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 غزة -المكتب االقميمي"االونروا -الفمسطينيين 
 

" Factors Affecting Employees' Attitudes 

Towards Early Retirement " 

Case study: UNRWA Employees at Gaza Field 

Office. 
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 ممخص الدراسة 
ىدفت ىذه الدراسة بشكؿ رئيسي إلى التعرؼ عمى أىـ العوامؿ التي تؤثر في اتجاىات 
الموظفيف نحو التقاعد المبكر مف العمؿ، حيث تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى عينة مف موظفي وكالة 

قاعديف مبكرًا غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في قطاع غزة كدراسة حالة، وىـ مف الموظفيف المت
( موظؼ 200والبالغ عددىـ ) 2015وحتى العاـ  2010مف العمؿ وذلؾ مف الفترة ما بيف العاـ 

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وقاـ بتصميـ استبانة ليذا  وموظفة.
ى سبع مجاالت ىي: ( فقرة موزعة عم50الغرض كأداة لجمع بيانات الدراسة والتي احتوت عمى )

الوضع المالي لممؤسسة، الخصائص الشخصية والصحية لمموظؼ، استثمار المدخرات، طبيعة 
الوظيفة، األمف الوظيفي، العوامؿ النفسية لمموظؼ، قرار التقاعد المبكر. وتـ تحميؿ البيانات الناتجة 

 .(SPSS)عف االستبانة باستخداـ برنامج التحميؿ االحصائي 
 وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها: 

 %.74.31أف ىناؾ ميوؿ لمموظفيف نحو التقاعد المبكر بدرجة كبيرة تصؿ إلى  -
أف مف أىـ العوامؿ التي تؤثر في اتجاه الموظفيف نحو التقاعد المبكر والتي تناوليا الباحث في  -

استثمار الموظؼ لمدخراتو في ىذه الدراسة كانت العوامؿ الشخصية والصحية لمموظؼ، 
 مشاريع أخرى، و العوامؿ النفسية لمموظؼ.

وتبيف أف التقاعد المبكر مف العمؿ يحافظ عمى صحة الموظؼ ويتيح الفرصة لو مف ممارسة  -
المزيد مف األعماؿ واألنشطة االجتماعية وكذلؾ إعطائو الفرصة مف التصرؼ بمدخراتو بشكؿ 

 أفضؿ.
 يوصي الباحث بعدد من التوصيات منها: وفي ضوء نتائج الدراسة 

مف أجؿ التقميؿ مف والمالية ضرورة االىتماـ بأوضاع الموظفيف النفسية والصحية واالجتماعية  -1
 توجياتيـ نحو التقاعد المبكر، وذلؾ لممحافظة عمى الكوادر والخبرات في المؤسسة. 

ـ واالستفادة منيا ضرورة وضع نظاـ واضح يمكف الموظفيف مف حرية التصرؼ بمدخراتي -2
 وبالتالي عدـ التفكير بالتقاعد المبكر وترؾ المؤسسة. 

التخفيؼ مف ضغوط العمؿ وتوفير بيئة عمؿ مريحة لمموظفيف وعدـ تكميؼ الموظفيف بأعباء  -3
وأعماؿ إضافية، وضرورة االبتعاد عف الروتيف والجمود في العمؿ وذلؾ لتخفيؼ شعور 

 الموظفيف بالممؿ.
 المفتاحية : )التقاعد المبكر، االتجاىات، األونروا(الكممات 
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Abstract 
This study, mainly, aims at identifying the most significant factors that 

affect employees' attitudes towards early retirement. The study was applied on a 

sample of UNRWA employees at Gaza Field Office as a case study, who had 

early retirement from work in the period from 2010 to 2015, and whose number 

was (200) employees.  

To achieve the study objectives, the researcher used the descriptive 

analytical method and designed a questionnaire as a tool to collect data. The 

questionnaire consisted of (50) items and was distributed to seven domains which 

are: the financial situation of the organization, the personal and health 

characteristics of the employee, investment of employee’s savings, job nature, job 

security, the psychological factors of the employee and the decision of early 

retirement.        

The data was analyzed to get the findings using the Statistical Package for 

Social Sciences Program (SPSS). 

- The study concluded the following findings: 
-  Employees tend to retire early with a high percentage that reaches %74.31.  

- The factors affecting employees' decision to retire early are:  the personal and 

health characteristics of the employee, investment of employee savings and the 

psychological factors of the employee. 

- Early retirement from work keeps the employee healthy, gives him/her the       

opportunity to practice more social activities and have the opportunity to invest 

his/her savings better.  
 

The researcher's major recommendations were: 
1. It is necessary to pay attention to employees’ social, health, psychological and 

financial  situations in order to minimize their attitudes towards the early 

retirement to maintain the personnel and expertise in the organization. 
2. Activating the financial reward system of the employees and improving their 

salaries to encourage them to work efficiently and productively. 

3. Alleviating the pressure of work and providing a comfortable working 

environment for employees and not to assign staff burdens and additional 

work. This is in addition to changing the routine and solidity at work in order 

to mitigate employees feeling of boredom.   

Keywords: (early retirement, attitudes, UNRWA) 
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 بسه اهلل الرمحي الرحيه
 

 ْشُكَر ًِْعَىَتَك امَِِّت
َ
ْن أ

َ
ْوزِْعِِن أ

َ
َّ َوََعَ َرِبّ أ نَْعْىَت ََعَ

َ
أ

َيِِّت إِِِنّ  ْصنِْح ِِل ِِف ُذرِّ
َ
ْعَىَل َصاِِلًا تَرَْضاهُ َوأ

َ
ْن أ

َ
َيّ َوأ َواِِلَ

 ُتبُْت إََِلَْك ِإَوِِنّ ِوَي الُْىْسنِِىيَ 
 

  [15األحقاف: ]
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 اإلىـــــــــــــــــــــــداء
 معمـ البشرية...  ، الخمؽ سيد  ،المنير  والسراج ، المسداة والنعمة ، الميداة الرحمة إلى 
 وسمـ(. عميو اهلل )صمى محمد

ى مف رباني في الصغر، وعممني كيؼ أصعد سمـ الحياة بتفاؤؿ ونجاح، والذي أفن إلى 
وسائر مرضى بالشفاء  الذي أسأؿ اهلل أف يمف عميو الغالي والدي عمره كي نعيش بكرامة وعزة ....

 .المسمميف
إلى صاحبة القمب الحنوف ... إلى مف أرى الدنيا بعينييا  وال تكاد أذناي تسمع إاَل رنيف         

دعائيا... إلى مف أطمب رضا اهلل برضاىا عني .... أمي الحبيبة ، التي عممتني أف أعطي وال 
 أنتظر الجزاء. ال حرمني اهلل منيا و ال مف عطفيا وحنانيا.  

خالص ... إلى مف معيـ عشت أجمؿ المحظات ... إلى ينابيع الصدؽ الصافي واإل 
وبرفقتيـ ترعرعت وسرت دروب الحياة ... إلى مف كانوا معي عمى طريؽ النجاح  وشاركوني 

خواني حفظيـ اهلل وجعميـ  سندًا لي في الحياة.   األحزاف واألفراح ... أختي وا 
 وصبرت انتظرت مف بحر الحناف ... وينبوع العطاء ومعنى الحب والوفاء... إلى  إلى 
اهلل  حفظيا الغالية زوجتي وتقديرًا مني ليا... ووفاءً  الجيد لتخطي كؿ العقبات  ، حباً  وشاركتني
 ورعاىا.
 ) محمد ، أمير ، أحمد  (أبنائي ونور عيوني إلى  ، حياتي وبسمة ، سعادتي مصدر إلى 

 .حفظيـ اهلل مف كؿ سوء ونفع بيـ اإلسالـ والمسمميف
ىذه  يحضر أف  تمنيت كـ ، جديد دنيوي لقاء ودوف أمؿ في دوف وداع عنا رحؿ مف إلى 

المحظة ويشاركني سعادتي؛ ألنو كاف دائمًا حريصًا عمى ذلؾ، كيؼ ال وىو قامة مف قامات العمـ 
والقضاء الفمسطيني ، ولكني أحسبو دومًا أمامي ومعي، إلى روح المستشار زوج عمتي المرحـو / 

 ، سائاًل المولى عز وجؿ أف يتغمده بواسع رحمتو. جزوليد اسماعيل العا
 

 .أساتذتي الكراـ األنبياء وورثة وحممة القرآف  العطاء ومنابع الفكر رواد إلى
 (والعمؿ الدراسة األصدقاء، وزمالء (فرحتي  ويشاركوني يسعدىـ نجاحي  مف إلى
 

 لوجيو خالصاً  يكون أن  اهلل أسأل  الذي الجيد المتواضع, ىذا ثمرة أىدي جميعاً  إليكم
 .الكريم
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 شكٌر وتقديرٌ 
 ْىَع َهاتُِكْه ََل َتْعنَُىوَن َشيًْئا وََجَعَل مَُكُه السه مه

ُ
ْخرََجُكْه ِوْي ُبُطوِن أ

َ
ُ أ َواهلله

فْئَِدةَ مََعنهُكْه تَْشُكُرونَ 
َ
بَْصاَر َواْْل

َ
 [78 :النحل] َواْْل

جعؿ  ...جعؿ األرض قراًرا وأحاطيا بسبع سموات ...الحمد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات 
  ...سخر الشمس والقمر دائبيف والنجوـ بالميؿ بازغات  …فييا أنياًرا وفجاًجا وجبااًل راسيات

المبرأ مف اليوى والمنزه  ...محمًدا عبده ورسولو المعصوـ مف كؿ الشيوات وأشيد أف سيدنا 
 ...لميالي الحالكاتشمس الدجى وقمر ا ... عف النزغات واليفوات

الحمد والشكر هلل رب العالميف الذي بفضمو استطعت أف أتـ ىذه الدراسة وأف أوصميا  بدايةً  
 بالجميؿ والعرفاف بجزيؿ الشكر والتقدير أتقدـ أف كما ويطيب لي بؿ و يشرفني لكـ بيذا الشكؿ.

اإلشراؼ  بقبوؿ ، لتفضمو اهللحفظو  ماجد محمد الفرا . أ.د /الفاضؿ الدكتور ومشرفي أستاذي إلى
رشاداتو ، وعمى جيوده الدراسةعمى ىذه  والتي كاف ليا األثر الكبير في إتماـ ىذه  المتواصمةوا 

 ، فجزاه اهلل خير الجزاء في الدنيا واآلخرة.الدراسة بيذا الشكؿ
االمتناف مف األساتذة األفاضؿ عضوي لجنة المناقشة: عظيـ بخالص الشكر و  أتوجو كما 

 ) مناقشًا داخميًا (          بحر  يوسف عبد عطيةالدكتور الفاضؿ / 
 (  ) مناقشًا خارجياً          نبيل عبد شعبان الموحوالدكتور الفاضؿ / 

األثر في إخراجيا فكمي ثقة باهلل ثـ بيـ بأف جميع مالحظاتيـ حوؿ ىذه الدراسة سيكوف ليا بالغ 
 بأفضؿ صورة ، فجزاىـ اهلل خير الجزاء وجعؿ عمميـ ىذا في ميزاف حسناتيـ.

 واسمحوا لي أف أتوجو بكؿ معاني الشكر وعبارات التقدير إلى إدارة مدرستي مدرسة ذكور 
د والمدير المساع عمي محمد أبو كاشف/ بمديرىا الفاضؿ األستاذ  خاف يونس اإلعدادية " أ " ممثمةً 

عمي مساعدتيـ وتشجيعيـ لي وتذليميـ لكافة العقبات التي  حسان ناجي الماللحةستاذ الخموؽ / األ
 واجيتني بالموائمة بيف الدراسة و العمؿ ، فميـ مني كؿ الحب والتقدير.

 والشكر أيضًا موصوؿ لجميع زمالئي المعمميف أعضاء الييئة التدريسية في المدرسة.  
وجميع  -الجامعة االسالمية  -شكر والتقدير إلى جامعتي الغراءأخيرًا تصؿ كممات الو 

كوادرىا وأساتذتيا األفاضؿ عمى كافة الجيود والخدمات التي يقدموىا مف أجؿ الرقي بالطالب 
 خير.ما ىو والمجتمع الفمسطيني ككؿ، فجزاىـ اهلل خير الجزاء وسدد خطاىـ إلى 

 الباحث                                                                  
 رامي محمد أبو حطب                                                                   
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 :مقدمة

نستطيع القوؿ بأف العصر الحديث شيد ازديادًا في الوعي الصحي والرعاية الصحية 
مما زاد مف متوسط عمر االنساف، األمر الذي جعؿ دواًل كثيرة مف دوؿ العالـ ترفع سف التقاعد 
أو تفكر في ذلؾ نظرًا لقدرة الموظؼ عمى العطاء وممارسة العمؿ بكفاءة عالية. وقد القى ذلؾ 

ف جموع الموظفيف ، إال أف آخريف ظموا معارضيف لذلؾ بؿ إف البعض دعا إلى خفض ترحيبًا م
سف التقاعد أو استخداـ ما يسمى بالتقاعد المبكر، حيث يرى ىؤالء أف خفض سف التقاعد 
يضمف لإلنساف رفاىيو أكثر ويمنحو الفرصة لممارسة األنشطة المختمفة في سف مبكر بعيدًا عف 

ت العمؿ. فيناؾ العديد مف العوامؿ التي تؤثر في اتجاىات ىؤالء قيود الوظيفة وضغوطا
 الموظفيف لمجوء الى قرار التقاعد المبكر كقرار ميـ في حياتيـ.                       

العمؿ  ضغوط عف بعيداً  بالحياة التمتع بيدؼ الغرب، في المبكر التقاعد فكرة برزت
 حيث وجد والمالي، المعيشي األماف مف معقوالً  قدراً  حقؽ قد الفرد يكوف أف بعد ومشكالتو
 مالية مدخرات فيـ يممكوف غاية، أو ىدؼ بال كاآلالت يعمموف أنيـ وأوروبا أمريكا في الكثيروف
 ليـ المتبقي العمر يفوؽ بما لعشرات السنيف وىناء برغد لمعيش تكفييـ مصرفية وحسابات جيدة،
 لبعض العمؿ وىو والشرقية، الغربية بعض المجتمعات في الجديد االتجاه ظير ليذا الحياة، في

 أطوؿ وقت قضاء أو يحبيا، التي اليوايات لممارسة وقت اإلنساف مف يتبقى بما والتمتع الوقت،
 ) . ـ2007 واألصدقاء ) الحميد، األسرة مع

يمكف القوؿ أف مرحمة التقاعد تعتبر مف ( ـ2007) فمف خالؿ ما ورد في الحميد
المراحؿ اليامو في حياة العديد مف الموظفيف، فيي المرحمة التي يستطيع فييا الموظؼ مف 

الخاصة بو، ولكف لكي يكوف التقاعد مريحًا ويستطيع  اليواياتايجاد الوقت الكافي لممارسة 
 فيذا يتطمب تدفؽ ثابت مف الدخؿ.الشخص أف يقـو باألشياء التي كاف يقـو بيا قبؿ التقاعد 

وتأتي ىذه الدراسة لتسمط الضوء عمى العوامؿ التي تؤثر في اتجاىات الموظفيف نحو 
 األمـ المتحدة فمسطيف وىي وكالة –في أحد أكبر المؤسسات الدولية في غزة  التقاعد المبكر

المبكر يعتبر مف . فمصطمح التقاعد األونروا  –وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف إلغاثة 
 العديد مف الدوؿ العربيةفي  ح نفسيا عمى ساحة العمؿالمصطمحات والمفاىيـ التي بدأت تطر 

 األجنبية.و 
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في قطاع غزة، لوجدنا أف  المنظماتأكبر  مف والتي تعتبر " األونروا" لى إفمو نظرنا  
نظرًا لألوضاع المالية وذلؾ فييا مصطمح التقاعد المبكر بدأ يتردد عمى لساف بعض المسؤوليف 

 24 وبالتحديد في ـ2015الصعبة التي تمر بيا المنظمة في اآلونة االخيرة ، ففي صيؼ عاـ
أعمنت األونروا وعمى لساف المفوض العاـ ليا السيد  بييركرينبوؿ عف فتح باب ما  ـ2015يونيو

 ف التقاعد يسمى الترؾ الطوعي لمعمؿ بيا  أو بمعنى أخر التقاعد المبكر قبؿ بموغ س

وقالت الوكالة، إف ىذه المبادرة تأتي ضمف اإلجراءات التي تتبعيا لخفض التكاليؼ الداخمية 
لالجئيف الفمسطينييف، تزامنًا مع التراجع الواضح في استمرار تقديـ الخدمة لموكالة مع ضماف 

تاريخ الزيارة ، ةفمسطيف أوف اليف االلكترونيمجمة ) الدعـ المالي المقدـ مف الدوؿ المانحة.
 .ـ(10/7/2016

ياـ يتجيوف فالعديد مف الموظفيف ىذه األ ،وأحيانًا يأتي التقاعد المبكر مف جية الموظؼ
نحو التقاعد قبؿ بموغ سف التقاعد المتبع داخؿ المؤسسة فيناؾ العديد مف العوامؿ التي تؤثر 

 عمى قرارات الموظفيف في االتجاه نحو التقاعد المبكر.  

 دراسة :مشكمة ال

بدأ في الظيور عمى السطح في  التقاعد المبكر موضوعال أحد يستطيع أف ينكر أف 
عدد المتقاعديف مف العمؿ مبكرًا عامًا بعد  بارتفاعالعديد مف الدوؿ في اآلونة األخيرة وذلؾ 

عاـ، فمف ىنا يرى الباحث أف ىذا الموضوع بدأ يعتبر كظاىرة مف الظواىر التي تستحؽ 
 الدراسة.

غاثة الالجئيف  فبالنظر إلى النسب المتوفرة مف ىيئة األمـ المتحدة لتشغيؿ وا 
يقوـ الباحث بإجراء دراستو  والتيغزة  –الفمسطينييف األونروا وبالتحديد مف المكتب اإلقميمي 

عمى الموظفيف التابعيف ليا والتي تبيف أف عدد الموظفيف المتقاعديف مبكرًا مف العمؿ خالؿ 
 1367حوالي بمغ ـ 2016ـ وحتى العاـ 2010تة الماضية وبالتحديد مف العاـ األعواـ الس

، األونروا ، غزة ، تاريخ % ) دائرة الموارد البشرية 11.39موظؼ و بنسبة مئوية بمغت 
 ـ(.1/12/2016الوصوؿ 

، وأنيا مف عمى وجود ظاىرة التقاعد المبكرتعتبر مؤشر  ةالنسب ىذهف أالباحث يرى حيث 
 .التي تستحؽ الدراسة والتعرؼ عمى أسباب ظيورىاالظواىر 

ويرى الباحث أف ظاىرة التقاعد المبكر قد تكوف ايجابية وتخدـ الدولة في العديد مف 
الجوانب ومف أىميا انيا قد تكوف حاًل لخمؽ العديد مف فرص العمؿ لفئة الشباب الخريجيف 
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ىنا في محافظات قطاع غزة، الف وحممة الشيادات الذيف يعانوف مف ندرة الوظائؼ وخاصة 
تقاعد العديد مف الموظفيف في مختمؼ المؤسسات سيتيح الفرصة ليؤالء الشباب مف ايجاد 

 فرص العمؿ المناسبة. مف العديد

جراء دراسة حوؿ العوامؿ التي تؤثر في اتجاىات إجاءت الفكرة بضرورة  ومف ىنا
ف خالؿ االجابة عمى سؤاؿ الدراسة الرئيس الموظفيف نحو التقاعد المبكر في قطاع غزة وذلؾ م

 وىو:

  ما ىي العوامل التي تؤثر في اتجاىات الموظفين نحو التقاعد المبكر؟
 –دراسة حالة: موظفي ىيئة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفمسطينيين " األونروا" 

  غزة  –المكتب اإلقميمي 
     

 أىمية الدراسة:
 تتمثل أىمية ىذه الدراسة من وجية نظر الباحث في جانبين ىما: 

 الجانب األول/ األىمية العممية:  

قضية  تسمط الضوء عمىكبيرة ألنيا عممية أف ليذه الدراسة أىمية  الباحث يرى حيث
فيي تدرس  ،ة الموظفيفأال وىي شريح الفمسطيني ىامة تخص شريحة كبيرة في المجتمع

يرى الباحث أف ىذه الدراسة ستفيد  وؤثر عمى اتجاىاتيـ نحو التقاعد المبكر، العوامؿ التي ت
في حاؿ  اً ىام اً مرجع شكؿأف نتائج ىذه الدراسة ست حيث، العديد مف الباحثيف في ىذا المجاؿ 

 .  القياـ بدراسات بشكؿ أوسع وأعمؽ في نفس المجاؿ
مجاؿ البحث العممي فقط، الميتميف بالدراسة عمى العممية ليذه ىمية األال تقتصر و 

 .ولكف تصؿ أىميتيا إلى فئة الموظفيف بشكؿ عاـ حيث يعتبروا أحد أطراؼ ىذه الدراسة
 

 الجانب الثاني/ األىمية العممية:  

العديد مف المؤسسات في عمميات  لدراسة في مدى استفادةيذه اتتمثؿ األىمية العممية ل
التخطيط الجيد واستقطاب وتوظيؼ الكوادر البشرية وكيفية الحفاظ عمى الموظفيف والتعامؿ 

 التقاعد المبكر يـ نحواتجاىات فيالعوامؿ التي تؤثر  أىـ وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمىمعيـ  
 ودراسة ىذه العوامؿ دراسة متعمقة.



 

 5

 

ة إلى األونروا والتي تعتبر مف أكبر المؤسسات الخدمية وتصؿ أيضًا أىمية ىذه الدراس
الموجودة في قطاع غزة ،حيث يتوقع الباحث استفادة األونروا مف ىذه الدراسة في عممية 

لتشمؿ أيضًا تمتد أىمية ىذه الدراسة و التخطيط الجيد لقرار التقاعد المبكر لمموظفيف مف العمؿ  
المؤسسات األخرى في المجتمع  تخدـ العديد مفألنيا س بشكؿ عاـالفمسطيني المجتمع 

 الفمسطيني والميتمة في ىذا المجاؿ.

 أىداف الدراسة : 

تتمخص أىداؼ الدراسة في محاولة التعرؼ عمى العوامؿ التي تؤثر في اتجاىات 
الموظفيف نحو التقاعد المبكر وطبيعة العالقة بيف ىذه العوامؿ وموضوع التقاعد المبكر وذلؾ 

 ما يمي: مف خالؿ
 

 العوامؿ التي تؤثر في اتجاىات الموظفيف نحو التقاعد المبكر. إلىالتعرؼ  -1

 تزويد صانعي القرار بمعمومات واحصائيات مفيدة حوؿ موضوع التقاعد المبكر. -2

 أف تكوف نتائج البحث أساس ألبحاث أخرى يقوـ بيا باحثيف أو جيات أخرى. -3
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  : الدراسةمتغيرات 
 المتغيرات المستقمة:أواًل / 

تتمثل المتغيرات المستقمة في ىذه الدراسة في العوامل التي تؤثر في اتجاىات 
 الموظفين نحو التقاعد المبكر وىي:

 

 الوضع المالي لممؤسسة. -1
 الخصائص الشخصية والصحية لمموظؼ. -2
 استثمار الموظؼ مدخراتو في مشاريع أخرى. -3
 طبيعة الوظيفة. -4
 عامؿ األمف الوظيفي. -5
 العوامؿ النفسية.  -6

 ثانيًا / المتغيرات التابعة:
 تنحصر المتغيرات التابعة في ىذه الدراسة بالمتغير التالي: -
 

 قرار التقاعد المبكر. -1
 

   
      

 
 

 
 
 
 
 

 

 الدراسةمتغيرات (: يوضح 1.1شكل )
 (م2106علىدراساتسابقةمثل:دراسةحسنين,باالطالعجردهذاالشكلمنقبلالباحث) 

 

 للمؤسسةالوضع المالي 

 عامل األمن 

 الوظيفي

الخصائص الشخصية 

 والصحية للموظف

 

 العوامل النفسية 

 

 طبيعة الوظيفة

 

 همدخرات الموظف استثمار

  في مشاريع أخرى

 قرار التقاعد المبكر

 )المتغير التابع(
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 سؤال الدراسة : 
 التالي:يتمخص سؤاؿ الدراسة في التساؤؿ 

  ما ىي العوامل التي تؤثر في اتجاىات الموظفين نحو التقاعد المبكر؟
 –دراسة حالة: موظفي ىيئة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفمسطينيين " األونروا" 

  غزة  –المكتب اإلقميمي 
 فرضيات الدراسة : 

فرضيات الدراسة تنحصر في  من خالل النظر الى مشكمة الدراسة نستطيع القول بأن
 الرئيسية التالية وىي: اتالفرضي

العوامؿ التي تؤثر بيف  ( 05.0) داللةعند مستوى  حصائيةإجد عالقة ذات داللة يو  -1
 رار التقاعد المبكر.  في اتجاىات الموظفيف نحو التقاعد المبكر وق

 الفرضيات الفرعية التالية:ومن خالل ىذه الفرضية الرئيسية تنبثق 

الوضع المالي بيف  ( 05.0) داللةعند مستوى  حصائيةإجد عالقة ذات داللة يو  -1
 التقاعد المبكر. قرارو  سسةلممؤ 

الخصائص  بيف (05.0) داللةعند مستوى  حصائيةإجد عالقة ذات داللة يو   -2
 قرار التقاعد المبكر. والشخصية والصحية لمموظؼ 

عامؿ استثمار  بيف (05.0) داللةعند مستوى  حصائيةإجد عالقة ذات داللة يو   -3
 التقاعد المبكر. وقرار خرىأاريع الموظؼ لمدخراتو  في مش

 و طبيعة الوظيفة بيف (05.0) داللةعند مستوى  حصائيةإجد عالقة ذات داللة يو  -4
 قرار التقاعد المبكر.

عامؿ األمف الوظيفي  بيف (05.0) داللةعند مستوى  حصائيةإجد عالقة ذات داللة يو  -5
 التقاعد المبكر. قرار وفي المؤسسة 

العوامؿ النفسية  بيف (05.0) داللةعند مستوى  حصائيةإجد عالقة ذات داللة يو  -6
 التقاعد المبكر.قرار و لمموظفيف 
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( بيف العوامؿ التي تؤثر في 05.0ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) أثريوجد  -7
 .اتجاىات الموظفيف نحو التقاعد المبكر وقرار التقاعد المبكر

( بيف متوسطات استجابات 05.0توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -8
تعزى   "العوامؿ التي تؤثر في اتجاىات الموظفيف نحو التقاعد المبكرالمبحوثيف حوؿ " 

 .( المسمى الوظيفي، المؤىؿ العممي، سنوات الخدمة، الجنسلممتغيرات الشخصية )

 :حدود الدراسة
 الحد الزماني: -1

وجمع البيانات في الفترة ـ ، حيث تـ توزيع االستبانة  2016 العاـ  تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في
 .ـ2016شير أغسطس مف العاـ ما بيف شير يوليو إلى 

 الحد المؤسسي: -2
ونروا" "األ-الفمسطينييف وتشغيؿ الالجئيف  إلغاثة منظمة األمـ المتحدة تقتصر ىذه الدراسة عمى

 وبالتحديد المكتب االقميمي في غزة.
 الحد البشري: -3

فئة الموظفيف المتقاعديف مبكرًا مف العمؿ والتابعيف لمنظمة األمـ الدراسة عمى ه ىذتقتصر 
، وذلؾ مف الفترة بيف العاـ  في غزة ونروا""األ-الفمسطينييف وتشغيؿ الالجئيف  إلغاثة المتحدة
 .ـ2015ـ وحتى 2010

 

 مصطمحات الدراسة : -
 

يجابيًا إىو موقؼ الفرد مف موضوع معيف أو شيء معيف ، وىذا الموقؼ قد يكوف االتجاه /  -
  ـ(.2014) سعدا ،  أو سمبياً 

كؿ مف عيف بقرار مف جية مختصة لشغؿ وظيفة مدرجة في نظاـ تشكيالت  الموظف / -
الوظائؼ المدنية أو العسكرية عمى موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيًا كانت طبيعة تمؾ الوظيفة 

 التقاعد العاـأو مساىمًا أو أي مستخدـ آخر نصت القوانيف واألنظمة عمى أنو خاضع لقانوف 
 ـ(.1999معاشات، ) قانوف التأميف وال 
 لمموظؼ  يسمح بموجبو والذي اإللزامي التقاعد سف مف األدنى السف ىوالتقاعد المبكر/  -

 والعوائد والحصص مف المساىمات واالستفادة تقاعدي راتب عمى والحصوؿ التقاعد إلى الخروج
 .ـ (2005 ،الفمسطيني العاـ التقاعد ) قانوف األخرى والمنافع التقاعدية
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 :تمييد

فيو بمثابة البوابة التي  أي دراسة، فصوؿ اليامة فياإلطار النظري مف ال فصؿيعتبر 
 . بنوع مف التفصيؿ موضوع الدراسةعمى التعرؼ  يستطيع مف خالليا القارئ

عطاء نبذة  ييدؼفيذا الفصؿ  إلى التعرؼ عمى موضوع الدراسة بشكؿ مفصؿ وا 
لقاء الضوء تاريخية عنو بعض المفاىيـ المرتبطة بو. ويشتمؿ ىذا الفصؿ عمى عدة  عمى وا 

، فيذا الفصؿ مباحث يسمط مف خالليا الباحث الضوء عمى موضوع الدراسة بنوع مف التفصيؿ
التقاعد والتقاعد  يمباحث حيث يتناوؿ الباحث في المبحث األوؿ مفيوم خمسةيتكوف مف 

فيتطرؽ الباحث إلى مفيـو االتجاه ، أما في المبحث الثاني باإلضافة إلى نشأة التقاعد المبكر
 فيسمط فيو الباحث الضوء عمى تطور أنظمة التقاعد عمىومكوناتو ، وفي المبحث الثالث 

التقاعد في  أنظمةيمقي الباحث الضوء عمى  الرابعالمستوى العالمي والعربي، وفي المبحث 
فيسمط الضوء عمى نظاـ  الخامس، أما المبحث ا والمشاكؿ التي تواجييافمسطيف ومراحؿ تطورى

       ." األونروا"  -التقاعد المتبع في منظمة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف
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 المبحث األول
 النشأة التقاعد المبكر: المفاىيم والتقاعد و 

والتي مف مفيـو التقاعد ونشأتو الخاصة بسيتناوؿ ىذا المبحث التعريفات المختمفة 
خالليا نستطيع التمييز بيف مفيوـ التقاعد والتقاعد المبكر، وسيتناوؿ ايضًا التعريفات الخاصة 

  .مفيـو التقاعد المبكرب
 مفيوم التقاعد:أواًل: 

المعنى.   بيذا القديمة العربية القواميس في موجوًدا وال معروًفا مفيوـ التقاعديكف  لـ 
 وجاء ( ) المعجـ الوسيط .بو ييتـ لـ أنو أي :األمر عف الرجؿ تقاعد بمعنى تقاعد كممة وتأتي
 الكممات مف وىي المعاش، إلى أحيؿ :أي العمؿ عف الموظؼ تقاعد ط أيضاً الوسي معجـ في

  .الظاىرة في المغوي المجتمع قبميا التي المحدثة

 ونذكر منيا عمى سبيل المثال: التقاعدوتعددت تعريفات مفيوم 

 يضاً أ وىو  ،واليدوء حةابالر  تتسـ مرحمة إلى المتواصؿ العمؿ مرحمة مف الفرد انتقاؿ ىو -1
 عمره معظـ بو يقـو عمؿ عف جبارياً إ أو اختياريا الفرد تخمي تتضمف اجتماعية عممية

 عمى األقؿ عمى جزئياً  االعتماد إلى وتحولو المجتمع في العاممة القوى مف انسحابو وبالتالي
 األجر محؿ المعاش يحؿ حيث ، االجتماعي التأميف نظاـ ىو المادية لمكفاية معيف نظاـ

  ـ(2002،غريبال(
 وباختالؼ التشريعات باختالؼ يختمؼ الذي التقاعد سف بموغ عند العمؿ عمى القدرة عدـ -2

 كما ،المعيشية المتقاعد حاجيات تغطية الى ييدؼ تعويضي دخؿ أيضاً  ويعرؼ ,الجنس
 العمؿ عمى قدرتو عدـ فييا يفترض التي التقاعد سف عميو المؤمف ببموغ أيضاً  وعرؼ
 الرجاؿ عند عنيا النساء عند التقاعد سف وتقؿ التشريعات باختالؼ التقاعد سف وتختمؼ

 .)ـ2012، العربية العمؿ منظمة)
 إلى المتواصؿ العمؿ مرحمة مف الفرد انتقاؿ" بأنو  التقاعد  (Cumming)كمنج وتعرؼ -3

 (.ـ2001 واليدوء )الغامدي، بالراحة تتسـ مرحمة
 فييا  الفرد يكوف التي بأنو الحالة (Atchley )أتشمي  تعريؼ ىو لمتقاعد تعريؼ أشير ولعؿ -4

األقؿ مف  عمى دخمو مف جزء ويكوف المعتادة، الدواـ ساعات مف أقؿ ليعمؿ مختاًرا أو مرغًما
 (Atchely, 1976).  معاش التقاعد اكتسبو نتيجة سنوات في الخدمة
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مشترؾ بيف ىذه التعريفات  عامؿ الباحث وجود يستنتج السابقة التعريفات خالؿ ومف          
ىذه التعريفات بأف الموظؼ يمر بمرحمتيف مختمفتيف، حيث تتفؽ معظـ  حوؿ مفيوـ التقاعد
 تتسـ بالراحة واليدوء. عمؿ المتواصؿ، أما الثانية فاألولى والتي تتسـ بال

 
 : نشأة التقاعد

حديثة  ظاىرة المحددة قواعده لو اجتماعي نظاـ ىو حيث مف العمؿ عف التقاعد يعتبر
مف  جديد لنمط التحدي مف نوًعا يشكؿ أنو كما واألمريكي، األوروبي المجتمع في نسبًيا، حتى

 عموًما والبسيطة التقميدية ففي المجتمعات،  المألوؼ النمط عف االختالؼ كؿ يختمؼ الحياة
 كانت التي ىي السكاف مف جًدا ضئيمة أف نسبة نجد الصناعية الثورة عمى السابقة العصور فيو 

 المجتمعات ىذه في الشيوخ عدد أف أي مرحمة الشيخوخة، إلى وتصؿ متقدمة سف حتى تعيش
الصحية،  والرعاية الخدمات تقدـ أف إال اجتماعية خاصة، مشكمة يؤلفوف ال بحيث نسبًيا قميؿ
 المجتمعات في الشيوخ عدد ازدياد وبالتالي،  فترة الحياة إطالة مف عميو ترتب وما الطب وتقدـ
 مف عمييا يترتب وما تحقيقيا أمكف التي والتكنولوجيةالعممية  اإلنجازات وكذلؾ تقدًما، األكثر

 أدى مما العضمية، القوى مف بدالً  اإلنتاج في واآللية القوى الميكانيكية واستخداـ كثيرة اختراعات
 إلى األحياف مف كثير في الصناعة حاجة وعدـ ناحية، وتضاعفو مف العامؿ إنتاج زيادة إلى
حالؿ اآللة المتاحة العاممة األيدي مف كؿ  بيؤالء السف تتقدـ عندما وبخاصة اإلنساف، محؿ وا 

 (.ـ 2003العماؿ ) رزؽ اهلل ،

 (ـ1998)الغريب، :يمي ما التقاعد نظام ظيور أسباب من أن  (Mcconnell)ماكونيل ويرى
القوى  عمى الطمب قؿ ولذلؾ والخدمات، السمع مف بحاجاتو المجتمع تزود التي العاممة القوى -1

 عاـ 50% إلى العمؿ فرص انخفضت حيث الزراعة؛ مجاؿ في واضًحا ذلؾ وكاف العاممة،
لى ـ 1900 عاـ  38% إلى ثـ ـ، 1870  .ـ 1975 عاـ  %  4وا 

 عصرنا الحاضر في أدى والذي ظيورىا، منذ الصناعية الثورة الـز الذي التكنولوجي التطور -2
الميف  مف كثير طبيعة في تغيير إلى أدى الذي التكنولوجي باالنفجار يسمى ما إلى

ميارات  فإف وبالطبع التغيرات، ىذه لمواجية لمتدريب المستمرة الحاجة وتطمب واألعماؿ،
 .لذلؾ مالئمة تكوف ال ومعارفيـ السف في المتقدميف العماؿ
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كثير  عمى البيروقراطي الطابع وسيطرة الحديثة، والحكومية الصناعية اإلدارة نظـ في التعقيد -3
 العمؿ ومصمحة اإلنتاجية عمى تركز التي الجامدة والنظـ القواعد سيطرة إلى أدى منيا،
 الكفاءة رفع في أسيمت قد تكوف فيي اإلنسانية، الجوانب االعتبار في ال تضع والتي

 .باإلنساف االىتماـ أغفمت أنيا إال لممؤسسات اإلنتاجية
في  المتقدميف العماؿ لتقاعد ومادًيا اقتصادًيا أساًسا ىيأ والمعاشات التأمينات نظاـ ظيور -4

العمؿ  عف لمتخمي مناسب كعمر والستيف الخامسة أو الستيف سف تحدد ضوئو وفي السف،
  .العاممة القوى مف واالنسحاب

 عمر مف مراحؿ مرحمة أصبح المعاصرة المدينة ظؿ في و الحديث بالمفيـو التقاعد إف
 فيو لذلؾ  .لنفسو اإلنساف خمقيا مشكمة التقاعد أصبح وقد .الرشد مرحمة بعد تأتي اإلنساف
 وعمـ النفس عمـ في الباحثيف جيود إليو تسعى ما وىذا آثارىا، مف كبيرة لمتخفيؼ جيوًدا يبذؿ

 عمى القوي تأثيره يترؾ النظاـ بقوة إخراجو أو العمؿ مف الخروج لقرار اإلنساف االجتماع، فاتخاذ
 مف لمعمؿ لما المراىقة بعد اإلنساف بيا يمر أزمة أىـ ثاني التقاعد أف البعض حياة الفرد، ويرى

  .المادية األىمية تتعدى الفرد حياة في أىمية كبرى

 :لمتقاعد والنفسي االجتماعي اإلطار

 طويمة فترة يمارسو ظؿ الذي عممو تأدية عف الفرد فيو ينقطع الذي التقاعد أف شؾ ال
 حتى معو يتوافؽ أف الفرد ويحاوؿ يواجيو جديًدا موقًفا يعد لمتقاعد القانونية السف حتى بموغو

 يواجو التي المرونة يعني لمتقاعد االجتماعي فالتوافؽ بسالـ، المرحمة ىذه في يستطيع العيش
 أسرة كرب دوره في تغييًرا يواجو فيو التقاعد، نتيجة المتغيرة االجتماعية المتقاعد الظروؼ بيا

 تغيير عمى يجبره مما دخمو فينخفض والعممية، المادية ظروفو في تغييًرا يواجو ليا، كما وعائؿ
 في لتقدمو نتيجة الصحية التغيرات إلى إضافة طويمة فراغ أوقات يواجو كما ظروؼ المعيشة،
 (.ـ2003السف )رزؽ اهلل، 
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 مراحل التقاعد في حياة االنسان: 

مراحؿ،  ست عمى ينطوي اجتماعي، ودور كعممية التقاعد، أف إلى(Atchley) أشار
 شخص بيف ما التقاعد خبرة الختالؼ ونظًرا  .معيا التكيؼ حسف منيا مرحمة كؿ تتطمب

 المحتمؿ مف ليس أنو كما .المراحؿ ىذه مف مرحمة لكؿ معيف عمر تحديد يستحيؿ وآخر، فإنو
 (.ـ 1995 )ناصر، الترتيب وبنفس جميعيا، المراحؿ بيذه األفراد يمر كؿ أف

 :اآلتي النحو عمى المراحل ىذه ونعرض
 المرحمة االولى: مرحمة ما قبل التقاعد: -1

 ويمكن تقسيميا الى مرحمتين ثانويتين. 
 مرحمة بعيدة المدى : حيث ينظر الى التقاعد عمى انو حادثة بعيدة المدى. -1
 مرحمة قريبة المدى: حيث يدرؾ العامموف أف تقاعدىـ بات وشيكًا. -2
 

 التقاعدي: العسل شير مرحمة :الثانية المرحمة -2

 مف إلنجازىا كاؼ وقت لديو يكف لـ أشياء لعمؿ الفرد يتطمع ، حيث التقاعد بداية وىي
 المتقاعد يكوف أف المرحمة ىذه وتتطمب ( الخ ... والرحالت , األقارب وزيارة , قبؿ ) كالسفر

 .مالئمة واجتماعية نفسية جيدة وفي ظروؼ بصحة متمتًعا
 

 األمل : خيبة مرحمة  :الثالثة المرحمة -3

 المرحمة بدء إلى الطريؽ ذلؾ ويميد األولى، جاذبيتيا النشاطات المذكورة تفقد حيث
 .الرابعة

 

 التكيف: إعادة مرحمة  :الرابعة المرحمة -4

 تقميب ذلؾ في بما التقاعد موضوع نحو واقعية أكثر نظرة بتطوير المتقاعد يبدأ عندما
 .أمامو المتوفرة والفرص الخيارات

 االستقرار: مرحمة :الخامسة المرحمة -5

 يدرؾ حيث التغيير، مع التعامؿ كيفية إلى يشير ولكف التغير، وجود عدـ يعني ال ىذا
 .لدييـ والضعؼ القوة يدركوف مواطف كما منيـ، المتوقع ما المتقاعدوف
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 النيائية:  المرحمة :السادسة المرحمة -6

 واألخيرة السادسة المرحمة أف إال لحظة، أية في المرء يفاجئ قد الموت أف مف بالرغـ
 عمى قادر غير عاجزاً  المرء يصبح السف، عندما بسبب كبر اإلعاقة تقع عندما تبدأ التقاعد مف

  (.ـ1995)ناصر،  المريض والعاجز دور ويتقمص بنفسو، العناية
 

 :المبكر مفيوم التقاعد: ثانياً 

 نذكر منيا ما يمي: تعددت التعريفات الخاصة بمفيـو التقاعد المبكر

 مدى عمى صرفو يتـ شيري لمعاش نظامي استحقاؽ مع شخصية برغبة الوظيفة ترؾ -1
  .ـ( 2003طالب، و  السمطاف(  وفاتو بعد الورثة مف ولممستحقيف لممتقاعد الحياة

 قبؿ خدمتو إنياء اختيار المعمـ أنو عمى السعودية العربية المممكة في المبكر التقاعد ويعرؼ -2
،  الغامدي)  عاًما( الخدمة )أربعوف سنوات بموغ قبؿ أو ،) عاماً  ستوف (النظامية السف بموغ

 ـ(.2001
بالحالة  خاصة ظاىرة أنو عمى قطر دولة في المبكر التقاعد ـ(2007) العماري وتعرؼ -3

بمينة  القياـ مف اإلعفاء عمى الحصوؿ في بالرغبة القطري المعمـ بيا يشعر التي الشخصية
 العمر عف النظر وبصرؼ شخصية، أو اجتماعية أو إدارية أو مينية عوامؿ نتيجة التدريس
 .ـ(2007، العماري) اإلعفاء بطمب التقدـ عند الصحية الحالة أو الخدمة أو مدة

لعاـ  ( 7 ) رقـ القانوف عميو نص ما حسب فمسطيف دولة في المبكر التقاعد ويعرؼ -4
 والذي اإللزامي التقاعد سف مف األدنى السف ىو أنو عمى منو ( 36 ) المادة حسب ـ2005

 تقاعدي راتب عمى والحصوؿ التقاعد إلى الخروج لمموظؼ القانوف ىذا يسمح بموجبو
 التقاعد ) قانوف األخرى والمنافع التقاعدية والعوائد والحصص مف المساىمات واالستفادة

 .ـ (2005 ،الفمسطيني العاـ

بخصوص موضوع التقاعد المبكر نرى أنو بإمكاف طالع عمى القانوف الفمسطيني وباإل
 55عامًا وبمغ مف العمر  20الموظؼ أف يتقاعد مبكرًا مف العمؿ في حاؿ أف يكوف قد خدـ 

عامًا، ويمكف لمموظفة أف تتقاعد مبكرًا  50عامًا وبمغ مف العمر  25عامًا أو أف يكوف قد خدـ 
عامًا  20أو تكوف قد خدمت  عاماً  55ر عامًا وبمغت مف العم 15في حاؿ أف تكوف قد خدمت 

 عامًا.  50وبمغت مف العمر 
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 أشكال التقاعد المبكر عن العمل:
  :األشكال ىذه تشمل حيث العمل ترك بيا يتم أشكال مجموعة ضمن يأتي المبكر والتقاعد

 .(ـ1996الشالؿ، )

 االستقالة. 
 الفصؿ. 
 المعاش. 
 واالجباري االختياري بنوعيو النقؿ. 
 الدائـ العجز. 
 المبكر المعاش  
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 المبحث الثاني
 مفيوم االتجاه ومكوناتو 

  .يسمط الباحث الضوء عمى مفيـو االتجاه ومكوناتوفي ىذا المبحث 
 مفيوم االتجاه:

إلى أف االتجاىات االيجابية لمفرد تقرر مدى نجاحو ( Gee,2006لقد ذىب " جي" )
في حياتو عمى المستوييف الميني والشخصي، فإذا كانت لدينا اتجاىات ايجابية نحو عممنا، فإف 

سيدفعنا لمحاولة تخطي والتغمب عمى المعوقات واالحباطات التي قد تواجينا وتعوؽ نجاحنا ىذا 
سمبية نحو ىذا العمؿ فإننا نعطي الفرصة ألنفسنا لتبني  في ىذا العمؿ، أما إذا كانت اتجاىاتنا

 ف تجعمنا نفشؿ في أداء ىذا العمؿأكبر قدر مف اإلحباطات التي مف شأنيا أ

. ( J.Gee & V.Gee, 2006)  

االتجاه ىو حالة استعداد عقمي عصبي تـ تنظيميا عمى أساس التجارب الشخصية، 
 وتعمؿ عمى توجيو استجابة الفرد لكؿ المواقؼ واالشياء التي تتعمؽ بيذا االتجاه ) فمية والزكي، 

 ( .ـ  2004

أو  تجاه شيءيمثؿ االتجاه حالة أو وضعًا نفسيًا عند الفرد يحمؿ طابعًا إيجابيًا أو سمبيًا 
موقؼ أو فكرة أو ما شابو مع استعداد لالستجابة بطريقة محددة مسبًؽ نحو مثؿ ىذه األمور أو 

 (.ـ  2007كؿ ما لو صمة بيا ) عدس وتوؽ، 

اعتقاد ثابت نسبيًا تجاه أشخاص بعينيـ أو مجموعات أو أفكار  االتجاه ىو " شعور أو
 . (Landy & Conte, 2006 ) "أو وظائؼ وغيرىا مف الموضوعات

 أىـ مف االتجاه مفيـو يكوف ويكاد اإلنساف، أفعاؿ في مركزًيا مكاًنا االتجاىات تمثؿ
 األخرى المفاىيـ مف كبير عدد فيـ إلى ضروري مدخؿ إنو حيث واالجتماعية؛ المفاىيـ النفسية
 ببعض، عالقاتيـ في األفراد بسموؾ المرتبطة المفاىيـ مف ذلؾ وغير العاـ والرأي كمفيـو القيـ،

 (.ـ 2007 وأعرافيا )المطرفي، وتنظيـ الجماعة

 عممية نواتج تعتبر إذ لمسموؾ، كدوافع االتجاىات أىمية عمى النفس عمماء ويؤكد
 والمواقؼ والجماعات األفراد نحو اتجاىات فرد كؿ يكوف حيث التنشئة االجتماعية،

 (.ـ 2001 والموضوعات االجتماعية ) الغامدي،
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 استخدموا الذيف النفس عمماء أوائؿ سبنسر" مف ىربرت" اإلنجميزي المفكر ويعتبر
  المثيرة المسائؿ في الصحيحة األحكاـ إلى الوصوؿ إف قاؿ الذي اصطالح االتجاىات فيو

 يشارؾ أو الجدؿ ىذا إلى يصغي الذي لمفرد الذىني االتجاه عمى كبير حد إلى يعتمد لمجدؿ،
 (.ـ2007فيو )فوده ، 

حيث  مف األلفاظ ،أما في ىو االختالؼ أف نجد أننا إال التعاريؼ ىذه اختمفت ميما
 دراستيا مف بد ال التي لمسموؾ كموجيات االتجاىات أىمية عمى تتفؽ جميعيا أنيا فنجد الجوىر

 (.ـ2000المختمفة )نصر اهلل،  والخطط المقترحات وتطبيؽ لتنفيذ التمييد أجؿ مف
 

 بيا تتمتع التي األىمية من تنبع االتجاىات قياس أىمية أن إلى (م1996ل )أشار عق وقد
  (ـ1996، عقؿ)  :نياأ حيث من كبيرة أىمية ليا فاالتجاىات االتجاىات نفسيا,

 السموؾ موضوع أف بمعنى لالتجاه، مكمالً  وصًفا يكوف قياسيا فإف لمسموؾ، كمفسر تعمؿ -1
 .وجيتو موضوعو، شدتو، ضعفو، حيث مف االتجاه سمات يحمؿ القياس

 ومف حيث ة والمد الشدة درجة حيث مف لمدوافع توضيح قياسيا فإف لمسموؾ ، كدوافع تعمؿ -2
 .السموؾ أسباب أنيا

 برامج ىذا وبناء تغييره أو السموؾ وتعديؿ التعمـ فإف االتجاه، لقياس التطبيقية الفائدة ىناؾ -3
والدقيؽ  العممي القياس بدوف جدوى وذات فعالة تكوف أف يمكف ال والتغير التعديؿ

 .والواقعية  الفعمية لالتجاىات
  م(2001) أحمد,  :االتجاه مكونات

ف االتجاه مكونات عمى اإلجماع يتضح لنا السابقة المتعددة التعريفات خالؿ مف  كاف وا 
حيث يتكوف  تكويف االتجاىات، في األكبر التأثير لو المكونات ىذه أي تحديد في يكمف الخالؼ

 :ىي ثالثة مكونات رئيسيةاالتجاه مف 
  : ( Cognitive Component ) المعرفي الفكري المكون -1

يعتبر المكوف المعرفي المرحمة األولى في تكويف االتجاه، ويتضمف المعارؼ ومعتقدات 
الفرد نحو موضوع االتجاه، وىو الذي يكتسب عف طريؽ البيئة المحيطة بالفرد ودرجة ثقافتو 

مجموع الخبرات والمعارؼ والمعمومات التي تتصؿ بموضوع االتجاه وتعميمو، وىو عبارة عف 
والتي آلت مف آراء ووجيات نظر نحو موضوع معيف اكتسبيا مف خبراتو السابقة مع مثيرات 
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ىذا الموضوع مما يسيـ في إعداده وتييئتو وتأىبو لالستجابة ليا وتقويميا في المواقؼ 
 ي المبني عمى معرفتو المسبقة بيا. المتشابية بنفس التفكير النمطوالظروؼ 

 ( Affective Component) : االنفعالي الوجداني المكون -2
يتأثر االتجاه بالتعزيز والتدعيـ النفسي الذي يتمثؿ في درجة االنشراح أو االنقباض التي 
ة تعود عمى الفرد أثناء تفاعمو مع المواقؼ المختمفة ، وىذه االنفعاالت تشكؿ الشحنة االنفعالي

 وضوع  االتجاه بما يميزه عف غيره .التي تصاحب تفكير الفرد النمطي حوؿ م

  ( Behavioral  Component ) : سموكيال المكون -3
الفرد واتجاىاتو وتوقعات اآلخريف، والخطوات  المكوف السموكي يمثؿ انعكاسًا لقيـ

 عمى قبولو أو رفضو بناءً االجرائية التي ترتبط بتصرفات االنساف إزاء موضوع االتجاه، بما يدؿ 
لمسموؾ  عمى تفكيره النمطي حولو واحساسو الوجداني، فاالتجاه يرتبط بالسموؾ حيث يعد منبئاً 

عندما يكوف االفراد لدييـ خبرات مباشرة  المستقبمي لمفرد، فاالتجاىات تنبئ بشكؿ قوي بالسموؾ
ًا في االتجاه، وىـ مجموع بيدؼ االتجاه ويعبروف عف اتجاىاتيـ بشكؿ متكر؛ مما يحدث ثبات

التعبيرات واالستجابات الواضحة التي يقدميا الفرد في موقؼ ما نحو مثير معيف، ومف الترتيب 
المنطقي أف الفرد يأتي بسموؾ معيف تعبيرًا عف ادراكو لشيء ما ومعرفتو ومعموماتو عف ىذا 

ي لالتجاه ىو نياية الشيء وعاطفتو وانفعالو نحو ىذا الشيء، ولذلؾ فإف المكوف السموك
المطاؼ، فعندما تتكامؿ جوانب اإلدراؾ وأبعاده ويكوف الفرد بناء عمى ذلؾ رصيدًا مف الخبرة 
والمعرفة والمعمومات التي تساعد في تكويف العاطفة أو االنفعاؿ يقوـ الفرد بالسموؾ أو تقديـ 

 برة وىذا اإلدراؾ.االستجابة التي تتناسب مع ىذا االنفعاؿ وىذه الخ
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 (.ـ1995)ناصر،   :التقاعد نحو االتجاىات في الجنسية الفروق

 ينظروف إلى والرجاؿ النساء أف نرى التقاعد إلى النظرة في الجنسية بالفروؽ يتعمؽ فيما
 سيكونوف أقؿ الرجاؿ أف دائًما ويتوقع  .متبايف نحو عمى فيو ويرغبوف مختمفة، بصورة التقاعد
ىو  األجر أجؿ مف العمؿ أف - تقميدًيا – عميو المتفؽ مف ألف النساء، مف التقاعد في رغبة
 .الحياة في دورىـ مف متكامؿ جزء

غيرىف.  مف أكثر مبكر وقت في التقاعد يممف إلى  المتزوجات فإف لمنساء، بالنسبة وأما
 .ويعزو الباحث ذلؾ إلى تعدد المسؤوليات واألعماؿ البيتية وانشغاليف برعاية األسرة

ف   المكانة ذات والميف العالي والتعميـ المرتفع الدخؿ ذوي لدى تتكافأ الجنسيف بيف الفروؽوا 
 التقاعد إلى النظرة في تشابًيا أكثر الجنسيف كال مف واألساتذة والمحاموف فاألطباء ة.العالي

 أو (assembly line) التجميع خط عمى يشتغموف الذيف العماؿ المتقاعديف معو مف والتكيؼ
، ويعزو الباحث ذلؾ إلى طبيعة ىذه الوظائؼ حيث أف العماؿ الذيف يعمموف الكتابية  األعماؿ

 الميف الشاقة والمتعبة.عمى خطوط التجميع أو أصحاب األعماؿ الكتابية يعتبروف مف اصحاب 

 



 

 لثالمبحث الثا
 عالمياً عربيًا و التقاعد  ةمأنظ



 .ًا وعربياً عالمي تطور أنظمة التقاعدالضوء عمى  ىذا المبحث يمقي

 :عالمياً التقاعد  تطور أنظمةأواًل: 

 عمى عممت فقد التقاعد انظمة في تاتطور  احداث في عظيـ دور الفرنسية لمثورة كاف
 االوؿ القانوف:وىي رئيسية قوانيف ثالثة فأصدرت المزايا بعض العمالية الطبقة منح
  في الثاني لقانوفاو  ،المرض ضد التأميف تنظيـ عمى يعمؿو ـ  1883/05/15في

ـ ينظـ 30/06/1889والقانوف الثالث في  ؿ،العم صابةإ ضد التأميف ينظــ   1884/07/16
شار األلماني بسمارؾ تالتأميف ضد الشيخوخة والعجز حيث تـ اصدار ىذه القوانيف مف قبؿ المس

لمدولة العصرية التي تقوـ بميمة الدفاع عف الحقوؽ والقياـ بالتطور  جديدالذي أعطى مفيوـ 
  ـ(.2008الفعاؿ وااليجابي لتحقيؽ الرفاىيو ) زروؽ، 

 نظـ مف يستفيدوف العامميف مف قميؿ عدد سوى العشريف القرف بداية في يكف فمـ
 إلى يصموا أف إلى بوظائفيـ يشتغموف العامميف جميع كاف وقد ، والتقاعدية المعاشية التأمينات
 المنية توافييـ حتى قصيرة تقاعد راتفت في عمرىـ مف تبقى ما يقضوف ثـ ، الستيف سف أواخر
 .الفقر تعني عامة بصفة الوقت ذلؾ في الشيخوخة مفيـو وكاف ، السبعيف أوؿ في وىـ

 أصبح وبمقتضاه ـ، 1908 عاـ في المعاشات ينظـ قانوف أوؿ صدر راإنجمت وفي 
 صدر ، ـ 1925 عاـ وفي ، رهفق وثبت عمره مف السبعيف سف بمغ مف لكؿ المعاش في الحؽ
 منح تقرر ثـ راكاتاالشت دفع نظير واليتامى مؿااألر  ومعاشات والوفاة الشيخوخة معاشات قانوف
 صدارإب السوفيتي االتحاد قاـ حيث،  البصر كفقد العجز مف معينة حاالت في خاصة إعانة
 التأمينات تشريع صدر ـ 1917 عاـ ولياأ االجتماعي الضماف بخصوص تشريعات عدة

 الصادر العمؿ قانوف بمقتضى االجتماعية التأمينات تنظيـ عادةإ فتـ موفقاً  يكف ولـ االجتماعية
 قانوف صدر ـ 1964 عاـ وفي،  الدولة معاشات قانوف صدر ـ 1995عاـ وفي ،ـ1923 في

 الشيوعي الحزب اتخذ ـ 1966 عاـ وفي ،الجماعية مزارعال عضاءأل المساعدات و المعاشات
 المكاتب و المصانع عماؿ بمعاشات الجماعييف زارعيفالم معاشات مساواةب رارق السوفيتي

 ـ(.2013 ،االفغاني)
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سنة  70 بسف التقاعد سف يحدد ـ 1889 سنة لممعاش قانوناً  سف مف أوؿ ألمانيا كانت
ألمانية  اتخذت الثانية العالمية الحرب وبعد ـ، 1916 عاـ سنة 65 إلى السف ىذا خفض ثـ

 ألمانيا الغربية بيا ولحقت لمتقاعد كحد لإلناث سنة 60 و لمذكور، سنة 65 سف الشرقية
  .  (ـ 2001 ،الغامدي)

 التخمي في الدوؿ بدأت ثـ ومف العمؿ مف التقاعد سف تحديد في المجتمعات اختمفت 
ف النفع مدى عمى قائـ مرونة أكثر بنظاـ النظاـ ىذا واستبداؿ اإللزامي عف التقاعد سف  كاف وا 

دوؿ  وىناؾ السبعيف، سف إلى ترفعيا بدأت الدوؿ بعض فإف عمييا، المتعارؼ ىو الستيف
 لجميع بالنسبة واحدة ليست التقاعد سف أف نجد فرنسا في .لمتقاعد سنة 75 بسف حددتيا

 سنة، 65 المكتبييف لمموظفيف وبالنسبة سنة 55 التقاعد سف المكدة فبالنسبة لمييئات الموظفيف،
  ( .  ـ 2001 ،الغامدي ) سنة 70 ولمقضاة

ذلؾ أصبح ضرورة اليوـ في ظؿ تغير  ألف التقاعد سف لرفع المتقدمة الدوؿ وتسعى
العديد مف العوامؿ والتي يأتي في مقدمتيا ارتفاع متوسط األعمار، فيناؾ العديد مف الدوؿ اليـو 

سنة،  62سنة إلى  60قامت بالفعؿ برفع سف التقاعد، حيث أقرت فرنسا رفع سف التقاعد مف 
العامة  السعودية سنة ) المؤسسة 65بداًل مف  67وكذلؾ رفعت اليوناف سف التقاعد إلى 

 .(ـ 2014لمتقاعد،

في  في بعض دوؿ العالـ وسف التقاعد المتوقع التقاعد سف يبيف (2.1رقـ ) والجدوؿ
 . الفترة المقبمة
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 سن التقاعد في بعض دول العالم: (2.1جدول )

 المعتمدة لموصول إلييا في الفترة المقبمةسن التقاعد  الحاليةسن التقاعد  الدولة
 67 62 الواليات المتحدة
 65 60 كوريا الجنوبية

 65 62 جميورية التشيؾ 
 65 60 الياباف
 69 62 ىنغاريا
 67 65 ألمانيا
 67 65  ىولندا
 70 65 أستراليا
 67 65 الدنمارؾ
 65 60  تركيا
 62 60 فرنسا

  (www.pension.gov.sa،18/8/2016، تاريخ الزيارة 2014العامة لمتقاعد السعودية نقاًل عف المؤسسة  )

 

 :في بعض الدول العربيةالتقاعد  ثانيًا: أنظمة

 مثؿ الكبرى الحضارات تحتضف التي وخاصة الدوؿ المعاصرة العربية الدوؿ ورثت       
العربية  الدوؿ فكؿ، المختمفة بتراكماتيا السابقة اإلسالمية الدوؿ إرث وسوريا مصر، والعراؽ،

 عف تقاعد تشريعات بيا كاف التي العثمانية الدولة وىي إسالمية  دولة آخر تتبع كانت المستقمة
حالتو الموظؼ  الغربية الدوؿ مف الكثير سبقت قد تكوف بذلؾ وىي المعاش عمى وا 

 معاشات تنظيـ تعالج الئحة باشا عمى محمد عيد في مصر دولة في صدرت فمقد
 التحديد وجو عمى أحكاميا يعرؼ ال المتقاعديف ولكف

 الالئحة الصادرة ىو الموظفيف ومعاشات تقاعد يعالج معروؼ مصري تشريع أوؿ ويعد
 لعاـ 37 رقـ قانوف صدر أف إلى التعديالت مف الكثير عميو و ـ 1854 ديسمبر 26 في

 ينص الذي العامة المساعدات نظاـ ـ 1950 عاـ صدر وقد بالمعاشات، الخاص و ـ 1929
  .ـ( 1998 شرؼ،(  العمؿ عمى القادر غير لممسف شيري معاش توفير عمى
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موظؼ  تقاعد ينظـ الذي ـ 1959 عاـ االجتماعية التأمينات نظاـ صدر سوريا وفي
ـ  1961 عاـ صدر الذي الدولة لمستخدمي المعاشات و التأميف قانوف بينما الخاص القطاع
 الحكومييف  الموظفيف تقاعد أحكاـ ينظـ

وعدؿ  ـ 1955 عاـ الموظفيف تقاعد و الشيخوخة لرعاية نظاـ أوؿ صدر الكويت وفي
 ال يزيد بما الفئات بعض السف ىذه مف استثنى و سنة 60 بسف التقاعد سف وحددت ،مرات عدة
 المساجد  أئمة حالة في شأفال ىو كما سنوات 5 عف

االجتماعية  التأمينات قانوف بموجب سنة 60 بسف التقاعد سف حددت البحريف وفي
عاـ  مف بدًءا القانونية التشريعات مف سمسمة صدرت قطر وفي ، ـ 1976 عاـ صدر الذي

 سنة  60 بسف الشيخوخة سف معاش استحقاؽ النظاـ حدد وقد ـ، 1981 عاـ إلى ـ1963
 ـ(.  1998 الغريب، )
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  الرابعلمبحث ا
 : التطور واألنظمة السائدةالتقاعد في فمسطين أنظمة

ي فمسطيف، أنظمة التقاعد ففي ىذا المبحث يسمط الباحث الضوء عمى مراحؿ تطور 
ؿ الذي ىي عميو بعدة مراحؿ حتى وصمت إلى الشك مرتفي فمسطيف حيث أف أنظمة التقاعد 

 اآلف باإلضافة إلى أنواع األنظمة السائدة.
  أواًل: مراحل تطور أنظمة التقاعد في فمسطين:

 :العثمانية الخالفة فترة -1

 تأسس الفترة ىذه ففي ،فمسطيف منذ العيد العثمانيفي د بداية العمؿ بالنظـ التقاعدية عو ت       
 تقاعد قانوف العثمانية الحكومة صدرتأ عندما ـ 1942 سنة فمسطيف في تقاعدي نظاـ وؿأ

حيث  ىذا القانوف في جاء ما حسب التقاعد مف يفالمستفيد تحديد وتـ "الممكية يمأمور " يسمى 
( عمى ما يمي" يستفيد مف حؽ التقاعد المعيف في ىذا القانوف جميع 1رقـ )المادة  تنص

المستخدميف في األستانة والمستخدميف في الخزينة الخاصة ومأمورو البمدية إذا مأموري الممكية 
لـ يعينوا بانتخاب األىالي وكانوا مف قبؿ يؤدوف رسـ التقاعد، وكتبة األقالـ ومأمورو التحصيؿ 

والقائموف عمى الرسوـ الجمركية )نقابة المحامييف األردنييف،  والخدـ والحراس، ومباشرو المحاكـ
 .ـ(1975

 االنتداب البريطاني: فترة -2

ـ حتى العاـ 1922امتدت فترة االنتداب البريطاني لفمسطيف مف الفترة بيف عاـ           
المفيوـ الحديث ألنظمة التقاعد في فمسطيف بالتطور وذلؾ بدأ وخالؿ تمؾ الفترة  ،ـ1948

مصر العربية والمممكة بالتوازي مع التطور الحاصؿ في الدوؿ العربية المحيطة مثؿ جميورية 
نظرًا لحكـ ىذه الدوؿ أجزاء مف فمسطيف أباف االنتداب البريطاني، وخالؿ تمؾ  األردنية الياشمية

الفترة أصدرت الحكومة البريطانية العديد مف قوانيف لمتقاعد وصمت إلى حوالي العشروف قانونًا، 
ـ وقانوف "معاشات التقاعد" 1920لسنة  107ومف ضمف تمؾ القوانيف قانوف " تقاعد الباب" رقـ 

 .ـ(2009ـ ) مزىر،1941لسنة  3ـ، وقانوف التقاعد رقـ 1925لسنة  26رقـ 
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 ـ(2013)الجدي، دارة األردنية لمضفة الغربية:اإلدارة المصرية لقطاع غزة واإل فترة -3

 دارة المصرية لقطاع غزة: اإل فترةأواًل: 

العاـ لقطاع غزة قرار بإنشاء صندوؽ التأميف في ىذه المرحمة أصدر الحاكـ المصري 
ىذا النظاـ عمى الموظفيف  وقد طبؽ 113ـ بخصوص المرسـو رقـ 1954واالدخار سنة 

 يدفعيا بسيطة مبالغ مقابؿ الوفاة أو التقاعد حالة في الموظفيف منو يستفيد حيثالدائميف ، 
ـ 30/7/1964ـ  وبالتحديد بتاريخ 1964 عاـ منتصؼ وفي ،تبوار  مف تقتطع أو الموظؼ

 العجرودي اهلل عبد يوسؼ وؿأ الفريؽ غزة لقطاع يالتنفيذ المجمس رئيس و العاـ الحاكـ صدرأ
 ومستخدمي لموظفي المعاشات و التأميف بقانوف يسمى ما وىو  ـ 1964 لسنة(8) رقـ رارق

 وقد ، غزة بقطاع اإلسالمية األوقاؼ ودائرة والقروية البمدية المجالس و العامة اإلدارة وعماؿ
 ـ. 1964يوليو 18 بتاريخ الفمسطينية الوقائع في القانوف ىذا نشر

 دارة األردنية لمضفة الغربية:ثانيًا: فترة اإل

 وكانت ،ـ 1967 عاـ حتىو  ـ 1964 عاـ مف االردني لمحكـ الغربية الضفة خضعت
 قوانيف عدة االردنية الحكومة صدرتأ الفترة تمؾ خالؿ و الياشمية االردنية المممكة وصاية تحت
 2% بنظاـ يعرؼ بات ما وىو ،ـ 1959 لسنة 34 رقـ قانوف الغربية بالضفة طبؽ وقد لمتقاعد
  .الغربية الضفة في حالياً  بو يعمؿ ؿاز  ما الذي

 

 :الغربية والضفة غزة لقطاع اإلسرائيمي االحتالل فترة -4

لقطاع غزة والضفة الغربية بشكؿ كامؿ بتاريخ بدأت فترة االحتالؿ االسرائيمي 
ـ أصدرت سمطات االحتالؿ قرار رقـ 15/12/1967وبعد ذلؾ وفي تاريخ ،  ـ5/6/1967

في ـ 8/1964وف التأميف والمعاشات رقـ ـ والذي يأمر بتعطيؿ العمؿ بقان1967لسنة  133
لضفة الغربية ، وقد % في ا2ـ المعروؼ بنظاـ 1959لسنة  34حيف استمر العمؿ بقانوف رقـ 
 ـ(.2013)الجدي، ـ1/1/1969ـ حتى تاريخ 1964لسنة  8استمر ىذا التعطيؿ بقانوف رقـ 
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 :الفمسطينية الوطنية السمطة عيد في الفمسطينية التقاعد أنظمة -5

استمر العمؿ بالقوانيف واألوامر العسكرية التي كانت في عيد السمطة الوطنية الفمسطينية       
( لسنة  34) قانوف رقـ ب فعمى سبيؿ المثاؿ استمر العمؿ  ؿ قبؿ دخوؿ السمطة ،المفعو سارية 
ـ والساري المفعوؿ في محافظات الشماؿ، ويطبؽ عمى الموظفيف الذيف يتقاضوف رواتيـ 1959

 مف الميزانية العامة والموظفيف بعقود وكانوا بموجب العقد تابعيف لمتقاعد.  

والذي يطبؽ عمى موظفي  ـ 1964( والذي تـ اصداره في العاـ  8) وأيضًا القانوف رقـ  
ومستخدمي وعماؿ اإلدارة العامة والمجالس البمدية والقروية ودائرة األوقاؼ اإلسالمية بقطاع 

ولكف مع إجراء بعض التعديالت عميو وذلؾ بقرار رقـ غزة والساري المفعوؿ في محافظات غزة، 
بأف (  5أبرز ىذه التعديالت ما نصت عميو المادة رقـ ) ـ، حيث كاف مف 1994( لسنة  4) 

% مف كؿ سنة 2.5% إلى  2يتـ رفع النسبة التي تحسب لمموظؼ عند تسوية معاشو مف 
  خدمة.

 ومف قوانيف التقاعد التي يتـ العمؿ بيا في عيد السمطة الوطنية الفمسطينية القانوف رقـ         
ـ حيث ينتفع بأحكاـ ىذا القانوف الموظفوف المدنيوف وموظفو قوى األمف 2005( لسنة  7) 

وأيضًا موظفو منظمة التحرير الفمسطينية والذيف يتقاضوف رواتبيـ مف الموازنة العامة 
الفمسطينية الذيف يتولوف مسئوليات في الخارج والذيف تدفع رواتبيـ مف الموازنة العامة شريطة 

، تاريخ يواف الموظفيف العاـ اإلليكترونيراكيـ في أنظمة تقاعد حكومية أخرى ) موقع دعدـ اشت
 ـ(.12/11/2016، الوصوؿ
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 في فمسطين:  السائدة أنظمة التقاعد :ثانياً 
 التغييرات بسبب معقدة وتداعيات خطيرة تحديات فمسطيف في التقاعد أنظمة تواجو          

 عدـ في آثارىا ظيرت التي جتماعياال المشيد في والتغييراتواألزمات المالية،  قتصاديةاال
 تمؾ قدرة عدـ وبالتاليا التزاماتي في المطردة الزيادة لمواجية ليا المتوفرة المالية الموارد مواكبة
 السمطة جعؿاألمر الذي  األنظمة تمؾ استمرارية يددي مما االلتزامات، تمؾ تسديد عف األنظمة

، مما دفع السمطة الفمسطينية لمعمؿ المالية التصدعات تمؾ معالجة كيفية في التفكير الفمسطينية 
 عمى جتماعياالالوضع  تأثير بأىمية السمطة لوعي وذلؾ التقاعد، أنظمة وتطوير إصالحعمى 
 :لمتقاعد وىي أنظمة عدة وجود عف ذلؾ أسفر وقد الفمسطيني، قتصادياال الوضع

 

 (لسنة34قانونرقم). 45 سن فوق هم لمن العام القطاع في للعاملين المدني التقاعد نظام -1
 ـ.1959

( 8قانوف رقـ ).  45 سن فوق هم لمن العام القطاع في للعاملين والمعاشات التؤمين نظام -2
 ـ.1964لسنة 

 . ـ2004( لسنة 16قانوف رقـ ) . الفلسطيني األمن قوات لمنتسبي والمعاشات التؤمين نظام -3
قانونرقم.والمحافظين والوزراء التشريعي المجلس ألعضاء المكافآت التقاعدو نظام -4

 م.2004(لسنة11) -5
 ـ .2005( لسنة  7رقـ )  العام التقاعدقانون عن تعديالته,المنبثق و العام التقاعد نظام -6
 الوطنية السلطة رئيس وتعويض مخصصات نظام -7 قانون ( لسنة 18رقـ ) الفلسطينية.

 ـ(.2005ـ )ىيئة التقاعد الفمسطينية،2005

ـ وتعديالتو 2005( لسنة 7إف نظاـ التقاعد العاـ المنبثؽ عف قانوف التقاعد العاـ رقـ )
يعتبر إطارًا قانونيًا شاماًل وموحدًا لكافة الموظفيف في القطاعات المختمفة ، ويسعى ىذا القانوف 

لى تأميف مورد ما  .لي ثابت لمموظؼ المتقاعد وورثتو مف بعدهإلى توسيع نظامو الشمولي وا 
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 مشكالت تواجو نظام التقاعد في فمسطين:
 ـ(2015)الدقي،  :د الفمسطينيالتقاع قانون عمى مالحظاتال أىم من
 مف كثرأ تعطي نظمةاأل ىذه أحد أف البعض حيث شعر ،فمسطيف في التقاعد نظمةأ تعدد 

 غيرىا.
 مبكرًا. معاشات المتقاعديف لتمويؿ مصادر وتوفير المبكر التقاعد مشكمة  
 مف  الكثير مساىمة وعدـ الكبيرة أعدادىـ بسبب خصوصاً  العسكرييف المتقاعديف مشكمة

  .التقاعد صناديؽ في الفمسطينية الثورة مقاتمي
 

الشكل ( بعض المشاكل التي تواجو نظام التقاعد في فمسطين عمى م2011) , ويحدد عالونة 
 م(2011)عالونة,  االتي:

 :أواًل : مشاكل ىيكمية
 بعض وجود مف الرغـ عمى ، التقاعد في الخاص القطاع لموظفي النظاـ شموؿ عدـ -1

 . منيـو عمم ييني لمف المزايا
 المكونات وىذه بيا المعموؿ التقاعد أنظمة ساسياتأ و مكونات في كبير تبايف وجود -2

 . خرىاأل التقاعدية واالمتيازات المنافع و المساىمات و المشاركات في متمثمة
 .العممية في المؤثر العمالية النقابات بدور تتعمؽ ىيكمية مشاكؿ وجود -3

 االجتماعي:  الضمان بشان الرؤيا وضوح لعدم نتيجة ثانيًا: مشاكل
 إلى أدى مما القرار أو القانوف بحث محؿ المسائؿ مف العديد معالجة في اختالؼ ظيور  -1

 . الصحيح بالشكؿ تطبيقيا عدـ أو القوانيف تعطيؿ
 أعباء مف زاد مما القوانيف ىذه في صراحة وردت عديدة لفئات مكتسبة مالية حقوؽ نشوء -2

 . العامة الخزينة
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 المبحث الخامس
 "األونروا": نظام التقاعد في وكالة غوث وتشغيل الالجئين

 نبذه تاريخية عن االونروا:  :أوالً 

 العمومية الجمعية عف الصادر (IV) 302  رقـ القرار بموجب األونروا وكالة تأسيس تـ
 1950 عاـ مف أيار في أعماليا الوكالة وبدأت ـ  1949األوؿ كانوف 8 المتحدة بتاريخ لألمـ
 لقضية شامؿ حؿ غياب وفي ذلؾ، مف الرغـ وعمى  .كثيراً  واليتيا أال تطوؿ التوقعات وكانت
 حيث متكرر بشكؿ األونروا وكالة تكميؼ تجديد إلى العمومية عمدت الجمعية فمسطيف، الجئي
 الصحية والرعاية التعميـ خدمات اليـو الوكالة وتقدـ  2008 حزيراف30 إلى تجديد آخر يمتد

 في فمسطيف الجئي إلى الطارئة والمساعدة الصغيرة والمأوى والقروض االجتماعية والخدمات
 في بما الغربية، والضفة غزة وقطاع وسورية لبناف األردف، التي تضـ لعمميا الخمسة المياديف

 مف العظمى غالبيتيـ موظؼ 28000 مف أكثر األونروا لدى وكالة ويعمؿ .الشرقية القدس ذلؾ
 وحوالي التدريس مجاؿ في العامميف مف 20000 العدد ويضـ ىذا أنفسيـ، فمسطيف الجئي

 عماف وفي غزة مدينة في لموكالة الرئيسية المقرات وتقع .الصحة مجاؿ في العامميف مف 4000
 )موقع األونروا اإللكتروني(.

 البشرية ومتطمبات التنمية اإلنسانية الحاجات تناوؿ في وكالة األونروا دور يكمف
 موظفييا ومنشآتيا خالؿ مف خدماتيا األونروا وكالة المؤقتة. تقدـ في الفترة الفمسطينييف لالجئيف
 مف 125 و الميني التدريب مراكز مف 8 و مدرسة 663الوكالة  ُتشغؿ اإلجماؿ، وجو وعمى
 إعادة التأىيؿ مراكز مف 39 و المرأة برامج مراكز مف 65 و األولية الصحية الرعاية منشآت
 المساعدات الغذائية( الى العسر)مثؿ لحاالت الوكالة المساعدة وتقدـ .المجتمع عمى القائمة
 التسميؼ مف قروض 100000 حواليـ  1991 العاـ منذ منحتكما  الجئ، 250000 قرابة

 الفمسطينية في األراضي المستمر لمنزاع واستجابة .أمريكي مميوف دوالر 100 بقيمة الصغيرة
 إلى اإلضافية الطارئة المساعدات تقديـ عمى األونروا دأبت وكالة ،ـ  2000 العاـ منذ

 األونروا وتركز برامج .المساعدة إلى يحتاجوف مفم غيرىـ وكذلؾ إلى لدييا المسجميف الالجئيف
 والكيوؿ. واألطفاؿ لمنساء الحاجات الخاصة تمبية عمى خاص بشكؿ

التي  الطوعية المساىمات ىو عميو تحصؿ األونروا الذي الرئيسي التمويؿ مصدر
 فقط مف 113 تمويؿ ويتـ .الوكالة دخؿ مجمؿ مف 95 % قرابة تشكؿ والتي الحكومات تقدميا
 5 % مف أقؿ ذلؾ ويمثؿ نيويورؾ، في المتحدة مكتب األمـ قبؿ مف الدولييف العامميف وظائؼ

الخاص، وتُقدـ  القطاع مف التمويؿ بجمع بدأت الوكالة ولقد .األونروا لوكالة العادية الميزانية مف
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 والبضائعالغذائية  المواد مثؿ العينية المساىمات أيضًا بعض وىناؾ نقدًا، المساىمات معظـ
 (.ـ20/8/2016، تاريخ الوصوؿ ) موقع األونروا اإللكتروني الطبية والتوريدات األساسية
 

 نظام التقاعد في االونروا:  : ثانياً  

يعتبر مفيوـ التقاعد المبكر مف المفاىيـ الحديثة المستخدمة في وكالة غوث وتشغيؿ 
الخدمات لالجئيف الفمسطينييف، حيث تـ الالجئيف " االونروا" كمنظمة دولية تقدـ العديد مف 

إعادة إدارة التقاعد الطوعي المبكر لتصبح تحت إشراؼ دائرة الموارد البشرية بالرئاسة العامة في 
عماف. فقد تمت الموافقة مف قبؿ إدارة االونروا عمى تقديـ طمبات التقاعد الطوعي المبكر اعتبارًا 

، ولكف حددت ادارة االونروا أربعة فئات مف ـ2012 مف األوؿ مف شير كانوف الثاني مف العاـ
 الموظفيف الذيف تندرج عمييـ أىمية التقاعد المبكر وىي كالتالي: 

 10عامًا مف العمر ممف لدييـ  60عامًا إلى ما دوف  50الموظفوف ضمف الفئة العمرية مف  -1
 سنوات مف الخدمة.

 عامًا مف الخدمة أو أكثر. 25الموظفوف ممف لدييـ  -2
 10عامًا مف العمر ممف لدييـ  50عامًا إلى ما دوف  45موظفوف ضمف الفئة العمرية مف ال -3

 سنوات مف الخدمة.
( لسنة 1التعميـ رقـ ) سنة مف الخدمة ) 25سنة إلى ما دوف  20الموظفوف ممف لدييـ  -4

   .( عماف، األردف رئاسة األونروا، دائرة شؤوف الموظفيف، ـ2012

فقد فتحت االونروا باب التقاعد الطوعي المبكر أماـ موظفييا وفي إطار ىذا الموضوع  
 وذلؾ ضمف التقميصات التي تقوـ بيا بسبب األزمة المالية الخانقة التي تمر بيا ىذه األياـ ،

مف يونيو مف العاـ  24في عدناف أبو حسنة السيد نروا و المستشار اإلعالمي لأل وأوضح
ؼ الذي يستوفي شروط التأىؿ أف يختار طواعية ترؾ لمموظ المبادرة تتيحىذه أف ـ ، 2015

االلكترونية، تاريخ ) مجمة فمسطيف أوف اليف الخدمة في الوكالة قبؿ بموغو سف التقاعد
 .ـ(10/7/2016الوصوؿ

نروا ىي التي تقرر قبوؿ الطمبات أو عدميا ، مبينة أف مف يتقدـ و وشدد عمى أف األ
افع التي يستفيد منيا المستقيموف أو المتقاعدوف، وذلؾ وفؽ لمتقاعد المبكر سيستفيد مف كافة المن

 .شروط األونروا، المتعمقة بمستوى الخبرة وسنوات العمؿ
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طمبات التقاعد المبكر المقدمة مف الموظفيف المؤىميف لمتقاعد  وبخصوص الموافقة عمى
أف ىذه الموافقة لموظفييا المحمييف ـ  1/2012الطوعي المبكر أكدت االونروا وفي تعميـ رقـ 

ستتـ عمى أساس ربعي ، وتـ تحديد أربع فترات لتقديـ الطمبات خالؿ العاـ وىي نياية شير 
يموؿ ) الربع الثالث( وشير كانوف آذار ) الربع األوؿ( وشير حزيراف ) الربع الثاني( وشير أ

ي المبكر بتقديـ الربع الرابع( ، حيث يحؽ لمموظفيف الذيف تنطبؽ عمييـ معايير التقاعد الطوع)
دائرة شؤوف  ـ2012( لسنة 1التعميـ رقـ ) )ر مف تاريخ بدء المراجعة الربعية الطمب قبؿ شي

   .( الموظفيف، رئاسة األونروا، عماف، األردف
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 الثالثالفصل 
 السابقةالدراسات 

 :تمييد

تعتبر الدراسات السابقة مف أىـ السبؿ المتاحة أماـ الباحث لزيادة معرفتو بموضوع 
البحث الذي يتناولو، وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى خبرات وتجارب الباحثيف اآلخريف في 
مجاالت البحث العممي القريبة مف موضوع الدراسة لموقوؼ عمى اآلليات واألدوات المستخدمة 

تائج التي تـ التوصؿ إلييا مف قبؿ الباحثيف في ىذا المجاؿ حتى يتمكف الباحث مف إضافة والن
 ما ىو جديد عمى ما توصؿ إليو مف سبقوه.

، فيذا الفصؿ ييدؼ إلى التعرؼ عمى أىـ الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة
دراسات ال -3عربية الدراسات ال -2محمية الدراسات ال -1: عدة دراسات وىي ويشتمؿ عمى

قاـ الباحث بترتيب الدراسات مف األحدث إلى كذلؾ التعقيب عمى ىذه الدراسات و جنبية ، و األ
 .  األقدـ 

 الدراسات المحمية:  :أوالً 

والتي افادت الباحث كثيرًا  الدراسات المحمية التي تناولت موضوع التقاعد المبكر مف 
 ىي:في موضوع الدراسة 

 العام القطاع في المدنيين الموظفين اتجاىات: " (  وكانت بعنوانم2016دراسة )حسنين,  -1
 .التقاعد الفمسطينية " قوانين في المبكر التقاعد نحو

 نحو العاـ القطاع في المدنييف الموظفيف اتجاىات التعرؼ إلى الدراسة هىذ تىدف
 وعينة ة/موظؼ 30,604 الدراسة مجتمع بمغ و الفمسطينية، قوانيف التقاعد في المبكر التقاعد
 تحميؿ وتـ ,% 87.3 استجابة بمعدؿ أي 393 واسترداد تـ توزيعيـ حيث استبانة 450 الدراسة
 SPSS) . اإلحصائي ) التحميؿ برنامج باستخداـ البيانات

 :يمي فيما البحث نتائج أىم تمثمت وقد -

 عمى ويعمؿ الخريجيف مشكمة يحؿ المبكر التقاعد أف يروف الموظفيف مف كبير عدد يوجد -1
 .الشاغرة عدد الوظائؼ زيادة

 .أسرىـ رعاية أجؿ مف المبكر التقاعد نحو الموظفيف غالبية توجو -2
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الموظفيف،  زمالئيـ قبؿ مف جيودىـ لتقدير وذلؾ المبكر بالتقاعد الموظفيف رغبة عدـ -3
 .بالوظيفة وىـ االجتماعية ولشعورىـ بالقيمة

 النشاط مف يزيد و الموظؼ صحة عمى يحافظ بالوظيفة البقاء اف الموظفيف غالبية ويرى -4
 .الجسدي

 المالية التكاليؼ مف يزيد عاـ 60 مف ألكثر التقاعد سف زيادة اف يروف الموظفيف غالبية -5
 . لمدولة

 .التقاعد عمى تشجع مزايا وجود حالة في المبكر التقاعد نحو التوجو الموظفيف غالبية يفضؿ -6
 : التوصيات أىم ومن

 .البطالة حدة مف لمتخفيؼ وكوسيمة الوظيفية الفرص إلتاحة المبكر التقاعد تفعيؿ -1
 التشجيع مف وكنوع المعيشي الغالء بسبب مبكراً  المتقاعديف لمعاش أدنى حد وضع يتـ أف -2

 .المبكر عمى التقاعد
 عمى والعمؿ والصحية، والنفسية والوظيفية والمادية االجتماعية الموظفيف بأوضاع االىتماـ -3

 .ارضائيـ
 في الحكومية الثانوية المدارس معممي اتجاه"  ( بعنوان:م2008دراسة )سماعنة , -2

  عميو".  المتغيرات بعض وأثر المبكر التقاعد فمسطين نحو – الضفة شمال محافظات

 محافظات في الحكومية الثانوية المدارس معممي اتجاه إلى وقد ىدفت الدراسة التعرؼ
 والمؤىؿ الجنس متغيرات أثر لبياف المبكر، باإلضافة التقاعد نحو فمسطيف  -شماؿ الضفة
 المعمميف اتجاه عمى األسرة دخؿ ومستوى الخدمة وسنوات والعمر جتماعيةاإل العممي والحالة
  .المبكر نحو التقاعد

 محافظات شماؿ في الحكومية الثانوية المدارس معممي مف الدراسة مجتمع تكوف وقد 
معمـ ومعممة حيث  (6985)ـ 2008ـ/2007والبالغ عددىـ لمعاـ الدراسي  فمسطيف – الضفة
بند حيث تـ  (50)عينة باستخداـ االستبانة والتي تكونت مف (700ؽ الدراسة عمى )تـ تطبي

 .670 توزيعيـ واستردت

 عدد من النتائج من أىميا: إلى وقد توصمت الدراسة 

 نحو فمسطيف -الضفة شماؿ محافظات في الحكومية الثانوية المدارس معممي اتجاه إف
 إلى الكمية لمدرجة لالستجابة المئوية النسبة وصمت حيث إيجابًيا، كاف التقاعد المبكر

(61.2.)% 
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 وقد أوصت الباحثة بما يمي: 

عف  والبحث ، واالجتماعية والنفسية والوظيفية والمادية الصحية المعمميف بأوضاع االىتماـ -1
 .وكفاءتو إنتاجيتو وزيادة التعميمي لمعطاء ليتفرغ وظيفتو عف المعمـ رضا مف ترفع التي الطرؽ

 .المعمموف يتقاضاىا التي والعالوات الرواتب في النظر إعادة -2
 

 الدراسات العربية:  :ثانياً 

 عمى الباحث اطمع الدراسة بموضوع المتعمقة البحث العربية أدبيات مراجعة خالؿ ومف
حسب  الدراسات بترتيب الباحث وقاـ المبكر، التقاعد مجاؿ في أجريت التي الدراسات عدد مف
 :الدراسات ىذه ومف األقدمية،

 دراسة " المبكر التقاعد نحو المدرسين ( بعنوان : " اتجاىاتم2014دراسة )سعدا,  -1
 .دمشق محافظة في العامة المدارس الثانوية في المدرسين من عينة عمى ميدانية

 في العامة الثانوية المدارس مدرسي مف عينة اتجاىات لمعرفة الدراسة ىذه ىدفت
 اتجاىات في الفروقات عمى التعرؼ إلى الدراسة وىدفت كما ، المبكر نحو التقاعد دمشؽ
 الجنس،ت : لمتغيرا تبعاً  المبكر التقاعد نحو دمشؽ محافظة في العامة المدارس الثانوية مدرسي

مادة  ،)تدريسي إداري،( العمؿ طبيعة االجتماعية، الحالة الميني، العمر العمر، المؤىؿ العممي،
 بمغ حيث  في دراستو التحميمي الوصفي المنيج الباحث ـاستخد . وقد)أدبية عممية،( التخصص

 .س ومدرسة( مدر 399 (عينة الدراسة أفراد عدد

 :ىي الدراسة التي توصمت إلييا نتائجال أىم ومن

 صحية،أسباب  : ىي عمى النحو التالي المبكر التقاعد نحو المدرس التي تدفع األسباب فأ
 .الوظيفيةوكذلؾ طبيعة  جتماعية،أسباب إ نفسية،أسباب  مادية،أسباب 

 أكثر المتزوجيف أف و المبكر التقاعد نحو ميالً  أكثر اإلناث أف الدراسةنتائج  وأظيرت كما 
 .المبكر التقاعد نحو متزوجيفال غير مف ميالً 

 :الباحث اقترحيا التي التوصيات ىمأ ومن 

 .لممدرسيف والصحية واألسرية والمادية االجتماعية بالجوانب ىتماـاإل ةدازي - 

 .بالمتقاعديف خاصة صحية برامج رعاية إيجاد ضرورة - 
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 المبكر التقاعد نحو بالميل وعالقتيا العمل ( بعنوان : "ضغوطم 2013س,دو الدراسة )  -2
 .بمدينة الرياض" الثانوية المرحمة معممات لدى

 نحو الرياض بمدينة الثانوية المرحمة معممات ميوؿ عمي التعرؼ إلي الدراسة ىذه ىدفت
المرحمة  معممات مف الدراسة مجتمع المبكر، وتكوف بالتقاعد العمؿ ضغط وتأثير التقاعد المبكر

 .معممة 356 الدراسة عينة وبمغت معممة 1823 عددىـ والبالغ الرياض بمدينة الثانوية

 .البيانات لجمع كأداة االستبانةفي الدراسة و  الوصفي المنيج ت الباحثةماستخد 
 وصمت إلييا الدراسة :ت التي النتائج أىم ومن 

 ومستوى الميؿ العمؿ ضغوط آثار مف وكالً  العمؿ ضغوط مصادر بيف طردية عالقة وجود -
 . المبكر التقاعد نحو

 في العمؿ االجتماعية، طبيعة متغيرات " العمر، الحالةل تأثيرات أو فروقات وجود عدـ -
والفروقات  التأثيرات تمؾ ظيرت " عمى اتجاه المعممات نحو التقاعد المبكر، بينماالمدرسة

 . التعميـ" في الخبرة سنوات الدراسي، التخصص العممي، "المؤىؿ بمتغيرات 
 ي:ى الدراسة ليا خمصت التي التوصيات ومن أىم

 واالجتماعية والنفسية الصحية الرعاية توفير فرص عمي والتعميـ التربية وزارة صتحر  فأ - 
 . ضغوط العمؿ مف لمتخفيؼ الثانوية المدارس لمعممات

 . العمؿ ضغط لمتخفيؼ مف لممعممات ومعنوية مادية مكافآت منح يتـ أف -

 .األخرى المزايا الحوافز و بجانب الترقيات بموضوع بتـ االىتماـ أف -

 الحكومية القطاعات لدى موظفي لمتقاعد :" التخطيط ( بعنوانم 2011دراسة ) المشاري, -3
 ."تميم بني حوطة بمحافظة الحكومي المدني موظفي القطاع عمى مطبقة ميدانية دراسة :

 بعد الحكومي المدني القطاع موظفي بيا يقـو التي األنشطة معرفة إلى الدراسة ىدفت
 والعوامؿ لمتقاعد التخطيط نحو الحكومي المدني القطاع موظفي اتجاىات عمى التقاعد والتعرؼ

 في لمتقاعد التخطيط إسياـ مف المتوقع العائد عمى التعرؼ وكذلؾ لمتقاعد التخطيط المؤثرة في
 .التقاعد الحياة بعد

 كأداة ستبانةعمى اإل عتماداإل تـو  ،لمدراسة كمنيج االجتماعي المسح منيجالباحث  ـاستخد
 المدني موظفي القطاع مف عشوائية عينة عمي االستبانات توزيع تـحيث  ،الدراسة بيانات لجمع
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 لمتحميؿ استبانة صالحة 213 عمى الباحث حصؿ وقد تميـ بني حوطة محافظة في الحكومي
 .اإلحصائي

 :أىميا من كان نتائج عدة إلى الدراسة توصمتو  

 لالىتماـ التفرغأف جزء مف الموظفيف يروف أف التقاعد المبكر مف العمؿ يعطييـ الفرصة مف  -
 كما صمة الرحـ تفعيؿ و أكثر الديف في لمتفقو يتوجيوا سوؼ اآلخر والجزء األوالد بتربية
 .الخاصة أعماليـ لمتابعة فرصة يعطييـ

 قضاء مف االستفادة مف يمكنيـ كما الجديدة حياتيـ تنظيـ يساعدىـ عمى لمتقاعد التخطيط أف -
 .مفيد بأمر الفراغ وقت

 ضياع مف الخوؼ أف الدراسة نتائج بينت لمتقاعد التخطيط في المؤثرة بالعوامؿ وفيما يتعمؽ -
 .العوامؿ ىذه أبرز مف العمؿ وسنوات خبرات

 التي يوصي بيا الباحث :  التوصيات أىم منو  

 تدريب عمى والعمؿ تواجو المتقاعديف، التي المشكالت مف لمحد والبرامج الخطط وضع -
 العامميف الموظفيف وتوعية التخطيط لمتقاعد، ميارات عمى والخاص العاـ بالقطاعيف الموظفيف
 .مستقبميـ تأميف في ودوره لمتقاعد التخطيط بأىمية

 واالتجاىات حجمو وأسبابو المبكر ( بعنوان : التقاعد م2011دراسة ) الغامدي وآخرون , -4
 المقدسة ( العاصمة التعميمية بمدارس الوظائف لشاغمي مسحية دراسة( نحوه 

 والعوامؿ الماضية، سنوات العشر في التقاعد ظاىرة عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 استخدـ ذلؾ ، ولتحقيؽ في المممكة العربية السعودية المبكر لمتقاعد المعمميفتدفع  التي

 عينة تـ أخذ حيث معمماً   (11,011 )مف الدراسة مجتمع تكوف و ،الوصفي المنيج الباحثوف
 .معمماً  (375)  بحجـ عشوائية

 :إلييا لوصتال تم التي النتائج ىمأ ومن

 مف وأف المبكر، التقاعد فكرة نحو يميموف المقدسة بالعاصمة التعميمية شاغمي الوظائؼ أف -
 الخبرة ألىؿ مزايا وجود عدـ ىي المبكر لمتقاعد التعميمية الوظائؼ شاغمي التي تدفع العوامؿ

 .الطالب لصالح األنظمة انحيازو  المعمميف مف

 المبكر لمتقاعد ميالً  تربوي أكثر مؤىؿ لدييـ ليس الذيف المعمميف أف النتائج أظيرت كما -
 .تربوي مؤىؿ عمى الحاصميف بأولئؾ مقارنة
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 في ىذا البحث: العمل فريق ليا توصل التي أىم التوصيات ومن 

 ويصاغ التربوية، الجوانب في مع الطالب المعمـ عالقة تنظيـ يعيد قرار صدارإ يتـ فأ - 
 . وحقوقو كمربي المعمـ شخصية عمى الحفاظ تكفؿ بطريقة

 التقاعد عف والبعد بالوظيفة البقاء إلى التعميمة الوظائؼ شاغمي تدفع التي العوامؿ استثمار -
 واإلجازات. بالدواـ الخاصة واألنظمة الودية، كالعالقات

 دوافعو :األمن رجال لدى المبكر لمتقاعد الميل :" ( بعنوانم2009دراسة ) القحطاني, -5
 واإلدارية." األمنية وانعكاساتو

 في مدينة الرياض األمف رجؿ ودوافع ميؿ مستوى عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 وقياس المبكر، لمتقاعد واألمنية اإلدارية االنعكاسات عمى التعرؼ وكذلؾالمبكر،  لمتقاعد
 قياس باإلضافة إلى المبكر، التقاعد نحو والدوافع المبكر لمتقاعد األمف ميؿ رجاؿ بيف العالقة
 جية مف والتنظيمية الشخصية ومتغيراتيـ جية مف المبكر لمتقاعد رجاؿ األمف ميؿ بيف العالقة
 .االستبانة عف طريؽ والمعمومات البيانات وجمع الوصفي استخداـ المنيج ، وتـ أخرى

 بمدينة األمنية األجيزة وفي المركزية اإلدارات في العامميف مف الضباط الدراسة جتمعتكوف م
 .شخص (348) منيـ بعدد عينة أخذتـ و  الرياض

 :يياإل التوصل تم التي النتائج ن أىموم 

 اإلدارية االنعكاسات بعكس ضعيؼ، المبكر التقاعد األمف نحو رجاؿ ميؿ مستوى أف - 
 الضباط ميؿ األمنية، وأف األجيزة في األمف رجاؿ كبيرة عمى بدرجة تؤثر فيي المبكر لمتقاعد
 األجيزة في العامميف الضباط ميؿ مستوى مف المنشآت أكبر ألمف العامة المديرية في العامميف
 .األمنية

 :أىميا من كان التي التوصيات من إلى العديد الدراسة وتوصمت 

 راتبو ألف التقاعد بعد األمف لرجاؿ التي تمنح واالجتماعية المالية بالمزايا النظر إعادة يتـ أف 
 .التقاعد بدخمو بعد مقارنة نسبياً  مرتفعاً  يعد عممو رأس عمى وىو
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 وعالقتيما االجتماعية والمساندة النفسي االحتراق : " ( بعنوانم2008دراسة ) اليمالن,  -6
 ".التقاعد المبكر نحو الكويتيين العاممين باتجاه

 باالتجاه االجتماعية والمساندة النفسي االحتراؽ مف كؿ دراسة عالقة الدراسة إلى ىدفت
النفسي  االحتراؽ أبعاد عف و الكشؼ الجنسيف مف الكويتييف العامميف لدى المبكر نحو التقاعد
 لدى العامميف المبكر التقاعد في تسيـ المتغيرات الديموغرافية التي وبعض االجتماعية والمساندة
 العامميف مبكرًا لدى التقاعد نحو المتجية النفسية الشخصية قوة عف الكشؼ وكذلؾ الكويتييف
 بمغ الكويت، حيث دولة في حكومية وىيئات وزارات خمس مف الدراسة مجتمع تكوف. الكويتييف

 . ة/موظؼ 250 العينة حجـ
 :الدراسة ا الباحثة في ىذهلي توصمت التي النتائج أىم ومن

 التقاعد نحو اتجاىيـ زاد العامميف الكويتييف عند العاطفي اإلنياؾ معدالت زادت كمما أنو -
 .المبكر

 .المبكر التقاعد نحو الكويتييف العامميف باتجاىات العمؿ تنبئ زمالء مساندة أف - 
 توصمت إلييا الباحثة:  التي أىم التوصيات ومن 

 يتـ بحيث بالعمؿ لتحاؽاإل قبؿ العمؿ قبؿ مؤسسات مف الميني االختيار بعمميتي ىتماـاإل - 
 مستوى مف يرفع مما العممية ومؤىالتو المينية واستعداداتو وميولو لقدراتو وفقا الموظؼ ختيارإ

 .لمموظؼ الوظيفي الرضا

النفسي  رتياحاإل مف جو وخمؽ الجيدة اإلدارة كيفية عمى والمسئوليف المشرفيف يجب تدريب - 
 ينعكس عمى وبالتالي ونفسياً  وظيفياً  رضا أكثر يجعميـ مما القرار اتخاذ في اشراكيـ و لمعامميف
 .ايجابية بصوره الوظيفي أدائيـ

 مدارس في القطريات لممعممات المبكر التقاعد " ظاىرة :بعنوان) م2007 ,العماري (دراسة -7
 المتغيرات":  ببعض وعالقتيا العوامل :قطر بدولة العام التعميم

بيف  المبكر التقاعد ظاىرة انتشار وراء تقؼ التي العوامؿ إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
 الدراسة  أىداؼ تحقيؽ إلى ولموصوؿ قطر، بدولة العاـ التعميـ مدارس في القطريات المعممات

تـ  وقد لمتقاعد، يخططف الالتي القطريات المعممات مف عينة عمى ميدانية بدراسة قامت الباحثة
 (395)  مف مكونة عينة عمى طبقت عبارة (40) مف تكونت الباحثة إعداد مف استبانة استخداـ

 .معممة 
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  :أىميا النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد

 ىذه أتت وقد التقاعد، طمب في التفكير إلى بالمعممة القطرية تدفع متعددة عوامؿ وجود -
 مينية عوامؿ اجتماعية، عوامؿ إدارية، عوامؿ: اآلتي النحو عمى أىميتيا حسب العوامؿ
 شخصية. وعوامؿ

 مف تحد سوؼ أنيا الباحثة ترى والتي التوصيات، بعض تقديـ تـ الدراسة نياية وفي
 .المبكر التقاعد إلى القطرية المعممة تدفع العوامؿ التي

 ميدانية دراسة– المبكر التقاعد في المؤثرة العوامل"  :بعنوانم ( 2007 محافظة , (دراسة -8
 األردن." في مبكراً  لممتقاعدين

 ، فاألرد في المبكر التقاعد في تؤثر التي العوامؿ عمى التعرؼ الدراسة إلى ىذه ىدفت
 ، وتكونت مبكراً  مف العمؿ مف المتقاعديفشخص 4,148) )مف الدراسة مجتمع تكوف حيث
واستخدمت الباحثة اإلستبانة لجمع البيانات ومف ثـ ،  اً متقاعد(  ( 300 مف الدراسة عينة

 .(SPSS)  برنامج تحميميا باستخداـ 
 :الدراسة نتائج أىم من وكان -

 بدرجة المبكر لمتقاعد أفراد العينة دفعت والعالوات والحوافز، واألجور، الرواتب انخفاض أف -
  .كبيرة
 الضماف بأحكاـ مشموؿ غير آخر وراتب المبكر راتب التقاعد بيف بالجمع العينة أفراد رغبة -

 .االجتماعي
عادة الخصخصةأف  -  التقاعد قرار عمى كبيرة بدرجة المؤثرة العوامؿ مف ىيكمة المنظمات وا 

 عمؿ بيئة ووجود العامميف لألفراد الصحية الحالة و العمؿ في التطوير عدـ كذلؾالمبكر، و 
 .المبكر لمتقاعد العينة أفراددفعت  سيئة

  : لدراسة إلىالباحثة في نياية ا أوصتو 

 التغيير عمى والعمؿ العامميف، لألفراد المقدمة والحوافز والعالوات بالرواتب ىتماـاإل ضرورة -
 العمؿ بيئة في جيدة اجتماعية عالقة إيجاد عمى واالجتماعية والعمؿ االدارية العمؿ بيئة في

 .صحية عمؿ بيئة وخمؽ والمعارؼ الميارات العامميف االفراد اكساب عمى والعمؿ
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 المبكر في التقاعد نحو المدنيين الموظفين ( بعنوان :" اتجاىاتم2005دراسة )المطيري,  -9
 السعودي". المدنية الخدمة نظام

 الخدمة المدنية نظاـ في المدنييف الموظفيف آراء عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 عشرة(. إلى الخامسة األولى المرتبة مف ) الدولة في العامة المراتب يشغموف الذيف السعودي،

 الموظفيف مف المسحي لعينة الوصفي المنيج استخدـ الدراسة، ىذه أىداؼ ولتحقيؽ 
 أعداد حوؿ المدنية ووثائؽ الخدمة سجالت إلى الرجوع تـ حيث الوثائقي المنيج وكذلؾ

 ذات السابقة الدراسات ومراجعة اإلطار النظري لبناء المكتبي األسموب تخدـاس كما .المتقاعديف
التحميؿ  برنامج استخداـ تـ و البيانات، لجمع االستبانة الدراسة ىذه اعتمدت.بالدراسة العالقة
اإلحصائي  (SPSS) االستعانة ببرنامج  تمت كما جمعيا، تـ التي البيانات ومعالجة لتحميؿ

 االنحراؼ الحسابية، و المتوسطات والتكرارات، المئوية النسب : التالية اإلحصائية باالختبارات
 المعياري.
 إلى ما يمي: الدراسة وتوصمت

 مف عدد لو المبكر التقاعد أف عمى يوافقوف في الدولة المدنييف الموظفيف غالبية أف -
 والسمبيات. اإليجابيات

 الرغبة ىذه أف يرغبونو، إال ال الذيف مف أكثر المبكر التقاعد في يرغبوف الذيف عدد أف -
 .العوامؿ مف لعدد تخضع

في اتجاىات الموظفيف المدنييف  تأثيًرا العوامؿ أكثر مف الحر العمؿ في ممارسة الرغبة أف -
 وظيفية فرص عف والبحث لمشؤوف العائمية، التفرغ متوسط وبتأثير يمييا ،نحو التقاعد المبكر 

 في الرغبة عدـ في المدنييف الموظفيف قرارات تؤثر عمى التي العوامؿ يخص فيما أما .أفضؿ
 كفاية عدـ ىو الجانب ىذا في تأثيًرا العوامؿ أكثر أف الدراسة أظيرت ىذه فقد المبكر، التقاعد
مف  كؿ متوسط وبتأثير ذلؾ بعد يأتي ثـ المينة، وحب العمؿ، في الرغبة التقاعد، يميو معاش
  .االجتماعي المركز عمى والمحافظة الفراغ وقت إشغاؿ
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 من لدى عينة المبكر التقاعد نحو " االتجاىات :بعنوانم( 2002)مخيمر, دراسة -10
 ".التعميمية المختمفة بالمراحل والمعممات المعممين

 المعمميف لدى المبكر القاعد نحو االتجاىات عمى التعرؼ الدراسة إلى ىذه ىدفت
 حجـ وبمغ التحميمي، الوصفي المنيج استخداـ تـ حيث بمصر، اإلسماعيمية والمعممات بمحافظة

 .ة/معمـ  ( 510 )العينة

 :الدراسة ليا توصمت التي النتائج أىم ومن 

 المبكر، التقاعد عف العمؿ في البقاء يفضموف بؿ يرغبوف بالتقاعد ال والمعممات المعمميف بأف -
 ، المبكر التقاعد نحو اتجاىاتو عمى ) أدبي أو عممي ( سواء المعمـ لتخصص تأثير وجود وعدـ
 لغياب المبكر، وكاف التقاعد قرار عمى الواضح األثر لمحالة الصحية أف النتائج وأظيرت كما

 التقاعد عمى المعمميف إقباؿ عدـ عمى الواضح األثر المبكر المحفزة لمتقاعد والسياسات الخطط
 .المبكر

 مكة مدينة في المبكر التقاعد نحو المعممين " اتجاه :بعنوان م( 2001 الغامدي, (دراسة -11
  المتغيرات" :  ببعض المكرمة وعالقتو

مكة  مدينة في لممعمميف العاـ االتجاه عمى التعرؼ إلى رئيس وبشكؿ الدارسة ىدفت
الخدمة،  سنوات عدد العمر، متغير ):منيا المتغيرات مف لعدد المبكر التقاعد نحو المكرمة
 ......( االجتماعية الحالة الدراسي، المؤىؿ المعمـ، بيا يعمؿ التي التعميمية المرحمة

 (722)الدراسة مف عينة ،وتكونت الوصفي المنيج استخداـ تـ الدراسة أىداؼ لتحقيؽو 
 مف (% 10 ) نسبتيـ وبمغت والثانوية والمتوسطة االبتدائية ،الثالثة التعميـ مف مراحؿ معمًما
 المعمميف اتجاه الديموغرافية ، ومقياس البيانات مقياس فيي الدراسة أداة أما .الدراسة مجتمع
  .الباحث إعداد مف المبكر وىما التقاعد نحو

 أىميا: النتائج من عدد إلى الدراسة توصمت وقد -

 عالقة وجدت كما . الدراسة عينةمف  (% 50 ) لدى المبكر نحو التقاعد سمبي اتجاه وجود -
 الخدمة سنوات وعدد العمر متغير مف كؿ بيف  (0.01)مستوى  عند إحصائية داللة ذات
 .المبكر التقاعد نحو المعمميف واتجاه
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 ومتغير المؤىؿ الدراسي متغير بيف (0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود -
 فروؽ يوجد المتغيرات فمـ بقية أما المبكر، التقاعد نحو المعمميف اتجاه وبيف االجتماعية الحالة
 .المبكر التقاعد نحو المعمميف اتجاه وبيف بينيا إحصائية داللة ذات

  :أىميا التوصيات من عدد إلى وخمصت الدراسة

 الجسمية وصحتيـ والمادية والنفسية والوظيفية جتماعيةاإل المعمميف بأوضاع ىتماـاإلضرورة  -
 في النظر إعادةوكذلؾ  مينة التعميـ، في المعمميف رضا مف ترفع التي الطرؽ في والبحث
 التربوية. العممية بواقع وربطة التربوي اإلعداد برنامج

 التي وضعت الحموؿ مف ستفادةواإل المبكر التقاعد ظاىرة تفاقـ لمنع إجرائية خطوات اتخاذ -
 يطبؽ بيا التي البالد في لممعمميف المبكر لمتقاعد المحفزة الخطط لنتائج السمبية اآلثار لتالفي
 .النظاـ ذلؾ
 التقاعد نحو العاممة السعودية المرأة اتجاىاتبعنوان:"  )م1998 ) المعبون, دراسة -12

 : الرياض بمدينة النساء العامالت من عينة عمى دراسة وصفية ." المبكر

 ،المبكر التقاعد نحو السعودية العاممة المرأة اتجاىات ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 
حيث قامت الباحثة بإستخداـ المنيج الوصفي التحميمي في الدراسة، واستخدمت الباحثة اإلستبانة 

 قطاعات مف موظفة (285) مف مكونة عينة عمىحيث قامت بتطبيقيا   كأداة لجمع البيانات
 الممؾ جامعة االجتماعية، والشؤوف العمؿ وزارة الصحة، وزارة البنات، العامة لتعميـ الرئاسة

 . العينة حجـ مف ( %88 ) العاـ التعميـ في المعممات نسبة وكانت وجامعة اإلماـ، عود،س
 :كان من أىميا النتائج من عدد إلى الدراسة وتوصمت

 ولمرغبة في واألسرية، االجتماعية، لمضغوط نتيجة المبكر، التقاعد نحو قوي اتجاه وجود -
 .األسرة لشؤوف التفرغ

 المبكر. التقاعد نحو عمى اتجاىاتيا قوًيا تأثيًرا العاممة المرأة لصحة أف -
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 المبكر اإلداري والتقاعد الميني الرضا بين العالقة " بعنوان :م(   1996 )الشالل, دراسة -13
 الموظفين الكويتيين". لدى

 

 الموظفيف الكويتييف لدى الميني الرضا مستوى بيف العالقة عمى التعرؼ الدراسة ىدفت
 المبكر. التقاعد بشأف أدائيـ وطبيعة المعمميف، فييـ بما

 وزارات في العامميف مف مفردة ) 235( قواميا عشوائية عينة عمى الدراسة وأجريت
 ونظاـ بيئة العمؿ، عالقات الدخؿ، :ىي الميني لمرضا أساسية أبعاداً  االستبانة الدولة، وغطت
 بالتقاعد المتعمؽ البعد الميني، كذلؾ الرضا إجمالي إلى باإلضافة عمؿ، كمجاؿ العمؿ، المينة

 المبكر.

 المستوى العمؿ، مدة العمؿ، جية السف، الجنس، تشمؿ الدراسة متغيرات وكانت
 يكف فمـ الخدمة مدة متغير أما .التقاعد في رغبة أكثر سنا األكبر أف :الدراسة الوظيفي، وبينت

 بيف المبكر التقاعد تأييد نسبة وترتفع المبكر، التقاعد وتأييد الخدمة مدة بيف ىناؾ فروؽ
 القيادييف. وتقؿ عند العامميف

الميني  الرضا أبعاد جميع بيف ضعيؼ سمبي ارتباط وجود الدراسة خالؿ مف تبيف وقد
األداء  بمغت وقد . المبكر لمتقاعد تأييدا األكثر ىـ رضا األقؿ أف بمعنى المبكر، التقاعد وتأييد
إرىاص  وجود يعني % مما77.4% الى 71.06  تتراوح مف نسبة المبكر لمتقاعد المؤيدة

 الوظيفة. في االستمرار لعدـ مؤيدة اجتماعية التجاىات

 بين المبكر اإلداري التقاعد لظاىرة األساسية بعنوان: " األبعاد م(1996 )الشالل, دراسة -14
 الموظفين الكويتيين".  

لظاىرة التقاعد اإلداري المبكر بيف ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى األبعاد األساسية 
 توصمت وقد مبكرًا ، المتقاعديف مف (  160 ) عمى استبانة الموظفيف الكويتييف حيث وزعت

 وظيفية، أسباب :ىي أساسية فئات خمس في تنحصر المبكر التقاعد أف أسباب إلى الدراسة
 مف تبيف وقد الترتيب، وعمى صحية أسباب ثـ أسرية، أسباب أسباب اقتصادية، نفسية، أسباب
 تعكس استجاباتيـ جاءت البحث عينة مف 66.3إلى  13.1 نسبتو ما تتراوح أف الدراسة نتائج
 النفسي الدعـ افتقاد والمصاعب، النفسية بالضغوط الشعور :مثؿ  المعاناة مف صوًرا

 . والقمؽ السمبية والالمباالة، واالجتماعي،
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والمستوى  التعميمي المستوى بيف إحصائية داللة ذات عالقة الدراسة أظيرت وقد
المبكر،  التقاعد في  رغبة األكثر ىو تعميًما األعمى أف بمعنى المبكر، التقاعد وبيف الوظيفي
إحصائية  داللة ذات عالقة ىناؾ يكف ولـ التقاعد، في  رغبة أكثر الوظيفي المستوى في واألقؿ
 المبكر. اإلداري التقاعد وبيف والسف الجنس متغيري بيف
 الدراسات األجنبية:  :ثالثاً 
( بعنوان:" نوايا التقاعد لدى العاممين م2012دراسة )نيكوالس جيرارد فيالنت,  -1

 المياجرين كبار السن: ىل ىناك دور لمصحة ؟ "

ىذه الدراسة الى التحقؽ مف أثر الصحة الشخصية عمى خطط التقاعد لدى  ىدفت
يعيشوف في فرنسا. بما أف اليجرة تشترؾ بشكؿ أساسي العامميف كبار السف المياجريف الذيف 

باعتبارات العمؿ، فإف دور الحوافز االقتصادية في قرار اليجرة يقترح أف الصحة ممكف أف 
 يكوف ليا أثر قميؿ في قرار اليجرة عمى التقاعد.

باستخداـ بيانات مفصمة عف المياجريف الذيف يعيشوف في فرنسا والتي جمعت في العاـ 
، أختبر المؤلفاف دور الصحة عمى نوايا التقاعد المبكر باستخداـ نموذج التزامف ونموذج 2003

 التكرار المذاف يؤكداف عمى الحقيقة بأف الصحة الشخصية ىي احتماؿ أف تكوف باطنية النمو.
 :الدراسة  نتائج

المياجريف مف لقد وجد أنو في حالة أف تكوف في صحة ضعيفة فيذا يزيد مف نوايا العامميف  
 المجوء الى التقاعد المبكر، ولكف نتائج الصحة الشخصية ليا تأثير قميؿ عمى خطط التقاعد.  

 : أثار عممية لمدراسة

بما أف نتائج الصحة الشخصية ليا تأثير أقؿ عمى التخطيط لمتقاعد مف المتغيرات االقتصادية،  
التقاعد مف أجؿ تجنب خصومات مفرطة فيمكف لممياجريف امتالؾ حوافز لتأخير قراراتيـ نحو 

 مف المعاش.
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ة التنظيمية والمينية , عالقة (  بعنوان : " اليويم2012, دراسة )مراد جوميس وآخرون -2
 المعمم والميل إلى التقاعد المبكر".ضا ر 

ىذه الدراسة الي اكتشاؼ اثار ىويتاف) اليوية التنظيمية والمينية( ذات صمة  ىدفت
بالعمؿ لمعممي المدارس عمى الميؿ لمتقاعد المبكر والرضا بالمينة والرضا عف المدرسة. وىي 

 أيضًا تسعى لمعرفة نفوذ الييبة الخارجية عمى االنسحاب ) التقاعد المبكر( والرضا.  

بية في المدارس العامة في كاناكالي في تركيا. تـ تحميؿ البيانات تـ تنفيذ دراسة تجري
 معمـ. 238التي جمعت مف 

معامؿ االرتباطات بيف الييبة التنظيمية وىيبة اليوية، والرضا العاـ لممعمميف تـ 
اختبارىا بمتغيرات ديموغرافية متعددة منيا عمى سبيؿ المثاؿ العمر، والجنس، المنصب 

لقد استخداـ تحميؿ االنحدار الموجيستي الترتيبي لكشؼ السموؾ االحتمالي  وعضوية االتحاد.
 لمتغيرات االستجابة عمى اساس المتغيرات التفسيرية. 

تظير النتائج أف كال طبقتيف اليوية ليما تأثير عكسي عمى النية لمتقاعد المبكر، 
ة الخارجة ال يوجد ليا تأثير وكذلؾ كال الطبقتيف ليما تأثير ايجابي عمى الرضا الوظيفي. الييب

عمى النية لمتقاعد المبكر والرضا الوظيفي، ولكف ترفع مف الرضا مف المدرسة. أخيرًا، لقد وجد 
 أف النفس والمينة طبقتاف بارزتاف ليوية المعمميف. 

ركز تاريخ اليوية منذ  زمف عمى مستوى اليوية التنظيمية. بينما ىذه الدراسة تكشؼ 
تيف اليوية التنظيمية والمينية نسبيًا. أف تكوف معممًا ينظر لذلؾ بأنيا مينة نفوذ كال الطبق

 مرموقة في تركيا. 

والنتائج حوؿ العمؿ كمعمـ أيضًا تؤكد أف الذات والمينة يعتبراف مراجع أساسية لميوية 
 في النظاـ التركي. 

 التقاعد".نتقال من العمل إلى (  بعنوان :" اإل م2011دراسة ) أيخيورست,  -3

 االنتقاؿ في االقتصادية والعوامؿ المبادرات السياسية دور تقييـ الدراسة إلى ىذه تيدؼ
يحكميا  يزاؿ ال التي األوروبي االتحاد في األعضاء الدوؿ في التقاعد إلى العمؿ مف سوؽ
التقاعد  سف لرفع تىدف والتي التوظيؼ استراتيجية تبنت والتي الوطني السياسي االقتصاد
 .النشط"  العمر" استراتيجية  خالؿ مف األوروبي االتحاد في لمعامميف
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  :الدراسة ىذه نتائج أىم ومن

 مف الموظؼ نتقاؿإل الرئيسي العامؿ ىي لممؤسسة الداخمية والسياسات العوامؿ أف
 نحو التوجو عمى األثر والسياسية واالجتماعية المادية لمظروؼ وكاف كما ، إلى التقاعد العمؿ

 .التقاعد المبكر
(  بعنوان :" تنبؤات نوايا التقاعد المبكر م2009آخرون , و دراسة )بنسدوف -4

 .عام 11دراسة مطولة عمى حوالي  –لمموظفين."

 تتنبأ بالعمؿ المرتبطة والشخصية النفسية العوامؿ أي استكشاؼ الدراسة إلى ىذه ىدفت
استخداـ  سيتـ النتائج أفضؿ ولمتحقيؽ السف كبار مف والرجاؿ النساء بيف المبكر بنوايا التقاعد

الفنمندية  البمديات لموظفي عاًما 11 لمدة الدراسة بالمتابعة ىذه قامت حيث الطولية البيانات
  . موظؼ 1,101 الدراسة  عينة بمغت حيث

 الحياة عف والرضا العمؿ وقوانيف العمؿ عف السمبية التصورات ارتباط النتائج ظيرتأو 
 تصنيؼ عمى القدرة فإف لمرجاؿ بالنسبة وأما النساء أوساط في المبكر التقاعد نوايا العامة مع

 السمبية التصورات تمؾ إلى باإلضافة المبكر، التقاعد نوايا مع سمباً  ارتبط الجيدة الذات والصحة
 .النساء مف أكثر الرجاؿ بيف المبكر لمتقاعد نوايا وجود الباحث يتوقع عف العمؿ

(  بعنوان:" نوايا التقاعد المبكر واالستمرار م2009دراسة )مونيكا إيفون بونسدورف ,   -5
 في العمل بين الموظفين متوسطي العمر وكبار السن".

ىذه الدراسة الى دراسة العوامؿ الشخصية، الصحية، والعوامؿ النفسية المتعمقة  ىدفت
بالعمؿ في شراكة نوايا الموظؼ لمتقاعد المبكر واالستمرار في العمؿ بعد التقاعد في شكؿ تقاعد 

الدراسة الى تعزيز فيمنا لما يحفز الموظفيف الكبار عف  ىدفتالجسر. باإلضافة الى ذلؾ، 
 في االختالفات المتعمقة بالعمر في تفضيالت مكافئة الموظؼ.  طريؽ البحث 

تستند الدراسة عمى رؤى نظرية متعددة منيا نظرية االستمرارية، نظرة دورة الحياة، 
 نظريات عف الحافز ومعنى العمؿ بالنسبة لمموظفيف الكبار.

تكوف مف ثالث لقد استخدمت الدراسة ثالثة مشاريع منفردة. دراسات ادارة العمر والتي ت
مسوحات منفصمة لممستشفى تـ تجميعيا  مف مستشفى فنمندا المركزي ومستشفى جامعة كيوبيو 

( والتي نفذت مف قبؿ KVTEL 1981-1997دراسة طولية عف موظفي البمدية كبار السف )
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وجمعت بيانات المسح  بواسطة  ـ1997و  ـ1981المعيد الفنمندي لمصحة المينية بيف عامي 
 .ـ 2000ظمة الحماية األمريكي في العاـ مجمس أن

صحة جيدة ،وقدرة جيدة عمى العمؿ ،وعوامؿ نفسية ايجابية متعمقة بالعمؿ مثؿ غياب 
التصورات السمبية عف العمؿ ،الرضا عف المكافئة ، والتحكـ الوظيفي العالي والرضا الوظيفي 

 ؿ بداًل مف التقاعد المبكر.جميعيا يشترؾ بشكؿ ممحوظ وىاـ مع نوايا الموظؼ لمواصمة العم

ىذه األطروحة تنظر الى فروقات الجنس في االستقرار لدى المتنبئيف بنوايا التقاعد 
المبكر. فيبدو أف الرجاؿ متأثريف بشكؿ كبير بالصحة الضعيفة في العمر المتقدـ، بينما يبدو أف 

منتصؼ العمر وما بعد ذلؾ.  النساء أكثر تأثرًا بالمظاىر النفسية االيجابية والسمبية لمعمؿ مف
باإلضافة الى ذلؾ يوجد ىناؾ فروقات ليا عالقة بالعمر في تفضيالت المكافئة. حيث يفضؿ 
الموظفيف الكبار المكافئات المالية أكثر مف الموظفيف صغار السف. تفضيالت المكافئة ودافع 

 لنسبة لمموظفيف الكبار.العمؿ يمكف تفسيرىا جزئيًا مف خالؿ نظريات الدافعية ومعنى العمؿ با

تبرز ىذه الدراسة أىمية ممارسات االدارة التنظيمية في تمكيف االفراد الكبار مف  
 مواصمة  العمؿ لمدة أطوؿ. 

فيـ القرار في المينة المتأخرة مف حيث التوقيت، خيارات الشخص والكيانات النفسية 
 القوى العاممة في العقود المقبمة.  والجسدية يمكف أف تساعدنا في التعامؿ مع تحديات  شيخوخة

( بعنوان :" التقاعد المبكر كسموك م 2008دراسة )سالفاتور زاباال و ماكرو ديبولو ,  -6
انسحابي. تأجيل التقاعد من الوظيفة. تأثيرات نفسية اجتماعية عن التفضيل لمتقاعد 

 .المبكر أو المتأخر"

الدراسة الى دراسة تفضيؿ الشخص لمتقاعد المبكر أو المتأخر. واليدؼ مف ذلؾ  ىدفت
ىو تحديد تأثير المتغيرات في الشخصية والعمؿ والمستويات التنظيمية ذات الصمة بالتقاعد 

 والتي تبذؿ عمى مثؿ ىذا التفضيؿ.

. 63وحتى سف  45عامؿ ايطالي تتراوح اعمارىـ مف سف  275تـ تسميـ استبانة عمى 
تـ قياس اعمار التقاعد المفضمة والمتوقعة ، ومف ثـ تـ حساب تفضيؿ التقاعد قبؿ وبعد العمر 
المتوقع. لقد تضمنت االستبانة متغيرات شخصية مثؿ العمرو الدخؿ ومتغيرات العمؿ والمنظمة 
مثؿ اىمية العمؿ ومتطمبات الوظيفة والتحكـ ومتغيرات ذات صمة بالتقاعد مثؿ مستوى 

 ومات عف المعاشات واالتجاىات نحو التقاعد.المعم
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تـ استخداـ تحميؿ االنحدار المتعدد اليرمي الختبار اثر مثؿ ىذه المتغيرات عمى 
 التفضيؿ لمتقاعد المبكر او المتأخر.  

تظير النتائج تفضيؿ ممحوظ لمتقاعد بمعدؿ ثالث سنوات قبؿ العمر المتوقع. والتفضيؿ 
مر الزمني وتصور كفاية الدخؿ، ولكف ايضًا لمتغيرات العمؿ ) أىمية لتأجيؿ التقاعد مرتبط بالع

 العمؿ، سياسات المؤسسة التي تدعـ الموظفيف كبار السف( واالتجاىات لمتقاعد.  

( بعنوان: " اثار المكانة االجتماعية م2008دراسة ) دوناتيني ديسميتي و ماثيو جيالرد, -7
 اعد أو العمل." المرتبطة بالعمر عمى االتجاىات نحو التق

ىذه الدراسة الى التحقؽ مف العالقة بيف المكانة االجتماعية "كعامؿ كبير"  ىدفت
 .  لدى مجموعة مف العماؿ في بمجيكا واالتجاىات نحو التقاعد المبكر وااللتزاـ بالعمؿ

، وقد  59و 50عامؿ تتراوح اعمارىـ بيف  352تـ الحصوؿ عمى بيانات مسحية مف         
استخداـ تحميالت االنحدار اليرمي الختبار سيطرة المكانة االجتماعية بعد ضبط المتغيرات تـ 

 الديمغرافية والتنظيمية و صراع العمؿ واالسرة.
تظير النتائج أف التصنيؼ الذاتي كعامؿ مسف يعتبر ذات صمة بالمواقؼ السمبية تجاه 

لمنافسة بيف االجياؿ( بينما االدراؾ أف العمؿ) رغبة شديدة لمتقاعد مبكرًا، ميوؿ شديدة تجاه ا
المؤسسة ال تستخدـ العمر كمعيار لمتمييز بيف العماؿ تدعـ الميوؿ االيجابية  تجاه العمؿ )مثؿ 

 قيمة اعمى وضعت عمى العمؿ(.

تعتبر ىذه الدراسة مستعرضة وال تسمح باستنتاجات حوؿ العالقات السببية بيف 
تجاه االعماؿ. يجب أف تطور االبحاث المستقبمية  تصاميـ العمميات بيف المجموعات والميوؿ 

 طولية لتثبت أف المكانة االجتماعية كعامؿ مسف تحث ميوؿ كبار السف في العمؿ.        
(  بعنوان : " ىل يقتمك التقاعد المبكر؟" م2008دراسة ) كوي نورما و مارتن ليندبوم , -8

 حقائق من نافذة التقاعد المبكر. –
 وكذلؾ ، التقاعد فعؿ عف الناتجة الصحية اآلثار عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 وصندوؽ الحكومات ، ميزانيات األفراد : مف كالً  عمى تعود التي والتكاليؼ المنافع التعرؼ عمى
 التقاعد أف الدراسةىذه  نتائج أىـ مف وكاف في ىولندا، الصحية النفقات صندوؽ التقاعد وكذلؾ

 .أسوء صحية حالة إلى يؤدي التقاعد أف حيث ، صحة الفرد مع سمبياً  ارتباطاً  مرتبط
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(  بعنوان : " محددات المؤسسة من التقاعد المبكر م2007دراسة ) فيشر وسوسا بوزا , -9
 في أوروبا".
 العوامؿ الذي تمعبو الدور وخاصة المبكر التقاعد محددات فيـ إلي الدراسة ىذه ىدفت

 لممشترؾ عوائد تقدـ التي التقاعد أنظمة الدراسة أف ىذه نتائج ومف ، التقاعد قرار في المؤسسية
نياية  مكافأة قيمة فأف ذلؾ إلى باإلضافة و العمؿ سوؽ مف المبكر الرحيؿ تشجع سخية انتفاع
 في ، االستبداؿ معدؿ متوسط يفعؿ مما المبكر التقاعد قرارات عمى أكبر تأثيرات تمارس الخدمة
 .تأثير ميمة لدييا يوجد ال العمالة حماية تشريعاتأف  حيف

 .  ( بعنوان: "سبل الى التقاعد المبكر في الدنمارك" م2007دراسة )مونا الرسين ,  -10

ىذه الدراسة لوصؼ العديد مف السبؿ المؤدية  الى الخروج المبكر مف العمؿ و  تىدف        
العمؿ مشروطة بالتقاعد  تقدير كيؼ تخصيص االفراد الى المسارات المختمفة لمخروج مف

استخدمت الدراسة المنيج الموجيستي متعدد الحدود لتحميؿ صفات االشخاص الذيف  المبكر.
 نًة بالذيف يبقوف في العمؿ. يتقاعدوف خالؿ كؿ طريؽ مقار 

تـ تحديد ثمانية طرؽ مف العمؿ الى برنامج التقاعد المبكر. عمومًا توفر و سخاء 
برامج التقاعد يعتبر شيء ىاـ بالنسبة لمتقاعد المبكر خالؿ فوائد تأميف العمؿ والبطالة لسبؿ 

د المبكر خالؿ سبؿ التقاعد المسيطرة، بينما تبدو الصفات الشخصية عمى األقؿ ميمة لمتقاع
 أخرى.     

ربما يكوف ىناؾ منيج ممتع في العمؿ المستقبمي لكسب وصوؿ الى بيانات عف 
الصحة، لجعؿ ذلؾ ممكنًا لبناء نموذج مخاطر تنافسي حيث أف بعض السبؿ استخدمت بسبب 
الصدمات الصحية و أخرى تـ اختيارىا اعتمادًا عمى التفاؤؿ االقتصادي مقارنة معدالت 

 تعويض بعدـ المنفعة مف العمؿ  المستمر.ال
 

( بعنوان : " الصحة المتصورة كمؤشر لمتقاعد م 2004دراسة ) كاربانسالو وآخرون,  -11
 المبكر." 

 تـ حيث ، المبكر والتقاعد الصحة منظور بيف العالقة عمى الدراسة لمتعرؼ ىذه ىدفت
رجاًل  1,748 العينة حجـ وبمغ فنمندا، شماؿ في يسكنوف الذيف الرجاؿ مف العينة تحديد مجتمع

ـ،  2000 عاـ حتى ـ 1984 عاـ مف الفترة وخالؿ عاـ 60 حتى عاـ 42 مف أعمارىـ تتراوح
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 المركزي والمعيد فنمندا في االجتماعية التأمينات مؤسسة مف التقاعد سجالت عمى الحصوؿ وتـ
 .لممعاشات

 التي العينة لحجـ تصنيفات عمى الحصوؿ أبرزىا مف كاف نتائج الدراسة عدة وأظيرت
 (48.9%)  عدد أف عامًا وىي 11 مف اكثر مدار عمى مجمعو معمومات احتوت عمى

 )  331وعدد ، الصحي العجز عف ناتج معاشاً  يتقاضوف االستبانة إجمالي مف الرجاؿ مف855
 ما (16.5%)  273 وعدد عمييـ تذكر أمراض بدوف المبكر التقاعد عمى حصموا (%18.9

 مؤشرًا قويًا عمى ىي السيئة الصحية الحالة أف أيضاً  النتائج العمؿ، ومف ضمف رأسعمى  زالوا
 عمي مثاؿ المبكر التقاعد

 واضطرابات ، النفسية االضطرابات ( المبكر التقاعد الي تؤدي التي األمراض تمؾ
 الصحية الحاالت زيادة عدد عند أي ) الدموية واألوعية القمب وأمراض ، العضالت والعظاـ

 . المبكر التقاعد تزداد حاالت السيئة
 والقوة الييكل - المبكر لمتقاعد بعنوان: " الطريق )م 2003 وآخرون, ) ىغز دراسة -12

 ."في بريطانيا المدنية الخدمة موظفي بين القرار صنع في

 ألىمية نظراً ذلؾ و المبكر  التقاعد قرار اتخاذ كيفية معرفة ىذه الدراسة إلى ىدفت
الدراسة  تناولت حيث االجتماعي، و والسياسي االقتصادي بالمجاؿ وارتباطو المبكر التقاعد
 العينة وشممت البريطانية المدنية الخدمة موظفي مف عينة قبؿ استخالصيا مف تـ نتائج

 460,000 الدراسة مجتمع بمغ . حيثيختاروه لـ والذيف المبكر اختاروا التقاعد الذيف االشخاص
 مف خالي ىو وال ، فراغ مف مصنوع ليس المبكر قرار التقاعد أف لنتائجأىـ ا مف كافموظؼ، و 
 وبعضيا التنظيمية، الييكمة بإعادة يا عالقةقرارات التقاعد ل بعض بؿ أف  والمغريات الضغوط

 لقضاء الفرصة عمي بالحصوؿ بعض القرارات وتتأثر ، المقدمة المالية بالعروض عالقة لو
 .المبكر التقاعد خالؿ اعتقادىـ مف حسب تتوفر التي الذات وتحقيؽ الفراغ وقت
 -بعنوان: " التقاعد المبكر"  م(2003 روز و فينسينزو جاالسو , -) كوند دراسة -13

 مراجعة الديناميات االقتصادية.

 تمنح التي المكافآت بخصوص واقتصادي سياسي تفسير إظيار إلى الدراسة ىذه ىدفت
 الصناعية البمداف في األصوات مف الكثير تنادي لماذاباإلضافة إلى معرفة  ,لمتقاعد المبكر

 عمميـ كاممة فترة يكمموا لـ والذيف العمر متوسطي الموظفيف لفئة كبير تقاعدي معاش بمنح
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 ، التعاوف االقتصادي منظمة مف دوؿ لعشرة الوصفي التحميؿ استخداـ تـ .التقاعد سف حتى
 :ضمنيا من كان نتائج عدة إلى ت الدراسةتوصمو 

 ، القدرة ضعؼ حالة في الزائدة العاممة األيدي مف كوسيمة لمتخمص يعمؿ المبكر التقاعد أف 
 عممية كؿ بعد وأن االقتصادي التعاوف منظمة في دوؿ لتمؾ العشر الوصفي التحميؿ وأظير كما

 .التراجع ىذا لمواجية العاممة األيدي مف عدد عف مباشرة االستغناء يتـ الصناعات في تراجع
 :اقتراحياتم  التي التوصيات أىم منو  

 ضعؼ القدرة مف يعانوف الذيف لألفراد المبكر التقاعد عمى تشجع كبيرة مالية حوافز خمؽ ىو 
 اإلنتاجية.

  بعنوان : " التقاعد وخطط أخرى لممغادرة " ,م( 1997وآخرون ) كرونيستر دراسة -14

 الثانوية المرحمة معممي عمى تؤثر التي األسباب عمىالتعرؼ  إلى الدراسة ىذه ىدفت
 توصمت حيث  المينة، يتركوف وتجعميـفي  والية واشنطف في الواليات المتحدة األمريكية 

 مف ( 38 ) و كامؿ بدواـ يعمموف الذيف مف التدريس ىيئة مف ( 22 ) إلى أفالدراسة 
 بسبب القادمة السنوات ثالث خالؿ ةالمين لترؾ يخططوف دواـ يعمموف بنصؼ الذيف المدرسيف
 بيف لمتقاعد يخططوف التدريس ىيئة مف ( 57 ) بينما .العمؿ وظروؼ بالمينة خاصة عوامؿ
 في الرغبة إلى أشاروا الدائميف التدريس ىيئة مف ( 28 ) و عاًما( 70 ) و   عاماً ( 60 ) عمر

 سياسات أف إلى الدراسة وخمصت. العمؿ ظروؼ فرصة بسبب أقرب في مبكًرا التقاعد
 سف تأجيؿ في بارز دور ليا يكوف أف يمكف بالتقاعد المبكر الخاصة التعميمية المؤسسات

 المبكر، التقاعد عدـ حوافز مثؿ الظاىرة تزايد ىذه مف المعمميف، والحد عند المبكر التقاعد
 دواـ(. نصؼ(الجزئي  العمؿ في وخيارات

 خاللي "( بعنوان: " أنا عين اإلبرة وكل شيء يمر من م1996وآخرون  ) درابر دراسة -15
 مدراء المدارس االبتدائية يشرحون تقاعدىم.

 تقاعدىـ أسباب حوؿ المتقاعديف آراء المعمميف استطالع إلى الدراسة ىذه ىدفت
 الباحث واستخدـ المتقاعديف المعمميف االسكتمندييف مف(14)  عمى الدراسة وأجريت المبكر،
 لتقاعد التقدـ في قراراتيـ فييا المتقاعدوف ناقش والجماعية، حيث الفردية المقابالت أسموب
 المدارس داخؿ العمؿ بسبب ضغوطات مبكر تقاعد لتقديـ يسعوف المعمميف أف وتبيف مبكر،
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 ككؿ التعميـ مينة عف رضاىـ والتعميـ، وعدـ التربية أجيزة في المستخدـ البيروقراطي والنظاـ
  .داخؿ المدارس السائدة األوضاع نتيجة وكذلؾ أوضاعيا لتدىور

 إلى فقداف يؤدي منيـ الخبرات ذوي وخاصة لممعمميف المبكر التقاعد أف الدراسة وبينت
ف واسعة، خبرات اكتسبوا قد كانوا لمعمميف المدارس  خسارة كبيرة يعني ىؤالء لمثؿ التقاعد وا 
 الخبرة أف ذوي مف المعمميف لجعؿ المدارس في العمؿ ظروؼ تحسيف يتطمب وىذا لممدارس
 .طاقاتيـ بأقصى العمؿ عمى يساعدىـ جو في يعمموا

 السابقة: الدراسات عمى التعقيب

التقاعد وخصوصًا التقاعد  يتضح مف خالؿ استعراض الدراسات التي تناولت موضوع
موضوع بالدوؿ التي أخذت منيا ىذه الدراسات  لمعظـومتزايدًا أف ىناؾ اىتمامًا واسعًا  المبكر

التقاعد مما يدؿ عمى أىمية ىذا الموضوع بالنسبة لمعديد مف المؤسسات والحكومات ألنو يمثؿ 
 مرحمة ىامة وحساسة مف عمر االنساف. 

 كثير إلى الباحث خمص تمؾ الدراسات إلييا توصمت التي النتائج ومف خالؿ استعراض
 متغيرات في واالختالؼ لنقاط االتفاؽ وضوح مع بحثو توجيو في دتوأفا التي األفكار مف

 السابقة.   الدراسات عف وأىدافيا الدراسة
 :   اعد المبكر من جوانب متعددة فنجدناقشت الدراسات السابقة موضوع التق

 :الدراسات المحمية  أواًل:

كانت تيدؼ إلى دراسة ظاىرة التقاعد المبكر في محافظات  (:م2008دراسة ) سماعنة,  -1
شماؿ الضفة الغربية مف خالؿ  التعرؼ عمى اتجاه المعمميف نحو التقاعد المبكر، فيناؾ 
تشابو إلى حد ما بيف ىذه الدراسة والدراسة الحالية مف حيث دراسة العوامؿ التي تؤثر في 

باقي  تطرؽ إلىتعمى المعمميف فقط ولـ التقاعد المبكر، ولكف اقتصرت ىذه الدراسة 
 الموظفيف في وزارة التربية التعميـ.  

ىناؾ تشابو بيف ىذه الدراسة ودراسة الباحث، حيث أف ىذه  (:م2016دراسة ) حسنين, -2
الدراسة ىدفت إلى دراسة اتجاىات الموظفيف المدنييف في القطاع العاـ نحو التقاعد المبكر 
في قوانيف التقاعد الفمسطينية ولكف، تختمؼ مف حيث مجتمع وعينة الدراسة وكذلؾ العوامؿ 

 تقاعد المبكر.التي تؤثر في اتجاىات الموظفيف نحو ال
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 العربية: ثانيًا: الدراسات

 :إلى كانت الدراسات العربية تيدف

معرفة اتجاىات عينة مف مدرسي مدارس الثانوية العامة في دمشؽ نحو التقاعد المبكر.  -1
 (.ـ2014دراسة ) سعدا، 

التعرؼ عمى ميوؿ معممات المرحمة الثانوية بمدينة الرياض نحو التقاعد المبكر وتأثير  -2
 (. ـ2013العمؿ بالتقاعد المبكر. دراسة ) دواس،  ضغط

 عمى التقاعد والتعرؼ بعد الحكومي المدني القطاع موظفي بيا يقـو التي األنشطة معرفة -3
 المؤثرة في والعوامؿ لمتقاعد التخطيط نحو الحكومي المدني القطاع موظفي اتجاىات
 .(ـ2011لمتقاعد. دراسة ) المشاري، التخطيط

 تدفع المعمميف التي والعوامؿ الماضية، سنوات العشر في التقاعد ظاىرة عمى التعرؼ -4
 (.ـ2011المبكر. دراسة ) الغامدي وآخروف،  لمتقاعد

 المبكر نحو التقاعد باالتجاه االجتماعية والمساندة النفسي االحتراؽ مف كؿ معرفة عالقة -5
 النفسي والمساندة االحتراؽ أبعاد عف والكشؼ  الجنسيف مف الكويتييف العامميف لدى

 لدى العامميف المبكر التقاعد في تسيـ التي الديموغرافية المتغيرات وبعض االجتماعية
 .(ـ2008الكويتييف. دراسة ) اليمالف، 

 . دراسة العامميف بيف المبكر التقاعد ظاىرة وراء انتشار تقؼ التي العوامؿ عمى التعرؼ -6
 (.ـ2007( ، دراسة ) محافظة، ـ2007) العماري،

( ـ2002التعرؼ عمى اتجاه المعمميف نحو التقاعد المبكر كما في دراسة ) مخيمر،  -7
 (. ـ2001ودراسة ) الغامدي، 

 ـ(. 1996الشالؿ،)دراسة في كما المبكر التقاعد إلى المعمـ تدفع التي األسباب عف الكشؼ -8
 ( . ـ1996دراسة )الشالؿ ،  في كما  الوظيفي الرضا تناولت التي الدراسات إلى التعرؼ -9

  األجنبية: ثالثًا: الدراسات

 :كانت الدراسات األجنبية تيدف إلى

دراسة  في كما المبكر التقاعد إلى وتدفعيـ المعمميف تواجو التي المشكالت عمى التعرؼ -1
 (.ـ 2007 فرانؾ،)

 ـ( 1997آخروف، و )كرونيستر دراسة في كما المبكر التقاعد أسباب عمى التعرؼ -2
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وصؼ العديد مف السبؿ المؤدية الى الخروج المبكر مف العمؿ كما ورد في دراسة ) مونا  -3
 (.ـ2007الرسف، 

التحقؽ مف العالقة بيف المكانة االجتماعية لمعامميف واالتجاىات نحو التقاعد المبكر  -4
 (.ـ2008وااللتزاـ بالعمؿ دراسة )دوناتيني ديسميتي و ماثيو جيالرد،

الشخص لمتقاعد المبكر أو المتأخر كما في دراسة )سالفاتور زاباال و ماكرو دراسة تفضيؿ  -5
  .(ـ2008ديبولو ، 

دراسة العوامؿ الشخصية، الصحية والعوامؿ النفسية المتعمقة بالعمؿ في شراكة اتجاىات  -6
الموظؼ لمتقاعد المبكر واالستمرار في العمؿ بعد التقاعد، دراسة )مونيكا إيفوف بونسدورؼ ، 

 (. ـ2009
دارس اكتشاؼ آثار كؿ مف اليوية التنظيمية واليوية المينية ذات الصمة بالعمؿ لمعممي الم -7

عمى الميؿ لمتقاعد المبكر والرضا بالمينة والمدرسة ، كما ورد في دراسة  )مراد جوميس 
 (.ـ2012وآخروف ، 

:وجو االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقةأ   

 أواًل: من حيث المنيج المستخدم : 

تشابيت معظـ الدراسات مع دراسة الباحث مف حيث المنيج المستخدـ ، حيث 
دراسة ) كرونيستر ت معظـ الدراسات المنيج الوصفي التحميمي ومف ىذه الدراسااستخدمت 

( ودراسة ) مخيمر، ـ2001)الغامدي، ( ودراسةـ1998( ودراسة )المعبوف،ـ1997خروف ،آو 
( ودراسة )فرانؾ وآخروف، ـ2007( ودراسة ) العماري، ـ2005( ودراسة ) المطيري، ـ2002
) اليمالف،  ( ودراسةـ2008( ودراسة ) سماعنة، ـ2007( ودراسة ) محافظة، ـ2007
( ودراسة ) الدواس، ـ2011)الغامدي،  (  ودراسةـ2011( ودراسة ) المشاري، ـ2008
 ( .ـ2016حسنيف، ( ودراسة )ـ2014( ودراسة ) سعدا،ـ2013

ولكف اختمفت بعض الدراسات مع ىذه الدراسة مف حيث المنيج المستخدـ، فنرى بعض 
وىناؾ ،( ـ2012الدراسات استخدمت المنيج التجريبي مثؿ دراسة  )مراد جوميس وآخروف، 

( ـ2007دراسات استخدمت طرؽ ومناىج مختمفة منيا عمى سبيؿ المثاؿ دراسة )مونا الرسف ، 
( والتي استخدمت منيج ـ2011وجيستي، وكذلؾ دراسة ) المشاري، والتي استخدمت المنيج الم

 المسح االجتماعي.
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 ثانيًا: من حيث االداة المستخدمة في الدراسة:
الحالية مف حيث األداة يرى الباحث أف معظـ الدراسات تشابيت مع الدراسة 

وجمع البيانات ، حيث أف معظـ ىذه الدراسات استخدمت االستبانة كأداة لمدراسة المستخدمة
( ودراسة  ـ1998( ودراسة )المعبوف، ـ1996) الشالؿ،  ونالحظ ذلؾ في دراسة كؿ مف

( ودراسة )فرانؾ ـ2007( ودراسة ) العماري، ـ2005( ودراسة ) المطيري، ـ2001)الغامدي،
( ودراسة )سالفاتور زاباال و ماكرو ديبولو، ـ2008( ودراسة ) سماعنة، ـ2007وآخروف، 
( ودراسة ) الدواس، ـ2011) الغامدي،  (  ودراسةـ2011دراسة ) المشاري، ( و ـ2008
 .( ـ2016( ودراسة ) حسنيف، ـ2014دا،) سع ( ودراسةـ2013

)درابر  صية كأداة لمدراسة، منيا دراسةبينما استخدمت بعض الدراسات المقابالت الشخ
 (.ـ1997خروف ،آ( ودراسة ) كرونيستر و ـ1996وآخروف، 

( تحميالت ـ 2008في حيف استخدمت دراسة )دوناتيني ديسميتي و ماثيو جيالرد ،  
( فاستخدمت تحميؿ االنحدار ـ2012االنحدار اليرمي، أما دراسة )مراد جوميس وآخروف،

 الموجيستي. 

 ثالثًا: من حيث عينة الدراسة:
ة المستخدمة نالحظ أف معظـ الدراسات تشابيت مع الدراسة الحالية مف حيث نوع العين

في الدراسة ، حيث استخدمت معظـ الدراسات فئة المعمميف كعينة لمدراسة ومف ىذه الدراسات 
( ـ2001( ودراسة )الغامدي،ـ1998( ودراسة )المعبوف، ـ1997دراسة ) كرونيستر واخروف ،

( ودراسة )مراد جوميس وآخروف ـ2007( ودراسة )فرانؾ واخروف، ـ2007ودراسة ) العماري، 
 (.ـ2014( ودراسة ) سعدا،ـ2013( ودراسة ) دواس، ـ2012،

بينما اختمفت بعض الدراسات في نوع العينة المستخدمة ، حيث كانت عينة الدراسة في 
( ودراسة ـ2005( ودراسة ) المطيري، ـ1998( ودراسة )المعبوف، ـ1996دراسة ) الشالؿ، 

)كوي نورما ( ودراسة ـ2008كرو ديبولو،  و ما( ودراسة )سالفاتور زاباالـ2007)مونا الرسف، 
( ودراسة )نيكوالس ـ2009( ودراسة )مونيكا إيفوف بونسدورؼ، ـ2008، و مارتف ليندبوـ
(  تتكوف مف عامميف وموظفيف مف ـ2016( ودراسة ) حسنيف، ـ2012جيرارد فيالنت، 

 قطاعات ووظائؼ مختمفة. 
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  السابقة: الدراسات من الباحث استفادة أوجو
 : العديد من الجوانب منيا في الدراسات السابقة من خالل اطالعو عمى الباحث لقد استفاد

 المناسبة. الدراسة أداة اختيار 
 لمدراسة المناسب المنيج اختيار . 
 المالئمة اإلحصائية األساليب إلى التعرؼ . 
 المناسبة المعمومات جمع مصادر إلى لمتعرؼ السابقة الدراسات مراجع مف االستفادة 

 لمدراسة.
 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

مف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة، يرى الباحث أف الدراسة الحالية تميزت في 
 عدة نقاط عف ىذه الدراسات ومف أىـ النقاط التي تميزت بيا الدراسة الحالية:

تي استيدفتيا وىي ف مف حيث الفئة الأف ىذه الدراسة تعتبر الدراسة األولى في فمسطي -1
 في مكتب غزة اإلقميمي. الفمسطينييف وتشغيؿ الالجئيف ىيئة األمـ المتحدة إلغاثةموظفي 

قامت الدراسة الحالية بدراسة عوامؿ تؤثر عمى قرار التقاعد المبكر لـ تتطرؽ إلييا  -2
الوضع المالي لممؤسسة ، الخصائص الشخصية والصحية  عامؿمثؿ  الدراسات السابقة

لمموظؼ، استثمار الموظؼ مدخراتو في مشاريع أخرى، طبيعة الوظيفة، عامؿ األمف 
 .الوظيفي، وكذلؾ العوامؿ النفسية لمموظؼ

 



 

















 الرابعالفصل 
 منيجية الدراسة
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 الفصل الرابع
 الدراسةمنيجية 

 تمييد: 

جراءاتيا محورًا رئيسيًا يتـ مف خاللو تنفيذ الجانب التطبيقي مف  تعتبر منيجية الدراسة وا 
الدراسة، فمف خالؿ منيجية الدراسة يتـ الحصوؿ عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميؿ 

ة بموضوع االحصائي لمتوصؿ الى النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسة المتعمق
 الدراسة، وبالتالي تحقؽ األىداؼ التي تسعى الى تحقيقيا.

 إضافة الدراسة، وعينة ومجتمع منيج مف لكؿ وصؼ تفصيمي عمى الفصؿ يشتمؿ فيذا
عدادىا وكيفية بنائيا وتطويرىا وكذلؾ مدى إالمستخدمة وطريقة   الدراسة ألداة إلى وصؼ

حصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات اإلوينتيى الفصؿ بالمعالجات  وثباتيا، صدقيا
 واستخالص النتائج، وفيما يمي وصؼ ليذه االجراءات: 

 أواًل:  منيج الدراسة: 

الوصفي  المنيج عمى الحالية دراستو في الباحث مف أجؿ تحقيؽ أىدؼ الدراسة اعتمد
ناتيا، والعالقة التحميمي، والذي يحاوؿ مف خاللو وصؼ الظاىرة موضوع الدراسة، وتحميؿ بيا

 بيف مكوناتيا، واآلراء التي تطرح حوليا والعمميات التي تضمنيا، واآلثار التي تحدثيا.

بتحديد  ييتـ وىو وتفسيره، كائف ىو ما بوصؼ يقـو الوصفي المنيج فإف كذلؾ 
أو  الشائعة الممارسات بتحديد أيضاً  ييتـ كما الوقائع، بيف توجد التي والعالقات الظروؼ
النمو  في وطرائقيا والجماعات، األفراد عند واالتجاىات المعتقدات عمى والتعرؼ السائدة،
 .(ـ 1990 كاظـ، و )جابر " والتطور

ويعرؼ المنيج الوصفي التحميمي بأنو " المنيج الذي مف خاللو يمكف وصؼ الظاىرة 
آلراء التي تطرح حوليا ، موضوع الدراسة ، وتحميؿ بياناتيا ، وبياف العالقات بيف مكوناتيا ، وا

    .(ـ2010"  ) أبو حطب وصادؽ ، تي تضمنيا ، واالثار التي تحدثياوالعمميات ال

 فرضياتيا، عمى يجيب و الحالية، الدراسة أىداؼ مع يتناسب الوصفي المنيج أف كما
 موظفي وكالة اتجاىات لطبيعة الدقيؽ و الكامؿ الوصؼ تقدـ دراسات سابقة توجد ال أنو حيث

  المبكر. التقاعد غوث وتشغيؿ الالجئيف "االونروا" في مكتب غزة االقميمي نحو
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 :لممعمومات أساسين مصدرين الباحث استخدم وقد
  :الثانوية أواًل: المصادر

 البيانات الثانوية مصادر إلى لمدارسة النظري اإلطار معالجة في الباحث حيث اتجو
والتقارير،  والمقاالت والدوريات العالقة، ذات واألجنبية العربية والمراجع الكتب في تتمثؿ والتي

 مواقع في والمطالعة والبحث الدارسة، موضوع تناولت التي السابقة والدارسات واألبحاث
  .اإلنترنت المختمفة
  :األولية ثانيًا: المصادر

 األولية مف البيانات جمع إلى الباحث لجأ الدارسة لموضوع التحميمية الجوانب لمعالجة
الغرض ، وقد تـ تفريغ وتحميؿ  ليذا خصيصا صممت لمدراسة،  رئيسة كأداة االستبانة خالؿ

 . (SPSS)البيانات باستخداـ البرنامج االحصائي 
 ثانيًا:  مجتمع الدراسة: 

عمى  اىرة التي يدرسيا الباحث، وبناءً يعرؼ مجتمع الدراسة بأنو جميع مفردات الظ
مشكمة ىذه الدراسة وأىدافيا فإف مجتمع الدراسة المستيدؼ يتكوف مف الموظفيف المتقاعديف عف 
العمؿ مبكرًا والتابعيف لوكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف " األونروا " في مكتب غزة اإلقميمي. 

موظؼ وموظفة )دائرة الموارد  200 ـ2015وحتى العاـ  ـ2010والبالغ عددىـ مف العاـ 
   .( ـ2016، المكتب اإلقميمي غزة ،االونروا ،شرية الب

 ثالثًا:  عينة الدراسة: 

ىيئة مف موظفي  وموظفةموظؼ  170ؿ مف تتكوف عينة الدراسة المستخدمة في التحمي
المتقاعديف  مكتب غزة اإلقميمي -األونروااألمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف 

حيث تـ استخداـ طريقة  ،ـ2015ـ وحتى العاـ 2010مبكرًا مف العمؿ مف الفترة ما بيف العاـ 
دوات إلجراء االختيارات واأل اً ويعتبر ىذا الحجـ مناسب ، المسح الشامؿ في تطبيؽ االستبانة

 اديثيفي ح (Uma Sekaran) ت، حيث أوردحميؿ البيانات واستخراج النتائجحصائية في تاإل
مفردة يعتبر مالئمًا  500إلى  30عف تحديد حجـ العينة أف حجـ العينة الذي يتراوح بيف 

 . (Uma Sekaran, 1992)أنواع األبحاث لمعظـ 
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 رابعًا: الوصف االحصائي لعينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية :
 

 أواًل: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس:

%( مف عينة الدراسة ىـ مف جنس 34.7( أف ما نسبتو )4.1يبيف الجدوؿ رقـ )
%( ىـ مف جنس الذكور وىذا يدلؿ عمى أف نسبة اتجاه الذكور نحو 65.3االناث، وما نسبتو )

وزيع الذكور واإلناث أف ىذه النسبة تعكس تالتقاعد المبكر أكبر مف نسبة االناث، ويرى الباحث 
لييئة األمـ المتحدة لتشغيؿ  الموظفيف التابعيف ، حيث أف أكثر مف نصؼ في مجتمع الدراسة 

غاثة الالجئيف الفمسطينييف " وتبيف ذلؾ  ،ىـ مف الذكور في مكتب غزة االقميمي "االونرواوا 
اإلحصائيات الواردة مف قسـ الموارد البشرية التابع لألونروا في مكتب غزة  االقميمي حيث أف 

الونروا في مكتب غزة لموظفيف العامميف في اعدد اإجمالي ىذه اإلحصائيات تشير إلى أف 
، وبذلؾ يرى 5938وأف عدد اإلناث ىو  6941 وأف عدد الذكور ىو 12876االقميمي ىو 

الباحث أف عينة الدراسة تعتبر ممثمة لمجتمع الدراسة ) دائرة الموارد البشرية ، األونروا، غزة ، 
 ـ ( .5/10/2016تاريخ الوصوؿ 

 

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع : (1.4جدول )
 %المئوية النسبة العدد الجنس
 34.7 59 أنثى
 65.3 111 ذكر

 100.0 170 المجموع
 

 ثانيًا: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي:

%( ىـ مف الذيف يحمموف مؤىؿ عممي 52.4( أف ما نسبتو )4.2يبيف الجدوؿ رقـ )
ىـ مف الذيف يحمموف مؤىؿ عممي بدرجة البكالوريوس  %(47.6بدرجة الدبموـ ، وما نسبتو )

 وأعمى منيا كالدراسات العميا في الماجستير أو الدكتوراة.

( مف حجـ العينة ىـ مف حممة الدبموـ وىذا يدلؿ (52.4%يتضح مف ىذه النتائج أف 
الشيادات عمى أف نسبة اتجاه موظفي حممة الدبموـ نحو التقاعد المبكر أكبر مف نسبة حممة 

األخرى، ويعزو الباحث ذلؾ إلى ضعؼ فرصة حممة الدبموـ والشيادات التي ىي أقؿ مف دبمـو 
 مف الترقيات أو التقدـ في الوظائؼ مستقباًل .
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 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي: (1.4جدول )
 %المئوية النسبة العدد المؤىل العممي

 52.4 89 دبمـو
 47.6 81 بكالوريوس فأكثر

 100.0 170 المجموع
 

 ثالثًا: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة:

%( ىـ مف الذيف سنوات خدمتيـ أقؿ مف 6.5( أف ما نسبتو )4.3يبيف الجدوؿ رقـ )
سنة فأكثر، ويتضح مف  20%( ىـ مف الذيف سنوات خدمتيـ  93.5سنة، وما نسبتو ) 20

سنة  نحو التقاعد  20ىذه النتائج أف نسبة اتجاه الموظفيف الذيف سنوات خدمتيـ اكثر مف 
سنة، ويعزو الباحث ذلؾ  20المبكر مف العمؿ أكبر مف ىؤالء الذيف سنوات خدمتيـ تقؿ عف 

سنة في المؤسسة  قد اكتفوا مف العمؿ  20ف خدموا عدد سنوات أكثر مف إلى أف الموظفيف الذي
 وبدأوا يشعروف باإلرىاؽ والتعب.  

 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة: (1.4جدول )
 %المئوية النسبة العدد سنوات الخدمة
 6.5 11 20أقؿ مف سنة 

 93.5 159 سنة فأكثر 20مف 
 100.0 170 المجموع

 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي: رابعًا:

%( ىـ مف الذيف مسماىـ الوظيفي ليـ 52.3( أف ما نسبتو )4.4يبيف الجدوؿ رقـ )
%( ىـ مف الذيف مسماىـ الوظيفي بدرجة مدير، وما نسبتو 7.1بدرجة معمـ، وما نسبتو )

 %( ىـ مف الذيف مسماىـ الوظيفي درجات وظيفية اخرى.7.1)

مف ىذه النتائج أف توجو المعمميف والمعممات نحو التقاعد المبكر أكبر مف ويتضح 
توجو المدراء أو أي مسمى وظيفي آخر، ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف مينة المعمـ ىي مف أكثر 

 الميف ارىاقًا وتعبًا.
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 توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي: (1.1جدول )
 %المئوية النسبة العدد المسمى الوظيفي

 52.3 89 معمـ
 7.1 12 مدير

 40.6 69 وظيفة أخرى
 100.0 170 المجموع

 خامسًا:  أداة الدراسة: 

تعتبر االستبانة مف اكثر وسائؿ الحصوؿ عمى المعمومات مف األفراد استخدامًا 
آراء  وانتشارًا، وتعرؼ االستبانة بأنيا: " أداة ذات أبعاد وبنود تستخدـ لمحصوؿ عمى معمومات و

  .(ـ2004" ) األغا و األستاذ يقوـ باالستجابة ليا المفحوص نفسو، وىي كتابية تحريرية

" العوامل التي تؤثر في اتجاىات الموظفين نحو بإعداد استبانة حوؿ  الباحثفقد قاـ 
 وذلؾ لمناسبتيا لموضوع الدراسة.التقاعد المبكر" 

 :االستبانة بناء سادسًا: خطوات
 الباحث الخطوات التالية في إعداد االستبانة:لقد اتبع 

االطالع عمى األدب االداري والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة واالستفادة  -1
 منيا في بناء فقرات االستبانة وصياغة فقراتيا.

استشار الباحث عددًا مف اساتذة الجامعات والمشرفيف في تحديد مجاالت االستبانة  -2
 وفقراتيا.

 تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا االستبانة. -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -4
 تـ تصميـ االستبانة في صورتيا األولية. -5
 تـ تنقيح ومراجعة االستبانة مف قبؿ المشرؼ. -6
( مف المحكميف األكاديمييف المختصيف مف أعضاء الييئة 9تـ عرض االستبانة عمى ) -7

ىر وجامعة األقصى. والممحؽ رقـ الجامعة اإلسالمية، جامعة األز التدريسية في كؿ مف 
 ( يوضح أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.2)

بعد دراسة آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات االستبانة مف حيث الحذؼ او اإلضافة أو  -8
 ( .1( فقرة. ممحؽ رقـ ) 50ئية عمى ) التعديؿ لتستقر االستبانة في صورتيا النيا
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 تكونت االستبانة من قسمين رئيسيين ىما :وقد 
 

 :ويشتمؿ عمى المتغيرات الشخصية لدى المستجيبيف ) الجنس ، المؤىؿ  القسم األول
     العممي، المسمى الوظيفي، وعدد سنوات الخدمة (   

 :( فقرة موزعة عمى سبع 50عمى مجاالت الدراسة ، ويتكوف مف ) ويشتمؿ القسم الثاني
 مجاالت ىي: 

 :( فقرات.7الوضع المالي لممؤسسة، ويتكوف مف ) المجال األول 
 :( فقرات.6الخصائص الشخصية والصحية لمموظؼ، ويتكوف مف ) المجال الثاني 
 :( فقرات.6استثمار المدخرات في مشاريع أخرى، ويتكوف مف ) المجال الثالث 
 :( فقرات.8طبيعة الوظيفة، ويتكوف مف ) المجال الرابع 
 ( فقرات.6األمف الوظيفي ويتكوف مف ) مس:المجال الخا 
 :( فقرات.7العوامؿ النفسية لمموظؼ، ويتكوف مف ) المجال السادس 
 : ( فقرات. 10قرار التقاعد المبكر عف العمؿ، ويتكوف مف ) المجال السابع 

  درجات لقياس مدى استجابات المبحوثيف لفقرات  10وقد تـ استخداـ مقياس مكوف مف
 االستبياف. 

 نة الدراسة االستطالعيةعي: 

ىيئة األمـ ( موظؼ وموظفة مف موظفي 30تكونت عينة الدراسة االستطالعية مف )
 ،في غزة العمؿ مفالمتقاعديف مبكرًا  " االونرواالمتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف "

ومدى  أداة  الدراسة تـ تطبيؽ االستبانة عمى ىؤالء الموظفيف بيدؼ التحقؽ مف صدؽحيث 
استثناؤىـ مف عينة الدراسة األصمية التي تـ قد و  صالحيتيا لمتطبيؽ عمى العينة الفعمية لمدراسة،

 .    تـ التطبيؽ عمييا
 :صدق االستبانة 

 يقصد بصدق االستبانة : 
 " التأكد مف أنيا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسو." 

العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ : " شموؿ االستقصاء لكؿ بالصدؽكما يقصد 
ستخدميا" مف ناحية، ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف ي

 وقد تـ التأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف: .(ـ 2001)عبيدات وآخروف، 
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  :"أواًل: صدق المحكمين " الصدق الظاىري 
يختار الباحث عددًا مف المحكميف المختصيف في مجاؿ " ىو أف : يقصد بصدق المحكمين

( . حيث تـ عرض اإلستبانة عمى ـ2010الظاىرة أو المشكمة موضوع الدراسة" ) الجرجاوي 
( متخصصيف في مجاؿ إدارة األعماؿ مف جامعات 9مجموعة مف المحكميف تألفت مف )

يمـز مف حذؼ وتعديؿ في ضوء ، وقد استجاب الباحث آلراء المحكميف وقاـ بإجراء ما  مختمفة
 (.  1أنظر الممحؽ رقـ ) –و النيائية المقترحات المقدمة، وبذلؾ خرج اإلستبياف في صورت

 

  :ثانيًا: صدق المقياس 
  Internal Validity أواًل: االتساق الداخمي: 

 المجاؿ مع اإلستبانة فقرات مف فقرة كؿ اتساؽ مدى "الداخمي االتساؽ بصدؽ يقصد
 الداخمي االتساؽ بحساب الباحث قاـ وقدم .(ـ1994الفقرة" ) أبو ناىية  ىذه إليو تنتمي الذي

 اإلستبانة مجاالت فقرات مف فقرة بيف كؿ االرتباط معامالت حساب خالؿ مف وذلؾ لإلستبانة
 .مفردة 30 مف االستطالعية والمكونة العينة عمى ذلؾ تـ وقد نفسو، لممجاؿ الكمية والدرجة

( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ  والدرجة 4.5) الجدوؿ رقـيوضح 
الكمية لممجاؿ الذي تنتمي إليو الفقرة، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى 

0.05داللة   .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو 
 

 االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الذي تنتمي إليو والدرجة الكمية لممجالمعامل : (1.4جدول )
  

 الفقرة الرقم
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 
 الوضع المالي لممؤسسة

 0.000* 0.786 أثر سوء الوضع المالي في المؤسسة عمى قرارؾ باالتجاه نحو التقاعد المبكر.  .1
 0.000* 0.712 اطالع دائـ عمى الوضع المالي لممؤسسة.كنت عمى   .2
 0.000* 0.785 تدني مستوى الراتب الذي كنت تتقاضاه مف المؤسسة دفعؾ إلى التقاعد مبكرًا.  .3
 0.000* 0.613 أثر نظاـ المكافآت المالية في المؤسسة عمى اتجاىؾ نحو التقاعد المبكر.  .4
 0.000* 0.776 المادية في المؤسسة.فضمت التقاعد المبكر لضعؼ الحوافز   .5
 0.026* 0.406 كانت المؤسسة تساىـ في مدخراتؾ كموظؼ بشكؿ مرٍض.  .6
 0.000* 0.698 نظاـ االدخار في المؤسسة عمى قرارؾ باالتجاه إلى التقاعد المبكر. أثر  .7
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 الفقرة الرقم
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 
 الخصائص الشخصية والصحية لمموظف

 0.000* 0.650  حافظ التقاعد المبكر عمى صحتؾ. .1
 0.000* 0.767 اتجيت إلى التقاعد المبكر لشعورؾ باإلرىاؽ والتعب. .2
 0.000* 0.849 الصحية عمى قرارؾ باالتجاه نحو التقاعد المبكر. أثرت ظروفؾ .3
 0.000* 0.829 ضعؼ قدرتؾ عمى تحمؿ ضغوط العمؿ أثر في اتجاىؾ نحو التقاعد المبكر. .4

5. 
فكرت بالتقاعد عف العمؿ لضعؼ قدرتؾ مف التوفيؽ بيف متطمبات مينتؾ 

 وحياتؾ االجتماعية. 
0.594 *0.001 

 0.000* 0.787 شعورؾ باإلحباط مف العمؿ دفعؾ إلى االتجاه نحو التقاعد المبكر. .6
 

 استثمار المدخرات
 0.001* 0.581 اتجيت الى التقاعد المبكر لمحصوؿ عمى مدخراتؾ. .1
 0.000* 0.702 أتاح قرار التقاعد المبكر الفرصة لؾ لالستفادة مف مدخراتؾ. .2
 0.000* 0.811 فكرت بالتقاعد المبكر المتالكؾ مشاريع وأعماؿ أخرى. .3
 0.000* 0.661 تمكنت مف االستفادة بشكؿ كبير مف مدخراتؾ بعد التقاعد مبكرًا مف العمؿ. .4

المتقاعديف في توظيؼ مدخراتيـ دفعؾ إلى االتجاه نجاح بعض الموظفيف  .5
 نحو التقاعد المبكر.

0.816 *0.000 

 0.000* 0.683 مدخراتك.بفكرت بالتقاعد المبكر ألن أنظمة المؤسسة لم تعطيك حق التصرف  .6
 طبيعة الوظيفة

 0.000* 0.727 أثرت طبيعة عممؾ عمى قرارؾ بالتقاعد مبكرًا عف العمؿ. .1

بالتقاعد المبكر؛ ألف الوظيفة التي عممت بيا ىي ليست الوظيفة التي  فكرت .2
 تناسبؾ.

0.499 *0.005 

3. 
تكميفؾ بأعباء  وأعماؿ إضافية أثر عمى قرارؾ باالتجاه نحو التقاعد عف 

 العمؿ مبكرًا.
0.737 *0.000 

4. 
ضعؼ تطبيؽ نظاـ الترقيات بمينية في المؤسسة دفعؾ إلى االتجاه نحو 

 التقاعد المبكر عف العمؿ.
0.657 *0.000 

 0.000* 0.737 مينتؾ لـ تشبع طموحاتؾ الوظيفية ؛ لذلؾ فكرت بالتقاعد المبكر.  .5
 0.000* 0.624 مينتؾ لـ تضيؼ لؾ أي مكانو اجتماعية لذا فكرت بترؾ العمؿ مبكرًا.  .6
 0.010* 0.737 المبكر.ضعؼ رغبتؾ في العمؿ الحالي دفعؾ إلى التفكير بالتقاعد  .7

8. 
االستمرار عمى روتيف محدد في العمؿ وعدـ التغيير دفعؾ إلى التقاعد مف 

 العمؿ.  
0.633 *0.000 
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 الفقرة الرقم
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 
 األمن الوظيفي

 0.000* 0.877 شعورؾ بضعؼ االستقرار الوظيفي جعمؾ تتجو إلى التقاعد المبكر.  .1
 0.000* 0.815 التقاعد مف العمؿ. شعورؾ بعدـ تحقيؽ ذاتؾ وأنت تمارس عممؾ دفعؾ إلى .2
 0.000* 0.724 لو تحققت جميع احتياجاتؾ كموظؼ لما فكرت بالتقاعد عف العمؿ مبكرًا. .3
 0.000* 0.829 ضعؼ األماف الوظيفي في المؤسسة جعمؾ تتجو إلى التقاعد المبكر. .4
 0.000* 0.836 عامؿ األمف الوظيفي كاف لو دور كبير في  قرارؾ بالتقاعد عف العمؿ.  .5

6. 
ضعؼ الرضا الوظيفي لديؾ كاف لو أثر كبير عمى قرارؾ باالتجاه نحو 

 التقاعد المبكر.
0.626 *0.000 

 العوامل النفسية لمموظف

إلى التقاعد أثرت الضغوط النفسية المصاحبة لمعمؿ عمى قرارؾ بالمجوء  .1
 المبكر.

0.812 *0.000 

 0.000* 0.798 عدـ اكتسابؾ لخبرات جديدة في العمؿ أثر عمى اتجاىؾ نحو التقاعد المبكر.  .2

3. 
الشعور بعدـ المساواة بيف الموظفيف يؤثر نفسيًا عمى الموظؼ ، مما يجعمو 

 0.000* 0.856 يفكر بالتقاعد مبكرًا.

4. 
عالية في العمؿ يبعد الموظؼ عف التفكير بالتقاعد تحقيؽ إنجازات ذات قيمة 

 المبكر
0.892 *0.000 

 0.000* 0.817 أثرت طبيعة العالقة بينؾ وبيف إدارة المؤسسة عمى قرارؾ بالتقاعد مف العمؿ. .5
 0.000* 0.866 شعورؾ بعدـ تقدير جيودؾ شجعؾ إلى التقاعد عف العمؿ مبكرًا. .6

7. 
شعورؾ بعدـ الراحة النفسية وأنت تمارس عممؾ أثر عمى قرارؾ بالتقاعد 

 المبكر مف العمؿ. 
0.810 *0.000 

 التقاعد المبكر من العمل

1. 
يتيح التقاعد المبكر مف العمؿ الفرصة لمموظؼ مف مراعاة األسرة وحؿ 

 مشكالتيا.
0.598 *0.000 

 0.003* 0.524 التقاعد المبكر يتيح الفرصة لمموظؼ في اكتشاؼ نفسة مف جديد.  .2
 0.000* 0.802 يحافظ التقاعد المبكر مف العمؿ عمى صحة الموظؼ . .3

التقاعد المبكر مف العمؿ يتيح الفرصة لمموظؼ مف متابعة أعمالو األخرى  .4
 0.003* 0.519 الخاصة.

5. 
يعطي الفرصة لمموظفيف في ممارسة المزيد مف التقاعد المبكر مف العمؿ 

 األنشطة االجتماعية .
0.620 *0.000 

 0.009* 0.467التقاعد المبكر مف العمؿ يعطي الموظؼ الفرصة مف التصرؼ بمدخراتو  .6
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 الفقرة الرقم
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 
 بشكؿ أفضؿ.

 0.002* 0.544 التقاعد المبكر يفقد المؤسسة العديد مف الكفاءات االدارية. .7
 0.005* 0.498 التقاعد المبكر لمموظفيف يضيؼ أعباء مالية عمى المؤسسة.  .8
 0.005* 0.499 يتيح التقاعد المبكر الفرصة لحؿ مشكمة الخريجيف الباحثيف عف العمؿ.  .9

 0.020* 0.423 يؤثر التقاعد المبكر مف العمؿ لمموظفيف عمى أداء المؤسسة. .10
0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة * . 
 

 (:Structural Validityثانيًا: الصدق البنائي )

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي 
الوصوؿ إلييا، ويبيف مدى ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية  األداةتريد 

لفقرات االستبياف. ولمتحقؽ مف الصدؽ البنائي تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ 
 (.4.6رقـ ) جدوؿمجاؿ مف مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة كما في ال

 ين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانةمعامل االرتباط ب: (1.4جدول )

 المجال م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 
1.  0.000* 0.627 الوضع المالي لممؤسسة  
2.  0.000* 0.613 الخصائص الشخصية والصحية لمموظؼ 
3.  0.000* 0.602 استثمار المدخرات  
4.  0.000* 0.830 طبيعة الوظيفة  
5.  0.000* 0.785 األمف الوظيفي 

 0.000* 0.783 العوامؿ النفسية 6.

 0.000* 0.649 التقاعد المبكر عف العمؿ 7.
0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند  مستوى داللة  * . 



 

 71

 

االستبانة دالة ( أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت 4.6يتضح مف جدوؿ )
0.05إحصائيًا وبدرجة قوية عند مستوى داللة  وبذلؾ تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقو

 لما وضعت لقياسو.

  :ثبات اإلستبانة(Reliability) 
عدة مرات  تطبيقو أعيد إذا النتائج نفس االستبياف يعطي أف "ىو االستبانة بثبات يقصد

بو أيضًا " إلى أي درجة يعطي المقياس  ويقصد .(97ص ، ـ2010،)الجرجاوي"  متتالية
عند كؿ مرة يستخدـ فييا، أو ما ىي درجة اتساقو وانسجامو واستمراريتو عند  متقاربةقراءات 

 ؾ عمى العينةلوقد تـ ذ .(76ص ، ـ2002القحطاني،) ات مختمفة"تكرار استخدامو في أوق
 .مفردة 30 مف المكونة االستطالعية

 : عن طريقبات إستبانة الدراسة وقد تم التحقق من ث -
 :Cronbach's Alpha Coefficient)معامل ألفا كرونباخ  ) -أ

لقياس ثبات اإلستبانة، وتشير النتائج الموضحة في  ألفا كرونباختـ استخداـ طريقة 
، 0.794مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث تتراوح بيف ) معامل ألفا كرونباخ( أف قيمة 4.7جدوؿ )
عامؿ (، وىذا يعنى أف م0.922(. كذلؾ قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات االستبانة ىي )0.877

 الثبات مرتفع وداؿ إحصائياً 
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة: (1.4جدول )

 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال #
 0.803 7 الوضع المالي لممؤسسة   .1
 0.798 6 الخصائص الشخصية والصحية لمموظؼ  .2
 0.794 6 استثمار المدخرات   .3
 0.824 8 طبيعة الوظيفة   .4
 0.876 6 األمف الوظيفي  .5
 0.877 7 العوامؿ النفسية  .6
 0.873 10 التقاعد المبكر عف العمؿ  .7

 0.922 50 جميع مجاالت االستبانة         
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 : (Split-Half Coefficient) طريقة التجزئة النصفية -ب
حيث تـ تجزئة فقرات االستبياف إلى جزأيف ) األسئمة ذات األرقاـ الفردية، األسئمة ذات 
األرقاـ الزوجية( ثـ تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة ومعدؿ 

امالت االرتباط  باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف وقد تـ تصحيح مع الزوجية الرتبة األسئمة
 ( حسب المعادلة  التالية: Spearman-Brown Coefficientبراوف لمتصحيح ) 
معامؿ الثبات = 

1

2

ر

 ( يبيف النتائج:4.8والجدوؿ رقـ ) ، حيث ر معامؿ االرتباطر

 معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية( لالستبانة :(1.4جدول )

 المجال  #
 التجزئة النصفية

معامل  عدد الفقرات
 االرتباط

معامل االرتباط 
 المصحح

القيمة 
 االحتمالية

 0.000* 0.821 0.697 7 الوضع المالي لممؤسسة  .1
 0.000* 0.854 0.746 6 الخصائص الشخصية والصحية لمموظؼ .2
 0.000* 0.786 0.647 6 استثمار المدخرات  .3
 0.000* 0.858 0.751 8 طبيعة الوظيفة  .4
 0.000* 0.915 0.843 6 األمف الوظيفي .5
 0.000* 0.834 0.715 7 العوامؿ النفسية .6
 0.000* 0.852 0.743 10 التقاعد المبكر عف العمؿ .7

 0.000* 0.765 0.619 50 جميع مجاالت االستبانة
 ( 05.0االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة) 

سبيرماف  ( أف قيمة معامؿ االرتباط المعدؿ)4.8في جدوؿ ) الظاىرة مف النتائج  يتضح
 مرتفع وداؿ إحصائيًا.( Spearman Brown ( )  براوف

( قابمة لمتوزيع. 1تيا النيائية كما ىي في الممحؽ )وبذلؾ تكوف اإلستبانة في صور 
إستبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة ويكوف الباحث  قد تأكد مف صدؽ وثبات 

 أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.االستبانة وصالحيتيا لتحميؿ النتائج واإلجابة عمى 
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  Normality Distributionاختبار التوزيع الطبيعي 

 Kolmogorov-Smirnov Test "سمر نوؼكولمجروؼ "تـ استخداـ اختبار 
الختبار ما اذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو وكانت النتائج كما في الجدوؿ 

(4.9): 
 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي: (1.4جدول )

 المجاالت #

 القيمة 

 االحتمالية 

(Sig) 

 56765 الوضع المالي لممؤسسة  .1

 563.8 والصحية لمموظؼالخصائص الشخصية  .2

 568.6 استثمار المدخرات  .3

 56737 طبيعة الوظيفة  .4

 56486 األمف الوظيفي .5

 565.6 العوامؿ النفسية .6

 563.7 التقاعد المبكر عف العمؿ .7

 56743 جميع مجاالت االستبانة
 

( لجميع مجاالت الدراسة أكبر مف مستوى Sigيتضح مف النتائج أف القيمة االحتمالية )
وبذلؾ فإف توزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي حيث  سيتـ  0.05الداللة 

 عمى فرضيات الدراسة . لإلجابةاستخداـ االختبارات المعممية 
 

 سابعًا: المعالجات اإلحصائية المستخدمة: 

 لوصؼ عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  -1
 المتوسط الحسابي والوزف النسبي. -2
( وكذلؾ طريقة التجزئة النصفية، لمعرفة ثبات Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) -3

 فقرات اإلستبانة.
. ( لقياس درجة االرتباطPearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف ) -4

عمى دراسة العالقة بيف متغيريف. وقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ يقوـ ىذا االختبار 
 الداخمي والصدؽ البنائي لالستبانة.
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( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد T-Testفي حالة عينة واحدة ) Tاختبار  -5
أـ زادت أو قمت عف ذلؾ. ولقد تـ استخدامو لمتأكد  6وصمت إلي الدرجة المتوسطة وىي 

 داللة المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.مف 
( لمعرفة ما إذا كاف Independent Samples T-Testفي حالة عينتيف ) Tاختبار  -6

 ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة. 
  One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادي -7

إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجموعات أو أكثر مف لمعرفة ما 
 البيانات.

تحميؿ اإلنحدار وذلؾ لقياس األثر بيف المتغيرات.) أثر المتغيرات المستقمة عمى المتغير  -8
 التابع.

  



 

 
 
 
 
 

 

 الخامس الفصل
 العممي لمدراسةاإلطار 

ومناقشة الدراسة  تحميل مجاالت
 فرضياتيا
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 الخامس الفصل
 اإلطار العممي لمدراسة

 ومناقشة فرضياتياالدراسة  تحميل مجاالت
 تمييد: 

حيث يتضمف تحمياًل مفصاًل لمجاالت الدراسة  يمثؿ ىذا الفصؿ اإلطار العممي لمدراسة
مناقشتيا  وعرضًا لنتائج الدراسة، وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة وفرضيات الدراسة و 
بيدؼ التعرؼ  برز نتائج االستبانة والتي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ فقراتياأل اً استعراضو 

ىيئة راسة حالة موظفي د -عمى" العوامؿ التي تؤثر في اتجاىات الموظفيف نحو التقاعد المبكر"
  .غزة  -االقميمي ونروا" ، المكتب" اال -الفمسطينييف وتشغيؿ الالجئيف األمـ المتحدة إلغاثة

 اختبار فرضيات الدراسة: أواًل: 
 اختبار حول متوسط درجة اإلجابة يساوي درجة الحياد )درجة الموافقة المتوسطة(: 

لمعرفة ما إذا كاف المتوسط الحسابي لدرجة االستجابة لكؿ فقرة  Tتـ استخداـ اختبار        
أـ تختمؼ عنيا اختالفًا جوىريًا أي  6مف فقرات محاور االستبانة تساوي القيمة المتوسطة وىي 

( أكبر مف مستوى الداللة )حسب نتائج برنامج (Sig.P-valueبصورة واضحة. إذا كانت 
SPSSصفرية ويكوف في ىذه الحالة آراء أفراد العينة تقترب ( فإنو ال يمكف رفض الفرضية ال

( أقؿ مف مستوى (Sig. P-value، أما إذا كانت 6مف القيمة المتوسطة )المحايد( وىى 
الداللة   فيتـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة القائمة بأف متوسط درجة اإلجابة 

ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متوسط تختمؼ عف القيمة المتوسطة )المحايد( ، وفي 
اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوىرية عف القيمة المتوسطة )المحايد(. وذلؾ مف خالؿ إشارة 
قيمة االختبار فإذا كانت اإلشارة موجبة فمعناه أف المتوسط الحسابي لإلجابة  يزيد عف القيمة 

 المتوسطة )المحايد( والعكس صحيح.
  



 

 76

 

 ل فقرات مجاالت الدراسة:تحميثانيًا: 
 المجال األول: الوضع المالي لممؤسسة:

لمعرفة ما إذا كاف متوسط درجة االستجابة قد وصؿ إلي درجة  Tتـ استخداـ اختبار 
أـ اختمؼ عنيا )أكبر مف أو أقؿ مف الدرجة المتوسطة(،  6الحياد )الدرجة المتوسطة( وىي 

 (.5.1والنتائج كما في جدوؿ رقـ )
 لكل فقرة من فقرات مجال "الوضع المالي لممؤسسة" (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  :(4.4جدول )

 الفقرة  #
المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 الترتيب

1.  
أثر سوء الوضع المالي في المؤسسة عمى قرارؾ باالتجاه 

 نحو التقاعد المبكر.
62.05 1.478 0.141 4 

 1 0.000* 11.024 74.11 كنت عمى اطالع دائـ عمى الوضع المالي لممؤسسة.  .2

3.  
تدني مستوى الراتب الذي كنت تتقاضاه مف المؤسسة 

 7 0.000* 6.914- 49.70 دفعؾ إلى التقاعد مبكرًا.

4.  
أثر نظاـ المكافآت المالية في المؤسسة عمى اتجاىؾ نحو 

 6 0.999 0.001 60.00 التقاعد المبكر.

5.  
فضمت التقاعد المبكر لضعؼ الحوافز المادية في 

 5 0.874 0.159 60.17 المؤسسة.

6.  
كانت المؤسسة تساىـ في مدخراتؾ كموظؼ بشكؿ 

 مرٍض.
68.41 9.077 *0.000 3 

7.  
نظاـ االدخار في المؤسسة عمى قرارؾ باالتجاه إلى  أثر

 التقاعد المبكر.
73.58 11.332 *0.000 2 

  0.000* 4.477 64.00 جميع فقرات المحور معاً                  

 .(05.0* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة )

  



 

 77

 

 : يتضح ما يمي( 5.1الجدول رقم )من خالل 

 : ل كانتحسب الوزن النسبي في ىذا المجا ةأن أعمى فقر  -1

ع دائم عمى الوضع المالي " كنت عمى اطالالتي نصت عمى و ( 2الفقرة رقـ )
قد مما يدؿ عمى أف الفقرة  )%74.11) احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي قد، ف"لممؤسسة

 مف قبؿ أفراد العينة. كبيرةموافقة حصمت عمى درجة 
 : إلى ويعزو الباحث ذلك

في صورة األوضاع أف ىناؾ سياسة واضحة تتبعيا إدارة األونروا لوضع موظفييا 
 .المالية لممؤسسة

 اىتماـ الموظفيف بالوضع المالي لممؤسسة التي يعمموف بيا.
 أف الوضع المالي لممؤسسة يعتبر أمر ييـ معظـ الموظفيف. 

 : ل كانتحسب الوزن النسبي في ىذا المجا ةفقر دنى أن أ -2

تتقاضاه من تدني مستوى الراتب الذي كنت " ( التي نصت عمى 3الفقرة رقـ )
، مما )%49.70) بوزف نسبي األخيرةقد احتمت المرتبة ، ف"المؤسسة دفعك إلى التقاعد مبكراً 

 مف قبؿ أفراد العينة. ضعيفةالفقرة قد حصمت عمى درجة موافقة يدؿ عمى أف 
 : إلى ويعزو الباحث ذلك

أف مستوى الراتب الذي يتقاضاه موظفي االونروا يعتبر جيد ومناسب مقارنًة بمستوى 
 يتقاضاىا الموظفيف في المؤسسات األخرى في قطاع غزة.الرواتب التي 

 أف ىناؾ نوع مف الرضا مف قبؿ الموظفيف عمى الراتب الذي يتقاضونو.

ضع المالي لممؤسسة وبشكؿ عاـ فقد تبيف أف المتوسط الحسابي النسبي لمحور الو 
( Sig).القيمة االحتمالية (، وأف 4.477( يساوي "T"%(، وأف قيمة اختبار 64.00يساوي )
مما يدؿ عمى  0.05(، وبذلؾ يعتبر المحور داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 0.000تساوي )

ىناؾ وىذا يعني أف  6أف متوسط درجة االستجابة ليذا المحور قد زاد عف درجة الحياد وىي 
 موافقة بدرجة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المحور.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى عدـ توفر بدائؿ أخرى مف فرص العمؿ أماـ ىؤالء الموظفيف   
لذلؾ نجد أف معظـ األشخاص العامميف في المؤسسات سواًء كانت مؤسسات حكومية أو غير 

 األوضاع المالية التي تمر بيا ىذه المؤسسات.    حكومية متمسكيف بيذه الوظائؼ رغـ سوء
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 توجو ممحوظ مف فيناؾ العديد مف المؤسسات تمر بأوضاع ماليو صعبة ولكننا ال نرى 
موظفييا لترؾ ىذه المؤسسات بحجة سوء الوضع المالي ليا. ونذكر ىنا عمى سبيؿ المثاؿ 

الي وتدني رواتب الموظفيف  بيا نالحظ أنو رغـ سوء الوضع المف ،المؤسسات الحكومية في غزة
 .وترؾ ىذه المؤسسات إال أننا لـ نشعر باتجاه موظفييا الى التقاعد المبكر مف العمؿ

إال أف الباحث يرى ، وبالعودة إلى النسبة الناتجة في ىذا المجاؿ، أف عامؿ الوضع 
 رًا.  المالي قد يكوف أحيانًا لو أثر في اتجاه الموظؼ نحو التقاعد مف العمؿ مبك

 واتفقت نتائج الدراسة في ىذا المجال مع عدد من الدراسات منيا:
( والتي كاف مف أىـ نتائجيا أف لمظروؼ المادية األثر في توجو ـ2011دراسة )أيخيورست،  -1

الموظؼ نحو التقاعد المبكر، حيث طبقت ىذه الدراسة عمى الدوؿ األعضاء في االتحاد 
 األوروبي.  

(،حيث أشارت نتائج ىذه الدراسة أف سوء األوضاع المالية ـ2007دراسة ) محافظة،  -2
وانخفاض العوائد المادية في المؤسسة تعتبر مف العوامؿ االساسية التي تؤثر في التقاعد 

 المبكر في األردف.

منيا تشابو الظروؼ التي يمر بيا الموظفوف في ويعزو الباحث ىذا اإلتفاؽ إلى عدة عوامؿ 
الباحث عمييا ىذه الدراسة مع الموظفوف الذيف تـ تطبيؽ ىتيف الدراستيف  المؤسسة التي طبؽ

 عمييـ، وخاصًة الظروؼ المادية.
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 المجال الثاني: الخصائص الشخصية والصحية لمموظف:
لكل فقرة من فقرات مجال "الخصائص الشخصية  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  : (4.4جدول )

 والصحية لمموظف"

 الفقرة  #
المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(.Sig) 
 الترتيب

 1 0.000* 25.385 80.70  حافظ التقاعد المبكر عمى صحتؾ. .1
 2 0.000* 24.618 78.05 اتجيت إلى التقاعد المبكر لشعورؾ باإلرىاؽ والتعب. .2
 3 0.000* 18.951 76.00 الصحية عمى قرارؾ باالتجاه نحو التقاعد المبكر. أثرت ظروفؾ .3

4. 
ضعؼ قدرتؾ عمى تحمؿ ضغوط العمؿ أثر في اتجاىؾ نحو 

 التقاعد المبكر.
72.82 13.846 *0.000 4 

5. 
فكرت بالتقاعد عف العمؿ لضعؼ قدرتؾ مف التوفيؽ بيف 

 متطمبات مينتؾ وحياتؾ االجتماعية. 
66.58 7.392 *0.000 5 

6. 
شعورؾ باإلحباط مف العمؿ دفعؾ إلى االتجاه نحو التقاعد 

 المبكر.
57.00 -2.818 *0.005 6 

  0.000* 17.922 71.86 جميع فقرات المحور معاً                   

 .(05.0المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة ) *

 : يتضح ما يمي( 5.2الجدول رقم )من خالل 

 : ل كانتحسب الوزن النسبي في ىذا المجا ةأن أعمى فقر  -1
احتمت قد  " حافظ التقاعد المبكر عمى صحتكالتي نصت عمى " و ( 1الفقرة رقـ )

موافقة عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة ، مما يدؿ )%80.70)المرتبة األولى بوزف نسبي 
 مف قبؿ أفراد العينة. كبيرة

 : إلى ويعزو الباحث ذلك

أف غالبية الوظائؼ التي كاف يعمؿ بيا أفراد عينة الدراسة تعتبر مف الوظائؼ المرىقة، 
وظيفة معمـ والتي تعتبر مف أكثر  مسمى يندرجوف تحتحيث أف أكثر مف نصؼ عينة الدراسة 

( مف الفصؿ السابؽ والذي يظير توزيع عينة 4.4الوظائؼ ارىاقًا. أنظر إلى الجدوؿ رقـ )
 الدراسة حسب المسمى الوظيفي. 

   التعب واإلرىاؽ.  مفأف طبيعة االنساف غالبًا ما تميؿ إلى الراحة واليروب 
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 : ل كانتحسب الوزن النسبي في ىذا المجا ةفقر دنى أن أ -2

من العمل دفعك إلى االتجاه نحو  شعورك باإلحباط  ( التي نصت عمى "6الفقرة رقـ )
قد  ، مما يدؿ عمى أف الفقرة)%57.00بوزف نسبي  ) األخيرة" قد احتمت المرتبة التقاعد المبكر

 مف قبؿ أفراد العينة. قميمةحصمت عمى درجة موافقة 
 : إلى الباحث ذلكويعزو 

 حب الموظفيف لطبيعة األعماؿ والوظائؼ التي كانوا يعمموف بيا.

   اىتماـ المؤسسة بالموظفيف مف الناحية المعنوية، وتقديرىا لجيودىـ وأعماليـ.

وبشكؿ عاـ فقد تبيف أف المتوسط الحسابي النسبي لمحور الخصائص الشخصية 
(، وأف القيمة 17.922( يساوي T "" %(، وأف قيمة اختبار 71.86والصحية لمموظؼ يساوي )

(، وبذلؾ يعتبر المحور داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 0.000( تساوي )Sigاالحتمالية ).
 6درجة االستجابة ليذا المحور قد زاد عف درجة الحياد وىي مما يدؿ عمى أف متوسط  0.05

 مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات المحور. كبيرة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة

نتاجو  ويعزو الباحث ذلؾ إلى أنو كمما تقدـ الموظؼ في العمر أثر ذلؾ عمى أدائو وا 
يدفعو ذلؾ بالتفكير في  وأف العمؿ في ظؿ ظروؼ صحية صعبة يؤثر عمى أداء الموظؼ مما

 ترؾ العمؿ مبكرًا.
 :المجال مع عدد من الدراسات منيا واتفقت نتائج الدراسة في ىذا

( والتي توصمت إلى أف أسباب التقاعد المبكر لمموظفيف في ـ1996دراسة ) الشالؿ،  -1
 الكويت تنحصر في خمس فئات أساسية منيا األسباب الصحية لمموظؼ.

( والتي بينت أف لصحة المرأة العاممة في السعودية تأثيرًا قويًا ـ1998دراسة ) المعبوف،  -2
 عمى اتجاىاتيا نحو التقاعد المبكر.

( والتي تشير إلى أف الصحة السيئة لمموظؼ في ـ2004دراسة )كاربانسالو وآخروف،  -3
 شماؿ فنمندا تعتبر مؤشرًا قويًا عمى التقاعد المبكر. 

مت إلى وجود عوامؿ متعددة تدفع بالمعممة القطرية ( والتي توصـ2007دراسة )العماري،  -4
إلى التفكير بطمب التقاعد ومف ىذه العوامؿ العوامؿ والخصائص الشخصية لممعممة 

 القطرية.  
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( والتي تشير إلى أف الصحة الجيدة والقدرة الجيدة ـ2009دراسة )مونيكا إيفوف بونسدورؼ، -5
الموظؼ في فنمندا لمواصمة العمؿ بداًل مف  عمى العمؿ ىما مف العوامؿ اليامة التي تساعد

 التقاعد المبكر.
( حيث أشارت نتائج ىذه الدراسة أف األمور الصحية بشكؿ عاـ ـ2014دراسة ) سعدا،  -6

 تعتبر مف أولى األسباب التي تدفع الموظفيف نحو التقاعد المبكر في سوريا.
ألمور التي تدفع الموظفيف ( والتي تشير نتائجيا إلى أف احد اـ2007دراسة ) محافظة،  -7

 نحو التقاعد المبكر الحالة الصحية.
( حيث أشارت نتائج ىذه الدراسة أف لمحالة الصحية لمموظؼ في ـ2002دراسة )مخيمر،  -8

 مصر األثر الواضح عمى قرار التقاعد المبكر. -محافظة االسماعيمية
لدراسة يروف أف ( والتي توصمت إلى أف غالبية أفراد عينة اـ2016دراسة )حسنيف،  -9

 الجسدي النشاط مف يزيد و الموظؼ صحة عمى فمسطيف يحافظ -التقاعد المبكر في غزة
 .لو

ويعزو الباحث ىذا اإلتفاؽ بيف دراستو وىذه الدراسات في ىذا المجاؿ لتشابو بيئة العمؿ في 
معظـ ىذه الدراسات، وكذلؾ طبيعة العمؿ لمعظـ الموظفيف الذيف تـ تطبيؽ ىذه الدراسات 

 عمييـ، حيث أف غالبية الموظفوف الذيف تـ تطبيؽ ىذه الدراسات عمييـ ىـ مف المعمموف.   
 :دراسة نتائج الدراسة في ىذا المجال مع واختمفت 
  ، ( والتي تشير نتائجيا إلى أف التقاعد مرتبط ـ2008)كوي نورما و مارتف ليندبـو

 ارتباطًا سمبيًا مع صحة الفرد، حيث أف التقاعد يؤدي إلى حالة صحية أسوأ. 
بيف دراستو وىذه الدراسة إلى إختالؼ عينة الدراسة في كال  ويعزو الباحث ىذا اإلختالؼ

  الدراستيف واختالؼ طبيعة وظائفيـ. 
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 المجال الثالث: استثمار المدخرات في مشاريع أخرى:
لكل فقرة من فقرات مجال "استثمار المدخرات في  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (4.4جدول )

 مشاريع أخرى"

 الفقرة  #
المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 
 الترتيب

 2 0.000* 10.029 70.06 اتجيت الى التقاعد المبكر لمحصوؿ عمى مدخراتؾ. .1

2. 
أتاح قرار التقاعد المبكر الفرصة لؾ لالستفادة مف 

 مدخراتؾ.
72.52 12.970 *0.000 1 

 5 0.004* 2.940- 55.64 المتالكؾ مشاريع وأعماؿ أخرى.فكرت بالتقاعد المبكر  .3

4. 
تمكنت مف االستفادة بشكؿ كبير مف مدخراتؾ بعد 

 التقاعد مبكرًا مف العمؿ.
62.88 2.771 *0.006 4 

5. 
نجاح بعض الموظفيف المتقاعديف في توظيؼ مدخراتيـ 

 6 0.000* 8.503- 49.47 دفعؾ إلى االتجاه نحو التقاعد المبكر.

6. 
فكرت بالتقاعد المبكر ألف أنظمة المؤسسة لـ تعطيؾ 

 حؽ التصرؼ بمدخراتؾ.
70.05 8.876 *0.000 3 

  0.000* 4.154 63.44 جميع فقرات المحور معاً                  

 .(05.0* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة )

 : ما يمي يتضح( 5.3الجدول رقم )من خالل 

 : ل كانتحسب الوزن النسبي في ىذا المجا ةأن أعمى فقر  -1

أتاح قرار التقاعد المبكر الفرصة لك لالستفادة من  التي نصت عمى "و ( 2رقـ ) الفقرة
، مما يدؿ عمى أف الفقرة قد )%72.52قد احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي  )ف" مدخراتك 

 قبؿ أفراد العينة.حصمت عمى درجة  موافقة كبيرة مف 

 : إلى ويعزو الباحث ذلك

 ومف ثـ  الموظؼ مف مميزات التقاعد المبكر مف حيث الحصوؿ عمى مدخراتوستفادة ا
 استغالليا في أعماؿ ومشاريع خاصة.

  صعوبة األوضاع المعيشية التي يمر بيا الموظفوف ىنا في قطاع غزة مما يدفعيـ ذلؾ إلى
 .في مشاريع أخرىالمجوء إلى استغالؿ مدخراتيـ 

  سياسيةال ألوضاعنتيجة لزمات مالية المؤسسة ألخشية تعرض  . 
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 : ل كانتحسب الوزن النسبي في ىذا المجا ةفقر  دنىأن أ -2

نجاح بعض الموظفين المتقاعدين في توظيف  التي نصت عمى "و ( 5الفقرة رقـ )
بوزف نسبي  األخيرة." قد احتمت المرتبة مدخراتيم دفعك إلى االتجاه نحو التقاعد المبكر

 مف قبؿ أفراد العينة.قميمة  ، مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة موافقة )49.47%)
 : إلى ويعزو الباحث ذلك

 .تخوؼ الموظؼ المقبؿ عمى التقاعد مف الفشؿ والخسارة لممشاريع التي ينوى عمميا
خريف مف المتقاعديف آلكا بالعمؿ االستثماري لمموظفيف الكافيةية ار والدعدـ توفر الخبرة 

الذيف تتوفر لدييـ تمؾ الميزات في العمؿ االستثماري كمشاركة االقرباء واالصدقاء وغيرىا مف 
نجاح بعض الموظفيف ف فإوفورات الحجـ  وبالتالي  المميزات التي يطمؽ عمييا اقتصادياً 

وراء اتجاه الموظفيف نحو دافعًا ورة أف يكوف ليس بالضر في توظيؼ مدخراتيـ المتقاعديف 
   التقاعد المبكر.

وبشكؿ عاـ فقد تبيف أف المتوسط الحسابي النسبي لمحور استثمار مدخراتؾ في مشاريع 
(، وأف القيمة االحتمالية 4.154(يساوي "T"%(، وأف قيمة اختبار 63.44أخرى يساوي )

.(Sig( تساوي )وبذلؾ يعتبر المحور 0.000 ،) مما  0.05داؿ إحصائًيا عند مستوى داللة
وىذا يعني  6يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المحور قد زاد عف درجة الحياد وىي 

 أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المحور.

يؼ أفضؿ خارج المؤسسة مف توظ ظؼ قد يجد فرصويعزو الباحث ذلؾ إلى أف المو 
أموالو المرىونة لدى المؤسسة والتي ال يمتمؾ الحؽ في التصرؼ بيا إال في حاؿ التقاعد المبكر 
مف العمؿ وترؾ المؤسسة، وىناؾ عدة نماذج واقعية مف موظفي االونروا في غزة الذيف أصبحوا 
اآلف مف كبار المستثمريف في عدة قطاعات وشركات في غزة مثؿ العقارات والمقاوالت 

 اعات التجارية والصناعية أيضًا بعد تركيـ المؤسسة والحصوؿ عمى مدخراتيـ.والقط
 وتتفق نتائج الدراسة في ىذا المجال مع عدد من الدراسات منيا:

( حيث توصمت ىذه الدراسة إلى أف ممارسة العمؿ الحر ـ2005دراسة المطيري ) -1
 في المدنييف المبكر الموظفيفوالمشاريع الخاصة مف أكثر العوامؿ تأثيرًا في قرار التقاعد 

 السعودي. الخدمة المدنية نظاـ
( والتي مف نتائجيا أف أنظمة التقاعد التي تقدـ ـ2007دراسة ) فيشر وسوسا بوزا،  -2

 لمموظؼ عوائد انتفاع سخية تشجع الرحيؿ المبكر مف العمؿ.   



 

 84

 

 المجال الرابع: طبيعة الوظيفة:
 لكل فقرة من فقرات مجال "طبيعة الوظيفة" (.Sig)حتمال المتوسط الحسابي وقيمة اال :(4.1جدول )

 الفقرة  #
المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

 قيمة االختبار
القيمة 

االحتمالية 
(Sig). 

 الترتيب

1. 
أثرت طبيعة عممؾ عمى قرارؾ بالتقاعد مبكرًا عف 

 العمؿ.
67.35 5.767 *0.000 3 

2. 
عممت بيا ىي فكرت بالتقاعد المبكر؛ ألف الوظيفة التي 

 ليست الوظيفة التي تناسبؾ.
37.05 -18.553 *0.000 7 

تكميفؾ بأعباء وأعماؿ إضافية أثر عمى قرارؾ باالتجاه  .3
 نحو التقاعد عف العمؿ مبكرًا.

72.00 9.104 *0.000 2 

4. 
ضعؼ تطبيؽ نظاـ الترقيات بمينية في المؤسسة دفعؾ 

 العمؿ.إلى االتجاه نحو التقاعد المبكر عف 
60.05 0.051 0.959 4 

5. 
مينتؾ لـ تشبع طموحاتؾ الوظيفية ؛ لذلؾ فكرت 

 بالتقاعد المبكر. 
45.58 -12.155 *0.000 6 

6. 
مينتؾ لـ تضيؼ لؾ أي مكانو اجتماعية لذا فكرت 

 8 0.000* 23.055- 34.41 بترؾ العمؿ مبكرًا. 

7. 
ضعؼ  رغبتؾ في العمؿ الحالي دفعؾ إلى التفكير 

 بالتقاعد المبكر.
57.05 -2.401 *0.017 5 

8. 
االستمرار عمى روتيف محدد في العمؿ وعدـ التغيير 

 دفعؾ إلى التقاعد مف العمؿ.  
78.94 13.150 *0.000 1 

  0.000* 3.805- 56.55 جميع فقرات المحور معاً                         

 .(05.0داللة )* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوي 

 : يتضح ما يمي( 5.4الجدول رقم )من خالل 

 : ل كانتحسب الوزن النسبي في ىذا المجا ةأن أعمى فقر  -1

االستمرار عمى روتين محدد في العمل وعدم التغيير ( التي نصت عمى "8الفقرة رقـ )
، مما يدؿ )%78.94قد احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي  ) دفعك إلى التقاعد من العمل" 

 مف قبؿ أفراد العينة. عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة  موافقة كبيرة
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 : إلى ويعزو الباحث ذلك

 .أف األعماؿ الروتينية في المؤسسات تقمؿ مف نسبة اإلبداع والتطوير الذاتي لدى الموظفيف 
  تذكر في العمؿ يدفعيـ إلى التفكير في ترؾ أف عدـ شعور الموظفيف بتحقيؽ أي انجازات

 العمؿ.
 عمى استمرار لزمف دوف أي تغيير يذكر، يؤثر سمبيًا االستمرار في العمؿ لمدة طويمة مف ا

   الموظؼ في العمؿ.

 : ل كانتحسب الوزن النسبي في ىذا المجا ةفقر  دنىأن أ -2

مينتك لم تضيف لك أي مكانو اجتماعية لذا فكرت  التي نصت عمى "( 8الفقرة رقـ )
، مما يدؿ عمى أف )%34.41بوزف نسبي  ) خيرةقد احتمت المرتبة األ "  بترك العمل مبكراً 

 مف قبؿ أفراد العينة. قميمةالفقرة قد حصمت عمى درجة  موافقة 
 : إلى ويعزو الباحث ذلك

     الوظائؼ واألعماؿ التي تقدميا "األونروا" ىي أعماؿ ووظائؼ ذات قيمة أف غالبية 
اجتماعية عالية وليا مكانتيا في المجتمع الفمسطيني كالمعمميف واألطباء والميندسيف وغيرىا مف 

 الوظائؼ اليامة.
أف عمؿ الموظؼ في أي مؤسسة خدماتية يجعمو يشعر بمكانتو في المجتمع وأنو يحمؿ 

 رسالة يؤدييا. 

وبشكؿ عاـ فقد تبيف أف المتوسط الحسابي النسبي لمحور طبيعة الوظيفة يساوي 
( تساوي Sig(، وأف القيمة االحتمالية ).-3.805(يساوي  T""%(، وأف قيمة اختبار 56.55)
مما يدؿ عمى أف  0.05يعتبر المحور داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة (، وبذلؾ 0.000)

وىذا يعني أف ىناؾ  6متوسط درجة االستجابة ليذا المحور قد نقص عف درجة الحياد وىي 
 موافقة ضعيفة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المحور.

غزة و شح إلى صعوبة األوضاع التي يمر بيا سكاف قطاع ذلؾ  ويعزو الباحث
الوظائؼ وعدـ توفر فرص عمؿ، األمر الذي يدفع الموظؼ مف التمسؾ بوظيفتو وعدـ تركيا 

 .التي يعمؿ بيا ميما كانت طبيعة الوظيفة
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 وتتفق نتائج الدراسة في ىذا المجال مع عدد من الدراسات منيا:

( حيث أظيرت نتائج ىذه الدراسة عمى عدـ وجود تأثيرات لعدة ـ2013دراسة ) دواس،  -1
متغيرات عمى قرار التقاعد ومف ضمف ىذه المتغيرات متغير طبيعة العمؿ في المدرسة في 

 مدينة الرياض في السعودية. 
( والتي توصمت إلى عدة نتائج مف أىميا أف المعمميف والمعممات ـ2012دراسة ) مخيمر،  -2

عد بؿ يفضموف البقاء في العمؿ عف التقاعد المبكر وعدـ وجود تأثير ال يرغبوف بالقا
 لتخصص المعمـ سواء كاف عممي أو أدبي عمى اتجاىاتو نحو التقاعد المبكر.

( والتي تشير نتائجيا إلى عدـ وجود فروقات ذات داللة احصائية ـ2001دراسة) الغامدي، -3
و التقاعد المبكر، ومف ىذه المتغيرات بيف عدة متغيرات واتجاه الموظفيف في السعودية نح

 ) مدير أو مدير مساعد أو معمـ أو مرشد طالبي(.    متغير طبيعة العمؿ داخؿ المدرسة
 :دراسةا المجال مع نتائج الدراسة في ىذ تواختمف

( والتي أشارت إلى أف لظروؼ العمؿ تأثير عمى قرار ـ1997)كرونيستر وآخروف،  
 التقاعد المبكر.
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 المجال الخامس: األمن الوظيفي:
 لكل فقرة من فقرات مجال "األمن الوظيفي" (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (4.4جدول )

 الفقرة  #
المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

.( Sig) 
 الترتيب

1. 
شعورؾ بضعؼ االستقرار الوظيفي جعمؾ تتجو 

 إلى التقاعد المبكر. 
59.05 -0.656 0.512 2 

2. 
شعورؾ بعدـ تحقيؽ ذاتؾ وأنت تمارس عممؾ 

 دفعؾ إلى التقاعد مف العمؿ.
44.00 -9.681 *0.000 6 

لو تحققت جميع احتياجاتؾ كموظؼ لما فكرت  .3
 بالتقاعد عف العمؿ مبكرًا.

77.05 13.463 *0.000 1 

4. 
ضعؼ األماف الوظيفي في المؤسسة جعمؾ تتجو 

 إلى التقاعد المبكر.
55.88 -3.377 *0.001 3 

5. 
عامؿ األمف الوظيفي كاف لو دور كبير في  قرارؾ 

 بالتقاعد عف العمؿ. 
52.58 -5.958 *0.000 5 

6. 
ضعؼ الرضا الوظيفي لديؾ كاف لو أثر كبير 

 4 0.000* 4.949- 53.94 التقاعد المبكر.عمى قرارؾ باالتجاه نحو 

  0.007* 2.735- 57.08 جميع فقرات المحور معاً 

 .(05.0* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة )

 : يتضح ما يمي( 5.5الجدول رقم )من خالل 

 : ل كانتحسب الوزن النسبي في ىذا المجا ةأن أعمى فقر  -1
لو تحققت جميع احتياجاتك كموظف لما فكرت التي نصت عمى " و ( 3رقـ ) الفقرة

، مما يدؿ عمى )%77.05قد احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي  ) بالتقاعد عن العمل مبكراً"
 مف قبؿ أفراد العينة.عالية  درجة موافقةأف الفقرة قد حصمت عمى 

 : إلى ويعزو الباحث ذلك

االحتياجات المادية خاصًة احتياجات الموظفيف في المؤسسة، و  كافةعدـ توفر 
وغيرىا مف االحتياجات التي ترفع مف مستوى الرضا الوظيفي  وكذلؾ األمف الوظيفي والمعنوية،

 لدى العامميف. 
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ضعؼ الحوافز المقدمة مف إدارة المؤسسة والتي قد تكوف سببًا في اتجاه الموظؼ إلى 
 ترؾ العمؿ.  

 : ل كانتحسب الوزن النسبي في ىذا المجا ةفقر  أدنىأن  -2

شعورك بعدم تحقيق ذاتك وأنت تمارس عممك دفعك التي نصت عمى " و ( 2الفقرة رقـ )
، مما يدؿ عمى أف )%44.00) نسبيبوزف  خيرةقد احتمت المرتبة األ "إلى التقاعد من العمل

 العينة.مف قبؿ أفراد  متدنيةالفقرة قد حصمت عمى درجة  موافقة 

 : إلى ويعزو الباحث ذلك

 لمجيود التي يبذلونيا.  واحتراميا تقدير المؤسسة لموظفييا وتثمينيا 
  مقارنًة بالمؤسسات األخرى في قطاع  جود نسبة مف الرضا الوظيفي لدى موظفي األونرواو

 غزة.

وبشكؿ عاـ فقد تبيف أف المتوسط الحسابي النسبي لمحور األمف الوظيفي يساوي 
( تساوي Sig(، وأف القيمة االحتمالية ).-2.735 (يساوي  T%(، وأف قيمة اختبار 57.08)
مما يدؿ عمى أف  0.05(، وبذلؾ يعتبر المحور داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 0.007)

وىذا يعني أف ىناؾ  6محور قد نقص عف درجة الحياد وىي متوسط درجة االستجابة ليذا ال
 موافقة ضعيفة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المحور.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى عدـ توفر البدائؿ المناسبة لمعمؿ في قطاع غزة نظرًا لسوء 
غير و وظفيف في المؤسسات الحكومية أاألوضاع االقتصادية والسياسية، حيث يرى معظـ الم

حكومية في غزة أف الحصوؿ عمى فرصة عمؿ في ظؿ ىذه األوضاع الصعبة ىو أمر ليس ال
أف غالبية الموظفيف يتمسكوف بوظائفيـ رغـ ضعؼ األمف الوظيفي  يرى الباحثبالسيؿ، ولذلؾ 

 أو الرضا الوظيفي في ىذه المؤسسات. 
فعمى سبيؿ المثاؿ نرى العديد مف الموظفيف يعمموف عمى نظاـ العقود المؤقتة في العديد 

انيـ متمسكوف بالعمؿ في ىذه  يرى الباحثمف المؤسسات في قطاع غزة ولكف رغـ ذلؾ 
 المؤسسات ولـ يتركوا ىذه المؤسسات وذلؾ لعدـ توفر بدائؿ لمعمؿ.

 :دراسة ائج الدراسة في ىذا المجال معوتتفق نت -

( والتي غطت استبانتيا أبعادًا أساسية لمرضا الميني ) الوظيفي (، ـ1996)الشالؿ، 
 وتبيف مف خالؿ الدراسة وجود ارتباط ضعيؼ بيف جميع أبعاد الرضا الميني و التقاعد المبكر.
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 :واختمفت نتائج الدراسة مع دراسة

( والتي توصمت إلى أف العوامؿ والسياسات الداخمية لممؤسسة ـ2011)أيخيورست، 
 ومف ضمنيا عامؿ األمف الوظيفي ىي العامؿ الرئيسي النتقاؿ الموظؼ مف العمؿ إلى التقاعد.     

 

 المجال السادس: العوامل النفسية لمموظف:
لكل فقرة من فقرات مجال "العوامل النفسية  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (4.4جدول )

 لمموظف"

 الفقرة  #
المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1. 
أثرت الضغوط النفسية المصاحبة لمعمؿ عمى قرارؾ 

 بالمجوء إلى التقاعد المبكر.
77.23 17.335 *0.000 2 

2. 
عدـ اكتسابؾ لخبرات جديدة في العمؿ أثر عمى اتجاىؾ 

 5 0.037* 2.098 63.23 نحو التقاعد المبكر. 

3. 
الشعور بعدـ المساواة بيف الموظفيف يؤثر نفسيًا عمى 

 الموظؼ ، مما يجعمو يفكر بالتقاعد مبكرًا.
79.88 18.014 *0.000 1 

4. 
الموظؼ تحقيؽ إنجازات ذات قيمة عالية في العمؿ يبعد 

 عف التفكير بالتقاعد المبكر
74.82 12.283 *0.000 3 

5. 
أثرت طبيعة العالقة بينؾ وبيف إدارة المؤسسة عمى 

 قرارؾ بالتقاعد مف العمؿ.
39.76 -14.122 *0.000 7 

6. 
التقاعد عف  عمىشعورؾ بعدـ تقدير جيودؾ شجعؾ 

 العمؿ مبكرًا.
41.17 -12.817 *0.000 6 

7. 
شعورؾ بعدـ الراحة النفسية وأنت تمارس عممؾ أثر عمى 

 قرارؾ بالتقاعد المبكر مف العمؿ. 
68.00 7.175 *0.000 4 

  0.000* 4.100 63.44 جميع فقرات المحور معاً 

 .(05.0* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة )
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 : يمي يتضح ما( 5.5الجدول رقم )من خالل 

 : ل كانتحسب الوزن النسبي في ىذا المجا ةأن أعمى فقر  -1

الشعور بعدم المساواة بين الموظفين يؤثر نفسيًا التي نصت عمى "و ( 3الفقرة رقـ )
" قد احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي  عمى الموظف مما يجعمو يفكر بالتقاعد مبكرًا 

 مف قبؿ أفراد العينة. عالية، مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة  موافقة )79.88%)
 : إلى ويعزو الباحث ذلك

 .يجابيًا في استمرار الموظؼ في عممو  أف العوامؿ النفسية تعتبر عاماًل مؤثرًا وا 
  نحو ترؾ أف الجانب النفسي لمموظفيف يعتبر أمرًا ىامًا ويمعب دورًا بارزًا في اتجاه الموظؼ

 العمؿ أو االستمرار بو.
  أف التمييز بيف الموظفيف وعدـ المساواة بينيـ في الترقيات والمكافآت يؤثر سمبًا عمى نفسية

 الموظؼ وعمى قراره  بترؾ العمؿ. 
 : ل كانتحسب الوزن النسبي في ىذا المجا ةفقر  دنىأن أ -2

بينك وبين إدارة المؤسسة عمى أثرت طبيعة العالقة  التي نصت عمى "و ( 5الفقرة رقـ )
، مما يدؿ عمى )%39.76)بوزف نسبي  خيرة" قد احتمت المرتبة األ قرارك بالتقاعد من العمل

 مف قبؿ أفراد العينة. متدنيةأف الفقرة قد حصمت عمى درجة  موافقة 
 : إلى ويعزو الباحث ذلك

  موظفييا وفؽ اجراءات أف ىناؾ سياسة وفمسفة واضحة مف قبؿ المؤسسة لمتعامؿ مع
 وقوانيف ولوائح إدارية منظمة.

  اف عممية االتصاؿ والتواصؿ بيف إدارة المؤسسة والموظفيف واضحة ومبنية عمى الشفافية
 بعيدًا عف المصالح الشخصية.

  وضوح األعماؿ والواجبات المنوطة بكؿ مف إدارة المؤسسة والموظفيف بعيدًا عف الصراعات
 يف.والخالفات بيف الطرف

وبشكؿ عاـ فقد تبيف أف المتوسط الحسابي النسبي لمحور العوامؿ النفسية لمموظؼ       
( Sig(، وأف القيمة االحتمالية ).4.100(يساوي  "T"%(، وأف قيمة اختبار 63.44يساوي )
مما يدؿ عمى  0.05(، وبذلؾ يعتبر المحور داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 0.000تساوي )
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وىذا يعني أف ىناؾ  6ة االستجابة ليذا المحور قد زاد عف درجة الحياد وىي أف متوسط درج
 مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المحور. متوسطة موافقة

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أىمية العامؿ النفسي والراحة النفسية في العمؿ داخؿ المؤسسة       
د شعور الموظؼ بالراحة النفسية في العمؿ لما لو مردود ايجابي عمى أداء الموظؼ، فكمما زا

 أبعده ذلؾ مف التفكير بترؾ المؤسسة وتمسكو بالعمؿ وزيادة االنتاجية.

 واتفقت نتائج الدراسة في ىذا المجال مع عدد من الدراسات منيا:

( والتي توصمت إلى أف أسباب التقاعد المبكر تنحصر في خمس ـ1996دراسة ) الشالؿ،  -1
 ضمف ىذه الفئات العامؿ النفسي. فئات أساسية ومف

( والتي خمصت إلى عدد مف التوصيات منيا أف االىتماـ ـ2001دراسة ) الغامدي، -2
باألوضاع النفسية لممعمميف يزيد مف رضاىـ الوظيفي وبالتالي عدـ التفكير بترؾ العمؿ 

 مبكرًا.
التقاعد ( والتي أكدت عمى مدى تأثير الجانب النفسي عمى ـ2008دراسة )اليمالف،  -3

 المبكر في الكويت.
( حيث توصمت إلى أف وجود عوامؿ نفسية ـ2009، مونيكا إيفوف بونسدورؼدراسة ) -4

 إيجابية متعمقة بالعمؿ تدفع الموظفيف لمواصمة العمؿ بداًل مف التقاعد المبكر.
والتي أكدت عمى مدى تأثير العوامؿ النفسية  (ـ2009) بنسدوؼ وآخروف،  دراسة -5

 ظؼ عمى قرار التقاعد المبكر.والشخصية لممو 
( والتي تشير أف األسباب النفسية مف أحد األسباب التي تدفع ـ2014دراسة ) سعدا،  -6

 المدرسيف إلى التقاعد المبكر.
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العوامل التي تؤثر في اتجاىات الموظفين نحو التقاعد  تحميل جميع فقرات االستبانة : )ثالثًا: 
  : (المبكر

لمعرفة ما إذا كاف متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلي  T "اختبار "  استخداـتـ 
أـ تختمؼ عنيا )أكبر مف أو أقؿ مف الدرجة  6درجة الحياد )الدرجة المتوسطة( وىي 

 (.5.7المتوسطة(، وكانت النتائج كما ىي موضحة في الجدوؿ رقـ )
عوامل التي تؤثر في اتجاىات الموظفين نحو مل"  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (4.4جدول )  

 : " التقاعد المبكر

المتوسط  الفقرة 
 الحسابي 

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 

 0.000 4.618 62.73 6.27 المتغيرات المستقمة

 .(05.0* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة )

( تبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المتغيرات المستقمة 5.7مف خالؿ جدوؿ )
وأف القيمة االحتمالية  4.618% وقيمة االختبار 62.73، أي بوزف نسبي  6.27تساوي 

.(Sig تساوي )وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى  0.000 ،
يدؿ عمى  -نظر الباحث مف وجية –لمستقمة عمى قرار التقاعد المبكر، وىذا تأثير المتغيرات ا

ؿ ولو بدرجة متوسطة لمموظفيف إلى التقاعد المبكر، وأف فكرة التقاعد المبكر مف أف ىناؾ مي
لعدة أسباب تتعمؽ بالحالة الصحية،  الميؿالعمؿ حاضرة في أذىاف الموظفيف ويبرر الباحث ىذا 

 والحالة المادية و الحالة النفسية لمموظؼ. 

( ودراسة ـ2016وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات كدراسة ) حسنيف، 
( حيث توصمت ىذه ـ2008( ودراسة )جاري جونسوف و جوزيؼ جايتينو،ـ2008)سماعنة،

ؿ الموظفيف نحو التقاعد المبكر، حيث استيدفت الدراسات إلى أف ىناؾ توجو ايجابي مف قب
( الموظفيف المدنييف في القطاع العاـ في غزة ، أما دراسة ـ2016دراسة ) حسنيف، 

( فاستيدفت معممي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شماؿ الضفة ـ2008) سماعنة،
( فتشير ـ2008جايتينو،الغربية في فمسطيف، أما بالنسبة لدراسة )جاري جونسوف و جوزيؼ 
 العاـ الفيـ بقوة ويؤيدوف نتائجيا إلى أف المعمميف يوافقوف عمى الخطط المحفزة لمتقاعد المبكر،
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 المبكر، التقاعد لخطط المفضمة االتجاىات إلى وباإلضافة المبكر، التقاعد حوافز اختيار لخطط
 المبكر .     التقاعد في األكيدة رغبتيـ عف معمميف أربعة كؿ ثالثة مف عبر فقد

 التقاعد المبكر من العمل:قرار المجال السابع: 
التقاعد المبكر  " قرار: لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (4.4جدول )

 العمل" من

 الفقرة  #
المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

.(Sig) 
 الترتيب

1. 
يتيح التقاعد المبكر مف العمؿ الفرصة لمموظؼ مف مراعاة 

 األسرة وحؿ مشكالتيا.
84.41 28.835 *0.000 2 

2. 
التقاعد المبكر يتيح الفرصة لمموظؼ في اكتشاؼ نفسة 

 مف جديد. 
63.88 3.289 *0.001 9 

 3 0.000* 21.282 81.11 يحافظ التقاعد المبكر مف العمؿ عمى صحة الموظؼ . .3

التقاعد المبكر مف العمؿ يتيح الفرصة لمموظؼ مف متابعة  .4
 أعمالو األخرى الخاصة.

75.94 15.950 *0.000 5 

5. 
التقاعد المبكر مف العمؿ يعطي الفرصة لمموظفيف في 

 ممارسة المزيد مف األنشطة االجتماعية .
77.88 17.726 *0.000 4 

6. 
مف  التقاعد المبكر مف العمؿ يعطي الموظؼ الفرصة

 التصرؼ بمدخراتو بشكؿ أفضؿ.
72.05 9.814 *0.000 7 

 8 0.000* 9.603 68.35 التقاعد المبكر يفقد المؤسسة العديد مف الكفاءات االدارية. .7

التقاعد المبكر لمموظفيف يضيؼ أعباء مالية عمى  .8
 المؤسسة. 

74.41 13.966 *0.000 6 

9. 
يتيح التقاعد المبكر الفرصة لحؿ مشكمة الخريجيف الباحثيف 

 عف العمؿ. 
88.00 35.653 *0.000 1 

10. 
يؤثر التقاعد المبكر مف العمؿ لمموظفيف عمى أداء 

 المؤسسة.
57.11 -2.170 *0.031 10 

  0.000* 21.255 74.31 جميع فقرات المحور معاً 

 .(05.0مستوي داللة )* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند 
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 : يتضح ما يمي( 5.8الجدول رقم )من خالل 

 : ل كانتحسب الوزن النسبي في ىذا المجا ةأن أعمى فقر  -1

يتيح التقاعد المبكر الفرصة لحل مشكمة الخريجين التي نصت عمى "و ( 9الفقرة رقـ )
، مما يدؿ عمى أف )%88.00بوزف نسبي )قد احتمت المرتبة األولى ، ف" الباحثين عن العمل

 مف قبؿ أفراد العينة. الفقرة قد حصمت عمى درجة  موافقة كبيرة
 : إلى ويعزو الباحث ذلك

 .أف قرارات التقاعد المبكر تفتح المجاؿ أماـ العديد مف الخريجيف لشغؿ الوظائؼ الشاغرة 
 .عدـ توفر فرص عمؿ كافية أماـ الخريجيف 
  .وجود أزمة حقيقية في قطاع غزة في عممية توظيؼ الخريجيف الجدد 
 : ل كانتحسب الوزن النسبي في ىذا المجا ةفقر  دنىأن أ -2

يؤثر التقاعد المبكر من العمل لمموظفين عمى  التي نصت عمى "و ( 10الفقرة رقـ )
، مما يدؿ عمى أف )%57.11)بوزف نسبي  خيرةاحتمت المرتبة األ ، حيث"  أداء المؤسسة

 مف قبؿ أفراد العينة. ضعيفةالفقرة قد حصمت عمى درجة  موافقة 

 : إلى ويعزو الباحث ذلك

 أف قرارات التقاعد المبكر تعتبر محدودة نسبيًا. -
 وجود البدائؿ مف الموظفيف أصحاب الخبرة والكفاءة المينية العالية في المؤسسة. -

وبشكؿ عاـ فقد تبيف أف المتوسط الحسابي النسبي لمحور التقاعد المبكر مف العمؿ         
( Sig(، وأف القيمة االحتمالية ).21.255(يساوي  ""T%(، وأف قيمة اختبار 74.31يساوي )
مما يدؿ عمى  0.05(، وبذلؾ يعتبر المحور داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 0.000تساوي )

وىذا يعني أف ىناؾ  6ابة ليذا المحور قد زاد عف درجة الحياد وىي أف متوسط درجة االستج
 .المجاؿموافقة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا 

( ودراسة ـ2016مع دراسة ) حسنيف، المجاؿوتتفؽ نتائج الدراسة الحالية في ىذا 
 التقاعد أف يروف الموظفيف مف كبير عدد( والتي كاف مف نتائجيما أف ـ2005) المطيري، 

 .الشاغرة الوظائؼ عدد زيادة عمى ويعمؿ الخريجيف مشكمة يحؿ المبكر

ف عدد كبير مف أفراد عينة الدراسة فإ ،(5.8)ظاىرة في الجدوؿ نتائج الالوبالعودة إلى 
 يروف أف التقاعد المبكر مف العمؿ يتيح الفرصة لمموظؼ مف مراعاة األسرة وحؿ مشكالتيا.



 

 95

 

ذلؾ إلى أف الموظؼ يقضي معظـ وقتو في العمؿ ) وخاصًة في ويعزو الباحث 
الوظائؼ اإلدارية في االونروا (، فال يجد الوقت الكافي لرعاية أسرتو وحؿ مشكالتيا، وليذا فإف 
قرار التقاعد المبكر مف العمؿ )مف وجية نظر أفراد العينة ( يتيح الفرصة أماـ الموظفيف مف 

 رعاية أسرىـ بشكؿ أفضؿ.

( والتي ـ1998فؽ نتائج الدراسة الحالية في ىذا المجاؿ مع دراسة ) المعبوف، وتت
توصمت إلى عدد مف النتائج كاف مف أىميا وجود اتجاه قوي نحو التقاعد المبكر نتيجة 

 لمضغوط االجتماعية واالسرية ولمرغبة في التفرغ لشؤوف االسرة.
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 :إجابة فرضيات الدراسة ومناقشتيا 
 األولى: الرئيسية الفرضية  
  يوجد عالقة ذو داللة إحصائية عند مستوى( 05.0داللة لمعوامل التي تؤثر في )

 اتجاىات الموظفين نحو التقاعد المبكر وقرار التقاعد المبكر.

ولمتحقؽ مف ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار )بيرسوف( لمتعرؼ عمى العالقة بيف   
 (. 5.9المتغيريف فكانت النتائج حسب الجدوؿ رقـ )

 (: نتائج معامل االرتباط بيرسون 4.4جدول )

العوامل التي تؤثر في اتجاىات الموظفين نحو 
 التقاعد المبكر

 قرار التقاعد المبكر

معامل 
 االرتباط

 

حجم 
 العينة

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 
 0.456 170 0.058 الوضع المالي لممؤسسة 

 *0.005 170 0.216 الخصائص الشخصية والصحية لمموظؼ
 *0.000 170 0.299 استثمار المدخرات 

 0.617 170 0.039 طبيعة الوظيفة 
 0.075 170 0.137 األمف الوظيفي
 *0.002 170 0.239 العوامؿ النفسية

 *0.008 170 0.203 الدرجة الكمية لممتغيرات المستقمة

 (05.0) * معامؿ االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة

 ( ما يمي:5.9نتائج الظاىرة في الجدول رقم )تبين ال

المالي  ( بيف الوضع05.0عدـ وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
( والقيمة 0.058لممؤسسة وقرار التقاعد المبكر، حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط تساوي )

مما يؤكد عمى  0.05( وىي أكبر مف مستوى الداللة 0.456( تساوي ).Sigاالحتمالية )
 عدـ تحقؽ العالقة بيف الوضع المالي لممؤسسة وقرار التقاعد المبكر.

ضع المالي لألونروا يعتبر أفضؿ بكثير مف الوضع المالي لمعديد ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف الو 
 مف المؤسسات األخرى الموجودة في قطاع غزة.

( بيف الخصائص الشخصية 05.0وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
( 0.216تساوي )والصحية لمموظؼ وقرار التقاعد المبكر، حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط 
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مما يؤكد  0.05( وىي أقؿ مف مستوى الداللة 0.005( تساوي ).Sigوالقيمة االحتمالية )
 عمى تحقؽ العالقة بيف الخصائص الشخصية والصحية لمموظؼ وقرار التقاعد المبكر.

بيف الموظفيف، حيث أف بعض  ويعزو الباحث ذلؾ إلى تفاوت الخصائص الشخصية والصحية
 فال يتمتعو الموظفيف يتمتعوف بقدرات وصفات شخصية وصحية جيدة، بينما بعض الموظفيف 

 بصفات شخصية وصحية جيدة.

( بيف استثمار المدخرات في 05.0وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
( 0.299حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط تساوي )مشاريع أخرى وقرار التقاعد المبكر، 

مما يؤكد  0.05( وىي أقؿ مف مستوى الداللة 0.000( تساوي ).Sigوالقيمة االحتمالية )
 عمى تحقؽ العالقة بيف استثمار المدخرات في مشاريع أخرى وقرار التقاعد المبكر.

تابعيف لألونروا يمنحيـ الفرصة ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف التقاعد المبكر مف العمؿ لمموظفيف ال
 مف االستفادة بمدخراتيـ بشكؿ أفضؿ.  

( بيف طبيعة الوظيفة 05.0عدـ وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
( والقيمة االحتمالية 0.039وقرار التقاعد المبكر، حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط تساوي )

(Sig. تساوي )(وىي أكبر مف مستوى الداللة 0.617 )مما يؤكد عمى عدـ تحقؽ  0.05
 العالقة بيف طبيعة الوظيفة وقرار التقاعد المبكر.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف العديد مف الموظفيف الذيف تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمييـ يشغموف 
   ئؼ الشاقة.، وأف معظـ ىذه الوظائؼ ال تعتبر مف الوظاوظائؼ ذات مكانة اجتماعية

( بيف األمف الوظيفي 05.0عدـ وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
( والقيمة االحتمالية 0.137وقرار التقاعد المبكر، حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط تساوي )

.(Sig( تساوي )وىي أكبر مف مستوى الداللة 0.075 )ـ تحقؽ مما يؤكد عمى عد 0.05
 العالقة بيف األمف الوظيفي وقرار التقاعد المبكر.

ويعزو الباحث ذلؾ إلى تحقؽ عنصر األمف الوظيفي في األونروا مقارنًة في العديد مف 
 المؤسسات األخرى في غزة.

( بيف العوامؿ النفسية وقرار 05.0وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
( والقيمة االحتمالية 0.239التقاعد المبكر، حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط تساوي )

(Sig.( تساوي )وىي أقؿ مف مستوى الداللة 0.002 )مما يؤكد عمى تحقؽ العالقة  0.05
 بيف العوامؿ النفسية وقرار التقاعد المبكر.



 

 98

 

ال سيما الموظؼ، فإذا توفرت ألي فرد  ويعزو الباحث ذلؾ إلى أىمية العوامؿ النفسية بالنسبة
العوامؿ واألجواء النفسية المريحة لمموظؼ فيذا يؤدي إلى زيادة انتاجو وتمسكو بوظيفتو وعمى 

 العكس، حيث أف عدـ توفر عوامؿ نفسية مريحة يدفع الموظؼ إلى التفكير بترؾ وظيفتو.
( 05.0)وبشكؿ عاـ فقد تبيف وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

بيف العوامؿ المستقمة مجتمعة وقرار التقاعد المبكر، حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط تساوي 
مما  0.05( وىي أقؿ مف مستوى الداللة 0.008( تساوي )Sig( والقيمة االحتمالية ).0.203)

 المبكر.يؤكد عمى تحقؽ العالقة بيف العوامؿ المستقمة مجتمعة وقرار التقاعد 
وىذا يدلؿ عمى وجود عالقة ايجابية بيف العوامؿ التي تناولتيا ىذه الدراسة وقرار التقاعد 

( والتي ىدفت ـ2007المبكر وىذه النتائج تتفؽ مع عدد مف الدراسات منيا دراسة ) العماري، 
 القطريات بيف المعممات المبكر التقاعد ظاىرة انتشار وراء تقؼ التي العوامؿ إلى إلى التعرؼ

 تدفع متعددة عوامؿ قطر، والتي كاف مف أىـ نتائجيا وجود بدولة العاـ التعميـ مدارس في
( والتي ىدفت ـ2007التقاعد. وكذلؾ دراسة ) محافظة،  طمب في التفكير إلى بالمعممة القطرية
إلى ، والتي توصمت أيضَا األردف في المبكر التقاعد في تؤثر التي العوامؿ إلىإلى التعرؼ 

 الشخصية، الدوافع ، المادية العوائد انخفاض وجود عوامؿ مختمفة مؤثرة في التقاعد المبكر منيا
 .العمؿ بيئة وكذلؾ والصحية جتماعيةاإل العوامؿ العوامؿ اإلدارية،

  الثانية:الرئيسية الفرضية  
 ذو داللة إحصائية عند مستوى  أثروجد ي( 05.0داللة بين ) العوامل التي تؤثر في

 :اتجاىات الموظفين نحو التقاعد المبكر وقرار التقاعد المبكر

لمتعرؼ " Stepwise "  جابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ نموذج االنحدار بطريقةلإل
عمى أىـ المتغيرات المؤثرة عمى قرار التقاعد المبكر بيف كاًل مف الخصائص الشخصية 

لمبكر، والنتائج كما في جدوؿ عوامؿ النفسية لمموظؼ وقرار التقاعد اواستثمار المدخرات و ال
( 0.000( والقيمة االحتمالية تساوي )0.438( تبيف أف قيمة معامؿ االرتباط يساوي )5.10)

بيف الخصائص  ( 05.0) عند مستوى داللة داللة إحصائية وذ أثرمما يدلؿ عمى وجود 
الشخصية واستثمار المدخرات و العوامؿ النفسية لمموظؼ وقرار التقاعد المبكر، كما أف معامؿ 

% مف التغيرات الحادثة في قرار التقاعد 17.2( وىذا يعني أف ما نسبتو 0.172التحديد ساوي )
العوامؿ المبكر يرجع إلى التغيرات الحادثة في الخصائص الشخصية واستثمار المدخرات و 

( والقيمة 9.768تساوي ) Fالنفسية لمموظؼ، وتبيف أيضا أف قيمة تحميؿ تبايف االنحدار 
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( وىذا يدلؿ عمى وجود أثر ذو داللة احصائية بيف الخصائص 0.000االحتمالية تساوي )
 .قرار التقاعد المبكرعمى ية لمموظؼ الشخصية واستثمار المدخرات و العوامؿ النفس

 المقدر:نموذج االنحدار 

استثمار  0.214الخصائص الشخصية +  0.179+ 4.705قرار التقاعد المبكر= 
 .العوامؿ النفسية 0.203لمدخرات + ا

 (: نتائج نموذج االنحدار 4.45جدول )      
حصائيات النموذج   معالم وا 

 معالم النموذج
المقدار 
 الثابت

الخصائص 
 الشخصية والصحية

استثمار 
 المدخرات

العوامل 
 R 0.438معامل االرتباط  النفسية

 2R 0.172معامل التحديد  0.203 0.214 0.179 4.705
 F 9.768قيمة 0.000 0.028 0.000 0.004 (Sigالقيمة االحتمالية )

معامل تضخم التباين  
VIF  1.017 1.514 1.275 القيمة االحتمالية 

(Sig.) 0.000 

 1.87 = DWمعامل داربن واتسون 

 (05.0) * النموذج المقدر داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة

% مف التغيرات الحادثة في 17.2مف خالؿ النتائج السابقة،  يرى الباحث أف ما نسبتو 
قرار التقاعد المبكر ترجع إلى الخصائص الشخصية والصحية لمموظؼ واستثمار الموظؼ 
لمدخراتو في مشاريع أخرى باإلضافة إلى العوامؿ النفسية، ويرى الباحث أف ىذه النسبة تعتبر 

% مف التغيرات الحادثة في قرار الموظفيف باالتجاه 82.8يؤكد أف ما نسيتو  ضعيفة األمر الذي
نحو التقاعد المبكر ترجع إلى عوامؿ أخرى، وىذا يتيح الفرصة أماـ الباحثيف لمقياـ بدراسات 

 أخرى لمبحث في ىذه العوامؿ ودراستيا.  

  ةالثالثالفرضية الرئيسة: 
   ــد ــة إحصــائية عن ــة )ىــل توجــد فــروق ذات دالل ( بــين متوســطات 05.0مســتوى دالل

العوامــل التــي تــؤثر فــي اتجاىــات المــوظفين نحــو التقاعــد اســتجابات المبحــوثين حــول " 
المســمى , المؤىــل العممــي, ســنوات الخدمــة, الجــنس" تعــزى لممتغيــرات الشخصــية )المبكــر
 ( ؟الوظيفي

 وينبثؽ عف ىذه الفرضية أربع فرضيات وىي كالتالي:
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  : الفرضية األولى( 05.0توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة بـين )
العوامـل التـي تـؤثر فـي اتجاىـات المـوظفين نحـو متوسطات استجابات المبحوثين حـول " 

 : "الجنس لمتغير" تعزى   "التقاعد المبكر

 ".Independent Samples T Testلإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "و 
 التالي :تبيف  ( 5.11 جدول )النتائج الموضحة في و 
 

ــل المــؤثرة فــي التقاعــد  - ــة لمعوام  (.Sig)بػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة : تبالنســبة لمدرجــة الكمي
( 0.05(  أكبػر مػف مسػتوى الداللػة )0.925تسػاوي ) " لمعينتػيف المسػتقمتيفtالمقابمة الختبار"

مما يدلؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات تقديرات المبحوثيف تعزى 
 لمتغير الجنس. 

المقابمػػػة  (.Sig)بػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة ت بالنســبة لمحــور التقاعــد المبكــر عـــن العمــل : -
( ممػػػا 0.05(  أكبػػػر مػػػف مسػػػتوى الداللػػػة )0.638وي )تسػػػا  " لمعينتػػػيف المسػػػتقمتيفtالختبػػػار"

يػػدلؿ عمػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات المبحػػوثيف تعػػزى 
 لمتغير الجنس.

ذلؾ إلى تشابو ظروؼ العمؿ داخؿ المؤسسة بالنسبة لكال الجنسيف ،  الباحثويعزو 
 .(ـ2008وتتفؽ نتائج الدراسة مع دراسة ) سماعنة،

 الجنس""  وفقا لمتغير لعينتين مستقمتين - "  Tنتائج اختبار " : (4.44جدول )

 المجال
قيمة  المتوسطات

 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

 (.Sig) 
 أنثى

n=59 

 ذكر
n=111 

 569.5 56595 66.7 66.6 الدرجة الكمية لمعوامل المؤثرة المؤثرة في التقاعد 

 0.638 0.471 7.45 7.38 التقاعد المبكر من العمل

 (05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال الفروؽ بيف المتوسطات      *
 1.96تساوي  0.05القيمة الجدولية عند مستوى داللة *      
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 الفرضية الثانية  :( 05.0توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة بـين )
العوامـل التـي تـؤثر فـي اتجاىـات المـوظفين نحـو متوسطات استجابات المبحوثين حـول " 

 : المؤىل العممي" لمتغير" " تعزى  التقاعد المبكر
 ".Independent Samples T Testلإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "و  -
 التالي :تبيف  ( 5.12 جدول )النتائج الموضحة في و 
 (.Sig)بػػػيف أف القيمػػػة االحتماليػػػة تكميـــة لمعوامـــل المـــؤثرة فـــي التقاعـــد: بالنســـبة لمدرجـــة ال -

( 0.05(  أقػػؿ مػػف مسػػتوى الداللػػة )0.002تسػػاوي ) لمعينتػػيف المسػػتقمتيف "t"الختبػػارالمقابمػػة 
ممػػا يػػدلؿ عمػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات المبحػػوثيف تعػػزى 
لمتغير المؤىؿ العممي ومف خالؿ المتوسطات الحسابية تبيف أف الفػروؽ لصػالح حممػة مؤىػؿ 

 الدبموـ. 
يحمموف مؤىالت عمميػة درجػة دبمػـو ىػـ مػف ويفسر الباحث ذلؾ إلى أف الموظفوف الذيف        

والتقػدـ فػي  الترقيػات لوظيفي، حيث أف الفرصة أماميـ فػيأقؿ الفئات الوظيفية تدرجًا في السمـ ا
 .محدودةتعتبر الوظائؼ 
( حيػػث أف ـ2008( و ) سػػماعنة، ـ2016وتختمػػؼ نتػػائج الدراسػػة مػػع دراسػػة ) حسػػنيف،       

نتػائج  كػػال الدراسػػتيف تظيػػر عػػدـ وجػػود فروقػػات ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اتجػػاه المػػوظفيف نحػػو 
 التقاعد المبكر يعزى لمتغير المؤىؿ العممي.  

المقابمػػػة  (.Sig)بػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة ت بالنســبة لمحــور التقاعــد المبكــر عـــن العمــل : -
( مما 0.05أكبر مف مستوى الداللة ) وىي( 0.227تساوي )  " لمعينتيف المستقمتيفtالختبار"

يػػدلؿ عمػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات المبحػػوثيف تعػػزى 
 لمتغير المؤىؿ العممي.

واحػدة مػع اخػتالؼ  تعتبر ويرى الباحث أف ىذا يدلؿ عمى أف نظرة الموظفيف إلى التقاعد المبكر
، ألف قػرار التقاعػد المبكػر مػف العمػؿ سػيعطييـ الفرصػة مػف االسػتفادة مػف المؤىالت العممية ليـ

   مدخراتيـ دوف النظر إلى المؤىؿ العممي. 
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 المؤىل العممي""  وفقا لمتغير "لعينتين مستقمتين -"  Tنتائج اختبار ": (4.44جدول )

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig.) 
 دبموم
 

n=89 

بكالوريوس 
 فأكثر

n=81 

 .5655 36.95 66.5 6647 الدرجة الكمية لمعوامل المؤثرة المؤثرة في التقاعد 

 0.227 1.213 7.51 7.35 التقاعد المبكر من العمل

 (05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال الفروؽ بيف المتوسطات*
 1.96تساوي  0.05داللة القيمة الجدولية عند مستوى *
 

   :الفرضية الثالثة( 05.0توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة بـين )
العوامـل التـي تـؤثر فـي اتجاىـات المـوظفين نحـو متوسطات استجابات المبحوثين حـول " 

 : "سنوات الخدمة لمتغير"   " تعزى التقاعد المبكر
 ".Independent Samples T Testالفرضية تـ استخداـ اختبار "لإلجابة عمى ىذه و 
 التالي :تبيف  ( 5.13 جدول )النتائج الموضحة في و 
ــل المــؤثرة فــي التقاعــد  - ــة لمعوام  (.Sig)بػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة : تبالنســبة لمدرجــة الكمي

( 0.05( أكبػػر مػػف مسػػتوى الداللػػة )0.627تسػػاوي ) " لمعينتػػيف المسػػتقمتيفtالمقابمػػة الختبػػار"
مما يدلؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات تقديرات المبحوثيف تعزى 

 لمتغير سنوات الخدمة. 
المقابمػػػة  (.Sig)بػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة ت بالنســبة لمحــور التقاعــد المبكــر عـــن العمــل : -

( ممػا 0.05(  أكبػر مػف مسػتوى الداللػة )0.132تسػاوي ) " المسػتقمتيف" لمعينتيف t  الختبار"
يػػدلؿ عمػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات المبحػػوثيف تعػػزى 

 لمتغير سنوات الخدمة.
وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف جميػػع أفػػراد العينػػة ومػػع اخػػتالؼ سػػنوات خػػدمتيـ يميمػػوف إلػػى نفػػس 

إلػػى بيئػػة العمػػؿ التػػي تػػؤثر  السػػببت فػػي الدراسػػة، ويعػػزو الباحػػث التفكيػػر تجػػاه جميػػع المجػػاال
 بشكؿ متساوي عمى الموظفيف. 

أظيػرت  قػد، ف) ـ2008 سػماعنة( راسػة كد راسػاتالد بعػض مػع النتػائج ىػذه واتفقػت
 المبكػر التقاعػد نحػو المػوظفيف اتجاىػات بػيف إحصػائية داللػة ذات فروقػات توجػد ال ونتائجيا أن

 .الخدمة سنوات إلى تعزى



 

 013

 

 سنوات الخدمة""  وفقا لمتغير "لعينتين مستقمتين - "  Tنتائج اختبار " : (4.44جدول )

 المجال
قيمة  المتوسطات

 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig). 
 سنة 20أقل من 

n=11 

 سنة فأكثر 20
n=159 

 566.7 56487 66.6 6638 الدرجة الكمية لمعوامل المؤثرة المؤثرة في التقاعد 

 0.132 1.515 7.40 7.81 التقاعد المبكر من العمل

 (05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال الفروؽ بيف المتوسطات*
 1.96تساوي  0.05القيمة الجدولية عند مستوى داللة *
 

 الفرضــية الرابعــة  :( 05.0توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة بــين )
العوامــل التــي تــؤثر فــي اتجاىــات المــوظفين نحــو متوســطات اســتجابات المبحــوثين حــول " 

 " :المسمى الوظيفي لمتغير" " تعزى  التقاعد المبكر
 ".One Way Anova لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "و  -
 التالي :تبيف  ( 5.14 جدول )النتائج الموضحة في و 
ــل المــؤثرة فــي التقاعــد  - ــة لمعوام  (.Sig)بػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة : تبالنســبة لمدرجــة الكمي

( 0.05(  أكبر مػف مسػتوى الداللػة )0.374تساوي )  " لمعينتيف المستقمتيفtالمقابمة الختبار"
مما يدلؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات تقديرات المبحوثيف تعزى 

 لمتغير المسمى الوظيفي. 
وىذا يدلؿ عمى تشابو أفراد عينة الدراسػة فػي اسػتجاباتيـ عمػى جميػع مجػاالت الدراسػة ، 

كثر مف نصػؼ عينػة الدراسػة بالمسػمى الػوظيفي وظػروؼ العمػؿ ويعزو الباحث ذلؾ إلى تشابو أ
المعممػػوف. ) انظػػر % مػػف عينػػة الدراسػػة ىػػـ مػػف 52.3التػػي يمػػروف بيػػا، حيػػث أف نسػػبة حػػوالي 

 .مف الفصؿ الرابع (( 4.4)الجدوؿ رقـ 
( حيػػث تظيػػر نتائجيػػا أنػػو ال توجػػد ـ2016يف، نوتتفػػؽ نتػػائج الدراسػػة مػػع دراسػػة )حسػػ 

إحصػػائية بػػيف متوسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػوؿ العوامػػؿ التػػي تػػؤثر فػػي فػػروؽ ذات داللػػة 
اتجاىات الموظفيف نحو التقاعد المبكر تعزى لمتغير المسمى الػوظيفي خاصػًة فػي عامػؿ الحالػة 

 االجتماعية وعامؿ التكمفة االجمالية مف ميزانية الدولة.
المقابمػة  (.Sig)مػة االحتماليػة بػيف أف القيت بالنسبة لمحور التقاعد المبكر عن العمل :

( مما يدلؿ عمػى 0.05أقؿ مف مستوى الداللة )( 0.002تساوي ) لمعينتيف المستقمتيف "tالختبار"
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وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة احصػػػائية بػػػيف متوسػػػطات تقػػػديرات المبحػػػوثيف تعػػػزى لمتغيػػػر المسػػػمى 
 المدير.لصالح وظيفة توسطات الحسابية تبيف أف الفروؽ الوظيفي ومف خالؿ الم

ويعزو الباحث ذلؾ إلى طبيعة الوظيفة، حيث أف وظيفة المدير تختمؼ بشكؿ كبير في طبيعتيػا 
 عف أي مسمى آخر مف الوظائؼ.

 المسمى الوظيفي"" وفقا لمتغير "لعدة عينات مستقمة  -"   Fنتائج اختبار "  :(4.41جدول ) 

 المجال
قيمة  المتوسطات

 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig). 
 معمم

n=89 

 مدير
n=12 

 أخرى
n=69 

 0.374 64.3. ..66 66.6 .663 الدرجة الكمية لمعوامل المؤثرة المؤثرة في التقاعد 

 0.002 6.412 7.15 7.84 7.58 التقاعد المبكر من العمل

 (05.0) إحصائيًا عند مستوي داللة ةدال الفروؽ بيف المتوسطات*
  3.05تساوي  0.05مستوى داللة " و167، 2عند درجة حرية "الجدولية F قيمة *

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس
والدراسات  النتائج والتوصيات
 المقترحة
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 الفصل السادس
 والدراسات المقترحة النتائج والتوصيات

 تمييد: 

النتائج التي تـ ألىـ يتضمف ىذا الفصؿ ممخصًا لنتائج الدراسة، وفيو يستعرض الباحث 
تناولت الدراسة موضوع العوامؿ  ، حيثة البحث عمى مدار الفترة السابقةالتوصؿ إلييا بعد عممي

راسة التي تؤثر في اتجاىات الموظفيف نحو التقاعد المبكر، حيث قاـ الباحث بتطبيؽ ىذه الد
وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في مكتب غزة موظفي ىيئة األمـ المتحدة إلغاثة عمى عينة مف 

، ويتضمف ىذا الفصؿ أيضًا عمى أىـ يف مف العمؿ مبكرًا كدراسة حالةاالقميمي والمتقاعد
يرى أنيا ضرورية ويجب أف تؤخذ في عيف االعتبار  التوصيات التي توصؿ إلييا الباحث والتي

قبؿ الباحثيف في نفس المجاؿ في الدراسات المستقبمية، وكذلؾ يتضمف ىذا الفصؿ عمى مف 
بعض الدراسات المقترحة في المستقبؿ والتي يرى الباحث أنيا ستكوف ذات أىمية بالنسبة لمعديد 

 مف األطراؼ وخاصة الميتميف في ىذا المجاؿ.
 

  النتائج:أواًل: 
 :المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابعبأثر  متعمقةأىم النتائج ال -أ

أف أفراد العينة يروف أف لعامؿ  بمجاؿ الوضع المالي لممؤسسة المتعمقة أظيرت النتائج -1
الوضع المالي لممؤسسة أثر في اتجاىاتيـ نحو التقاعد المبكر مف العمؿ، ولكف ىذا األثر 

 .%64.00ال يعتبر كبيرًا حيث أف متوسط الوزف النسبي لو كاف 
أف غالبية أفراد  تظير لشخصية والصحية لمموظؼالمتعمقة بمجاؿ الخصائص ا النتائج أف -2

عينة الدراسة يروف أف لعامؿ لخصائص الشخصية والصحية أثر في اتجاىاتيـ نحو 
 %.71.86التقاعد المبكر حيث أف متوسط الوزف النسبي لو كاف 

أظيرت أف أفراد عينة  مشاريع أخرى خراتو فيالنتائج المتعمقة بمجاؿ استثمار الموظؼ لمد -3
الدراسة يروف أف لعامؿ استثمار المدخرات في مشاريع أخرى أثر واضح في اتجاىاتيـ نحو 

 %.63.44التقاعد المبكر حيث أف متوسط الوزف النسبي لو كاف 
سة يروف أف لعامؿ أظيرت أف أفراد عينة الدرا ج المتعمقة بمجاؿ طبيعة الوظيفةالنتائأف  -4

أثر ضعيؼ في اتجاىاتيـ نحو التقاعد المبكر حيث أف متوسط الوزف الوظيفة  طبيعة
 %.56.55النسبي لو كاف 
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أف أفراد عينة الدراسة يروف أف لعامؿ األمف  بمجاؿ األمف الوظيفي الخاصةأظيرت النتائج  -5
الوظيفي  أثر ضعيؼ في اتجاىاتيـ نحو التقاعد المبكر حيث أف متوسط الوزف النسبي لو 

 %.57.08 كاف
أف  أف أفراد عينة الدراسة يروف فتبيف مجاؿ العوامؿ النفسية لمموظؼأما النتائج الخاصة ب -6

أثر واضح في اتجاىاتيـ نحو التقاعد المبكر حيث أف متوسط الوزف النسبي  ليذه العوامؿ
 %.63.44لو كاف 

 النتائج المتعمقة بالعالقات بين متغيرات الدراسة: -ب

( بيف الوضع المالي 05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدـ وجود عالقة  -1
 لممؤسسة وقرار التقاعد المبكر لدى الموظفيف.

( بيف الخصائص 05.0وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -2
 الموظفيف.الشخصية والصحية لمموظؼ وقرار التقاعد المبكر لدى 

( بيف استثمار المدخرات 05.0وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -3
 في مشاريع أخرى وقرار التقاعد المبكر لدى الموظفيف.

( بيف طبيعة الوظيفة 05.0عدـ وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -4
 المبكر لدى الموظفيف. وقرار التقاعد

( بيف األمف الوظيفي 05.0عدـ وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -5
 وقرار التقاعد المبكر لدى الموظفيف.

( بيف العوامؿ النفسية 05.0وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -6
 بكر لدى الموظفيف.وقرار التقاعد الم

 حصائية وفقًا لمتغيرات الدراسة:النتائج المتعمقة بالفروق اإل -ج

تبيف النتائج أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة احصائية في استجابات المبحوثيف حوؿ " العوامؿ  -
 التي تؤثر في اتجاىات الموظفيف نحو التقاعد المبكر" يعزى لمتغير الجنس.

احصائية في استجابات المبحوثيف حوؿ " العوامؿ التي تؤثر في وجود فروؽ ذات داللة  -
اتجاىات الموظفيف نحو التقاعد المبكر " يعزى لمتغير المؤىؿ العممي باستثناء كؿ مف مجاؿ 

 المبكر.    استثمار المدخرات في المشاريع وقرار التقاعد
لعوامؿ التي تؤثر في د فروؽ ذات داللة احصائية في استجابات المبحوثيف حوؿ " او وجعدـ  -

 اتجاىات الموظفيف نحو التقاعد المبكر" يعزى لمتغير سنوات الخدمة.
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فروؽ ذات داللة احصائية في استجابات المبحوثيف حوؿ " العوامؿ التي تؤثر في د و وجعدـ  -
اتجاىات الموظفيف نحو التقاعد المبكر" يعزى لمتغير المسمى الوظيفي باستثناء مجاؿ 

 ممؤسسة.الوضع المالي ل
  التوصيات:ثانيًا: 

من خالل النتائج التي تم التوصل الييا عن طريق استجابات أفراد عينة الدراسة الستبانة 
 الدراسة, يوصي الباحث بعدد من التوصيات منيا: 

ضرورة االىتماـ بأوضاع الموظفيف النفسية والصحية واالجتماعية مف أجؿ التقميؿ مف  -1
 توجياتيـ نحو التقاعد المبكر، وذلؾ لممحافظة عمى الكوادر والخبرات في المؤسسة. 

تفعيؿ نظاـ المكافآت المالية لمموظفيف واالىتماـ بأوضاعيـ مف ناحية الحوافز المادية  -2
وات بسبب الغالء المعيشي، وذلؾ لتشجيعيـ عمى العمؿ وزيادة وتحسيف الرواتب والعال

 الكفاءة واالنتاجية.
ضرورة وضع نظاـ واضح يمكف الموظفيف مف حرية التصرؼ بمدخراتيـ واالستفادة منيا  -3

 وبالتالي عدـ التفكير بالتقاعد المبكر وترؾ المؤسسة. 
وعدـ تكميؼ الموظفيف التخفيؼ مف ضغوط العمؿ وتوفير بيئة عمؿ مريحة لمموظفيف  -4

 بأعباء وأعماؿ إضافية. 
االبتعاد عف الروتيف والجمود في العمؿ مف خالؿ توظيؼ استراتيجيات عمؿ جديدة  -5

 والتغيير مف أنماط وأساليب العمؿ المتبعة وذلؾ لتخفيؼ شعور الموظفيف بالممؿ.
ستقرار الوظيفي العمؿ عمى تمبية احتياجات ومتطمبات الموظفيف، وتحسيف عامؿ األمف واال -6

 في المؤسسة.
 البحث في الطرؽ التي ترفع مف مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفيف.  -7
تقدير جيود الموظفيف وتشجيعيـ في حاؿ تحقيؽ انجازات واضحو، لما لو مردود إيجابي  -8

 عمى استمرار الموظفيف بالعمؿ وعدـ التفكير بترؾ المؤسسة.
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  :ةمقترحدراسات ثالثًا: 

 دراسات عف تأثير التقاعد المبكر عمى عممية توظيؼ الخريجيف الجدد. إجراء -1

إجراء دراسات حوؿ أثر تمديد سف التقاعد في وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف "األونروا" عمى  -2
 أداء الموظفيف وفعاليتيـ. 

 

إجراء المزيد مف الدراسات واألبحاث التي تتعمؽ بموضوع الدراسة في مؤسسات أخرى في  -3
 غزة.قطاع 
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 خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة : (4.4) ولجد                          

 الجية المسئولة عن التنفيذ     آلية التنفيذ              التوصيات                
االىتماـ باألوضاع النفسية 

 واالجتماعية لمموظفيف. 
 دورات حوؿ كيفية إدارة ضغوط العمؿ. عقد

 .توفير بيئة عمؿ مريحة
 غزة  -إدارة األونروا

 غزة -دائرة الصحة في األونروا 
 تحسيف رواتب الموظفيف. االىتماـ باألوضاع المالية لمموظفيف. 

 تفعيؿ نظاـ المكافآت والعالوات المالية.
 غزة –إدارة األونروا 

 غزة  -دائرة المالية في األونروا
تمكيف الموظفيف مف حرية التصرؼ 

 واالستفادة منيا.بمدخراتيـ 
وضع نظاـ مالي محدد يمكف الموظفيف مف 

 التصرؼ بمدخراتيـ.
 غزة –إدارة األونروا 

 غزة -دائرة المالية في األونروا
التخفيؼ مف ضغوط العمؿ، وتوفير 

 بيئة عمؿ مريحة.
 الموظفيف بأعماؿ إضافية.عدـ تكميؼ 

 التقميؿ مف القوانيف المحجمة لعمؿ الموظفيف.
 غزة –إدارة األونروا 

 -دائرة الموارد البشرية في األونروا
 غزة

توظيؼ استراتيجيات عمؿ جديدة 
والتغيير مف أنماط وأساليب العمؿ 

 التقميدية.

 عقد دورات تدريبية.
 عقد ورش عمؿ خاصة.

 
 -البشرية في األونروادائرة الموارد 

 غزة
تمبية احتياجات الموظفيف وتحسيف 

 عامؿ األمف الوظيفي. 
توفير سبؿ الراحة لمموظفيف والمحافظة عمى 

 .صحة الموظؼ أثناء العمؿ
توفير وسائؿ االستقرار الوظيفي داخؿ 

 المؤسسة.

 غزة –إدارة األونروا 
 -دائرة الموارد البشرية في األونروا

 غزة
 –والسالمة في األونروا دائرة األمف 

غزة

رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى 
 الموظفيف. 

 غزة –إدارة األونروا  تمبية الحاجات المادية والمعنوية لمموظفيف.
 االتحاد العاـ لمموظفيف 

تقدير جيود الموظفيف وتشجيعيـ في 
 حاؿ تحقيؽ انجازات واضحة. 

تحقيؽ رصد مكافآت لمموظفيف في حاؿ 
 نتائج جيدة في العمؿ.

 رصد عالوات لمشيادات العممية العميا.

 غزة –إدارة األونروا 
 -دائرة الموارد البشرية في األونروا

 غزة
 غزة -دائرة المالية في األونروا

 ) من إعداد وتصميم الباحث (
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 المصادر والمراجع
  القرآن الكريم.

  أواًل : المراجع العربية: 

االسكندرية: مركز االسكندرية  .2. طعمـ النفس االجتماعي. ـ(2001).أحمد، سيير كامؿ
 لمكتاب.

: غزة. 3. طمقدمة في تصميـ البحث التربوي .(ـ2004) .األغا، إحساف واألستاذ، محمود
 .مطبعة الرنتيسي لمطباعة والنشر

  الفمسطيني االقتصاد عمى وأثرىا الفمسطينية التقاعد أنظمة . ـ(2013) .دمحمو  ،فغانياأل

  .فمسطيف غزة،-االزىرة جامع (  منشورةغير  ) رسالة ماجستير
 

 . دائرة شؤوف الموظفيف، رئاسة األونروا، عماف، األردفـ  2012( لسنة 1التعميـ رقـ )

في تطوير أداء   -9001 )فاعمية استخداـ نظاـ إدارة الجودة )آيزو  .ـ(2004).التميمي، فواز
الوحدات اإلدارية في وزارة التربية والتعميـ في األردف مف وجية نظر العامميف فييا ودرجة 

 ، جامعة عماف، األردف.غير منشورة (  رسالة دكتوراه )،رضاىـ عف ىذا النظاـ

مية مناىج البحث العممي في التن .ـ(1990) .جابر ، جابر عبد الحميد و كاظـ، أحمد خيري
 دار النيضة العربية. :القاىرة.  1. طوعمـ النفس

 . 13 العدد ،األجياؿ مجمة فمسطيف، في التقاعد نظاـ .ـ(2013). محمد الجدي،

 .جراحال أبناء مطبعة غزة :. 2ط .االستبياف لبناء المنيجية القواعد .ـ(2010). زياد الجرجاوي،

 المبكر التقاعد نحو العاـ القطاع في المدنييف الموظفيف اتجاىات. (ـ2016) .محمد حسنيف ،
غزة، -الجامعة االسالمية،( منشورة غير رسالة ماجستير )التقاعد الفمسطينية قوانيف في

 فمسطيف.

مف مرحمة الجنيف إلى مرحمة  اإلنساف نمو . ـ(1990.)آماؿ صادؽ، و فؤاد حطب ، أبو
 مصر.ة، المصري األنجمو مكتبة القاىرة : .2ط. المسنيف

 رسالة) واآلفاؽ والتحديات الواقع، فمسطيف في التقاعد قطاع إصالح. (ـ2013) .الحمو، ماجد
 .المغربية المممكةالسعدي،  المالؾ جامعة عبد ،( منشورة غير دكتوراه
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 ،تحاربو التقاعد ومؤسسات المبكر بالتقاعد يحمموف موظفوف ـ(.2007.)الواحد عبد، الحميد
 :الموقع،ـ2016مايو  15: (، تاريخ االطالع14139) ع، الرياض جريدة

)http://www.alriyadh.com//( 
  
 دائرة الموارد البشرية، األونروا، المكتب اإلقميمي، غزة.   

اهلل،  ـار  ، - 2005 لسنة 7 رقـ العاـ التقاعد لقانوف وفقاً  االستحقاؽ ـ(.2015.)يمف، أ الدقي 
  ـ.2015فمسطيف

 معممات لدى المبكر التقاعد نحو بالميؿ وعالقتيا العمؿ ضغوطـ(. 2013.)غادة ،سدو ال
 العربية ( ، جامعة نايؼ منشورة غير ) رسالة ماجستير بمدينة الرياض الثانوية المرحمة

 .لمعمـو األمنية، الرياض

 لتفعيؿالمستقبمية  والتطمعات فمسطيف في المتقاعديف المديريف واقعـ(. 2003.)سالمة اهلل، رزؽ
 رسالة) التقاعد عمى الموشكيف المديريف نظر ووجية نظرىـ وجية مف التربوي دورىـ

 .فمسطيف س،القد ،القدس جامعة ة(،منشور  غير ماجستير

 راتمنشو ) االجتماعي الضماف نظـ عمى وأثره االقتصادي التضخـ ـ(.2008.)األسعد زروؽ،
 ـ. 2008الدولية، العمؿ منظمة ،( بحثية

 عينة عمى ميدانية دراسة ( المبكر التقاعد نحو المدرسيف اتجاىات. (ـ 2014) .محمدسعدا، 
 (، جامعة دمشؽ، سوريا. دمشؽ محافظة في الثانوية العامة المدارس في المدرسيف مف

(، 98ص -91)ص،( 8ع ) ،النفس عمـ مجمة ،والتقاعد العمؿ ـ(.1988.)ممدوحة سالمة،
 .القاىرة، لمكتاب العامة الييئة المصرية

 معيد، السعودية العربية المممكة في المتقاعديف ـ(.2003.)راىيـاب ،وطالب عمي، السمطاف
 ، السعودية.الرياض ،العامة اإلدارة

 شماؿ محافظات في الحكومية الثانوية المدارس معممي اتجاه. (ـ2008)  .بياف سماعنة ،
غير ) رسالة ماجستير عميو المتغيرات بعض وأثر المبكر التقاعد فمسطيف نحو – الضفة
 جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف. ،( منشورة

 في مدينة واالجتماعية األسرية الحياة مع المتقاعديف توافؽ ـ(.1998. )اهلل عبد ليمى شرؼ،
 .، السعودية جدة، العزيز عبد الممؾ جامعة (، منشورة غير ماجستير رسالة)  ة جد
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الموظفيف  بيف المبكر اإلداري التقاعد لظاىرة األساسية األبعادـ(.1996.)أحمدالشالؿ، خالد 
 الكويت، الكويت. ، جامعة185 -135،  ( 1)  24 ،االجتماعيةمجمة العمـو  .الكويتييف

 لدى المبكر اإلداري والتقاعد الميني الرضا بيف العالقة ـ(.1996.)خالد أحمد الشالؿ،
   .، الكويت171 -110( ، 56ع )، المجمة العربية لمعمـو االنسانية .الموظفيف الكويتييف

في العمـو  مناىج البحث وطرؽ التحميؿ اإلحصائي ـ(.2010) .، فؤادأبو حطبو  صادؽ، آماؿ
 مكتبة األنجمو المصرية. : القاىرة. 1. طالنفسية والتربوية واالجتماعية

مفيومو  البحث العممي . (ـ2012).كايدس، عبد الرحمف،  وعبد الحؽ، عبيدات، ذوقاف  وعد
 دار الفكر لمنشر والتوزيع. : . عماف14. طوأدواتو وأساليبو

. عماف: دار 7. طالمدخؿ إلى عمـ النفس ـ(.2007.)عدس، عبدالرحمف و توؽ، محي الديف
 الفكر لمنشر والتوزيع.

. الواقع والممارسة مداخؿ نظرية اإلرشاد النفسي والتربوي .ـ(1996.)عقؿ، محمود عمي حسيف
 . : دار الخريجيف لمنشر والتوزيعالرياض

دار النشر  : القاىرة .مناىج البحث في العموـ النفسية والتربوية .(ـ2010).عالـ، رجاء
 .امعاتلمج

 .ـ2013 اهلل، فمسطيف، ، راـفمسطيف في التقاعد أنظمة إصالح .(ـ2013).عالونة، عاطؼ

 التعميـ العاـ مدارس في القطريات لممعممات المبكر التقاعد ظاىرة ـ(.2007. )العماري ، بدرية
(، جامعة 11) . مجمة العمـو التربوية، عالمتغيرات ببعض وعالقتيا العوامؿ :قطر بدولة

 قطر، قطر. 

اتجاه المعمميف نحو التقاعد المبكر في مدينة مكة  .(ـ2001).الغامدي ، سعيد بف أحمد
، جامعة أـ القرى، مكة  )رسالة ماجستير غير منشورة(،تالمكرمة وعالقتو ببعض المتغيرا

 المكرمة ، السعودية. 

 مسحية دراسة( نحوه  واالتجاىات حجمو وأسبابو المبكر التقاعد.(ـ 2011).وآخروف  الغامدي ،
 ، مكة المكرمة، السعودية.المقدسة ( العاصمة التعميمية بمدارس الوظائؼ لشاغمي

الخدمة  مينة لممارسة كمؤسسة التقاعد معاشات مصمحة ـ(.1998). عمي العزيز عبد الغريب،
  ، الرياض، السعودية.  238 -177( ،  48ع ) ، مجمة التعاوف .جتماعيةاال
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 وسبؿ السعودية في المتقاعديف خدمات واقعـ(. 2002عمى.) العزيز عبد ،غريبال
 مف واالستفادة المتقاعديف خدمات إدارة لندوة مقدمة عمؿ ورقة ،اجتماعية رؤية....تطويرىا

ـ، الرياض: 2002/ 11/ 17و  16في  بالرياض العامة  اإلدارة بمعيد المنعقدة   راتيـ خب
 .السعودية

طمحات التربية لفظًا و اصطالحًا. معجـ مص(. ـ2004فمية، فاروؽ و الزكي، أحمد ) 
 ـ(.2004)

 بالسموؾ العضوية وعالقتيا واالجتماعية النفسية االتجاىات (.نوفمبر 8، ـ2007.)سعيد ، فوده
  /http:www.midad.com // )/ (ـ ، الموقع: 2016يوليو  7االطالع:تاريخ  البشري.

 

 8ـ(. قانوف التأميف والمعاشات الصادر بالقرار بقانوف رقـ 1999قانوف التأميف والمعاشات )
 ـ. 1999ـ وفقًا آلخر التعديالت ، غزة ، مايو 1964لسنة 

 العاـ التقاعد قانوف األوؿ، الباب القانوف، ونطاؽ تعاريؼ ـ(.2005.)العاـ التقاعد قانوف
 .ـ 2005 لسنة(7) رقـ الفمسطيني

 نقابة ، التقاعدية التشريعات مجموعة ـ(.1975.)العثماني الممكية مأموري تقاعد قانوف
 .7ـ، ص1975عماف، ،األردنييف المحاميف

 األمنية وانعكاساتو دوافعو  األمف رجاؿ لدى المبكر لمتقاعد الميؿ .(ـ 2009القحطاني ،عيد )
 ،الرياض، جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية)رسالة ماجستير غير منشورة(، ،ةواإلداري

 السعودية.

رسالة  ،)أثر بيئة العمؿ الداخمية عمى الوالء التنظيمي .(ـ2002) .القحطاني، محمد عمي مانع
 السعودية. ،العربية لمعمـو األمنية، الرياض جامعة نايؼ، (ماجستير غير منشورة

،) رسالة رالمبك التقاعد نحو العاممة السعودية المرأة اتجاىات ـ(.1998.)المعبوف، جميمة محمد
 السعودية. ،الرياضماجستير غير منشورة(، جامعة الممؾ سعود، 

 ،ـ10/7/2016مجمة فمسطيف أوف اليف اإللكترونية، تاريخ الوصوؿ 
www.felesteen.pshttp:// . 

جستير غير منشورة( ، )رسالة مارالمبك التقاعد في المؤثرة العوامؿ ـ(.2007.)محافظة ، أطالؿ
 األردف. إربد:  جامعة اليرموؾ،

http://www.felesteen.ps/
http://www.felesteen.ps/
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 والمعممات المعمميف مف لدى عينة المبكر التقاعد نحو االتجاىات ـ(.2002.)مخيمر، ىشاـ
، جامعة حمواف،  ( 4)  8، مجمة الدراسات التربوية والعممية، ةالمختمفالتعميمية  بالمراحؿ

 .حمواف، مصر 

 العامميف وحقوؽ راطيةالديمق مركز ، العاـ لمموظؼ التقاعدية الحقوؽـ(. 2009.)وليد،  مزىر
 ـ.2009،فمسطيف فمسطيف، في

 ميدانية دراسة : الحكومية القطاعات لدى موظفي لمتقاعد التخطيطـ(.2011.)مشاري ،المشاري
،) رسالة ماجستير تميـ بني حوطة بمحافظة الحكومي المدني موظفي القطاع عمى مطبقة

 غير منشورة (، جامعة اإلماـ بف سعود محمد اإلسالمية، السعودية.

 .التعميمية المحترؼ منتديات - العمـو وتدريس االتجاىات ـ(.2007. ) غازي ,المطرفي

 نظاـ المبكر في التقاعد نحو المدنييف الموظفيف اتجاىات ـ(.2005.)المطيري ، ضيؼ اهلل
 ،، ) رسالة ماجستير منشورة(، جامعة الممؾ سعود، الرياضالسعودي المدنية الخدمة

 السعودية. 

 المعجـ الوسيط. 

 مصطمحات دليؿ ، االجتماعية لمتأمينات العربي المركز (:ـ2012) العربية العمؿ منظمة
 ـ.2012الخرطـو المحدودة لمعممة السوداف مطابع شركة االجتماعية، التأمينات

 http:// www.unrwa.org.ـ، 20/8/2016لكتروني، تاريخ الوصوؿ موقع األونروا اإل

ـ 12/11/2016موقع ديواف الموظفيف العاـ اإللكتروني، تاريخ الوصوؿ 
http//www.gpc.pna.ps . 

 ،ـ18/8/2016المؤسسة السعودية العامة لمتقاعد، تاريخ الوصوؿ موقع 
a .http://www.pension.gov.s 

 ـ، 27/8/2016 الوصوؿ، تاريخ اإللكتروني موقع ىيئة التقاعد الفمسطينية
www.ppag.pshttp:// . 

 رسالة)  ، والمتقاعديف العامميف الكبار لدى النفسي الضغطـ( . 1995.) ناصر، لميس
 .األردف ،عماف، األردنية الجامعة (، منشورة ماجستير غير

http://www.ppag.ps/
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 . لمنشر مكتبة األنجمو المصرية :، القاىرة القياس التربويـ(. 1994.)ناىية، صالح الديف أبو

 المفتوح مناطؽ التعميـ برنامج نحو األكاديمييف المشرفيف اتجاىاتـ( 2000.)اهلل ، تيسير نصر
جامعة  ،(منشورة غير ماجستير رسالة،) فمسطيف في ومراكزىا المفتوحة القدس جامعة
 .فمسطيف ،نابمس الوطنية ، النجاح

 العامميف باتجاه وعالقتيما االجتماعية والمساندة النفسي االحتراؽ .(ـ 2008)  .اليمالف، أمؿ
 (، جامعة الزقازيؽ، مصر. غير منشورة، ) رسالة ماجستير رالتقاعد المبك نحو الكويتييف
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 المالحق

 النيائية (: االستبانة بصورتيا1ممحق )

 غزة –الجامعة االسالمية 

 شئون البحث العممي والدراسات العميا

 قسم إدارة األعمال   –كمية التجارة 
 

 األخ الفاضل/ األخت الفاضمة.

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو,,,,,,,,,

 الموضوع / تعبئة استبانة

اتجاىات الموظفين نحو التقاعد "العوامل التي تؤثر في يقوـ الباحث بإعداد دراسة بعنواف / 
  غزة-دراسة حالة : موظفي وكالة غوث وتشغيل الالجئين "األونروا"  المكتب االقميمي المبكر"

وذلؾ استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ مف الجامعة 
 االسالمية بغزة.

زمة لذلؾ، واالستبياف مكوف مف وىو بصدد تطبيؽ استبياف لمحصوؿ عمى البيانات الال 
) الوضع المالي لممؤسسة, الخصائص الشخصية ( فقرة، موزعة عمى سبعة مجاالت ىي: 50)

والصحية لمموظف, استثمار المدخرات في مشاريع أخرى, طبيعة الوظيفة, عامل األمن 
 الوظيفي, العوامل النفسية لمموظف, وقرار التقاعد المبكر(.

لعوامؿ التي تؤثر في اتجاىات الموظفيف نحو التقاعد المبكر مف وذلؾ لمعرفة أىـ ا 
وجية نظركـ كموظفيف متقاعديف عف العمؿ مبكرًا وتابعيف لوكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف " 

وعميو نأمؿ مف سيادتكـ التكـر بوضع الدرجة التي تعبر عف رأيكـ أماـ كؿ فقرة، عممًا  األونروا".
عيا سوؼ تعامؿ بسرية تامة ولف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي بأف البيانات التي سيتـ جم

 فقط. 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم ,,,

 الباحث                                                          

 رامي محمد حمد أبو حطب                                                 
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 :أواًل : المعمومات الشخصية  

 ( في المكاف المناسب: أرجو التكـر بوضع اشارة ) 

  الجنس: -1

 انثى                             ذكر                         

 المؤىل العممي :  -2

 دبموم                            بكالوريوس                     دراسات عميا                       

 المسمى الوظيفي:  -3

 ..................  أخرى           ر/ة مدرسة    معمم/ة                           مدي                      

 سنوات الخدمة:   -4

 سنو فأكثر 20سنة           20أقل من  – 15سنة            15أقل من                      
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 ثانيًا : محاور االستبانة : 

( دل ذلك عمى 10(, عممًا بأنو كمما اقتربت الدرجة إلى )10( إلى )1يرجى وضع درجة أمام كل فقرة من )
 زيادة الموافقة عمى الفقرة والعكس صحيح.

 
 الدرجة الفقرة م.

  (1  )–   (10) 
 المجال األول: الوضع المالي لممؤسسة: -     
  المالي في المؤسسة عمى قرارؾ باالتجاه نحو التقاعد المبكر. أثر سوء الوضع -1
  كنت عمى اطالع دائـ عمى الوضع المالي لممؤسسة. -2
  تدني مستوى الراتب الذي كنت تتقاضاه مف المؤسسة دفعؾ إلى التقاعد مبكرًا. -3
  أثر نظاـ المكافآت المالية في المؤسسة عمى اتجاىؾ نحو التقاعد المبكر. -4
  فضمت التقاعد المبكر لضعؼ الحوافز المادية في المؤسسة. -5
  كانت المؤسسة تساىـ في مدخراتؾ كموظؼ بشكؿ مرٍض. -6
  نظاـ االدخار في المؤسسة عمى قرارؾ باالتجاه إلى التقاعد المبكر. أثر -7

 المجال الثاني: الخصائص الشخصية والصحية  لمموظف:  -     
   التقاعد المبكر عمى صحتؾ.حافظ  -1
  اتجيت إلى التقاعد المبكر لشعورؾ باإلرىاؽ والتعب. -2
  الصحية عمى قرارؾ باالتجاه نحو التقاعد المبكر. أثرت ظروفؾ -3
  ضعؼ قدرتؾ عمى تحمؿ ضغوط العمؿ أثر في اتجاىؾ نحو التقاعد المبكر. -4
فكرت بالتقاعد عف العمؿ لضعؼ قدرتؾ مف التوفيؽ بيف متطمبات مينتؾ وحياتؾ  -5

 االجتماعية. 
 

  شعورؾ باإلحباط مف العمؿ دفعؾ إلى االتجاه نحو التقاعد المبكر.  -6
 المجال الثالث: استثمار المدخرات في مشاريع اخرى: -    
  اتجيت الى التقاعد المبكر لمحصوؿ عمى مدخراتؾ. -1
  أتاح قرار التقاعد المبكر الفرصة لؾ لالستفادة مف مدخراتؾ. -2
  فكرت بالتقاعد المبكر المتالكؾ مشاريع وأعماؿ أخرى. -3
  تمكنت مف االستفادة بشكؿ كبير مف مدخراتؾ بعد التقاعد مبكرًا مف العمؿ. -4
االتجاه نحو نجاح بعض الموظفيف المتقاعديف في توظيؼ مدخراتيـ دفعؾ إلى  -5

 التقاعد المبكر.
 

  فكرت بالتقاعد المبكر ألف أنظمة المؤسسة لـ تعطيؾ حؽ التصرؼ بمدخراتؾ. -6
 المجال الرابع: طبيعة الوظيفة:  -    
  أثرت طبيعة عممؾ عمى قرارؾ بالتقاعد مبكرًا عف العمؿ. -1
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 الدرجة الفقرة م.

  (1  )–   (10) 
الوظيفة التي  فكرت بالتقاعد المبكر؛ ألف الوظيفة التي عممت بيا ىي ليست -2

 تناسبؾ.
 

تكميفؾ بأعباء  وأعماؿ إضافية أثر عمى قرارؾ باالتجاه نحو التقاعد عف العمؿ  -3
 مبكرًا.

 

ضعؼ تطبيؽ نظاـ الترقيات بمينية في المؤسسة دفعؾ إلى االتجاه نحو التقاعد  -4
 المبكر عف العمؿ.

 

  مينتؾ لـ تشبع طموحاتؾ الوظيفية ؛ لذلؾ فكرت بالتقاعد المبكر.  -5
  مينتؾ لـ تضيؼ لؾ أي مكانو اجتماعية لذا فكرت بترؾ العمؿ مبكرًا.  -6
  ضعؼ رغبتؾ في العمؿ الحالي دفعؾ إلى التفكير بالتقاعد المبكر. -7
  االستمرار عمى روتيف محدد في العمؿ وعدـ التغيير دفعؾ إلى التقاعد مف العمؿ.   -8

 المجال الخامس: االمن الوظيفي:  -          
  شعورؾ بضعؼ االستقرار الوظيفي جعمؾ تتجو إلى التقاعد المبكر.  -1
  شعورؾ بعدـ تحقيؽ ذاتؾ وأنت تمارس عممؾ دفعؾ إلى التقاعد مف العمؿ. -2
  لو تحققت جميع احتياجاتؾ كموظؼ لما فكرت بالتقاعد عف العمؿ مبكرًا. -3
  ضعؼ األماف الوظيفي في المؤسسة جعمؾ تتجو إلى التقاعد المبكر. -4
  عامؿ األمف الوظيفي كاف لو دور كبير في  قرارؾ بالتقاعد عف العمؿ.  -5
قرارؾ باالتجاه نحو التقاعد ضعؼ الرضا الوظيفي لديؾ كاف لو أثر كبير عمى  -6

 المبكر.
 

 المجال السادس: العوامل النفسية لمموظف:  -     
  أثرت الضغوط النفسية المصاحبة لمعمؿ عمى قرارؾ بالمجوء إلى التقاعد المبكر. -1
  عدـ اكتسابؾ لخبرات جديدة في العمؿ أثر عمى اتجاىؾ نحو التقاعد المبكر.  -2
المساواة بين الموظفين يؤثر نفسيًا عمى الموظف , مما يجعمو يفكر الشعور بعدم  -3

 بالتقاعد مبكرًا.
 

تحقيؽ إنجازات ذات قيمة عالية في العمؿ يبعد الموظؼ عف التفكير بالتقاعد  -4
 المبكر.

 

  أثرت طبيعة العالقة بينؾ وبيف إدارة المؤسسة عمى قرارؾ بالتقاعد مف العمؿ. -5
  تقدير جيودؾ شجعؾ إلى التقاعد عف العمؿ مبكرًا.شعورؾ بعدـ  -6
شعورؾ بعدـ الراحة النفسية وأنت تمارس عممؾ أثر عمى قرارؾ بالتقاعد المبكر مف  -7

 العمؿ. 
 

 المتغير التابع: التقاعد المبكر من العمل: -          
  مشكالتيا. يتيح التقاعد المبكر مف العمؿ الفرصة لمموظؼ مف مراعاة األسرة وحؿ -1
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 الدرجة الفقرة م.

  (1  )–   (10) 
  التقاعد المبكر يتيح الفرصة لمموظؼ في اكتشاؼ نفسة مف جديد.  -2
  يحافظ التقاعد المبكر مف العمؿ عمى صحة الموظؼ . -3
التقاعد المبكر مف العمؿ يتيح الفرصة لمموظؼ مف متابعة أعمالو األخرى  -4

 الخاصة.
 

في ممارسة المزيد من األنشطة  التقاعد المبكر من العمل يعطي الفرصة لمموظفين -5
 االجتماعية .

 

التقاعد المبكر مف العمؿ يعطي الموظؼ الفرصة مف التصرؼ بمدخراتو بشكؿ  -6
 أفضؿ.

 

  التقاعد المبكر يفقد المؤسسة العديد مف الكفاءات االدارية. -7
  التقاعد المبكر لمموظفيف يضيؼ أعباء مالية عمى المؤسسة.  -8
  يتيح التقاعد المبكر الفرصة لحؿ مشكمة الخريجيف الباحثيف عف العمؿ.  -9
10
- 

  يؤثر التقاعد المبكر مف العمؿ لمموظفيف عمى أداء المؤسسة.

 

 شكرًا لكم حسن تعاونكم,,,,,
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 قائمة بأسماء أعضاء ىيئة تحكيم االستبانة:( 2ممحق )

 مكان العمل االسم م.
 غزة -الجامعة االسالمية  أ.د. يوسؼ عاشور  -1
 غزة -الجامعة االسالمية  د. خالد دىميز -2
 غزة -الجامعة االسالمية  د. نافذ محمد بركات -3
 غزة -الجامعة االسالمية  د. وسيـ اسماعيؿ اليابيؿ -4
 غزة -الجامعة االسالمية  د. ياسر الشرفا -5
 ةغز  -االسالمية الجامعة  د. أكـر سمور -6
 غزة -جامعة األزىر  د. وائؿ ثابت -7
 غزة -جامعة األزىر  د. وفيؽ األغا -8
 غزة -جامعة االقصى  د. منصور عبدالقادر منصور -9

 
 
 
 




