن

 .ق التوفیر للعاملینیدافیما یتعلق بصن

  

  متغیرات الدراسة

 :تم تحدید متغیرات الدراسة وتصنیفها الى متغیرات مستقلة وتابعة كما یلي 

  المتغیر المستقل: أوال 

  اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة یتمثل في دورو  

  المتغیرات التابعة: ثانیا 

  :ساسي بمصالح العاملین والتي تم تحدیدها كاالتي أترتبط المتغیرات التابعة بشكل 

 نظام األجور والرواتب،  

 التأمین الصحي،  

 نظام االجازات، 

 العالوات، 

 الخدمة مكافئة نهایة، 

 فیرق التو یداصن.  
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  فرضیات الدراسة

  :تتمثل فرضیات الدراسة بما یلي 

 بصـورة ذات داللـة احصـائیة عنـد مسـتوى  دور اتحاد المـوظفین العـرب بوكالـة الغـوث فـي قطـاع غـزة یؤثر

   .ا یتعلق بالتأمین الصحي للعاملینتحقیق مصالح العاملین فیم على α ≥ 0.05داللة 

 غـوث فـي قطـاع غـزة بصـورة ذات داللـة احصـائیة عنـد مسـتوى یؤثر دور اتحاد المـوظفین العـرب بوكالـة ال

  .للعاملین بنظام اإلجازاتعلى تحقیق مصالح العاملین فیما یتعلق  α ≥ 0.05داللة 

 بصـورة ذات داللـة احصـائیة عنـد مسـتوى  یؤثر دور اتحاد المـوظفین العـرب بوكالـة الغـوث فـي قطـاع غـزة

 . للعاملین بنظام الرواتب واألجورفیما یتعلق على تحقیق مصالح العاملین  α ≥ 0.05داللة 

 بصـورة ذات داللـة احصـائیة عنـد مسـتوى  یؤثر دور اتحاد المـوظفین العـرب بوكالـة الغـوث فـي قطـاع غـزة

  .للعاملین بالعالواتعلى تحقیق مصالح العاملین فیما یتعلق  α ≥ 0.05داللة 

  غـزة بصـورة ذات داللـة احصـائیة عنـد مسـتوى یؤثر دور اتحاد المـوظفین العـرب بوكالـة الغـوث فـي قطـاع

 . للعاملین بمكافئة نهایة الخدمةعلى تحقیق مصالح العاملین فیما یتعلق  α ≥ 0.05داللة 

 بصـورة ذات داللـة احصـائیة عنـد مسـتوى  یؤثر دور اتحاد المـوظفین العـرب بوكالـة الغـوث فـي قطـاع غـزة

  .للعاملین بصنادیق التوفیرتعلق على تحقیق مصالح العاملین فیما ی α ≥ 0.05داللة 

  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ≤ α  بین متوسطات استجابات المبحوثین حول

تعـزى للمتغیـرات  دور اتحاد الموظفین العـرب بوكالـة الغـوث فـي قطـاع غـزة علـى تحقیـق مصـالح العـاملین

التصــنیف , ســنوات الخبــرة , قطــاع العمــل , هــل العلمــي المؤ , الفئــة العمریــة , الجــنس ( الشخصــیة التالیــة 

 .)الوظیفي 
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  الفصل الثاني

  

  اإلطار النظري للدراسة

  

  

  

  

  

  النقابات العمالیة: المبحث األول 

  

  دور النقابات العمالیة في الدفاع عن حقوق العاملین :الثاني  المبحث

  

 العمل النقابي في األونروا: المبحث الثالث 
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  :مقدمة

یتناول هذا الفصل النقابات العمالیة ودورها في الدفاع عن حقوق العاملین كما ویضیئ بشكل خاص 

على العمل النقابي داخل وكالة الغوث الدولیة في قطاع غزة، ویقع هذا الفصل في ثالث مباحث حیث یناقش 

اف التي تصبو إلیها وكذلك نشأتها ومفهومها وأنواعها واألهد بشكل عام المبحث األول النقابات العمالیة

   .ة وجودهاأهمی

على ما تقوم به النقابات العمالیة من دور لصالح العمال في مجاالت  في حین یركز المبحث الثاني

   .ومكافئة نهایة الخدمة، وصنادیق التوفیر ،والعالوات ،واإلجازات ،والتأمین الصحي ،عدة كاألجور والرواتب

ثر في العمل النقابي داخل وكالة الغوث في قطاع غزة حیث یتناول أما المبحث الثالث فیتعمق أك

المبحث في بدایته لمحة عن وكالة الغوث الدولیة في قطاع غزة وعملها في قطاع غزة، من ثم یعرج على 

أنظمة العمل في  ویسلط الضوء علىالعمل النقابي داخل أروقة وكالة الغوث الدولیة في قطاع غزة، كما 

  .خل قطاع غزةاألونروا دا
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  النقابات العمالیة: المبحث األول 

 : تمهید

صحاب العمل الكثیر من المد والجزر أعرفت العالقة بین العاملین و  ،على مر األزمنة والعصور

فمن زمن كان العاملون فیه عبیدا یجري  ،وظهور التباینات واالختالفات بل وحتى الصراعات بین الطرفین

الى زمن اضحت مسألة االقرار بحقوق العاملین  ،ل اصحاب العمل بأفظع الطرق والوسائلاستغاللهم من قب

هناك حكایة كفاح ونضال سطرها العاملون بكل ما توفر لدیهم من  ،أصحاب العملامام  مفر منهفیه امرا ال 

  .وسائل والیات عبر مختلف المراحل واالزمنة التي مروا بها 

 ظهور إلى عشر التاسع القرن وبدایة عشر الثامن القرن منتصف يف الصناعیة الثورة أدت لقدو 

 إلى یؤدي وبالتالي مصالحها یحترم قانونیا نظاما الرأسمالیة الطبقة تقیم أن طبیعیا وكان العاملة، الطبقة

 العمال حقوق عن الدفاع في أصواتها نجحت عمالیة تجمعات ظهور إلى أدى مما العاملة الطبقة استغالل

 مطالبهم لتحقیق بهم خاصة نقابات تنظیم في العمال بحق االعتراف تم أن إلى األعمال أصحاب ةومواجه

  ).4، ص 2010 ،المؤتمر اإلقلیمي العربي حول الحوار االجتماعي( مصالحهم عن والدفاع

 بأهداف مطالبهم أولى ارتبطت بل وأجورهم، عملهم شروط تحسین على العمال مطالب تقتصر ولم

 على الحقوق بعض وتعمیم النقابي التنظیم في العمال بحق تعترف تشریعات سن أجل من لضغطكا سیاسیة

 أنحاء من كثیر في النقابات حققت وقد التعلیم في والحق االنتخاب كحق المساواة، قدم على المواطنین جمیع

  .)5 ص ،2004 ،شاهین( الدیمقراطیة وتعزیز وبناء والحریات الحقوق صعید على عظیمة إنجازات العالم

وكان من شأن تلك المراحل أن  ،لقد كان نمو النقابات وتطورها یتمیز تاریخیا بعدة مراحل نمو متمیزة

 ،حسن(تحدث كاستجابة لظواهر اقتصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیة أو تشریعیة أو لمزیج من هذه الظواهر

  ).218، ص 1995

 وكانت والدائم، العالمي السالم إلرساء السبیل ارهاباعتب العمال بحقوق والدول الحكومات أقرت وقد

 الظروف كل وفي كان أینما یستحق فاإلنسان، واحترامها اإلنسان بحقوق لالعتراف الحقیقیة البدایة هي تلك

 تحمیها قانونیة معاییر إلى تستند ومدنیة، سیاسیة وأخرى وثقافیة، واجتماعیة اقتصادیة حقوق استثناء وبغیر

 حقوق باحترام التزامات جمیعها تفرض والتي الوطنیة، والقوانین الدساتیر وأحكام دولیة اثیقمو  معاهدات

  .) 3، ص 2008بركات، (  بها والوفاء وحمایتها وتعزیزها اإلنسان
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ونجد أن الحوار االجتماعي في مجال عالقات العمل ظهر حًال مهمًا وجوهریًا لكل المشاكل التي قد 

لعمالیة أو اإلضرابات، باعتباره مرحلة مهمة یتحاور فیها أصحاب الشأن، لعلهم تؤدي إلى المظاهرات ا

یجدون الحلول المناسبة قبل تفاقم المشكلة والدخول في اإلضرابات التي غالبا ما یكون لها جوانب سلبیة على 

  . ) 2، ص 2011 ،مؤتمر العمل العربي (سیر دوالب العمل واإلنتاج 

 الفوائد من األقصى الحد هو إلیه، التوصل على تعمل الذي العمالیة تالنقابا هدف أن والواقع

 تضخم في أعضائهم أجور بقاء في یرغبون أنهم كما المستقبل، في ألمنهم إجحاف ودون ألعضائها،

 التعامل عند ولذلك المؤسسة، رخاء في زیادة أیة تعكس وأن السوق، مستوى تزاید مع یتناسب وأن متواصل

 معلومات تقدم متفوقة، أبحاث إدارات لدیهم اآلن الكثیرین أن تتذكر أن اإلدارة على العمالیة النقابات مع

  . )181- 180، ص 1995 ،حسن( عامة بصفة األجور ونظم األجور مستویات عن شاملة

 الدیمقراطیة الحریات وبحجم السائد السیاسي بالنظام االرتباط أشد یرتبط النقابات تلعبه الذي الدور إن

 الفرد حیاة في النقابات تلعبه الذي الدور هذا ولعل ، النقابات وضعف قوة تتحدد هنا من المتوفرة، النقابیةو 

 للمواطن المعیشة ظروف تحسین أجل من وذلك قیامها في الحق تبني إلى الدولي المجتمع دفع ما والمجتمع

  . )13، ص 2010 ،مركز البدیل للدراسات ( الدیمقراطیة الحیاة وتعزیز

إلى مفهوم النقابات العمالیة  سنتطرقلمحة عامة عن تاریخ النقابات العمالیة، كما  وسنستعرض هنا

استنادا لما تناولته األدبیات السابقة في هذا المجال، كما سیتم التعریج على أنواع النقابات العمالیة، وكذلك 

  .بات العمالیة التعرف على أهداف العمل النقابي، واألهمیة من وراء وجود النقا
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  العمالیة تاریخ تطور النقابات :أوال 

بید أن دراسات عدیدة  تشیر الى   - محل الدراسة  -تختلف الروایات حول نشأة النقابات العمالیة 

والوالیات المتحدة األمریكیة یرجع ) نجلترا إ( ن التطور التاریخي للحركة النقابیة في كل من المملكة المتحدة أ

إلى قیام الثورة الصناعیة في منتصف القرن الثامن عشر نتیجة لالختراعات الحدیثة واكتشاف اآلالت أساسا 

وتطویرها واستخدامها في الصناعة بأعداد كبیرة األمر الذي أدى إلى هجرة العمال من الریف إلى المدن سعیا 

روعات االقتصادیة الكبیرة وزیادة وراء أبواب الرزق وظهور طبقة من الرأسمالیین مهمتها جمع األموال للمش

  ) .179- 178، ص 1995 ،حسن(الطلب على األیدي العاملة من الرجال والنساء واألطفال 

كذلك تمخض عنها تغییر جذري في  ،وبظهور الثورة الصناعیة وما نتج عنها من انتشار للمصانع

یتطلب عدد كبیر من العمال فالمصنع  ،عالقات وأسالیب العمل من خالل التوجه الى العمل الجماعي

 ،حنان(متساندة ومتكاملة وظیفیا  ،جمیع أجزائه البنیویة متداخلة ،فأصبح نسقا معقدا ،ومراحل عمل متنوعة

  ).7، ص 2010

ذلك أن الصناعة تسببت في تجمیع  ،والواقع أن قیام النقابات یرتبط ارتباطا وثیقا بالثورة الصناعیة

وفي  ،وكان لهذا التجمع أثره في خلق روابط واتصاالت بینهم ،ن العملأعداد ضخمة من العمال في أماك

وتحسین ظروف  ،تنمیة اإلحساس الجماعي بضرورة النضال المشترك من أجل رفع مستوى معیشة العمال

ساعة في ظروف عمل سیئة ویتقاضون  16- 12حیث كانوا یشتغلون فترات عمل یومیة تتراوح بین  ،عملهم

بدون ایة رعایة أو ضمانات تبعث في نفس العامل اطمئنانا على یومه  ،في القوت الضروريجورا ال تكاد تكأ

  ) .  174، ص 1995 ،حسن(أو غده 

الت والمصانع الكبیرة واستغناءها أحیانا عن ظهور اآل ،)الثورة الصناعیة(وأهم ما كان یمیزها 

 ،ساعات عمل طویلة(سوء ظروف العمل  لىإكما أدى ذلك  ،لى عمالة متخصصةإواحتیاجها أحیانا  ،العمال

كما أدى األمر إلى ظهور فئة مالحظین ومشرفین أساءوا أحیانا الى  ،...)وغیرها ،أبخرة ،أتربة ،ضوضاء

ولقد أظهرت هذه  ،كما أدى األمر أیضا إلى رقابة و روتینیة العمل وسأم العاملین ،العاملین تحت امرتهم

  ) .10، ص 2008 ،سید(ظروف العاملین الفترة االحتیاج الى ضرورة تحسین 

ظهرت أولى  ،ومع انتشار الصناعات وبلوغ الثورة الصناعیة أوجها وذلك بتوسعها في بلدان أوروبا

في مجتمع الصناعة  ،التجمعات والتنظیمات النقابیة للعاملین في انجلترا منطلق الثورة الصناعیة في العالم

حیث تشكلت النقابات في أعوام العقد األول والثاني من  ،نصف آلیة الیدویة والمیكانیكیة ثم في الصناعات

فقد نظمت الحركة  ،كذلك في الوالیات المتحدة األمریكیة. ثم عمال الخیاطة والنسیج ،القرن الثامن عشر
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، 2010 ،شطیبي(  "فرسان العمل"النقابیة نفسها وفقا لالتحادات العمالیة البریطانیة فقد بدأت فیها تحت اسم 

  .  )7ص 

لقد أدت الثورة الصناعیة في منتصف القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر إلى ظهور 

الطبقة العاملة، وكان طبیعیا أن تقیم الطبقة الرأسمالیة نظاما قانونیا یحترم مصالحها وبالتالي یؤدي إلى 

تها في الدفاع عن حقوق العمال استغالل الطبقة العاملة مما أدى إلى ظهور تجمعات عمالیة نجحت أصوا

ومواجهة أصحاب األعمال إلى أن تم االعتراف بحق العمال في تنظیم نقابات خاصة بهم لتحقیق مطالبهم 

  ) .4، ص 2010،المؤتمر اإلقلیمي العربي حول الحوار االجتماعي(والدفاع عن مصالحهم 

لة العباسیة وانتشار االفكار مع قیام الدو  ازدهار النقابات بعض الباحثین یتحدث عنغیر أن 

المسلمین األوائل حیث  زمنمنذ وقد نجد من یشیر الى وجود فكرة النقابات  ،والفلسفات والمدارس المذهبیة

انتجت الحیاة المهنیة والحرفیة اشكاال من العالقات توزعت بین النقابات والروابط والطوائف المهنیة والحرفیة 

لیكونوا دائما وابدا شیوخ مشایخهم  ،روابط شخصیات التصوف االسالمىفقد اختارت هذه النقابات و ال

وعمر بن  ،وعبداهللا بن العباس ،وبالل الحبشى ،وسلمان الفارسى ،ونقبائهم مثل الصحابى ابوذر الغفارى

وكانت هذه النقابات عبارة عن تجمعات حرفیة ومهنیة  ،وبریقة االسلمى وابو الدرداء العامرى وغیرهم ،امیة

صناعیة ینتسب الیها الصناع ومن یعمل فى الحرفة الواحدة او عدد من الحرف القریبة من بعضها وكان و 

ومن وظیفتها مساعدة اعضائها والحفاظ على المهنة  ،لكل نقابة ادارتها وشیوخها المنتخبین ودساتیرها

 ،المریاطي(ام العمل واوقاته واسرارها وتطویرها وتنظیم انتاجها ودقة صناعتها وتقدیر اسعارها واالجور وای

 ) . 57ص، 2002

بق سمن خالل ما فعلى سبیل المثال و  ،غایات عدیدة ومتنوعة عبر التاریخ إلنشاء النقابات كان لقد

بالدفاع عن حقوق  القیامالنقابات في عهد المسلمین االوائل  تكن الغایة من وراء وجودنه لم أنالحظ 

ك بسبب توفر مقومات العدالة االجتماعیة في عصر الدولة االسالمیة أعضاءها وذلك لعدم الحاجة الى ذل

فكانت النقابات في ذلك العصر تعمل على تنظیم  ،والتي كانت كفیلة بحفظ حقوق األفراد قبل الجماعات

ناهیك عن اختالف  ،العمل والحفاظ على المهنة وأسرارها ومساعدة القائمین علیها وتقدیر األسعار واألجور

 ومن هنا یمكن القول ان تاریخ انشاء النقابات العمالیة بمفهومها الحالي ،عالقات العمل في تلك الفترة طبیعة

تجاهل حقوق العاملین من قبل یرتبط بالفترة التي شهدت والهادفة بشكل اساسي للدفاع عن حقوق العاملین 

والعمل  ،امام اصحاب العمل اصحاب العمل في عصر األنظمة المستبدة  ووعي العاملین بضرورة تكتلهم

  .على تكوین جسد نقابي یمثلهم ویدافع عن حقوقهم وینظم مصالحهم 
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 الدولة، هذه مجتمع إلى نرجع أن أوال فعلینا ما، دولة في وتطورها النقابیة الحركة نعالج أن أردنا فإذا

 النقابیة الحركة ظهور ىإل أوال فتؤدي النقابیة، الحركة على تنعكس المجتمع هذا ومالبسات مقومات ألن

 النقابیة الحركة تدفع وهي والمالبسات المقومات هذه نتابع ثم أخرى، دول في نشأتها صورة عن متمیزة بصورة

 تنجح أن قبل أخرى مرة بالفشل علیها تحكم صعوبات أمامها تضع وقد تلك، أو الطریق هذا لسلوك الناشئة

  ). 8، ص 1995البنا، (  إلخ..  ظهورها تؤخر أو معینة صفة تعطیها أو. . .  تجاوزها في

  

  مفهوم النقابات العمالیة: ثانیا 

ظیمات تنشكال مختلفة من الأدى الى ظهور أفإن ذلك عبر التاریخ الحركة العمالیة نظرا لتطور 

 اتللنقاب ظهرت لدینا تعریفات عدیدة وبالتالي ،بل وحتى تعددت مسمیاتها غایاتها ومهامهاتعددت النقابیة  

سنقوم في هذا المجال بالتعریج على عدد من التعاریف التي وضعتها االدبیات السابقة في ، حیث العمالیة

  : یلي مات مفهوم النقابات العمالیة التي تناولالتعریفات  فمن. هذا المجال 

 وأ. )Czarzasty , 2012, p. 132( هي تمثیل منظم للمصالح الجماعیة للعاملینالنقابة العمالیة 

بظروف تشغیل  المتعلقة تجمعات منظمة للعاملین والتي تتصل مع أرباب العمل بشأن مختلف القضایا هي

  (Adefolaju , 2013, p. 97) أعضاءها

أنها عبارة عن ”Industrial Association“ وكان تعریفها تحت مسمى االتحادات الصناعیة 

تلك حیث تتألف  ،جیع القطاع الذي تمثلهذات أنشطة مصممة لدعم وتش ،منظمات غیر هادفة للربح

  . (Petrusevich , 2005, p. 32)مشتركة  وأسس من أفراد وأعضاء لهم مصالحالمنظمات 

فهي عبارة عن اتحاد من العمال ینشأ من أجل تحسین ظروفهم اإلقتصادیة واالجتماعیة وتتفاوض 

   . )143ص  ،2011،الصوص(نیابة عن أعضاءها في تحدید األجور وظروف العمل 

وهي عبارة عن اتحاد من العمال یقوم بالمفاوضة الجماعیة مع المشغلین بشأن ما یتعلق بظروف 

 )Earber , 2001, p. 1. (وشروط التشغیل 

بأنها مجموعة متحدة من الموظفین منظمین معا لتحسین ظروف ) Mosquera )2007ویعرفها 

 (p. 11 ,2007 ,عملیة المفاوضة الجماعیة مع المشغلین والمصالح االقتصادیة واالحترام من خالل العمل 

Mosquera(.  
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النقابات  The International Labour Organization (ILO(وتعرف منظمة العمال الدولیة 

بأنها تنظیم من الموظفین غالبا ما یكونون " Trade Union"العمالیة تحت مسمى النقابات التجاریة 

تسعى عن طریق العمل الجماعي الى حمایة أو تحسین الظروف  ،د المؤسسةمترابطین بشكل یتجاوز حدو 

  ).Adebisi , 2011, p. 2-3(االقتصادیة واالجتماعیة ألعضائها 

في  م2000لسنة ) 7(قانون العمل الفلسطیني وبالتحدید قانون العمل رقم من ) 1(المادة رقم أما 

 قانون العمل( أنها أي تنظیم مهني یشكل وفقا للقانونیعرف النقابة بالباب األول وفي الفصل األول منه 

  .) 1، المادة م2000لسنة ) 7(رقم  الفلسطیني

حمایة  ،من أجل التمثیل ،النقابة العمالیة هي تجمع اختیاري منظم للعمالأن ) 2010( حنانوترى 

نت مشتركة بینهم البعض منهم أو كا ،الحقوق والدفاع عن المصالح المادیة أو المعنویة ألحد أعضاءها

وفقا لسیاسة معینة مبنیة على إطار مرجعي محدد  ،والمساهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم وبتنظیم عملهم

  ) .  11، ص 2010،حنان( 

مثل تحقیق مكاسب مالیة أعضائها تأمین مصالح بهدف مثابة منظمات تناضل وتعتبر النقابات ب

مستحقات التأمین المختلفة ومدفوعات العمل اإلضافي باالضافة الى كزیادة األجور والعالوات والبدالت و 

وتقلیل  ،ترفیهیة الوتوفیر مكان عمل الئق ووسائل الراحة والمرافق  ،المزایا غیر المادیة كاألمن الوظیفي

 .( Khan , 2010, p. 79 )الخوف من رب العمل من خالل عملیات المفاوضة الجماعیة 

  

 ) Rehman , 2003 ( : اتأنواع النقاب: ثالثا 

 ، نقابات الموظفین ،النقابات الصناعیة   ، الحرفیةوهي النقابات هناك خمس انواع أساسیة للنقابات 

  . نقابات المؤسسات ،النقابات العامة

   Craft Union :النقابات الحرفیة  )1

بغض النظر عن  ویمتلكون المهارات الالزمة لهاهي النقابات التي تضم العاملین في حرفة معینة 

فالعضویة في هذه النقابات مقتصرة على  ،ولها خصائص عدیدة ،الشركات أو المؤسسات التي یعملون بها

ان یخضعوا كما ان البعض من هذه النقابات یشترط على االعضاء  ،من یمتلكون المهارات الحرفیة المطلوبة

   .ى المهارات الالزمة لفترة من التدریب او ما یعرف بالتلمذة الصناعیة لیحصلوا عل
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تعمل هذه النقابات بشكل رئیسي على الحفاظ على مستوى معین من المعاییر المطلوبة والتدریب 

كما ان أعضائها  ،ویتمیز هذا النوع من النقابات بصغر حجمه ،الصناعي والمؤهالت المالئمة لسوق العمل

  . لدیهم الكثیر من القواسم المشتركة من حیث الخبرة والتجربة

  

   Industrial Union :النقابات الصناعیة  )2

یضم العاملین في نفس حیث  ،اكثر اتساعا وانفتاحا من النقابات الحرفیةهذا النوع من النقابات 

 ،او المتطلبات الوظیفیة الخاصة بهمالقطاع الصناعي بغض النظر عن طبیعة المهارات التي یمتلكونها 

  .وبالتالي فإن عملیة المفاوضة الجماعیة هنا اكثر فاعلیة  ،یةوتعتبر اكبر حجما من النقابات الحرف

  

   Staff Union :نقابات الموظفین  )3

وترتبط بشكل أساسي  ،عمال الكتابیة واالداریة والفنیة بعیدا عن الحرفوتضم العمال القائمین باأل

  .باألعمال المرتبطة بالمكاتب 

  

   General Union :النقابات العامة  )4

الذین لم یتمكنوا من االنضمام و  غیر المهرة وع من النقابات بسبب وجود الكثیر من العمالظهر هذا الن

 ،هذا النوع من النقابات یضم شریحة واسعة من العمال ،لما تشترطه من قیود سبق ذكرهاالى نقابة الحرفیین 

  .وتنبع قوتها من كبر عدد أعضائها 

  

 House Union: النقابات المؤسسیة  )5

وقد  ،بغض النظر عن طبیعة مهاراتهم او وظائفهم ،النقابات یكونون من نفس المؤسسة عضاء هذهأ

حیث تهدف الى بث روح الوالء للمؤسسة بین  ،اشتهر هذا النوع من النقابات في بلدان مثل كوریا والیابان

لنوع من النقابات ال مع مراعاة ان هذا ا. وتوطید العالقات المباشرة بین ادارة المؤسسة والعاملین  ،العاملین

حیث یشكك البعض في قدرة  ،ال عند وجود حالة من الثقة المتبادلة بین ادارة المؤسسة والعاملینإیكون فعاال 

هذه النقابات على الدفاع عن حقوق أعضاءها وذلك الحتمالیة خضوعها للضغوطات الداخلیة من قبل 

  .  االخرى كما انها تفتقر للدعم الخارجي من النقابات ،االدارة
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  العمل النقابي أهداف :  رابعا

فإن التنظیم النقابي  ،2004مشروع القانون الفلسطیني للنقابات العمالیة لسنة من ) 11(المادة حسب 

  : ) 11 المادة ،2004 نةلس العمالیة للنقابات الفلسطیني القانون مشروع( یهدف إلى تحقیق األتي

حمایة الحقوق المشروعة ألعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم ورعایة مصالحهم وتحسین شروط  )1

  .وظروف عملهم بما في ذلك إجراء المفاوضات الجماعیة وٕابرام عقود العمل الجماعیة 

  .ئها تنمیة الوعي الثقافي والمهني ورفع المستوى االجتماعي والصحي واالقتصادي ألعضا )2

سیخ مبادئ الدیموقراطیة ر وت معاییر العملالحفاظ على استقاللیة الحركة النقابیة والعمل على احترام  )3

  .وحقوق اإلنسان في ممارسة العمل النقابي 

وخاصة  ،تمثیل العمال وأصحاب العمل محلیا وعربیا ودولیا في الهیئات ذات العالقة بمصالحهم )4

  .االجتماعي بكافة مستویاته هیئات الشراكة الثالثیة والحوار 

یحق للنقابة خدمة ألعضائها انشاء صنادیق االدخار والتقاعد والتأمین الصحي والجمعیات التعاونیة  )5

 ،والمراكز الصحیة والثقافیة والوحدات السكنیة ودور الحضانة وریاض األطفال ةالریاضی والنوادي

  . وفقا ألحكام القوانین المنظمة لهذه النشاطات 

ستراتیجي مییز بین ما سبق من أهداف مباشرة وبین الهدف اإلینبغي التبأنه )  2008( ى األمین یر و 

یعانیه العمال فعلى المستوى االستراتیجي یعتبر االستغالل هو السبب الرئیسي والجوهري لما  ،للعمل النقابي

المباشر إلى تحسین شروط  العمل النقابي في مستواهیؤدي وفي المجتمع الرأسمالي  ،من مشاكل اجتماعیة

المكتسبات التي یحققها العمال في ظل موازین قوى ایجابیة یتم فاالستغالل دون القضاء على االستغالل 

في فترة األزمات وفي ظل موازین قوى سلبیة حیث یتم ضرب العدید من الحقوق األساسیة بما  عنهاالتراجع 

  .  في ذلك الحق في الشغل نفسه

إذا حصر في مستواه المباشر یظل عمال ضیق األفق دون بعد استراتیجي ویترك  فالعمل النقابي

لذا فإن العمل النقابي بالمفهوم التقدمي یربط العمل النقابي في مستواه المباشر .  العمال في دوامة فارغة

( ستغالل بالهدف االستراتیجي للعمل النقابي المتمثل في العمل النضالي من أجل بناء مجتمع خال من اال

 ) . 2008 ،األمین
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  أهمیة النقابات العمالیة:خامسا 

كما أن وجودها وانتشارها یعتبر  ،تعتبر النقابات من أهم مظاهر حیاة الطبقة العاملة في البالد الراقیة

أعظم النتائج المترتبة على قیام الصناعات الكبرى وبمثابة الخطوة الطبیعیة التي ال بد لكل أمة أن تخطوها 

في سبیل تحسین حالة عمالها وتحقیق التوازن بین مختلف طبقاتها فهي من أهم الوسائل التي تحقق مطالب 

العمال وتدافع عن وجهة نظرهم مما یهدف الى تحسین حالتهم مادیا وأدبیا لما تقوم به من دور هام في بث 

فلم یعد غرض  ،علیهم بالخیر في نفوس العمال والقیام بالمشروعات االجتماعیة التي تعودروح التعاون 

بل أصبحت مقیاسا للتقدم الصناعي  ،النقابة وعملها االساسي هو حمایة األجور والمحافظة علیها

فالعامل عند اشتراكه مع غیره في النقابة فإنما ینظر الیها على انها ستكفل له ارضاء  ،واالجتماعي في الدولة

، 1990 ،علیش(لم یرى صاحب العمل ما یدفعه على تحقیقها  كل حاجاته التي لم تحققها له الدولة والتي

   . ) 38ص 

 

  :هم االسباب التي تدفع العاملین لالنضمام الى النقابات العمالیة ما یلي أمن أن  Rehman (2003)ویرى 

  حیث یرى الكثیر من العاملین ان انضمامهم الى : توفیر مستوى افضل من االجور وظروف العمل

ة تخوض عملیات مفاوضة جماعیة باسمهم یسهم الى حد كبیر في حصولهم على نقابات عمالی

االمر الذي یصعب علیهم تحقیقه  ،مستوى اعلى من االجور وكذلك مستوى افضل من ظروف العمل

  .فرادى 

 حیث یشعر العاملون بدرجة أعلى من االمان في ظل ابرام االتفاقیات الجماعیة: مان الوظیفي األ، 

دون وجود سبب منطقي لذلك على  ،بأنه ال یمكن الصحاب العمل طردهم او فصلهمفهم یدركون 

وبالتالي یمكن للعاملین االعتماد على التنظیم النقابي لضمان ان تتم معاملتهم بشكل منصف . االقل 

  .في مكان العمل

  ن االقسام یتمكن اعضاء النقابة من العاملین من التواصل مع زمالء العمل م: الحاجة االجتماعیة

  .یلتقون في المناسبات االجتماعیة التي تنظمها النقابة حیث  ،أو حتى المؤسسات االخرى

  فهم ال  ،بعض العاملین ینضمون الى النقابة ألن زمالئهم أعضاء في تلك النقابة: ضغط الزمالء

  .یریدون أن یتم تجاهلهم او استبعادهم 
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  امهم للنقابة هو السعي لخدمة غیرهم من ن هدف بعض العاملین من انضمإ: تحقیق الذات

من خالل انخراطهم في العمل النقابي  ارضاء الذاتوبالتالي فهم یستمدون نوعا من  ،العاملین

  .واالنشطة ذات االغراض الخیریة 
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  دور النقابات العمالیة في الدفاع عن حقوق العاملین: الثاني  المبحث

 :تمهید 

 ،مبنیة باألساس على طبیعة العنصر اإلنساني وكرامته السامیة ،كغیرها من الحقوق ،حقوق العمال

 ، (Kimera , 2010, p. 21) ومهمة تعزز وتدعم كرامة اإلنسان فحقوق العمال هي حقوق ضروریة

 ،إلنسان ال یحس بإنسانیته عندما ال تتوفر له الظروف المادیة المواتیة للحیاة الكریمة من أجر كافاف

  . )14، ص 1992 ،البنا( ...الخ ،ورعایة للصحة ،وساعات عمل محدودة

عدته جامعة منیسوتا لدعاة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة أووفقا للدلیل التدریبي الذي 

قد كانت ألوان النضال التي خاضها العمال من العوامل األساسیة التي أدت الى اإلقرار بعدد كبیر ف) 2000(

 ،الحقوق المتعلقة بالعمل نفسه ،بطبیعة الحال ،الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وعلى األخصمن 

كانت  ،أي قبل وضع مسودة اإلعالن العالمي لحقوق االنسان ،وحتى قبل أن تبرز األمم المتحدة الى الوجود

وكان من . تعلقة بحقوق العمال منظمة العمل الدولیة تعمل على وضع وٕاعمال طائفة واسعة من الصكوك الم

وفي طلیعتها  - نتیجة الجهود الدؤوبة التي بذلت على امتداد عقود متوالیة على المستویین الدولي والوطني 

أن أصبحت لدینا صكوك لحقوق االنسان المتعلقة بالعمل  –المبادرات العمالیة في عدد كبیر من البلدان 

   .حكام از بدرجة عالیة من اإلتمت

وضعت منظمة العمل الدولیة حجر األساس لشریعة معاییر العمل الدولیة منذ تأسیسها عام  وقد

فأصدرت مئات االتفاقیات والتوصیات في مختلف مجاالت العمل، حتى بات هناك ما یسمى  1919

بالشریعة الدولیة لحقوق العمل األساسیة والتي تكاد تكون ملزمة للعالم أجمع، حكومات وعمال وأصحاب 

إال أنه مازالت بعض الدول عند وضع تشریعاتها المحلیة تراعي موازین القوى داخل مجتمعاتها  .أعمال

أو  ،والوزن النسبي ألصحاب األعمال فیها مما یحید بالقوانین عن بعض معاییر العمل السلیمة والمقرة

حد بتغلیب جانب على آخر یصیب معاییرها المحلیة باالزدواجیة وتضارب التوجهات حتى داخل التشریع الوا

في مواقع من التشریع، أو بغض البصر عن حق جلي أو ظلم بین في مواقع أخرى، بحیث أصبحت مخالفة 

. واضحة - حتى تلك الملزمة للدولة وبعد تصدیقها علیها - بعض النصوص القانونیة التفاقیات العمل الدولیة

  )4، ص 2008 ،بركات (

بات العمالیة الى جانب العاملین في مواجهة اي انحرافات قد تؤدي ومن هنا تبرز أهمیة وقوف النقا

الیجاد حالة  ،ومناصرة العاملین والمطالبة بحقوقهم أمام أصحاب العمل ،الى اإلخالل بمعاییر وظروف العمل

 .المؤسسة  العاملین و  األمر الذي سیصب قطعا في مصلحة ،من التوازن في بیئة العمل
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   تبوالرواجور األ: أوال 

یعرف االجر األساسي بأنه  ،م2000لسنة ) 7(قانون العمل الفلسطیني وبالتحدید قانون العمل رقم 

وال تدخل في ذلك  ،أو العیني المتفق علیه الذي یدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله/ المقابل النقدي و 

  . )1المادة ، م2000لسنة ) 7(قانون العمل رقم  (العالوات والبدالت أیا كان نوعها 

بالنسبة لرب العمل هو یمثل أحد أكبر بنود التكلفة  ،جر عنصر مهم لكل من رب العمل والعاملواأل

اما بالنسبة للعامل فهو یشكل وسیلة لتحقیق حاجاته التي قد تكون حاجات اجتماعیة او نفسیة  ،في المؤسسة

ر الرئیسي للخالف وعدم التوافق والذي قد جر یعتبر المصداضافة الى ذلك فإن األ ،او سیاسیة او اقتصادیة

 . ( Fapohunda , 2012, p. 72 )ینتج عنه نزاع داخل المؤسسة 

حیث . ال یوجد طریقة أكثر حیویة لتأمین عالقة منصفة بین العاملین وأصحاب العمل من األجور و 

ن مقابل منصف عن یتم بناء العالقة بین العاملین وأصحاب العمل على أساس األجر الذي هو عبارة ع

حیث انه یأخذ  ،ومن الجدیر مالحظة ان دفع االجور هو أول التزام بالنسبة ألرباب العمل. العمل المنجز

او ان ال یتم اعطائه في الوقت  ،وٕانه لظلم فادح ان یتم رفض دفع األجر المنصف. األولویة على ما سواه 

فوفقا ألحكام القانون یعتبر أجر  ،) (Kimera , 2010, p. 22المالئم وبما یتناسب مع العمل المنجز 

  . )85المادة  ،م 2000لسنة ) 7(قانون العمل رقم (العامل من الدیون الممتازة 

إذ هو شرط یمس حیاة العامل  ،فأجر العامل یعتبر من أدق األمور التي تتضمنها شروط العمل

عالوة على ما  ،بینه وبین صاحب العمل كما انه یمس طبیعة العالقات ،المادیة والمعنویة واالجتماعیة

ا على جمیع مظاهر الحیاة ذیعكسه من أثار على االقتصاد القائم بصفة عامة وعلى االنتاج بصفة خاصة وك

  ) .   51، ص1990،علیش(األخرى 

 –ویتمیز االجر العادل بمراعاة العدالة المتبادلة والتي تستدعي التوازن بین األجر والخدمة المقدمة 

كما انه .  -لتي یعرفها المصدر بأنها العدالة التي تتطلب مقایضة السلع أو الخدمات بقیم دقیقة المساواة لهاوا

والتي یعرفها المصدر  –ال ینبغي توفر العدالة المتبادلة فحسب وانما ایضا یجب توفر العدالة االجتماعیة 

حیث تشمل ایضا كرامة الفاعل لذلك العمل  ،مبأنها العدالة التي تتجاوز قیمة المفعول به من العمل المقد

 ،فاالجر العادل هو وسیلة ملموسة للتحقق من عدالة النظام االقتصادي واالجتماعي برمته.  -ومقدم الخدمة 

  ) . (Kimera , 2010هو وسیلة لتقدیر كرامة العاملین  ،وفي كل األحوال

ولما كان عدد  ،و قانون العرض والطلبوقبل أن یؤسس العمال النقابات كان الذي یحدد األجور ه

حتى یصل األجر الى الكفاف الذي لو نزلت عنه لمات ... العمال اكثر من عدد الوظائف فقد هبطت األجور
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وهذا هو  ،ولو مات عدد من العمال جوعا لقل عددهم ولو قل عددهم الرتفع أجرهم ،عدد من العمال جوعا

  .  ) 9، ص 1992 ،البنا( جحیما ال یموت فیه وال یحیا  قانون األجور الحدیدي الذي حدد للعامل

قانون العمل (فقا للقانون الفلسطیني فال یجوز أن یقل أجر العامل عن الحد األدنى المقر قانونا أما و 

القطاع : وینص االتفاق الذي وقع من قبل أطراف العمل الثالث ،) 89المادة  ،م 2000لسنة ) 7(رقم 

عمالیة، والحكومة، على أن یكون الحد األدنى لألجور الشهري في جمیع مناطق السلطة الخاص، والنقابات ال

شیقال، وأن یكون الحد األدنى لألجور لعمال المیاومة، خاصة العاملین  1450الوطنیة وفي جمیع القطاعات 

ى لألجور شیقال یومیا، وأن یكون الحد األدن 65بشكل یومي غیر منتظم إضافة إلى العمال الموسمیین، 

 .شیقل 8.5لساعة العمل الواحدة للعامل 

، 2013-1- 1كما جرى االتفاق على أن یبدأ العمل بالحد األدنى لألجور المقر ابتداء من تاریخ 

على أن تستغل الفترة السابقة لهذا التاریخ لتسویة أوضاع عمال بعض المنشآت التي یتقاضى عمالها أجورا 

موقع االتحاد العام لنقابات (   ل منسجم مع أحكام قانون العمل الفلسطینيأقل من الحد األدنى المقر بشك

  .)  2013/10/12 ،عمال فلسطین

في المقابل  ،باألجور ةالمرتبط ةاالجتماعی العوامللى تجاهل إالدراسات االقتصادیة  ما تمیلوغالبا 

لكن عملیا  ،جورالمرتبطة باأل دیةتتجاهل العوامل االقتصانجد ان الدراسات المتعلقة بالعالقات الصناعیة 

همیة كبیرة للقوى االجتماعیة ولكن قد الیتم أفهناك  .جور تتأثر بكل من العوامل االجتماعیة واالقتصادیة األ

دى بشكل دقیق م نقدرن أ المستحیلمن ف. یصعب قیاسهاأنه التعامل معها لطبیعتها االجتماعیة حیث 

نها تلعب دورا ال أعلى الرغم من وجود ما یدل على  ،علق باألجورمساهمة العوامل االجتماعیة فیما یت

 ( تؤدي الى نتائج مضللة لألجور قد بالنسبة لذلك فإن تجاهل العوامل والمعطیات االجتماعیة ،یستهان به

Preston , 1998 ( .  وهنا یجب أن تلعب النقابات العمالیة دورا فاعال بالتعاون مع ادارة المنشأة في

  . مستوى األجور للعاملین بما یتالئم مع المعطیات االقتصادیة واالجتماعیة في ظل بیئة العمل تحسین 

الى واجب النقابات العمالیة في العمل مع ادارة المنشأة على احداث حالة من ) 2011(ویشیر الصوص 

  : وهما  بین اتجاهین متناقضین" قدر االمكان " التوازن 

المدفوعة یجب أن یبقى ضمن المستوى الذي ال یؤثر على اإلمكانیات أن مجموع الرواتب واألجور  - 1

 .المادیة للمؤسسة وربحیتها 

أن الرواتب واألجور المدفوعة الى العاملین یجب أن ترضي العمال وأن تزید الدافع لدیهم للعمل وزیادة  - 2

 .االنتاجیة وتعمیق والئهم للمنظمة 
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الربح وبالتالي الخسارة للمنشأة وتدمیر لمصادرها المالیة وربما خالل بالجانب األول سیؤدي الى تقلیل فاإل

حداث حالة من عدم الرضا لدى العاملین إأما اإلخالل بالجانب الثاني سیؤدي الى  ،قدرتها على البقاء

وامتعاضهم على شكل اضرابات واحتجاجات تؤدي في النهایة الى ضعف االنتاج وفقدان المبیعات واألرباح 

 . )85، ص 2011الصوص، ( انهیار المنشأةوبالتالي 

وتشیر وثیقة صادرة عن مكتب العمل الدولي بجنیف الى ان المفاوضة الجماعیة تبقى المؤسسة الوحیدة 

كما  ،األكثر أهمیة والتي یمكن من خاللها للشركاء االجتماعیین أن یتفاوضوا مباشرة بشأن ما یتعلق باألجور

لوع في المفاوضة الجماعیة واعالم العامل واستشارته ومشاركته تعتبر سمات تشیر الوثیقة أیضا الى أن الض

كما اضافت الوثیقة أن هناك أمثلة حدیثة تبین أن الدور الذي تضطلع به نقابات . ممیزة ألي منشأة مستدامة 

تراجع  حتى أن أكبر. العمال في الربط بین األجور وانتاجیة العمل یبقى ایضا قویا خالل فترات االزمة 

طویل االمد في نصیب األجور والذي عانى منه قطاع التصنیع عموما عزي في جانب منه الى ضعف  

  . ) 2011 ،مكتب العمل الدولي( نقابات العمال والمفاوضة الجماعیة 

في فیما یتعلق باألجور والرواتب تحدیدا  ویمكن لنا تسلیط الضوء بشكل سریع على دور النقابات العمالیة

یعتبر القیام بعملیات المفاوضة الجماعیة بما یتعلق باألجور وغیرها من ظروف العمل ف ،ة من الدولمجموع

من حق ما في فرنسا فإنه أ ،الموظفین في أسبانیا واتحاداتالمهام الملقاة على عاتق النقابات  من اً جزء

موظف الحصول على  50ر من التي تعمل في المنشآت التي تضم اكثلنقابات العمالیة واتحادات الموظفین ا

القیام بأداء واجبها كممثل للعاملین تضطلع بالعدید من المهام والتي من  مقابل ساعة عمل 15جر یعادل أ

كما تكون  ،ضمنها رفع الشكاوى والتظلمات المتعلقة باألجور والرواتب سواء الجماعیة او الفردیة للمشغلین

من  ،مور تتعلق بالمنشأة والعاملینأللنقابة العمالیة یبین عدة المنشأة ملزمة بتسلیم تقریر سنوي مكتوب 

   .كمجمل األجور المدفوعة وهیاكل االجور   ،ضمنها البیانات المتعلقة باألجور

بریطانیا تعتبر المفاوضة  بینما في ،أما في النمسا فلیس من شأن النقابات العمالیة أن تتدخل في األجور

أما في  ،العمل من المهام األساسیة للنقابات العمالیة في القطاع الخاص بشأن األجور وغیرها من ظروف

في السوید تلعب النقابات دورا و  ،قل انخراطا في عملیات المفاوضةالقطاع العام فإن النقابات العمالیة تكون أ

نقابة حیث یكون المشغل ملزم بوضع ال ،مهما في عملیات المفاوضة بشأن األجور وغیرها من ظروف العمل

 .للمؤسسة  وضع االقتصادي العاملفي صورة ا

في الدانمارك تمارس النقابات العمالیة دورها في تمثیل مصالح العاملین حیث تمتلك صالحیات 

وفي هولندا تعمل النقابات على التفاوض  .بالمفاوضة بما یتعلق باألجور وساعات العمل وغیرها من القضایا 

وفي جمهوریة التشیك یعتبر من حق  .ظروف عمل منها األجور والرواتب  بشأن ما یتعلق بالعاملین من
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حیث یتم  جور ومستویات الرواتب للوظائفان یتم اعالمها بكل ما یتعلق بالتغیرات في األ العمالیة النقابات

  . التشاور معهم 

ثر دفع أها رباب العمل ملزمین بإعالم النقابات العمالیة بقضایا متعددة من ضمنأیكون في المجر 

ن تقوم بالنظر في كل ما یرتبط بالمصالح أوواجب النقابات  ،األجور على الوضع المالي للمؤسسة

في التیفیا یتم التشاور مع النقابات العمالیة الممثلة للعاملین من قبل  .االقتصادیة واالجتماعیة للعاملین 

األجور  على التي یمكن ان تؤثر برزها القضایاأأصحاب العمل بشأن ما یتعلق بظروف العمل ومن 

كما تعمل  ،كما یتم وضع النقابات العمالیة في صورة الوضع االقتصادي واالجتماعي للمؤسسة ،والرواتب

من خالل تحدیدها لما هو  ،لوائح وتوجیهات االتحاد األوروبي على تعزیز ودعم دور النقابات العمالیة

 .  ( Jevtic , 2012 ) مطلوب إلبالغها والتشاور معها

همیة النقابات في المفاوضة الجماعیة في ظل سوق العمل الصناعي في البلدان أوفي دراسة حول 

حیث أن  ،أشارت النتائج الى مساهمة النقابات في تحسین مستوى األجور ،جریت في البرازیلأالنامیة والتي 

ت تلعب دورا ال یستهان به في احداث كما أن النقابا ،العاملین المنتسبین للنقابات یحصلون على اجور أعلى

ن العامل عندما ینضم أضافة الى إ ،جور في سوق العمل لصالح العاملین المنتسبین للنقاباتتغیرات في األ

  ) .  Arbache and Carneiro , 1999(  جرلى النقابة یصبح معرضا للحصول على زیادة في األإ

جریت على أشجعة للغایة في هذا المجال في دراسة الى وجود نتائج م Tyrvainen (1995)كما یشیر 

خاصة في سوق العمل   –نه كلما زادت قوة النقابات العمالیة أحیث أظهرت الدراسة  ،دينسوق العمل الفنل

  .نما على التوظیف ایضا إ یجابي لیس فقط على تحسن األجور و إثر ذلك بشكل أكلما   -الصناعي 

خاطر المرتبطة بازدیاد حدة العمل بشكل عام یتم مواجهتها فإن الم Landsbergis) 2003(وحسب 

كما یتم مواجهتها بشكل  ،بشكل مباشر من خالل الدور الذي تلعبه النقابات في توفیر ظروف عمل أفضل

 , Cardiff University( غیر مباشر من خالل المفاوضة حول أجور أعلى وتقصیر ساعات العمل 

2005 . (  

هي تلك  Wagesفاألجور  ، Salariesوالرواتب، Wagesبین االجور ختالف الى اال بقي أن نشیر

عمال التي یؤدیها مقابل الجهود التي یبذلها واأل  Manual Worker المدفوعات التي یتلقاها العامل الیدوي

فهي تلك المدفوعات المخصصة لألشخاص الذین یقومون  Salaries أما الرواتب ،في خدمة المؤسسة

داریین الصغار وكبار المدراء والمدراء اإلداریة كالكتبة والسكرتاریا والمشرفین والمراقبین واإلباألعمال 

 جرأفالعامل یتقاضى .  Staffأو   Non-Manual Workersالتنفیذیین والذین یطلق على تسمیتهم 

Wage،  یتقاضى راتب فأما الموظفSalary،  وما یمیز الراتبSalary عن األجرWage ، ن الراتب هو أ
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فالراتب یتعلق بطبیعة صالحیات الموظف وفئته  ،ولیس للعمل الذي یقوم به ،یدفع نتیجة لوضع الموظف

  )  . 89، ص 2011،الصوص( وال یتعلق بإنتاجه أو طریقة عمله   ،ودرجته

  

  التأمین الصحي: ثانیا 

ویحق  ،ان األخرىال غنى عنه من أجل التمتع بحقوق اإلنس ،الصحة حق أساسي من حقوق اإلنسان

، 2007 ،نصر( ویفضي الى العیش بكرامة  ،لكل إنسان أن یتمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغه

  ) . 7ص 

عندما تطورت الصناعات زاد استخدام األالت والمعدات في عملیات االنتاج كما تم استعمال المواد ف

اطرة بالمورد البشري من حیث تعریضه لمخاطر األولیة من مواد كیمیائیة ومواد مشعة وبالتالي زادت المخ

وحمایته من كل تلك المخاطر المحدقة به من هنا زادت أهمیة تأمین العنصر البشري  ،اإلصابة والمرض

نظرا ألهمیة العنصر البشري حیث یتم اعتبار أي مبالغ تصرف بهدف التأمین الصحي للعامل هي عملیة 

  .العنصر البشري او اصابته تبقى اكبر من اي تكلفة أخرى استثمار حقیقیة ذلك أن تكلفة فقدان 

التأمین الصحي بأنه نظام یتم من خالله جمع جزء من المال من ) 22:2002(یعرف العمیر 

المستفیدین في صورة أقساط سنویة تدفع مقابل توفیر الرعایة الصحیة لهم عند حاجتهم لذلك خالل سنة 

  .التعاقد 

ثم في بریطانیا  1883في ألمانیا عام كانت التأمین الصحي  ن بدایات، أ)2007(الخمیس ویذكر 

نتیجة لحوادث العمل فإن مالیین العاملین یعانون الحرمان وك .ثم فرنسا ثم انتشر في أوروبا   1911عام 

فلو لم یقم مثال اصحاب العمل بمراعاة  ،من ممارسة حقوقهم االنسانیة والتي على رأسها الحق في الحیاة

فإن هؤالء العاملین یمكن أن یفقدوا أطرافهم أو  ،عامل الصحي والسالمة المهنیة للعاملین في قسم التصنیعال

 والسالمة الى انعكاسات على الصحة أكثر من ذلك فقد یؤدي خرق حقوق العاملین في  ،حیاتهم في العمل

الصابة بأمراض مرتبطة بالعمل او ا ،قد تعاني فقدان األبوین نتیجة حوادث عمل األجیال الالحقة والتي

.(Harpur , 2009, p. 86 )  

تحدث  ،ووفقا لتقدیرات صادرة عن منظمة العمل الدولیة بالنسبة إلصابات العمل واألمراض المهنیة

وأن النسبة الكبرى من الوفیات بسبب . ملیون وفاة سنویا ألسباب تتعلق بالعمل  2.2في العالم حوالي 

  . ) Zimmer , 2007, p. 3 (ملیون واقعة وفاة في السنة  2الى  1.7ین أمراض المهنة تتراوح ب
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عن  2005وفي الصین لوحدها أسفرت خروقات الصحة والسالمة في أماكن العمل خالل العام 

 (Harpur, 2009, p. 87)  عامل أو أكثر 30عن مقتل  حادث عمل یسفر 15 فكل ،ضحیة 126،760

ى نظریة األعداد الكبیرة في االشتراك وفلسفة التكافل االجتماعي والتأمین الصحي كمنظومة یقوم عل

مقابل تقدیم الخدمات االجتماعیة لهم  ،في تحمل نفقاته واعتماده على التمویل الذاتي من اشتراكات المشتركین

  ) . 7، ص2007 ،نصر( ولعائالتهم 

الفرد، ویشمل تكالیف والتأمین الصحي هو أحد أنواع التأمین ضد مخاطر الظروف الصحیة لدى 

كما قد یتضمن تغطیة بدل انقطاعه عن العمل لفترة . فحصه وتشخیصه وعالجه، ودعمه النفسي والجسدي

 ,Wikipedia(وهو أحد الطرق إلیصال الرعایة الصحیة لألفراد والمجموعات . معینة أو عجزه الدائم

14/05/2010 (  

تركز على ضمان السالمة العقلیة والجسدیة وعادة ما یتم اعتبار أن صحة وسالمة مكان العمل 

 ) . Harpur , 2009, p. 73 (للعامل أثناء العمل 

على ) 22/1(حیث نصت المادة  ،وقد كفل القانون األساسي الفلسطیني الحق بالتمتع بتأمین صحي

هذا ویالحظ في  ،"ات العجز والشیخوخة ینظم القانون خدمات التأمین االجتماعي والصحي ومعاش" أن 

كد على أن التأمین الصحي صحي مع سلة الخدمات االجتماعیة لیؤ السیاق أن المشرع ربط مسألة التأمین ال

وال یجوز التعامل معها  ،والتي تمثل باألساس مسئولیة أصیلة للدولة ،یعتبر جزء من شبكة األمان المجتمعي

  ).11، ص 2009 ،موسى و عالونة (كسلعة ترتبط بمعاییر العرض والطلب والمنافسة على أساس تسویقي 

واتخاذ التدابیر  ،وقد دعا مؤتمر العمل الدولي الدول األعضاء الى وجوب توفیر خدمات الرعایة الصحیة

والبحارة بخدمات التأمین الصحي وذلك من خالل  ،والمزارعین ،المناسبة لضمان تمتع العاملین في الصناعة

:  

ة باتفاقیة التأمین الصحي للعمال في الصناعة والتجارة وخدم المتعلق 1927لعام  24االتفاقیة رقم   -1

 .المنازل 

 .والمتعلقة بالتأمین الصحي للعمال الذین یعملون في الزراعة  1927لعام  25االتفاقیة رقم  -2

 .والمتعلقة بوجوب تمتع البحارة بالتأمین الصحي  1936لعام  56االتفاقیة رقم  -3

والصادرة عن منظمة العمل العربیة والخاصة بالمستوى  1971لعام ل 3االتفاقیة العربیة رقم  وكانت

واعتبرت أن التأمین  ،التأمین الصحي أحد فروع الضمان االجتماعي قد اعتبرت األدنى للتأمینات االجتماعیة
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وهذا یتناسب مع المعاییر الدولیة  ،الصحي في معظم بلدان العالم هو أحد صنادیق الضمان االجتماعي

  ) . 16، ص 2007،نصر( ت جنیف ومؤتمرات العمل العربیة والدولیة واتفاقیا

حد أ - خالل العمل الجماعي من -  لقة بالصحة واألمانتمثل الجهود المبذولة لمعالجة القضایا المتعو 

كما أنها . أوجه األلیات التي تنخرط فیها النقابات العمالیة بشكل فاعل داخل المؤسسة في معظم الدول

یل مصالح العاملین بشكل غیر مباشر من خالل الضغط السیاسي لتحسین األنظمة والقوانین ممارسة لتمث

 ) . Cardiff University , 2005, p. 17( المتعلقة بالصحة واألمان 

فإنه یكون لدیهم قوة مضاعفة لحمایة  ،فعندما یتفاوض العاملون بشكل جماعي مع أصحاب العمل

  .  ) Harpur , 2009, p. 85 (لسالمة والصحة بما في ذلك الحق في ا ،مصالحهم

 ،یجابي للعاملین الذین یعانون من مشكالت صحیة نتیجة ظروف العملإتعمل النقابات العمالیة كمعزز و 

أو منع اإلجهاد الوظیفي الى أن تشیر دراسات أمریكیة حول مشاركة النقابات العمالیة في برامج لتقلیل كما 

صحیة على تقلیل او منع المخاطر ال أن تعمل من أبرزهاعلى عاتقها نشاطات متنوعة  النقابات العمالیة تأخذ

  ) . Cardiff University , 2005(  المتعلقة باإلجهاد الوظیفي 

ن الصحي للعاملین یمكن لنا اوحول المطلوب من النقابات العمالیة لتأدیة دورها في اطار ضمان األم

 ) : Manchester Metropolitan University , 2006 (ذكر ما یلي 

 .تدارس المخاطر المحتملة والحوادث الخطرة في أماكن العمل  .1

 .البحث في الشكاوى المقدمة من قبل العاملین والمتعلقة بالصحة واالمان  .2

 .العمل على توضیح تلك المخاطر بالنسبة ألصحاب العمل  .3

 .القیام بالرقابة والفحص والتحقق  .4

 .املین والتنسیق مع الجهات المسئولة والسلطات المختصة العمل على تمثیل الع .5

  .  العمل على تنفیذ لقاءات واجتماعات مع العاملین في هذا الخصوص وتنمیة الوعي الصحي لدیهم  .6

ففي ظل غیاب الحمایة التنظیمیة فإن العاملین یضطرون لالعتماد على قوة الضغط الجماعیة وذلك 

 .  )  Harpur , 2009 (في ظل شروط وظروف عمل غیر آمنة لضمان عدم اجبارهم على العمل 

فوفقا  ،في الصین حیث ال یسمح للعاملین وفق القانون ان یقوموا بانشاء نقابات أو كیانات جماعیة

ویعاقب كل من یحاول تكوین نقابات عمالیة بالقتل او . للقانون الصیني ال یوجد نقابات عمالیة مستقلة 

وحتى عندما حاولت بعض الشركات متعددة الجنسیات تمكین العاملین  ،مة الصینیةبالسجن من قبل الحكو 
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انه رغم طلب  Yuفكما یذكر  ،من تكوین نقابات عمالیة لم یؤدي ذلك الى أي تغییر یذكر بالنسبة للعاملین

ن فإن تلك االتحادات كا،من مصانعها في الصین العمل على ایجاد اتحاد یمثل العاملین Reebokشركة 

 ،مسیطر علیها من قبل االدارة كما كانت تمنع من قبل القانون الصیني من اتخاذ أي خطوات مواجهة

 .  )  Harpur , 2009 (وكنتیجة لذلك فإن تلك النقابات العمالیة لم تقدم للعاملین أي تمثیل مستقل لهم 

في المنظمة بشكل أكثر  لسالمةوامشاركة النقابات العمالیة تؤدي الى ادارة األمور المتعلقة بالصحة  إن

ففي دراسة مقارنة حول العوامل التنظیمیة التي  ،فعالیة مما لو عمل المدراء بشكل أحادي بدون مشاورة أحد

أن معدالت االصابة كانت أقل بكثیر في أماكن  وجد ،تقف خلف حوادث العمل في والیة اونتاریو بكندا

وفي بریطانیا هناك  .( Shannon , 1992 )وممثلیات العمال  العمل التي تتسم بوجود النقابات العمالیة

العدید من الدراسات المقارنة التي تشیر الى وجود عالقة بین وجود النقابات العمالیة واالنخفاض في معدالت 

  .) Walters , 2003(  صابةاإل

نشطة المرتبطة بالضمان ألدراسات بریطانیة الى دور النقابات العمالیة في التحفیز والمشاركة في ا وتشیر

و تقوم بمعالجة قضایا مستجدة في هذا المجال وبالتالي تعمل على  ،الصحي للعاملین في مكان العمل

ایضا تعمل النقابات العمالیة على تفعیل قضایا . المساعدة في حل المشاكل المتعلقة بأمور الصحة واألمان 

صحاب العمل في جوانب أكثر إلزاما من مهامها مثل فحص والسالمة وكذلك االنخراط مع العاملین وأ الصحة

  .  ( Cardiff University , 2005 ) أماكن العمل

مور المتعلقة بالصحة متعارف علیها في إن امكانیة لجوء العاملین الى العمل الجماعي للتأثیر على األ

حال وجود مخاطر صحیة سترالي والذي یسمح للعاملین بالقیام باالضراب عن العمل في القانون األ

)Harpur , 2009(  . 

ما  “حول  إجراء دراسةوفي اطار عملیة لتقییم دور النقابات العمالیة في بریطانیا في هذا المجال فقد تم 

اذا كان دور النقابات العمالیة یحدث فرقا بالنسبة لمعاییر ممارسات الصحة والسالمة في أماكن العمل 

 : ( Cardiff University , 2005 )  التالیة نتائجة الوقد بینت الدراس  ”الصغیرة

  من أصحاب العمل قالوا بأنه قد زاد لدیهم الوعي فیما یتعلق بأمور الصحة % 73ما یقرب من

 .وثلث أرباب العمل قالوا بأنه ثمة تحسن في تبادل المعلومات  ،والسالمة

  وكانت تلك  ،الصحة والسالمةأفادوا بأنه قد حصل تغیر في توجهاتهم بخصوص % 75أكثر من

 :التغیرات في المجاالت التالیة 

o  61(مراجعة وطرح سیاسات واجراءات جدیدة (% 
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o  21(اجراء مناقشات منتظمة مع العاملین بخصوص أمور الصحة والسالمة(% 

o  11(القیام بعملیات تقییم للمخاطر(% 

  أمور الصحة والسالمة من العاملین الحظوا ارتفاعا في كمیة النقاشات حول % 70حوالي. 

  قیام النقابات العمالیة بالمساعدة في تكوین لجان صحیة في بعض أماكن العمل والمساهمة مع

 .العاملین في عملیات تقییم المخاطر وتدریب العاملین

على كل عامل أن یفاوض رب یتوجب سبدون وجود النقابات العمالیة أنه  Harpur) 2009(ویرى 

غالبا ما یتم تشغیل العاملین بعقود عمل مؤقتة األمر الذي یؤدي الى عدم أنه و  ،العمل بشكل مستقل

 ،عامل بالتشكي أو رفض أن یعملي أفي حال قام و ، ن رب العمل من فصلهم حسب ما یرىاالستقرار ویمكّ 

النجاح ن كما أعامل أخر بمنتهى البساطة واستبداله ب ،واقتطاع راتبه ،نتاج بفصلهو اإلأستقوم وحدة التشغیل 

اإلقتصادي غیر العادي في الصین یتم تحطیمه بواسطة االنتهاكات الواسعة للعاملین والمتمثلة في وجود 

  .  مصانع استغاللیة تستغل العاملین القادمین من المناطق النائیة 

فقد  ،نجد أن هناك ما یدعم مثل هذه النتائج أخرى الخبرات في دول أوروبیة الوقوف علىمن خالل و 

وأسبانیا حیث تؤثر مشاركة النقابات  ،والنرویج ،رزت أهمیة دور النقابات العمالیة في دول مثل ایطالیاب

 والمساهمة في وضع اتفاقیات صحیة أفضل ،العمالیة بشكل كبیر في زیادة الوعي في أماكن العمل

)Cardiff University, 2005. (  

  

  اإلجازات : ثالثا 

وقد تم تنظیم تلك الحقوق  ،یني حقوق العاملین في الحصول على اجازاتلقد اقر قانون العمل الفلسط

  :م كما یلي 2000لسنة ) 7(وفق مواد قانون العمل رقم 

 )74(المادة 

یستحق العامل إجازة سنویة مدفوعة األجر مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثالثة أسابیع للعامل . 1

 .ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة في األعمال الخطرة أو الضارة بالصحة

 .ال یجوز للعامل التنازل عن اإلجازة السنویة. 2

 .بناء على اتفاق طرفي اإلنتاج یجوز تجزئة اإلجازة السنویة.3
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 .ال یجوز تجمیع األجازات السنویة ألكثر من سنتین. 4

 )75(المادة 

 .سمیة ال تحتسب من األجازات السنویةللعامل الحق في إجازة مدفوعة األجر في األعیاد الدینیة والر 

 )76(المادة 

للعامل الحق في إجازة ثقافیة عمالیة مدفوعة األجر، مدتها أسبوع في السنة الواحدة، وتنظم بقرار من 

 .الوزیر

 )77(المادة 

یستحق العامل الذي أمضى خمس سنوات في المنشأة إجازة مدفوعة األجر ال تقل عن أسبوعین 

 .حج تمنح له لمرة واحدةألداء فریضة ال

 )78(المادة 

یستحق العامل إجازة مدفوعة األجر لمدة ثالثة أیام في حال وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانیة غیر 

 .محتسبة من إجازته السنویة

یجوز للعامل التغیب عن العمل لسبب عارض مثبت لمدة عشرة أیام في السنة، تحتسب من اإلجازة 

 . تتجاوز المدة ثالثة أیام متتالیة في المرة الواحدةالسنویة على أن ال

 )79(المادة 

بناًء على تقریر من اللجنة الطبیة یستحق العامل إجازة مرضیة مدفوعة األجر خالل السنة الواحدة 

  .وبنصف األجر لمدة أربعة عشرة یومًا أخرى ،مدتها أربعة عشرة یوماً 

أبو (لوطنیة التي تقررها السلطة مدفوعة األجر ومنها ومن حق العامل جمیع اإلجازات الدینیة وا

 ) : 2009 ،زعیتر

 : إجازات األعیاد    

 أیام 3الفطر  -     

 أیام 4األضحى  –    

 بدایة السنة المیالدیة یوم واحد –    
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 یوم العمال العالمي األول من أیار –    

 نوفمبر 15یوم االستقالل  –    

 هجریةیوم بدایة السنة ال –    

 یوم المولد النبوي الشریف –    

  یوم اإلسراء والمعراج  –    

 .یوم سنویًا ال تحتسب من اإلجازة السنویة  13أي ما مجموعة 

 .إجازة ثقافیة مدتها أسبوع ال تحتسب من اإلجازة السنویة بقرار من وزیر العمل  -     

حب العمل نفسه وذلك لمن أمضي خمس إجازة الحج ال تقل عن أسبوعین ولمرة واحدة لدي صا -     

 .سنوات في العمل وال تحتسب من اإلجازة السنویة 

أیام في حال وفاة أحد أقاربه حتي الدرجة  3من حق العامل أن یحصل علي إجازة خاصة مدتها  -     

 .الثانیة 

ق في إجازة وضع لمدة للمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل والدة مدة مائة وثمانین یومًا الح -     

وال یجوز فصل المرأة العاملة بسبب . عشرة أسابیع مدفوعة األجر منها ستة أسابیع علي األقل بعد الوالدة 

 .اإلجازة المذكورة إال إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل آخر خاللها 

ساعة یومیًا لمدة  الحق بفترة أو فترات رضاعة أثناء العمل ال تقل في مجموعها عن ةللمرأة المرضع -     

 " .وتحتسب ساعة الرضاعة المذكورة من ساعات العمل الیومیة ). " المیالد(سنة من تاریخ الوضع 

وفقًا لمصلحة العمل یجوز للمرأة العاملة الحصول علي إجازة بدون أجر لرعایة طفلها أو لمرافقة  -     

  .زوجها 

ات العامة بما یفوق الحد األدنى القانوني كنتیجة وفي كثیر من دول العالم یتم اعطاء استحقاق االجاز 

وكتعویض  ،لعدة أسباب كإثارة الوالء عند العاملینویتم تقدیم االجازات للعاملین هذا لالتفاقیات الجماعیة  

وترى النقابات العمالیة أن ذلك یصب في مصلحة أعضاءها . وغیرها من األمور  ،عن األجور المتدنیة نسبیا

 Ray(  ر جزء من أجندتها في عملیات المفاوضة التي تخوضها في تحقیق مصالح العاملینكما انه یعتب

and Schmitt , 2007 (  .  
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حول ما إذا كان للتمثیل النقابي وفي دراسة أجریت على مجموعة من العاملین في القطاع الخاص 

وقد جرى توجیه  ،مدفوعة األجراإلجازات المرضیة  أثر في زیادة هذا النوع من المصالح للعاملین وتحدیدا

سة قابلة ألن تطبق بشكل اوبالتالي فإن نتائج الدر  ،واستثناء المدراء ،األسئلة ألكبر فئة مهنیة من الموظفین

أن هناك زیادة وقد بینت نتائج الدراسة . عام على جمیع الموظفین غیر االداریین في القطاع الخاص 

جازات مرضیة مدفوعة بما یزید عن المتطلب القانوني بثالث إلقت ملحوظة في نصیب الفئة المهنیة التي ت

  .  (Millward and Forth and Bryson, 2001)تقوم بها النقابات  مرات بفضل وجود مفاوضات جماعیة

ینص على وجوب  الذيفي اسبانیا یتم تنظیم االجازات السنویة وفق القانون وعلى سبیل المثال ، 

 ,Ray and Schmitt)ة على حسب مكان العمل من خالل المفاوضات الجماعیة تحدید االجازات السنوی

2007, p. 12) .  

  

  العالوات: رابعا 

موحد  نظامحسب األنظمة المعمول بها في وكالة الغوث وفي مختلف مناطق عملیاتها ال یوجد 

نین الدولة المضیفة لكل على كل المناطق، وبالتالي فإن وكالة الغوث في هذه الحالة تتبع قوا هیمكن تطبیق

یحدد مجلس الوزراء  ، حیثوفقا للنظام الفلسطینيمنطقة عملیات، وعلیه سنقوم هنا بعرض أنواع العالوات 

ومستحقیها، ووضع الضوابط والمعاییر  قیمة عالوات االختصاص والندرة والمخاطرة أو أیة عالوات أخرى 

الدوائر الحكومیة والجهات المختصة وقد  م بالتنسیق مع لصرفها بناًء على ما یعرضه دیوان الموظفین العا

موقع دیوان : ( المختلفة وذلك على النحو التالي صدرت عن مجلس الوزراء عدد من القرارات بشأن العالوات 

  ) 2013/10/11 ،دلیل الموظف العام - الموظفین 

  :عالوة طبیعة العمل - 1

بقًا للدرجة أو الوظیفة أو المؤهل أو الفئة الوظیفیة یمنح الموظف عالوة طبیعة عمل المستحقة له ط

عالوة طبیعة العمل وتصرف كنسبة من الراتب األساسي  2005لسنة  13وقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم  

الفئة (لعدد من الوظائف أو الدرجات حددها الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء أو حسب الفئة الوظیفیة  

  %).50الفئة األولى  - % 25الفئة الثانیة  - % 20الفئة الثالثة  - % 15فئة الرابعة ال - % 10الخامسة  

الموظفین الذین تتوفر فیهم  ویحدد دیوان الموظفین العام بالتنسیق مع وزارة المالیة والوزارة المعنیة 

  . شروط منح هذه العالوة ویوقف صرفها في حالة زوال السبب الذي صرفت من أجله
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  :وة اإلداریة العال  - 2

و . للدائرة الحكومیة  تصرف للموظف الذي یشغل وظیفة إشرافیة حسب الهیكل التنظیمي المعتمد 

الموظفین الذین تتوفر فیهم شروط منح  یحدد دیوان الموظفین العام بالتنسیق مع وزارة المالیة و الدائرة المعنیة 

  .همن أجل هذه العالوة و توقف بزوال السبب الذي صرفت 

   )1(رقم  جدول

  العالوات اإلداریة

  لقالمبلغ بالشی  الوظیفة

 1050 وكیل الوزارة أو ما یوازیه من رؤســـاء الدوائر الحكومیة األخرى

 950 وكیل مســـاعد

 750 مدیر العــام الوزارة

 550 مدیر عام في الوزارة

 400 مدیر مشفي أو منطقة تعلیمیة أو مدیر دائرة أو ما یوازیها 

 350 نائب مدیر

 300 )مشرف , مدیر مدرسة (رئیس قسم أو ما یوازیه 

 200 )معلم مسؤول( رئیس شعبة أو ما یوازیها 

 ) /320111/10 بتاریخ ،دلیل الموظف العام -موقع دیوان الموظفین ( : المصدر 

  

   :عالوة االختصاص  - 3

المبالغ المحددة مقابل كل  یا المبینة أدناه تضاف إلى راتب الموظف الحاصل على المؤهالت العلمیة العل

بالئحة طبیعة العمل و العالوة  2005لسنة   13مؤهل إلى طبیعة العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

  .اإلداریة 
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  )2(رقم  جدول

  عالوات االختصاص 

  المبلغ  التخصص

  شیقل 800  دكتوراه طب بشري أو البورد الفلسطیني أو ما یوازیه

  شیقل 500  دكتوراه عدا الطب البشري

  شیقل 400 ماجستیر طب بشري

بعد (علوم طبیة   –دبلوم  –أشعة  –بیطره  –صیدلة  –طب أسنان  –هندسة / ماجستیر 

  )البكالوریوس أو ما یعادلها
  شیقل 300

  شیقل 200  ماجستیر باقي التخصصات

  ) /320111/10العام، بتاریخ  دلیل الموظف -موقع دیوان الموظفین : ( المصدر 

  

 :عالوة الندرة - 4

یصدر مجلس الوزراء  على أن )  3مادة ( المعدل  1998لسنة  4نص قانون الخدمة المدنیة رقم    

 ،دلیل الموظف العام -موقع دیوان الموظفین (  ه لخصوص حتى تاریخعالوة الندرة و لم یصدر قرار بهذا ا

20140/1/11(  

 

  :ةعالوة المخاطر  - 5

مباشرة للمخاطرة أو  تمنح عالوة مخاطرة شهریة للموظفین الذین یتعرضون بحكم عملهم و بصورة 

و  2005لسنة  78قرار مجلس الوزراء رقم  العدوى و یعمل في إحدى الجهات أو الوظائف و فق ما حدده 

إرسالها إلى الدیوان الذي  و  تقوم الدوائر الحكومیة بتحدید الموظفین الذین تتوفر فیهم شروط منح هذه العالوة

بالصرف بعد توفر اإلعتماد المالي من وزارة المالیة و  یصدر قرارا بمنح هذه العالوة و یبلغ الجهة المختصة 

دلیل  - موقع دیوان الموظفین (   .یوقف صرف هذه العالوة في حال زوال السبب الذي صرفت من أجله

  ) -10-320111 ،الموظف العام

  



36 
 

 :االجتماعیة العالوة - 6

 :یصرف للموظف 

) 20( الزوجة الثانیة  شیكًال عن الزوجة األولى غیر الموظفة ویصرف له عن كل ولد أو بنت أو عن  60(

عامًا في " 18"سن  عامًا ویستمر الصرف عن األبناء بعد " 18"البنت سن / شیكًال شهریًا حتى بلوغ الولد 

 ) -10-320111 ،دلیل الموظف العام -ن موقع دیوان الموظفی(   :األحوال التالیة

  .عامًا أیهما أسبق" 25"إذا كان االبن طالبًا ثانویًا أو جامعیًا حتى إتمام دراسته أو بلوغه سن  - أ

  .إذا كان االبن معاقًا أو أصبح غیر قادر على العمل و بنسبة إعاقة تحددها اللجنة الطبیة العلیا - ب

  .ة وغیر موظفةإذا كانت البنت غیر متزوج - ج

   .إذا كانت البنت مطلقة أو أرملة وغیر موظفة -د

  

 ،دلیل الموظف العام - موقع دیوان الموظفین (   :یصرف للموظفة عن أبنائها في الحاالت التالیةو 

320111-10- ( 

  .أن تكون الموظفة أرملة أو مطلقة شریطة أال یكون زوجها موظفاً  - أ

  .یر قادر على العملإذا كان الزوج معاقًا وغ - ب

  .یبدأ صرف العالوة عن الموالید و حاالت الزواج اعتبارًا من تاریخ المیالد أو عقد القران - جـ

تاریخ  و یوقف صرفها من تاریخ حدوث وفاة أحد األبناء أو الزوجة أو زواج أو طالق الزوجة أو من  -د

   .تعیین أحد األوالد أو البنات أو الزوجة

وات في اجتذاب العاملین والحفاظ علیهم وتحفیزهم للعمل ومكافأتهم بشكل مستقل عن وتستخدم العال

% 15معدل العالوات للعاملین في الوالیات المتحدة الى ویصل  .الرواتب واألجور األساسیة التي یتقاضونها 

ین لیس لدیهم نقابات أو و ما یزید لصالح العاملین في ظل وجود النقابات العمالیة اذا ما قورنوا بالعاملین الذأ

وهذا یتفق مع ما أظهرته البیانات االقتصادیة على مدار ،  ( Budd, 2005,  p. 4-5 ) اتحادات عمالیة

فترات طویلة بأن العمال النقابیین یحظون بعالوات أجور أكبر من أقرانهم الذین لهم نفس الخصائص ولیس 

 , Schmitt ( - العاملین الذین لدیهم نقابات  لصالح%  20الى % 10ما یقارب من  -لدیهم نقابات 

2008, p. 2 (  .  
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  مكافئة نهایة الخدمة:  خامسا

تعرف مكافئة نهایة الخدمة بأنها المبالغ المستحقة لمنسوبي المنشأة عند تركهم الخدمة نظیر 

و نتیجة التزام أ ،وذلك وفقا لمتطلبات نظامیة ،الخدمات التي حصلت علیها المنشأة منهم خالل مدة الخدمة

  . ) 8، ص 2011 ،حسین (طوعي من المنشأة 

ویشترط لكي یحصل العامل على مكافئة نهایة الخدمة أن یمضي سنة في العمل ولیس أقل من ذلك 

ویجب أن نالحظ هنا أن كسور  ،وقدر المكافئة أجرة شهر عن كل سنة أمضاها في خدمة صاحب العمل

من قانون العمل ) 45(وذلك حسب نص المادة  ،األجر اإلضافيمع العلم أنه ال یحسب  ،السنة تحسب

 .) 45، المادة م2000لسنة ) 7(الفلسطیني رقم  قانون العمل( الفلسطیني

یجوز للعامل ترك العمل  على أنه السابق ذكره من قانون العمل) 2فقرة  42( ولكن نصت المادة 

ما فیها مكافأة نهایة الخدمة وما یترتب له من بعد إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونیة ب

 : وذلك في أي من الحاالت اآلتیة. حقوق

عن العمل الذي اتفق علیه بمقتضى عقد العمل،  تشغیله في عمل یختلف في نوعه أو درجته اختالفا بیناً  . أ

 . رةإال إذا دعت الضرورة إلى ذلك ولمدة مؤقتة منعا لوقوع حادث أو في حالة القوة القاه

 . تشغیله بصورة تدعو الى تغییر مكان إقامته . ب

 . الثبوت بتقریر طبي صادر عن اللجنة الطبیة إن استمراره في عمله یشكل خطرا عل حیاته. ج

 . اعتداء صاحب العمل أو من یمثله على العامل أثناء العمل أو بسببه بالضرب أو التحقیر. د

 . جاه العامل رغم مطالبته بها كتابیاً عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته ت. هـ

یحق للعامل إذا استقال من عمله خالل السنوات الخمس األولى ثلث مكافئة نهایة الخدمة، وثلثي و 

ویستحق المكافئة كاملة إذا أمضى  ،ةمكافئة نهایة الخدمة إذا كانت االستقالة خالل السنوات الخمس التالی

  . عشر سنوات أو أكثر في العمل

حیث جریت حول مكافئة نهایة الخدمة في الشرق األوسط أدراسة  إلى  Watson (2012)رویشی

كما أشارت  ،جریت علیها الدراسة بأنها تقدم مكافئة نهایة الخدمة للعاملین لدیهاأكدت معظم الشركات التي أ

ین والعاملین في الحقوق والمصالح اإللزامیة للموظفنسبة ملحوظة من تلك الشركات بأنها تعمل على تحسین 

دخال تحسینات على مكافئة نهایة إوبالنسبة لمعظم الشركات فإن  ،الدول التي تعمل فیها تلك الشركات
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السابقة لفئة معینة من في حین أن قلة من تلك الشركات تقدم التحسینات  ،الخدمة یشمل كل الموظفین

  . كموظفي االدارة العلیا ،الموظفین فقط

مدة  معیار نظمة مكافئة نهایة الخدمةأالتحسینات على إجراء شركات التي تقوم بالوغالبا ما تستخدم 

وتقوم معظم الشركات باحتساب مكافئة كما  ،جراء تلك التحسیناتإخدمة الموظف كمعیار رئیسي في عملیة 

المعاییر ن قلة من تلك الشركات تستخدم أو  ،نهایة الخدمة استنادا الى المعاییر المحلیة لكل دولة على حدة

 . ) Towers, 2012 (العالمیة 

نذكر جهود مجلس اتحاد النقابات في الجامعات  ،وفیما یتعلق بدور النقابات العمالیة في هذا االطار

جراءات نقابیة احتجاجا على قرار الحكومة القاضي إوما قام به من الفلسطینیة في الدفاع عن حقوق العاملین 

حیث  ،ومطالبته الحكومة بتحمل مسئولیاتها اتجاه التعلیم العاليالخدمة بفرض ضریبة على مكافئة نهایة 

أمجد برهم رئیس مجلس االتحاد وأعضاء المجلس المكون من . انعقد اجتماع  طارئ  برام اهللا برئاسة د

یة الجامعة العرب،الخلیل، البولیتكنیك، النجاح الوطنیة، بیت لحم، القدس،رؤساء النقابات في جامعات بیرزیت

وجامعة فلسطین األهلیة حیث ناقش الحضور  ،األمریكیة، األزهر، القدس المفتوحة، اإلسالمیة في غزة

موقع (المطالب العادلة للعاملین والتي تمثلت بمجموعة من المطالب أبرزها إلغاء ضریبة مكافأة نهایة الخدمة 

  .)2013/12/11, جامعة بولیتكنك فلسطین - كلیة المهن التطبیقة 

 

  صنادیق التوفیر:  دساسا

لیه إة التوفیر بأنها مبلغ مالي یستقطع من الراتب أو األجر یضاف أمكاف) 2011:5(یعرف حسین 

ویستحقها الموظف أو العامل دفعة واحدة في نهایة  ،وهي تستثمر ،نسبة محددة من الدولة أو المؤسسة

  .أو حسب النظم السائدة  ،خدمته

جتماعیة وقوانین الضمان االجتماعي ألصحاب العمل في سمحت الكثیر من النظم االوقد 

المؤسسات العامة والخاصة أن ینظموا لمؤسساتهم أنظمة تشجع العمال والموظفین على ادخار قسم من 

وتعمل  ،من خالل اقتطاع نسبة معینة من رواتبهم ویضاف الیها مقدار محدد من المؤسسة نفسها ،رواتبهم

هذه األموال على أن تدفع للموظف عند نهایة خدمته مبلغا مالیا دفعة واحدة  المؤسسة على استكمال مجموع

العمل وأرباحهما بحیث یكون هذا المبلغ عبارة عن ما دفعه العامل مع ما أضیف من اقتطاعات من رب 

  .خالل استثمارهما
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عمل إال أن بعض وال یلزم بها أرباب ال ،ویالحظ أن عملیة االدخار هذه تعتبر من األنظمة االختیاریة

  .الدول جعلت صنادیق االدخار في المؤسسات العامة والخاصة اجباریا 

في هولندا تتولى النقابات العمالیة مسألة المصادقة على أمور عدة مرتبطة بمصالح الموظفین من 

ابات النقمور أو تعدیلها أو إلغائها دون موافقة حیث ال یمكن فرض مثل تلك األ ،ضمنها صنادیق االدخار

 ،و یتم تمثیل تلك النقابات في اللجان التنفیذیة المختصة بتلك الصنادیق .  Jevtic, 2012 )(  العمالیة 

 , Beaujolin (كما تعنى النقابات بضمان استثمار تلك الصنادیق لدى جهات ذات مسئولیة اجتماعیة 

2004 . (  

فإن القانون أجاز لرب  ،ة التوفیروفي بعض الدول التي لم ینص القانون فیها على اعتبار مكافأ

 ،فإن لم یوجد نص في القانون على هذه المكافأة ،العمل أن یعتبر هذه المكافآت ضمن مكافأة نهایة الخدمة

 ) .6 ، ص 2011 ،حسین( استحق العامل مكافأة نهایة الخدمة 

وتقصیر الجهات  وقد قامت نقابة العاملین في مستشفى المقاصد باتخاذ اجراءات نقابیة ضد إهمال

وقد تمثلت مطالب وحقوق العاملین في مجموعة من البنود منها  ،المسؤولة بحقوق العاملین في المستشفى

وقد دعت النقابة إدارة الجمعیة والمستشفى الوقوف أمام  ،الدعوة الى العمل على مشكلة صندوق التوفیر

صالح إداري ومالي تحول دون المزید من مسؤولیاتهم ومعالجة الوضع داخل المؤسسة من إجراء عملیة إ

  . )2013/12/11 ،48موقع فلسطینیو (  االستنزاف والخسارة، والتجاوب مع حقوق ومطالب العاملین العادلة

  

  

  

  

  

  

  

  



40 
 

  العمل النقابي في األونروا: الثالث  المبحث

  : مقدمة

افها، وتمویلها، وبرامجها تأسیسها، وأهد ،لمحة عن وكالة الغوث في قطاع غزةهذا المبحث  نتناول في

نشأته، وأهدافه،  ،الخدمیة، كما یقدم المبحث إضاءات على العمل النقابي داخل وكالة الغوث في قطاع غزة

سلط الضوء على نوالتمثیل الجغرافي والتنظیمي التحاد العاملین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة، كما و 

  . أنظمة العمل في وكالة الغوث بقطاع غزة

  :وقد تم الحصول على البیانات والمعلومات الالزمة من خالل المصادر التالیة 

  دائرة الموارد البشریة في وكالة الغوث بقطاع غزة -

  دائرة المستخدمین بوكالة الغوث في قطاع غزة -

   اتحاد العاملین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة -

   /201314/11روني لوكالة الغوث بتاریخ اإللكت الموقع -

  2013/11/18بتاریخ  التحاد العاملین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزةالرسمي الموقع االلكتروني  -

  

  األونروا  تأسیس: أوال 

) نروا و األ( وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین في الشرق األدنى  تأسست

باعتبارها  1949كانون األول عام / دیسمبر  8في  302لألمم المتحدة رقم  عیة العامةبموجب قرار الجم

. الالجئین الفلسطینیین " االضطالع ببرامج مباشرة إلغاثة وتشغیل " تتولى هیئة فرعیة تابعة لألمم المتحدة 

  . 1950أیار عام / وقد بدأت الوكالة عملیاتها المیدانیة في أول مایو 

لمسألة الجئي فلسطین، عملت الجمعیة العامة وبشكل متكرر على تجدید والیة  وفي غیاب حل

 ،اإللكتروني لوكالة الغوث الموقع ( 2014حزیران  30وكان آخرها تمدید عمل األونروا لغایة  ،األونروا

201314/11/ .( 

ة واإلغاثة والخدمات االجتماعیة لالجئین الذین یستحقون تقوم األونروا بتوفیر خدمات التعلیم والصح

ملیون الجئ  5تلك الخدمات من بین الالجئین الفلسطینیین المسجلین لدى الوكالة والذین یبلغ تعدادهم 

والضفة الغربیة بما فیها  ،وقطاع غزة ،ولبنان ،األردن: یعیشون في مناطق عملیات الوكالة الخمس وهي

 .الجمهوریة العربیة السوریة و  ،القدس الشرقیة
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 58ملیون الجئ، یشكلون ما نسبته ثلث إجمالي الالجئین المسجلین، في  1.4ویعیش مایزید عن  

 .مخیم معترف به في حین تتوافر خدمات الوكالة في تلك المخیمات أو في المناطق المجاورة لها

  

  ). /201314/11 ،اإللكتروني لوكالة الغوث الموقع(  نرواو أهداف األ : ثانیا 

 :یعبر عمل األونروا عن التزام المجتمع الدولي بالتنمیة البشریة لالجئین الفلسطینیین ومساعدتهم على

 .اكتساب المعرفة والمهارات .1

 .عیش حیاة طویلة وصحیة .2

 .تحقیق مستویات معیشة الئقة .3

  ممكن التمتع بحقوق اإلنسان إلى أقصى مجال .4

  

  المعرفة والمهارات المكتسبة: الهدف األول 

ملیون طفل في أكثر  لدى األنروا واحدا من أكبر األنظمة المدرسیة في الشرق األوسط، وتقوم بتدریس نصف

كما  .عاما 60األونروا هي المزود الرئیس للتعلیم األساسي لالجئي فلسطین منذ وتعتبر ,  مدرسة 700من 

  . با مهنیا للشباب لمساعدتهم على اكتساب مهارات العملتقدم األنروا تدری

  

  العیش حیاة مدیدة وصحیة: الهدف الثاني 

كما  صحیة األولیة والعیادات المتنقلةتقدم األنروا خدمات صحیة أساسیة من خالل شبكة من مرافق الرعایة ال

تعمل و ,  المراحل العمریة یة لكل مرحلة منتقدم خدمات وقائیة وخدمات طبیة أساسیة ورعایة اختصاص

  . األونروا بشكل مستمر من أجل تحقیق بیئة معیشة صحیة لالجئي فلسطین

 

 تحقیق مستوى الئق من المعیشة: الهدف الثالث 

تقدم اإلمدادات كما , تقدم األنروا خدمات الحمایة االجتماعیة مركزة جهودها على الالجئین األشد فقرا

ئمة لالجئین األشد النقدیة عالوة على المنح النقدیة الطارئة والمساكن المال الغذائیة األساسیة واإلعانات
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تعمل األنروا باستمرار على تحسین البیئة المادیة واالجتماعیة في مخیمات الالجئین و , عرضة للمخاطر

 .مستخدمة في ذلك نهجا تخطیطیا مدفوعا باعتبارات مجتمعیة

تقوم باتخاذ اإلجراءات من و  ,ئرة اإلقراض الصغیر التابعة لها الل داتقدم األنروا فرصا إلدرار الدخل من خو 

 . أجل تخفیف آثار الحاالت الطارئة في حیاة الالجئین

 

 التمتع بحقوق اإلنسان إلى الحد األقصى الممكن: الهدف الرابع  

اإلنسان یتم ضمان أن حقوق : إن تحقیق أهداف األونروا التنمویة الثالث یعتمد على الرابع، أال وهو

تعمل األونروا من أجل حمایة وتعزیز حقوق الجئي فلسطین عن حیث ,  تمتع بها إلى الحد األقصى الممكنال

من خالل كسب التأیید، فإن و  .طریق ضمان وصول خدمات نوعیة للمجتمعات واألفراد المعرضون للمخاطر

ستفیدین أو إهمالها وتقوم بتسلیط الضوء على األنروا تقوم بمعالجة األسباب الكامنة وراء اإلساءة لحقوق الم

 .الحاجة الملحة للوصول إلى حل عادل ودائم لمحنة الجئي فلسطین

في غزة والضفة الغربیة، على مراقبة وتوثیق الحوادث التي یتم یعمل برنامج ضابط إسناد العملیات و 

  . خرین بشأنهافیها انتهاك حقوق اإلنسان والتدخل لدى السلطات وأصحاب المصلحة اآل

  المصدر

 2014، دائرة الموارد البشریة في وكالة الغوث بقطاع غزة -

   /201314/11اإللكتروني لوكالة الغوث بتاریخ  الموقع -

  

  )/201314/11اإللكتروني لوكالة الغوث،  الموقع( تمویل األونروا : ثالثا 

وتقوم األمانة العامة . یأتي معظم التمویل لألونروا من التبرعات الطوعیه، وغالبها من الدول المانحة

لألمم المتحدة بتمویل أكثر من مئة وظیفة دولیة سنویا من موازنتها العادیة، في حین تقوم الیونسكو ومنظمة 

  .حةالصحة العالمیة بتمویل وظائف تابعة لبرامج التعلیم والص

 239بتبرعات إجمالیة بلغت أكثر من  2011كانت الوالیات المتحدة هي المانح الفردي األكبر في عام وقد 

% 42وتشكل هذه التبرعات حوالي ). ملیون دوالر 175بأكثر من (ملیون دوالر، تلیها المفوضیة األوروبیة 

اإللكتروني لوكالة الغوث،  الموقع(  .من إجمالي دخل األونروا المستلم من أجل موازنة برنامجها الرئیسي

201314/11/(  
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، بلغ العجز النقدي للوكالة ما 2012ففي نهایة نیسان . تعاني الوكالة حالیا من نقص في التمویلو 

ین واإلقبال ات المتزایدة لالجئاالحتیاجوبشكل عام، فإن التمویل ال یجاري . ملیون دوالر 69.4مجموعه 

 .وقد أدى هذا األمر إلى تآكل مقلق في نوعیة الخدمات. المتزاید على الخدمات

ملیار دوالر؛ ینفق  1.23ما مجموعه  2011و  2010بلغت المیزانیة العادیة لألونروا للعامین 

التي نتجت عن ونتیجة لألزمة اإلنسانیة في األراضي الفلسطینیة المحتلة و . نصفها تقریبا على خدمات التعلیم

من أجل  2000النزاع وعن اإلغالقات اإلسرائیلیة، قامت األونروا بإطالق مناشدات طارئة متكررة منذ عام 

، بلغ إجمالي میزانیة األونروا لبرامجها 2011وفي عام . برامج الغذاء والتشغیل والمساعدات النقدیة الطارئة

ملیون  948ملیار دوالر، تسلمت الوكالة منها  1.2جموعه الرئیسة وأنشطتها الطارئة والمشاریع الخاصة ما م

 )/201314/11اإللكتروني لوكالة الغوث،  الموقع(  .دوالر فقط

 655ومن أصل . اف التنمیة البشریة التي تسعى الوكالة لتحقیقهاأهدتقسم میزانیة األونروا على 

، فإن نصفها تقریبا مخصص لتحقیق هدف 2012انیة البرامج الرئیسة لعام ملیون دوالر هي مجموع میز 

حیاة مدیدة "ملیون دوالر من أجل تحقیق هدف  118اكتساب المعرفة والمهارات، فیما تم تخصیص "

اإللكتروني  الموقع(  . "مستوى معیشة الئق"ملیون دوالر من أجل تحقیق هدف  83إلى جانب " وصحیة

  )/201314/11لوكالة الغوث، 

   )/201314/11اإللكتروني لوكالة الغوث بتاریخ  الموقع: المصدر(

  

   نرواو األ  برامج: رابعا 

ل بتقدیم الخدمات الرئیسیة للشعب الفلسطیني عامة والالجئین منه خاصة وتتعاظم أو تق تقوم األونروا

خدمات األنروا في مجال التنمیة  وتشتمل ،هذه الخدمات بناء على األوضاع السائدة في منطقة العملیات

والمهني والرعایة الصحیة األولیة وشبكة األمان  االبتدائيعلى التعلیم  وفي المجال اإلنساني البشریة

الصغیر واالستجابة الطارئة بما  واإلقراضوتحسین المخیمات االجتماعي والدعم المجتمعي والبنیة التحتیة 

واإلغاثة   ،والصحة ،ویتم تسلیم الخدمات ضمن برامج التعلیم ،في ذلك في أوقات النزاعات المسلحة

 الموقع( . وحاالت الطوارئ  ،والبنیة التحتیة وتحسین المخیمات ،والتمویل الصغیر ،والخدمات اإلجتماعیة

 )/201314/11لكتروني لوكالة الغوث، اإل

   )/201314/11اإللكتروني لوكالة الغوث بتاریخ  الموقع: المصدر(
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 :برنامج التعلیم  - 1

وقد دأبت . مدرسة 700تقوم األونروا بإدارة أكبر نظام مدرسي في الشرق األوسط وذلك بوجود أكثر من 

 .ون المزود الرئیسي للتعلیم اأساسي لالجئین الفلسطینیین منذ ستین عاماالوكالة على أن تك

ومنذ عقد الستینات من القرن الماضي، . طالب األونروا من بین الطالب األعلى تعلیما في المنطقة ویعد

 .شكلت البنات حوالي نصف عدد الطلبة لدى األونروا

  .یستحوذ على أكثر من نصف المیزانیة العادیة للوكالةوالتعلیم هو أكبر البرامج التابعة لألونروا، وهو 

ومن أجل معالجة ذلك، تقوم األونروا . وتشهد المستویات التعلیمیة في قطاع غزة انحدارا متواصال

 :بإعطاء الطالب مساعدة إضافیة من خالل مشروع مدارس التمیز، ویشمل ذلك

 وجبات غذائیة -1

 برامج تعلیمیة صیفیة -2

 وضوعات الصعبةحصص إضافیة في الم -3

 مواد مساندة بهدف تبسیط المنهاج -4

ومع ذلك، وبسبب نقص تمویل توفیر مدرسین ومنشآت إضافیة، عالوة على الحصار المستمر، فإن  

من مدارس األونروا تعمل بنظام الفترتین، األمر الذي یجعل الطالب یحصلون على تعلیم % 90حوالي 

اإللكتروني لوكالة  الموقع(  .طالب 38الواحد في غزة قرابة ویبلغ متوسط عدد الطالب في الصف . مختصر

 )/201314/11الغوث، 

  

  برنامج الصحة   - 2

تعمل شبكة الوكالة من منشآت الرعایة الصحیة األولیة والعیادات المتنقلة على توفیر األساس 

والرعایة الطبیة العامة والمتخصصة والمصممة خصیصا لكل لخدماتها الصحیة وعلى تقدیم الخدمات الوقائیة 

ملیون استشارة طبیة  11، قام موظفوا الوكالة الصحیون بتقدیم ما مجموعه 2010وفي عام . مرحلة عمریة

 )/201314/11اإللكتروني لوكالة الغوث،  الموقع(  .تشمل طب االسنان 

مج الصحة في الوكالة بالتعاون مع برامج التربیة واإلغاثة والخدمات االجتماعیة على وقد عمل برنا

ویعمل . التقلیل من الفقر وزیادة الوعي الصحي ومكافحة الظروف البیئیة التي تشجع على انتشار األمراض
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افحة القوارض برنامج الصحة البیئیة على ضبط نوعیة میاه الشرب وتوفیر النصائح ویقوم بتنفیذ حمالت مك

 .والحشرات في مخیمات الالجئین

وقد حققت االونروا بعض التغییرات والمكاسب الصحیة المالحظة لالجئین خالل العقود الستة 

وعبء  ،ومع ذلك، فإن الظروف التي تعمل فیها األونروا تتغیر نظرا الى تقدم السكان في السن. الماضیة

دم والسكري والسمنة والسرطان وزیادة انتشارها اضافة الى تزاید األمراض غیر المعدیة مثل ارتفاع ضغط ال

اإللكتروني لوكالة الغوث،  الموقع(  .الطلب على الخدمات الصحیة وتزاید تكالیف الرعایة الصحیة 

201314/11/( 

  

 : برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعیة  - 3

فلسطین الفقراء مساعدة شبكة أمان اجتماعي بشكل فصلي، وتعمل على تعزیز توفر األنروا لالجئي 

التنمیة واالعتماد على الذات لألفراد األقل حظا في مجتمع الالجئین، وخصوصا النساء واألطفال والشباب 

 )/201314/11لة الغوث، اإللكتروني لوكا الموقع(  .واألشخاص ذوي اإلعاقات وكبار السن

كما یحتفظ برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعیة بسجالت ووثائق الجئي فلسطین المسجلین ویحافظ 

حیث إن أولئك الالجئین المسجلین . على تحدیثها من أجل تحدید أهلیة الحصول على خدمات األونروا

أخرى األشد فقرا یحصلون على المساعدة من  أو بعبارة" فقر مدقع"والذین تم تحدیدهم على أنهم یعانون من 

 .خالل شبكة األمان االجتماعي

 2000وقد أصبحت المعونة الغذائیة الطارئة جزءا من تداخل األونروا منذ وقت مبكر من العام 

وذلك عندما عملت االنتفاضة الثانیة وتداعیاتها على إحداث تغییر جذري للظروف االجتماعیة االقتصادیة 

الجئ فلسطیني في قطاع غزة یحصلون على مساعدات  700,000حیث أن ما یقارب من  ،ةلقطاع غز 

 )/201314/11اإللكتروني لوكالة الغوث،  الموقع(  .2013غذائیة طارئة في العام 

و عبارة عن وفیما یتعلق بالتأهیل المجتمعي والذي یعد جزء هام من عمل الوكالة في غزة، وه

 ،مجموعة من االستراتیجیات التي تهدف إلى إعادة تأهیل كافة األشخاص ذوي اإلعاقات وٕادماجهم اجتماعیا 

تقوم الوكالة بتنفیذ التأهیل المجتمعي من خالل تضافر .  في الوقت الذي تقدم الوكالة لهم فیه فرصا متكافئة

اتهم مع الخدمات الصحیة والتربویة والمهنیة جهود األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم وعائالتهم ومجتمع

، عمل برنامج اإلعاقة التابع لدائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعیة مع 2012وفي عام . واالجتماعیة المالئمة
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رجل وامرأة وطفل ممن یعانون من اإلعاقة، یشملون الجئین مسجلین وأفرادا غیر  17,851ما مجموعه 

 )/201314/11اإللكتروني لوكالة الغوث،  الموقع(  .مسجلین

كما تعمل األنروا أیضا على تنفیذ برامج للمرأة خصیصا وذلك عبر سبعة مراكز لبرامج المرأة تهدف 

إلى تمكین المرأة الالجئة وتحسین وضعها االقتصادي وتنمیتها االجتماعیة وتعزیز دورها داخل األسرة 

، قدمت 2012وفي عام . على حد سواء إضافة إلى تعزیز ثقتها بنفسها واعتمادها على ذاتهاوالمجتمع 

 الموقع(  .امرأة ووفرت لهن مجموعة واسعة من األنشطة 28,486مراكز برامج المرأة الخدمة لما مجموعه 

 )/201314/11اإللكتروني لوكالة الغوث، 

ونروا تركیزا خاصا للشباب، وذلك في ضوء وضعهم الحالي واالتفاقیات العدیدة التي تتناول وتولي األ

ویسعى برنامج األنروا لتعزیز رفاه األطفال والشباب وزیادة مشاركتهم في . حقوقهم، مثل اتفاقیة حقوق الطفل

إلى جانب الفرص الریاضیة وتعمل الوكالة على توفیر أنشطة لبناء القدرات ورفع الوعي، . األنشطة البناءة

 الموقع(  .طفل وشاب 25,527، قدم البرنامج الخدمة لما مجموعه 2012وفي عام . والثقافیة والترفیهیة

 )./201314/11اإللكتروني لوكالة الغوث، 

رعایة خاصة لألیتام من خالل حیث تقدم . وباإلضافة إلى الشباب، فإن األونروا تعمل أیضا مع األیتام

وهو یقدم معونات نقدیة . مشروع ممول من قبل جمعیة الهالل األحمر في دولة اإلمارات العربیة المتحدة

ویهدف إلى تعزیز تقدم األیتام الالجئین باعتبارهم شركاء في عملیة التنمیة وذلك من خالل تعزیز دورهم 

، قدم البرنامج خدماته لما 2012وبحلول كانون األول . تمعاتهمومشاركتهم الفاعلة في تنمیة عائالتهم ومج

 )/201314/11اإللكتروني لوكالة الغوث،  الموقع(  .یتیما 2459مجموعه 

كما تركز الوكالة أیضا على كبار السن، و ذلك بهدف تحسین ظروفهم المعیشیة الیومیة وتزویدهم 

وعالوة على المعونة النقدیة، فإنه یتم تقدیم . لضروریة وتشجیع مشاركتهم الكاملة في المجتمعبالمساعدة ا

، قدم 2012وبحلول كانون األول . مساعدات مباشرة مثل كراسي العجالت ومعینات المشي والفرشات الطبیة

  )/201314/11اإللكتروني لوكالة الغوث،  الموقع(   .مستفیدا 2,474البرنامج خدماته لما مجموعه 

  

 دائرة التمویل الصغیر  - 4

تعمل دائرة اإلقراض الصغیر في األونروا على تعزیز التنمیة االقتصادیة ومكافحة الفقر بین أوساط 

یرون فالعدید من عمالء دائرة التمویل الصغیر ید ،الالجئین الفلسطینیین والفئات الفقیرة والمهمشة األخرى

ویشمل أولئك العمالء ,  یر رسمیة تقع على هامش االقتصادأعماال صغیرة، وغالبا ما تكون أعماال غ
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. أصحاب بسطات الخضروات والخیاطون في المنازل وأصحاب كراجات السیارات وصیادوا األسماك

 الموقع( .الضرائب والعدیدون منهم یدیرون أعماال لیست مسجلة لدى الحكومة أو السلطات البلدیة أو سلطات

  )/201314/11اإللكتروني لوكالة الغوث، 

وحسب الوكالة فإن الغالبیة العظمى من المستفیدین من القروض غیر قادرین على تأمین دین یستطیعون 

ن هذه القروض تمكن وبالتالي فإ. اإلیفاء من خالل البنوك التجاریة، ومع ذلك فهم قادرون على السداد

أصحاب تلك المشاریع من تولید دخول مستدامة ألنفسهم ولعائالتهم وموظفیهم، والذین ینتمى الكثیر منهم 

  .ألكثر الشرائح فقرا في المجتمع

وقد حافظت األونروا على التزامها بضمان أن كافة الغزیین، مهما كان وضعهم االقتصادي أو عمرهم أو 

وعلى الرغم من أن نسبة عمالء . تعون بسبل الوصول إلى خدماتها التمویلیة الصغیرةنوعهم االجتماعي، یتم

ویشكل %. 34، إال أنها ال تزال تقف عند نسبة 2011األنروا من اإلناث قد انخفضت قلیال في عام 

، 2011من العمالء؛ وفي عام % 26سنة ما نسبته  30- 18الالجئون الشباب ممن هم في الفئة العمریة 

كما أن غالبیة عمالء األونروا في . ملیون دوالر 1,58قروضا تصل قیمتها إلى  1,157ى أولئك الغزیین تلق

هم من أولئك الذین یعدون من ذوي الدخل المنخفض والذین ال یكسبون أكثر من ضعف %) 77(قطاع غزة 

  .خط الفقر الوطني الفلسطیني

  

 برنامج البنیة التحتیة وتطویر المخیمات  - 5

البرنامج الى تحسین الظروف المعیشیة لالجئي فلسطین من خالل تخطیط وتصمیم وٕانشاء مرافق یهدف   

. ومساكن ومدارس ومراكز صحیة تابعة لألونروا، وأیضا من خالل التخطیط الشامل لقطاع الصحة البیئیة

المیاه العادمة أیضا على ترمیم أعمال المجاري والصرف الصحي وآبار المیاه ومعالجة  البرنامجكما یعمل 

 . في مخیمات الالجئین والمناطق المحیطة بها

، بدأت األونروا العمل بخطة 2010وبعد تأسیس آلیة تنسیق من أجل إدخال مواد البناء إلى غزة في عام 

مدرسة وثالثة مراكز صحیة، وذلك إلى جانب مشروع  34ومنذ ذلك الوقت، تم بناء . إنعاش وٕاعادة بناء

وتشمل . وحدة سكنیة في رفح بتمویل من حكومة المملكة العربیة السعودیة 752ف لبناء واسع النطاق یهد

واإلمارات العربیة المتحدة، والتي تم  وهولنداالمبادرات األخرى مشاریع إعادة إسكان بتمویل من الیابان 

 )/201314/11إللكتروني لوكالة الغوث، ا الموقع(  .وحدة في خان یونس 650بموجبها بناء 
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أیضا تقییما فنیا ومتابعة لعملیات البناء بهدف التقلیل من اآلثار المباشرة لحاالت األونروا قدم تكما 

هذا یشمل إعادة بناء المساكن للعائالت الالجئة الفلسطینیة التي أصبحت بال مأوى بعد أن و . الطوارئ

في  برامج األنرواوتعطي  .ملیات العسكریة اإلسرائیلیة أو الكوارث الطبیعیةتعرضت منازلها للتدمیر بسبب الع

األولویة لالجئین المسجلین كحاالت عسر شدید وذلك من خالل العمل على إعادة تأهیل هذا المجال 

  )/201314/11اإللكتروني لوكالة الغوث،  الموقع(  .مساكنها غیر اآلمنة

 

 :برنامج الطوارئ   - 6

تعالج انشطة الوكالة العواقب الفوریة وطویلة األجل للنزاع الذي طال أمده وذلك بدعم استراتیجیات التأقلم 

حیث تعمل المساعدت اإلنسانیة على التقلیل من اآلثار السلبیة لبیئة العنف، . لدى األفراد والمجتمعات

(  .واألشد عرضة للمخاطر، وخصوصا األطفال واألشد فقرا وتعطي انتباها خاصا ألولئك األكثر تضررا

 )/201314/11اإللكتروني لوكالة الغوث،  الموقع

ومع ركود النشاط االقتصادي وتوقع ارتفاع أسعار الغذاء العالمیة، فإن الوكالة تعمل من أجل منع حدوث 

وتقوم بتحقیق هذا من خالل المساعدة . الجئین األشد عرضة للمخاطرتدهور إضافي في األمن الغذائي ل

(  .الغذائیة الطارئة والمساعدة النقدیة الطارئة وفرص العمل مقابل المال والتي یتم تقدیمها بشكل مباشر

 )/201314/11اإللكتروني لوكالة الغوث،  الموقع

وتشیر بیانات األونروا األخیرة . سر المعیشیة الغزیة تعتمد على المساعدة الغذائیةمن األ% 80إن حوالي 

الجئ في غزة یعیشون دون خط الفقر المدقع وأنهم غیر قادرین على تلبیة  300,000إلى أن أكثر من 

تیاجات أولئك ومن خالل المعونة الغذائیة الطارئة، تسعى األونروا لتلبیة اح. احتیاجاتهم الغذائیة األساسیة

وفي الوقت الحاضر، . األشد عرضة للمخاطر والتصدي ألثر الصعوبات المزمنة للناس في توفیر الغذاء

كما أن هنالك حاجة منفصلة لبرنامج تغذیة . الجئ یتلقون المعونة الغذائیة 700,000یقدر أن حوالي 

طالب وطالبة یحصلون على  226,000مدرسي لضمان أن كافة الطالب في مدارس األونروا والبالغ عددهم 

  )/201314/11اإللكتروني لوكالة الغوث،  الموقع(  .التغذیة األساسیة

األونروا بتوفیر مساعدة نقدیة مستهدفة  العائالت األشد فقرا، وذلك من خالل مساعدتهم في سد  وتقوم

تخطط كما . تلقیهم المساعدة الغذائیة الطارئة التي توفرها األونروامتوسط فجوة الفقر التي تظل قائمة بعد 

ومن خالل دفع . أیضا لتقدیم معونة نقدیة للطبة في مدارس األونروا من أجل العودة إلى المدارس األنروا
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أن كل طفل، مهما كانت درجة فقره، قادر  تضمن الوكالةأثمان الزي المدرسي والمواد الضروریة األخرى 

  )/201314/11اإللكتروني لوكالة الغوث،  الموقع(  . العودة للمدرسة على

 – 7,000وتعمل األونروا على اجتثاث أثر البطالة والفقر غیر المسبوقین وذلك من خالل توفیر 

أن ذلك یوفر توظیفا  حیث. عقد عمل شهریا لدعم عشرات اآلالف من المستفیدین غیر المباشرین 15,000

تبلغ الحاجة إلیه أشدها للرجال والنساء على حد سواء، ویعمل على ضخ المال لالقتصاد المحلي ویدعم 

وفي أیة سنة واحدة، توفر األونروا ما بین . تطویر المهارات في أوساط الخریجین الجدد العاطلین عن العمل

وظیفة وذلك اعتمادا على حجم األموال  55,000وظیفة مثل هذه، وصوال إلى  40,000- 25,000

  )/201314/11اإللكتروني لوكالة الغوث،  الموقع(  .المتوفرة

نروا بتعزیز دعمها للخدمات األساسیة، وخصوصا الصحة والتعلیم و وكجزء من برنامج الطوارئ، قامت األ

بمراقبة تداخالتها وتحافظ على القدرة على االستجابة السریعة  وتقوم األونروا وعن كثب. والصحة البیئیة

 الموقع(  لضمان قدرتها على االستجابة بفعالیة لألزمات الحادة التي تؤثر على مجتمعات الالجئین

  .)/201314/11اإللكتروني لوكالة الغوث، 

  

  المصدر

  /201314/11اإللكتروني لوكالة الغوث بتاریخ  الموقع -

  2014، دائرة الموارد البشریة في وكالة الغوث بقطاع غزة -

  

  

  العمل النقابي في األونروا: خامسا 

 ،حسب البیانات اتي تم الحصول علیها من مكتب اتحاد العاملین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة

لعمل ادستور وكالة الغوث الدولیة حین حدد  ،1962عام ي في وكالة الغوث الدولیة قد بدأ العمل النقابف

 اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث :المصدر ( بدایات مالمح العمل النقابي داخل وكالة الغوث 108النقابي رقم 

  . )2014، في قطاع غزة
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  : )2014، في قطاع غزة د الموظفین العرب بوكالة الغوثاتحا: المصدر ( بمرحلتین جوهریتینوقد مر العمل النقابي 

  الجمعیات النقابیة مرحلة : أوال 

  ات العمالیةاالتحاد مرحلة: ثانیا 

  

  الجمعیات النقابیةمرحلة   .1

، حین ُخّطت 1962في بدایة الستینات وتحدیدا عام أن العمل النقابي في وكالة الغوث بدأ  كما ذكرنا

لیتم بذلك تأسیس  ،والخاص بالعمل النقابي داخل الوكالة ،108غوث الدولیة رقم مالمحه بدستور وكالة ال

ولعل أبرز ما میز الجمعیات النقابیة آن ذاك أنها  ،الجمعیات النقابیة في المناطق الخمس لعملیات الوكالة

 Area ( 108 ,  في األونروا المختلفة قطاعات العملعلى تمثیل كل العاملین دونما تمییز بین عملت 

Staff Rules (.  

  

 اتالتحول من الجمعیات إلى االتحاد مرحلة  .2

حیث اتسم العمل النقابي في هذه المرحلة بدرجة أعلى من  ،وهذه المرحلة تلت مرحلة الجمعیات النقابیة

نتیجة لزیادة الوعي داخل وكالة الغوث وذلك عمل النقابي لل نقطة تحولشهدت هذه المرحلة  فقد ،المهنیة

النقابیة السابقة إلى  سئولیات عند النقابیین األمر الذي دفعهم إلى مطالبة اإلدارة بتحویل الجمعیاتوالم

تمثل كل منها العاملین تبعا لمناطق عملیات تعمل وفق قطاعات العمل داخل الوكالة و اتحادات محلیة 

 حیث أدى ،تحادات الخمسوتنضوي جمیعها في إطار االتحاد العام والذي یشمل كافة اال ،الوكالة الخمس

في وكالة  االتحاداتلیالئم طبیعة عمل  الخاص بالعمل النقابي في الوكالةالدستور  وتطویر تعدیل ذلك إلى

  . ) , Area Staff Rules ( 108الغوث 

 )2014، في قطاع غزة اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث: المصدر (

  

  

الموقع الرسمي التحاد (  قطاع غزة  –العرب بوكالة الغوث أهداف وطموحات اتحاد الموظفین : سادسا 

  ) 2013/11/18 ،قطاع غزة  –الموظفین العرب بوكالة الغوث 

یعمل االتحاد بكل امكاناته وطاقاته للوصول الى حیاة وظیفیة  ،رغم ادراكه لصعوبة التحدیات القائمة

  :االتحاد فیما یلي  وتتمثل أهداف وطموحات ،ملؤها العدل واالستقرار والطمأنینة

 .حمایة المكتسبات واإلنجازات التي تم تحقیقها -1
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 .إنجاز التأمین الصحي الشامل   -2

 .اعتماد الشفافیة والموضوعیة في التعیینات والترقیات بحیث یكون هناك معاییر وأسس ثابتة في ذلك   -3

ولي مراكز مصادر التعلم درجات وظیفیة منح الزمالء المشرفین التربویین والمرشدین المدرسیین ومسئ   -4

 .أعلى

باإلضافة إلى  7- 5تعدیل الدرجات الوظیفیة للدرجات الدنیا وخاصة الذین یعملون في الدرجات من   -5

 .المهن الطبیة والكتبة والسائقین

إعطاء بدل مخاطرة للعاملین في المهن الطبیة والورشة وصحة البیئة، وكذلك السائقین وسائقي   -6

 .إلسعافا

العمل على رفع مرتبات الموظفین بما یتناسب مع الوضع االقتصادي الصعب تبعًا الرتفاع مستوى    -7

 .المعیشة وسلة العائلة

 .احتساب الشهادة الجامعیة لكل حملة الشهادات الجامعیة   -8

 .إنصاف حملة الشهادات العلیا بما یستحقونه   -9

تجع للموظفین في المنطقة الجنوبیة والمنطقة الوسطى أسوة بغزة إكمال إجراءات وجود نادي ومن  - 10

 .والشمال

منح مكافأة نهایة الخدمة لكل موظف عمل في الوكالة لمدة ثالث سنوات فأكثر أسوة بموظفي    - 11

 .الحكومة

  .الدفاع عن الموظفین الذین تحدث لهم أي مشكالت  - 12

  

  ) 2013/11/18 ،قطاع غزة  –العرب بوكالة الغوث  الموقع الرسمي التحاد الموظفین: المصدر ( 

  

  

  قطاع غزة  – التحاد العاملین العرب بوكالة الغوث الدولیة التمثیل الجغرافي والتنظیمي:  سابعا

 ،2001یولیو  29الصادر بتاریخ  ،A/108,3طبقا لما نص علیه دستور اتحاد الموظفین المحلیین رقم 

  ): 7انظر ملحق رقم (فئات كما یلي المحلیون بوكالة الغوث في ثالث وكالة ، یقع موظفو الوالتعدیالت علیه

 ویمثلها تسعة أعضاء ،فئة الخدمات العامة .  

 ویمثلها أحد عشر عضوا ،فئة المعلمین .  
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 ویمثلها سبعة أعضاء ،فئة العمال .  

ین المحلیین في قطاع ویشكل الممثلون السبعة والعشرون بفئاتهم الثالث الجمعیة العمومیة التحاد الموظف

  :  )1(كما هو موضح في الشكل  حیث یتم توزیعهم جغرافیا على المناطق ،غزة

  

  )1(شكل 

  قطاع غزة – على المناطق تحاد العاملین العرب بوكالة الغوث الدولیةا التوزیع الجغرافي لممثلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2014، ع غزةقطا – اتحاد العاملین العرب بوكالة الغوثوثائق : المصدر 
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  .یوضح الهیكل التنظیمي التحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة ) 2(وشكل 

  

  )2(شكل 

  قطاع غزة –الهیكل التنظیمي التحاد العاملین العرب بوكالة الغوث الدولیة 

  

  2014، قطاع غزة – اتحاد العاملین العرب بوكالة الغوث: المصدر 
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   وكالة األونروا بقطاع غزةمل في أنظمة الع:  ثامنا

 

  :ساعات العمل 

ساعة  42و  ،20الى  3ساعة أسبوعیا للموظفین المعینین على الدرجة  37.5مدة الدوام االسبوعي 

خمسة أیام أسبوعیا في مكاتب الرئاسة والمكاتب الرئیسیة .  2و  1أسبوعیا للموظفین المعینین على الدرجة 

علما بأنه یمكن تغییر الدوام  ،كمعدل على مدار السنة ،أیام أسبوعیا في المناطقستة و  ،في منطقة العملیات

األسبوعي العادي المطبق على وظائف أو واجبات أو أعمال معینة حسب احتیاجات وطبیعة العمل 

  ) 2014، قطاع غزة –دائرة المستخدمین بوكالة الغوث (  .والظروف المحیطة 

  

  :العطل الرسمیة 

ویستمر دفع الراتب والمخصصات خالل هذه العطل  ،ة عشر عطل رسمیة في السنةتعطل الوكال

  )2014، قطاع غزة –دائرة المستخدمین بوكالة الغوث (  .الرسمیة كما لو كان الموظف مداوما على العمل 

  

  :األعمال والمصالح الخارجة عن نطاق الوظیفة 

لة أیة مهنة أو وظیفة خارجیة متواصلة أو مزاو  تمنع قوانین الوكالة العاملین في قطاع غزة من

 –دائرة المستخدمین بوكالة الغوث (  .دون موافقة مسبقة من الوكالة  –بما في ذلك العمل الحر  –متكررة 

  ) 2014، قطاع غزة

  

  :اإلبالغ من قبل الموظفین والتزامهم بتقدیم المعلومات 

العام بأیة معلومات قد تطلب منهم من  الموظفون مسئولون عند تعیینهم عن تزوید المفوضیكون 

كما  ،أجل تقریر وضعهم بمقتضى قوانین وأنظمة الموظفین أو الستكمال الترتیبات االداریة المتعلقة بتعیینهم

بأي تغییر الحق یؤثر في وضعهم بموجب قوانین بشكل فوري  بالغ المفوض العامإمسئولون أیضا عن  أنهم

  .أو أنظمة الموظفین 

أو  - بسیطةالسیر المخالفة  باستثناء -وظف الذي یلقى القبض علیه أو یتهم بجرم على المو 

أو یسجن ألي جرم أن یقوم  ،أو یغرم ،أو یدان ،یستدعى للمثول أمام محكمة كمدعى علیه في دعوى جنائیة

  ) 2014، قطاع غزة –دائرة المستخدمین بوكالة الغوث (  .بإبالغ الوكالة فورا بما یحدث 
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  :ة من الراتب سلف

الحصول على قرض من  في حال عدم استطاعتهم سلفة من الراتب ونالموظفیستحق في أغلب األحوال 

  :صندوق االدخار بسبب عدم توفر أحد الشروط التالیة 

  دوالر  2000رصید مساهمته في صندوق االدخار أقل من أو أن  سنوات  7خدمته أقل من .  

  الحصول على قرض من وصول سن التقاعد وال یمكن له یوشك على  الموظففي حال أن أو

 ) 2014، قطاع غزة –دائرة المستخدمین بوكالة الغوث (  .صندوق االدخار

  

  : یكون محكوم بالشروط التالیة مبلغ السلفة كما أن

  .دوالر  500دوالر ویزید عن  2000أن یقل المبلغ المطلوب عن  .1

  .اف الراتب األساسي الشهري للموظفأن ال یزید المبلغ المطلوب عن ثالثة أضع .2

 .أن ال یزید المبلغ عن مساهمة الموظف في صندوق االدخار .3

  

قسطا شهریا بحیث ال یزید قسط السلفة المسدد باإلضافة الى مجموع  12وتقسط الدفعات للسداد على 

كما أنه  . من قیمة الراتب األساسي الشهري%25التسدیدات الشهریة الخاصة بقروض صندوق االدخار عن 

  )2014، قطاع غزة –دائرة المستخدمین بوكالة الغوث (  .ال یجوز تكرار السلفة ألكثر من مرة خالل السنة 

  

  :یجب أن یكون الغرض من السلفة أحد األمور التالیة وفق أنظمة الوكالة فإنه و 

  مملوكةویجب إرفاق سند الملكیة وتفاصیل عن األراضي أو المباني ال: حیازة مسكن أساسي، 

  .والسعر االجمالي وعقد حدیث بالتملك أو اإلیجار

  ویجب توفر عقد حدیث لتجدید السكن أو صیانته مع توفر صور : تجدید أو صیانة مسكن أساسي

  .فوتوغرافیة للسكن المراد تجدیده أو صیانته 

  مساق الدراسة ویجب توفر تفاصیل عن اسم الطالب وكلفة التعلیم و : التعلیم للموظف أو لمن یعولهم

  .وشهادة القید ومستندات التسجیل 

  بشرط عدم توفر أو تمویل العنایة الطبیة من قبل الوكالة أو : العنایة الطبیة للموظف أو لمن یعولهم

دائرة (  .من مصادر أخرى متاحة مثل برامج التأمین الصحي األبناء وعدم امكانیة الحصول علیها 

 ) 2014، ع غزةقطا –المستخدمین بوكالة الغوث 
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  :اإلجازات 

  

  :اإلجازات السنویة  .1

یستحق الموظفون أثناء عملهم براتب كامل اجازة سنویة بمعدل یومي عمل عن كل شهر تقویمي من 

یوم عمل عن كل شهر  2.4وبمعدل  ،أیام أسبوعیا 5الخدمة للموظفین الذین یعملون في مقرات العمل بدوام 

تؤخذ اإلجازة السنویة و  .أیام أسبوعیا 6ین یعملون في مقرات العمل بدوام تقویمي من الخدمة للموظفین الذ

 .فقط بوحدات من أیام عمل كاملة أو أنصاف أیام العمل 

  

وتجمیع  ،أیام من اإلجازة السنویة غیر المأخوذة ونقلها من سنة إلى أخرى 10یحق للموظف نقل و 

أما الموظفون الذین . أیام أسبوعیا  5العمل بدوام  یوم بحد أقصى للموظفین الذین یعملون في مقرات 37.5

یوما من اإلجازة السنویة غیر المأخوذة  12أیام أسبوعیا فیحق لهم نقل  6یعملون في مقرات العمل بدوام 

  .یوما بحد أقصى  45ونقلها من سنة إلى أخرى وتجمیع 

  

 37.5عند انتهاء الخدمة وبحد أقصى دفع بدل عن اإلجازة السنویة المستحقة غیر المأخوذة إال یتم ال و 

أما الموظفون الذین یعملون في مقرات . أیام أسبوعیا  5یوم للموظفین الذین یعملون في مقرات العمل بدوام 

عند انتهاء الخدمة بدل عن اإلجازة السنویة المستحقة غیر المأخوذة أیام أسبوعیا فیدفع لهم  6العمل بدوام 

ما بالنسبة للفئة التدریسیة فیتم حساب بدل اإلجازة عند االنتهاء من الخدمة أ. یوم عمل  45وبحد أقصى 

، قطاع غزة –دائرة المستخدمین بوكالة الغوث (  حسب عدد أیام دوام المعلم الفعلیة خالل العام الدراسي 

2014 (.  

  

       :اإلجازة المرضیة  .2

الخدمة للموظفین الذین یعملون في یحق للموظف إجازة مرضیة بمعدل یومین عن كل شهر تقویمي من 

یوم عمل عن كل شهر تقویمي من الخدمة للموظفین الذین  2.4وبمعدل  ،أیام أسبوعیا 5مقرات العمل بدوام 

  .أیام أسبوعیا  6یعملون في مقرات العمل بدوام 

  

لخدمة إلى تنقل استحقاقات اإلجازة المرضیة غیر المستعملة والمتراكمة في نهایة كل سنة من سنوات او 

یوم عمل  156المرضیة في أي وقت عن شریطة أال یزید مجموع رصید الموظف من اإلجازات  ،ما بعدها

یوم عمل للموظفین الذین یعملون في  187و  ،أیام أسبوعیا 5للموظفین الذین یعملون في مقرات العمل بدوام 
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لمجمعة وغیر المستعملة لدى انتهاء خدمة تتالشى اإلجازة المرضیة او  .أیام أسبوعیا  6مقرات العمل بدوام 

  .الموظف وال یدفع أي شیئ عوضا عنها 

  

وعلى الموظف إبالغ  ،الموافقة على جمیع اإلجازات المرضیةأن یحصل العاملون على یجب كما 

یحق للموظف أن ینال إجازة مرضیة دون تقدیم إفادة من طبیب لمدة سبعة كما  .مسئولیه بالغیاب في الحال 

دون تقدیم إفادة من ال یجوز منح الموظف إجازة مرضیة لمدة أطول من ثالثة أیام متتالیة و  ،م في السنةأیا

وینبغي تقدیم هذه اإلفادة في موعد  ،طبیب مؤهل حسب األصول تفید بأن الموظف عاجز عن تأدیة واجباته

ستخدام اإلجازة المرضیة بدون كما یجوز ا ،ال یتجاوز نهایة الیوم الرابع من بدء تغیب الموظف عن العمل

ال یجوز للموظف و  .شهادة طبیة بمجموع سبعة أیام عمل متتالیة لظروف خاصة یفصح عنها الموظف 

  .الذي یكون في إجازة مرضیة أن یغادر منطقة مركز عمله دون موافقة مسبقة من المفوض العام 

  

تجوز  ،الل فترة اإلجازة السنویةعندما یصاب الموظف بمرض أطول من ثالثة أیام عمل متتالیة خ

یحق للوكالة أن تطلب من كما  .الموافقة على إجازة مرضیة له عند تقدیمه شهادة طبیة أو أي إثبات مقبول 

الموظف تقدیم تقریر عن وضعه الصحي أو تقدیمه للفحص لدى أحد أطباء الوكالة في أي وقت تراه الوكالة 

  ) 2014، قطاع غزة –الغوث  دائرة المستخدمین بوكالة(  .ضروریا 

  

    :إجازة الوالدة للموظفات  - 3

یحق للموظفة التي تكون قد أتمت سنة من الخدمة المتواصلة في التاریخ المتوقع للوالدة أن تنال إجازة 

یحق للموظفة أن تغیب عن عملها وأن تبدأ عطلة الوالدة  حیث ،أسبوعا 12مدة إجازة الوالدة وتكون  ،والدة

 .على أن ال تقل هذه المدة عن أسبوعین لدى تقدیمها شهادة طبیة مقبولة  ،لوالدة بأربعة أسابیعقبل موعد ا

بأن تعمل خالل األسابیع  هاال یسمح لو  ،أسابیع بعد الوالدة مباشرة 8أن تتغیب ما مجموعه  لموظفةیحق لو 

بعد إجازة الوالدة إال عند إبراز بالعودة إلى العمل  لها یسمح كما أنه ال ،الست األولى بعد الوالدة مباشرة

  .دى الوكالة تثبت الصالحیة للعمل شهادة طبیة مقبولة ل

  

من الخدمة أو تخلیها عن الوظیفة خالل ستة أشهر من الموظفة أو طردها الفوري حالة استقالة  أما في

لمبالغ التي دفعت لها على یترتب علیها أن تعید إلى الوكالة كافة ا ،تایخ عودتها إلى العمل بعد إجازة الوالدة

  ) 2014، قطاع غزة –دائرة المستخدمین بوكالة الغوث ( .شكل راتب وعالوات خالل إجازة والدتها 
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  :إجازة األمومة  - 4

یحق للموظفة الحصول على إجازة أمومة بدون راتب لمدة ال تزید عن عام من تاریخ دخولها في إجازة 

  ) 2014، قطاع غزة –غوث دائرة المستخدمین بوكالة ال(  .الوضع 

  

  :اإلجازات الخاصة  - 5

ا تقتضیه مصلحة الوكالة في میجوز منح إجازة خاصة براتب كامل أو جزئي أو بدون راتب وفقا ل

ال یتراكم للموظف أرصدة من اإلجازة السنویة أو و  .الحاالت االضطراریة حسب ما تراه اإلدارة مناسبا 

أثناء قضاءه اإلجازات الخاصة براتب جزئي أو دون راتب لمدة شهر أو  أو زیادة الرواتبالمرضیة أو الوالدة 

  ) 2014، قطاع غزة –دائرة المستخدمین بوكالة الغوث (  .أكثر 

  

  :إجازة األبوة  - 6

  :یحق للموظف الحصول على إجازة أبوة مدفوعة الراتب كالتالي 

  على أن یأخذ أسبوع ( د الطفل مدة اإلجازة أسبوعان خالل سنة من میال: موظفو الهیئة التدریسیة

  )واحد خالل السنة الدراسیة واألسبوع األخر خالل العطلة الصیفیة 

  أسبوعان خالل سنة من میالد الطفل بحیث تكون أسبوعا على األقل كوحدة : موظفو الخدمات

  )2014قطاع غزة،  –دائرة المستخدمین بوكالة الغوث (  .واحدة 

  

  :إجازة الحج  - 7

إجازة مدفوعة الراتب ألداء فریضة الحج لمدة أسبوعین من تاریخ سفرهم للحج بما فیها أیام  یمنح الموظفون

  ) 2014، قطاع غزة –دائرة المستخدمین بوكالة الغوث (  .العطل الرسمیة 

  

  : إجازة بدون راتب - 8

الة یمنح الموظف إجازة بدون راتب لمدة عام كحد أقصى بشرط أن یبدي أسباب تقتنع بها إدارة الوك

  :ومنها 

یمكن استثنائیا بعد موافقة  ،في حالة استنفاد رصید الموظف من اإلجازات المرضیة المعطاة مقدما:  المرض

یوما بشرط أن أن  90رئیس برنامج الصحة أن یمنح الموظف إجازة براتب كلي أو جزئي لمدة تصل إلى 

  .) 2014، قطاع غزة –مین بوكالة الغوث دائرة المستخد(  تكون عودة الموظفة للعمل متوقعة بتاریخ معین
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یوم عمل لتمكینه من الجلوس  15یمكن اعطاء الموظف إجازة بدون راتب لمدة :  االمتحانات - 9

 –دائرة المستخدمین بوكالة الغوث (  .لالمتحانات والتي تؤدي إلى تحسن مستواه المهني والتعلیمي 

  ) 2014، قطاع غزة

  

الموظف إجازة لمدة یومین براتب أو بدون راتب في حالة ما إذا یمكن اعطاء  :الجلوس للمحكمة  -10

دائرة المستخدمین (  .قدم الموظف إثباتا خطیا بأن علیه الحضور للمحكمة بشرط أن ال یكون هو المتهم 

  ) 2014، قطاع غزة –بوكالة الغوث 

  

هر حسب قانون ش 12یمكن إعطاء الموظف إجازة براتب أو بدون راتب لمدة :  إجازة الدراسة-11

  ) 2014، قطاع غزة –دائرة المستخدمین بوكالة الغوث (  . 17.الموظفین أ

  

أیام متالیة في حالة وفاة أحد األقارب من الدرجة  3یمنح الموظف إجازة حزن بواقع :  إجازة الحزن-12

وظف إجازة بدون راتب وكذلك یمنح الم ،)األخت  ،األخ ،االبنة ،االبن ،الزوجة/ الزوج  ،األم ،األب( األولى 

، قطاع غزة –دائرة المستخدمین بوكالة الغوث (  .لمدة شهر خالل سنة من وفاة االقارب من الدرجة األولى 

2014 ( 

  

بشرط أن یقوم بتقدیم اإلثباتات  ،كما یمكن إعطاء الموظف إجازة بدون راتب حسب طبیعة السبب

دائرة المستخدمین بوكالة الغوث (  .ابة من الدرجة األولى الالزمة مثل تجدید اإلقامة أو مرافقة مریض ذي قر 

  ) 2014، قطاع غزة –

  

  : نظام التأمین الصحي 

وتجري الخصومات  ،یجوز للمفوض العام أن یقرر مشاریع خاصة بالوقایة الصحیة لمنفعة الموظفین

  .أو التعویضات بهذا الصدد حسب المشروع بشكل شهري 

من قیمة المبلغ المدفوع كرسوم للتأمین الصحي شهریا بشرط أن % 75ه تقوم الوكالة بدفع ما قیمت

قد و  .یقوم الموظف بتزوید قسم المستخدمین باإلیصاالت التي تثبت دفعه لالشتراك في التأمین الصحي 

دائرة المستخدمین (  .یطلب من الموظفین أن یتقدموا إلجراء فحوص طبیة في أي وقت تراه الوكالة ضروریا 

  ) 2014، قطاع غزة –ة الغوث بوكال
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  :سلم الرواتب والعالوة السنویة 

زیادة الرواتب من درجة إلى ف .تدفع الرواتب للموظفین بحسب مرتباتهم ومؤهالتهم ومراكز عملهم 

إلى درجة  20وتمنح كل سنتین من درجة  ،20إلى درجة  1الدرجة األعلى مباشرة تمنح سنویا من درجة 

 ،24إلى درجة  23ات من درجة و سن 6وتمنح كل  ،23إلى درجة  22من درجة  سنوات 4وتمنح كل  ،23

  ) 2014، قطاع غزة –دائرة المستخدمین بوكالة الغوث (  .خدماتهم مرضیة  تكونللموظفین الذین 

  

  :العالوة العائلیة 

 یستحق الموظفون عالوة عائلیة عن زوجة واحدة وما یصل مجموعه إلى سبعة أوالد معالین وغیر

عن كل ولد  ،ضمن هذه الحدود والشروط ،عائلیةالعالوة الدفع ویتم  .سنة  18یقل عمرهم عن  متزوجین

كما تدفع  .یتابع دراسته بشكل دوام كامل في مؤسسة تعلیمیة معترف بها  -  سنة 25حتى سن - معال 

دائرة المستخدمین  ( .عالوة عائلیة في حال وجود طفل مصاب بإعاقة دائمة وكاملة بغض النظر عن العمر 

  ) 2014، قطاع غزة –بوكالة الغوث 

  

  : صندوق التوفیر 

یطلب إلى جمیع الموظفین أن یشتركوا في صندوق التوفیر حیثما تنص كتب تعیینهم صراحة على 

مساهمة ( من الراتب األساسي الذي یدفع لكل مشترك % 7.5تقوم الوكالة شهریا بحسم و  .هذا االشتراك 

 ،انتهاء خدمته وعند ) .مساهمة الوكالة ( من الراتب األساسي للموظف % 15الوكالة  تدفعو  ،)موظف 

  .یحصل الموظف على مساهمته ومساهمة الوكالة إضافة إلى مردود تلك المبالغ 

  

وهذا الخیار ال یكون متوفرا في الحاالت  ،للموظف أن یبقي مدخراته مع الوكالة لفترة غیر محدودة كما یمكن

  :االتیة 

  أن الموظف لم یخدم لمدة ستة أشهر على األقل.  

  أن الموظف تم طرده من الخدمة بسبب سوء السلوك الخطیر.  

  2014، قطاع غزة –دائرة المستخدمین بوكالة الغوث (  .أن الموظف تخلى عن الوظیفة (  
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  :التعویض عن الوفاة واإلصابة أو المرض المنسوب إلى الخدمة 

ض في حاالت الوفاة أو اإلصابة أو المرض حین تقرر الوكالة أن ذلك منسوب یمنح الموظف التعوی

وینبغي أن یقدم الموظف أو من یمثلونه طلبات التعویض عن  ،إلى أداء مهام رسمیة بتكلیف من الوكالة

 –دائرة المستخدمین بوكالة الغوث (  .اإلصابة أو الوفاة خالل سبعة أیام من حصول اإلصابة أو الوفاة 

  ) 2014،  طاع غزةق

  

  :التعویض عن فقدان األمتعة الشخصیة أو إتالفها 

الحصول على  ،یحق للموظفین ضمن الحدود ووفق األحكام والشروط التي یقرها المفوض العام

إذا تقرر أن ذلك منسوب مباشرة إلى أعمال  ،تعویض معقول في حال فقدان أو إتالف أمتعتهم الشخصیة

  ) 2014، قطاع غزة –دائرة المستخدمین بوكالة الغوث (  .لة بتكلیف من الوكارسمیة 

  

  :سفر الموظفین في مهمة رسمیة 

عندما یطلب إلى الموظف أن ) نفقات التنقل وعالوة بدل السفر ( تقوم الوكالة بدفع نفقات السفر 

  ) 2014، قطاع غزة –دائرة المستخدمین بوكالة الغوث (  .یسافر في مهمة رسمیة للوكالة 

  

  :انتهاء الخدمة 

من قوانین  9/1یعطى الموظف إشعارا خطیا بالصرف من الخدمة بموجب المادة  :الصرف من الخدمة  - 1

على أنه یجوز إنهاء تعیین الموظف خالل فترة التجربة دون إنذار مسبق في أي وقت قبل تثبیت  ،الموظفین

  ) 2014، قطاع غزة –دائرة المستخدمین بوكالة الغوث (  .تعیینه 

  

. تنتهي خدمة الموظف بسبب الوفاة في التاریخ الذي تحصل فیه الوفاة  :انتهاء الخدمة بسبب الوفاة - 2

من الراتب السنوي النهائي عن % 8.5وفي هذه الحالة تقوم الوكالة بدفع تعویض وفاة تحسب على أساس 

دائرة المستخدمین بوكالة (  .ئي نسبة محددة من الراتب السنوي النهاكل سنة خدمة مع تعویض إضافي یمثل 

  ) 2014، قطاع غزة –الغوث 

  

عندما یتغیب الموظف عن العمل طوعا دون أن تكون قد تمت الموافقة على هذا  :التخلي عن الوظیفة - 3

دائرة المستخدمین بوكالة (  .عندها یجوز إنهاء خدماته بسبب تخلیه عن الوظیفة . التغیب سابقا أو الحقا 

  ) 2014، اع غزةقط –الغوث 
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ینتهي التعیین محدود األجل للموظف دون إشعار مسبق بتاریخ االنتهاء  :انتهاء التعیین المحدود األجل - 4

دائرة (  .المحدد في كتاب التعیین بصورة تلقائیة ما لم یكن قد أعید تعیینه أو انتهت خدمته قبل ذلك التاریخ 

  ) 2014، قطاع غزة –المستخدمین بوكالة الغوث 

  

أو  ،على الموظف أن یعطي إشعارا خطیا باالستقالة كما هو منصوص في كتاب التعیین : االستقالة- 5

دائرة المستخدمین (  .یوما تقویمیا ما لم تكن هذه المدة محددة في كتاب التعیین  14خالل فترة ال تقل عن 

  ) 2014، قطاع غزة –بوكالة الغوث 

  

حال انهاء تعیین الموظف لثبوت عجزه عن االستمرار في الخدمة  في :انتهاء الخدمة بسبب العجز - 6

ویحسب . عاما  60ألسباب صحیة یحق له الحصول على تعویض عجز شریطة أن یكون عمره أقل من 

من % 200من الراتب السنوي النهائي عن كل سنة من الخدمة المؤهلة أو % 8.5التعویض على أساس 

  ) 2014، قطاع غزة –دائرة المستخدمین بوكالة الغوث  ( .أیهما أكثر  ،الراتب األساسي

  

یدفع للموظف الذي یعمل على أساس تعیین ألجل  :تعویض الصرف من الخدمة للتعیین محدود األجل - 7

(  .تعویض یساوي خمس الراتب الشهري األساسي عن كل شهر من الخدمة  ،أشهرمحدود یزید على ستة 

  ) 2014، قطاع غزة –دائرة المستخدمین بوكالة الغوث 

  

     ) 2014، قطاع غزة –دائرة المستخدمین بوكالة الغوث : المصدر (
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  الفصل الثالث  

  

  الدراسات السابقة

  

  

  

 المحلیة الدراسات : أوال 

  

 

  الدراسات العربیة : ثانیا 

  

  

  الدراسات األجنبیة: ثالثا 

  

  

  التعلیق على الدراسات السابقة: رابعا 
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  الدراسات السابقة: لثالث الفصل ا

  :مقدمة 

فقد تم التوصل الى مجموعة من الدراسات السابقة  ،بناء على ما تم رصده في مرحلة جمع البیانات

حیث یسعى الباحث من خالل هذه الدراسات توضیح وجهات النظر  ،ذات الصلة بمجال هذه الدراسة

  .رائهم حول موضوع الدراسةآالمختلفة للباحثین وتحدید 

وفیما یلي عرض موجز لمجموعة من الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة حیث تم تقسیمها الى 

  :كما تم ترتیبها من االحدث الى االقدم  ،جنبیةأعربیة و محلیة و دراسات 

  

  : المحلیة الدراسات : أوال 

 ) 2012 ،الطروه (دراسة ) 1

 "عة في الضفة الغربیة من وجهة نظر أعضائهدور اتحاد صناعة الحجر والرخام في تطویر الصنا"

ودوره في ) التدریبي ،التسویقي ،التمثیلي(هدفت الدراسة الى معرفة دور اتحاد صناعة الحجر والرخام 

 ،النمو ،العملیات الداخلیة ،الزبائن ،البعد المالي(حل المشاكل وفي تطویر تلك الصناعة من حیث تحقیق 

حیث یمثل هذا االتحاد قطاع هام وحیوي وهو صناعة  ،ه في الضفة الغربیةمن وجهة نظر اعضائ) والتعلیم

وتكون مجتمع الدراسة من جمیع  ،وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي في الدراسة .الحجر والرخام 

 ،وجنین ،نابلس،بیت لحم ،الخلیل: محافظات وهي  4اعضاء اتحاد صناعة الحجر والرخام موزعین على 

عضوا 197حیث تم توزیعها على عینة الدراسة والبالغة  ،خدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البیاناتوقد است

استبانة  176وقد تم استرداد  ،حیث تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة الطبقیة ،في المحافظات المذكورة سابقا

  ).SPSS(وم االجتماعیة وقد تم تحلیلها جمیعا احصائیا باستخدام برنامج الحزم االحصائیة للعل

  

 :هم نتائج الدراسة أوكانت 

أن تقییم االعضاء لدور اتحاد صناعة الحجر والرخام التمثیلي كانت مرتفعة وبمتوسط حسابي   .أ 

كذلك الحال  ،3.3340وكانت درجة تقییمهم لدوره التدریبي متوسطة وبمتوسط حسابي  ،3.6519

  .3.6420م بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي بالنسبة لدوره في حل المشاكل حیث كان تقییمه

أن مساهمة االتحاد في تطویر صناعة الحجر والرخام في تطویر تلك الصناعة من حیث تحقیق البعد   .ب 

ومن حیث تحقیق بعد الزبائن كانت  ،3.2534المالي لمنشآت الحجر والرخام متوسطة وبمتوسط حسابي 

یق بعد العملیات الداخلیة متوسطة ایضا ومن حیث تحق،3.3011متوسطة ایضا وبمتوسط حسابي 
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وكذلك من حیث تحقیق بعد النمو والتعلیم متوسطة وبمتوسط حسابي ،3.071وبمتوسط حسابي 

3.2125 . 

  

  : توصیات الدراسةهم أوكانت 

ضرورة العمل على اعداد استراتیجیة ترویجیة لقطاع صناعة الحجر والرخام بالتعاون مع العدید من   .أ 

  .یة المؤسسات المعن

تفعیل دور االتحاد فیما یتعلق بالتدریب وبناء القدرات ألعضائه وذلك بعد تحید احتیاجاتهم التریبیة   .ب 

  .وتفعیل دور مركز الحجر والرخام في ذلك 

  

  

 ) 2011 ،أبو سندس (دراسة ) 2

ن لها دور نقابة المهندسین في تنظیم مهنة الهندسة والیات تطویرها من وجهة نظر المهندسین المنتسبی"

  "في الضفة الغربیة

هدفت الدراسة الى التعرف على دور نقابة المهندسین في تنظیم مهنة الهندسة والیات تطویرها من 

اللوائح والقوانین المنظمة لممارسة  :وجهة نظر المهندسین المنتسبین لها في الضفة الغربیة  وذلك من حیث 

خدمة المهندسین المنتسبین الیها والعاملین في ن حیث وكذلك ممهنة الهندسة في محافظات الضفة الغربیة 

كما هدفت الدراسة الى التعرف على الفروق .المكاتب والشركات الهندسیة في محافظات الضفة الغربیة 

الجوهریة في اراء المهندسین نحو دور النقابة في تنظیم مهنة الهندسة وعلى جمیع مجاالت الدراسة تبعا 

 280وقد تم اجراء الدراسة على عینة مكونة من  .معرفة دالالت هذه الفروق ان وجدتو  ,الدراسة لمتغیرات 

كما تم  ،الشركات الهندسیة في محافظات الضفة الغربیة/ مهندسا ومهندسة من العاملین في المكاتب 

م االجتماعیة  استخدام المنهج الوصفي التحلیلي وقد تم تحلیل البیانات باستخدام برنامج الرزم االحصائیة للعلو 

(SPSS) .  

  

 :هم نتائج الدراسة أانت وك

هناك دور ذو درجة عالیة لنقابة المهندسین في تنظیم مهنة الهندسة والیات تطویرها من وجهة نظر   .أ 

المهندسین في الضفة الغربیة وعلى جمیع مجاالت الدراسة وخاصة من حیث القوانین واللوائح المتعلقة 

 .بتنظیم مهنة الهندسة 
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ك فروق ذات داللة احصائیة في دور نقابة المهندسین في تنظیم مهنة الهندسة والیات تطویرها من هنا  .ب 

 –المحافظة  –التخصص( وجهة نظر المهندسین في الضفة الغربیة تعزى الى متغیر لمتغیرات لمتغیرات 

مكتب او عدد التخصصات المصنف بها ال -الشركات الهندسیة / تصنیف المكاتب  - االمؤهل العلمي 

  ) .الشركة الهندسیة

عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة في دور نقابة المهندسین في تنظیم مهنة الهندسة والیات تطویرها   .ج 

 –الحالة االجتماعیة  -الجنس (من وجهة نظر المهندسین في الضفة الغربیة تعزى الى متغیر للمغیرات 

 ).الشركات الهندسیة/ عدد العاملین في المكاتب -  الشركة الهندسیة/التخصصات التي یعمل بها المكتب

  

  :الدراسة  توصیاتهم أوكانت 

 .ضرورة مراجعة اللوائح والقوانین بشكل دوري لمواكبة التقدم والتطور المتسارع في مجال مهنة الهندسة  .أ 

ما حث النقابة على ضرورة التنسیق مع الجامعات فیما یتعلق بنوعیة التخصصات وعدد الطلبة فیها ب  .ب 

 .یتناسب ومتطلبات سوق العمل

 .صیاغة إستراتیجیة ذات مراحل قصیرة ومتوسطة وطویلة المدى لكل مجاالت وأبعاد عمل النقابة  .ج 

  

  

  ) 2010 ،العرقان( دراسة ) 3

  "مدى رضا العاملین عن واقع العمل النقابي في وكالة الغوث "

ومشاركة النقابة في اتخاذ  ،العمل النقابي حول أنظمةإلى التعرف على مدى رضا العاملین   هدفت الدراسة

وبلغت عینة الدراسة  ،وقد تم اتباع المنهج الوصفي التحلیلي ،واألداء العام ،تمثیل القطاعاتدرجة و  ،القرار

  . كما تم استخدام االستبانة كأداة رئیسیة لجمع البیانات  ،موظفا 370

  

  :نتائج الدراسة  أهموكانت 

كما ان قوانین العمل النقابي تفسح المجال لتحسین الجودة االنتاجیة في , ي ومؤثرالعمل النقابي ضرور  .أ

  .المؤسسة 

  .حول حرص االدارة العلیا على مشاركة النقابة بمعظم الخطط التطویریة بدرجة ضعیفة رضاهناك  .ب

  

  :وكانت أهم توصیات الدراسة 

  لى تطویره ضرورة توضیح بنود الدستور النقابي للعاملین والعمل ع .أ
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  .ضرورة إخضاع النقابیین لدورات تأهیلیة وورشات عمل للرفع من درجة المهنیة لدیهم  .ب

  

  

  )2010 ،أبودالل(دراسة  )4

  "النقابات العمالیة ودورها في التنمیة السیاسیة في فلسطین" 

تم تطبیق الدراسة هدفت الدراسة الى معرفة دور النقابات العمالیة في التنمیة السیاسیة في فلسطین حیث 

على نقابة العاملین في الخدمات الصحیة للتعرف على طبیعة الدور الذي تلعبه ومدى فاعلیة برامجها 

ومن اجل ذلك تم   ،وانشطتها المختلفة في النهوض بالمجتمع الفلسطیني على مستوى الثقافة السیاسیة

وقد اتبع الباحث المنهج  ،ونشأتها وأثارها الوقوف على ماهیة التنمیة السیاسیة بشكل عام وتعریف مفهومها

موظف وموظفة  300وقد بلغ حجم العینة المختارة  ،التاریخي ومن ثم المنهج الوصفي التحلیلي في الدراسة

  .من مجموع العاملین في قطاع الصحة بقطاع غزة % 35یعملون في القطاع الصحي یشكلون ما نسبته 

  

  : الدراسة نتائجوكانت أهم 

  .حزاب السیاسیة الفلسطینیة تتدخل في العمل النقابي داخل النقابات العمالیة في فلسطین أن األ  .أ 

وجود عجز لدى النقابات العمالیة في فلسطین في تمریر خطط التنمیة االقتصادیة والسیاسیة في ظل   .ب 

  .االنقسام الفلسطیني الحادث 

السیاسي وفقا للواقع السیاسي باتجاه تطور النقابات العمالیة الفلسطینیة عمدت الى تغییر مفهوم الوعي   .ج 

 .المجتمع ونهضته 

 

  : وكانت أهم توصیات الدراسة

  ان یكون العمل في النقابات ذا طابع نقابي ولیس سیاسي او حزبي او عائلي  .أ 

  .ضرورة عزل العمل النقابي عن االنقسام الداخلي الفلسطیني من اجل مهنیة العمل واستقاللیته   .ب 

سلطة على توفیر الجو المناسب لعمل النقابات العمالیة بحریة تامة حتى تتمكن ضرورة ان تعمل ال  .ج 

 .النقابات العمالیة من اداء العمل المطلوب منها على اكمل وجه 
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  )2005 ،عبد الحق(دراسة ) 5

دور االتحاد العام لنقابات عمال فلسطین في معالجة آثار البطالة في ظل انتفاضة االقصى في شمال "

 "فة الغربیةالض

ثار البطالة في آهدفت الدراسة الى التعرف على دور االتحاد العام لنقابات عمال فلسطین في معالجة 

ظل انتفاضة االقصى في شمال الضفة الغربیة حیث تم التعرف الى ماهیة البطالة بشكل عام وتعریفها 

م التطرق الى سوق العمل في فلسطین كما ت،ومفهومها ونشأتها وأنواعها واسبابها وأثارها وطرق مكافحتها

وتطور حجم القوى العاملة فیها وخصائص العمالة وسوق العمل الفلسطیني وطبیعة العرض والطلب على 

كما تعرضت . القوى العاملة الفلسطینیة ومن ثم دراسة تطور البطالة في فسطین وعبئها وخصائصا واسبابها 

وكذلك االتحاد العام لنقابات عمال ،ة العمالیة الفلسطینیة وتطورهاالدراسة الى لمحة تاریخیة عن نشوء الحرك

وقد تم اجراء . والتعرف على دوره واهدافه ورؤیته تجاه الحركة والطبقة العمالیة الفلسطینیة وتطورها  ،فلسطین

من مجموع العاطلین عن العمل % 0.68مستطلعین یشكلون ما نسبته  407الدراسة على عینة مكونة من 

كما تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي  ،% 4.8منطقة شمال الضفة الغربیة وبلغت نسبة الخطأ  في

  .اضافة الى المنهج التحلیلي في الدراسة

  : الدراسة نتائجوكانت أهم 

ان السیاسات االسرائیلیة لعبت دورا كبیرا في تطور البطالة في فلسطین والتي خضعت لالعتبارات   .أ 

الى جانب جملة من  ،بطبیعة التغیرات والتطورات السیاسیة التي عصفت بالمنطقةالسیاسیة وتأثرت 

التبعیة المطلقة التي عانى منها االقتصاد الفلسطیني جراء تبعیته للالقتصاد : العوامل االخرى اهمها 

 ،رةوغیاب التخطیط التنموي لالقتصاد الفلسطیني وضعف بنیته وتأثیرات االنتفاضة المباش ،االسرائیلي

  .والعامل المحلي والعربي والدولي 

في حین ان عبء البطالة في  ،كما بینت الدراسة أن عبء البطالة في فلسطین یتركز في قطاع غزة  .ب 

  .الضفة الغربیة یتركز في مناطق الشمال منها 

  :  وكانت أهم توصیات الدراسة

ر ذلك على قدرته على الدفاع عن واث ،غفال الدور السیاسي لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطینإعدم   .أ 

  .مصالح الطبقة العاملة الفلسطینیة 

  .ها اسهام في معالجة اثار البطالةتنسیق الجهود والبرامج وتكاملها مع مختلف المؤسسات التي ل  .ب 

ضرورة االهتمام بالقیام بدور تنموي یتناسب مع اهداف االتحاد في كل ما یتعلق بالحركة العمالیة   .ج 

  . وتطویر قدراتها
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  الدراسات العربیة: ثانیا 

  

  )2013 ،اجح(دراسة ) 1

دراسة میدانیة بالمؤسسة العمومیة لمطاحن سیدي راشد  –النقابة في المؤسسة الصناعیة الجزائریة "

  "قسنطینة 

 ،تسلیط الضوء على النقابات في المؤسسات الصناعیة االقتصادیة في الجزائرهدفت الدراسة الى 

سالیب التي تستخدمها عة تلك النقابات وهیكلیتها والوقوف على نوعیة المطالب واألمن خالل الكشف عن طبی

على النقابة بالمؤسسة العمومیة  في جانبها المیداني الدراسة تركزتوقد  ،فاع عن هذه المطالبدفي ال

نة كأداة كما تم استخدام االستبا ،وتم استخدام المنهج الوصفي ،لمطاحن سیدي راشد في قسنطینة بالجزائر

  . عامال 100فیما تكونت عینة البحث من  ،أساسیة لجمع البیانات

  :الدراسة نتائجوكانت أهم 

أن النقابة موضع البحث تستخدم العدید من الوسائل في تحقیق المصالح العمالیة كتقدیم الشكاوي إلى  .أ

 .ثم المفاوضات الجماعیة  ،نتاجثم تقیید اال ،ثم القیام باالحتجاجات ،المسئولین واالدارة في بادئ األمر

أن النقابة في المؤسسة مجال البحث قد أفرزها التحول االقتصادي واالجتماعي فتطورت وتغیرت بتطوره  .ب

وتغیره وأن دورها یتحدد بمدى قدرتها على هیكلة وتنظیم نفسها وطبیعة األسالیب التي تستخدمها ألداء دورها 

 .في المؤسسة 

  : الدراسةوكانت أهم توصیات 

 .وأن تفي لها بالتزاماتها  ،ضرورة أن تعطي اإلدارة مكانة الئقة للنقابة وأن تتعامل معها بجدیة .أ

  .أن تبتعد النقابة عن الجهویة والمحسوبیة والقرابة ألن ذلك یؤدي إلى انقسام العمال  .ب

  

  ) 2011 ،مناصریة( دراسة ) 2

 "الحریة النقابیة في الجزائر"

سة موضوع الحریة النقابیة في الجزائر والتي أقرتها الكثیر من االتفاقیات الدولیة والعالمیة تناقش الدرا

خاصة بعد انضمام الجزائر لهذه االتفاقیات وما ترتب عنه من مسئولیات دولیة ووطنیة  بصدد  ،واالقلیمیة

زائر إلى المعاییر الدولیة وتسعى الدراسة لمعرفة إلى أي مدى تستند الحریة النقابیة في الج ،هذه الحریة
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وكیفیة  ،حیث تتطرق الدراسة إلى مفهوم الحریة النقابیة ،والتعرف على مستوى الحمایة الذي تتمتع به

وآلیاتها، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي  ،وضماناتها ،وكیفیة تنظیمها ،ومصادرها ،تطورها

  .التحلیلي 

  : الدراسة نتائجوكانت أهم 

حریة النقابیة تعتبر من قبیل الحریات العامة والجماعیة والتي تستلزم لممارستها اشتراك مجموعة من أن ال .أ

  . األشخاص في خصائص وحقوق معینة

أن الحریة النقابیة لیست حریة مطلقة بل سعى المشرع إلى ضبطها وفق أسس تتمثل في حمایة النظام  .ب

  .واألمن العام وحقوق وحریات اآلخرین 

  : ت أهم توصیات الدراسةوكان

  تحدید ضوابط تقیید الحریة النقابیة في اطار دستوري یصعب معه انتهاكها او االنتقاص منها  .أ

من أهم  لكونهاضرورة ان تقوم الدولة بتفعیل مبدأ سیادة القانون والفصل بین السلطات واستقالل القضاء  .ب

  ضمانات الحریة النقابیة 

  

 ) 2010 ،شطیبي( دراسة ) 3

؟ دراسة حالة  "التربوي" الحركة النقابیة العمالیة في الجامعة الجزائریة دافع أو معرقل لألداء البیداغوجي"

 "قسنطینة  - جامعة منتوري 

تطرقت الدراسة الى الحركة النقابیة لألساتذة والعمال في الجامعة الجزائریة والتي ذكرت الدراسة أنها 

الدراسة الى اكتشاف االرتباط الموجود بین الحركة النقابیة لألساتذة  سعتوقد  .حدیثة بل معاصرة النشأة 

اتبعت الدراسة المنهج التاریخي الوصفي التحلیلي اإلحصائي و  .واألداء البیداغوجي في الجامعة  ،والعمال

ئق الداخلیة والوثا ،السجالتو  ،الوثائقو  ،المقابلةو  ،وقد تم استخدام أدوات االستمارة ،ومنهج دراسة الحالة

 376وقد تم توزیع استمارة على عینة مكونة من . كأدوات دراسة  ،للحركة النقابیة العمالیة بجامعة منتوري

  .فرد 

 : الدراسة نتائجوكانت أهم 

هو عدم اقتناعهم بأنه  ،أن العامل الرئیسي وراء عدم انخراط العمال في االتحاد العام للعمال الجزائریین  .أ 

 حیث أنه لم یستطع أن یكسب ثقة العمال  ،%53.98مصالحهم بنسبة تنظیم یدافع عن 



71 
 

 من العمال یعتبرون أن نشاط االتحاد لیس دافعا لألداء البیداغوجي% 82.1أیضا بینت النتائج أن   .ب 

اعتبروه لیس دافعا وال % 38.6في حین أن  ،من العمال یعتبرونه معرقال له% 61.4وأن  ،للعمال

 .جيمعرقال لألداء البیداغو 

 : وكانت أهم توصیات الدراسة

أن تعمل الجامعة على توفیر جمیع الشروط االجتماعیة والمادیة التي تسمح للمدرس باالستقرار في   .أ 

 .المجتمع 

 ،أن تقوم الدولة باالعتراف بالنقابات المستقلة بصفة عامة حیث أن القانون یسمح لها بالتشكل والنشاط  .ب 

 .اجتماعي ولكن ال یتم االعتراف بها كشریك 

أن تعمل النقابة على كسب ثقة العاملین واألساتذة من خالل العمل الجدي على الدفاع عنهم وعن   .ج 

 .مصالحهم 

 

 )2010 ،أورابح( دراسة ) 4

 " جهود المنظمات الدولیة لضمان حق إنشاء النقابات"

 ،الصعید الدولي هدفت الدراسة الى مناقشة دور المنظمات الدولیة في بروز حق إنشاء النقابات على

 ،كما ركزت على اسهامات المواثیق واإلعالنات الدولیة في تكریس حق إنشاء النقابات على كافة األصعدة

 .كما تطرقت الدراسة إلى المشاكل ذات الصلة بتطبیق القوانین الدولیة 

 : الدراسة نتائجوكانت أهم 

كما أن بعض  .یة حق إنشاء النقابات أن منظمة العمل الدولیة لعبت الدور األكبر في تنظیم وحما  .أ 

المنظمات الدولیة انتهجت نهج منظمة األمم المتحدة في سن رقابة على حقوق اإلنسان عموما وعلى 

 .حق إنشاء نقابات معلن عنها 

تبقى رقابة بعض المنظمات الدولیة محدودة على الحق في إنشاء النقابات لكونها تفتقر لعنصر الجزاء   .ب 

لتي تسعى إلى تحقیق الربح في ظل نظام العولمة وتجاهل المعاییر الدولیة من قبل تلك اتجاه الجهات ا

 .الجهات 
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 :وكانت أهم توصیات الدراسة

 .ضرورة أن تراعي الجهات المسئولة أحكام االتفاقیات الدولیة وأن تعمل على إنفاذها بصورة متكاملة   .أ 

 .هیاكل الرقابة التابعة للمنظمة الدولیة للعمل  العمل على االستعانة باألراء والقرارات الصادرة عن  .ب 

 

  ) 1995 ،حسن(دراسة ) 5

  "دراسة لنقابة األطباء باالسكندریة –النقابة كإطار مرجعي للسلوك المهني "

. ضوع الجماعات المرجعیة على اإلطار التصوري او النظري لمو هدفت الدراسة الى محاولة التعرف 

وطبیعة بنائها وتشكیلها باعتبارها إطار یمكن في  ،وتعریفها ،ماعة المرجعیةحیث تم التركیز على ماهیة الج

كما تعرضت الدراسة إلى . والجماعات المهنیة بصفة خاصة ،ضوئه تفسیر سلوك الجماعات بصفة عامة

بلة اعتمد الباحث على استخدام دلیل المقا وقد. لنقابة األطباء  م على الضوابط السلوكیة والمهنیةتأثیر القی

وقد . واستمارة االستبیان كأداة بحثیة تم تطبیقها على أعضاء النقابة من األطباء في التخصصات المختلفة 

وبلغ حجم . جراء المقابالت مع ثالثة عشر عضوا یمثلون أعضاء مجلس نقابة األطباء باالسكندریة إتم 

عدد أعضاء النقابة المسجلین مبدئیا  من إجمالي%) 10(ربعمائة استمارة استبیان شكلت نحو أالعینة حوالي 

وكذلك إعداد  ،وتم تفریغ بیانات االستمارة من خالل استخدام نظم الحاسب األلي ،على الحاسب األلي للنقابة

ة بین المتغیرات ونسبتها والجداول التي توضح مقیاس الداللة للعالقات االرتباطی ،الجداول اإلحصائیة

 .المئویة

 : راسةالد نتائجوكانت أهم 

تتضمن في إطارها سلسلة من  ،أنه یمكن اعتبار النقابات المهنیة بمثابة جماعة مرجعیة لسلوك أعضائها  .أ 

إما لنیل االستحسان والرضا  ،اللوائح والقوانین والقواعد التي تضمن لها تحقیق التزام األعضاء وامتثالهم

أو خوفا من الجزاء  ،م بحقوقهم كاملةمن هذا الكیان الذي ینتمون إلیه لما یترتب على ذلك من تمتعه

  .والحرمان من الحقوق المكفولة لهم  

أن الشعور بضرورة وجود النقابة هو الدافع القوي الذي یمثل انتماء األطباء لهذه النقابة ایمانا منهم   .ب 

ط جمیعا أنه  بدون وجود هذه الهیئة فإن الممارسة المهنیة وحقوق األطباء تصبح بدون روابط أو ضواب

  .أو قیم أو معاییر أخالقیة وسلوكیة لشرف مهنة الطب 



73 
 

نظریة الجماعة المرجعیة استطاعت أن تثبت المرجعیة داخل التنظیم النقابي لألطباء كجماعة أن   .ج 

  .مرجعیة في إطارها القیمي والمعیاري والسلوكي واالنتمائي لمهنة الطب 

 : الدراسة توصیاتوكانت أهم 

ات سلوكیات أعضاءها حیث أن فئة قلیلة قد تقع في بعض المخالفات السلوكیة ضرورة أن تضبط النقاب .أ

  .والفنیة المهنیة إما بشكل متعمد أو غیر متعمد 

  .ضرورة أن ال یحمل أي شخص صفته المهنیة إال اذا امتثل للنقابة وخاصة فیما یتعلق بنقابة األطباء .ب

  .خالل أنشطتها المختلفة  أن تعمل النقابات على النهوض بالمهنة وذلك من .ج

  

  

  

  :الدراسات األجنبیة  – لثاثا

1) ( Adefolaju , 2013 ) Study 

“Trade Unions in Nigeria and the Challenge of Internal Democracy”  

  "النقابات العمالیة في نیجیریا والتحدي المتمثل في الدیمقراطیة الداخلیة"

 ،حیث كونها لیست مجرد جماعات ضاغطة في أماكن العملتناقش الدراسة النقابات العمالیة من 

حیث تعمد  ،توجه اجتماعي تتوق من خالله الطبقة العمالیة إلى تحقیق مبادئ الدیمقراطیةكونها وٕانما بمثابة 

الدراسة إلى الوقوف على درجة اإللتزام بالدیمقراطیة في العمل لدى خمس نقابات عمالیة في جنوب غرب 

 ،عامل توزعوا على خمس نقابات عمالیة من قطاعات مختلفة 640اختیار عینة مكونة من و تم  ،نیجیریا

وقد تم استخدام المقابالت إلى  ،وكانت منهجیة الدراسة تعتمد على استخدام العینة العشوائیة متعددة المراحل

  .جانب االستبیانات 

وتحددت  ،یة للنقابات العمالیة النیجیریةتلخص الهدف العام للدراسة في التعرف على الحالة الدیمقراطوقد 

 :األهداف الخاصة للدراسة في األهداف الثالث األتیة 

 .التعرف على مدى التزام النقابات العمالیة في نیجیریا بمفهوم الدیموقراطیة   .أ 

 .تحدید العوائق التي تواجه النقابات العمالیة في سعیها لاللتزام بالدیمقراطیة   .ب 
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 .ین التزام النقابات العمالیة بمبادئ الدیمقراطیة تقدیم مقترحات لتحس  .ج 

 : الدراسة نتائجوكانت أهم 

فعلى سبیل المثال كانت  ،أن النقابات العمالیة لم تتشرب بعد مبادئ الدیمقراطیة في اإلدارة الداخلیة  .أ 

 %.23مشاركة المرأة في أنشطتها فقط 

% 37في مقابل  ،تصویت عند إجرائهامن أعضاء النقابة یشاركون في عملیات ال% 63ما یقرب من   .ب 

 .من األعضاء ال یشاركون في عملیات التصویت 

على الرغم من ذلك تشیر نتائج . من القوى العمالیة في نیجیریا % 28تشكل النساء حالیا ما نسبته   .ج 

  %.23ال تزید عن  متدنیة حیث الدراسة إلى أن مشاركة المرأة في األنشطة النقابیة

 : الدراسة توصیاتوكانت أهم 

ن من االستمرار في التطور الدراسة بضرورة استغالل النقابات لكافة مواردها البشریة لتتمك أوصت  .أ 

 .والنمو

ضرورة أن تعمل النقابات على تمكین أعضائها من المشاركة في كافة األنشطة بما في ذلك اتخاذ   .ب 

 .القرارات 

 .وضع القائم الدراسة بضروة اتخاذ التدابیر الالزمة لتحسین ال أوصت  .ج 

  

2) (Shrestha , 2012) Study 

“ The Effect of Trade Unionism on Workers ” 

  " العاملینعلى  العمل النقابيثر أ "

العمال في  مجموعة من علىوقد أجریت الدراسة هدفت الدراسة الى تحدید اثر االتحادات العمالیة 

بینما  ،أثیر ممارسات اتحاد العمال على العاملینحیث ركزت الدراسة في شق منها على تحدید مدى ت ،فنلندا

ضافة الى تسلیط الضوء على الوظائف إ ،ركزت في شق اخر على التعرف على الیة عمل اتحاد العاملین

كما ناقشت الدراسة كیفیة حل  ،واألنشطة االخرى لالتحاد التي تهدف لخدمة كل من المؤسسات والعاملین

هذا باالضافة الى تقدیم الدراسة نبذة عن تاریخ اتحادات  ،ي مكان العملالنزاعات التي یمكن ان تنشأ ف
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وقد بلغ  ،وقد اعتمدت الدراسة على المقابالت الشخصیة واالستبانات كأدوات لجمع البیانات. العمال في فنلندا

  .عضو  1000حجم العینة المستطلعة 

  :الدراسة نتائجوكانت أهم 

 .الحفاظ على جودة حیاة العاملین یجابي في إن التحاد العمال دور أ  .أ 

 . وجود دور مهم التحاد العمال في حل النزاعات التي تحدث في أماكن العمل   .ب 

  :الدراسة توصیاتوكانت أهم 

لیة اتصال ذات اتجاهین بین كل من االدارة واتحاد العاملین لضمان وصول آبقاء على وجود ضرورة اإل  .أ 

  .وقت المناسب مطالب االتحاد بشكل مفهوم وواضح وفي ال

وصت الدراسة بضرورة العمل على دراسة موضوع االتحادات العمالیة وتأثیرها على العاملین بشكل اكبر أ  .ب 

 .من قبل الباحثین لندرة االبحاث في هذا المجال  

  

3) (Cielen , 2011) Study 

“Integration of Polish workers in Norway –the Role of Labour Unions” 

 " العمالیة في اندماج العاملین البولندیین في سوق العمل النرویجي اباتدور النق "

هدفت الدراسة للتعرف على الدور الذي تلعبه االتحادات العمالیة في اندماج العاملین البولندیین في 

حیث اشار الباحث الى وجود حالة من الهجرة نحو سوق العمل النرویجي لما یتمیز به ،سوق العمل النرویجي

ازدهار ونمو یغري الكثیر من العاملین البولندیین وذلك بفضل المعطیات االقتصادیة المتطورة في النرویج 

 ،حیث سعت الدراسة الى تحدید الحاجات المتعلقة بالعاملین البولندیین ،والتي كان من ابرزها وجود النفط

كما هدفت الدراسة الى التعرف  ،)اجاتالح(والطرق التي تسعى من خاللها االتحادات العمالیة الى تلبیتها 

  .على االثار المترتبة على القرارات واالجراءات التي تتخذها االتحادات العمالیة بشكل عام 

  : الدراسة نتائجوكانت أهم 

همیة بالغة في عملیة اندماج العاملین البولندیین في سوق العمل أن اتحادات العمال تلعب دور ذو أ  .أ 

  .النرویجي 
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وانهم  ،ملین البولندیین یواجهون مصاعب متعددة في عملیة اندماجهم في سوق العمل النرویجين العاأ  .ب 

  .یلجئون الى اتحادات العمال لحل تلك المصاعب ولكن قلما یجدون حلوال لتلك المصاعب

  : الدراسة توصیاتوكانت أهم 

یتعلق باالتحادات العمالیة فیما   - ومنها بولندا  - وجود خبرة سلبیة عند شعوب شرق اوروبانظرا ل .أ

 ان تعمل وبالتالي ضرورةحیث ال یمیلون الى االنخراط فیها االمر الذي یمثل تحدیا التحادات العمال 

 .على كسب ثقة العاملین وتحقیق حاجاتهم  تلك االتحادات

ذلك ضرورة العمل على التواصل مع العاملین المهاجرین من خالل استخدام كافة الوسائل بما في  .ب

 .قنوات االتصال غیر الرسمیة الرشادهم وتقدیم النصائح لهم 

 

4) ( Tamanna , 2010 ) Study 

“Labor Unrest in Bangladesh RMG Sector: Does Active Labor Union Reduce 

the Risk of Labor Unrest in RMG Sector ?“  

من  الناشطة هل تقلل النقابات العمالیة: االضطرابات العمالیة في قطاع المالبس الجاهزة ببنغالدش "

 "  ؟ مخاطر االضطرابات العمالیة في قطاع المالبس الجاهزة

حیث تركز على  ،تناقش الدراسة دور النقابات العمالیة كوسیط لحل األزمة بین المشغلین والعاملین

دش أال وهو قطاع دراسة االضطرابات التي حدثت في احدى أهم قطاعات كسب العمالت األجنبیة في بنغال

باإلضافة إلى  ،حیث تشیر الدراسة إلى ما یحظى به هذا القطاع من كثافة األیدي العاملة ،المالبس الجاهزة

بحسب  - ولكن ذلك النجاح بات مهددا  ،والتي تشكل أساسا قویا  لنجاحه ،السمعة الجیدة التي یتمیز بها

األمر الذي یؤدي  ،تجاجات واضطرابات یقودها العاملوننظرا لما یحدث في األونة األخیرة من اح -الدراسة 

وقد تم . والقوائم كأدوات للدراسة  ،وقد تم استخدام أدوات االستبانة. إلى إحداث خسائر هائلة في اإلنتاج 

أشخاص من كل مصنع من تلك المصانع إلجراء المقابلة  10وقد تم اختیار ،مصانع 6إجراء الدراسة على 

الدراسة إلى التعرف على آراء وقد هدفت . مستطلع  60وبالتالي فقد بلغ حجم العینة  ،فئاتیمثلون مختلف ال

األمر  ،مختلف الجهات ذات العالقة فیما یتعلق بإضطرابات العمال في قطاع المالبس الجاهزة في بنغالدش

إلى  أیضا الدراسة تهدفكما ، ات العمالیة لمعالجة تلك األزمةالذي سیعطي مؤشرا لمدى الحاجة إلى النقاب

تحدید مدى الحاجة للنقابات العمالیة في ضوء االضطرابات التي حدثت مؤخرا في قطاع المالبس الجاهزة 

 .ببنغالدش 
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 :الدراسة نتائجوكانت أهم 

 .سیقلل ذلك من حدة التذمر  ،والحفاظ على حقوق العاملین ،كلما زاد دور النقابات العمالیة وفاعلیتها  .أ 

 .لمتعلقة بحقوق العمال ال یتم تطبیقها بالشكل األمثل أن القوانین ا  .ب 

 .أن بعض النقابات العمالیة ال تقوم بدورها على النحو األمثل   .ج 

 :الدراسة توصیاتوكانت أهم 

 .ضرورة العمل على تقلیل الفجوة بین أصحاب العمل والعاملین   .أ 

 .ها لتتمكن من نزع فتیل األزمة ضرورة أن تقوم النقابات العمالیة برفع مستوى أداءها وٕاثبات تواجد  .ب 

 

5) ( Kimera , 2010 )  Study   

“Regard for Workers’ Dignity: A Remedy to the Poor Conditions Of Workers 

in Wakiso Town: Wakiso District” 

 "منطقة واكیسو: عالج الظروف السیئة للعمال في واكیسو :  ما یتعلق بكرامة العاملین"

حیث معدالت  ،الى دراسة واقع االنتهاكات بحق العمال في منطقة واكیسو بأوغندا تطرق الباحث

 ،طویلة فالعمال یجبرون على العمل لساعات ،االنتهاكات بحق العاملین هناك عالیة نسبیا كما یرى الباحث

باإلضافة الى حاالت التحرش  ،و الفصل تعسفي من الوظائف دون وجود حقوق للعاملین بعد فصلهم

وبحسب الدراسة فإن تلك الممارسات السلبیة بحق العاملین ال . وتجاهل الحقوق المتعلقة بالعمال  ،لجنسيا

وانما تعزى كذلك الى السیاسات  ،تعزى فقط الى حجم البطالة الهائلة وقلة الطلب على األیدي العاملة

 هدفتوقد  .اإلقتصادیة الحدیثة وما أدت إلیه من حالة تضارب بین السیاسات الحكومیة وحقوق العاملین 

هو أمر  ،)الحكومة  ،العاملین ،أصحاب العمل( تأكید أن إحترام كرامة العاملین من قبل الثالثي  الىالدراسة 

  .ین ال غنى عنه في تحسین ظروف العامل

 :الدراسة نتائجوكانت أهم 

ولكن الحكومة  ،في حال حرص الحكومة على تطبیق سیاسات العمل فإن ذلك سیحسن ظروف العاملین  .أ 

 .ال تقوم بالجهد الكافي لذلك 
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ذلك أن الجهل ونقص المعرفة یؤدي الى  ،القضاء على الجهل عند العاملین یؤدي إلى تحسین ظروفهم  .ب 

 .انتهاك حقوقهم 

وأنه كلما زاد نشاطها سیؤدي ذلك إلى تحسین  ،وجمعیات العاملین تكاد تكون شبه معدومة أن نقابات  .ج 

 .ظروف العاملین 

 :الدراسة توصیاتوكانت أهم 

اك تهاون في تطبیق تلك حیث أن هن ،یجب على الحكومة أن تعمل على تفعیل وتطبیق قوانین العمل  .أ 

الدولیة مثل منظمة العمل الدولیة في المساعدة على یمكن استخدام البرلمان والمنظمات كما , القوانین 

 .تعزیز مناصرة كرامة العاملین 

 .العمل على تفعیل المحاكم في هذا المجال لتعزیز كرامة العاملین والدفاع عنهم   .ب 

ضرورة توعیة العاملین فیما یتعلق مع  ،جمعیات المحلیة بالجهات الدولیةوجوب ارتباط النقابات وال  .ج 

  .بحقوقهم 

 

6) ( Harpur , 2009 ) Study  

 "Labour Rights As Human Rights: Workers’ Safety At Work In Australian-

Based Supply Chains   "  

 "أمان العاملین في أماكن عملهم بسالسل اإلمداد في أسترالیا: حقوق العمال كحقوق انسانیة "

ییر حقوق اإلنسان في أسترالیا في التعامل سعت الدراسة الى محاولة التعرف على درجة االلتزام بمعا

حیث تقوم الدراسة بتحلیل القوانین المتعلقة بالصحة والسالمة المهنیة في  ،مع االنتهاكات بحق العمال

وتقوم الدراسة على افتراض أنه  .وبالتالي تركز الدراسة على القوانین المحلیة في أسترالیا  .مجاالت العمل 

 .ت المتعلقة بحقوق اإلنسان في أسترالیا من خالل الفشل في ضبط سالمة العاملین یتم انتهاك اإللتزاما

 :أهم نتائج الدراسة وكانت 

وانهم ال یقومون بتدریب العاملین على إجراءات  ،أن أصحاب العمل ال یقومون بإجراء تقییم للمخاطر  .أ 

  .السالمة المهنیة 
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افي لتمكین العاملین من الوصول الى ضمان حقهم أن ما هو سائد من أنظمة في استرالیا یعتبر غیر ك  .ب 

وعلیه فقد تم إجراء تحلیل بهدف تحدید ما إذا كان یمكن إضافة مجموعة .في األمن والسالمة المهنیة 

 .من القوانین التي یمكن أن تساعد في زیادة ضمان حق العاملین في األمان والسالمة الوظیفیة 

 :أهم توصیات الدراسة وكانت 

وضمان حمایة  ،خاذ اجراءات مناسبة لضمان احترام حق العاملین في األمان والسالمة المهنیةیجب ات  .أ 

 .هذا الحق على المستوى المحلي في أسترالیا من خالل توفیر القوانین المالئمة 

وٕاعداد برامج تدریبیة خاصة  ،یجب العمل على إلزام المشغلین باتباع قوانین السالمة واألمان الوظیفي  .ب 

 .اءات السالمة في العمل بإجر 

العمل على استخدام الهیئات السیاسیة والتشریعیة التخاذ الخطوات العملیة المناسبة بهدف تحسین   .ج 

 .السالمة المهنیة للعاملین في أسترالیا 

 

7) ( Rachmawati , 2009 ) Study 

 " Trade Unions Behaviour Towards Multinationals In Indonesia   "  

 "بات العمالیة اتجاه الشركات متعددة الجنسیات في أندونیسیاسلوك النقا"

تهدف الدراسة الى التعرف على استراتیجیة النقابات العمالیة والتي تؤثر على سلوك النقابات اتجاه 

وقد تم اختیار الشركات متعددة الجنسیات لما تلعبه من  ،اإلدارة في الشركات متعددة الجنسیات بأندونیسیا

وتسعى الدراسة إلى فحص دور النقابات العمالیة في تمثیل العاملین  ،في اإلقتصاد األندونیسيدور مؤثر 

وتمت  ،وقد تطرق الباحث إلى عرض التطور الذي مرت به النقابات العمالیة في أندونیسیا ،لتحسین ظروفهم

رخص األیدي العاملة اإلشارة إلى ما یجذب الشركات متعددة الجنسیات للعمل في دول مثل أندونیسیا حیث 

 4وقد تم دراسة  .والذي یدفع بالتالي نحو االهتمام بدور النقابات العمالیة في الوقوف إلى جانب العاملین 

فردا من مختلف  52جراء المقابالت مع إكما تم  ،شركات متعددة الجنسیات من قطاعات صناعیة مختلفة

تسلیط الضوء على وقد هدفت الدراسة ل .بشكل أساسي  والتركیز على تطبیق دراسة الحالة ،الجهات المعنیة

التعرف على ما إذا كانت النقابات كما هدفت إلى . عمالیة واإلدارة في أماكن العملالعالقة بین النقابات ال

وطبیعة تجاوب اإلدارات مع مثل تلك  ،العمالیة تحظى بقدر أكبر من الحریة في ظل التغیرات الحادثة

 .التغیرات 
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 :أهم نتائج الدراسة وكانت 

وٕان كان  ،كشفت الدراسة عن وجود نظام تشاركي في جمیع الشركات متعددة الجنسیات التي تم دراستها  .أ 

ذلك ال یعزى إلى وجود استراتیجیات متطورة لدى النقابات العمالیة وٕانما یعود لفضل الواقع العملي الذي 

 .یفرض على النقابات العمالیة قیودا داخلیة وخارجیة 

 .عدم وجود استراتیجیة واضحة لدى معظم النقابات العمالیة   .ب 

 .تأثر سلوك النقابات العمالیة ونهجها بمن یرأسها إلى حد كبیر    .ج 

 :أهم توصیات الدراسة وكانت 

 .ضرورة أن تعمل النقابات العمالیة على وضع استراتیجیات واضحة لعملها   .أ 

 .الیة التركیز على دراسة دور المرأة في النقابات العم  .ب 

 

8) ( Mwilima , 2008 ) Study 

“ The Role Of Trade Unions In Job Creation: A Case Study Of The Job 

Creation Trust “ 

 "دراسة حالة على مدى موثوقیة فرص العمل تلك: دور النقابات العمالیة في خلق فرص العمل "

لنقابات العمالیة في توفیر الوظائف تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى التعرف على دور ومدى نجاح ا

حیث تم تطبیق  ،إلى أي حد تم تحقیق أهداف النقابات العمالیة في هذا المجالومعرفة   .وفرص العمل 

كما تحاول الدراسة الوقوف على نوعیة الوظائف . في جنوب أفریقیا  دراسة حالة على إحدى النقابات العمالیة

كما تم اجراء المقابالت  ،فردا 18وقد تم توزیع استبیانات الدراسة على  .ا التي تم ایجادها ومدى استمراریته

  .یاناتبهدف الحصول على الب

 :نتائج الدراسة وكانت أهم 

كثیر من الوجود رغم الوظائف وفرص العمل  توفیرأن هنالك دور كبیر تلعبه النقابات العمالیة في مجال   .أ 

الوظائف وفرص  في مجال توفیرقدرتها  یؤثر علىألمر الذي التحدیات التي تواجه النقابات العمالیة ا

 .العمل
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الوظائف الدائمة التي یتم توفیرها ال توفر وأن  ،ي یتم ایجادها تكون وظائف مؤقتةمعظم الوظائف الت  .ب 

 .كما أنها تعاني من تدني األجور وعدم انتظامها  ،للعاملین األمان الوظیفي المطلوب

 : توصیات الدراسةوكانت أهم 

ضرورة التركیز على أهمیة أن یكون الهدف من الوظیفة لیس مجرد توظیف العاملین وٕانما حل مشكلة   .أ 

 .الفقر لدیهم 

والقیام بعملیات التدریب  ،أن تلعب النقابات العمالیة دور الوسیط بین سوق العمل والعاطلین عن العمل  .ب 

  .ورفع كفاءة األفراد 

 

9) ( Agtas Et Al , 2007 ) Study 

“ Why Not Organising ? Trade Unions and Precarious Migrant Workers in 

Germany، South Korea، and Spain “ 

كل من ألمانیا، وكوریا  ما المانع من التنظیم ؟ النقابات العمالیة و العمال المهاجرین غیر المستقرین في"

 "أسبانیا  الجنوبیة و 

وكیف یمكن  ،وضرورة معالجتها من قبل الحركة العمالیةتناقش الدراسة قضیة العمالة المهاجرة 

 ،للنقابات العمالیة أن تتعامل مع تحدیات إدماج العمال المهاجرین في كل من ألمانیا وكوریا الجنوبیة وأسبانیا

وترى الدراسة أن ذلك من األهمیة بمكان ال سیما من الناحیة السیاسیة حیث یعاني العمال المهاجرون من 

فحقوقهم ال ترقى إلى درجة عمال البالد األصلیین وبالتالي یكونون ضحیة  ،شكال التمییز بحقهممختلف أ

وقد تم  . المستقبلة لهمكما أنهم یكونون أقل انخراطا في النقابات العمالیة في الدول  ،لالستغالل والتمییز

والكشف عن أسباب  ،الثالثبین الدول  عن أبرز أوجه التشابه واالختالفإجراء المقارنات بهدف الكشف 

 .قیام بعض النقابات بتنظیم العمالة المهاجرة بینما ال یتم تنظیم تلك العمالة المهاجرة من قبل نقابات أخرى 

 :أهم نتائج الدراسة وكانت 

فالنقابات  ،هناك عالقة بین نوع النقابات العمالیة ودرجة اهتمامها بالعمالة المهاجرة واحتمالیة تنظیمها  .أ 

أما النقابات ذات التوجه  ،التوجه المؤسسي تكون جهودها في تنظیم العمالة المهاجرة أقل ما یمكنذات 

 .العمالي تكون أكثر اهتماما بتنظیم العمالة المهاجرة 
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أن السیاسات الحكومیة تؤثر بدرجة كبیرة على تنظیم العمالة المهاجرة ودمجها في المجتمع وانخراطها في   .ب 

 .النقابات العمالیة 

 :توصیات الدراسة أهم وكانت 

 .ضرورة االلتزام بمناهضة التمییز العنصري بكل أشكاله   .أ 

 .على صیاغة أهدافها ضمن إطار الطبقة العمالیة بشكل عام ضرورة أن تعمل النقابات العمالیة   .ب 

  

10)  (O’Donnell , 2005) Study 

“ The Effect Of Unions On Work / Family Benefits ” 

  "دات على االمتیازات الوظیفیة والعائلیةأثر االتحا"

هدفت الدراسة الى فحص العوامل التي توثر على تحقیق المصالح الوظیفیة او العائلیة للعاملین كما 

   .حلیلها لمعرفة درجة تأثیر كل نوع منها على المصالح المرتبطة بالعاملینتتم تصنیف تلك العوامل و 

 ،)العائلیة او الوظیفیة(امل المؤثرة على تحقیق مصالح العاملین ثر العو أوقد ركز الباحث على دراسة 

كما تم التطرق الى اسباب  ،وایضا من وجهة نظر العاملین من جهة اخرى،من وجهة نظر المشغلین من جهة

  .هداف كل منهما من وراء السعي لتوفیر الحوافز والمصالح داخل المؤسسة أو 

  : أهم نتائج الدراسةوكانت 

سات التي یوجد بها نقابات عمالیة تمیل الى تقدیم حوافز ومصالح اكبر للعاملین من تلك التي ان المؤس  .أ 

  .ال یوجد بها نقابات عمالیة 

  .انه كلما زاد حجم المؤسسة یزداد حجم الحوافز والمصالح المقدمة للعاملین   .ب 

 .من تلك التي تهدف للربحللعاملین ان المؤسسات غیر الهادفة للربح تمیل الى تقدیم حوافز ومصالح اقل   .ج 

  : الدراسة توصیاتأهم وكانت 

  .ضرورة السعي الیجاد بیئة من الحوار بین العاملین واصحاب العمل لضمان تحقیق االهداف المنشودة .أ
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11) (Budd , 2005 ) Study 

"The Effect of Unions on Employee Benefits and Non-Wage Compensation: 

Monopoly Power, Collective Voice, and Facilitation" 

المفاوضة الجماعیة، و  ،االحتكار: المالیة للعاملین غیر  والمنافع مزایاالالنقابات العمالیة في تحقیق  أثر "

 " والتسهیالت

تبحث الدراسة في مدى تأثیر النقابات العمالیة في تحقیق مزایا للعاملین على بعض األصعدة غیر 

وقد ركزت الدراسة . وغیرها  ،والمكافآت ،وتوزیع األرباح ،مثل خیارات األسهم ،األجورالمتعلقة بالرواتب و 

على المقارنة بین العاملین المنضمین للنقابات العمالیة و العمال غیر المنضمین للنقابات العمالیة في 

 .التقاعد  ومعاشات ،وقد أجریت المقارنة بشكل رئیسي في مجاالت التأمین الصحي ،الوالیات المتحدة

 :أهم نتائج الدراسة  وكانت

أن العاملین المنضمین للنقابات العمالیة یحظون بالتأمین الصحي ومعاشات التقاعد بشكل أفضل من   .أ 

% 56،6من العمال المنضمین للنقابات یحصلون على التأمین الصحي في مقابل % 80،6. ( غیرهم 

من العمال المنضمین للنقابات یحصلون على % 77،2(  ،)للعمال غیر المنضمین للنقابات العمالیة 

 )للعمال غیر المنضمین للنقابات العمالیة % 45،1معاشات التقاعد في مقابل 

 ،أن العاملین المنضمین للنقابات هم أكثر إدراكا لما یتعلق بمستحقاتهم بالمقارنة مع غیرهم من العاملین  .ب 

 .هم فیما یتعلق بحقوقهم حیث تقوم النقابات العمالیة برفع درجة الوعي لدی

 : أهم توصیات الدراسة وكانت

 .وجود النقابات العمالیة بالنسبة للعاملین   ةضرور   .أ 

أن الدور الذي تلعبه ذلك  الحفاظ على القیمة االجتماعیة الناتجة عن وجود النقابات العمالیة ضرورة ،  .ب 

 . د لیشمل الدور االجتماعي كذلكالنقابات العمالیة الیقتصر فقط على األمور االقتصادیة وانما یمت
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12) ( Soklic , 2004 ) Study 

 "Changing Agenda For Trade Unions – The Case Of Slovenia   "  

 "حالة سلوفینیا –لنقابات العمالیة اتغییر برامج "

 ،هاتبحث الدراسة في أهم التغییرات التي یمكن تطبیقها على عمل النقابات العمالیة حتى یتحسن أداء

حیث ترى الدراسة أنه ال غنى عن إجراء مجموعة من التغییرات على عمل النقابات العمالیة لكي ال تفقد 

فیحاول . ولكي تتمكن من تحسین أداءها  ،األخیرة أهلیتها في عیون أعضائها وعیون المجتمع بشكل عام

النقابات العمالیة وتطویرها لما هو الباحث لفت االنتباه إلى ضرورة تطبیق تغییرات من أجل االرتقاء بأداء 

كما تم استخدام المقابالت  ،وقد تم استخدام المنهج التحلیلي في الدراسة .أبعد من القیام باألنشطة التقلیدیة 

استبانة  240تم استرجاع  ،استبانة على ثالث شركات مختلفة 300وتم توزیع . واالسبیانات كأدوات دراسة 

عقد مقارنة بین النقابات العمالیة خارج سلوفینیا والنقابات في سلوفینیا في محاولة ى وهدفت الدراسة إل .منها 

العمل على البحث في أهم كما هدفت إلى  .للوقوف على أبرز االختالفات المتعلقة بالرؤیة والرسالة واألداء 

  .التغییرات الممكن إجراءها على النقابات العمالیة وتحلیلها 

 :دراسة نتائج الوكانت أهم 

حیث تعاني النقابات العمالیة  ،بینت النتائج وجود اتجاه سلبي فیما یتعلق بالنظرة إلى النقابات العمالیة  .أ 

 .والتكاسل  ،ألمور تتعلق باالستبدادیة ،من اهتزاز في صورتها العامة

 من العاملین منخرطین في% 69حیث كان  ،تضاؤل حجم المنضمین للنقابات العمالیة في سلوفینیا  .ب 

 .1999في عام % 40ووصلت النسبة إلى ما یقارب  ،1989النقابات العمالیة في سلوفینیا عام 

 :توصیات الدراسة وكانت أهم 

 .العمل على تغییر الطابع السلبي العالق في أذهان الكثیرین والعمل على تغییره نحو األفضل   .أ 

 .عمالیة العمل على خلق قیمة لدى األعضاء من وراء انضمامهم للنقابات ال  .ب 
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13) (Rehman , 2003) Study 

“Collective Bargaining and Wage Determination in Pakistan” 

 "المفاوضة الجماعیة وتحدید األجور في باكستان"

هدفت الدراسة الى التعرف على دور النقابات وعملیات المساومة الجماعیة في تحدید االجور وما 

ف ان لجماعات الضغط او النقابات اثر على االنتاجیة سواء كان اثر وكی ،لذلك من اثر على االنتاجیة

ایجابي او سلبي حیث ان ذلك یعتمد باالساس على طبیعة البیئة التي تعمل في ظلها منظومة العالقات 

  .الصناعیة 

ي والت" المنظومة الثالثیة في باكستان" -ما اطلق علیه الباحث -وقد قدمت الدراسة شرحا عن الیة تطور

  .كما تم استعراض المفاهیم المتعلقة بالنقابات وانواعها  ،والحكومة،والنقابات العمالیة،تتضمن المشغلین

  :هم نتائج الدراسة أوكانت 

ان وجود الجسد النقابي قد یحث العاملین على الشعور بأنهم یعملون في ظل بیئة تتسم بالعدالة نوعا   .أ 

  .نتاجیتهم إالي یزید من مر الذي یجعلهم یعملون بجد وبالتاأل ،ما

خرى یعزز أان وجود النقابات وعملها في حل النزاعات بین العاملین من جهة والمشغلین من جهة   .ب 

 .بقدر كبیر من زیادة االنتاجیة 

  :توصیات الدراسة وكانت أهم 

حداث تطور ملحوظ في في العالقات الصناعیة الحالیة في باكستان من خالل توفیر حالة من إضرورة   .أ 

  .الثقة المتبادلة والتعاون لزیادة االنتاجیة 

  .زالة العوائق التي تواجهها إضرورة دعم وتوحید جهود النقابات والعمل على   .ب 
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  التعلیق على الدراسات السابقة : رابعا 

طار ما إثراء قریحته ووضعه في إلقد كان الطالع الباحث على الدراسات السابقة دور كبیر في 

مر الذي سیفید بال شك في البدء بإعداد هذه الدراسة األ ،سبقه من الباحثین في مجال الدراسة توصل الیه من

ففي ضوء العرض السابق للدراسات السابقة یتضح .  وفق قواعد واساسیات البحث العلمي بطریقة سلیمة 

بو أ"في فلسطین كدراسة نها قد ركزت في جانب منها على دور النقابات العمالیة في عملیة التنمیة السیاسیة أ

النقابات العمالیة الفلسطینیة عمدت الى تغییر مفهوم الوعي السیاسي والتي أشارت إلى أن  ،"2010 ،دالل

   .وفقا للواقع السیاسي باتجاه تطور المجتمع ونهضته 

في دور النقابات العمالیة في تنظیم مهنة الهندسة لدى  "2011 ،بوسندسأ"بینما خاضت دراسة 

حیث أشارت إلى أن  ،سهبت في التركیز على مهنة الهندسة دون غیرها من المجاالتأندسین حیث المه

لیات تطویرها من وجهة نظر آهناك دور ذو درجة عالیة لنقابة المهندسین في تنظیم مهنة الهندسة و 

المتعلقة بتنظیم المهندسین في الضفة الغربیة وعلى جمیع مجاالت الدراسة وخاصة من حیث القوانین واللوائح 

   .مهنة الهندسة 

نحو البحث في دور اتحاد نقابات عمال فلسطین في معالجة  "2005 ،عبد الحق" ذهبت دراسةو 

ن برامج االتحاد لم تكن موفقة في الوصول الى تحقیق وبینت أ ،ثار البطالة في ظل انتفاضة األقصىآ

ن انعدام نتائج جهود االتحاد و أ ،بالمستوى المطلوب كما ان فاعلیتها لم تكن ،العدالة في توزیع هذه البرامج

ثارها افقدت آفي الضغط على السلطة الفلسطینیة لوضع الخطط المرحلیة واالستراتیجیة  للحد من البطالة و 

   .هذا الدور مضمونه وجعلته عدیم الفاعلیة والتأثیر

ا في تطویر صناعة الحجر فقد ناقشت موضوع النقابات من حیث دوره "2012 ،الطروة"ما دراسة أ

بین دور  α ≤ 0.05حصائیة عند مستوى الداللة إأن هناك عالقة ارتباطیة ذات داللة وأشارت إلى  ،والرخام

وبین مساهمته في ) وحل المشاكل ،التدریبي ،التسویقي ،التمثیلي(اتحاد صناعة الحجر والرخام 

   ).النمو والتعلیم ،عملیات الداخلیةال،الزبائن ،البعد المالي(تطویرالصناعة من حیث تحقیق 

لتبحث في مدى رضى العاملین عن عمل النقابة فیما یتعلق  "2010 ،العرقان"وقد جاءت دراسة 

واألداء النقابي باالضافة الى مشاركة النقابة في اتخاذ بقوانین وأنظمة العمل داخل النقابة وتمثیل القطاعات 

  .للنقابات العمالیة  الهیكليقد ركزت بشكل أكبر على البعد  والمالحظ أن دراسة العرقان ،القرارات

خر من الدراسات السابقة على مناقشة موضوع النقابات سواء فیما یتعلق بدورها في آوقد ركز قسم 

جور ومن ناحیة الدور الذي یمكن ان تلعبه في وضع سیاسات تحدید األأ،ظل بیئة معینة في دولة معینة

فقد  ،یضا في المساهمة في عملیة البناء السیاسي من خالل تمثیلها للعاملینأملین و والدفاع عن حقوق العا
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التعرف على مدى االلتزام بتطبیق التشریعات والقوانین والمبادئ الطبیة  الى" 1995 ،حسن"هدفت دراسة 

كن اعتبار التي تفرضها لوائح ونظم النقابة على أعضائها من األطباء وقد تبین من خالل الدراسة أنه یم

تتضمن في إطارها سلسلة من اللوائح والقوانین  ،النقابات المهنیة بمثابة جماعة مرجعیة لسلوك أعضائها

إما لنیل االستحسان والرضا من هذا الكیان الذي  ،والقواعد التي تضمن لها تحقیق التزام األعضاء وامتثالهم

أو خوفا من الجزاء والحرمان من الحقوق  ،لةینتمون إلیه لما یترتب على ذلك من تمتعهم بحقوقهم كام

  . المكفولة لهم 

 والعمال لألساتذة النقابیة الحركة بین العالقة اكتشاف الىفقد تطرقت " 2010 ،شطیبي" أما دراسة

وقد كانت النتائج سلبیة فیما یتعلق  ،من جهة أخرى الجزائریة الجامعة في البیداغوجي األداءوبین  ،من جهة

 لألداء دافعا لیس االتحاد نشاط أن یعتبرون العمال من% 82.1 أن النتائج بینت حیث ،لنقابةاتلك بدور 

 دافعا لیس اعتبروه% 38.6 أن حین في ،له معرقال یعتبرونه العمال من% 61.4 وأن ،للعمال البیداغوجي

   .البیداغوجي لألداء معرقال وال

جاءت دراسة  ،الدولي الصعید على النقابات شاءإن حق بروز في الدولیة المنظمات دوروفیما یتعلق ب

 ،النقابات إنشاء حق تكریس في الدولیة واإلعالنات المواثیق سهاماتإ على لتسلط الضوء "2010 ،أورابح"

 ،النقابات إنشاء حق وحمایة تنظیم في األكبر الدور لعبت الدولیة العمل منظمة أنوقد كشفت الدراسة عن 

 عموما اإلنسان حقوق على رقابة سن في المتحدة األمم منظمة نهج انتهجت دولیةال المنظمات بعض أن كما

 على الدولیة المنظمات بعض رقابةاإلشارة إلى محدودیة  تولكن تم ،عنها معلن نقابات إنشاء حق وعلى

 لظ في الربح تحقیق إلى تسعى التي الجهات اتجاه الجزاء لعنصر تفتقر لكونها النقابات إنشاء في الحق

   . الجهات تلك قبل من الدولیة المعاییر وتجاهل العولمة نظام

مدى التزام النقابات العمالیة بمفهوم  على التعرفإلى  " Adefolaju , 2013 "وقد اتجهت دراسة 

 النقابات أن الدراسة نتائج كشفتوقد  ،والتعرف على أبرز المعوقات التي تواجهها في سبیل ذلك الدیموقراطیة

واستدلت على ذلك من خالل القول  الداخلیة اإلدارة في الدیمقراطیة مبادئ بعد تتشرب لمفي نیجیریا  العمالیة

  .  %23نسبة  األنشطة النقابیة لم تتعدى في المرأة مشاركةبأن 

فقد  ،في حل النزاعات بین المشغلین والعمال ومدى الحاجة إلیها أما بالنسبة لدور النقابات العمالیة

 یتعلق فیما العالقة ذات الجهات مختلف آراء على التعرف إلى "Tamanna , 2010" هدفت دراسة

 العمالیة النقابات إلى الحاجة مدى على للوقوف ،بنغالدش في الجاهزة المالبس قطاع في العمال بإضطرابات

 على والحفاظ ،لیتهاوفاع العمالیة النقابات دور زاد كلماوقد كشفت نتائج الدراسة عن أنه  ،األزمة تلك لمعالجة

   .لدى العاملین  التذمر حدة منسیقلل  ذلك فإن ،العاملین حقوق
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فقد  ،لتؤكد على أهمیة تفعیل دور النقابات العمالیة "  KIMERA , 2010 "كما جاءت دراسة 

 واكیسو منطقة في العمال بحق االنتهاكات واقعل دراسةتطرقت إلى موضوع صون كرامة العاملین في 

  .  العاملین ظروف تحسین إلى ذلك سیؤدي نشاط النقابات العمالیة زاد كلماف ،بأوغندا

یمكن أن  ي درجةألى إ على مفهوم الحریة في العمل النقابي و  "2011 ،مناصریة"فیما ركزت دراسة 

 ابیةالنق الحریةحیث أن  ،تستند تلك الحریة الى المعاییر الدولیة وما مستوى الحمایة التي یمكن ان تتمتع به

 انتهاكها حتى ال یتم دستوري اطار في ضوابطتلك  حدیدانما هي مقیدة بضوابط ویجب ت مطلقة حریة لیست

  . منها االنتقاص او

لتسلط الضوء في جانب منها على األسالیب والوسائل التي تتبعها  " 2013 ،جحا"وجاءت دراسة 

 لمسئولینل الشكاوي تقدیم من الیب والوسائلالنقابات في الدفاع عن مطالب العاملین حیث تتنوع تلك األس

حیث یتحدد  ،الجماعیة المفاوضات ثم ،االنتاج تقیید ثم ،باالحتجاجات القیام إلى ،األمر بادئ في واالدارة

  . المؤسسة فيداخل  المستخدمة األسالیب طبیعةدور النقابات بعدة أمور من بینها 

  

  

 السابقة  ما ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراساتأ:  

ن الدراسة الحالیة تناقش موضوع النقابات العمالیة من حیث دورها في تحقیق مصالح العاملین أ

واستنادًا إلى األنظمة المعمول  ،بوكالة الغوث في قطاع غزة من زاویة المصالح التي یمكن تحقیقها للعاملین

حیث تسعى  ،على حد علم الباحث ،اعربی - على االقل- وهو مجال لم یسبق البحث فیه  ،بها في الوكالة

الدراسة إلى اإلنطالق من األنظمة المعمول بها في وكالة الغوث نحو تحدید دور النقابة فیها، كما تركز 

ن أناهیك عن  ،قابات العمالیة في خدمة العاملینالدراسة بشكل أساسي على الجانب الفني والوظیفي للن

في ظل بیئة لها من الخصائص ما یمیزها عن غیرها من البیئات الموضوع یسلط الضوء على عمل النقابات 

انما هي تقتصر على ظروف  ،حیث ان ما تم التوصل الیه من دراسات سابقة تعرضت لهذا المجال ،األخرى

ضافة الى قلة الدراسات المحلیة فیما یتعلق إ ،وال یمكن تعمیم نتائجها على غیرها من بیئات ،خاصة ومحددة

فالباحث  ،وتأثیر النقابات الفلسطینیة بشكل خاص ،ر النقابات العمالیة على العاملین بشكل عامبموضوع تأثی

 ،جراء هذه الدراسة الى اثراء المكتبات العربیة والفلسطینیة بشكل خاص بمثل هذا الموضوعإ یسعى من وراء

ولندرة  ،همیةألما له من  كل ذلك یأتي في ظل توصیة باحثین سابقین بضرورة العمل على دراسة هذا المجال

عداد إمر الذي یشكل حافز ومبرر قوي لدى الباحث للشروع في األ ،األعمال والدراسات المتعلقة بهذا المجال

  .الدراسة 
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  المنهجیة واإلجراءات

  :مقدمة

 ،تعتبــر منهجیــة الدراســة وٕاجراءاتهــا محــورا رئیســا یــتم مــن خاللــه انجــاز الجانــب التطبیقــي مــن الدراســة

النتــائج التــي یــتم  وعـن طریقهــا یــتم الحصــول علــى البیانــات المطلوبــة إلجــراء التحلیــل اإلحصــائي للتوصــل إلــى

  . وبالتالي تحقق األهداف التي تسعى إلى تحقیقها ،تفسیرها في ضوء أدبیات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة

وكذلك أداة الدراسـة المسـتخدمة  ،الدراسةوعینة ومجتمع  متبعنهج الللمتناول هذا الفصل وصفا حیث ی

وینتهـي الفصـل بالمعالجـات اإلحصـائیة التـي ، قها وثباتهاومدى صد ،وكیفیة بنائها وتطویرها عدادهاإوطریقة 

  .یلي وصف لهذه اإلجراءات اوفیم, واستخالص النتائجلبیانات استخدمت في تحلیل ا

  

  :منهج الدارسة

رض الواقع وقابلة للدراسة والقیاس أحداث موجودة على أن الباحث یتناول بالدراسة ظواهر و أحیث 

جریاتها حیث یتفاعل معها بوصفها وتحلیلها بهدف الوقوف علیها والكشف كما هي دون تدخل الباحث في م

اتحاد الموظفین العرب بوكالة  دورعن مالبساتها  فإن هذا یتوافق والمنهج الوصفي التحلیلي للتعرف على 

دق للظاهرة وللوصول الى المعرفة الدقیقة والتصور األ ،الغوث في قطاع غزة في تحقیق مصالح العاملین

  .ضع الدراسة مو 

المنهج الذي یسعى لوصف الظواهر " بأنه التحلیلي الوصفي المنهج )100:2006( الحمداني یعرفو 

الراهنة فهو أحد أشكال التحلیل والتفسیر المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة، ویقدم  أوأو األحداث المعاصرة، 

ندرسها  دارسة والظواهر التيوتتطلب معرفة المشاركین في ال بیانات عن خصائص معینة في الواقع،

   ."التي نستعملها لجمع البیانات واألوقات
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  :استخدم الباحث مصدرین أساسین للمعلومات

اســتبانة الدراســة  تصــمیمتــم تجمیــع البیانــات مــن خــالل البحــث فــي الجانــب المیــداني و  : المصــادر األولیــة .1

زمة في موضوع البحث ومن ثم تفریغها على عینة البحث وحصر وتجمیع المعلومات الال هاتوزیع ومن ثم

اإلحصــائي  )SPSS ) Statistical Package for Social Science ج وتحلیلهــا باســتخدام برنــام

واســـتخدام االختبـــارات االحصـــائیة المناســـبة بهـــدف الوصـــول لـــدالالت ذات قیمـــة ومؤشـــرات تـــدعم هـــدف 

 .الدراسة 

 

إلـي مصـادر البیانـات الثانویـة  دراسـةاإلطـار النظـري للفـي معالجـة  ه الباحـثحیث اتج: المصادر الثانویة .2

 ،والوثـائق والتي تتمثل فـي الكتـب والمراجـع العربیـة واألجنبیـة ذات العالقـة، والـدوریات والمقـاالت والتقـاریر

واألبحــــاث والدراســــات الســــابقة التــــي تناولــــت موضــــوع الدارســــة، والبحــــث والمطالعــــة فــــي مواقــــع اإلنترنــــت 

 .المختلفة

 

  

  :الدراسة ع مجتم

وكالــة الغــوث  جمیــع مــوظفين المجتمــع المســتهدف یتكــون مــن إبنــاءا علــى مشــكلة الدراســة وأهــدافها فــ

ووفقا لبیانات  ،وقطاع العمالالخدمات العامة وقطاع التعلیم العاملین في كل من قطاع  الدولیة في قطاع غزة

حیــث ,  موظــف )12827(القطاعــات لــك بلــغ عــدد المــوظفین فــي توكالــة الغــوث الدولیــة فــي قطــاع غــزة فقــد 

  .تصنیف وأعداد العاملین في وكالة الغوث الدولیة في قطاع غزة ) 3(یوضح الجدول رقم 

  

  مجتمع الدراسة): 3(جدول 

  عدد الموظفین  قطاع العمل

  8233  قطاع التعلیم

  2715  قطاع الخدمات العامة

  1879  قطاع العمال

  12827  اإلجمالي

  2014، موارد البشریة بوكالة غوث وتشغیل الالجئین في قطاع غزةدائرة ال: المصدر 



92 
 

  :عینة الدراسة

تمثلت عینة الدراسة في حدها األدنى من فقد وفق المعادالت المستخدمة الحتساب حجم العینة، 

موظف یمثلون ) 12827(موظف موزعین على القطاعات الثالث لمجتمع الدراسة، وذلك من أصل ) 373(

قام الباحث باستخدام من مجتمع الدراسة، وقد %) 2,9(لدراسة، وبلغت نسبة عینة الدراسة كامل مجتمع ا

إستبانة الختبار  )40(حیث تم توزیع عینة استطالعیة حجمها  ،طریقة العینة العشوائیة الطبقیة حسب القطاع

ستبانة لالختبار تم وبعد التأكد من صدق وسالمة اال. االتساق الداخلي والصدق البنائي وثبات اإلستبانة

بلغ حجم  ، وبعد استبعاد االستبانات غیر المعبأة بالشكل الصحیحإستبانة على مجتمع الدراسة )460(توزیع 

  .من االستبانات الموزعة )%6.89(بنسبة  أي استبانة )241(والصالحة للتحلیل  االستبانات المستردة

  :  )Moore et Al, 2003(العینة طریقة احتساب حجم   - 

 : التالیة )1( المعادلة خالل استخدام من العینة حجم سابتحا تم
2

2

Z
n

m

 
  
 

              (1) 

  :حیث

Z  :  مثالً (القیمة المعیاریة المقابلة لمستوى داللة معلوم :Z=1.96  0.05لمستوى داللة .(  

m  :0.05: مثالً (ة العشریة وُیعّبر عنه بالعالم: الخطأ الهامشي(  

  

  : التالیة) 2( یتم تصحیح حجم العینة في حالة المجتمعات النهائیة من المعادلةو 

n الُمَعّدل   = 
1 

nN

N n
        (2) 

  تمثل حجم المجتمع Nحیث 

    

  :حجم العینة یساوي نجد أن) 1(باستخدام المعادلة و 
2

1.96
384

2 0.05

 
  

 
n  

  :یساوي) 2(ّدل باستخدام المعادلة فإن حجم العینة الُمعَ ،  = 12827Nالدراسة حیث أن مجتمع و 

n الُمَعّدل   = 373
138412827

12827384





 

  

  .األقلى عل )373( وبذلك فإن حجم العینة المناسب في هذه الحالة یساوي
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  )4(جدول 

  الفعلیة عینة الدراسة

%النسبة المئویة   المستردةحجم العینة   قطاع العمل  

 58.3  240  قطاع التعلیم

 22.3  92  قطاع الخدمات العامة

 19.4  80  قطاع العمال

 100.0  412  اإلجمالي

  

  

  

  )3(شكل 

  حسب قطاع العمل الفعلیة للدراسةعینة حجم ال

قطاع الخدمات

22.3%

قطاع التعلیم

58.3%

قطاع العمال

19.4%
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  :أداة الدراسة

دور اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة في تحقیق مصالح  " تم إعداد إستبانة حول

  : إستبانة الدارسة ثالث أقسام رئیسةوقد تضمنت  "العاملین 

  

, لميالمؤهل الع, الفئة العمریة, الجنس( المستجیبعن  البیانات الشخصیةوهو عبارة عن : القسم األول

  .)الدرجة الوظیفیة, سنوات الخبرة, قطاع العمل

  

  

  :مجاالت  6موزع على , فقرة 61ویتكون من , مجاالت الدراسةوهو عبارة عن  :القسم الثاني

  .فقرات) 9(ویتكون من , نظام األجور والرواتب: المجال األول

  .فقرة) 11(ویتكون من , نظام التأمین الصحي: المجال الثاني

  .فقرات) 10(ویتكون من , نظام اإلجازات :الثالمجال الث

  .فقرة) 11(ویتكون من , نظام العالوات: المجال الرابع

  .فقرات) 10(ویتكون من , مكافئة نهایة الخدمة: المجال الخامس

  . فقرات) 10(ویتكون من , صنادیق التوفیر: المجال السادس

  

  .ملین العرب بوكالة الغوثاتحاد العا أهم األدوار التي یقوم بها :القسم الثالث
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  ):5(تم استخدام مقیاس لیكرت الخماسي لقیاس استجابات المبحوثین لفقرات االستبیان حسب جدول 

  

  درجات مقیاس لیكرت الخماسي): 5(جدول 

  االستجابة
موافق بدرجة 

  قلیلة جدا

موافق بدرجة 

  قلیلة

موافق بدرجة 

  متوسطة

بدرجة  موافق

  كبیرة

موافق بدرجة 

  جدا كبیرة

  5  4  3  2  1  الدرجة

  

وبذلك یكون الوزن النسبي في هذه الحالة " موافق بدرجة قلیلة جدا " لالستجابة ) 1(اختار الباحث الدرجة 

  .وهو یتناسب مع هذه االستجابة% 20هو

  

  :الدراسة  تطبیقخطوات 

الموظفین العرب بوكالة  دور اتحاد" لمعرفة  االستبانة كأداة رئیسیة لجمع البیانات وقام الباحث بإعداد 

  -: الخطوات التالیة اتبع الباحث قد ، و "الغوث في قطاع غزة في تحقیق مصالح العاملین

واالســتفادة منهــا فــي بنــاء , الدراســات الســابقة ذات الصــلة بموضــوع الدراســةاألدب اإلداري و اإلطــالع علــى  -1

  .اإلستبانة وصیاغة فقراتها

امعــات الفلســطینیة والمشــرفین اإلداریــین فــي تحدیــد أبعــاد اإلســتبانة استشــار الباحــث عــددًا مــن أســاتذة الج -2

 .وفقراتها

 .تحدید المجاالت الرئیسیة التي شملتها اإلستبانة -3

 . تحدید الفقرات التي تقع تحت كل مجال -4

وعرضـــها علـــى  فقـــرة) 63(مجـــاالت و ) 6(تـــم تصـــمیم اإلســـتبانة فـــي صـــورتها األولیـــة وقـــد تكونـــت مـــن  -5

 .راء التعدیالت الالزمة بناء على مالحظات وتوصیات المشرف المشرف حیث تم إج
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مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص فــي هــذا ) 10(وعــددهم مــن المحكمــین  مجموعــةتــم عــرض اإلســتبانة علــى  -6

المجال والذین قاموا بدورهم بإعطاء بعض النصائح والتعدیالت على االستبانة كما هو موضح في ملحـق 

 . )3(ي ملحق رقم واالستبانة ف) 2(و ) 1(رقم 

تم الحصول على كتاب لتسهیل مهمة الباحث من عمادة الدراسات العلیا وتقدیمه للجهات المعنیـة بغـرض  -7

كمـا وتـم التقـدم , ) 4(تسهیل مهمة توزیع االستبانة على العینة المستهدفة كما هو موضـح فـي ملحـق رقـم 

ونـروا فـي قطـاع غـزة لتسـهیل مهمـة توزیـع بطلب للحصول علـى موافقـة مـدیر دائـرة المـوارد البشـریة فـي اال

  ) .5(كما هو موضح في ملحق رقم االستبانة على العینة المستهدفة 

لتسـتقر , في ضوء أراء المحكمین تم تعدیل بعض فقرات اإلستبانة من حیث الحـذف أو اإلضـافة والتعـدیل -8

 ).3( رقم ملحق كما هو موضح في فقرة) 61(اإلستبانة في صورتها النهائیة على 

استبانة بهدف فحص صـدق ) 40(حیث قام الباحث بتوزیع  ،تم توزیع االستبانة على العینة االستطالعیة -9

) 412(اسـتبانة علـى أفـراد عینـة الدراسـة وقـد تـم اسـترداد ) 460(بعد ذلـك جـرى توزیـع . وثبات االستبانة 

  .دفة صالحة للتحلیل وهو ما یمثل كامل العینة المسته جمیعهااستبانة وكانت 
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  فحص صدق وثبات االداة

  :صدق االستبیان: أوال 

، كما یقصد )105: 2010الجرجاوي،" (أن یقیس االستبیان ما وضع لقیاسه" صدق االستبانة یعني  

شمول االستقصاء لكل العناصر التي یجب أن تدخل في التحلیل من ناحیة، ووضوح فقراتها "بالصدق 

وقد تم ). 2001عبیدات وآخرون، " (، بحیث تكون مفهومة لكل من یستخدمهاومفرداتها من ناحیة ثانیة

  :التأكد من صدق اإلستبانة بطریقتین

 ":الصدق الظاهري"صدق المحكمین  -1

مجال الظاهرة  في المتخصصین المحكمین من عدًدا الباحث یختار أن هو"یقصد بصدق المحكمین 

من المحكمین  عددحیث تم عرض اإلستبانة على ) 107: 2010الجرجاوي،" (الدراسة موضوع المشكلة أو

والعمل النقابي حیث تألفت لجنة  والبحث العلمي واإلحصاء االدارة مجاالت فيمن ذوي الخبرة واالختصاص 

متخصصین من أعضاء هیئة التدریس في الجامعة اإلسالمیة بغزة وجامعة األزهر بغزة  10المحكمین من 

 ،المحكمین لجنة على أسماء )2(الملحق رقم  یشتملو في قطاع غزة لة الغوث واتحاد الموظفین العرب بوكا

وقد استجاب  حیث أبدى المحكمون آراءهم ومالحظاتهم حول مدى وضوح عبارات االستبانة ومدى مناسبتها،

بالتنسیق مع  الباحث آلراء المحكمین وقام بإجراء ما یلزم من حذف وتعدیل في ضوء المقترحات المقدمة

الحة للتطبیق في توصل الباحث الى الصدق الظاهري لالستبانة واعتبارها صوبذلك  ،شرف األكادیميالم

  . )3(الملحق رقم ب صورتها النهائیة

  

  :صدق المقیاس -2

 Internal Validityاالتساق الداخلي : أوال

تنتمي إلیة  یقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذي

قام الباحث بتوزیع عینة استطالعیة مكونة من فبعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة  ،هذه الفقرة

حساب  حیث تم ،االتساق الداخلي لإلستبانةصدق  استبیان على العینة المستهدفة بغرض حساب )40(

  . جة الكلیة للمجال نفسهمعامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجاالت اإلستبانة والدر 
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  " : نظام األجور والرواتب" مجال الصدق الداخلي لفقرات  1.2

والدرجة " نظام األجور والرواتب " معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال ) 6(جدول یوضح 

یث أن القیمة ح ،α ≥0.05الكلیة للمجال، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى معنویة 

  .لقیاسه تلما وضع ةصادق المجال فقرات عتبرتوبذلك   ،0.05االحتمالیة لكل فقرة أقل من 

  )6(جدول 

  والدرجة الكلیة للمجال"  نظام األجور والرواتب" مجال االرتباط بین كل فقرة من فقرات  معامل

  الفقرة  م

ن
سو

یر
 ب
مل

عا
م

  

ط
با
رت
ال
ل

ة  
لی
ما

حت
اال

ة 
یم

لق
ا

)
S
ig

(.
  

  *0.000 889.  التحاد اهتماما بقضایا تحسین أجور ورواتب العاملینیبدي ا   .1

2.   

یفي االتحاد بالوعود التي یقطعها على نفسه تجاه العاملین فیما یتعلق 

  بتحسین األجور والرواتب قدر اإلمكان
.866  0.000* 

3.   

یحرص االتحاد على توعیة العاملین بحقوقهم فیما یتعلق باألجور 

  والرواتب
.834 0.000* 

4.   

یلبي االتحاد مطالب العاملین من خالل ما یقوم به من إجراءات متعلقة 

  بتحسین مستوى األجور والرواتب
.845 0.000* 

5.   

یعمل االتحاد كدافع لزیادة اإلنتاجیة من خالل ما یقوم به من مطالبة 

  بحقوق العاملین في مجال األجور الرواتب
.872 0.000* 

6.   

واة بین قطاعات العمل المختلفة في یتحرك االتحاد على قدم المسا

  االونروا
.760 0.000* 
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7.   

یساهم االتحاد إلى حد كبیر في تحسین مستوى األجور والرواتب بشكل 

  مرضي للعاملین
.913 0.000* 

8.   

یطالب االتحاد بالحق في أجر وراتب مجزي للعاملین بعیدا عن 

  مقایضتها بحقوق أخرى
.901 0.000* 

9.   

تحاد كممثل عن العاملین فیما یتعلق بقضایا توجد أهمیة لوجود اال

  األجور والرواتب
.728 0.000* 

  . α≥0.05داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائیًا عند  *

  

  " : نظام التأمین الصحي" مجال الصدق الداخلي لفقرات  2.2

درجة الكلیة وال" نظام التأمین الصحي " معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال ) 7(جدول یوضح 

 فقرات عتبرتوبذلك  ،α ≥0.05للمجال، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى معنویة 

  .لقیاسه تلما وضع ةالمجال صادق

  )7(جدول 

  والدرجة الكلیة للمجال"  نظام التأمین الصحي" مجال االرتباط بین كل فقرة من فقرات  معامل

  الفقرة  م

ن
سو

یر
 ب
مل

عا
م

  

ل
ط
با
رت
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ة  
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ة 
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1.   

یحرص االتحاد على توفیر الخدمة الصحیة المناسبة لجمیع العاملین 

  .ضمن شروط مریحة 
.886 *0.000 
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2.   

یقوم االتحاد بتمثیل مطالب العاملین على صعید التأمین الصحي بشكل 

  فاعل
.787 *0.000 

3.   

لق بالخدمات ینجح االتحاد في تحقیق مكتسبات للعاملین فیما یتع

  الصحیة والطبیة المقدمة لهم
.861 *0.000 

4.   

یحرص االتحاد على توعیة العاملین بحقوقهم فیما یتعلق بقضایا التأمین 

  الصحي
.801 *0.000 

5.   

تساهم إنجازات االتحاد على صعید التأمین الصحي في تعمیق والء 

  العاملین للوكالة
.781 *0.000 

 0.000* 854.  هتمام كافي من قبل االتحادیحظى موضوع التأمین الصحي با   .6

7.   

یستجیب االتحاد للشكاوي المقدمة من قبل العاملین فیما یتعلق بقضایا 

  التأمین الصحي
.833 *0.000 

8.   

یسعى االتحاد الى وضع الیات لتحسین وتطویر خدمة التأمین الصحي 

  من خالل عقد لقاءات دوریة مع ادارة الوكالة
.804 *0.000 

9.   

تحاد على التنسیق مع وزارة الصحة الفلسطینیة بهدف الحصول یعمل اال

  على مزایا اكثر لصالح العاملین في مجال التأمین الصحي
.841 *0.000 

10. 

یسعى االتحاد الیجاد البدائل في حالة عدم توفر الخدمات الصحیة 

  والطبیة الكافیة في قطاع غزة
.799 *0.000 

 0.000* 895.  علق بنظام التأمین الصحيیوجد رضى عن أداء االتحاد فیما یت .11

  . α≥0.05داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائیًا عند  *
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  " : نظام اإلجازات" مجال الصدق الداخلي لفقرات  3.2

والدرجة الكلیة " نظام اإلجازات " معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال ) 8(جدول یوضح 

وبذلك تعتبر فقرات  ، α ≥0.05الرتباط المبینة دالة عند مستوى معنویة للمجال، والذي یبین أن معامالت ا

  .المجال صادقة لما وضعت لقیاسه

  )8(جدول 

  والدرجة الكلیة للمجال"  نظام اإلجازات" معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال 

  الفقرة  م

ن
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عا
م
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  *0.000 779.  أداء االتحاد فیما یتعلق بنظام االجازاتیوجد رضى عن    .1

2.   

یعمل االتحاد على تلبیة مطالب العاملین فیما یتعلق بنظام اإلجازات قدر 

  االمكان
.836 0.000* 

 *0.000 860.  یولي االتحاد نظام االجازات قدرا كافیا من االهتمام   .3

 *0.000 848.  یتعامل االتحاد بشكل عادل مع كافة أنواع االجازات   .4

5.   

یراعي االتحاد توفیر االجازات مدفوعة األجر بهدف تمكین العاملین من 

  أداء الشعائر الدینیة
.820 0.000* 

6.   

یتعامل االتحاد مع نظام االجازات للعاملین بشكل یتالئم مع نظام دوامهم 

  )أیام أسبوعیا  6أیام أسبوعیا أونظام  5نظام ( األسبوعي 
.907 0.000* 
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 *0.000 834.  االتحاد إلى حد كبیر في تحسین استفادة العاملین من االجازاتیساهم    .7

8.   

تتم مطالبة االتحاد بالحق في اجازات مدفوعة بعیدا عن مقایضتها 

  )مثل األجور والرواتب ( بحقوق أخرى 
.855 0.000* 

 *0.000 747.  یوجد حاجة الى االتحاد كممثل لمطالب العاملین في مجال اإلجازات   .9

10. 

یحرص االتحاد على التواصل مع العاملین لتوعیتهم بنظام االجازات 

  والحصول على تغذیة راجعة منهم
.821 0.000* 

  . α≥0.05داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائیًا عند  *

  

  " : نظام العالوات" مجال الصدق الداخلي لفقرات  4.2

والدرجة الكلیة " نظام العالوات " ل معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجا) 9(جدول یوضح 

وبذلك تعتبر فقرات  ، α ≥0.05للمجال، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى معنویة 

  .المجال صادقة لما وضعت لقیاسه 

  )9(جدول 

  والدرجة الكلیة للمجال"  نظام العالوات" مجال االرتباط بین كل فقرة من فقرات  معامل

  لفقرةا  م
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1.   

یحرص االتحاد على توفیر العالوات للموظفین بما یتناسب مع التصنیف 

  الوظیفي لهم
.841 0.000* 
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2.   

یمارس االتحاد دور مرضي فیما یتعلق بحمایة حقوق العاملین في نیل 

  عالوات مناسبة
.892 0.000* 

3.   

ركة في اجراء المسوحات لتحدید مقدار یحرص االتحاد على المشا

  العالوات بشكل دقیق 
.745 0.000* 

 *0.000 881.  ینجح االتحاد في تحقیق إنجازات للعاملین في مجال العالوات    .4

5.   

یسعى االتحاد الى التواصل مع العاملین بهدف تحدید مطالبهم بشأن 

  العالوات وتطبیق مبدأ المفاوضة الجماعیة
.765 0.000* 

6.   

اهم االتحاد في نقل مطالب العاملین إلى إدارة الوكالة بشكل مرضي یس

  فیما یتعلق بنظام العالوات
.889 0.000* 

7.   

یحرص االتحاد على حصول العاملین في قطاع غزة على العالوات التي 

  یحصل علیها أقرانهم في مناطق عملیات الوكالة أخرى
.880 0.000* 

8.   

ا لتمثیلهم أمام ادارة الوكالة وتحقیق یعتبر العاملون وجود االتحاد مهم

  مصالحهم في مجال العالوات
.838 0.000* 

 *0.000 887.  یولي االتحاد قدرا كافیا من االهتمام لكافة أنواع العالوات    .9

10. 

یسعى االتحاد الى وضع الیات لتطویر نظام العالوات بما یلبي مصالح 

  العاملین
.845 0.000* 

 *0.000 783.  ي مجال العالوات على تحفیز العاملین تعمل انجازات االتحاد ف .11

 . α≥0.05داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائیًا عند  *
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  " : مكافئة نهایة الخدمة" مجال الصدق الداخلي لفقرات  5.2

والدرجة "  مكافئة نهایة الخدمة"  مجالاالرتباط بین كل فقرة من فقرات  معامل )10(جدول یوضح 

 عتبرتوبذلك  ، α ≥0.05معنویة  مستوى، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند لالكلیة للمجا

  . لقیاسه تلما وضع ةالمجال صادق فقرات

  

  )10(جدول 

  والدرجة الكلیة للمجال"  مكافئة نهایة الخدمة" مجال االرتباط بین كل فقرة من فقرات  معامل

  الفقرة  م
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1.   

یولي االتحاد اهتماما كافیا لحق العاملین في الحصول على مكافئة نهایة 

  الخدمة
.781 0.000* 

2.   

یفي االتحاد بالوعود التي یقطعها على نفسه تجاه العاملین فیما یتعلق 

  بتحسین مكافئة نهایة الخدمة قدر االمكان
.831 0.000* 

3.   

زات مرضیة للعاملین في مجال مكافئة ینجح االتحاد في تحقیق إنجا

  نهایة الخدمة 
.863 0.000* 

 *0.000 785.  یسعى االتحاد الى تحسین تعویض مكافأة نهایة الخدمة بشكل مستمر   .4

5.   

یساهم االتحاد في نقل مطالب العاملین إلى إدارة الوكالة بشكل مرضي 

  فیما یتعلق بزیادة مكافئة نهایة الخدمة
.848 0.000* 
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6.   

م إنجازات االتحاد في مجال مكافئة نهایة الخدمة في تعمیق والء تساه

  العاملین للوكالة
.754 0.000* 

7.   

( یتعامل االتحاد بالشكل المناسب مع كافة انواع مكافئات انتهاء الخدمة 

  ...)الخ , انتهاء الخدمة بسبب العجز , انتهاء الخدمة بسبب الوفاة 
.814 0.000* 

8.   

االتحاد مهما لتمثیلهم أمام ادارة الوكالة وتحقیق  یعتبر العاملون وجود

  مصالحهم في مجال مكافئات نهایة الخدمة
.716 0.000* 

9.   

یعمل االتحاد على وضع الیات لتحسین قوانین مكافئة نهایة الخدمة 

  لصالح العاملین
.901 0.000* 

10. 

یمارس االتحاد دور مرضي فیما یتعلق بحمایة حقوق العاملین في نیل 

  ئة نهایة خدمة مناسبةمكاف
.892 0.000* 

  . α≥0.05داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائیًا عند  *

  

  " : صنادیق التوفیر" مجال الصدق الداخلي لفقرات  6.2

والدرجة الكلیة "  صنادیق التوفیر"  مجالاالرتباط بین كل فقرة من فقرات  لمعام) 11(جدول یوضح 

 فقرات عتبرتوبذلك  ، α ≥0.05معنویة  مستوىالرتباط المبینة دالة عند ، والذي یبین أن معامالت اللمجال

   . لقیاسه تلما وضع ةالمجال صادق
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  )11(جدول 

  والدرجة الكلیة للمجال"  صنادیق التوفیر" مجال االرتباط بین كل فقرة من فقرات  معامل

  الفقرة  م

ن
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م
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 *0.000 675.  االتحاد اهتماما كافیا لحق العاملین في الحصول على مكافئة توفیر یولي   .1

 *0.000 .891  ینجح االتحاد في رفع نسبة مساهمة الوكالة في صندوق التوفیر   .2

3.   

یتابع االتحاد تطبیق التفاهمات التي یتم التوصل الیها مع الوكالة في 

  مجال صنادیق التوفیر
852. 0.000* 

 *0.000 .960  تحاد الى تحسین أداء صندوق التوفیر بشكل مستمریسعى اال   .4

5.   

یساهم االتحاد في نقل مطالب العاملین إلى الوكالة بشكل مرضي فیما 

  یتعلق برفع نسبة مساهمة الوكالة في صندوق التوفیر
914. 0.000* 

6.   

یحرص االتحاد على مراقبة التغییرات التي قد تجریها الوكالة على هیكلیة 

  ق التوفیر صندو 
900. 0.000* 

7.   

یحرص االتحاد على التواصل مع العاملین وموافاتهم بالتغیرات التي 

  تحصل في صندوق التوفیر 
848. 0.000* 

8.   

یعتبر العاملون وجود االتحاد مهما لتمثیلهم أمام ادارة الوكالة وتحقیق 

  مصالحهم في مجال صندوق التوفیر
867. 0.000* 
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9.   

الیات لتحسین القوانین المتعلقة بصنادیق  یعمل االتحاد على وضع

  التوفیر لصالح العاملین
907. 0.000* 

10. 

یمارس االتحاد دور مرضي فیما یتعلق بحمایة حقوق العاملین في نیل 

  مكافئة توفیر مناسبة
947. 0.000* 

  . α≥0.05داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائیًا عند  *

  

  Structure Validity البنائيالصدق : ثانیا

یعتبر الصدق البنائي أحد مقاییس صدق األداة الذي یقیس مدى تحقق األهداف التي ترید األداة 

 .الوصول إلیها، ویبین مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلیة لفقرات اإلستبانة

 

  )12(جدول 

  لیة لإلستبانةدرجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الك معامل االرتباط بین

  المجال

  معامل بیرسون

  لالرتباط

القیمة 

  (.Sig)االحتمالیة

  *0.000 900.  .نظام األجور والرواتب

  *0.000 867. .نظام التأمین الصحي

  *0.000 814. .نظام اإلجازات

 0.000* 846. .نظام العالوات

 0.000* 845. .مكافئة نهایة الخدمة

 0.000* 890. .صنادیق التوفیر

  . α≥0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة *                   
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عند مستوى معنویة أن جمیع معامالت االرتباط في جمیع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائیًا ) 12(یبین جدول 

0.05≤α ، وبذلك تعتبر جمیع مجاالت اإلستبانة صادقه لما وضع لقیاسه.  

 

  

   :Reliabilityثبات اإلستبانة  

" متتالیـة مـرات عـدة تطبیقـه أعیـد إذا النتـائج االسـتبیان نفـس یعطـي أن"یقصـد بثبـات االسـتبانة هـو 

إلـــى أي درجـــة یعطـــي المقیـــاس قـــراءات متقاربـــة عنـــد كـــل مـــرة "، ویقصـــد بـــه أیضـــا )97: 2010الجرجـــاوي،(

" أوقــــات مختلفــــة أو مــــا هــــي درجــــة اتســــاقه وانســــجامه واســــتمراریته عنــــد تكــــرار اســــتخدامه فــــي, یســــتخدم فیهــــا

  ). 2002القحطاني، (

  :نة الدراسة من خاللوقد تحقق الباحث من ثبات إستبا

  :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ    - أ

حیـــث تســـتخدم هـــذه الطریقـــة لمعرفـــة مـــدى  ،اســـتخدم الباحـــث طریقـــة ألفـــا كرونبـــاخ لقیـــاس ثبـــات اإلســـتبانة

خــل االســتبانة وكــذلك ارتبــاط كــل محــور مــع االســتبانة ككــل وهــو مــا ارتبــاط العبــارات مــع بعضــها الــبعض دا

یعرف بمعامل ألفـا والـذي یمثـل مـدى ارتبـاط العبـارات مـع بعضـها الـبعض داخـل االسـتبانة وكـذلك ارتبـاط كـل 

 ).13(جدول كانت النتائج كما هي مبینة في وباستخدام طریقة ألفا كرونباخ  ،عبارة مع االستبانة ككل

 

أن قیمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ مرتفعــة لكــل مجــال حیــث ) 13(لنتــائج الموضــحة فــي جــدول ویتضــح مــن ا

وكــذلك قیمــة الصــدق الــذاتي ). 0.984(بینمــا بلغــت لجمیــع فقــرات اإلســتبانة ) 0.945,0.965(تتــراوح بــین 

 وهــذا) 0.992(بینمــا بلغــت لجمیــع فقــرات اإلســتبانة  )0.972،0.982(مرتفعــة لكــل مجــال حیــث تتــراوح بــین 

  .یعنى أن معامل الثبات مرتفع
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  )13(جدول 

  معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات اإلستبانة

  *الصدق الذاتي  معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  المجال

 0.974 0.949 9  .نظام األجور والرواتب

 0.978 0.956 11 .نظام التأمین الصحي

 0.975 0.951 10 .نظام اإلجازات

 0.977 0.954 11 .نظام العالوات

 0.972 0.945 10 .مكافئة نهایة الخدمة

 0.982 0.965 10 .صنادیق التوفیر

 0.992 0.984 61  جمیع المجاالت معا

  الجذر التربیعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ=  الصدق الذاتي*        

  1=  الحد األعلى لمعامل الثبات 

 

كـون الباحـث قـد وی. قابلة للتوزیع) 3(ا هي في الملحق تكون اإلستبانة في صورتها النهائیة كمبذلك و 

إستبانة الدراسة مما یجعله على ثقـة تامـة بصـحة اإلسـتبانة وصـالحیتها لتحلیـل النتـائج تأكد من صدق وثبات 

  .واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضیاتها

  

  :Split Half Method التجزئة النصفیة ةطریق - ب

واألســــئلة ذات األرقــــام  األســــئلة ذات األرقــــام الفردیـــة،( جـــزأیناالختبــــار إلــــي حیـــث تــــم تجزئــــة فقـــرات 

رتبــاط بــین درجــات األســئلة الفردیــة ودرجــات األســئلة الزوجیــة وبعــد ذلــك تــم االب معامــل احســتــم ثــم ) الزوجیــة

=  االرتبـاط المعـدلمعامـل : Spearman Brown تصـحیح معامـل االرتبـاط بمعادلـة سـبیرمان بـراون
2r

1 r
 

وتــم الحصــول علــى النتــائج . ودرجــات األســئلة الزوجیــة رتبــاط بــین درجــات األســئلة الفردیــةمعامــل اال rحیــث 

  ).14(الموضحة في جدول 
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   )14(جدول 

  االستبانة لقیاس ثبات  التجزئة النصفیة ةطریق

  المجال  م 
معامل 

  االرتباط 

االرتباط معامل 

  المعدل

 0.973 0.947  .رواتبنظام األجور وال   .1

 0.971 0.944 .نظام التأمین الصحي   .2

 0.970 0.941 .نظام اإلجازات   .3

 0.957 0.917 .نظام العالوات   .4

 0.945 0.896 .مكافئة نهایة الخدمة   .5

 0.968 0.937 .صنادیق التوفیر   .6

 0.988 0.976  معا جمیع المجاالت  

 

 ســـبیرمان بـــراون( االرتبـــاط المعـــدلعامـــل مـــة مأن قی) 14(جـــدول واضـــح مـــن النتـــائج الموضـــحة فـــي 

Spearman Brown( إحصائًیا هودال رتفعهم. 

  

  :المعالجات اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة

 Statistical Package for theتفریغ وتحلیـل اإلسـتبانة مـن خـالل برنـامج التحلیـل اإلحصـائي تم 

Social Sciences  (SPSS).  
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  :Normality Distribution Test اختبار التوزیع الطبیعي  

الختبـار مـا  K-S) (  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروف تم استخدام

  ).15( في جدول، وكانت النتائج كما هي مبینة إذا كانت البیانات تتبع التوزیع الطبیعي من عدمه

  )15(جدول 

  التوزیع الطبیعيیوضح نتائج اختبار 

  المجال
الحتمالیة القیمة ا

(Sig.) 

 0.954  .نظام األجور والرواتب

 0.921 .نظام التأمین الصحي

 0.423 .نظام اإلجازات

 0.112 .نظام العالوات

 0.476 .مكافئة نهایة الخدمة

 0.899 .صنادیق التوفیر

  0.492  جمیع مجاالت االستبانة

  

ت الدراســة مجــاالجمیــع ل (.Sig) القیمــة االحتمالیــة أن) 15(جــدول واضــح مــن النتــائج الموضــحة فــي 

 حیـث, یتبـع التوزیـع الطبیعـي تالمجـاال هـذهوبـذلك فـإن توزیـع البیانـات ل  α ≥0.05 مسـتوى الداللـةمـن  أكبر

  . سیتم استخدام االختبارات المعلمیة لإلجابة على فرضیات الدراسة
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  :تم استخدام األدوات اإلحصائیة التالیة

 .الدراسة عینةوصف ل ):Frequencies & Percentages( النسب المئویة والتكرارات - 1

 .والمتوسط الحسابي النسبي المتوسط الحسابي - 2

 .لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة, )Cronbach's Alpha( اختبار ألفا كرونباخ - 3

  لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة Split Half Method التجزئة النصفیة ةطریق - 4

مـا إذا كانـت  لمعرفـةK-S) (   : Kolmogorov-Smirnov Test سـمرنوف - اختبـار كولمجـوروف - 5

 .البیانات تتبع التوزیع الطبیعي من عدمه

تــم قــد : لقیــاس درجــة االرتبــاط) Pearson Correlation Coefficient(معامــل ارتبــاط بیرســون  - 6

 .والصدق البنائي لالستبانة لحساب االتساق الداخلي استخدامه

لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد وصــلت ) T-Test( فــي حالــة عینــة واحــدة Tاختبــار  - 7

ولقـد تـم اسـتخدامه للتأكـد مـن داللــة . أم زادت أو قلـت عـن ذلـك 3وهـي  درجـة الموافقـة المتوسـطة إلـي

 .المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة

 تالمعرفة ما إذا كـان هنـاك فروقـ) Independent Samples T-Test( في حالة عینتین Tاختبار  - 8

 . ذات داللة إحصائیة بین مجموعتین من البیانات المستقلة

لمعرفـة مـا إذا ) One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبـار تحلیـل التبـاین األحـادي  - 9

 .كان هناك فروقات ذات داللة إحصائیة بین ثالث مجموعات أو أكثر من البیانات
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  الخامسالفصل 

  

  

  ضیات الدراسةتحلیل البیانات واختبار فر 

  

  

  

  

 مقدمة.  

  البیانات الشخصیةالدراسة وفق  لعینةالوصف اإلحصائي.  

 اختبار فرضیات الدراسة. 
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  :مقدمة

، وذلك من خالل اإلجابة عن تحلیل البیانات واختبار فرضیات الدراسةیتضمن هذا الفصل عرضًا ل

والوقوف على , وصل إلیها من خالل تحلیل فقراتهاأسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم الت

, سنوات الخبرة, قطاع العمل, المؤهل العلمي, الفئة العمریة, الجنس(التي اشتملت على  البیانات الشخصیة

إذ تم استخدام  ,الدراسة إستبانةلذا تم إجراء المعالجات اإلحصائیة للبیانات المتجمعة من , )الدرجة الوظیفیة

للحصول على نتائج الدراسة التي سیتم عرضها  (SPSS)م اإلحصائیة للدراسات االجتماعیة برنامج الرز 

  . وتحلیلها في هذا الفصل

  

   البیانات الشخصیةالدراسة وفق  لعینةالوصف اإلحصائي 

  الشخصیة  البیاناتوفق  لخصائص عینة الدراسة وفیما یلي عرض

  

  عینة الدراسة حسب الجنستوزیع  -

  ) 16( جدول 

  عینة الدراسة حسب الجنس وزیعت 

 %النسبة المئویة  العدد الجنس

 47.1 194 ذكر

 52.9 218 أنثى

 100.0 412 المجموع

ویعـــزو  .إنـــاث% 52.9مـــن عینـــة الدراســـة ذكـــور بینمـــا % 47.1أن مـــا نســـبته ) 16(یتضـــح مـــن جـــدول 

وباألخص في قطاع اث مرتفعة حیث نسبة اإلنإلى طبیعة مجتمع الدراسة  سبب الزیادة لصالح اإلناثالباحث 

 التعلـیم الــذي یحتــل النســبة األكبـر مــن بــین قطاعــات العمـل الــثالث كمــا أن نســبة اإلنـاث اللــواتي أنهــین مرحلــة
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فأعلى تفوق نسبة أقرانهم من الذكور ناهیك عن انتهاج الوكالة لمجموعة ) بكالوریوس(التعلیم الجامعي األولى 

  .دور المرأة في المجتمع من االجراءات الهادفة الى تعزیز 

  

  

 عینة الدراسة حسب الفئة العمریةتوزیع  -

  

  )17(جدول 

  عینة الدراسة حسب الفئة العمریة توزیع 

 %النسبة المئویة  العدد الفئة العمریة

 34.5 142 سنة 35أقل من 

 28.4 117 سنة 45إلى أقل من  35من 

 27.7 114  سنة 55إلى أقل من  45من 

 9.5 39  سنة فأكثر 55

 100.0 412  المجموع

  

سنة،  35من عینة الدراسة أعمارهم أقل من % 34.5أن ما نسبته ) 17(یتضح من جدول 

 55إلى أقل من  45تتراوح أعمارهم من % 27.7 ،سنة 45إلى أقل من  35تتراوح أعمارهم من % 28.4

جتمع الفلسطیني الذي یعتبر المویعزو الباحث ذلك إلى طبیعة  سنة فأكثر 55أعمارهم % 9.5بینما , سنة

حجم الذي سینعكس بالضرورة على  مجتمعا یشكل فیه الشباب أغلبیة وباألخص في قطاع غزة األمر

  .نرواو والوظائف وتحدیدا في مؤسسة بحجم األ في المجتمع  مشاركتهم
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  عینة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزیع  -

  )18(جدول 

  علميعینة الدراسة حسب المؤهل ال توزیع 

 %النسبة المئویة  العدد المؤهل العلمي

 15.0 62  ثانویة عامة فأقل

 11.4 47  دبلوم متوسط

 65.3 269  بكالوریوس

 3.4 14 دبلوم عالي

 4.6 19 ماجستیر

 0.2 1 دكتوراه

 100.0 412  المجموع

  

 ،امــة فأقــلمــن عینــة الدراســة یحملــون درجــة الثانویــة الع% 15.0أن مــا نســبته ) 18(یتضــح مــن جــدول 

یحملون درجة الدبلوم % 3.4 ،یحملون درجة البكالوریوس% 65.3 ،یحملون درجة الدبلوم المتوسط% 11.4

أن یعـزو الباحـث ذلـك إلـى و  ،یحملون درجـة الـدكتوراه% 0.2بینما  ،یحملون درجة الماجستیر% 4.6 ،العالي

عیـة األولـى لـدى المتقـدمین لهـا كشـرط الوظائف في األونـروا فـي قطـاع غـزة تتطلـب تـوفر الشـهادة الجاممعظم 

أساســي حیــث یصــبح الحصــول علــى الدراســات العلیــا متروكــا لرغبــة الموظــف بعــد ذلــك فــي ظــل غیــاب آلیــات 

  .فعالة تعزز هذه الرغبة لدیه 
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 عینة الدراسة حسب قطاع العملتوزیع  -

  

  )19(جدول 

  عینة الدراسة حسب قطاع العملتوزیع  

 %المئویة النسبة  العدد قطاع العمل

 58.3 264 قطاع المعلمین

 22.3 87 قطاع الخدمات

 19.4 61  قطاع العمال

 100.0 412  المجموع

  

 من عینة الدراسة یعملون في قطاع المعلمین،% 58.3 أن ما نسبته) 19(یتضح من جدول 

لك یأتي ویرى الباحث أن ذ یعملون في قطاع العمال% 19.4بینما  ،یعملون في قطاع الخدمات% 22.3و

لحجم كل قطاع من تلك القطاعات حیث یشكل قطاع المعلمین النسبة األكبر من بین قطاعات العمل  ممثال

في وكالة الغوث في قطاع غزة  یلیه قطاع الخدمات العامة وأخیرا یأتي قطاع العمال بأقل نسبة من 

  .الموظفین 
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  عینة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزیع 

  )20(جدول 

  عینة الدراسة حسب سنوات الخبرة توزیع

 %النسبة المئویة  العدد سنوات الخبرة

 30.1 124  سنوات 5إلى أقل من  1من 

 19.9 82 سنوات10إلى أقل من  5من 

 17.2 71  سنة 15إلى أقل من  10من 

 12.1 50  سنة 20إلى أقل من  15من 

 20.6 85  سنة 20أكثر من 

 100.0 412  المجموع

  

إلى  1من عینة الدراسة تتراوح سنوات خبرتهم من % 30.1أن ما نسبته ) 20(ل یتضح من جدو 

تتراوح سنوات % 17.2, سنوات 10إلى أقل من  5تتراوح سنوات خبرتهم من % 19.9سنوات،  5أقل من 

بینما  ،سنة 20إلى أقل من  15تتراوح سنوات خبرتهم من % 12.1 ،سنة 15إلى أقل من  10خبرتهم من 

ویعزو الباحث ذلك إلى ما قامت به وكالة الغوث في قطاع غزة  ،سنة 20ت خبرتهم أكثر من سنوا% 20.6

واستحداث برامج جدیدة باألخص في قطاع التعلیم مؤخرا من افتتاح عدد من المدارس والمراكز الخدماتیة 

  .سنوات  5أدى إلى ارتفاع نسبة الموظفین الجدد والذین تقل سنوات خبرتهم عن األمر الذي 
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  عینة الدراسة حسب الدرجة الوظیفیةتوزیع  -

  )21(جدول 

  عینة الدراسة حسب الدرجة الوظیفیةتوزیع  

 %النسبة المئویة  العدد الدرجة الوظیفیة

 20.6 85 درجات فأقل 5

 69.2 285 درجات 10 -6

 10.2 42 درجة فأكثر 11

 100.0 412  المجموع

  

درجـات  5مـن عینـة الدراسـة أجـابوا درجـتهم الوظیفیـة % 20.6أن مـا نسـبته ) 21(یتضح من جـدول 

درجـة  11درجـتهم الوظیفیـة % 10.2درجـات، بینمـا  10إلـى  6درجـتهم الوظیفیـة تتـراوح مـن % 69.2فأقل، 

یتواجـد علیهـا موظفـو وكالـة الغـوث فـي الدرجات التي تشمل أكثر الدرجات ویعزو الباحث ذلك إلى أن  فأكثر 

أكبـــر قطـــاعین فـــي وكالـــة الغـــوث وهمـــا قطـــاعي التعلـــیم فیهـــا معظـــم الوظـــائف مـــن قطـــاع غـــزة والتـــي تشـــترك 

    . والخدمات العامة
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  : اختبار فرضیات الدراسة

لعینة واحدة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  Tالختبار فرضیات الدراسة تم استخدام اختبار

   .أم ال 3االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي 

وهي تقابل درجة الموافقة المتوسطة حسب مقیاس لیكـرت  3متوسط درجة اإلجابة یساوي  :الفرضیة الصفریة

  .المستخدم

  . 3متوسط درجة اإلجابة ال یساوي  :الفرضیة البدیلة

الفرضـیة الصـفریة ویكـون فـي فإنـه ال یمكـن رفـض ) 0.05أكبـر مـن  Sig > 0.05 )Sigإذا كانـت 

ء األفراد حول الظاهرة موضـع الدراسـة ال یختلـف جوهریـًا عـن درجـة الموافقـة المتوسـطة هذه الحالة متوسط آرا

فیـتم رفـض الفرضـیة الصـفریة وقبـول ) 0.05 أو یسـاوي أقـل مـن Sig ≤ 0.05 )Sigأمـا إذا كانـت  ،3وهى 

وفــي  ،3ى درجــة الموافقــة المتوســطة وهــعــن آراء األفــراد یختلــف جوهریــًا الفرضــیة البدیلــة القائلــة بــأن متوســط 

درجـــة الموافقـــة عـــن هـــذه الحالـــة یمكـــن تحدیـــد مـــا إذا كـــان متوســـط اإلجابـــة یزیـــد أو یـــنقص بصـــورة جوهریـــة 

وذلـــك مـــن خـــالل قیمـــة االختبـــار فـــإذا كانـــت قیمـــة االختبـــار موجبـــة فمعنـــاه أن المتوســـط  .3المتوســـطة وهـــى 

  .الحسابي لإلجابة یزید عن درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحیح
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عند  إحصائیةیؤثر اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة بصورة ذات داللة : الفرضیة األولى

  .بنظام األجور والرواتب على تحقیق مصالح العاملین فیما یتعلق α ≥0.05مستوى داللة 

موافقة درجة اللمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي  Tتم استخدام اختبار 

  ).22(جدول النتائج موضحة في  .أم ال 3وهى المتوسطة 

  )22(جدول 

  " نظام األجور والرواتب" لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 
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1.  

التحاد اهتماما بقضایا تحسین أجور ورواتب یبدي ا

  العاملین
3.50 69.95 8.58 *0.000 2 

2.  

یفي االتحاد بالوعود التي یقطعها على نفسه تجاه 

العاملین فیما یتعلق بتحسین األجور والرواتب قدر 

  االمكان

3.12 62.33 2.19 *0.015 5 

3.  

یحرص االتحاد على توعیة العاملین بحقوقهم فیما 

  األجور والرواتبیتعلق ب
3.30 65.97 5.44 *0.000 3 

4.  

یلبي االتحاد مطالب العاملین من خالل ما یقوم به 

من إجراءات متعلقة بتحسین مستوى األجور 

  والرواتب

3.06 61.13 1.12 0.131 8 
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5.  

یعمل االتحاد كدافع لزیادة االنتاجیة من خالل ما 

یقوم به من مطالبة بحقوق العاملین في مجال 

  ر الرواتباألجو 

3.08 61.65 1.55 0.061 7 

6.  

یتحرك االتحاد على قدم المساواة بین قطاعات 

  العمل المختلفة في االونروا
3.08 61.70 1.46 0.072 6 

7.  

یساهم االتحاد إلى حد كبیر في تحسین مستوى 

  األجور والرواتب بشكل مرضي للعاملین
3.04 60.88 0.80 0.212 9 

8.  

أجر وراتب مجزي یطالب االتحاد بالحق في 

  للعاملین بعیدا عن مقایضتها بحقوق أخرى
3.21 64.24 3.85 *0.000 4 

9.  

توجد أهمیة لوجود االتحاد كممثل عن العاملین فیما 

  یتعلق بقضایا األجور والرواتب
3.66 73.16 10.58 *0.000 1 

  0.000* 4.89 64.54 3.23  جمیع فقرات المجال معاً  

  α ≥0.05داللة  مستوىحصائیًا عند المتوسط الحسابي دال إ* 

  

  :یمكن استخالص ما یلي) 22(من جدول 

توجد أهمیة لوجود االتحاد كممثل عن العاملین فیما یتعلق بقضایا " المتوسط الحسابي للفقرة التاسعة  - 

، %73.16أي أن المتوسط الحسابي النسبي ) 5الدرجة الكلیة من ( 3.66یساوي " األجور والرواتب 

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا  0.000تساوي ) Sig(.وأن القیمة االحتمالیة   10.58ختبارقیمة اال

، مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة  α ≥0.05عند مستوى داللة 

  . لفقرةوهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه ا 3الموافقة المتوسطة وهى 
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یساهم االتحاد إلى حد كبیر في تحسین مستوى األجور والرواتب " المتوسط الحسابي للفقرة السابعة  - 

، قیمة االختبار %60.88أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.04یساوي " بشكل مرضي للعاملین 

الة إحصائیًا عند لذلك تعتبر هذه الفقرة غیر د 0.212تساوي ) Sig(.وأن القیمة االحتمالیة , 0.80

، مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ال یختلف جوهریا عن  α ≥0.05مستوى داللة 

وهذا یعني أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد العینة على هذه  3درجة الموافقة المتوسطة وهى 

  . الفقرة

وأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي ، 3.23بشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي  - 

"  لذلك یعتبر مجال 0.000تساوي ) Sig(.وأن القیمة االحتمالیة ,  4.89، قیمة االختبار 64.54%

، مما یدل على أن متوسط درجة  α ≥0.05دال إحصائیًا عند مستوى داللة " نظام األجور والرواتب 

وهذا یعني أن هناك موافقة  ،3وهى وافقة المتوسطة االستجابة لهذا المجال یختلف جوهریًا عن درجة الم

التحاد  مؤثرویرى الباحث أن ذلك یعكس وجود دور  ،من قبل أفراد العینة على فقرات هذا المجال

فنظرا  ،الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة ولصالح العاملین فیما یتعلق بنظام األجور والرواتب

ضرورة األخذ بعین االعتبار  یرى الباحث ،الرواتب من أهمیة كبیرة للعاملینما یمثله مجال األجور و  إلى

مع  ،حساسیة هذا المجال بالنسبة للعاملین خاصة في ظل الظروف االقتصادیة المتردیة لبیئة الدراسة

 ،واعتباره ممثال لهم ذلك تكشف النتائج عن مباركة العاملین لدور االتحاد في مجال األجور والرواتب

في سبیل تحقیق للضغط على وضع كامل ثقله مر الذي یعزوه الباحث إلى حرص اتحاد العاملین األ

و مطالبته بضرورة أن ینعم العاملون بوكالة الغوث بمستویات رواتب  ،مطالب العاملین في هذا المجال

على قضیة  وٕاصراره ،أعلى من رواتب نظرائهم في الدولة المضیفة لكي تبقى وكالة الغوث مؤسسة جاذبة

قد و  ،)6(كما هو مبین في ملحق رقم  ومتابعة إجراءاتها وآلیات تنفیذها ،مسح الرواتب بشكل عادل

موضح  بعض منها ،لصالح العاملین توصل االتحاد إلى اتفاق مع اإلدارة على منجزات في هذا المجال

 ،یر تسهیالت بنكیة للعاملینباالضافة إلى قیام االتحاد بالتواصل مع البنوك و توف ،)11(ملحق رقم في 

ودراسة  ، (Shrestha , 2012)بعض الدراسات كدراسة نتائج اتفقت هذه النتائج مع وقد 

)Fapohunda , 2012(،   ودراسة)Arbache and Carneiro , 1999(، ودراسة ( O’Donnell, 

به بیئات الدراسة من تشا ، ویرى الباحث أن سبب االتفاق مع الدراسات المشار إلیها نابع من  (2005

لحساسیة هذا المجال وسعیها نحو تحقیق أفضل أداء ممكن،  فیها العمالیةاالتحادت  مختلف إدراك حیث

  . المبحوثةاألمر الذي ینعكس إیجابا على توجهات العاملین نحو عمل االتحادات في البیئات 
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ین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة یؤثر اتحاد الموظف: تم قبول الفرضیة القائلة بـ : نتائج الفرضیة

بنظام  على تحقیق مصالح العاملین فیما یتعلق α ≥0.05عند مستوى داللة  إحصائیةبصورة ذات داللة 

  .األجور والرواتب

  

  

عنـد  إحصـائیةیؤثر اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة بصورة ذات داللة : الفرضیة الثانیة

  .بنظام التأمین الصحي على تحقیق مصالح العاملین فیما یتعلق α ≥0.05مستوى داللة 

وهـى درجـة الموافقـة المتوسـطة لمعرفة ما إذا كانـت متوسـط درجـة االسـتجابة قـد وصـلت  Tتم استخدام اختبار 

  ).23(جدول النتائج موضحة في  .أم ال 3

  )23(جدول 

  " نظام التأمین الصحي" مجال  تلكل فقرة من فقرا (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 
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1.  

یحرص االتحاد على توفیر الخدمة الصحیة المناسبة 

  .لجمیع العاملین ضمن شروط مریحة 
3.16 63.22 2.85 *0.002 2 

2.  

ب العاملین على صعید یقوم االتحاد بتمثیل مطال

  التأمین الصحي بشكل فاعل
3.15 62.98 2.72 *0.003 3 

3.  

ینجح االتحاد في تحقیق مكتسبات للعاملین فیما یتعلق 

  بالخدمات الصحیة والطبیة المقدمة لهم
3.05 60.98 0.91 0.181 8 
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4.  

یحرص االتحاد على توعیة العاملین بحقوقهم فیما 

  یتعلق بقضایا التأمین الصحي
3.18 63.54 3.14 *0.001 1 

5.  

تساهم إنجازات االتحاد على صعید التأمین الصحي 

  في تعمیق والء العاملین للوكالة
3.09 61.76 1.66 *0.049 5 

6.  

یحظى موضوع التأمین الصحي باهتمام كافي من قبل 

  االتحاد
3.13 62.63 2.43 *0.008 4 

7.  

یستجیب االتحاد للشكاوي المقدمة من قبل العاملین 

  فیما یتعلق بقضایا التأمین الصحي
3.06 61.22 1.12 0.132 7 

8.  

یسعى االتحاد الى وضع الیات لتحسین وتطویر خدمة 

التأمین الصحي من خالل عقد لقاءات دوریة مع ادارة 

  الوكالة

3.08 61.58 1.39 0.082 6 

9.  

یعمل االتحاد على التنسیق مع وزارة الصحة 

یا اكثر لصالح الفلسطینیة بهدف الحصول على مزا

  العاملین في مجال التأمین الصحي

2.99 59.80 -0.17 0.431 9 

10.

یسعى االتحاد الیجاد البدائل في حالة عدم توفر 

  الخدمات الصحیة والطبیة الكافیة في قطاع غزة
2.80 56.10 -3.49 *0.000 11 

11.

یوجد رضى عن أداء االتحاد فیما یتعلق بنظام التأمین 

  الصحي
2.91 58.14 -1.72 *0.043 10 

  0.125 1.15 61.07 3.05  جمیع فقرات المجال معاً  

   α ≥0.05داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند * 
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  :یمكن استخالص ما یلي) 23(من جدول 

یحرص االتحاد على توعیة العاملین بحقوقهم فیما یتعلق بقضایا التأمین  "للفقرة الرابعة المتوسط الحسابي  - 

، قیمة %63.54أي أن المتوسط الحسابي النسبي ) 5الدرجة الكلیة من ( 3.18یساوي " لصحي ا

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند  0.001تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن , 3.14االختبار 

درجة الموافقة أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن  مما یدل على ،α ≥0.05مستوى داللة 

 . وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة  3المتوسطة وهى 

 

یسعى االتحاد إلیجاد البدائل في حالة عدم توفر الخدمات الصحیة  "للفقرة العاشرة المتوسط الحسابي  - 

، قیمة %56.10أي أن المتوسط الحسابي النسبي  2.80یساوي " والطبیة الكافیة في قطاع غزة 

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن , 3.49-االختبار 

درجة مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد انخفض عن ، α ≥0.05مستوى داللة 

 .ة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرةوهذا یعني أن هناك موافقة بدرجة قلیل  3الموافقة المتوسطة وهى 

  

، وأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي 3.05بشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي   - 

" لذلك یعتبر مجال  0.125تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن , 1.15، قیمة االختبار 61.07%

مما یدل على أن متوسط درجة ، α ≥0.05توى داللة غیر دال إحصائیًا عند مس"  نظام التأمین الصحي

وهذا یعني أن هناك  3درجة الموافقة المتوسطة وهى االستجابة لهذا المجال ال یختلف جوهریًا عن 

ویمكن القول أن دور اتحاد العاملین  ،متوسطة من قبل أفراد العینة على فقرات هذا المجال بدرجة موافقة

 ،رییبقى بحاجة إلى مزید من التطو  غزة في مجال التأمین الصحي العرب بوكالة الغوث في قطاع

یة في حال عدم توفر الخدمات الصحالبحث عن بدائل ترضي مطالبهم  والتعاون مع الموظفین بهدف

وبالرغم من المالحظات الموجهة من قبل العاملین على أداء االتحاد  لكن ،والطبیة الكافیة في قطاع غزة

العاملین ال یمكنهم التخلي عن وجود االتحاد النتائج تشیر إلى أن لصحي إال أن في مجال التأمین ا

أو على األقل لضمان عدم اجبارهم على العمل في ظل  ،كضمان لتحقیق مطالبهم في هذا المجال

األمر الذي یعزوه الباحث إلى ما یقدمه اإلتحاد من تسهیالت للعاملین في مجال ، مستوى أقل مما ینبغي

ین الصحي، حیث یعمل االتحاد على تقدیم عدد من التسهیالت من بینها التسهیالت اللوجیستیة التأم

المؤسسات الصحیة في بیئة الدراسة بهدف التخفیف عن كاهل بعض للعاملین من خالل التواصل مع 

 , Harpur(وهذا یتفق تماما مع دراسة ,  )12(العاملین في هذا المجال كما هو موضح في ملحق رقم 
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ودراسة كان قد أعدها  ،( Budd, 2005 )  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسةكما ) 2009

فعالیة دور االتحاد العام " حول  م 2011ونفذها االتحاد العام لنقابات عمال فلسطین في أغسطس 

م وحتى منتصف 2006لنقابات عمال فلسطین تجاه العمال الفلسطینیین خالل الفترة الواقعة ما بین عام 

، ویرى الباحث أن سبب االتفاق مع تلك الدراسات یرجع إلى نجاح االتحادات في المهام "م 2011

في البیئات التي أجریت فیها تلك الدراسات، األمر الذي یعزز  المنوطة بها في مجال التأمین الصحي

 .المجال مكانتها في نفوس العاملین ویؤدي إلى حالة من التأیید لدورها في هذا

 

یؤثر اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة : تم قبول الفرضیة القائلة بـ : نتائج الفرضیة

على تحقیق مصالح العاملین بدرجة متوسطة  α ≥0.05عند مستوى داللة  إحصائیةبصورة ذات داللة 

  .بنظام التأمین الصحي فیما یتعلق

 

  

عنـد  إحصـائیةوظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة بصورة ذات داللة یؤثر اتحاد الم: الفرضیة الثالثة

  .بنظام اإلجازات على تحقیق مصالح العاملین فیما یتعلق α ≥0.05مستوى داللة 

درجـة الموافقـة المتوسـطة لمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االسـتجابة قـد وصـلت إلـي  Tتـم اسـتخدام اختبـار 

  ).24(جدول النتائج موضحة في  .3وهى 
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  )24(جدول 

  " نظام اإلجازات "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 
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1.  

یوجد رضى عن أداء االتحاد فیما یتعلق بنظام 

  االجازات
3.06 61.22 1.06 0.145 6 

2.  

یعمل االتحاد على تلبیة مطالب العاملین فیما 

  یتعلق بنظام اإلجازات قدر االمكان
3.08 61.66 1.53 0.064 4 

3.  

یولي االتحاد نظام االجازات قدرا كافیا من 

  االهتمام
2.91 58.28 -1.49 0.069 9 

4.  

یتعامل االتحاد بشكل عادل مع كافة أنواع 

  االجازات
2.96 59.22 -0.71 0.240 8 

5.  

یراعي االتحاد توفیر االجازات مدفوعة األجر 

  بهدف تمكین العاملین من أداء الشعائر الدینیة
3.12 62.48 2.06 *0.020 2 

6.  

یتعامل االتحاد مع نظام االجازات للعاملین 

نظام ( بشكل یتالئم مع نظام دوامهم األسبوعي 

  )أیام أسبوعیا  6أیام أسبوعیا أونظام  5

3.10 61.97 1.79 *0.037 3 

 7 0.416 0.21- 59.75 2.99یساهم االتحاد إلى حد كبیر في تحسین استفادة   .7
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  العاملین من االجازات

8.  

تتم مطالبة االتحاد بالحق في اجازات مدفوعة 

مثل األجور ( بعیدا عن مقایضتها بحقوق أخرى 

  )والرواتب 

3.07 61.32 1.21 0.113 5 

9.  

التحاد كممثل لمطالب العاملین یوجد حاجة الى ا

  في مجال اإلجازات
3.56 71.13 9.88 *0.000 1 

10.

یحرص االتحاد على التواصل مع العاملین 

لتوعیتهم بنظام االجازات والحصول على تغذیة 

  راجعة منهم

2.88 57.65 -2.00 *0.023 10 

  0.073 1.46 61.36 3.07  جمیع فقرات المجال معاً  

  .α ≥0.05 داللة مستوىدال إحصائیًا عند  المتوسط الحسابي* 

  

  :یمكن استخالص ما یلي )24(جدول من 

" یوجد حاجة إلى االتحاد كممثل لمطالب العاملین في مجال اإلجازات  "التاسعة للفقرة المتوسط الحسابي  - 

وأن , 9.88، قیمة االختبار %71.13أي أن المتوسط الحسابي النسبي ) 5الدرجة الكلیة من ( 3.56یساوي 

، α ≥0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة 0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة 

وهذا یعني  ،3عن درجة الموافقة المتوسطة وهى مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد 

  . أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة

یحرص االتحاد على التواصل مع العاملین لتوعیتهم بنظام االجازات  "للفقرة العاشرة المتوسط الحسابي  - 

، قیمة %57.65أي أن المتوسط الحسابي النسبي  2.88 یساوي" والحصول على تغذیة راجعة منهم 

قرة دالة إحصائیًا عند لذلك تعتبر هذه الف 0.023تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن , 2.00-االختبار 
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عن درجة الموافقة مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد انخفض ، α ≥0.05 مستوى داللة

  . وهذا یعني أن هناك موافقة بدرجة قلیلة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة 3المتوسطة وهى 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي 3.07بشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي  - 

نظام " لذلك یعتبر مجال  0.073تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن , 1.46، قیمة االختبار 61.36%

مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا ، α ≥0.05غیر دال إحصائیًا عند مستوى داللة "  اإلجازات

وهذا یعني أن هناك موافقة متوسطة من قبل  3لموافقة المتوسطة وهى عن درجة االمجال ال یختلف جوهریًا 

  . أفراد العینة على فقرات هذا المجال

أن یمارس االتحاد دورا أقوى في جانب التواصل مع ضرورة بمكان اإلشارة إلى  األهمیةومن  

منهم وتوضیح  عةراجللحصول على تغذیة  فتح قنواتالعاملین من مختلف القطاعات لتوعیتهم بحقوقهم و 

    .مناحي الخلل حال وجودها والبحث عن آلیات تعزز مبدأ المفاوضة الجماعیة في مجال اإلجازات 

التحاد العاملین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة فیما  وجود دورب یمكن القولوبشكل عام إال أنه 

یعزى إلى  الدور برأي الباحث أن ذلكو  ،یتعلق بنظام اإلجازات وٕان كان هذا الدور بحاجة إلى تطویر أكثر

من مطالبات بمنح العاملین في قطاع التعلیم تعویضا عن  جهود االتحاد على مدار فترة عمله في هذا المجال

وما قدمه من  ،)8(كما هو مبین في الملحق رقم  أیام العمل في امتحانات التوظیف خالل أیام اإلجازات

للموظفین الذكور أسوة إجازة األبوة دد من اإلجازات كلمنح الموظفین ع إلدارة الوكالة مطالبات واقتراحات

وغیرها من  واجازة األیام السبعة الصحیة الطارئة وأیضا إجازة الحج ،بموظفي منظمات األمم المتحدة

 وأیضا ،وٕاجازة یوم السابع والعشرین من رمضان لقطاع التعلیم ،)9(كما هو مبین في الملحق رقم  ،اإلجازات

االتحاد إلى جانب العاملین في قطاع التعلیم وتأكیده على حق المعلمین في االستمتاع باإلجازة وقوف 

األنشطة التي تقوم وكالة الغوث في قطاع غزة بتنفیذها خالل فترة على أن تكون المشاركة في  ،الصیفیة

یة ومدفوعة األجر لمن یرغب اختیار  ،أو برامج المعالجةفعالیات المخیمات الصیفیة العطلة الصیفیة مثل 

 Millward and(وقد اتفقت هذه النتیجة مع بعض الدراسات التي أجراها  ،)10الملحق (بالمشاركة 

Forthand Bryson, 2001(،  ودراسة)ویرى الباحث أن سبب االتفاق یرجع إلى )2010 ،العرقان ،

تحادات عند العاملین المبحوثین فیما یتعلق اشتراك الدراسات المشار لها في األثر االیجابي الذي تتركه اال
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بهذا المجال وٕان كان بدرجات متفاوتة نسبیا إال أنه یعتبر إیجابیا نظرا لرضا العاملین عن أداء االتحادات 

  .وفق النتائج السابقة 

ة یؤثر اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غز : تم قبول الفرضیة القائلة بـ : نتائج الفرضیة

على تحقیق مصالح العاملین بدرجة متوسطة  α ≥0.05عند مستوى داللة  إحصائیةبصورة ذات داللة 

  .بنظام اإلجازات فیما یتعلق

  

  

عنـد  إحصـائیةیؤثر اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة بصورة ذات داللة : الفرضیة الرابعة

  .بنظام العالوات ن فیما یتعلقعلى تحقیق مصالح العاملی α ≥0.05مستوى داللة 

درجـة الموافقـة المتوسـطة  لمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االسـتجابة قـد وصـلت إلـي Tتـم اسـتخدام اختبـار 

  ).25(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3وهى 

  )25(جدول 

  " نظام العالوات "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

 الفقرة م
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1.  

یحرص االتحاد على توفیر العالوات للموظفین بما 

  یتناسب مع التصنیف الوظیفي لهم
3.16 63.16 2.59 *0.005 6 

2.  

یمارس االتحاد دور مرضي فیما یتعلق بحمایة 

  یل عالوات مناسبةحقوق العاملین في ن
3.10 62.09 1.82 *0.035 9 
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3.  

یحرص االتحاد على المشاركة في اجراء المسوحات 

  لتحدید مقدار العالوات بشكل دقیق 
3.20 63.90 3.33 *0.000 3 

4.  

ینجح االتحاد في تحقیق إنجازات للعاملین في 

  مجال العالوات 
3.01 60.29 0.26 0.398 10 

5.  

مع العاملین بهدف  یسعى االتحاد الى التواصل

تحدید مطالبهم بشأن العالوات وتطبیق مبدأ 

  المفاوضة الجماعیة

3.01 60.15 0.13 0.450 11 

6.  

یساهم االتحاد في نقل مطالب العاملین إلى إدارة 

  الوكالة بشكل مرضي فیما یتعلق بنظام العالوات
3.18 63.55 3.17 *0.001 4 

7.  

اع یحرص االتحاد على حصول العاملین في قط

غزة على العالوات التي یحصل علیها أقرانهم في 

  مناطق عملیات الوكالة أخرى

3.20 64.05 3.37 *0.000 2 

8.  

یعتبر العاملون وجود االتحاد مهما لتمثیلهم أمام 

  ادارة الوكالة وتحقیق مصالحهم في مجال العالوات
3.54 70.86 9.07 *0.000 1 

9.  

لكافة أنواع یولي االتحاد قدرا كافیا من االهتمام 

  العالوات 
3.12 62.30 2.02 *0.022 8 

10.

یسعى االتحاد الى وضع الیات لتطویر نظام 

  العالوات بما یلبي مصالح العاملین
3.15 62.97 2.62 *0.005 7 

11.

تعمل انجازات االتحاد في مجال العالوات على 

  تحفیز العاملین 
3.16 63.17 2.61 *0.005 5 
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  0.001* 3.21 63.29 3.16  جمیع فقرات المجال معاً  

  α ≥0.05 داللة مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند * 

  

  :مكن استخالص ما یليی) 25(من جدول 

یعتبر العاملون وجود االتحاد مهما لتمثیلهم أمام إدارة الوكالة وتحقیق  "للفقرة الثامنة المتوسط الحسابي  - 

أي أن المتوسط الحسابي النسبي ) 5الدرجة الكلیة من ( 3.54یساوي " مصالحهم في مجال العالوات

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة 0.000 تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  9.07، قیمة االختبار70.86%

مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن ،  α ≥0.05إحصائیًا عند مستوى داللة 

  .وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة 3طة وهى درجة الموافقة المتوس

یسعى االتحاد الى التواصل مع العاملین بهدف تحدید مطالبهم بشأن  "للفقرة الخامسة المتوسط الحسابي  - 

، %60.15أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.01یساوي " العالوات وتطبیق مبدأ المفاوضة الجماعیة 

لذلك تعتبر هذه الفقرة غیر دالة إحصائیًا  0.450 تساوي )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  0.13یمة االختبار ق

مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ال یختلف جوهریا عن ، α ≥0.05عند مستوى داللة 

  .بل أفراد العینة على هذه الفقرةوهذا یعني أن هناك موافقة متوسطة من ق 3درجة الموافقة المتوسطة وهى 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي 3.16بشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي  - 

نظام  "لذلك یعتبر مجال  0.001تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  3.21، قیمة االختبار 63.29%

، مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا  α ≥0.05دال إحصائیًا عند مستوى داللة "  العالوات

وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة  3درجة الموافقة المتوسطة وهى المجال یختلف جوهریًا عن 

لیصبح أكثر  في مجال العالوات تطویر دورهویرى الباحث أن االتحاد بحاجة إلى  ،على فقرات هذا المجال

من أجل الوقوف على أهم مطالبهم  من مختلف القطاعات عید التواصل مع العاملینوخاصة على ص ،تأثیرا

وٕاطالع العاملین  ،تطبیقا لمبدأ المفاوضة الجماعیة واقتراحاتهم والسعي إلیصال صوتهم إلى إدارة الوكالة

م على حد وأسباب النجاح أو الفشل في تحقیق مطالبه ،على ما وصلت إلیه جهود االتحاد في الغرف المغلقة
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في مجال  تحاد یلعب دورا مؤثرادل على أن االت لكن وبشكل عام فإن نتائج الدراسة في هذا المجال ،سواء

نجد  ،لالتحاد فعلى الرغم من المالحظات الموجهة ،العالوات لصالح العاملین بوكالة الغوث في قطاع غزة

ویرى  ،في مجال العالوات لهم أمام اإلدارةوتمثی أن العاملین یرون أن وجود االتحاد مهم لتحقیق مطالبهم

 ،الخاصة بالموظفینمستمرة من قبل االتحاد برفع نسبة العالوات المطالبات لالباحث أن ذلك یأتي نتیجة ل

باإلضافة إلى مساعي االتحاد لمنح الموظفین العاملین في دائرة  ،والمساواة في العالوة العائلیة بین األقطار

وغیرها من المطالبات التي یسعى االتحاد لنقلها من العاملین إلى  ،وة مخاطرة مهنیةعال بالوكالة الصحة

بیان صادر عن اتحاد  یبین ما تضمنه) 13(وملحق رقم  ،داخل أروقة اتخاذ القرارات في وكالة الغوث

یث ح ،و تحدیدا ما تعلق بهذا المجال 14/3/2011بتاریخ  الة الغوث في قطاع غزةالعاملین العرب بوك

 ,Schmitt( وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة  ،من مساعي االتحاد في مجال العالواتیوضح جزءا 

، ویرى الباحث أن سبب االتفاق في النتیجة یرجع إلى تشارك ) Budd , 2005(  و دراسة ،) 2008

األرض دفعت بالعاملین  البیئات السابقة في ما حققته االتحادات على هذا الصعید من إنجازات ملموسة على

  .إلى االقتناع أكثر بجدوى وجود االتحادات كممثل لهم 

یؤثر اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة : تم قبول الفرضیة القائلة بـ : نتائج الفرضیة

م بنظا على تحقیق مصالح العاملین فیما یتعلق α ≥0.05عند مستوى داللة  إحصائیةبصورة ذات داللة 

  .العالوات

 

 

 إحصائیةیؤثر اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة بصورة ذات داللة : الفرضیة الخامسة

  .بمكافئة نهایة الخدمة على تحقیق مصالح العاملین فیما یتعلق α ≥0.05عند مستوى داللة 

درجـة الموافقـة المتوسـطة إلـي لمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االسـتجابة قـد وصـلت  Tتـم اسـتخدام اختبـار 

 ).26(جدول النتائج موضحة في  .أم ال   3وهى 
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  )26(جدول 

  " مكافئة نهایة الخدمة "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 
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1.  

یولي االتحاد اهتماما كافیا لحق العاملین في 

  الحصول على مكافئة نهایة الخدمة
3.55 70.92 9.82 *0.000 2 

2.  

یفي االتحاد بالوعود التي یقطعها على نفسه تجاه 

العاملین فیما یتعلق بتحسین مكافئة نهایة الخدمة 

  قدر االمكان

3.36 67.18 6.74 *0.000 8 

3.  

تحقیق إنجازات مرضیة للعاملین ینجح االتحاد في 

  في مجال مكافئة نهایة الخدمة 
3.30 66.02 5.68 *0.000 10 

4.  

یسعى االتحاد الى تحسین تعویض مكافأة نهایة 

  الخدمة بشكل مستمر
3.42 68.39 8.03 *0.000 4 

5.  

یساهم االتحاد في نقل مطالب العاملین إلى إدارة 

كافئة الوكالة بشكل مرضي فیما یتعلق بزیادة م

  نهایة الخدمة

3.41 68.22 7.48 *0.000 5 

6.  

تساهم إنجازات االتحاد في مجال مكافئة نهایة 

  الخدمة في تعمیق والء العاملین للوكالة
3.38 67.52 6.93 *0.000 7 



136 
 

7.  

یتعامل االتحاد بالشكل المناسب مع كافة انواع 

انتهاء الخدمة بسبب ( مكافئات انتهاء الخدمة 

  ...)الخ , الخدمة بسبب العجز  انتهاء, الوفاة 

3.34 66.76 6.16 *0.000 9 

8.  

یعتبر العاملون وجود االتحاد مهما لتمثیلهم أمام 

ادارة الوكالة وتحقیق مصالحهم في مجال مكافئات 

  نهایة الخدمة

3.57 71.41 9.95 *0.000 1 

9.  

یعمل االتحاد على وضع الیات لتحسین قوانین 

  العاملینمكافئة نهایة الخدمة لصالح 
3.49 69.85 9.36 *0.000 3 

10. 

یمارس االتحاد دور مرضي فیما یتعلق بحمایة 

  حقوق العاملین في نیل مكافئة نهایة خدمة مناسبة
3.41 68.16 7.60 *0.000 6 

  0.000* 8.81 68.44 3.42  جمیع فقرات المجال معاً  

  .α ≥0.05داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند * 

 

  :یمكن استخالص ما یلي) 26(جدول ن م

یعتبر العاملون وجود االتحاد مهما لتمثیلهم أمام ادارة الوكالة وتحقیق " للفقرة الثامنة المتوسط الحسابي  - 

أي أن المتوسط الحسابي ) 5الدرجة الكلیة من ( 3.57یساوي " مصالحهم في مجال مكافئات نهایة الخدمة 

لذلك تعتبر هذه 0.000 تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  9.95ر ، قیمة االختبا%71.41النسبي 

مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد ، α ≥0.05 الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة

  .وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة 3درجة الموافقة المتوسطة وهى زاد عن 

ینجح االتحاد في تحقیق إنجازات مرضیة للعاملین في مجال مكافئة نهایة  "للفقرة الثالثة المتوسط الحسابي  - 

القیمة وأن  5.68، قیمة االختبار %66.02أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.30یساوي " الخدمة 
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مما ،  α ≥0.05ند مستوى داللة لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا ع 0.000 تساوي )Sig(.االحتمالیة 

وهذا یعني أن  3درجة الموافقة المتوسطة وهى یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 

  .هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة

اوي ، وأن المتوسط الحسابي النسبي یس3.42بشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي  - 

مكافئة  "لذلك یعتبر مجال  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  8.81، قیمة االختبار 68.44%

، مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا  α ≥0.05دال إحصائیًا عند مستوى داللة "  نهایة الخدمة

ن هناك موافقة من قبل أفراد العینة وهذا یعني أ 3درجة الموافقة المتوسطة وهى المجال یختلف جوهریًا عن 

التحاد العاملین العرب بوكالة الغوث في قطاع  حیوي وذلك یدل على وجود دور ،على فقرات هذا المجال

وبرأي الباحث أن ذلك یعزى إلى جهود  مكافئة نهایة الخدمةبنظام  العاملین المتعلقةفي تحقیق مصالح غزة 

مطالبة إدارة الوكالة بزیادة نسبة تعویض مكافأة نهایة الخدمة  تمثلة فيوالماالتحاد خالل السنوات الماضیة 

إضافة ما بذله االتحاد من جهود حثیثة طیلة السنوات السابقة من مطالبة بتمدید سن التقاعد  ، للعاملین

األمر  ،)14(حیث تكللت تلك الجهود بالنجاح كما هو مبین في ملحق  ،سنتین إضافیتیتن بشكل اختیاري

ووجود حالة من تواصل االتحاد مع العاملین في وكالة الغوث  ،لذي سیؤدي إلى زیادة تعویض نهایة الخدمةا

وقد اتفقت  ،في قطاع غزة إلطالعهم على ما یتم التوصل إلیه من إنجازات لصالح العاملین في هذا المجال

لنفس رجع إلى تشارك المبحوثین ویرى الباحث أن سبب االتفاق ی ،)2010 ،العرقان(هذه النتائج مع دراسة 

التصورات اإلیجابیة حول طبیعة أداء االتحاد في مجال مكافئة نهایة الخدمة نتیجة لسعي ممثلیهم إلى 

  . تحسین شروط مكافئة نهایة الخدمة بشكل مرضي للعاملین 

ث في قطاع غزة یؤثر اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغو : لفرضیة القائلة بـ تم قبول : نتائج الفرضیة 

 على تحقیق مصالح العاملین فیما یتعلق α ≥0.05عند مستوى داللة  إحصائیةبصورة ذات داللة 

 .بمكافئة نهایة الخدمة
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 إحصائیةیؤثر اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة بصورة ذات داللة : الفرضیة السادسة

  .بصنادیق التوفیر لعاملین فیما یتعلقعلى تحقیق مصالح ا α ≥0.05عند مستوى داللة 

درجـة الموافقـة المتوسـطة لمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االسـتجابة قـد وصـلت إلـي  Tتـم اسـتخدام اختبـار 

  ).27(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 3وهى 

  )27(جدول 

  " فیرصنادیق التو  "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 
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1.  

یولي االتحاد اهتماما كافیا لحق العاملین في 

  الحصول على مكافئة توفیر
3.29 65.74 5.17 *0.000 8 

2.  

ینجح االتحاد في رفع نسبة مساهمة الوكالة في 

  صندوق التوفیر
3.17 63.43 3.33 *0.000 10 

3.  

یتابع االتحاد تطبیق التفاهمات التي یتم التوصل 

  الیها مع الوكالة في مجال صنادیق التوفیر
3.29 65.85 5.29 *0.000 7 

4.  

یسعى االتحاد الى تحسین أداء صندوق التوفیر 

  بشكل مستمر
3.34 66.85 6.48 *0.000 3 

5.  

لى الوكالة یساهم االتحاد في نقل مطالب العاملین إ

بشكل مرضي فیما یتعلق برفع نسبة مساهمة 

  الوكالة في صندوق التوفیر

3.32 66.32 5.57 *0.000 4 
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6.  

یحرص االتحاد على مراقبة التغییرات التي قد 

  تجریها الوكالة على هیكلیة صندوق التوفیر 
3.30 66.01 5.52 *0.000 6 

7.  

یحرص االتحاد على التواصل مع العاملین 

م بالتغیرات التي تحصل في صندوق وموافاته

  التوفیر 

3.35 67.01 6.11 *0.000 2 

8.  

یعتبر العاملون وجود االتحاد مهما لتمثیلهم أمام 

ادارة الوكالة وتحقیق مصالحهم في مجال صندوق 

  التوفیر

3.51 70.30 8.97 *0.000 1 

9.  

یعمل االتحاد على وضع الیات لتحسین القوانین 

  فیر لصالح العاملینالمتعلقة بصنادیق التو 
3.30 66.09 5.50 *0.000 5 

10. 

یمارس االتحاد دور مرضي فیما یتعلق بحمایة 

  حقوق العاملین في نیل مكافئة توفیر مناسبة
3.28 65.55 5.03 *0.000 9 

  0.000* 6.61 66.40 3.32  جمیع فقرات المجال معاً  

  . α ≥0.05داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند * 

  

  :استخالص ما یلي یمكن) 27(جدول من 

یعتبر العاملون وجود االتحاد مهما لتمثیلهم أمام إدارة الوكالة وتحقیق " للفقرة الثامنة المتوسط الحسابي  - 

أي أن المتوسط الحسابي النسبي ) 5الدرجة الكلیة من ( 3.51یساوي " مصالحهم في مجال صندوق التوفیر 

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة 0.000 تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  8.97 ، قیمة االختبار70.30%

مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن ،  α ≥0.05إحصائیًا عند مستوى داللة 

  .وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة 3درجة الموافقة المتوسطة وهى 
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یساوي " ینجح االتحاد في رفع نسبة مساهمة الوكالة في صندوق التوفیر  " ةللفقرة الثانیالمتوسط الحسابي  - 

 )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  3.33، قیمة االختبار %63.43أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.17

مما یدل على أن متوسط ،  α ≥0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  0.000 تساوي

وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل  3درجة الموافقة المتوسطة وهى درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 

  .أفراد العینة على هذه الفقرة

، وأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي 3.32بشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي  - 

صنادیق  "لذلك یعتبر مجال  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  6.61االختبار  ، قیمة66.40%

، مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا  α ≥0.05دال إحصائیًا عند مستوى داللة "  التوفیر

أفراد العینة وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل  3درجة الموافقة المتوسطة وهى المجال یختلف جوهریًا عن 

لة الغوث في قطاع غزة یلعب دورا كبیرا مما یدل على أن اتحاد العاملین العرب بوكا ،على فقرات هذا المجال

ویعزو الباحث  ،)2010 ،العرقان(واتفقت هذه النتیجة مع دراسة  ،لصالح العاملین في مجال صنادیق التوفیر

االتحاد من نجاح ما حققه ي مجال صنادیق التوفیر إلى التوجه اإلیجابي لدى العاملین تجاه دور االتحاد ف

كما یعمد  ،)15(كما هو مبین في ملحق  في صنادیق التوفیرمساهمتها رفع نسبة مطالبته للوكالة لفي 

 ،بما ینسجم مع تحقیق مصالح العاملینمن خالل ممثلین االتحاد إلى مراقبة أداء تلك الصنادیق ومتابعتها 

ویمكن ربط  ،مع العاملین وٕاعالمهم بشأن ما یطرأ من مستجدات على تلك الصنادیق والعمل على التواصل

حیث أن لذلك انعكاس ایجابي على نجاح االتحاد في تمدید سن التقاعد التوجه االیجابي في هذا المجال ب

  .) 14(زیادة انتفاع العاملین من صنادیق التوفیر كما هو مبین في ملحق 

یؤثر اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة : ل الفرضیة القائلة بـ تم قبو: نتائج الفرضیة

 على تحقیق مصالح العاملین فیما یتعلق α ≥0.05عند مستوى داللة  إحصائیةبصورة ذات داللة 

  .بصنادیق التوفیر
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 فقرات االستبیانتحلیل جمیع 

 درجـة الموافقـة المتوسـطةسـتجابة قـد وصـلت إلـي لمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة اال Tتـم اسـتخدام اختبـار 

  ).28(جدول النتائج موضحة في  .أم ال 3وهى 

  )28(جدول 

  فقرات االستبیانلجمیع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 
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 0.000* 4.76 64.08 3.20 یانفقرات االستبجمیع 

 .α ≥0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوى داللة  *                                    

  

أي أن ) 5الدرجـة الكلیـة مـن ( 3.20المتوسـط الحسـابي لجمیـع الفقـرات یسـاوي أن ) 28(تبین من جدول 

 0.000تسـاوي  )Sig(.القیمـة االحتمالیـة وأن  4.76 ، قیمـة االختبـار%64.08المتوسـط الحسـابي النسـبي 

ممــا یــدل علــى أن متوســط درجــة ،  α ≥0.05لــذلك تعتبــر جمیــع الفقــرات دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى داللــة 

وهـذا یعنـي أن هنـاك موافقـة مـن قبـل أفـراد العینـة علـى  3درجة الموافقة المتوسـطة وهـى االستجابة قد زاد عن 

 ایجابیـادل علـى أن اتحـاد العـاملین العـرب بوكالـة الغـوث فـي قطـاع غـزة یلعـب دورا ممـا یـ ،الفقرات بشكل عـام

وقد اتفقت هذه النتائج مع النتائج التي توصـلت  ،في تحقیق مصالح العاملین في المجاالت التي سبق دراستها

  .بیئة العمل من حیث الدور اإلیجابي الذي تلعبه النقابات العمالیة في)  2011 ،أبو سندس( إلیها دراسة 
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 :ینثمن وجهة نظر المبحو  اتحاد العاملین العرب بوكالة الغوث أهم األدوار التي یقوم بها -

على الترتیب  اتحاد العاملین العرب بوكالة الغوث هي یلعبهاأهم األدوار التي  أن) 29(یتضح من جدول 

صنادیق لتأمین الصحي، ومن ثم ، ومن ثم امكافئة نهایة الخدمةاألجور والرواتب، ومن ثم  في مجاالت

  .ت، وأخیرا اإلجازاالعالوات ، ومن ثم التوفیر

  )29(جدول 

  أهم األدوار التي یقوم بها اتحاد العاملین العرب بوكالة الغوث

 %النسبة المئویة  العدد اتحاد العاملین العرب بوكالة الغوث أهم األدوار التي یقوم بها

 63.1 241 األجور والرواتب

 35.6 136 مین الصحيالتأ

 17.3 66  اإلجازات

 32.2 123  العالوات

 47.1 180  مكافئة نهایة الخدمة

 33.8 129  صنادیق التوفیر

  

عمل  على صعید الكبرىولویة األحقیقة أن األجور والرواتب تحتل ویرى الباحث بأن ذلك یعكس 

خاصة في ظل الظروف االقتصادیة التي ذلك أنها من أكثر المجاالت حساسیة بالنسبة للموظفین  ،االتحاد

والحاجة المستمرة لدى الموظفین لتحسین مستویات األجور والرواتب بما یتالئم مع  ،یمر بها قطاع غزة

األمر الذي یدفع االتحاد لطرق كل السبل من أجل تلبیة مطالب العاملین في  ،المعطیات االقتصادیة المتوفرة

یما یتعلق بنظام اإلجازات فیرى الباحث أن وجوده في المرتبة األخیرة قد أما ف ،هذا المجال قدر المستطاع

كما یعزوه الباحث إلى  ،یدلل على أن االتحاد بحاجة إلى بذل دور أكبر في تلبیة مطالب العاملین هنا 

 ،تحرك فیه إلى ما ال نهایة لما قد یسفر عنه من انخفاض في االنتاجطبیعة هذا المجال وعدم إمكانیة ال
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وغیرها  ،او التأمین الصحي ،فمجال االجازات مختلف في طبیعته عن المجاالت األخرى كاألجور والرواتب

  . على عكس اإلجازات  ،من المجاالت التي تؤدي الزیادة فیها إلى زیادة في االنتاجیة

  

  

ـــة : الســـابعةالفرضـــیة  بـــین متوســـطات  α ≥0.05توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى دالل

استجابات المبحوثین حول دور اتحاد الموظفین العـرب بوكالـة الغـوث فـي قطـاع غـزة علـى تحقیـق مصـالح 

, قطــاع العمــل , المؤهــل العلمــي , الفئــة العمریــة , الجــنس (العــاملین تعــزى للمتغیــرات الشخصــیة التالیــة 

 .)الدرجة الوظیفیة, سنوات الخبرة 

لمعرفـة مـا إذا كـان هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائیة وهـو " لعینتـین مسـتقلتینT  "تـم اسـتخدام اختبـار 

 " التبـاین األحـادي" كذلك تـم اسـتخدام اختبـار  .اختبار معلمي یصلح لمقارنة متوسطي مجموعتین من البیانات

متوســطات أو  3لمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائیة وهــذا االختبــار معلمــي یصــلح لمقارنــة 

  .أكثر

 

بین متوسطات استجابات المبحوثین حول  α ≥0.05ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  توجد فروق

   .إلى الجنس تحقیق مصالح العاملین تعزى فيدور اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة 

  :یمكن استنتاج ما یلي) 30(الموضحة في جدول ن النتائج م

أقل مـن مسـتوى الداللـة "  لعینتین مستقلتین -  T" لمقابلة الختبارا (.Sig)تبین أن القیمة االحتمالیة 

0.05 ≤ α   وبذلك یمكن استنتاج أنه توجد فروق " نظام األجور والرواتب، نظام التأمین الصحي " للمجالین

ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطات تقـــدیرات عینـــة الدراســـة حـــول هـــذین المجـــالین تعـــزى إلـــى الجـــنس وذلـــك 

   .ناثلصالح اإل
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لجنــة أدوات لتعزیــز دور المــرأة داخــل وكالــة الغــوث فــي قطــاع غــزة ك ویعــزو الباحــث ذلــك الــى وجــود

 ،وفقا للموقع اإللكتروني لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین في الشرق األدنىف  ،المرأة

عیـل المسـاواة بـین النـوع االجتمـاعي فـي داخـل لتف 2008في العـام تم إنشاء لجنة المرأة بوكالة الغوث في غزة 

حیث أن لجنة المرأة تزود النساء العامالت بالوكالة بالوسائل إلثبات وجودهن وللمشاركة بفعالیـة فـي  ،األونروا

غـزة مـن خـالل فـرص تطـور مهنیـة مثـل الـدورات  بالتواصل مع الموظفات فـيتقوم اللجنة حیث  ،عمل الوكالة

 ،باإلضـافة إلـى التوعیـة الصـحیة ،معلومات وتكنولوجیا التواصل ودورات اللغـة االنجلیزیـةالتدریبیة في مجال ال

  .) 16(كما هو مبین في ملحق 

 ،والتـأمین الصـحي ،فـي مجـالي األجـور والرواتـب وبـاألخص على فئة اإلناثس إیجابا كینع كل ذلك 

اللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطات األمـــر الـــذي یعكـــس حقیقـــة مـــا توصـــلت إلیـــه الدراســـة مـــن وجـــود فـــروق ذات د

تعــزى إلــى الجــنس و  ،تقــدیرات عینــة الدراســة حــول مجــالي نظــام األجــور والرواتــب، و نظــام التــأمین الصــحي

   .لصالح اإلناث 

حیـث تتـولى المـرأة مناصـب رفیعـة داخـل  ،داخـل هیكلیتـهدور المرأة ل تعزیز االتحاد هذا باإلضافة إلى

وتبنـي  ،على التواصل مع العامالت داخل الوكالة بهـدف االسـتماع لهـن تعمل عضوات االتحادكما و  ،االتحاد

  .) 17(كما یتضح في ملحق  ،ي اقتراح یبادرن إلى طرحهأومناقشة  ،قضایاهن

أكبـــر مـــن مســـتوى  (.Sig)فقـــد تبـــین أن القیمـــة االحتمالیـــة , أمـــا بالنســـبة لبـــاقي المجـــاالت والمجـــاالت مجتمعـــة

ستنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقـدیرات عینـة وبذلك یمكن ا α ≥ 0.05الداللة 

مما یدل على أن درجة الموافقـة حـول   ،الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى الجنس

نسـین إلـى تسـاوي الج یعـزىویمكن القـول أن هـذا  ،هذه المجاالت كانت متقاربة لدى المبحوثین الذكور واالناث

لتفعیـل المسـاواة بـین النـوع االجتمـاعي فـي  األونـرواومسـاعي  ،في طبیعة الحقـوق المكتسـبة فـي تلـك المجـاالت

كــل تلــك عوامــل تــؤدي إلــى  ،وســعي االتحــاد إلــى تحقیــق مطالــب العــاملین مــن كــال الجنســین ،مؤسســاتهاداخــل 

مــا نتــائج مــع هــذه الوقــد اختلفــت  . تقلیــل عوامــل االخــتالف بدرجــة كبیــرة بــین الجنســین فــي معظــم المجــاالت

، )2010 ،شـطیبي( و )Adefolaju, 2013( وRachmawati, 2009) ( دراسـات كـل مـنتوصـلت إلیـه 

اخــتالف آلیــات عمــل االتحــادات فــي تلــك الدراســات مــع آلیــة إلــى یرجــع ســبب االخــتالف هنــا  ویــرى الباحــث أن
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ف مشــاركة المــرأة فیهــا وعــدم تمكنهــا مــن عمــل اتحــاد المــوظفین العــرب بوكالــة الغــوث فــي قطــاع غــزة، وضــع

طبیعـة المؤسسـات وظـروف العمـل اخـتالف الوصول إلـى مسـتویات متقدمـة فـي هیكلیـات االتحـاد، اضـافة الـى 

   .بها عن المعاییر التي تتبعها وكالة الغوثالبیئات المبحوثة، وبالتالي اختالف المعاییر الخاصة  مختلف في

  )30(جدول 

  الجنس –"  عینتین مستقلتینل -  T " اختبارنتائج  

 المجال

  المتوسطات

ار
تب
خ
اال

ة 
یم

ق
  

ة 
لی
ما

حت
اال

ة 
یم

لق
ا

)
S

ig
(.

 

 أنثى ذكر

 0.014* 2.475- 3.33 3.11 .نظام األجور والرواتب

 0.001* 3.368- 3.20 2.89 .نظام التأمین الصحي

 0.837 0.206 3.06 3.08 .نظام اإلجازات

 0.215 1.241- 3.22 3.10 .نظام العالوات

 0.282 1.078- 3.47 3.37 .مكافئة نهایة الخدمة

 0.532 0.625- 3.35 3.29 .صنادیق التوفیر

 0.113 1.588- 3.27 3.13  جمیع المجاالت معا

  .α ≥ 0.05 دال إحصائیًا عند مستوى داللة ینالفرق بین المتوسط *             
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بین متوسطات استجابات المبحوثین حول  α ≥0.05لة توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى دال 

إلى الفئة  تحقیق مصالح العاملین تعزى فيدور اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة 

   .العمریة

  )31(جدول 

  الفئة العمریة –" التباین األحادي " اختبار نتائج  

 المجال

  المتوسطات

ار
تب
خ
اال

ة 
یم

ق
  

ة 
لی
ما

حت
اال

ة 
یم

لق
ا

)
S

ig
(.

  

أقل من 

 سنة 35

 35من 

إلى أقل 

 45من 

 سنة

 45من 

إلى أقل 

 55من

  سنة

سنة  55

  فأكثر

 0.057 2.527 3.39 3.03 3.25 3.32 .نظام األجور والرواتب

 0.561 0.685 3.16 3.05 2.96 3.10 .نظام التأمین الصحي

 0.201 1.549 3.33 3.00 3.00 3.11 .نظام اإلجازات

 0.076 2.310 3.47 2.99 3.17 3.21 .نظام العالوات

 0.235 1.426 3.72 3.41 3.37 3.40 .مكافئة نهایة الخدمة

 0.335 1.133 3.57 3.24 3.31 3.32 .صنادیق التوفیر

 0.222 1.470 3.44 3.12 3.17 3.24 جمیع المجاالت معا

التباین " بلة الختبارالمقا (.Sig)تبین أن القیمة االحتمالیة ) 31(من النتائج الموضحة في جدول 

لكافة المجاالت وبذلك یمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات  α ≥ 0.05أكبر من مستوى الداللة " األحادي 

مما یؤدي  ،داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى الفئة العمریة

لة إحصائیة بین متوسطات استجابات المبحوثین حول دور إلى رفض الفرضیة القائلة بوجود فروق ذات دال

اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة في تحقیق مصالح العاملین تعزى إلى الفئة العمریة عند 
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حیث  ،ویعزو الباحث ذلك الى تساوي العاملین في الوكالة في الحقوق التي ینالونها ،α ≥0.05مستوى داللة 

 ،كالة تكاد ال تمیز بین الموظفین على أساس العمر فیما لهم من حقوق وما علیهم من واجباتأن أنظمة الو 

كما أن االتحاد یتعامل مع كافة اإلقتراحات الصادرة من العاملین  ،فقوانین الوكالة تطبق على كافة الموظفین

وقد اختلفت هذه النتائج مع  ،ویعمل على تمثیل مطالبهم طالما أنها مطالب مشروعة ،أیا كانت فئتهم العمریة

طبیعة أداء االتحادات وقدرتها ، ویرى الباحث أن سبب االختالف قد یكمن في ) 2013 ،جحا( نتائج دراسة 

 .  مهعلى تحقیق كافة مطالب العاملین بمختلف فئاتهم العمریة من عد

  

بین متوسطات استجابات المبحوثین حول  α ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

إلى المؤهل  تحقیق مصالح العاملین تعزى فيدور اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة 

   .العلمي

  :استنتاج ما یلي یمكن) 32(جدول الموضحة في من النتائج 

أقــــل مــــن مســــتوى الداللــــة " التبــــاین األحــــادي " المقابلــــة الختبــــار (.Sig)قیمــــة االحتمالیــــة تبــــین أن ال

0.05≤ α   والمجــاالت مجتمعــة معــا " نظــام األجــور والرواتــب، نظــام العــالوات صــنادیق التــوفیر " للمجــاالت

ة حــول هــذه وبــذلك یمكــن اســتنتاج أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطات تقــدیرات عینــة الدراســ

  .المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى المؤهل العلمي وذلك لصالح الذین مؤهلهم العلمي دراسات علیا

مـنح حملـة مطالبـة إدارة الوكالـة بویعزو الباحث ذلك إلى ما یبذله االتحاد من جهود دؤوبة تهدف إلى 

ا ال یـؤثر علـى عملهـم األصـلي حیـث تـم طـرح حق العمل خارج إطار الوكالـة بمـالشهادات العلیا من العاملین 

هــذا الموضـــوع مـــع إدارة الوكالــة وتـــم الحصـــول علــى تطمینـــات فـــي هــذا الجانـــب كمـــا هــو موضـــح فـــي البیـــان 

حیث یمكن االطالع على الجزئیة المتعلقة بحملة الشهادات العلیا  ،14/3/2011الصادر عن االتحاد بتاریخ 

ســـتمر االتحـــاد بمطالبـــة الوكالـــة بصـــرف عـــالوات ومكافـــأت للعـــاملین كمـــا ی ،)18(رقـــم ملحـــق الوالمرفقـــة فـــي 

یة في و باإلضافة إلى منحهم األول ،الحاصلین على الشهادات العلیا وقد تم التوافق مع إدارة الوكالة بهذا الشأن

   .التدریس في الكلیات التابعة لوكالة الغوث
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 α≥0.05أكبر من مستوى الداللة  (.Sig)الیة أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبین أن القیمة االحتم

وبذلك یمكن استنتاج أنه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـطات تقـدیرات عینـة الدراسـة حـول هـذه 

ویعـزو الباحـث ذلـك إلـى تسـاوي المبحـوثین فـي الحقـوق التـي یتمتعـون بهـا  المجاالت تعزى إلى المؤهل العلمـي

  .  وعدم تأثرها بالمستوى العلمي للموظف ونهایة الخدمة واإلجازاتفي مجاالت التأمین الصحي 

، ویــرى )Kimera , 2010(ودراســة )  2010العرقـان، ( وقـد اتفقـت هــذه النتـائج مــع نتـائج دراســة 

الباحــث أن ســبب االتفــاق یرجــع إلــى تشــابه الظــروف بــین الدراســات المشــار إلیهــا وحاجــة أصــحاب المــؤهالت 

یا خاصـة تتعـدى الحـد الـذي تـوفره المؤسسـة لبـاقي العـاملین وتتوافـق مـع مـؤهالتهم العلمیـة، العلیا دوما إلى مزا

وبالتالي تزید حساسیتهم اتجاه االنجازات المقدمة لهم من قبـل االتحـاد، كمـا أنهـم یلمسـون دور االتحـاد بصـورة 

  .أكبر من غیرهم 

  )32(جدول 

  يالمؤهل العلم –" التباین األحادي " اختبار  نتائج

 المجال

  المتوسطات

ار
تب
خ
اال

ة 
یم

ق
  

ة 
لی
ما

حت
اال

ة 
یم

لق
ا
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S

ig
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ثانویة 

عامة 

  فأقل

دبلوم 

  متوسط
  بكالوریوس

دراسات 

  علیا

 0.000* 7.521 3.29 3.34 3.22 2.72 .نظام األجور والرواتب

 0.219 1.481 3.16 3.06 3.22 2.86 .نظام التأمین الصحي

 0.483 0.820 3.12 3.10 3.07 2.90 .نظام اإلجازات

 0.000* 6.183 3.24 3.27 3.15 2.66 .نظام العالوات

 0.051 2.614 3.55 3.47 3.46 3.11 .مكافئة نهایة الخدمة

 0.000* 6.336 3.51 3.40 3.38 2.84 .صنادیق التوفیر

 0.006* 4.207 3.31 3.27 3.24 2.85 جمیع المجاالت معا

  .α ≥ 0.05 ند مستوى داللةدال إحصائیًا ع اتالفرق بین المتوسط *
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بین متوسطات استجابات المبحوثین حول  α ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

إلى قطاع  تحقیق مصالح العاملین تعزى فيدور اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة 

  .العمل

التباین  "المقابلة الختبار (.Sig)حتمالیة اال تبین أن القیمة) 33(جدول الموضحة في من النتائج 

لكافة المجاالت وبذلك یمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة  α ≥0.05أقل من مستوى الداللة " األحادي 

إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى قطاع العمل وذلك لصالح الذین 

ویعزو الباحث ذلك إلى الزیادة الطردیة بین حجم القطاع وكم المطالب لدى  ،نیعملون في قطاع المعلمی

وبالتالي فإن كمیة المطالب  ،وحیث أن قطاع المعلمین هو القطاع األكبر حجما داخل الوكالة ،العاملین

 ،طاعنعكس على دور االتحاد اتجاه ذلك القاألمر الذي ی ،ستكون أكبر من باقي القطاعاتفیه واالقتراحات 

 .  األمر الذي ینعكس بشكل إیجابي على العاملین ،فبزیادة المطالب تزداد نسبة ما یحققه االتحاد من إنجازات

ویرى الباحث ، ) 2011 ،أبو سندس( واختلفت مع دراسة  ،) 2010 ،العرقان(  واتفقت هذه النتائج مع دراسة

مكونة من  فیما إذا كانت یعمل فیها االتحاد طبیعة المنشأة التي إلى یرجع االتفاق أو االختالفأن سبب 

قطاع واحد أو أنها تشمل عدد من القطاعات، فكلما زاد عدد قطاعات العمل في المنشأة، كلما كانت القدرة 

 ،على ایجاد فروقات في طبیعة عمل االتحاد بینها أكبر، فال یعقل أن تكون مطالب القطاعات المختلفة واحدة

 سیؤدي بالضرورة إلى إحداثاألمر الذي  ،بنفس الدرجة المقدمة لها االتحاد إنجازاتكون توبالتالي الیعقل أن 

  . نظرتها لالتحادحالة من التمایز بینها في 

  )33(جدول 

  قطاع العمل –"  التباین األحادي " اختبارنتائج 

 المجال

  المتوسطات

ار
تب
خ
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ة 
یم

ق
ة   
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قطاع 

 المعلمین

قطاع 

 الخدمات

قطاع 

  العمال

 0.000* 29.568 2.67 3.02 3.49 .نظام األجور والرواتب

 0.001* 7.456 2.72 3.02 3.18 .نظام التأمین الصحي

 0.000* 12.109 2.65 3.00 3.23 .نظام اإلجازات

 0.000* 27.314 2.54 2.99 3.44 .نظام العالوات

 0.000* 14.321 2.99 3.30 3.61 .مكافئة نهایة الخدمة
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 0.000* 21.220 2.76 3.25 3.54 .صنادیق التوفیر

 0.000* 21.644 2.72 3.09 3.41  جمیع المجاالت معا

  .α ≥ 0.05 دال إحصائیًا عند مستوى داللة اتالفرق بین المتوسط *             

  

وثین حول بین متوسطات استجابات المبح α ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

إلى سنوات  تحقیق مصالح العاملین تعزى فيدور اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة 

   .الخبرة

  )34(جدول 

  سنوات الخبرة –"  التباین األحادي " اختبارنتائج  

 المجال

  المتوسطات

ار
تب
خ
اال

ة 
یم

ق
  

ة 
لی
ما

حت
اال

ة 
یم

لق
ا

)
S

ig
(.

 

 1من 

إلى أقل 

 5من 

 سنوات

 5من 

أقل  إلى

 10من 

  سنوات

 10من 

إلى أقل 

 15من 

 سنة

 15من 

إلى أقل 

 20من 

  سنة

أكثر من 

  سنة 20

 0.730 0.507 3.22 3.31 3.30 3.26 3.14 .نظام األجور والرواتب

 0.636 0.638 3.14 2.88 3.02 3.08 3.07 .نظام التأمین الصحي

 0.397 1.019 3.19 3.02 2.93 2.99 3.13 .نظام اإلجازات

 0.542 0.775 3.28 3.16 3.18 3.23 3.04 .ام العالواتنظ

 0.109 1.904 3.62 3.46 3.31 3.50 3.28 .مكافئة نهایة الخدمة

 0.043* 2.485 3.60 3.30 3.23 3.33 3.18 .صنادیق التوفیر

 0.565 0.740 3.34 3.17 3.16 3.23 3.14  جمیع المجاالت معا

 .α ≥ 0.05 عند مستوى داللةدال إحصائیًا  اتالفرق بین المتوسط *
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  :استنتاج ما یلي یمكن) 34(جدول الموضحة في ن النتائج م

أقــــل مــــن مســــتوى الداللــــة " التبــــاین األحــــادي " المقابلــــة الختبــــار (.Sig)تبــــین أن القیمــــة االحتمالیــــة 

0.05≤ α   ـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــ" صـــنادیق التـــوفیر " لمجـــال ین وبـــذلك یمكـــن اســـتنتاج أن

متوسطات تقدیرات عینة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى سنوات الخبرة وذلك لصالح الذین سنوات خبرتهم 

ویعزو الباحث ذلك إلى أنـه كلمـا زادت سـنوات خدمـة الموظـف فـي الوكالـة كلمـا انعكـس  ،سنة )20(أكثر من 

 )20(املین ممـن تزیـد سـنوات خبـرتهم عـن وبالتالي فإن العـ ،ذلك ایجابا على مردود مكافئة التوفیر بالنسبة له

وخاصـة مـا أسـفرت عنـه جهـود  ،عاما یكونون أكثر تقدیرا وحساسـیة لـدور االتحـاد فـي مجـال صـنادیق التـوفیر

  .االتحاد من توافق حول زیادة الوكالة لمساهمتها في صنادیق التوفیر 

أكبـر مـن مسـتوى  (.Sig)ة االحتمالیة فقد تبین أن القیم, أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة

وبذلك یمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقـدیرات عینـة  α ≥ 0.05الداللة 

ویعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن  ،الدراســة حــول هــذه المجــاالت والمجــاالت مجتمعــة معــا تعــزى إلــى ســنوات الخبــرة

یلمسـون دور متـوازن لالتحـاد فـي بقیـة المجـاالت وعـدم وجـود تـأثیر  -علـى مختلـف سـنوات خبـرتهم -العاملین 

وقـد اتفقـت هـذه النتـائج مـع نتــائج . ملحـوظ لمـدة خـدمتهم علـى توجهـاتهم نحـو دور االتحـاد فـي تلـك المجـاالت 

لـدى المـوظفین بشـكل تـراكم الخبـرات أن ، ویرى الباحث أن سبب االتفاق یرجـع إلـى ) 2012 ،الطروة( دراسة 

أكثـر تعاطفـا مـع دور االتحـاد  حیث یكونون، یؤدي بهم إلى تقییم دور االتحاد بشكل مختلف عن غیرهم، أكبر

نظرا لمعـرفتهم بتفاصـیل العمـل فـي المنشـأة، ومعاصـرتهم إلدارات مختلفـة، وتفهمهـم لصـعوبة التوصـل إلـى كـل 

 .ما یطمحون إلیه في بعض األحیان 

  

بین متوسطات استجابات المبحوثین حول  α ≥0.05ى داللة توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستو 

إلى الدرجة  دور اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة على تحقیق مصالح العاملین تعزى

  .الوظیفیة
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التباین " المقابلة الختبار (.Sig)القیمة االحتمالیة أن  تبین) 35(جدول الموضحة في من النتائج 

لكافة المجاالت وبذلك یمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات  α ≥ 0.05من مستوى الداللة  أقل" األحادي 

داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى الدرجة الوظیفیة وذلك 

لدرجات تحمل ویعزو الباحث ذلك إلى أن هذه ا ،درجات 10إلى  6لصالح الذین درجتهم الوظیفیة تتراوح من 

وبالتالي فإن تراكم الموظفین  ،موظفین من أكبر قطاعین في الوكالة وهما قطاعي التعلیم والخدمات العامة

األمر الذي یساعد االتحاد على الدفع بمطالبهم  ،لمطالبهم وتطلعاتهم أكبر یعطي زخماعلى هذه الدرجات 

ما یلمسه هذا باإلضافة إلى  ،ر االتحاد بشكل أكبریجعلهم یلمسون دو  مما ،نحو المقدمة والعمل على تحقیقها

اتفقت هذه قد و   ،العاملون من جهود لالتحاد تهدف إلى تحقیق مصالحهم بما یتناسب مع تصنیفهم الوظیفي

، ویرى الباحث أن سبب ) 2010 ،العرقان (ودراسة  ) 2010 ،شطیبي(  دراسةك الدراسات النتائج مع بعض

قاء العاملین في السلم الوظیفي یجعلهم في مواجهة أكبر مع اإلدارة، وبالتالي فإن االتفاق یرجع إلى أن ارت

  .  ، لذلك فإن نظرتهم لالتحاد تكون أكثر ایجابیةالجهود التي یبذلها االتحاد تكون محل تقدیر من قبلهم

 

  )35(جدول 

  الدرجة الوظیفیة –"  التباین األحادي" نتائج اختبار 

 المجال

  المتوسطات

یم
ق

ار
تب
خ
اال

ة 
  

ة 
لی
ما

حت
اال

ة 
یم
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)
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5 

درجات 

 فأقل

6 - 

10 

  درجات

11 

درجة 

 فأكثر

 0.000* 17.327 3.18 3.38 2.73 .نظام األجور والرواتب

 0.007* 4.957 2.93 3.15 2.80 .نظام التأمین الصحي

 0.002* 6.567 2.98 3.17 2.76 .نظام اإلجازات

 0.000* 14.373 3.24 3.31 2.65 .نظام العالوات

 0.001* 7.547 3.51 3.52 3.06 .مكافئة نهایة الخدمة

 0.000* 14.116 3.35 3.46 2.84 .صنادیق التوفیر

 0.000* 12.227 3.19 3.32 2.81  جمیع المجاالت معا

 .α ≥ 0.05 دال إحصائیًا عند مستوى داللة اتالفرق بین المتوسط *             
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  الفصل السادس

  لتوصیاتالنتائج وا

  

  مقدمة  -

  نتائج الدراسة -

  توصیات الدراسة -

 الدراسات المقترحة -
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  الفصل السادس

  النتائج والتوصیات

  مقدمة

ل هذا الفصل على ملخص ألهم النتائج التي توصل إلیها الباحث في دراسته التي هدفت إلى یشتم

حقیق مصالح العاملین وذلك في البحث في دور اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة في ت

، وصنادیق ومكافئة نهایة الخدمة ،والعالوات ،واإلجازات ،والتأمین الصحي ،مجاالت األجور والرواتب

  . التوفیر

  

  :نتائج الدراسة 

  مجال األجور والرواتب : أوال 

جور عن وجود دور مؤثر لالتحاد في تحقیق مصالح العاملین المتعلقة باألكشفت نتائج الدراسة 

ویعزو الباحث ذلك  ،ن المستطلعینم %64.54بلغت نسبة الموافقة حول هذا المجال حیث  ،والرواتب

دراكا منه بحساسیة هذا المجال بالنسبة إ ،االتحاد من اهتمام بقضایا األجور والرواتبإلى ما یبدیه 

وم به االتحاد من إجراءات وما یق ،وحرص االتحاد على توعیة العاملین بنظام األجور والرواتب ،للعاملین

وما تفضي إلیه تلك اإلجراءات من  ،في مجال األجور والرواتبنقابیة تهدف إلى تحقیق مطالب العاملین 

كما أن العاملین یرون في وجود االتحاد  ،إسهام في تحسین مستویات األجور والرواتب لصالح العاملین

  .ممثال لهم في هذا المجال 

  

  ن الصحيمجال التأمی: ثانیا 

م في هتبین نتائج الدراسة وجود توجه إیجابي من قبل العاملین نحو دور االتحاد في تحقیق مصالح

یجابي لالتحاد في هذا دور إبحوثین بوجود من الم% 61.07ه حیث أقر ما نسبت ،مجال التأمین الصحي

ة زیادة التنسیق مع فعلى الرغم من مالحظات العاملین على دور االتحاد فیما یتعلق بضرور  ،المجال

وضرورة تحرك االتحاد بشكل أكبر لتوفیر بدائل مناسبة في  ،الجهات الحكومیة لدعم العاملین بشكل أكبر

وما یؤدي إلیه ذلك من تهدید لرضى العاملین عن أداء  ،حالة عدم توفر الخدمة الصحیة في قطاع غزة

فما یحظى به مجال  ،لى صعید التأمین الصحي إال أن العاملین یرون في االتحاد ممثال جیدا ع ،االتحاد
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 ،و حرص االتحاد على توعیة العاملین بحقوقهم الصحیة ،التأمین الصحي من اهتمام من قبل االتحاد

باإلضافة إلى فعالیة تمثیل االتحاد لمطالب  ،وسعیه لتوفیر الخدمة الصحیة للعاملین ضمن شروط مریحة

كل تلك عوامل تؤثر إیجابا في نظرة  ،نجازات على هذا الصعیدوما یلمسه العاملون من ا ،العاملین

یبذله ما  ویعزو الباحث ذلك إلى ،العاملین اتجاه دور االتحاد في تحقیق مصالحهم في هذا المجال  

وٕان لم ترقى بعد إلى ما  ،وما یلمسه العاملون من انجازات في هذا المجال ،االتحاد من جهد متواصل

    .یطمحون إلیه 

  

  مجال اإلجازات: الثا ث

المبحوثین على وجود دور إیجابي ن قبل م% 61.36 إلى وجود توافق بنسبةتشیر نتائج الدراسة 

اهتمام  ضرورة فرغم المالحظات الموجهة لالتحاد من قبل العاملین حول ،لالتحاد في مجال اإلجازات

بوجود تواصل أكبر من قبل  املینالع ورغبة ،بمجال اإلجازات على مختلف أنواعهابشكل أكبر  االتحاد

رغم كل ذلك نجد أن هناك توافق حول حاجة العاملین  ،لتوعیتهم بتفاصیل هذا المجال االتحاد معهم

ویعزو الباحث ذلك إلى ما یبذله االتحاد من جهود  ،لوجود االتحاد كممثل لمطالبهم في مجال اإلجازات

 ،لتمكینهم من أداء الشعائر الدینیةفوعة للعاملین كالعمل من أجل توفیر إجازات مد ،في هذا المجال

ون بإیجابیة ر األمر الذي یجعل العاملین ینظ ،ومحاوالت االتحاد لتحسین استفادة العاملین من اإلجازات

  . لدور االتحاد في هذا المجال 

  

  مجال العالوات  : رابعا 

التحاد وجود دور بلمبحوثین ا نم% 63.29 حسب نتائج الدراسة في هذا المجال فقد أشار ما نسبته

فكما یرى  ،في مجال العالوات في تحقیق مصالح العاملین العاملین بوكالة الغوث في قطاع غزة 

فإنهم وفي الوقت نفسه  ،المبحوثون بضرورة تواصل االتحاد معهم بهدف تحدید مطالبهم في هذا المجال

ویعزو الباحث ذلك إلى  ،لحهم في مجال العالواتیعتبرون وجود االتحاد أمرا مهما لتمثیلهم وتحقیق مصا

أسفرت في قسم منها عن تحقیق قسم من  ،ما یلمسه العاملون من جهود لالتحاد في مجال العالوات

على حصول  یحرص االتحاد بأنالمستطلعة آراؤهم یرون  نسبة كبیرة من أنحیث  ،مطالب العاملین

كما  ،صل علیها أقرانهم في مناطق عملیات الوكالة أخرىعلى العالوات التي یح العاملین في قطاع غزة

إضافة إلى ما  ،یحرص االتحاد على المشاركة في اجراء المسوحات لتحدید مقدار العالوات بشكل دقیق
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 ،فیما یتعلق بنظام العالواتلهم رضي مُ مطالب العاملین إلى إدارة الوكالة بشكل لنقل  مناالتحاد  یقوم به

كل ذلك  ،تصنیفهم الوظیفيبما یتناسب مع  لهمتوفیر العالوات  هادفة إلى ون من جهودوما یلمسه العامل

  .ینعكس بنظرة إیجابیة من قبل العاملین لدور االتحاد في هذا المجال 

  

    مكافئة نهایة الخدمةمجال :  خامسا

في  حادلالت وجود دوریعبرون عن  ن المبحوثینم% 68.44 سبتهما ن أنعن كشفت نتائج الدراسة 

حیث ُیعتبر وجود االتحاد مهما لتمثیل العاملین أمام اإلدارة  ،ولصالح العاملین مجال مكافئة نهایة الخدمة

كما یسعى االتحاد إلى تحسین  ،یولي االتحاد هذا المجال اهتماما كافیا و ،في مجال مكافئة نهایة الخدمة

األمر  ،لى إدارة الوكالة والعمل على متابعتهاهذه المكافأة بشكل مستمر من خالل نقل مطالب العاملین إ

ویعزو الباحث ذلك وبشكل  ،الذي یعزز التوجه اإلیجابي لدى العاملین نحو دور االتحاد في هذا المجال

فقد خاض االتحاد  ،على هذا الصعید من قبل االتحاد مساعي حثیثة لمسه العاملون منأساسي إلى ما 

كمطالب  ،دف تحقیق مطالب العاملین في مجال مكافئة نهایة الخدمةفترات طویلة من العمل الدؤوب به

انعكست إیجابا  التي وغیرها من المطالب ،وتمدید سن التقاعد ،العاملین بزیادة نسبة مكافئة نهایة الخدمة

  .هم في هذا المجالعلى نظرة العاملین اتجاه دور االتحاد في تحقیق مصالح

  

    صنادیق التوفیرمجال :  سادسا

 ،تدل نتائج الدراسة على أن االتحاد یلعب دورا إیجابیا ولصالح العاملین في مجال صنادیق التوفیر

األمر الذي یعزوه الباحث  ،المبحوثین من نسبة% 66.40الدور فقد بلغت نسبة الموافقة على وجود هذا 

ظرا لما یبذله االتحاد في ن ،إلى ثقة العاملین في االتحاد كممثل لمصالحهم أمام اإلدارة في هذا المجال

ولعل ما أنجزه االتحاد  ،هذا المجال من مطالبة بحق العاملین في الحصول على مكافئة توفیر أفضل

والذي كان  ،خالل السنوات الماضیة من اتفاق حول زیادة الوكالة لنسبة مساهمتها في صنادیق التوفیر

لى التوجه اإلیجابي للعاملین نحو دور االتحاد كان له أثر بشكل أو بآخر ع ،مطلبا من مطالب العاملین

ناهیك عن حرص االتحاد على مراقبة أداء تلك الصنادیق وموافاة العاملین بالتغیرات  ،في هذا المجال

فاهتمام  ،ومساعیه إلى تحسین أداء تلك الصنادیق بشتى الوسائل الممكنة ،التي تطرأ علیها بشكل دوري

هذا المجال وترجمتها إلى إنجازات من شأنه أن یزید من التفاف العاملین االتحاد بمطالب العاملین في 

  . حول االتحاد 
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 تبعا العاملین مصالح تحقیق في غزة قطاع في الغوث بوكالة العرب الموظفین اتحاد دور: سابعا 

,  الخبرة سنوات,  العمل قطاع,  العلمي المؤهل,  العمریة الفئة,  الجنس( التالیة الشخصیة للمتغیرات

  ) :الوظیفیة الدرجة

 

 الموظفین اتحاد دور حول المبحوثین استجابات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد  .أ 

 األجور مجالي في وتحدیدا العاملین مصالح تحقیق في غزة قطاع في الغوث بوكالة العرب

 . اإلناث لصالح وذلك ،الجنس إلى تعزى ،الصحي والتأمین ،والرواتب

 اتحاد دور حول المبحوثین استجاباتمتوسطات  بین إحصائیة داللة ذات فروق وجدت ال  .ب 

 الفئة إلى تعزى  العاملین مصالح تحقیق في غزة قطاع في الغوث بوكالة العرب الموظفین

  . العمریة

 الموظفین اتحاد دور حول المبحوثین استجاباتمتوسطات  بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد  .ج 

 ،األجور والرواتب مجاالت في العاملین مصالح تحقیق في غزة قطاع في الغوث ةبوكال العرب

 ،العلمي المؤهل إلى تعزى ،والمجاالت مجتمعة معا ،ومجال صنادیق التوفیر ،ومجال العالوات

 . علیا دراسات العلمي مؤهلهم الذین لصالح وذلك

 الموظفین اتحاد دور حول ینالمبحوث استجابات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد  .د 

 وذلك ،العمل قطاع إلى تعزى العاملین مصالح تحقیق في غزة قطاع في الغوث بوكالة العرب

 . المعلمین قطاع في یعملون الذین لصالح

 الموظفین اتحاد دور حول المبحوثین استجابات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد  .ه 

 تعزى التوفیر صنادیق مجال في العاملین مصالح تحقیق في ةغز  قطاع في الغوث بوكالة العرب

 . سنة )20( من أكثر خبرتهم سنوات الذین لصالح وذلك ،الخبرة سنوات إلى

 الموظفین اتحاد دور حول المبحوثین استجابات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد  .و 

 ،الوظیفیة الدرجة إلى تعزى نالعاملی مصالح تحقیق في غزة قطاع في الغوث بوكالة العرب

    . درجات )10(إلى  )6(تتراوح من  الوظیفیة درجتهم الذین لصالح وذلك
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  المجاالت التي یلعب فیها اتحاد العاملین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة الدور األهم: ثامنا 

اتحاد الموظفین ب فیها المجاالت التي یلع فقد جاءت  ،ومن وجهة نظر المبحوثین ،الدراسةوفق نتائج 

    :كما یلي  تنازلیامرتبة  الدور األهم

  . األجور والرواتب .1

  . مكافئة نهایة الخدمة .2

  .التأمین الصحي  .3

  . صنادیق التوفیر .4

  . العالواتمجال  .5

  . تاإلجازامجال  .6

  

  

  توصیات الدراسة 

والتي تهدف  ،فإن الدراسة توصي بمجموعة من التوصیات ،على ضوء ما تم التوصل إلیه من نتائج

  : التأكید على نقاط القوة والوقوف على نواحي الخلل لمعالجتهااسي إلى بشكل أس

  

  والرواتب األجور مجال:  أوال

أن یتفاعل بضرورة نظرا ألهمیة هذا المجال بالنسبة للعاملین في وكالة الغوث، فإن الباحث یوصي 

السرعة التي تتناسب مع التغیرات المتواترة على االتحاد مع مطالب العاملین في مجال األجور والرواتب ب

األرض، خاصة مع استمرار تردي الوضع االقتصادي العام في قطاع غزة، وحتى یقف دور االتحاد حائال 

وكذلك أن یتعامل االتحاد مع كافة قطاعات العمل ، دون انعكاس هذا الوضع على العاملین في وكالة الغوث

مع كل العاملین أكثر فاعلیة تصال اقنوات  یتم فتحمع ضرورة أن ، ن االهتمامم داخل الوكالة بنفس الدرجة

، وأن یشرح على أهم مطالبهم وكذلك لیتمكن من اطالعهم على حقیقة ما یدور من مباحثاتاالتحاد لیقف 

 .  لهم أسباب الفشل حال وجودها
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 الصحي التأمین مجال:  ثانیا

مع مختلف الجهات ذات العالقة  لزیادة درجة التنسیقاد یسعى االتحتوصي الدراسة بضرورة أن   

، وضرورة أن یتم بحث آلیات لتأمین وذلك لتحقیق منفعة أكبر للعاملین  بالمجال الصحي على األرض

الخدمة الصحیة المالئمة للعاملین، وأن یقوم االتحاد ببحث البدائل المناسبة في حال عدم توفر الخدمات 

لین في قطاع غزة، خاصة في ظل ما یعانیه القطاع من شح في الموارد والمعدات الصحیة الكافیة للعام

 . تعرض له من عدوان متكرر أنهك موارده الطبیة والصحیةیواألدویة واألجهزة الطبیة، وما 

 

 اإلجازات مجال:  ثالثا

نظام االجازات لتوعیة العاملین بحقوقهم المتعلقة بتوصي الدراسة بضرورة تنظیم االتحاد لورشات عمل 

وخاصة للعاملین المستجدین، وأن یسعى االتحاد قدر االمكان إلى المساواة في اإلجازات بین مختلف 

بالتعویض المالي عنها أن یكون أمر مقایضة اإلجازة أن یركز االتحاد على  القطاعات في الوكالة، وأیضا

  .بمحض إرادتهم  لونیقرره العامأمرا اختیاریا ولیس إجباریا للعاملین، بمعنى أن 

 

   العالوات مجال:  رابعا

تواصل االتحاد مع العاملین بمختلف ی أنو  أن یولي االتحاد هذا المجال درجة أكبر من االهتمام، ضرورة

على توفیر آلیات للحصول على تغذیة راجعة منهم، لتفعیل  وأن یعمل االتحادشرائحهم وقطاعاتهم الوظیفیة، 

یركز االتحاد على حسم المباحثات مع االدارة حول كافة یة في مجال العالوات، وأن مبدأ المفاوضة الجماع

 .  أنواع العالوات، وأن یركز االتحاد على توفیر العالوات للعاملین في القطاعات الثالث وبنفس الدرجة 

 

   الخدمة نهایة مكافئة مجال:  خامسا

لما بعد سن التقاعد الرسمي شاملة لكافة العاملین ان یركز االتحاد على أن تكون فترة التمدید ضرورة 

یجري االتحاد زیارات واستطالعات  وأن بوكالة الغوث لما لذلك من أثر على زیادة مكافئة نهایة الخدمة لهم،

  .میدانیة دوریة للوقوف على أهم مطالب العاملین واقتراحاتهم في هذا المجال 
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   التوفیر صنادیق مجال:  سادسا

أن یركز االتحاد على رفع نسبة مساهمة الوكالة أكثر في صنادیق التوفیر، وأن یسعى االتحاد  ضرورة

وأن یستعین االتحاد بخبراء ومختصین  إلى تحسین أداء تلك الصنادیق من خالل استمراریة مراقبة أدائها،

مع  ،ذا المجالاقتصادیین للبحث والتشاور معهم بشأن الطرق المثلى لتحقیق أفضل مستوى أداء في ه

  . استمرار تفعیل طرق التواصل مع العاملین إلعالمهم بالتغیرات التي تطرأ على الصندوق 

  

  

    

  :الدراسات المقترحة 

فقد أوصى  ،له من األهمیة والقیمة الشیئ الكثیر دور ،یوما بعد یوم یتعاظماالتحادات العمالیة  دورإن 

  :ومن هنا یمكن اقتراح الدراسات التالیة  ،لف جوانبهالعدید من الباحثین بأن تتم دراسته من مخت

  دور النقابات العمالیة في التنمیة االجتماعیة في فلسطین .1

  دراسة مقارنة في بلدان مختارة – النقابات العمالیة كمحفز للثورات العربیة .2

   الفلسطینیة في مواجهة االحتالل االسرائیلي الدور النضالي للنقابات العمالیة .3

  قابات العمالیة في التنمیة الثقافیة في فلسطین دور الن .4

  توفیر فرص عمل في فلسطیندور النقابات العمالیة في  .5

  األمان الوظیفي للعاملین في فلسطین تحقیقدور النقابات العمالیة في  .6

 دور النقابات العمالیة في تعزیز مبادئ الحوار والدیمقراطیة في فلسطین .7

 .وسبل تطویره  لیة في فلسطینالدور اإلنساني للنقابات العما .8
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  :المواقع االلكترونیة 

 التحاد العام لنقابات عمال فلسطین موقع ا                           

 http://pgftu.org/ar/    

               

  األونروا " موقع وكالة غوث وتشغیل الالجئین   "               

 http://www.unrwa.org 

                          

  48موقع فلسطینیو                                              

 http://www.pls48.net            

  

 د الموافق األح ،صحیفة اإلقتصادیة ،التأمین الصحي بین منطلقاتنا ومنطلقاتهم ،عبد الوهاب الخمیس

: النسخة االلكترونیة  ،4843العدد  2007ینایر  14

http://www.aleqt.com/2007/01/14/article_7601.html 

  

  جامعة بولیتكنك فلسطین  - موقع كلیة المهن التطبیقة :    

http://cap.ppu.edu/news 

  

  2010 ،دلیل الموظف العام -موقع دیوان الموظفین  :  

http://www.gpc.pna.ps/diwan/arabic/userGiude/d2Part4Chapter2.jsp  

  

 النقابیةحركة العمالیة و ، محور الموقع الحوار المتمدن  

http://www.ahewar.org/debat  

  

  قطاع غزة  –الموقع الرسمي التحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث 

http://www.lsugaza.ps/unrwa 
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 ینیین في الشرق األدنىالموقع اإللكتروني لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسط  

http://www.unrwa.org/ar/newsroom/features/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A

D%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-

%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-

%D8%BA%D8%B2%D8%A9 

  

  :القوانین 

  م2000لسنة ) 7(قانون العمل الفلسطیني رقم  

  2004مشروع القانون الفلسطیني للنقابات العمالیة لسنة 

  دستور اتحاد الموظفین المحلیین رقمA/108,3 

  

  

  :یدانیة المصادر الم

 اتحاد العاملین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة  

 الموارد البشریة بوكالة الغوث في قطاع غزة دائرة  

 المستخدمین بوكالة الغوث في قطاع غزة دائرة  

 لجنة المرأة بوكالة الغوث في قطاع غزة  
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 المالحق

  

  طلب تحكیم االستبانة): 1(ملحق رقم 

  حكمینقائمة بأسماء الم): 2(ملحق رقم 

  االستبانة): 3(ملحق رقم 

  طلب تسهیل مهمة باحث): 4(ملحق رقم 

  طلب توزیع االستبانة على المبحوثین): 5(ملحق رقم 

  19/11/2013 في الموظفین اتحاد بیان): 6(ملحق رقم 

  االتحاد ألعضاء الجغرافي التوزیع): 7(ملحق رقم 

  اإلجازات فترة في بالعمل المتعلقة االتحاد شرةن): 8(ملحق رقم 

  اإلجازات بشأن االتحاد نشرة): 9(ملحق رقم 

  الصیفیة العطلة وأنشطة برامج بشأن االتحاد بیان): 10(ملحق رقم 

  والرواتب األجور بشأن دارةاإل مع الیه التوصل تم ما بخصوص االتحاد یانب): 11(ملحق رقم 

  الصحي التأمین تسهیالت بخصوص االتحاد نشرة): 12(ملحق رقم 

 بتاریخ غزة قطاع في الغوث بوكالة العرب العاملین اتحاد عن صادر انبی): 13(رقم  ملحق

  العالوات بشأن 14/3/2011

  التقاعد سن بتمدید المتعلق االتحاد یان): 14(ملحق رقم 
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  التوفیر صنادیق في الوكالة مساهمة نسبة برفع المتعلق االتحاد یانب): 15(ملحق رقم 

  المرأة لجنة فعالیات ):16(ملحق رقم 

  الغوث بوكالة للعامالت االتحاد عن صادرة لنشرة نموذج): 17(ملحق رقم 

  العلیا الشهادات بحملة المتعلق 14/3/2011 بتاریخ االتحاد عن الصادر البیان): 18(ملحق رقم 
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  )1(ملحق 

  طلب تحكیم االستبانة

غزة –الجامعة اإلسالمیة   

 ـاــــات العـلیـــعـمادة الدراس

 ـارةـــــــــكـــــلــــــیـــــة التـــــــجـــــ

  لــاــــــــســم إدارة األعـــــمـــق

  

 ،،المحترم /.........................................................................الدكتور

  وبركاته،،،هللا السالم علیكم ورحمة ا

  

  طلب تحكیم استبانة/ الموضوع 
  

دور اتحاد المـوظفین "  من سیادتكم التكرم باالطالع على االستبانة المرفقة والمعدة بهدف قیـاسأرجو 

ــة الغــوث  ــاملین  فــيالعــرب بوكال ــق مصــالح الع ــي تحقی ، وتســجیل مالحظــاتكم البنــاءة "قطــاع غــزة ف

 بخصــوص االســتبانة، نظــرا لخبــرتكم الكریمــة فــي هــذا المجــال ولمــا لــرأیكم مــن أثــر عظــیم علــى تطــویر

  .ودعم عملیة البحث العلمي في قطاع غزة 

  

 ،،،لكم حسن تعاونكم اً شاكر 

                                                            وتفضلوا بقبول فائق التقدیر واالحترام،،،     

  : مرفق طیه 

 مقدمة الدراسة - 

 مشكلة الدراسة - 

 أهمیة الدراسة - 

 أحمد رجب فارس/ الباحث                                                        أهداف الدراسة   -  

 2014، فبرایر                                                            متغیرات الدراسة - 

 فرضیات الدراسة - 

  االستبانة - 
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  )2(ملحق 

  قائمة بأسماء المحكمین

  

  

  المسمى الوظیفي  االسم  .م 

  أستاذ مشارك في كلیة التجارة بالجامعة اإلسالمیة  وسف بحری. د  .1

  أستاذ مشارك في كلیة التجارة بالجامعة اإلسالمیة  سامي أبو الروس. د  .2

  أستاذ مساعد في كلیة التجارة بالجامعة اإلسالمیة  سمیر صافي. د  .3

  أستاذ مساعد في كلیة التجارة بجامعة األزهر  محمد فارس. د   .4

  أستاذ مساعد في كلیة التجارة بالجامعة اإلسالمیة  اسر الشرفای. د  .5

  أستاذ في كلیة التجارة بالجامعة اإلسالمیة  ماجد الفرا. د  .6

  أستاذ في كلیة التجارة بالجامعة اإلسالمیة  فارس أبو معمر. د  .7

  رئیس اتحاد العاملین العرب بوكالة الغوث في قطاع غزة  سهیل الهندي. أ  .8

  أستاذ مشارك في كلیة التجارة بالجامعة اإلسالمیة  خلیل النمروطي. د  .9

  أستاذ مساعد في كلیة التجارة بالجامعة اإلسالمیة  نافذ بركات. د  .10
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  )3(ملحق 

  االستبانة

غزة - الجامعة اإلسالمیة   

 ـاــــات العـلیـــعـمادة الدراس

 ـارةـــــــــكـــــلــــــیـــــة التـــــــجـــــ

  لــاــــــــســم إدارة األعـــــمـــق

  

  

 الـكـــرام...... قطاع غزة   –السادة موظفي وكالة الغوث الدولیة 

  وبركاته،،،هللا السالم علیكم ورحمة ا

  
  

االســــتبانة التــــي بــــین أیــــدیكم هــــي إحــــدى وســــائل الدراســــة الســــتكمال متطلبــــات الحصــــول علــــى درجــــة 

قطاع غزة  فيدور اتحاد الموظفین العرب بوكالة الغوث " وهي بعنوان , الماجستیر في إدارة األعمال 

  " .في تحقیق مصالح العاملین

  

فـي المكـان )  ( أرجو التكرم بتعبئة االستبانة من خالل قراءة كل عبارة بعنایـة ومـن ثـم وضـع اشـارة 

ة البیانــات التــي كافــمــع العلــم أن ,  وذلــك لمســاعدة الباحــث فــي الحصــول علــى نتــائج دقیقــة,  المناســب

  .سیتم الحصول علیها ستستخدم فقط ألغراض البحث العلمي 

  
  

 ،،،لكم حسن تعاونكم اً شاكر 

  وتفضلوا بقبول فائق التقدیر واالحترام،،،

  

  الباحث                                                                                

 أحمد رجب فارس
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البیانات الشخصیةب علقالمت :الجزء األول   

: الجنس  – 1  

 ذكر انثى

 

  :الفئة العمریة  -  2

  

:المؤهـــل العلمي  - 3  

        

:قطاع العمل  - 4  

قطاع الخدمات   قطاع العمال  قطاع المعلمین 

 

 

 

:سنوات الخبرة   - 5  

  

  : التصنیف الوظیفي  – 6

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) : Grade(الدرجة الوظیفیة    

سنة 45ألقل من  35من  سنة 35أقل من    

سنة فأكثر 55 سنة 55ألقل من  45من    

 ثانویة عامة فأقل     دبلوم متوسط بكالوریوس

 دبلوم عالي ماجستیر دكتوراه

سنة 15ألقل من  10من  سنوات  10ألقل من  5من   سنوات   5ألقل من  1من    

 

ة فأكثرسن 20  سنة 20ألقل من  15من    
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 المتعلق بمتغیرات الدراسة: الجزء الثاني 

  

  :العالقة بین دور االتحاد وتحقیق مصالح العاملین فیما یتعلق بنظام األجور والرواتب : أوال 

  العبارة  الرقم
ة 

ج
در

 ب
ق

اف
مو

دا
ج
ة 

یر
كب

  

در
 ب
ق

اف
مو

ة 
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ج
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ق
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مو

طة
س
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ج
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ق

اف
مو

لة
قلی

  

ة 
ج
در
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ق

اف
مو

دا
ج
ة 

یل
قل

  

            یبدي االتحاد اھتماما بقضایا تحسین أجور ورواتب العاملین  1

2  
یفي االتحاد بالوعود التي یقطعھا على نفسھ تجاه العاملین فیما یتعلق بتحسین 

  األجور والرواتب قدر االمكان
          

            على توعیة العاملین بحقوقھم فیما یتعلق باألجور والرواتبیحرص االتحاد   3

4  
یلبي االتحاد مطالب العاملین من خالل ما یقوم بھ من إجراءات متعلقة 

  بتحسین مستوى األجور والرواتب
          

5  
یعمل االتحاد كدافع لزیادة االنتاجیة من خالل ما یقوم بھ من مطالبة بحقوق 

  جور الرواتبالعاملین في مجال األ
          

            یتحرك االتحاد على قدم المساواة بین قطاعات العمل المختلفة في االونروا  6

7  
یساھم االتحاد إلى حد كبیر في تحسین مستوى األجور والرواتب بشكل مرضي 

  للعاملین
          

8  
یطالب االتحاد بالحق في أجر وراتب مجزي للعاملین بعیدا عن مقایضتھا 

  بحقوق أخرى
          

9  
توجد أھمیة لوجود االتحاد كممثل عن العاملین فیما یتعلق بقضایا األجور 

  والرواتب
          

  

 مالحظات أو اقتراحات تود اضافتھا :

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................  
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  :االتحاد وتحقیق مصالح العاملین فیما یتعلق بنظام التأمین الصحي العالقة بین دور / ثانیا 

  العبارة  الرقم
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10  
یحرص االتحاد على توفیر الخدمة الصحیة المناسبة لجمیع العاملین ضمن 

  .شروط مریحة 
          

            یقوم االتحاد بتمثیل مطالب العاملین على صعید التأمین الصحي بشكل فاعل  11

12  
ینجح االتحاد في تحقیق مكتسبات للعاملین فیما یتعلق بالخدمات الصحیة 

  والطبیة المقدمة لھم
          

13  
یحرص االتحاد على توعیة العاملین بحقوقھم فیما یتعلق بقضایا التأمین 

  الصحي
          

14  
تساھم إنجازات االتحاد على صعید التأمین الصحي في تعمیق والء العاملین 

  للوكالة
          

            یحظى موضوع التأمین الصحي باھتمام كافي من قبل االتحاد  15

16  
یستجیب االتحاد للشكاوي المقدمة من قبل العاملین فیما یتعلق بقضایا التأمین 

  الصحي
          

17  
من  الى وضع الیات لتحسین وتطویر خدمة التأمین الصحيیسعى االتحاد 

  لقاءات دوریة مع ادارة الوكالة خالل عقد
          

18  
یعمل االتحاد على التنسیق مع وزارة الصحة الفلسطینیة بھدف الحصول على 

  مزایا اكثر لصالح العاملین في مجال التأمین الصحي
          

19  
ة عدم توفر الخدمات الصحیة والطبیة یسعى االتحاد الیجاد البدائل في حال

  الكافیة في قطاع غزة
          

            التأمین الصحيیوجد رضى عن أداء االتحاد فیما یتعلق بنظام   20

  
 مالحظات او اقتراحات تود اضافتھا :

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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  :العالقة بین دور االتحاد وتحقیق مصالح العاملین فیما یتعلق بنظام اإلجازات : ثالثا 

  العبارة  الرقم
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ة 

یل
قل

 

            اتیوجد رضى عن أداء االتحاد فیما یتعلق بنظام االجاز  21

22  
یعمل االتحاد على تلبیة مطالب العاملین فیما یتعلق بنظام اإلجازات قدر 

  االمكان
          

            یولي االتحاد نظام االجازات قدرا كافیا من االھتمام  23

            یتعامل االتحاد بشكل عادل مع كافة أنواع االجازات  24

25  
ھدف تمكین العاملین من أداء یراعي االتحاد توفیر االجازات مدفوعة األجر ب

  الشعائر الدینیة
          

26  
یتعامل االتحاد مع نظام االجازات للعاملین بشكل یتالئم مع نظام دوامھم 

  )أیام أسبوعیا  6أیام أسبوعیا أونظام  5نظام ( األسبوعي 
          

            یساھم االتحاد إلى حد كبیر في تحسین استفادة العاملین من االجازات  27

28  
تتم مطالبة االتحاد بالحق في اجازات مدفوعة بعیدا عن مقایضتھا بحقوق 

  )مثل األجور والرواتب ( أخرى 
          

            یوجد حاجة الى االتحاد كممثل لمطالب العاملین في مجال اإلجازات  29

30  
یحرص االتحاد على التواصل مع العاملین لتوعیتھم بنظام االجازات 

  جعة منھموالحصول على تغذیة را
          

 

 :مالحظات أو اقتراحات تود اضافتھا 

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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  : العالواتالعالقة بین دور االتحاد وتحقیق مصالح العاملین فیما یتعلق بنظام : رابعا 
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31  
یحرص االتحاد على توفیر العالوات للموظفین بما یتناسب مع التصنیف 

  الوظیفي لھم
          

32  
یمارس االتحاد دور مرضي فیما یتعلق بحمایة حقوق العاملین في نیل 

  بةعالوات مناس
          

33  
یحرص االتحاد على المشاركة في اجراء المسوحات لتحدید مقدار العالوات 

  بشكل دقیق 
          

            ینجح االتحاد في تحقیق إنجازات للعاملین في مجال العالوات   34

35  
یسعى االتحاد الى التواصل مع العاملین بھدف تحدید مطالبھم بشأن العالوات 

  لجماعیةوتطبیق مبدأ المفاوضة ا
          

36  
یساھم االتحاد في نقل مطالب العاملین إلى إدارة الوكالة بشكل مرضي فیما 

  یتعلق بنظام العالوات
          

37  
یحرص االتحاد على حصول العاملین في قطاع غزة على العالوات التي 

  یحصل علیھا أقرانھم في مناطق عملیات الوكالة أخرى
          

38  
تحاد مھما لتمثیلھم أمام ادارة الوكالة وتحقیق یعتبر العاملون وجود اال

  مصالحھم في مجال العالوات
          

            یولي االتحاد قدرا كافیا من االھتمام لكافة أنواع العالوات   39

40  
یسعى االتحاد الى وضع الیات لتطویر نظام العالوات بما یلبي مصالح 

  العاملین
          

            العالوات على تحفیز العاملین  تعمل انجازات االتحاد في مجال  41

  

 :مالحظات أو اقتراحات تود اضافتھا 

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................  
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  :لخدمة مصالح العاملین فیما یتعلق بمكافئة نھایة ا العالقة بین دور االتحاد وتحقیق: خامسا 

  العبارة  الرقم
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42  
یولي االتحاد اھتماما كافیا لحق العاملین في الحصول على مكافئة نھایة 

  الخدمة
          

43  
عاملین فیما یتعلق یفي االتحاد بالوعود التي یقطعھا على نفسھ تجاه ال

  بتحسین مكافئة نھایة الخدمة قدر االمكان
          

44  
ینجح االتحاد في تحقیق إنجازات مرضیة للعاملین في مجال مكافئة نھایة 

  الخدمة 
          

            یسعى االتحاد الى تحسین تعویض مكافأة نھایة الخدمة بشكل مستمر  45

46  
ى إدارة الوكالة بشكل مرضي فیما یساھم االتحاد في نقل مطالب العاملین إل

  یتعلق بزیادة مكافئة نھایة الخدمة
          

47  
تساھم إنجازات االتحاد في مجال مكافئة نھایة الخدمة في تعمیق والء 

  العاملین للوكالة
          

48  
( یتعامل االتحاد بالشكل المناسب مع كافة انواع مكافئات انتھاء الخدمة 

  ...)الخ , انتھاء الخدمة بسبب العجز ,  انتھاء الخدمة بسبب الوفاة
          

49  
یعتبر العاملون وجود االتحاد مھما لتمثیلھم أمام ادارة الوكالة وتحقیق 

  مكافئات نھایة الخدمةمصالحھم في مجال 
          

50  
لیات لتحسین قوانین مكافئة نھایة الخدمة لصالح آیعمل االتحاد على وضع 

  العاملین
          

51  
تحاد دور مرضي فیما یتعلق بحمایة حقوق العاملین في نیل مكافئة یمارس اال

  نھایة خدمة مناسبة
          

  

 :مالحظات أو اقتراحات تود اضافتھا 

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................  
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  :مصالح العاملین فیما یتعلق بصنادیق التوفیر  وتحقیق العالقة بین دور االتحاد: سادسا 
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  یولي االتحاد اھتماما كافیا لحق العاملین في الحصول على مكافئة توفیر  52
          

  د في رفع نسبة مساھمة الوكالة في صندوق التوفیرینجح االتحا  53
          

54  
یتابع االتحاد تطبیق التفاھمات التي یتم التوصل الیھا مع الوكالة في مجال 

  صنادیق التوفیر

          

  بشكل مستمر صندوق التوفیریسعى االتحاد الى تحسین أداء   55
          

56  
الة بشكل مرضي فیما یتعلق یساھم االتحاد في نقل مطالب العاملین إلى الوك
  برفع نسبة مساھمة الوكالة في صندوق التوفیر

          

57  
یحرص االتحاد على مراقبة التغییرات التي قد تجریھا الوكالة على ھیكلیة 

  صندوق التوفیر 

          

58  
یحرص االتحاد على التواصل مع العاملین وموافاتھم بالتغیرات التي تحصل 

  في صندوق التوفیر 

          

59  
یعتبر العاملون وجود االتحاد مھما لتمثیلھم أمام ادارة الوكالة وتحقیق 

  مصالحھم في مجال صندوق التوفیر

          

60  
یعمل االتحاد على وضع الیات لتحسین القوانین المتعلقة بصنادیق التوفیر 

  لصالح العاملین

          

60  
لین في نیل مكافئة یمارس االتحاد دور مرضي فیما یتعلق بحمایة حقوق العام

  توفیر مناسبة

          

 

 :مالحظات أو اقتراحات تود اضافتھا 

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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؟ ھمالدور األ العرب بوكالة الغوث ي من المجاالت التالیة یلعب اتحاد العاملینأ فيحسب رایك  -61  

 

)یمكن تحدید أكثر من خیار (   

 

والرواتب جوراأل  

التأمین الصحي   

جازاتاإل  

 العالوات

مكافئة نھایة الخدمة   

 صنادیق التوفیر
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  )4(ملحق 

  طلب تسهیل مهمة باحث
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  )5(ملحق 

  طلب توزیع االستبانة على المبحوثین

  

  

  

  

  

  

  

  

  )6( ملحق رقم

  مطالبنا عادلة 
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  )6(ملحق 

  19/11/2013بیان اتحاد الموظفین في 
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  )7(ملحق 

  عضاء االتحادالتوزیع الجغرافي أل
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  )8(ملحق 

  نشرة االتحاد المتعلقة بالعمل في فترة اإلجازات 
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  )9(ملحق 

  اإلجازاتبشأن نشرة االتحاد 
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  )10(ملحق 
  بیان االتحاد بشأن برامج وأنشطة العطلة الصیفیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



191 
 

  )11(ملحق 

  بیان االتحاد بخصوص ما تم التوصل الیه مع االدارة 

  األجور والرواتببشأن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



192 
 

  )12(ملحق 

 التأمین الصحينشرة االتحاد بخصوص تسهیالت 
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  )13(ملحق 

  بیان صادر عن اتحاد العاملین العرب بوكالة الغوث 

  بشأن العالوات 14/3/2011في قطاع غزة بتاریخ 
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  )14(ملحق 

  بتمدید سن التقاعدبیان االتحاد المتعلق 
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  )15(ملحق 

  صنادیق التوفیر بیان االتحاد المتعلق برفع نسبة مساهمة الوكالة في
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  )16(ملحق 

  فعالیات لجنة المرأة
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  )17(ملحق 

  نموذج لنشرة صادرة عن االتحاد للعامالت بوكالة الغوث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



198 
 

  )18(ملحق 

  المتعلق بحملة الشهادات العلیا 14/3/2011البیان الصادر عن االتحاد بتاریخ 

  

  

  

  

  


