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 ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى العوامل التي تؤثر عمى تطبيق قانون الحد األدنى 
لألجور في قطاع غزة، من خالل دراسة حالة لشركات المقاوالت العاممة في مدينة حمد القطرية 

تخدم الباحث االستبانة كأداة رئيسية لجمع اسبمدينة خانيونس، ولتحقيق أىداف الدراسة 
، وقد تكونت عينة الوصفي التحميمي إلجراء الدراسةوقد استخدم الباحث المنيج  البيانات،

الدراسة من جميع موظفي شركات المقاوالت التي عممت بمدينة حمد القطرية والبالغ عددىم 
%( وتم استخدام برنامج 78.9)بنسبة استرداد   ( استبانة108( موظف، وتم استرداد )137)

SPSS .اإلحصائي لتحميل البيانات 
 

لتزام كافي لدى الشركات في تطبيق الحد األدنى إوقد أظيرت نتائج الدراسة عدم وجود 
لألجور، مع وجود منافسة قوية بين الشركات في تحديد الحد األدنى لألجور التي تؤثر عمى 

والقوانين والموائح الخاصة بذلك، إضافة إلى ضرائب وأن الشركات تمتزم بدفع ال ،جودة العمل
عدم قيام الحكومة بدورىا في متابعة تطبيق قانون األجور وقانون العمل الفمسطيني مع غياب 

من تقديم الشكاوى الدور النقابي العمالي في مساعدة شريحة العمال في تمكين القوى العاممة 
وجود استقرار لدى كما أظيرت الدراسة ، ن العملوجود مخالفات ألحكام قانو  ظلالعمالية في 

الرواتب لمعاممين فييا بشكل يومي العاممين في تمك الشركات والتزام الشركات بصرف 
 واستقطاب العاممين ذوي الكفاءة.

 

في معالجة  أن تسيممجموعة من التوصيات التي من شأنيا إلى وقد خمصت الدراسة 
يق نظام الحد األدنى لألجور في جميع المنشآت العمل عمى تطبوضرورة نقاط الضعف 

من خالل  والشركات العاممة بقطاع غزة، ووضع حد لممخالفين وتفعيل دور الرقابة الحكومية
توفير الطواقم المختصة في متابعة قانون العمل واألجور، وضرورة قيام الشركات بدعم 

ومساىمة الشركات  ،قتصادية الصعبةالموظفين من خالل توفير الحوافز المادية مع التغيرات اال
فصاحيا عن المعمومات الخاصة بيا، وأن تكون منافسة شريفة بين  في دفع الضرائب المقررة  وا 

متابعة استغالل الموظفين بوالسعي  ،الشركات حتى ال تؤثر عمى أداء الشركة وجودة العمل
تي تعالج ذلك، مع تفعيل دور وتقديم المقترحات والدراسات ال وتفشي البطالة زيادة العمالةل

النقابات العمالية التي تساعد العمال في حل مشاكميم ومشاركتيم في المناسبات االجتماعية 
 وغيرىا.
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 Abstract 

This study aimed at identifying the factors that affect the application of the 

minimum wage law in the Gaza Strip. The study investigated this issue with 

reference to the contracting companies operating in the Qatari project of Sheikh 

Hamad City in Khan Younis. To achieve the objectives of the study, the researcher 

collected data using a questionnaire as a main tool, and used the analytical 

descriptive approach to analyze the collected data. The study sample was composed 

of all the employees of the contracting companies that worked in the investigated 

case (137 employees). The researcher retrieved 108 questionnaire forms, which 

reflects a return percentage of 78.9%, and used SPSS program to analyze the 

collected data. 

The results of the study showed that there is an insufficient commitment in 

the surveyed companies regarding the minimum wage. There is a serious competition 

between these companies, which has a significant impact on the quality of work. The 

surveyed companies are committed to paying taxes and abide by the related laws and 

regulations. However, there is a need for a governmental follow-up in this regard to 

assure companies commitment to the minimum wage in particular and the Labor 

Law in general. There is a need for a follow-up by the concerned syndicates in this 

regard to help the workers submit labor complaints against any violations of the 

provisions of the Labor Law. There is also a need to improve job security and 

compensation conditions, which should be paid on a daily basis. Workers should also 

be selected based on their competency. 

The study concluded with a set of recommendations that are expected to 

contribute to addressing the weaknesses and improve implementation of the 

minimum wage law in all establishments and companies operating in the Gaza Strip. 

These are also expected to eliminate the violations in this regard and activate the role 

of government control through recruiting competent staff to monitor the labor law 

and wages implementation. The companies are urged to support their workers 

through the provision of material incentives that help them accommodate with the 

difficult economic situation. They should also pay the prescribed taxes and disclose 

the required information that help creating an honest competition environment and 

improving their performance and work quality. There is also a need to investigate 

any abuse of the workers due to the spread of unemployment, and to propose 

suggestions and carry out studies that address this issue. Finally, the concerned 

syndicates are invited to help workers to solve their problems and to get them 

involved in their events including social ones. 
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 داءـــــــــــــإى
فعني نحو دفي طموحًا صار ي مايا من زرعت مايا سندي في ىذه الحياة إليك ماإليك وأمي أبي إلي

 .األمام إلى مستقبل ناجح

 .والتي أعطتني معاني الحب واالحترام والمودة الحب الصادق إلى )زوجتي الغالية(

 (.ورتيل ،وتاال ،وسما ،عمر، وصبا) أبنائي إلى

 خواتيأو إلى جميع أخوتي 

 التي.عماتي وخاأعمامي وأخوالي و إلى أىل زوجتي و 

لى جميع أحبتإلى أصدقائي األعزاء   .يوا 

 .منارة العمم، ومعقل العمماءإلى جامعتي الغراء الجامعة اإلسالمية 

 

 إلى ىؤالء جميعًا أىدي ىذا البحث.



 و
 

 شكر وتقدير


الحمد هلل حمد الشاكرين والصالة والسالم عمى المبعوث رحمة لمعالمين سيدنا وقائدنا 
 وقدوتنا محمد صمى اهلل عميو وعمى آلو وصحبو أجمعين.

ذا المقام إال أن أتقدم بالشكر إلى كل من كانت لو مساىمة في إنجاز ال يسعني في ى
وسيم الدكتور/ ىذا العمل المتواضع، وأخص بالشكر والتقدير والعرفان ألستاذنا العزيز 

المشرف عمى ىذه الرسالة والذي كان لو الفضل بعد اهلل عز وجل في إنارة  ،إسماعيل اليابيل
رشاداتو، جعميا اهلل في ميزان حسناتو وأعمالو يوم طريق البحث لي من خالل توجييا تو وا 

 القيامة.

أمال / ة، والدكتور ياسر الشرفاكما أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الدكتور/
لى الحيمة  ثرائيا بما قدموه من مالحظات قيمة وىامة، وا  لتفضميم بقبول مناقشة ىذه الرسالة وا 

عميدىا وأساتذتيا ومدرسييا األفاضل، أسأل اهلل العمي العظيم أن كمية التجارة بالجامعة ممثمة ب
لما بذلو من  محمد أحمد الكردثواب،  والشكر موصول أيضًا لألخ األستاذ/ يجزل ليم األجر وال

لى جميع األخوة الزمالء في شركة جيمستون وشركات  ،في المساعدة خالل إعداد البحثجيد  وا 
كما أتقدم بالشكر لعائمتي الكريمة لما قدموه لي من  المشورة،المقاوالت التي قدمت النصح و 

 مساعدة وتشجيع ودعم متواصل في إنجاز ىذه الرسالة.

 

 واهلل ولي التوفيق

 الباحث
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة 

 :مقدمة 1.1

يتوقف عمى ال لحكومات والنقابات العمالية، ألن ذلك تحظى األجور باىتمام كبير لدى ا
البعد االقتصادي ليا، بل يتعدى ذلك ليساىم في تحقيق االستقرار االجتماعي والسياسي، فكان 
إصدار الكثير من التشريعات والقوانين من قبل الحكومات فيما يتعمق باألجور والمتمثل في 

 وضع الحد األدنى ليا.
القطاع الخاص مؤشرًا لمتقدم االقتصادي واالجتماعي في أي ويعتبر تطور شركات 

دولة، حيث أنيا تساىم بشكل واضح وكبير في دفع عجمة التنمية االقتصادية، وتعمل عمى 
يسيم زيادة في اإلنتاج المحمي اإلجمالي وتساعد في حل مشاكل البطالة المتفشية في الدولة مما 

تي تتنوع خدماتيا سواًء كانت االقتصادية أو الصناعية العمل المختمف في تمك الشركات والفي 
 أو الغذائية أو التجارية.

في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في  كبيراً  يحتل القطاع الخاص اليوم دوراً و  
معظم بمدان العالم المتقدم والنامي عمى حد سواء نظرًا لما يتمتع بو ىذا القطاع من مزايا 

مكانيات كبي  ، وىذا ماواالجتماعية االقتصاديةرة تؤىمو لمقيام بدور ريادي في شتى المجاالت وا 
إلى ضرورة التركيز عمى آليات تطويره وتوفير المناخ  االقتصاديةيدفع بصانعي السياسة 

 .م(2015)العزاوي،  المناسب لنشاطو
 

ثيـر مـن الـدول مـن تعـد سياسـة الحـد األدنـى لألجـور مـن السياسـات التـي تتبعيـا الك"و 
أجـل تحقيـق العدالـة االجتماعيـة فـي تــأمين حــد أدنــى مــن الـدخل يضــمن الحاجــات األساســية 

بــالرغم مــن شــبو اإلجمـاع عمــى أىميتيـا مــن النــواحي االجتماعيـة المعيشـية، ال يـزال و  لمنــاس
قتصـادي. رغـم الجـدل فـإن ىـذه السياسـة مطبقـة لتعزيز ىنـاك جـدل نظـري وبحثـي حـول أثرىـا اال

 (.Benassi, 2011, p2" )%من دول العـالم 90العدالة االجتماعية لدى 
وتعتبر سياسة الحد األدنى لألجور ىي أىم الوسائل التي تعتمد عمييا الدول في نشر 

توى العام لمفقر، وجسر المجتمعات وذلك من خالل القيام بتخفيض المسفي  العدالة وتعزيزىا
 .(Cunningham, 2007)فجوة األجور القائمة، ومنع استغالل العمال من قبل أرباب العمل 

وأن معظم االقتصاديين يعمموا تأييدىم ليذه السياسة بإمكانية فشل آليات سوق العمل في 
وع رفع مستوى األجور، وخصوصًا عند وجود معدالت عالية من البطالة، وبالرغم من شي

استخدام سياسة الحد األدنى لألجور، إال أن التجارب الدولية تشير إلى انخفاض مستوى تطبيقيا 
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ق األىداف المرسومة ليذه في عدد كبير من الدول النامية، مما يؤثر سمبًا عمى مدى تحقي
 م(.2014)الفالح،  السياسة

ي ىـذه القطاعـات سـيدفع العديـد من المنشآت فالحد األدنى لألجور ن تطبيـق حيث أ
مع عدم وجود وضـع مسـتوى واحـد و إلـى اإلغـالق، مثـل قطـاع ريـاض األطفـال وقطـاع النسـيج، 

الفعل من االلتزام بلمحـد األدنـى لجميـع القطاعـات وعـدم مراعـاة أن بعـض القطاعـات ال تـتمكن 
ت بدورىا التوعوي من جانب، بيذا المستوى وضعف العمل النقابي في فمسطين وعدم قيام النقابا

قيـام أصـحاب العمـل و وتعدد االتحادات النقابية والجيات التي تمثل العمال من جانب آخر، 
معدالت الفقر والبطالة بين  وازديادالـذين ال يمتزمـون بـدفع الحـد األدنـى بالتحايـل عمـى القانون، 

ل، ووجود منافسة غير منضبطة بين عدم وجود بديل لمعمو شرائح المجتمع وخاصة الخريجين، 
مخـالفي الحـد األدنـى لألجـور، وتتمثـل بـدفع وغياب العقوبة الرادعة لقطاعات العمل الخاص، 

 م(.2015)مركز اإلحصاء الفمسطيني،  غرامـة أو غيرىا

 :مشكمة الدراسة 1.2
يتمقى و يعاني آالف العمال في فمسطين من االنخفاض الكبير في األجور، حيث 

ويشكو أصحاب األجور المتدنية من غياب القانون الذي ، أغمبيتيم نصف الحد األدنى لألجور
يمزم أصحاب العمل بالحد األدنى لألجور، فيما يتمادى أرباب العمل بدفع األجور المتدنية 

 م(.2015)أبو قمر،  بسبب ارتفاع نسبة البطالة وكثرة العمال
يق قانون الحد األدنى لألجور في قطاع غزة، تعدد العوامل التي تؤثر عمى تطبت كما

 منيا: 
 عمى مؤسسات القطاع الخاص. ضعف الرقابة الحكومية .1
 قابات العمالية.غياب دور الن .2
 ين الشركات ونظام الضرائب المتبع.تفشي البطالة والمنافسة ب .3

 

ألدنـى صـل عـدد العـاممين فـي القطـاع الخـاص والـذين يتقاضـون أقـل مـن الحـد اوقد و 
فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة إلـى مـا يزيـد عمـى م  2016لألجـور فـي الربـع الثـاني مـن العـام 

العاممين في القطاع الخاص في مـن إجمـالي ( %19) ويمثـل ىـذا الـرقم مـا نسـبتو ،ألـف 126
والفنادق، يمييا قطاع  ذلك الربع، وتتركز غالبية ىؤالء العاممين في قطاعات التجارة والمطاعم

الخدمات، ومن ثم قطاع التعدين والمحاجر والصناعات التحويمية، وىنا تشير وزارة العمل إلى 
قطاعي رياض األطفال وصناعة المالبس والنسيج باعتبارىما القطاعين الذين تعمو فييما نسبة 
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ماس،  -فمسطينيالعاممين بأجور تحت الحد األدنى )معيد أبحاث السياسات االقتصادية ال
 م(.2017

 وعميو يمكن صياغة سؤال البحث الرئيس كما يمي: 
 ؟"عمى تطبيق قانون الحد األدنى لألجور في قطاع غزة المؤثرةما ىي العوامل "

 ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة الفرعية التالية:
كيف يتم تطبيق الحد األدنى لألجور في قطاع غزة وخاصة في مؤسسات القطاع  .1

 اص؟الخ
 ما ىي العوامل والمعوقات التي تحول دون تطبيق الحد األدنى لألجور؟ .2
ما ىي الفائدة العائدة عمى االقتصاد الفمسطيني بشكل عام والفرد بشكل خاص في  .3

 تطبيق الحد األدنى لألجور؟
 :أىداف الدراسة 1.3
 ة.التعرف عمى أىم العوامل المؤثرة عمى قانون الحد األدنى لألجور في قطاع غز  .1
 وخاصة قطاع المقاوالت. القطاع الخاص آليات العمل في التعرف عمى  .2
 دراسة واقع ومحددات األجور لمعاممين في القطاع الخاص. .3
 دراسة تأثير الوضع االقتصادي والسياسي عمى الحد األدنى لألجور . .4
 بقانون األجور بقطاع غزة. لالرتقاءتقديم نتائج وتوصيات  .5
 :مبررات الدراسة 1.4
 سمبي عمى جودة العمل والعمال. انعكاسد المنافسة بين الشركات التي تؤدي إلى وجو  -
غياب الدور الرقابي لدى الحكومة بوضع ضوابط وتشريعات وعدم متابعتيا مع الجيات  -

 المختصة.
تيرب واستغالل القطاعات والمؤسسات الخاصة بتطبيق قانون الحد األدنى لألجور  -

 واستغالل العمال.
 النقابي في تعزيز الحد األدنى لألجور. غياب الدور -
 تفشي البطالة والفقر بين شرائح المجتمع بشكل عام. -
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 : أهميت اندراست 5.1

معبو في حسين إنتاجية الفرد والدور الذي تألىمية األجور وأثرىا الكبير عمى تنظرًا 
لعجمة االقتصاد لطاقات البشرية وتطوير وتحسين المنتجات، وتحريك اتحفيز و استقرار المجتمع 

الحفاظ عمى وضع  في المجتمع، لذا كان واجبًا عمى الحكومات والمؤسسات المختمفة في الوطن
وتوفير الحياة الكريمة لو، والذي يترتب عميو نمو  ات األفرادتناسب مع احتياجحد لألجور ي

 و التالي:، ويمكن تسميط الضوء عمى أىمية الدراسة من جوانبيا عمى النحقتصاد في الوطناال
 األىمية العممية:) أ ( 

سيرتكز الجانب العممي عمى أىم العوامل المؤثرة عمى قانون الحد األدنى لألجور في 
قطاع غزة كدراسة حالة لشركات المقاوالت العاممة في مدينة حمد القطرية بمحافظة خانيونس 

ى شركات المقاوالت يمكن معالجة نقاط الضعف في كيفية تحديد الحد األدنى لألجور لدحيث 
العاممة بمدينة حمد ومن ثم تطبيقيا عمى باقي الشركات في قطاع غزة، وتعزيز الجوانب 
اإليجابية من خالل دعم القطاعات المختمفة بضرورة تحمل المسئولية المجتمعية تجاه العمال 

ة النقابات والمجتمع ككل والقيام بدفع الضرائب المقررة وتطبيق الحد األدنى لألجور، ومتابع
 لموظفييا.

 األىمية العممية:)ب ( 
 الكشف عن أىم العوامل التي تؤثر عمى تطبيق الحد األدنى لألجور.  -
تزويد شركات القطاع الخاص وخصوصًا العاممة بمدينة حمد القطرية بأىم عيوب نظام  -

 األجور لدييم وكيفية تطبيق الحد األدنى لألجور.
توفير طواقم مختصة من قبل الوزارات ات المختصة عمى إطالع الحكومة وخاصة الجي -

 المختمفة والمعنية لمتابعة الشركات العاممة بقطاع غزة.
 تفعيل دور النقابات العمالية ومشاركة الموظفين في الفعاليات واألنشطة الخاصة بيم. -
ولية وأثرىا توضيح مدى أىمية المسئولية المجتمعية من قبل الشركات ومدى إظيار تمك المسئ -

 عمى المجتمع الفمسطيني.
إصدار الكتيبات والبروشورات الخاصة بموائح العمل والقوانين الخاصة باألجور العمل عمى  -

 والحد األدنى المطموب. 
 :متغيرات الدراسة 1.6
 المتغيرات التالية: تتناولسوف 
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  ) أ (  المتغير التابع:
 اع الخاص.تطبيق قانون الحد األدنى لألجور في القط

  ) ب ( المتغيرات المستقمة:
 .نظام الضرائب -
 .معدالت البطالة -
 .المنافسة -
 .الرقابة الحكومية -
 الدور النقابي. -

 :أنموذج اندراست 5.7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (: متغيرات الدراسة1.1شكل )

 م2017( ،ماس،أبو قمر، عودةالمصدر: الباحث بناًء عمى الدراسات السابقة )صبيح، أبو حمدة، فالح
 :فرضيات الدراسة 1.8

تؤثر بعض العوامل االقتصادية عمى تطبيق قانون الحد األدنى  الفرضية الرئيسة األولى:
في تطبيق قانون الحد األدنى لألجور في    0.05لألجور عند مستوى داللة إحصائية 

 الية:قطاع غزة، ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية الت
المنافسة وتطبيق قانون الحد األدنى  بين  0.05 ذات داللة إحصائيةيوجد أثر  .1

 .لألجور في قطاع غزة
نظام الضرائب وتطبيق قانون الحد  بين  0.05 ذات داللة إحصائيةيوجد أثر  .2

 األدنى لألجور في قطاع غزة

الحد األدنى 
 لألجور

 البطالة

نظام 

 الضرائب

الرقابة 

 الحكومية

الدور 

 النقابي

 المنافسة 
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وتطبيق قانون الحد األدنى  البطالةبين   0.05 داللة إحصائيةيوجد أثر ذات  .3
 لألجور في قطاع غزة

وتطبيق قانون الحد  الرقابة الحكوميةبين   0.05 داللة إحصائيةيوجد أثر ذات  .4
 األدنى لألجور في قطاع غزة

الدور النقابي وتطبيق قانون الحد  بين  0.05 ذات داللة إحصائيةيوجد أثر  .5
 األدنى لألجور في قطاع غزة

بين   0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى   الفرضية الرئيسة الثانية:
متوسطات استجابات المبحوثين حول )العوامل التي تؤثر عمى تطبيق قانون الحد األدنى 

، المؤىل العممي، الحالة )الجنس التاليةالديموغرافية  متغيراتلألجور في قطاع غزة( تعزى لم
عدد ، األجر المدفوع، طبيعة العمل، االجتماعية، منطقة السكن، العمر، عدد المعيمين

 ساعات العمل(.
 :أداة الدراسة 1.9

العوامل التي تؤثر عمى تطبيق قانون الحد األدنى لألجور في تم إعداد استبانة حول "
 ." قطاع غزة
 :حدود الدراسة 1.10

 اسة لمحدود التالية:سوف تخضع الدر 
الدراسة عمى معرفة العوامل التي تؤثر عمى تطبيق قانون الحد  اقتصرت أواًل/ الحد الموضوعي:

، والمتمثمة في )المنافسة، والبطالة، والدور النقابي، والرقابة األدنى لألجور في قطاع غزة
 .الحكومية، ونظام الضرائب(

الموظفين العاممين في شركات المقاوالت العاممة في ركزت الدراسة عمى  ثانيًا/ الحد البشري:
 مدينة حمد القطرية. 
 .شركات المقاوالت العاممة بمدينة حمد القطريةالدراسة عمى  اقتصرت ثالثًا/ الحد المكاني:
تم جمع البيانات المتعمقة بالدراسة خالل الفصل الثاني من العام الجامعي  رابعًا/ الحد الزماني:

(2016/2017.) 

 :مخمص الفصل وىيكمية الدراسة 1.11
العوامل التي تؤثر عمى تطبيق قانون الحد تناولت الدراسة في الفصل األول مقدمة عن 

، ومن ثم استعرض الباحث مشكمة الدراسة من خالل صياغتيا  األدنى لألجور في قطاع غزة
لفرعية، ومبررات في سؤال رئيس، كذلك استعرضت الدراسة األىداف ومجموعة من التساؤالت ا
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الدراسة وأىميتيا، ثم عرض متغيرات الدراسة والمكونة من خمسة متغيرات مستقمة، ومتغير 
، ومجتمع وعينة الدراسة وأداة ثم استعرض أىمية الدراسة، ومن ثم فرضيات الدراسةتابع، و 

يتناول و الدراسة، ويتناول الفصل الثاني من الدراسة اإلطار النظري مقسم إلى ثالثة مباحث، 
المبحث األول عن قانون الحد األدنى لألجور، والمبحث الثاني العوامل المؤثرة في تطبيق الحد 

ة بقطاع ماألدنى لألجور، والمبحث الثالث طبيعة األجور والرواتب في شركات المقاوالت العام
 مى( والتعقيب عيتناول الدراسات السابقة وتشمل )المحمية والعربية واألجنبيةغزة، والفصل الثالث 

ىذه الدراسات ومقارنتيا وأوجو االختالف معيا وسرد أىداف تمك الدراسات وأىمية النتائج 
جراءات والمتغيرات المستخدمة وما توصم ت إليو من نتائج، والفصل الرابع يشمل منيجية وا 

وأخيرًا  يتناول الفصل الخامس تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتيا،الدراسة، و 
 يتناول الفصل السادس نتائج وتوصيات الدراسة. 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري لمدراسة
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 انفصم انثاني

 اإلطار اننظري نهدراست 

 :مقدمة
إن الحد األدنى لألجور من الموضوعات الميمة التي يجب التطرق إلييا؛ حيث لم 

لحد األدنى لألجور بسبب العديد من العوامل تتمكن لجميع الشركات أو المؤسسات من تطبيق ا
ضغوطا متكررة إلقرار حد التي تؤثر عمى تطبيق ذلك، فيناك النقابات العمالية وما تمارسو من 

لى  أدنى لألجور في فمسطين، ويستندون في ذلك إلى تجارب دول كثيرة في المنطقة وخارجيا، وا 
االقتصاد  ويمكن ىناك تأىيل أوالً  فمسطينية،تدني أجور شريحة كبيرة من العمال في األراضي ال

بحيث يمكن تطبيق الحد األدنى لألجور في الوقت المناسب، وبحيث يؤدي إقرار ىذه السياسة 
إلى تقميل عدد الوظائف المفقودة، وفي نفس الوقت المحافظة عمى القدرة التنافسية. الحل األمثل 

عامل الفمسطيني، وبالتالي زيادة الطمب عمى ليذه المعضمة يكمن في تحسين مستوى إنتاجية ال
 .ىذا العامل، ما يدفع باألجور إلى أعمى ويزيد، في نفس الوقت، من عدد العاممين في السوق

ىي عديدة وتعتبر عوامل طبيق الحد األدنى لألجور فإن العوامل المؤثرة عمى ت
اع التنافس بين المؤسسات المنافسة وطرق تحقيقيا وأنو اقتصادية شاممة ويمكن أن نذكر منيا 

ونظام الضرائب وأنواع الضرائب في فمسطين والمتمثمة في الضرائب المباشرة وغير المباشرة 
والبطالة وأثرىا عمى االقتصاد الفمسطيني، والرقابة الحكومية وأىدافيا وكيفية تحقيقيا والدور 

ل في حقوق ين دون التوغالنقابي في القطاع ومزاياه وأىمية وجوده لمدفاع عن حقوق العامم
 العاممين وأصحاب العمل.

والت العاممة في قطاع غزة، فيناك عدد جور في شركات المقاوعند الحديث عن األ
كبير من المنشآت التي تعمل في قطاع غزة، وتختمف أعماليا من الحيث الييكمية وطبيعة 

ودور االقتصاد بشكل عام  العمل وعدد الموظفين واألنشطة التي تقوم بيا، ومدى تأثيرىا عمى
الحروب والحصار عمى عمل تمك أثر شركات المقاوالت في تعزيز القيمة االقتصادية المحمية، و 

 متوسط األجور اليومية في تمك الشركات ومعدل ساعات العمل واألجرة اليومية.، و الشركات



55 
 

 المبحث األول
 الحد األدنى لألجور 

 :مقدمة 2.1.1
العوامل التي تسعى جميع الحكومات والمؤسسات والعاممين في تعتبر األجور من أىم 

المؤسسات إلى االىتمام بيا، وىي تعتبر القوة االقتصادية واإلنتاجية لمعامل ولرب العمل، حيث 
دون وجود أجور ال يوجد إنتاج وال توجد حياة طبيعية، فباألجور تتم حركة ودوران الحياة 

ة تسعى لتحقيق أىدافيا وتعظيم أرباحيا من خالل تحديد االقتصادية واالجتماعية، فالمؤسس
األجور التي سيتم دفعيا لمعاممين بداخميا وما ىي نسبة األرباح التي ستتم بعد دفع تمك األجور، 
والفرد يسعى لشراء ما يحتاجو، فيناك عالقة قوية بين األجور والحياة االقتصادية واالجتماعية 

 ك االستقرار االجتماعي والسياسي.بشكل عام والذي سيحقق بعد ذل
حث اإلسالم عمى أىمية األجور وذكرىا في القرآن الكريم والسنة النبوية حيث حرص و 

ُسوا ٱلنَّاسا أاْشيآاءاُىمْ القرآن الكريم عمى عدم انقاص األجور وظمم العمال لحقوقيم فقال:  ، والا تاْبخا
( استغالل العامل صمى اهلل عميو وسمم)لنبي حرم اكما في السنة النبوية، فقد (، 85)ىود، آية 

عطائو ما يستحق من األجر وعدم استغاللو لحاجتو الماسة لممال فقال النبي )صمى  أو األجير وا 
إعطاء األجير حقو  (صمى اهلل عميو وسمم)واعتبر النبي ، ال ضرر وال ضراراهلل عميو وسمم(: 

، وعمى األجير أن يقوم بعممو عمى ى اهللمن أفضل األعمال التي يتقرب بيا صاحب العمل إل
أكمل وجو دون االنتقاص من العمل وأن يراقب اهلل سبحانو وتعالى في ذلك كما قال الرسول 

ال وعمى صاحب العمل أن ، أن يتقنو إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمالً صمى اهلل عميو وسمم: 
ير أو إذالل أو إساءة في المعاممة ينقص في أجر العامل سواًء كان ماديًا أو معنويًا دون ق

أعطوا "والتعامل معو برحمة وشفقة، وأن يسرع في إعطائو حقو كقولو صمى اهلل عميو وسمم: 
 م(.2014)إسالم،   "األجير أجره قبل أن يجف عرقو

مختمف المؤسسات االقتصادية عمى تطبيق نظام أجور تحفيزية وتشجيعية تعمل 
زيادة كفاءتيم االنتاجية، وتحقيق أفضل استغالل لساعات  لمعاممين في المؤسسات من أجل

العمل المنقضية إلى جانب شعور العامل باألمان واالستقرار، لذلك سعت الكثير من المؤسسات 
لوضع النظم المتعمقة باألجور التي تجمع بين مزايا األجور الثابتة والتشجيعية )دبيان، عبد 

 م(.2012المطيف، 
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اهلل عميو وسمم الذين يماطمون باألجور أو االساءة في معاممة  وقد حذر النبي صمى
ثالثة أنا خصميم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حًرا األجير حيث قال:  

 م(. 2017)لوح،  فأكل ثمنو، ورجل استأجر أجيًرا فاستوفى منو ولم يعطو أجرتو

 :تعريف األجور 2.1.2

عممية اإلنتاج والحياة بشكل  امل التي تقوم عمى أساسيإن األجور ىي من أىم العوا
، وعمى أساسو يقبل العامل أو الموظف العمل أو أىم الحقوق المالية لمعاممينعام، فيي 

التي يمكن لمعامل الحصول  أشكال المكافآتعمى جميع يرفضو، لذلك يطمق مصطمح األجور 
 م(.2013أو األسبوع )عثمان، لساعة األجر بابغض النظر عن زمن العمل سواًء كان عمييا 

ىو المبمغ من النقود الذي يتقاضاه العامل أو الموظف من أجل عمل يدوي أو عقمي و 
يقوم بو ويتم دفع لو ىذا المبمغ من المال عمى فترات مختمفة يومية كانت أم أسبوعية أو شيرية 

مقابل أجر وذلك عن الموظف  كمية النقود التي يحصل عميياأو ىو ، (م2007فريحات، ال)
 (.م2015فترة زمنية معينة )صبيح، 

عن األجر النقدي الذي يدفع لممستخدم من صاحب العمل، ويتم احتساب أو ىو عبارة 
األجر من خالل جمع بيانات حول العممة التي يتم التعامل بيا بين المستخدمين وأصحاب 

)جياز المركزي  سعر الصرفشيكل أو الدوالر، وحسب العمل سواًء كانت بالدينار أو ال
 .(م2010لإلحصاء الفمسطيني، 

األمور التي تيم جميع شرائح المجتمع سواًء كان واحدة من أىم األجور ىي عتبر فت
من ىو الوسيمة التي يستطيع  أفراد أو حكومات أو مؤسسات أو دول، فاألجر بالنسبة لمعامل

لنسبة لمحكومة فاألجور من أىم عناصر ، أما باالمبادلة لمحصول عمى رفاىية يرغبياخالليا 
االنفاق الحكومي بالنسبة ليا وىي أساس توظيف العاممين لدييا والقيام بالميام الوظيفية كافة 

 م(.2016وىي األداة التي تحفز الطمب الكمي لالقتصاد )العتيبي وآخرون، 
غير أو ىو األجر الذي يعطى لمعامل مقابل عممو وذلك من خالل عقد مكتوب أو 

عة، مع و أسبوع أو يوم أو بالساعة أو القطذلك، وكان األجر نقدًا أو عينًا ويدفع خالل شير أ
 م(.2002شمول الزيادات والعالوات بغض النظر عن نوعيا )الدخيل، 

أما من وجية نظر الباحث فإن األجر ىو المبمغ الذي يستحقو العامل أو الموظف 
 دار شير أو أسبوع أو يوم.مقابل عمل يقوم بو سواًء كان عمى م
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 :الفرق بين األجور والرواتب 2.1.3

يوجد ىناك فرق بين األجور والرواتب حيث أن الرواتب يطمق عمى تعويض نقدي يتم دفعو 
لمعاممين في المناصب اإلدارية والمكتبية ولمموظفين العموميين أو الذين يعممون في القطاعات 

بغض النظر عما قاموا من انجازات وعمل خالل تمك الخاصة، ويكون ذلك عمى أساس المدة 
الفترة، بينما األجور ىو ما يحصل عميو العامل الذي يعمل لدى صاحب العمل في مزرعة 

 معينة أو متجر أو غير ذلك من المسميات. 
 م( في دراستو عن التفرقة بين األجور والرواتب عمى النحو التالي:2016وقد ذكر )أبو ىدة، 

كل: األجر والراتب ىو تعويض نقدي يتقاضاه الشخص من الشركة أو من حيث الش .1
 المؤسسة مقابل عمل معين.

من حيث المضمون: فاألجر ىو ما يعوض الفرد بشكل نقدي من مصنع أو غير ذلك،  .2
 أما الراتب فيطمق عمى الموظفين مقابل عمل معين.

لذي يحصل عميو الموظف فالرواتب واألجور يحمالن معنيان مختمفان فالراتب ىو الدخل ا
بصورة شيرية سواء يحصل عميو من القطاع العام أو الخاص، واألجر ىو المال الذي يحصل 
عميو العامل جراء عمل يدوي أو عقمي ويدفع لو عمى فترات يومية أو أسبوعية أو شيرية 

 (.2007)الفريحات، 
المالية التي تدفع ومن وجية نظر الباحث بتعريف األجور فإنو يشمل جميع المدفوعات 

لمموظف من عالوات وعموالت وغيرىا، أما الراتب فيو المبمغ الذي يدفع لمموظف بصورة دورية 
 ثابتة ويتمقاه ذوي الياقات البيضات وبصورة منتظمة.

 :الحد األدنى لألجور 2.1.4

لمموظف أو بالحد األدنى لألجر في اإلسالم  بأنو في المتوسط  ما يكفل أيضًا يقصد و 
التي يستطيع من خالليا توفير الحد األدنى من الحاجيات األساسية في الحياة الكريمة عامل ال

)شحاتو،  : مأكل ومشرب وكساء ومأوى وعالج وتعميمالحياة اليومية األصمية المعيشية من
 م(2013

ىو المبمغ النقدي الذي يتم دفعو لمعامل أو الموظف الذي يقوم ببعض األعمال حتى 
االنتياء منيا، وىو أيضًا شكل من أشكال االمتيازات التي يمكن لمفرد الحصول يتم إنجازىا أو 

عمييا بدل عمل معين، وىو أقل مبمغ من المال يسمح قانونًا لصاحب العمل أن يدفعو لمعامل 
وىو أقل م(، 2010)مساليا وآخرون،  الذي يعمل لديو أو مقابل عمل يوم أو ساعة أو شير
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لعمال في منطقة معينة أو دولة معينة بدل عمل خالل فترة محددة مبمغ يمكن دفعو لجميع ا
سواًء كانت ساعة أو يوم أو شير أو غير ذلك عمى أن يتم إعطاء العامل ىذا المبمغ لتغطية 

 .(ILO, 2006احتياجاتو األساسية وأفراد أسرتو )

 :قانون الحد األدنى لألجور 2.1.5

م أن يمتزم 2017ابتداًء من شير مارس في حكومة الوفاق مجمس الوزارء قرر فقد 
يكون الحد أصحاب العمل بتطبيق الحد األدنى لألجور في كافة محافظات الوطن عمى أن 
 طاعات مبمغاً األدنى لألجر الشيري في جميع مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية وفي جميع الق

وخاصة العاممين بشكل  يكون الحد األدنى ألجور عمال المياومة، وأن ل(يكش 1450وقدره )
يكون الحد األدنى لألجر ساعة العمل الواحدة وأن  ل(كشي 65ره )يومي غير منتظم مبمغا وقد

 .م(2017)وزارة العمل، ل( ثمانية ونصف الشيكل لمساعة الواحدة كشي 8.5مبمغا وقدره ) 
حيث أن األجور التي يحصل عمييا العامل وخاصة أصحاب الدخل المحدود بشكل 

وحسب سمم األجور التابع لمحكومة بالقطاع العام ال تكفي لتدبير المتطمبات المعيشية عام 
عميقة بين التوازن باألجور وأسعار ى في المستوى المتدني، فقد أظير وجود فجوة الضرورية حت

الخدمات والسمع التي ترتفع بين الفينة واألخرى، وأن أىم أسباب ىذا الخمل عدم وجود توازن 
تدىور القيمة الشرائية وتدني وثبات األجور والتضخم والغالء، ليذا ال يمكن أن يكون  يكمن في

ىناك عدالة اجتماعية بعدم التوازن ويبين ذلك بوجود خمل في ىيكمية االقتصاد الوطني الذي 
 م(.2002يجب أن يكون قائم عمى مجموعة من التوازنات )زيد، 

 :جورقانون العمل الفمسطيني وتحديد األ 2.1.6

مل الفمسطيني ىو أحد القوانين الذي بموجبو تطبق قوانين العمل في إن قانون الع
فمسطين عمى جميع المستخدمين والعمال، سواء كانوا مواطنين فمسطينيين أو أجانب، ويستثنى 
من القانون الموظفين العمومين الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية أو الموظفين العاممين في 

ات المحمية أو أصحاب الشركات الخاصة أو الخدم الذين يعممون في منازل لحساب الييئ
 م(.2015أشخاص )دليل قانون العمل الفمسطيني، 
بأنو ىو الدفع النقدي لمعامل وذكر األجر األساسي حدد أما قانون العمل الفمسطيني فقد 

نون العمل الفمسطيني، )قا يقول بو أو العيني الذي يدفعو صاحب العمل لمعامل مقابل عمل
لذلك فإن عقد العمل الذي يتم بين صاحب العمل والعامل حول ماىية العمل الذي م(، 2000

سيقوم بو العامل وما ىي المسئوليات القائمة عمى عاتقو، ويتم تحديد األجر الذي سيتقاضاه، 
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ات التي يمكن أن فيتم تحديد الساعات أو األيام أو الشيور الذي يتفقا عمييا، وما ىي المحفز 
تضاف إلى األجر المتفق عميو مثل بدل المواصالت أو تأمين سكن أو غير ذلك )دليل قانون 

 م(.2015العمل الفمسطيني، 
أكبر عمى العمالة غير الماىرة منيا يمكن أن تكون بشكل ثير قوانين العمل حيث أن تأ

ير الماىرة، ويوجد ىناك عدة عمى العمالة غعمى العمالة الماىرة، وذلك بسبب مرونة الطمب 
-2%( يؤدي ذلك إلى زيادة في تقميل عدد العمال من )10تقديرات لزيادة تكمفة العامل بنسبة )

%(، وذلك بافتراض أن رب العمل لم يخفض أجر العامل، وأن مستحقات العاممين المالية 6
  (. Cazes, 2000ستدفع كاممة )

دوات التي يستفيد منيا العمال في الحفاظ عمي عتبر فيم العمال لمقانون من أىم األوي
ضع أساس لتحسين ظروف حقوقيم وحمايتيا من أي استغالل كان؛ كما يساىم ذلك في و 

ينعكس عمي الواقع االجتماعي لمعمال وعمي قدرتيم اإلنتاجية لما  ، وىذا طبعاً وشروط العمل
)االتحاد العام لنقابات عمال  وىدفيا اإلنسان ىو أداتيا ديع لذلك من أثر في عممية التنمية والتي

 .م(2017فمسطين، 
كما ىو متعارف عميو أن العمال الفمسطينيين يعممون في ظروف عمل غير طبيعية 
وىم قادرون أن يعمموا لساعات طويمة، ولم يقتصر ىذا األمر عمى فئة الشباب بل والذين 

ادية الصعبة التي يعيشيا بسبب األوضاع االقتصعمى ذلك أعمارىم متقدمة وىم مجبرين 
الشعب الفمسطيني وخاصة في قطاع غزة، حيث يعمل العمال الفمسطينيين في الخارج بمعدل 

( 8يقدر بـ)تتقاضاه النساء والذي  ت، وىذا يختمف عن معدل األجر الذي( دوالرا10أجر يوميًا )
متابعة الخمل  وأن غفمة وعدم مباالة الحكومة لسنوات طويمة عنم(، 2009دوالرات )مرة، 

الموجود بين األجور واألسعار دون تحريك أي ساكن أدى إلى وجود استغالل من طرف 
 م(.2002أصحاب العمال في عدم إعطاء العمالء حقيم في األجر )زيد، 

 :أنواع األجور 2.1.7
ليا عدة صور وأشكال متعددة، ىناك عدة أنواع لألجور، حيث تطورت وتغيرت مع تطور الزمن 

ممون في مختمف المؤسسات يتقاضون أجورىم بعدة طرق وأشكال مختمفة، وغالبًا ما يسعى فالعا
صاحب المؤسسة أن يتجو نحو رغبتو في تحديد نوعية وشكل األجر والذي يمبي بعد ذلك رغبتو 

 .م(2009لتحقيق أقصى ربح ولو كان عمى حساب العامل )عامر، 
 ى قسمين:م( فقد قسم األجر إل2009وحسب دراسة )عامر، 
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ل زراعية أو غذاء أو فالقسم األول: ىو األجر العيني والذي يحصل عميو العامل من محاصي
والقسم الثاني: وىو األجر النقدي وكان ىذا النوع من األجور قديمًا، ن ...الخ ممبس أو مسك

و وىو الذي يحصل عميو الفرد مقابل عمل ويكون لمعامل حرية التصرف بالمال الذي تم دفعو ل
 من صاحب العمل.

بعض الطرق التي تتبعيا دول العالم  إلى (Eyraud & Saget, 2005حيث أشارت دراسة )
 في تحديد الحد األدنى لألجور فتم تقسيميا إلى أربع مجموعات كالتالي:

وىذا النظام أكثر  أواًل/ الحد األدنى عمى مستوى المناطق الجغرافية محدد من قبل الحكومة:
بين الدول، ويكون فيو تحديد الحد األدنى لألجور مسئولية الحكومة، ويكون فيو  النظم شيوعاً 

 تحديد األجور موحد في جميع المناطق الجغرافية ولكل االقتصاد.
وىذا النظام ال  / الحد األدنى عمى مستوى المناطق الجغرافية محدد من قبل النقابات:ثانياً 

نى لألجور بل تتولى مسئوليتو النقابات العمالية تتدخل الحكومة في تحديد مستوى الحد األد
ونقابات أصحاب العمل ويضمن اإلطار القانوني لمحد األدنى من األجور، مثل دول )اليونان 

 وبمجيكا، والدول اإلسكندنافية(. 
 ثالثًا/ الحد األدنى المتعدد حسب العمل والنشاط االقتصادي )يتم من خالل الحكومة أو النقابات(:

لنظام يأتي في المرتبة الثانية حيث يتم تحديد الحد األدنى لألجور من قبل الحكومات أو ىذا ا
النقابات العمالية وفيو يتعدى الحد األدنى لألجور كوسيمة لحماية حقوق الموظفين والعمال 

 يعكس سياسات األجور المتبعة في تمك المؤسسات.  ليصبح مؤشراً 
)يتم من خالل المفاوضات  العمل والنشاط االقتصاديثالثًا/ الحد األدنى المتعدد حسب 

في ىذا النوع من النظام يتم من خالل المفاوضات الجماعية بين أطراف االنتاج،  :الجماعية(
ولكن لو عدة عيوب أىميا عدم وجود شمولية الحد األدنى من األجور لجميع العمال، وتكون 

التفاوض الفعال من قبل النقابات العمالية، االتفاقيات بشأن األجور ضعيفة بسبب عدم كفاءة 
يطاليا(.  ويتم ىذا النظام في دول مثل )ألمانيا وا 

 م(2004ويمكن أن يتم دفع األجور بعدة طرق مختمفة أىميا: )ناصر، 
األجر عمى أساس المدة أو الزمن: وىذه الطريقة ىي أسيل الطرق في دفع األجور ويتم  -

 لمنشآت والمؤسسات في القطاع أو في البمدان األخرى.استخداميا بشكل أكبر لدى جميع ا
األجر عمى أساس كمية اإلنتاج: وىي يتم استخداميا حسب كمية اإلنتاج الذي يتم  -

 انتاجيا وتحديد األجر عمى أساسيا.
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: وىذا يتم بتشجيع العمال إلنتاج كمية أكبر من المطموب اإلنتاجاألجر عمى أساس  -
 ن مع اإلنتاج.ويتم األجر بنظام يربط الزم
 :ويوجد عدة أنواع لألجور نذكر منيا

: وىو األجر الذي يستممو العامل مقابل ما تم إنتاجو ويتم حسابو عمى األجر بالقطعة -
  أساس القطعة.

أي ىو عبارة عن القوة الشرائية التي يحصل عمييا العامل بيذا : وىو األجر النقدي -
 م(2013)عثمان،   .األجر

 :الحد األدنى لألجور أىمية وضع 2.1.8
وتعتبر أىمية وضع الحد األدنى لألجور من السياسات الميمة التي تسعى إلييا الكثير 

ال يتجزأ من القوانين أو التشريعات التي تصدرىا تمك  اً من الدول أو الحكومات وتعتبرىا جزء
و غير مباشرة، الحكومات، حيث تستخدم تمك القوانين لتؤثر عمى األجور سواء بطريقة مباشرة أ

% من الدول األعضاء في منظمة 90حيث يتم تطبيق تمك القوانين والتشريعات في أكثر من 
 (.ILO, 2008العمل الدولية )

وحيث يعتبر تحديد األجور ىو من أىم األدوات التي يمكن من خالليا تحقيق العدالة 
 ,Cunninghamىم )المتطمبات األساسية ألسر  من توفير العمال مكناالجتماعية التي ت

وقد وضع البنك الدولي عدة أمور تتبنى أىمية وضع سياسة الحد األدنى لألجور (، 2007
والتي كانت بناًء عمى تجارب عدة دول في قارة أمريكا الالتينية ومنظمة التعاون والتنمية 

(OECD ،)وأن تطبيق الحد األدنى لألجور ووجود القانون الخاص بو يؤدي إلى انكماش في 
مستوى تشغيل العمالة الغير ميرة والذي بدوره يؤدي إلى زيادة االنتاجية في الشركات واستقرار 

 .(Burkhauser et al., 2000الوضع االقتصادي بشكل عام )
لذلك فإن وجود قانون لألجور يعمل عمى تحقيق العدالة االجتماعية وعمى المكتسبات 

وات والحوافز...الخ، والعمل عمى وضع المقاييس التي تحققيا التشريعات الحالية مثل العال
العممية التي تضبط العالقة بين األجور والعمل المبذول، وأن يكون ىناك حد أدنى لألجور التي 
تضمن عمى األقل المعيشة الالئقة لألسر وخاصة األسر الصغيرة التي ال تتجاوز عدد أفراد 

ت االجتماعية )كغالء المعيشة( وأن يكون ىناك ( أفراد، والعمل عمى احتساب العالوا4أسرتيا )
 م(.2002تقاوت في المرتبات في جميع القطاعات عمى أساس بدل المخاطرة والمشقة )زيد، 

فتمعب األجور الدور الميم واألساسي في زيادة األداء والنشاط لدى األفراد وتوجيييم ألداء أكثر 
العامل، فيناك عالقة قوية بين األداء واألجر فعالية إذا ما تم وضع أجور عادلة وتحقيق رغبة 
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وىذا ينعكس عمى النتائج التي تسعى لتحقيقيا المنشأة وينعكس مباشرة عمى المجتمع ككل، 
وعدم وجود عدالة وانصاف عمى مستوى األجور يؤدي إلى عدة نتائج سمبية تستدعي الوقوف 

 :م(2004)ناصر،  ما يمي أىم النتائج السمبيةو 
يمجأ لو العمال أو الموظفين عندما بحث عن عمل خارج البالد: وىذا األمر اليجرة وال .1

، وىذا يعزز مشكمة غياب العقول ح ليم الفرصة لمعمل في البالد األكثر رفاىيةتتا
 .المبتكرة والمبدعة عن البالد

لسعي لمعمل االعمل خارج الدوام الرسمي: عدم وجود عدالة في األجور يتطمب من الفرد  .2
لدوام المكمف بو وينعكس فورًا عمى األداء وانتاجية العامل الذي يقضي معظم خارج ا

 يضر بشكل مباشر أو غير مباشر عمى عممو األصمي.مما وقتو بعمل آخر 
وعدم العمل أرباب  غياب دورتفاقم المشاكل األسرية واالجتماعية: العمل المتواصل و  .3

ب األسرة بعدم قدرتو عمى متابعة وجود متابعة لألبناء يشكل ورقة ضغط خطيرة لدى ر 
 لمشاكل االجتماعية واألسرية.اأبناءه مما يؤدي إلى تفاقم 

في تحسين عممية اإلنتاج والذي يؤدي إلى استقرار  اكبيرً  اً حيث أن الزيادة في األجور تمعب دور 
في الوضع االقتصادي لدى الدولة، واستحسان في جميع أنواع الخدمات المقدمة لمجميور 

(Webber, Kummar, 2008.) 
 م(2004)ناصر،  أىمية األجور بالنسبة لممؤسسات والشركات: 2.1.8.1

 لوضع قانون وحد لألجور ونذكر أىم األسباب: ة تنعكس في سعي المؤسساتىناك أىمية كبير 
 لدىأىم من تكمفة اإلنتاج، حيث تصل  الذي يعدحيث أن تكمفة األجور ىي الجزء األكبر  -

دفع األجور بشكل ب%( من التكمفة االجمالية، فقيام المنشأة 80إلى أكثر من )بعض المنشآت 
 مستمر ومتوازن يدل عمى قوة المنشأة ونظاميا المالي.

خمق عالقة جيدة وطيبة بين اإلدارة العميا والموظفين والعمال وىذا ينعكس عمى سير العمل  -
 بشكل عام.

يير لألجور ونظام رواتب جيد، حيث تعتبر استقطاب العمالة الجيدة من خالل وضع معا -
 لوالء األفراد داخل المنشأة.الداعمة األجور إحدى أىم العوامل 

 م(2004)ناصر،  أىمية األجور بالنسبة لمفرد والمجتمع بشكل عام: 2.1.8.2
المعيشي  نسبة لمفرد وىذا يعكس مركز الشخصالدخل أو األجر ىو أىم مصدر بال -

 واالجتماعي.
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ر النفسي والبيئي لمفرد وألسرتو، فعند توفير األجر يشعر الفرد باألمن الوظيفي االستقرا -
واالستقرار المالي ويجعمو يشعر باالنتماء األكبر لممنشأة التي توفر لو المال واألجر 

 الشيري أو غير الشيري.
من خالل وضع قانون األجور لدى المنشآت يحافظ عمى قوة المجتمع واأليدي العاممة  -

 ارعة والخبيرة.الب
يؤدي إلى االستقرار العام في المجتمع نتيجة وجود استمرار في عممية الشراء وتحريك  -

لمعجمة االقتصادية لدى السوق المحمي، وخاصة في حالة ارتفاع األجور يمكن فرض 
 ضرائب عمييا مما يؤدي لخمق مشاريع خدمية لممجتمع.

ة كبيرة في حياة الفرد، حيث بدون األجور ومن وجية نظر الباحث يرى أن األجور ليا أىمي
ال يمكن لمفرد أن يعيش حياة طبيعية مستقرة، فيجب عمى أصحاب المنشآت والشركات 
 وغيرىا من وضع حد لألجور ليتمكن الفرد من العيش بكرامة والذي بدوره يستقر المجتمع.

 :مبررات تحديد الحد األدنى لألجور 2.1.9
ىناك عدة مبررات لتحديد الحد األدنى إن ( م2010آخرون، و  مسالياحيث ذكرت دراسة )
 لألجور نذكر منيا:

لحد األدنى لألجور يجعل اأن وجود قانون العمل عمى تحقيق المنافسة العادلة:  -
والذي يعتبر العمل ىو أحد يا، ممنافسة العادلة بينلتمجأ المؤسسات والمنشآت العاممة 
عدالة في تحديد األجور يجعل استخدام أي عمالة وجود فإن المدخالت اليامة لإلنتاج، 

 عمى اإلنتاج بشكل عام. سمباً  عكسنمنخفضة األجر وسي
تحقيق النمو االقتصادي والنمو المستدام والتحكم في تحقيق أىداف االقتصاد المحمي:  -

مستويات التضخم في األسعار والحد من البطالة واألجور أو غير ذلك من المؤشرات 
فوجود الحد األدنى لألجور يعمل عمى تحقيق تمك األىداف، حيث أن  ،االقتصادية

عكس عمى تحديد الحد األدنى لألجور تنجميع اآلثار االقتصادية واالجتماعية التي 
 سيكون ىذا التحديد أحد األدوات لتنفيذ وتحقيق تمك األىداف.

ييم أجور يجب عمى جميع أصحاب العمل أن يكون لدتنفيذ معايير العمل العادلة:  -
عادلة فيتم ذلك من خالل المفاوضات الجماعية من خالل النقابات أو الممثمين لمعمال، 

 أو من خالل ممثمين لدى العمال في الحكومات.
وجود قوانين تحمي حق العمال حماية الفئات الميمشة من العمال والحد من البطالة والفقر:  -

تحقيق  ضمانم أصحاب العمل، فإن ذلك وخاصة أنيم ال يستطيعون المطالبة بحقوقيم أما
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من العيش كرماء دون نقص في تحقيق حقوقيم المشروعة، وعالوة يمكنيم الحد األدنى ليم 
 التخفيف من الفقر والبطالة.يساىم في عمى ذلك وجود الحد األدنى لألجور 

أيضًا مع وجود الحد األدنى لألجور يستطيع تغطية المدخالت األساسية لمعمال:  -
امل أو الموظف تمبية جميع األمور وخاصة األساسية لمعامل وعائمتو وأن تغطي تمك الع

 األجور التكاليف األساسية من الغذاء والسكن والمالبس والكيرباء والماء وغيرىا.
م( دراسة تحميمية عن الحد األدنى لألجور 2013وقد أجرت )الغرفة التجارية الصناعية بجدة، 

 :منيا أظيرت عدة مبررات لمحاجة إلى ضرورة وجود حد أدنى لألجوروالعمالة الوافدة وقد 
يجب النظر إلى الوظيفة دون  أىمية وجود سمم رواتب لكافة أنواع العمالة الوافدة: -

 المستوى العام لمفئة الوظيفية.
وذلك بناًء عمى ضرورة وجود سمم رواتب بحد أدنى لألجور ولجميع الجنسيات:  -

 المؤسسة ولجميع الجنسيات.المعايير المينية لدى 
إن وجود الرغبة لدى المؤسسات أو وجود رغبة لدى قطاعات مختمفة من المؤسسات:  -

نصاف العامل.  الشركات يشجع الجميع عمى وضع الحد األدنى لألجور وا 
ويجب أن يكون ىناك ترابط بين الزيادة في األجور والزيادة في اإلنتاج، حيث وجود حوافز 

في األسعار عمى السمع والخدمات  يؤدي إلى وجود زيادة في اإلنتاجية وزيادة مادية أو معنوية
(Josheski, & others, 2011.) 

ومن وجية نظر الباحث أن لألجور أىمية كبيرة، حيث تعتبر أحد األنظمة التي يمكن أن تسيم 
د من في تطوير األعمال وتقديم أفضل الخدمات بما يتناسب مع األجور التي يستطيع الفر 

قضاء الحاجات األساسية الخاصة بو دون زيادة أو نقص، وىذا يؤدي إلى معرفة الناس حقوقيم 
 المشروعة من خالل نظام معروف.

 :ممخص المبحث 2.1.10
تعريف األجور وأىم  كمدخل عام والمتمثل في عن الحد األدنى لألجوريتناول المبحث 

دنى لألجور واألجر الذي يحصل عميو العامل العوامل التي تقوم عمى أساسو وقانون الحد األ
في قطاع االنشاءات والمقاوالت، وقانون العمل الفمسطيني وتحديد األجور فيو وأىمية األجور 
بالنسبة لممؤسسات والشركات واألفراد والمجتمع بشكل عام، وأنواع األجور المختمفة في جميع 

رق التي تتبعيا الدول في تحديد الحد القطاعات االقتصادية وخاصة قطاع المقاوالت، والط
 األدنى لألجور ومبررات تحديد الحد األدنى ليا.
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 المبحث الثاني
 العوامل المؤثرة في تطبيق الحد األدنى لألجور 

 :مقدمة 2.2.1

تكاليف المعيشة بحيث يغطي قابل الجيد الذي يقوم بو ىو ما يتقاضاه العامل ماألجر 
من العمال الذين يعممون في قطاعات مختمفة ال تغطي  ديدعالخاصة بو، حيث أن ىناك ال

التكاليف الذي يستطيع العامل من خالليا تغطية التكاليف اليومية الخاصة بو، فيتقوم 
المؤسسات من نفسيا بوضع قانون خاص بيا، أو تستغل الوضع االقتصادي المترىل في قطاع 

يقارن بما يبذل العامل من جيد بدني أو غزة خاصة بإعطائو مبمغ من المال الزىيد الذي ال 
ذىني، لذلك كان ىناك الكثير من الخالفات التي نشبت بين العمال وأصحاب العمل بسبب 

 تدني األجور التي يتقاضاىا العمال.

 :تطبيق قانون الحد األدنى لألجورالعوامل المؤثر عمى  2.2.2

إال أن لغربية وقطاع غزة، تم وضع قانون الحد األدنى لألجور في محافظات الضفة ا
الذين يعممون في حرف أو صناعة العمال قوانين الحد األدنى لألجور كثيرًا ما ال تغطي أجور 

حد أدنى غير رسمي ، فيناك في الشركات والمصانع الصغيرةالذين يعممون يممكونيا، أو 
ابات وأصحاب لألجور في بعض البمدان األوروبية من خالل االتفاقات المتبادلة بين النق

 م(.2015)عيسى،  األعمال
م( بوجود العديد من العوامل التي تؤثر عمى نظام 2004وذكرت دراسة )ناصر، 

األجور في أية منظمة أو منشأة أو بمد من ىذه العوامل )القوانين والموائح الحكومية الصادرة عن 
لسائد لألجور والقوة االقتصادية السمطة الحاكمة، أو النقابات العمالية ومدى فعاليتيا، والمستوى ا

 .(العرض والطمب عمى األيدي العاممةلممنشآت وقدرتيا عمى الدفع، و 
اعتماد سياسة الحد األدنى لألجور في الدول النامية وخاصة الدول العربية يشير إن 

ن نيا تواجو عدة عقبات مإال أ إلى توجو تمك البمدان إلى تطبيق الحد األدنى لألجور، فرغم ذلك
تحول دون ذلك، فيجب عمى الحكومات التدخل لدعم تمك السياسات دون التشاور مع  أن شأنيا

 (.Boeri, 2009األطراف االنتاجية األخرى )
فيناك العديد من العوامل التي تؤثر عمى تطبيق الحد األدنى لألجور والتي تحول أحيانًا 

من اكتساب حقو بعد تقديم الجيد  دون تطبيق ىذا القانون الذي يكفل حق العامل أو الموظف
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المطموب منو، أو االستغالل الذي تسعى لو بعض المؤسسات أو القطاعات بسبب غياب 
 المسئولية أو حاجة العامل لألجر الزىيد، والتي تتمثل في: 

  :المنافسة 2.2.3

المنافسة ىي تزاحم أصحاب العمل سواًء كانوا تجار أو أصحاب مين أو غيرىم عمى 
ن أو العمالء وأن يحقق ىذا من خالل اكتساب أكبر عدد من الزبائالمنتجات أو الخدمات  ترويج

التنافس بأمانة وشرف وفق القانون والعادات التجارية، والذي يؤدي بدوره إلى ميزة لممستيمك أو 
 الزبون أىميا تخفيض األثمان وارتفاع قيمة النقود وجودة المنتج والتي بدورىا يؤدي إلى زيادة

 م(.2010في الرفاىية وازدىار التجارة لمجميع )الشناق، 
فاإلسالم دعا إلى المنافسة في السوق االقتصادي ولكن في المقابل دعا إلى الرفق 
واألناة مع سياج من القيم واألخالق والسموك القويم الذي يحيطيا واالبتعاد عن الكيد واألذى 

كل حقوق اآلخرين وتحسين نوعية المنتج الذي الذي يؤدي إلى إخراج المنافس من السوق أو أ
يسعى المنافس لتحسين منتجو عن غيره دون انقاص كما قال الرسول صمى اهلل عميو وسمم: إن 

 م(.2007اهلل يحب إذا عمل العبد عماًل أن يحسنو ويتقنو )الييتي، 
في فيي إحدى الوسائل التي تحقق الرفاىية والنمو االقتصادي لممجتمع، فالتزاحم 

المشروعات والبحث عن االرتقاء والنمو يؤدي مباشرة إلى مزيدًا من التطور واالزدىار في 
 م(.2003المجتمع )المعيد العربي لمتخطيط، 

إن تحقيق المنافسة التي تحقق الربح لمجميع يمكن أن يتم العثور عمييا بشكل خاص 
ن خطة دعم الدخل في فرنسا سميت الحد األدنى  في المناشدة الحقيقية لمحق في العمل، وا 

لدخول السوق، ألن ذلك ليس فقط ىو ببساطة تحقيق الحد األدنى من الدخل ولكن أن يتم ذلك 
 (.Declerk, 2001من خالل اإلنتاج )

فالمنافسة في حد ذاتيا خير وفيو نفع ألنيا توجد التوازن بين اإلنتاج واالستيالك 
دة أعمى في المنتج ويؤدي ذلك إلى خفض في وتسعى من خالليا الشركات والمؤسسات إلى جو 

األسعار وتعمل عمى تحفيز التقدم التكنولوجي والصناعي، ولكن إذا انحرفت تمك المنافسة فإنيا 
ال تعد وسيمة جيدة ويكون ذلك خطرًا عمى العمال والعمالء بسبب التنافس غير الشريف بين تمك 

ى بعض العاممين داخل المنشآت والذين الشركات وغيرىا، ويالحظ أن ىناك عدم التزام لد
يسعون لمتنافس مع أرباب العمل حين االنتياء من عمميم مما يؤدي إلى وجود خمل وفجوة كبيرة 

 م(.2006بين األجور المحددة في الشركة األم والشركة المنافسة الجديدة )السبك، 
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األجور وأسعار وتتأثر القدرة التنافسية لممنتجين في فمسطين بشكل كبير بارتفاع 
يمكن مستمزمات اإلنتاج وخاصة بالمقارنة مع غالبية الدول العربية، وأن ىناك سياسات 

 وغير المباشر التي تقوم بيا الدول العربية واألجنبية تشكل عقبة االعتراف بأن الدعم المباشر
سة مع أمام القيام بتجارة حرة، ويجب أن يكون ىناك اتفاق موضح يضمن التكافؤ في المناف

 م(. 2005المنشآت االقتصادية )أبو القمصان، 
تعتمد تنافسية القطاع الخاص عمى عوامـل عـدة، منيـا البنيـة التحتيـة، والتطـور و 

التكنولوجي، والتعميم، وقدرة المنشآت عمى التطور واالستفادة من التطورات العالمية في مجاالت 
 م(.2007)ماس،  المستقرة، والبيئة القانونيـة المواتيـةلتكنولوجيا، والبيئة االقتصادية ااإلدارة و 

ويتعرض قطاع المقاوالت لخسائر فادحة نتيجة عدم وجود تقييد بالقوانين الصادرة من 
وزارة األشغال العامة التابعة لمسمطة الفمسطينية، وخاصة التي تتعمق بالمناقصات وقوانينيا حيث 

بعطاءات بأقل  وقبولياد المنافسة الشريفة بين الشركات ال تتقيد الشركات بالمناقصات وعدم وجو 
التكمفة والذي ينتج عنو انييار ىذا القطاع واستقطاب عمال غير ميرة وبأجور قميمة وبأقل 

 م(.2000األسعار )عفيفة، 
المزيد من الجيد المتواصل والتطور وااللتزام  واويجب عمى أصحاب المقاوالت أن يبذل

تمك المبادئ تي تؤثر عمى استمرارية عمل الشركة، حيث أن التزام الشركة ببالمبادئ العممية ال
طابع ناجح وسمعة طيبة رغم الصعوبات الكثيرة التي يمكن أن تواجييا يجعل من الشركة ذات 

 م(.2003)المزبودي،  الشركة نتيجة لمتقدم العممي والفني ومتطمبات المجتمع المتطورة
د في فترات متعددة عدة تحديات نتيجة لتزايد الطمبات وواجيت صناعة البناء والتشيي

المستمرة من قبل العمالء عمى أن يكون المنتج بجودة عالية وبأقل تكمفة ووقت ممكن في 
اإلنجاز، وىناك طموح لديو أن يكون ىذا المنتج قابل لمتشغيل أو التغيير طبقًا لتغير الظروف 

 م(.2001المختمفة )إبراىيم، 
 بزيادةفي األجور مقترن والزيادة أن يكون النمو ضرورة عمى االقتصاد  وقد حث عمماء

قد يؤدي إلى ارتفاع في تكاليف اإلنتاج وىبوط في الميزة التنافسية  وخالف ذلكاج، في االنت
لمقطاعات المختمفة وخاصة اإلنتاجية، مما يؤدي إلى انخفاض في نسبة النشاطات الصادرة 

وخاصة في الدول االقتصادية الصغيرة مثل فمسطين وخاصة قطاع  التي تعزز النمو االقتصادي
 م(.2016غزة )الفالح، 

سواء عمى نتيجة لغياب المنافسة الكاممة و وقد تفسر بعض الفروق الظاىرة في األجور 
المدى البعيد أو القريب وبوجود تباين واضح حيث تسعى بعض الشركات لخفض األجور من 
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ن العمال لمعمل في الشركات مع تخفيض األسعار عمى المنتج دون أجل استيعاب أعداد أكبر م
 م(.2003)الخولي، النظر إلى جودة المنتج 

وحين أصبحت المنافسة متاحة لمجميع وليس بشكل كبير، فإن المشكمة األخالقية 
األساسية التي أثارىا النظام الرأسمالي ىو أنو أتاح لمجميع لمدخول في منافسة مربحة، وىذه 

مشكمة عقدت األمور بشكل ال يمكن حمو، وظيرت خطط بصبغة أخالقية وىي بعيدة عن ال
 م(.2005األخالق في المنافسة )فارو، 

 م(:2004)الشيخ وبدر،  طرق تحقيق المنافسة 2.2.3.1
 يمكن أن يتم تحقيق التنافس من خالل عدة طرق: 

عداد خطط ا .1 ستراتيجية وأنظمة الكفاءة المتوقعة: من خالل ىيكل تنظيمي مناسب وا 
 جيدة تساعد في تحقيق كفاءة مميزة مقارنة مع اآلخرين.

االبتكار: القيام باختراع طرق جديدة وابتكارات لمنتج وسمع جيدة يميز المؤسسات  .2
 االبداعية والقيادية عن غيرىا في تقديم المنتجات.

يمكين واالىتمام ستجابة لمتطمبات الجميور: من خالل التركيز عمى احتياجات المستاإل. 3
بتنويع الخدمات المقدمة وتكيف العمالء ليا ومواكبة التطورات التكنولوجية والتعممية لتغطية 

 يميز الشركات عن بعضيا البعض. الشرائح العميا والمتوسطة والذي جميع األذواق بمختمف
 م(:2003)الغزالي، وديع،  :أنواع التنافس بين المؤسسات 2.2.3.2

 ع لمتنافس بين المؤسسات نذكر منيا:ىناك عدة أنوا
التنافس النوعي: وتشمل العديد من األنشطة واالبداعات التي تقدميا المؤسسات ذات  .1

الجودة العالية وىي األكثر مناسبة لممستيمك حتى لو كان سعرىا أعمى سعر من السمع 
 التي تنافسيا.

بالعديد من العوامل غير التنافس غير السعري: فإن العديد من المؤسسات لدييا معرفة  .2
 السعرية وىذا يدل عمى وجود الجودة قبل التحدث عن األسعار.

التنافس عمى التكمفة: فيي تشمل الشركات التي تكون لدييا القدرة عمى تصدير سمعيا  .3
 إلى الجميور بصورة جيدة مع وجود إقبال عمى منتجاتيا الخاصة.

 .عالي تقنيالتنافس التقني: يكون التنافس عمى أساس  .4
ومن وجية نظر الباحث يرى أن لممنافسة بين الشركات ليا دور كبير في جودة وتطوير 
العمل إما بالشكل اإليجابي أو بالشكل السمبي، فأما بالشكل اإليجابي يؤدي إلى وجود 
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اختالف في األسعار لصالح الزبون، أما بالشكل السمبي فإن ذلك ربما تخفيض األسعار 
 نتج.يؤثر عمى جودة الم

 :نظام الضرائب 2.2.4

إن أىمية الضرائب تكمن في أنيا أحد المصادر الرئيسية إليرادات الدولة، فيي تستخدم 
في اإلنفاق عمى الخدمات المقدمة لمراكز ومنشآت الدولة لتحقيق الخدمة التي تقدميا لممجتمع، 

بأنيا عبئًا  يعتبرونيا فيي مالءمة لمجميع حيث أنيا تكون عادلة لمجميع وتقبل من الممولين فال
 م(.2002الشريف، أو عقوبة عمييم )نور و 

رتبط النظام الضريبي في فمسطين وغيرىا من الدول بالنظام السياسي واالجتماعي وي
كما حدث في فمسطين  والقانوني؛ حيث تتغير األنظمة والقوانين بتغير النظام السياسي في الدولة

ظام اإلسرائيمي إلى نظام السمطة الوطنية الفمسطينية حتى يومنا مرورًا بالنظام البريطاني إلى الن
 م(.2016ىذا )جريدة المحاسبين، 

فالضرائب ىي فريضة مالية يمتزم بيا أصحاب الشركات أو األعمال أو األموال بشكل 
عام عمى أدائيا إلى الحكومة أو الدولة أو الجياز الذي يتبع لمسمطة أو الحاكم لتحقيق النفع 

م، فيي اقتطاع جزء من المال الخاص إلى الدولة الستخداميا لممنفعة العامة بصرف النظر العا
 م(.2008ما يعود عمى الشخص المقتطع منو المال بالنفع أم ال )سمطان، ع

وأىمية الضريبة عمى الرواتب واألجور تنبع من أىمية ضريبة الدخل وتطورت ضريبة 
نية، حيث أن األجور ريبة الدخل لدى السمطة الفمسطيالدخل عمى الرواتب واألجور مع تطور ض

الرئيسي لمدخل وخاصة لفئات الدخل المحدود، وأيضًا بالنسبة لمشركات  تعتبر المصدر
والمنشآت التي تسعى لمربح فيو العنصر األساسي من العناصر التي تؤثر عمى التكمفة وعمى 

اتيا وأي زيادة في تمك النفقات يؤدي إلى زيادة أرباحيا، ويعتبر بالنسبة لمدولة الجزء اليام من نفق
 م(.2009في اإليرادات )عامر، 

تمعب ضريبة القيمة المضافة أىمية كبرى لموازنة السمطة حيث تشكل أىم وأكبر و 
، وتعتبر أكثر الضرائب عبئًا عمى المواطن الفمسطيني، ويمكن حسابيا من إيرادات السمطة

 م(.2016ومدى انفاقيا)جريدة المحاسبين،  خالل دراسات مسحية لدخل العائمة
تدني في نسبة لنتيجة  األحوال جميعتأثير الضرائب عمى األجور محدود في حيث أن 

تشير بيانات مسح دفع مستحقاتيم الضريبية، وىنا صحاب العمل أو الموظفين والعمال يلتزام أإ
ذين يقتطع أصحاب العمل أن نسبة العاممين ال م2015القوى العاممة لمنصف األول من عام 
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%( من إجمالي العاممين في القطاع الخاص، وغالبيتيم 12يقارب ) رواتبيمضريبة الدخل من 
 م(.2016من الذين يعممون في المنشآت الكبيرة والمتوسطة مثل قطاع االنشاءات )الفالح، 

ولكن تشير بعض الدراسات أن تعميق الضرائب تؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية 
والتصديرية خاصة لمقطاع الخاص الفمسطيني وذلك نتيجة لضعف ىذا القطاع الذي يعاني من 
عدم تطبيق القانون المتعمق باستعادة الضريبة المضافة وخاصة في الحاالت االستثمارية 

أنو ال يوجد نظام ضريبي فمسطيني إلعادة الضرائب أو تعميق إلى الجديدة، فينا يمكن االشارة 
المنتجات المستوردة التي تستخدم كمدخالت لممنتجات الموجية لمتصدير )أبو ريدة، دفعيا عمى 

 م(.2000
 :م(2011أنواع الضرائب في فمسطين )قباجة،  2.2.4.1

في تنمية اقتصاد الدول وخاصة أساسيًا ميمًا و تمعب دورًا الضرائب في فمسطين 
 إليراد موازنة الدولة وتستخدم أيضاً المتطورة منيا وأيضًا النامية، حيث تمثل المصدر الرئيس 

كأداة سياسية لتوجيو اقتصادىا مما يؤثر عميو اجتماعيًا ونفسيًا، وىنا يجب التنويو عمى ضرورة 
لة في التطبيق لمحصول عمييا لسد احتياجات و العدالة في النظام الضريبي والمالءمة والسي

راد بشكل عام، ونمخص أىم الضرائب التي الدولة لمقيام بمشاريعيا الحيوية وانعكاسيا عمى األف
 تفرضيا السمطات الفمسطينية والحكومة الفمسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية:

أواًل/ الضرائب المباشرة: وتشمل ضريبة الدخل وضريبة دخل األفراد وضريبة دخل الشركات، 
 وضريبة األمالك.

الستيالك واإلنتاج واالستيراد وعمى ثانيًا/ الضرائب غير المباشرة: وتفرض عمى أنشطة ا
العقارات وأىم ىذه الضرائب )ضريبة القيمة المضافة المحمية، وضريبة الشراء، وضريبة 

 المقاصة، وضريبة المحروقات، والرسوم الجمركية والمكوس واإلنتاج(.
ومن وجية نظر الباحث يرى أن نظام الضرائب المتبع في قطاع غزة عمى الشركات واألفراد 
غير منصف، حيث أن الشركات يمكن ليا دفع الضرائب ولكن األفراد يمكن استثنائيم من ذلك 
نتيجة لتدني أجورىم وعدم تطبيق الحد األدنى لدى الشركات بالشكل المطموب، فيجب أن ىناك 

 تعافي لمشرائح الغير قادرة عمى دفعيا.

 :البطالة 2.2.5

تي تواجو العديد من الدول وخاصة تعتبر البطالة إحدى المشكالت المستعصية ال
النامية، فيي مشكمة عالمية تشمل الدول المتقدمة وغير المتقدمة، حيث أنيا ال تقتصر عمى 
مجتمع من المجتمعات ولكنيا متفاوتة حسب القوة االقتصادية التي تمتمكيا الدولة، فبسبب الخمل 
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ص عمل صغيرة أو متوسطة بين االقتصادي تظير البطالة وعدم االىتمام بالصناعات وخمق فر 
الشباب والعمال تزداد المشكمة أكثر فأكثر، لذا يجب مواجية ىذه المشكمة بالحمول الجذرية ليا 
من خالل إعداد الخطط الحالية والمستقبمية وضخ رؤوس األموال الالزمة لمسعي في خمق 

اصة المين ظروف مناسبة لعمل الشباب وعدم استغالل العمال في األعمال األخرى وخ
 م(.2004الصناعية واالنشائية )الزواوي، 

أعداد البطالة نتيجة لزيادة العرض من القوى العاممة عن الطمب عمييا في سوق  تتزايد
العمل، فيي ظاىرة عالمية ال تقتصر فقط عمى الدول النامية بل توجد في الدول المتقدمة بنسب 

أكثر منيا بالنسبة لإلناث، وىناك العديد من متفاوتة مع تزايد أعداد المتعطمين من الذكور 
األسباب التي تزيد من البطالة في المجتمعات وخاصة المجتمعات الغير متقدمة أىميا الزيادة 

وتراجع قدرة االقتصاد الوطني مع تزايد  ،وتباطؤ معدالت االستثمار ،في النمو السكاني ةالكبير 
واليجرة وعدم التناسب بين  ،والحدود بين البمدان األزمات السياسية واإلغالق المستمر لممعابر

الدخول النقدية لغالبية الناس وبين األسعار السائدة في السوق الذي بدوره يؤدي إلى ضعف القوة 
الشرائية وبالتالي يؤدي إلى الركود االقتصادي، وغيرىا من العوامل المؤثرة عمى المجتمعات 

 م(.2011العربية باألخص )عمر، 
تفاع معدالت البطالة في األراضي الفمسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل ومع ار 

، حيث م2007خاص مع بداية انتفاضة األقصى واشتداد الحصار عمى قطاع غزة بعد عام 
فرض االحتالل اإلسرائيمي الحصار االقتصادي عمي قطاع غزة، وسياسة إغالق المعابر 

ألف  (40)ومنع الفمسطينيين العمال وعددىم أكثر من  التجارية واألفراد بشكل متكرر ومستمر،
عامل تقريبًا من العمل داخل الخط األخضر وتقميص عددىم بشكل كبير إلى أن وصل إلى 
الصفر، مما أثر بشكل كبير عمى أجور العمال اليومية والتي تعتبر من أىم مصادر الدخل 

 م(.2009القومي الفمسطيني عمى مدار سنوات عديدة )الطباع، 
"إن التأثيرات االقتصادية لتطبيق الحد األدنى لألجور، تعتمد بشكل مباشر عمى 
مستواه، ففرض أجر أعمى من مستوى التوازن السوقي يمكن أن يكون لو تداعيات اقتصادية 
واجتماعية سمبية مثل زيادة معدل البطالة وربما زيادة مستوى الفقر، لذلك فإن أىم سؤال يواجو 

 (. 11م، ص2014سات يتعمق بتحديد مستوى األجر األدنى المناسب" )الفالح، صانعي السيا
ونتيجة لترىل قطاع االنشاءات بشكل كبير وخاصة خالل السنوات الخمسة عشر 

( ألف عامل وحتى قبل بداية 57الماضية وأعداد العاممين في ىذا القطاع والذي يبمغ حوالي )
م(، أدى لتزايد أعداد البطالة بشكل 2000ركزي، انتفاضة األقصى )حسب احصاء الجياز الم
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كبير خالل السنوات الماضية وذلك بسبب االغالقات وعدم دخول مواد البناء كالحصمة 
تقميص أعداد العاممين  شركات المقاوالت تمجأ إلىواألسمنت.. الخ، ىذا األمر جعل الكثير من 

 دة الفقر والبطالة بين صفوف العاممين. ح من لدييا أو حتى اإلغالق الكامل لممنشآت والذي زاد
لذلك فإن رأس المال البشري ىو أساس التنمية، فإن كان ىناك أعداد كبيرة ال تبحث 
عن عمل وال يوجد استغالل ليذه الطاقة سينتج عن ذلك عدة مضاعفات اجتماعية وسياسية 

ى األفراد يؤدي إلى ، كما أن عدم وجود دخل لدنمو الجريمة والعنف وانعدام األمنتكمن في 
كمن حل مشكمة البطالة في ضرورة يانخفاض المستوى العام لممعيشة وزيادة األسر الفقيرة، فينا 

خمق فرص عمل وزيادة األجور واالىتمام زيادة الوعي الثقافي وتقوية الوالء واالنتماء لدى األسر 
ي إلى الشعور باالطمئنان يؤد مماخمق بيئة مستقرة سياسيًا لالفمسطينية وأن تسعى الحكومة 

 م(.2010واستقرار الوضع االقتصادي )األسطل، 
 :م(2014)الرضيع، أثر البطالة عمى االقتصاد الفمسطيني  2.2.5.1

فالبطالة ليا عدة آثار اقتصادية يصاب بيا االقتصاد الوطني وتمحق بو الخسائر 
 آلثار في:المادية الكبيرة والمتمثمة في حجم االنتاج، فيمكن حصر ىذه ا

 انخفاض دخل الفرد وتدني المستوى المعيشي لو. -
 رة.اية اليد العاممة ذات الكفاءة والمىجر  -
 التأثير غير المباشر عمى الواردات والصادرات واالستيالك. -
 انخفاض حجم الدخل القومي، وزيادة التكاليف اإلدارية مع انخفاض في االنتاجية. -

  
 م(1214-1212في األراضي الفمسطينية ) (: معدل البطالة1.1شكل )

 م.2015 أداء االقتصاد الفمسطيني، المصدر: الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،
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 م(1212-1222(: نسبة الفقر والفقر المدقع بين األفراد في قطاع غزة )1.1شكل )

 م.2011 أداء االقتصاد الفمسطيني، المصدر: الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،

 :الرقابة الحكومية 2.2.6

إن مفيوم الرقابة يكمن في أنيا أداة إدارية تستخدم لضمان سير العمل في االتجاه 
الصحيح بمينية وكفاءة وفعالية، والتي تسعى من خالليا لتحقيق األىداف المرجوة، أو العمل 

تصحيحيا حسب خطة موضوعة وتعميمات ومبادئ لتحقيق ومعالجة نقاط الضعف والعمل عمى 
لتحقيق األىداف المحددة مسبقًا، فيي إحدى األساليب الحكومية التي توفر المعمومات ألصحاب 
المصالح وفق أسس ومخططات لممساعدة في تحسين األداء ومساءلة األشخاص أو المؤسسات 

يتم العمل بناًء عمى أسس معدة مسبقًا تعني أن إن الرقابة ، م(2016لتقويميا )العيساوي، 
ن خطة مرسومة وتعميمات صادرة، ويتم تنفيذ تمك التعميمات والخطط وفق الخطة المعدة وضم

 م(.2013مع األخذ بعين االعتبار القوانين التي تحكم ىذا العمل )حرز اهلل، 
فالرقابة الحكومية تعمل عمى تجميع المعمومات عن المؤسسات والجمعيات والشركات 

ري متعارف عميو واتخاذ التدابير والقرارات من أجل التي تكون مسجمة لدييا ضمن سجل تجا
مقارنة التنفيذ الفعمي بالمخطط والمعيار الحكومي الموضوع واكتشاف االنحرافات والعمل عمى 

 م(.2000)اإلبراىيم،  امعالجتي
حيث أن الرقابة الحكومية تكمن مشكمتيا الحالية في أن الحكومة أصدرت قرارًا بتحديد 

ولكنو غير مطبق عمى أغمبية العاممين، لذلك فيو بحاجة إلى متابعة، فضعف حد أدنى لألجور 
الرقابة الحكومية ودور النقابات العمالية وارتفاع كبير لنسب البطالة أدت إلى وجود ابتزاز 

  م(.2016وتحايل عمى القانون وعمى العاممين )مرصد، 
ىناك الكثير الذين ينظرون  إال نسوء فيم لدى البعض،  تواجو يرتبط الرقابة ورغم أن

إلى أن الرقابة عمى أنيا تقيد الحرية، وبالتالي فيي أمر غير مستحسن وغير مرغوب بيا، ولكن 
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ر من األفراد الذين يحتاجون ويرغبون عديدفي الواقع العممي يثبت عكس ذلك تمامًا، وىناك ال
لمساعدة في البقاء في الرقابة لتحقيق العديد من األىداف وخاصة استمرار التنظيم وا

(Dunkan, 1993) يجب أن يكون ىناك دور فعال وضروري لمرقابة الحكومية عمى جميع ، و
األسواق في السوق المحمي، حيث يحتاج الفرد لمعديد من المنتجات والسمع الغذائية األساسية، 

لعامل وعمى الحكومة تكثيف الرقابة من أجل عدم وجود تالعب في األسعار التي ال يستطيع ا
 م(.2015من تغطيتيا بسبب األجور المتدنية )صبيح، 

 

 وزارة العمل وتطبيق الحد األدنى لألجور:
تسعى وزارة العمل ومن خالل دائرة التفتيش والرقابة التابعة ليا القيام بحمالت توعوية 
حول الحد األدنى لألجور، وخاصة عمالة األحداث واألطفال في كافة المحافظات وباألخص 

وتستيدف ىذه الحممة التوعوية التفتيشية العديد من القطاعات، افظات الضفة الغربية، مح
وتشمل: األطفال واألحداث العاممين في المناطق الصناعية واألسواق، وقطاع الخدمات 

األمر الذي ، )السكرتاريا في مكاتب المحامين والميندسين واألطباء(، وكذلك قطاع الزراعة
من قبل أصحاب العمل، سواء من ناحية األجور أو ساعات العمل الطويمة يعرضيم لالستغالل 

جدا، وكذلك لزيادة الوعي بين العمال وأصحاب العمل بأحكام قانون العمل الفمسطيني، ال سيما 
نظام عمل األحداث وقرار الحد األدنى لألجور، في ظل عدم التزام بعض قطاعات العمل 

إللزام أصحاب العمل بعدم تشغيل األحداث باألعمال  الوزارةبتطبيق ىذا القرار، كما وتسعى 
، وبتطبيق قرار الحد األدنى لألجور واتخاذ الحكومةالخطرة والضارة بالصحة، عمال بقرار 
 .اإلجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين

 : م(2000أىداف الرقابة الحكومية وكيفية تحقيقيا )أبو عياش،  2.2.6.1
بة الحكومية تنفيذ اإلجراءات الصادرة وذلك من خالل تحديد األىداف عمى يمكن لمرقا

لمخالفين من أصحاب العمل الغير ممتزمين عمى المدى القريب والبعيد من أجل تعزيز قوة الردع 
بالمعايير والقرارات الحكومية الصادرة من الجيات المختصة وخاصة وزارتي العمل واالقتصاد 

يحفظ حق العمل والعمال، ويمكن تحقيق عدة أىداف من خالل الرقابة لممحافظة عمى قانون 
 أىميا:

 تعزيز كفاءة العمل.. 1
 تشجيع االلتزام بالسياسات والقرارات الصادرة عن الحكومة.. 2
 حماية المؤسسات وأصحاب العمل والعمال عمى حقوقيم من التالعب.. 3

 ويمكن تحقيق الرقابة بعدة وسائل:
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قيق عمى األفراد والمنشآت بكافة الوسائل المتاحة وتحديد المسئولية اإلشراف الد. 1
 لمسطات المختصة.

رساليا لممستويات . 2 التأكد من األداء وسالمتو من خالل تنسيق البيانات والمعمومات وا 
 اإلدارية العميا.

 اإلجراءات الوقائية والتي تحمي المنشأة وأصوليا من الضياع، وذلك بتوفر األدوات. 3
 الوقائية وحماية أصول المنشأة من التمف أو السرقة سواء كان ماديًا أو أصول تابعة لممنشأة.

 :الدور النقابي 2.2.7

التنظيم النقابي ىو الذي يربط العمال ببعضيم البعض من خالل نظام اجتماعي عمالي 
ودعميا بكافة ومن خاللو يتحقق عدة مصالح لتمك الطبقة من العمال ويؤدي إلى الحفاظ عمييا 

قوم بيا التنظيم، ويحكمو مجموعة خاصة من الموائح والقوانين التي ياألنشطة والفعاليات التي 
 م(.2001تحدد األساليب والوسائل واألىداف والعمل عمى تحقيقيا )حسن،

وقد برزت نقابات العمال في فمسطين لتقديم الخدمات لشريحة العمال لمدفاع عنيا والحفاظ عمى 
 م وحقوقيم والسير من أجميا، وكان من أىم تطمعات نقابة العمال في فمسطين:مصالحي

 م(.2017)االتحاد العام لنقابات عمال فمسطين، 
احترام الممارسة الديمقراطية والسياسات والتشريعات الوطنية والتعددية وحرية الرأي  -

 والرأي اآلخر واحترام قيم األمانة والكرامة والوالء.
 موضوعية في السياسات اإلدارية والمالية.الشفافية وال -
 الوالء لمحركة العمالية الفمسطينية والعمل عمى تطوير التعميم والشعور باالنتماء. -

 ديد من األىداف أىميا:إلى تحقيق العوتيدف النقابة 
 والعمل عمى تحسين ظروف العمل وساعات العمل. تنظيم العاممين عمى أساس ميني -
 أصحاب العمل.مع الكثير من النزاعات العمالية و  الدفاع عن العمال في -
 تقديم االستشارات القانونية ليم والعمل عمى تطوير ميارات العمال اإلدارية والقيادية. -
 لدى العمال فيما يتعمق بالقوانين والتشريعات الخاصة بالعمل. رفع مستوى الوعي -
 .ليةبالقوانين والتشريعات المحمية والدو  عمالزيادة وتوعية ال -
مسعي نحو المشاركة في صناعة القرار والعمل من أجل نشر تدريب وتعميم العمال ل -

 العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. 
 .العمل عمى تقديم خدمات لألعضاء مثل اإلسكان والتامين الصحي وصندوق التوفير -
 واستشارة النقابة قبل التفاوض مع صاحب العمل.  تمثيل العمال في موقع العمل -
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 :مزايا الدور النقابي 2.2.7.1

 فالدور النقابي لو عدة مزايا تكمن في:
اتب والعمل عمى تخفيض و رفع األجور والر مل عمى تحسين ظروف العمل والضغط لتع

لزام المؤسسات لترفيو العمال وتقديم وجبات غذائية معينة والمساىمة في  ساعات العمل، وا 
وأيضًا تضيف مزايا جديدة لمعمال وذلك بزيادة ، ورالتأمين والمعاش ليم ووضع حد أدنى لألج

صدار عضويات ليم وذلك من أجل الضغط عمى المنشآت أو الشركات  عدد الممتحقين لمنقابة وا 
 م(.2001الكبرى التي تنتقص من حقوق العمال )حسن،

وتقدم الخدمات النقابية لجميع أعضائيا من خالل الحصول عمى العديد من المنافع 
ن لمعامل أن يمتحق بيا مثل )خدمات الحج والعمرة والرحالت الداخمية والخارجية التي يمك

 م(.2005والمقاءات االجتماعية...الخ( والتي تجعل من العامل منفسًا لو وألسرتو )عواد، 
م من 2006غينوس وغاشتاتن( حممة منذ عام -تخوض نقابتين أوروبيتين )ناىرونغ

( يورو لمساعة الواحدة، 8.50لقانون، ويطالبون مبمغ )أجل فرض حد أدنى لألجور يضمنو ا
وىناك توجو لدى بعض القطاعات بوضع أجور أعمى من ىذا المبمغ، ىذا يكمن في قوة 
النقابات التي تخوض المعركة جنبًا إلى جنب مع العامل المضطيد في العمل )دوفرين، 

نحرافًا بين الزيادة في اإلنتاج إينشأ ويرى بعض العمماء االقتصاديين أنو يمكن أن ، م(2012
واألجور نظرًا لوجود تدخالت حكومية صارمة ومتعمقة برفع الحد األدنى لألجور عن مستوى 
صرارىا عمى رفع األجور دون  يقترب من معدل األجر السوقي وتوسيع دور النقابات العمالية وا 

حالة الفمسطينية نرى أن ىذه االىتمام أو النظر إلى معدل الزيادة في اإلنتاج، ولمنظر إلى ال
القيود محدودة لمغاية بسبب ضعف التمثيل النقابي لمعاممين وسعييا إلى تطبيق القانون المتعمق 

 م(.2016بوضع حد لألجور في األراضي الفمسطينية وخاصة قطاع غزة )الفالح، 
 :ممخص المبحث 2.2.8

ألدنى لألجور وتشمل المنافسة ألىم العوامل المؤثرة في تطبيق الحد ا تم التطرق بإيجاز
وطرق تحقيقيا وأنواع التنافس بين المؤسسات ونظام الضرائب وأنواع الضرائب في فمسطين 
والمتمثمة في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والبطالة وأثرىا عمى االقتصاد الفمسطيني، والرقابة 

اع ومزاياه وأىمية وجوده لمدفاع عن الحكومية وأىدافيا وكيفية تحقيقيا والدور النقابي في القط
 ل في حقوق العاممين وأصحاب العمل.حقوق العاممين دون التوغ
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 المبحث الثالث
 األجور في شركات المقاوالت العاممة بقطاع غزةواقع  

 :مقدمة 2.3.1

قطاع المقاوالت من أىم القطاعات العاممة في مختمف أنحاء العالم، فيي التي تقوم 
ظيار البمدان بمظير الحضارة الراقية، فبدونيا ال تستطيع الدول التقدم في بتطوير العم ران وا 

النسبة لفمسطين وباألخص بالعديد من المجاالت التي يجب أن يقوم بيا ىذا القطاع اليام، 
، فيي تشمل قطاع المقاوالت العامة القطاع العديد من األيدي العاممةيعمل في ىذا و قطاع غزة، 
تشمل )القصارة الخارجية والداخمية، والبالط والسيراميك، والكيرباء والصيانة، الخشب وممحقاتيا ف

 ورصف الطرق وتجييز البنية التحتية...الخ(.
في العالم الدولي والعربي مرتبة ميمة، وىي تعتبر ضمن يحتل قطاع المقاوالت و 

مام مع تعدد وتنوع المين األولويات التي تشغل عالم االقتصاد المعاصر، حيث يتزايد ىذا االىت
والمخاطر التي تحاك بو وما أنتجو النظام االقتصادي الميبرالي التي تغيب عن التجارة منطق 
األخالق والشفافية، والذي أدى إلى تيميش البعد االجتماعي وعمق من األزمات الدولية رغم 

ونيا أثناء مزاولة ميامو وجود كثير من االتفاقيات التي تدعو إلى الحفاظ عمى كرامة العامل وص
 (.2011في المقاولة )الحسين، 

 :قطاع المقاوالت في قطاع غزة 2.3.2

قطاع المقاوالت في فمسطين من القطاعات المؤثرة في االقتصاد الفمسطيني، يعتبر و 
حيث تشيد المناطق الفمسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص تذبذب بين الفينة واألخرى 

، وخاصة في قطاع غزة بعد الحروب التي تشنيا إسرائيل عميو، ورغم ذلك يتكبد من إعمار وبناء
المقاولة بقوانين قطاع المقاوالت خسائر كبيرة لعدة أسباب كثيرة كان أىميا عدم تقييد الشركات 

 (.2000ليم بعطاءات أقل من سعر التكمفة )عفيفة، المناقصات وقبو 
إلى شاطًا كبيرًا منذ قدوم السمطة الفمسطينية قطاع المقاوالت توسعًا ونقد شيد ىذا و 

، والذي بدوره أدى إلى زيادة كبيرة في م(1994عد توقيع اتفاق أسمو عام )باألراضي الفمسطينية 
حركة المين الصناعية واإلنشائية وغيرىا من الصناعات المساندة، وعميو كان ىناك استثمار 

الد إبان االنتفاضة األولى وما قبميا من تطورات كبير في رأس المال الفمسطيني الذي ىاجر الب
أحد األسباب التي استقرار الوضع في األراضي الفمسطيني ويعد عمى الساحة الفمسطينية، 

االستثمار ورأس المال الفمسطيني عمى ضخ األموال في العديد من المشروعات وخاصة  تشجع
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آلالف العمال الفمسطينيين، وتطور فرص عمل  ساىم في توفير المشروعات االقتصادية والذي 
عادة إعمار ما دمره االحتالل خالل تمك السنوات المتراكمة  ىذا القطاع لعب دور ميم في بناء وا 

 م(.2005)عطا اهلل، 
فالعمالة الفمسطينية تمثل إحدى العوامل الرئيسية في دعم االقتصاد المحمي، حيث وجود العمالة 

ن وتطوير المباني العمرانية التي تقوم عمى استخدام التكنولوجيا الماىرة يساعد في تشييد المساك
الوقت ذاتو المزيد من فرص العمل، وقد تزداد األجور والرواتب كما زاد حجم  والتي توفر في

المنشأة، ويقل التباين في األجور في الشركات الكبيرة عنيا في الشركات الصغيرة، حيث أن 
أجورًا أعمى لنفس العمل والوظيفة عنيا في الشركات الصغيرة وذلك  الشركات الكبيرة تدفع أحياناً 

بسبب وجود منحنى الطمب عمى العمالة في الشركات الكبرى غير مرن بسبب ممارستيم لقوة 
 م(.2003ع األجور )الخولي، فتنافسية أعمى والسعي لجمب قوة عمالية أفضل فتقوم بر 

 :هيكم قطاع انمقاوالث في قطاع غزة 3.2.2

أحد المين الموجودة في قطاع غزة، حيث أنيا تتطور مثميا د يع المقاوالتإن قطاع 
تعتبر من المين الميمة التي يجب عمى ، و مثل أي مينة أخرى مع  تطور العمم والتكنولوجيا

صاحبيا ممارستيا بناًء عمى أسس وقواعد معينة والذي يضمن لنفسو بعد ذلك التقدم والنجاح 
إليو، فيي من المين المكممة لوظيفة اليندسة حيث أنيا تترجم عمميًا ما يقوم  والربح الذي يصبو

بوضعو الميندسين وتجسيده عمى أرض الواقع، وال شك أن أعمال المقاوالت تواجو عدة معوقات 
تحول دون االستمرار في التطور والتقدم في عممية البناء واإلعمار أىميا وسائل التمويل 

فنجد أن صاحب العمل )المقاول( دون التنسيق بين تمك المين،  لمتطورة،ومتطمبات المجتمع ا
شراف اليندسة بخمفية  ومع تطور مينة اليندسة أصبح ىناك تنسيق بين أعمال المقاوالت وا 

دراجيا مادة عممية صحيحة، لذا كان من الضروري وضع  أسس عممية لمينـة المقـاوالت وا 
 م(.2003مزبودي، أساسية في مناىج التعميم الجامعي )
عمى عدة مقومات فاالستثمار ينعش االقتصاد الفمسطيني،  ويعتمد االقتصاد الفمسطيني

من ركود غير مسبوق نتيجة لمتطورات االقميمية والسياسية  كن ما يعانيو االقتصاد الفمسطينيول
في  واستحواذ االحتالل االسرائيمي عمى جميع مقومات االقتصاد الفمسطيني يؤدي إلى ضعف

جميع المشاريع والقطاعات المختمفة في األراضي الفمسطينية ومنيا قطاع المقاوالت الذي يعتبر 
أحد أىم القطاعات الذي يحتاج إلى تنميتو من خالل االستثمار بو وتحريك عجمة االعمار 
المستمر الذي يؤدي إلى زيادة في حركة العمل والعمال، فقطاع غزة يعاني منذ سنوات من 
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مستمر لممعابر التجارية واألفراد والعديد من المشاكل المستعصية والمعقدة )نصر،  إغالق
 م(.2008

 

 
 م1212(: عدد المنشآت العاممة في محافظات قطاع غزة حتى عام 1.2شكل )

 م.2012المصدر: الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، أطمس تعداد المنشآت في فمسطين، 
وضح أن محافظة غزة ىي أكبر المدن التي يتجمع بيا العدد ومن خالل الرسم البياني ي

األكبر من المنشآت ومن ثم تمييا محافظة خانيونس وىذا يدل عمى أىمية ومركزية محافظة غزة 
وحجميا السكاني وأيضًا بالنسبة لمحافظة خانيونس التي تعتبر من المحافظات الكبرى والتي 

 ة.شيد بيا إعمار كبير في المرحمة األخير 

 :نشاط قطاع انمقاوالث في قطاع غزة 3.2.2

يعتبر نشاط قطاع المقاوالت من القطاعات الميمة وخاصة صناعة البناء والتشييد 
تعتبر من الصناعات المعقدة والمتباينة بدرجة عالية، وىناك العديد من المؤثرات عمى عمميا 

صرنا أصبح ذو حجم كبير ومعقد وعمى أدائيا وعمى استمرارية مشاريعيا، فمشاريع البناء في ع
بشكل أكبر، فتواجييا العديد من التحديات، فخالل السنوات الماضية واجو قطاع المقاوالت في 
قطاع غزة عمى وجو الخصوص إلى عدة تجاوزات في الجداول الزمنية والتكاليف اإلضافية، 

غالق المعابر التجارية وعدم انت ظام دخول المواد والكثير من المعيقات بسبب الحروب وا 
المساندة واألساسية لمشاريع المقاوالت المختمفة، فتعرضت لفشل ذريع في تحقيق ما تستحقو من 

 .م(2013)شويكي،  التنمية المناسبة ليا
 م2013(: نشاط قطاع المقاوالت )البناء والتشييد( لقطاع غزة، 2.1جدول )

عدد  البيان
 المؤسسات

رأس 
 المال

عدد 
 المشتغمين

قيمة 
عويضات ت

 العاممين
االستيالك 

 الوسيط
قيمة 
 اإلنتاج

القيمة 
 المضافة

ىامش 
 الربح

 شركات
المقاوالت 
 المسجمة

370 43915 14384 43221 52207 214402 162195 118974 
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عدد  البيان
 المؤسسات

رأس 
 المال

عدد 
 المشتغمين

قيمة 
عويضات ت

 العاممين
االستيالك 

 الوسيط
قيمة 
 اإلنتاج

القيمة 
 المضافة

ىامش 
 الربح

شركات 
المقاوالت 

غير 
 المسجمة

986 30777 8513 20186 26328 87505 61176 40990 

 159965 223372 301907 78535 63407 22897 74692 1356 المجموع
 م.2013المصدر: دائرة االحصاء، وزارة االقتصاد الفمسطيني، اتحاد المقاولين، وزارة األشغال، 

ويوضح الجدول شركات المقاوالت العاممة والمسجمة وغير المسجمة وعدد المشتغمين بيا 
الربح أيضًا لدى تمك  والتعويضات التي يتمقاىا العاممين واالستيالك المتوسط لكل منيم وىامش

المؤسسات والتي توضح أن الشركات المقاولة المسجمة ىي األكبر والتي تسعى ألرباح متفاوتة 
 غير التي لم تكن مسجمة.

 :اننشاط االقتصادي في قطاع انمقاوالث بقطاع غزة 3.2.1

عوام األ تـشير البيانات إلى نمو الناتج المحمي اإلجمالي في األراضي الفمسطينية خالل
حيث تركز النمو في األنشطة االقتصادية الرئيسية ذات المساىمة السابقة بنسب متفاوتة، 

اإلنشاءات أعمى نسبة نمو خالل  قطاعاألعمى نسبيًا في الناتج المحمي اإلجمالـي، فقـد سجل 
 .م عن غيرىا في القطاع األخرى2010العام 

 ( باألسعار الثابتة2015-2010(: المؤشرات االقتصادية حسب المنطقة )2.2جدول )
215121552152215321542155

 
 م.2015 أداء االقتصاد الفمسطيني، المصدر: الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،
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 م.1214(: التوزيع النسبي لعدد العاممين حسب النشاط االقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، 1.3شكل )

 م.2015 أداء االقتصاد الفمسطيني، لإلحصاء الفمسطيني، المصدر: الجياز المركزي
إن المؤشرات االقتصادية خالل السنوات الخمس األخيرة توضح نصيب الفرد من الناتج المحمي 

( خالل عام تقريبًا وأيضًا نسبة الصادرات من السمع والخدمات وعدد السكان 1002والذي يقدر )
ت والفروع األخرى في قطاع غزة أكبر منيا من الضفة واإلنفاق االستيالكي، ويوضح ن الخدما
 الرغبية وىكذا باقي القطاعات األخرى.

 :دور شركاث انمقاوالث انعامت في تعزيز انقيمت االقتصاديت انمحهيت 3.2.6

يمعب قطاع اإلنشاءات دورًا ىامًا وكبيرًا في تعزيز االقتصاد الفمسطيني، وأيضًا يضاف إلى ذلك 
المتمثـل في توفير المساكن والمنشآت والمرافق ءات يمعب الدور االجتماعي االنشاأن قطاع 

الخاصة والعامة وغيرىا من الخدمات، فقد نالحظ أن ىناك ارتفاع ممحوظ في قيمة مساىمة 
إلى  1994مميون دوالر سنة   2.410قطاع اإلنشاءات في الناتج المحمي اإلجمالي مـن 

الـضفة الغربية وقطاع غزة، أي ما يشكل زيادة بنسبة في  1999مميون دوالر سنة  1.483
أما من حيث األىمية النسبية لقطـاع اإلنشاءات، فإن حصتو من الناتج المحمي  8.17%

)مكحول وعيطاني،  في قطاع غزة 1999%عام  9و ،1994%عام  15تراوحت ما بين 
 .(م2003

دي إلى إدارة اقتصادية أكثر قوة إن وجود قانون يخفض كمفة التشغيل ويحسن مستوى األجور يؤ 
ويمكن أن يجعل االقتصاد أكثر مرونة مما تسعى الكثير من الشركات والمؤسسات لترتيب 
خطط تقوي من وضعيا االقتصادي ورفع مستوى األجور وتحسين المحفزات الخاصة بالعمال 

 .م(2012)دوفرين، 
مجموعة من المتناقضات فإن اليدف األساسي لقطاع المقاوالت ىو إيجاد توازن بين 

تعيشو عمى حد سواء، فإذا كانت الشركات تسعى  ن أن يفرضيا المجتمع والمحيط الذيالتي يمك
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إلى تعظيم أرباحيا فقط فسوف يفرض عمييا المجتمع مسئوليات متزايدة مثل احترام القانون 
ية المستدامة مثل الستثمار في مجال التنمبوحماية البيئة، وىنا بدأت الدول الكبرى االىتمام 

الواليات المتحدة األمريكية عكس الدول النامية التي تبحث عن سبل إلدماج ىذه المسئولة في 
 (.Chauveau, 2001إنتاج المقاولة )

 
 م1211(: مساىمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحمي اإلجمالي في قطاع غزة، 1.4شكل )

 م.2011 أداء االقتصاد الفمسطيني، يني،المصدر: الجياز المركزي لإلحصاء الفمسط
 

كان  2000سنة عمى قطاع المقاوالت في إنفاق العالم اإلحصاءات إلى أن بعض وتشير 
، وكان لمواليات المتحدة األمريكية نصيب األسد في اإلنفاق حيث بمغ تريميون دوالر 41.3

التالي بمغت نسبة م، وفي العام 2000( بميون دوالر في سنة 819مجمل اإلنفاق حوالي )
 (.Levy, 2002% )3( بميون دوالر بزيادة نسبية حوالي 850اإلنفاق حوالي )

 م2015 " لعاملنشاط االنشاءات (: نصيب العامل من األجور "2.3جدول )

نصيب العامل بأجر 
من القيمة المضافة 

 بالدوالر

نصيب العامل من 
القيمة المضافة 

 بالدوالر

نصيب العامل 
بأجر من 

 تاج بالدوالراإلن

نصيب العامل بأجر 
من تعويضات 
 العاممين بالدوالر

 النشاط االقتصادي

 أنشطة اإلنشاءات 7,507.4 61,877.0 27,084.5 29,382.1

 تشييد المباني 6,650.3 59,420.7 25,674.9 27,133.5

 اليندسة المدنية 9,936.5 78,344.3 36,731.9 38,251.0

 أنشطة التشييد المتخصصة 7,903.3 43,929.5 18,899.4 25,410.0

 م.2016الفمسطيني،  لإلحصاءالمصدر: الجياز المركزي 
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 م2015 لنشاط االنشاءات أراضي السمطة الفمسطينيةعدد المؤسسات والعاممين في (: 2.4جدول )
 النشاط االقتصادي عدد المؤسسات عدد العاممين

 أنشطة اإلنشاءات 564 8,018

 مبانيتشييد ال 264 5,246

 اليندسة المدنية 68 1,687

 أنشطة التشييد المتخصصة 232 1,085

 م.2016الفمسطيني،  لإلحصاءالمصدر: الجياز المركزي 

( أن العاممين في قطاع اإلنشاءات ىي أكثر القطاعات استقطابًا لمعاممين، 2.4يوضح جدول )
 بيا تمك القطاعات. فيذا يدل عمى كبر حجم قطاع اإلنشاءات واألعمال التي تقوم 

 فمسطين ىم المؤشرات االقتصادية فيأعدد المؤسسات والمشتغمين و (: 2.5جدول )
 م(2015-2010لنشاط اإلنشاءات  )

 المؤشر
 السنة

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 438 587 560 252 536 564 عدد المؤسسات

 5754 7222 11290 10177 81023 81018 عدد العاممين

 42784.3 52431.5 89337.2 71705.5 531152.2 551487.2 ضات العاممينتعوي

 379402.5 392046.8 670052.0 666408.2 5961256.7 4571333.2 اإلنتاج

 202059.2 231307.6 367140.7 387385.9 2851674.5 2401170.0 االستيالك الوسيط

 177343.2 160739.2 302911.3 279022.3 3101582.2 2171163.2 إجمالي القيمة المضافة

التكوين الرأسمالي الثابت 
 اإلجمالي

11366.3 31423.8 2537.2 3256.5 4441.8 3057.7 

 م.2016الفمسطيني،  لإلحصاءالمصدر: الجياز المركزي 

 :أثر الحصار والحروب عمى قطاع المقاوالت  2.3.7

رات نجم عنيا م، شيد قطاع غزة عدة متغي2000مع بداية انتفاضة األقصى عام 
الكثير من االجراءات الصارمة أثرت بشكل كبير عمى جميع مناحي الحياة، فتعرض القطاع 

غالقات لممعابر وعدم دخول مواد البناء والتشييد وغيرىا الجراءات اإل لمعديد من تصعيدية وا 
لدخول القطاع، وتم فرض حصار شديد وشامل، فأثر بشكل كبير عمى االقتصاد الفمسطيني 

  .عمى الناتج المحمي اإلجمالي مما انعكس ذلك، كل عام وعمى قطاع المقاوالت بشكل خاصبش
وتعرض قطاع المقاوالت في قطاع غزة إلى خسائر متالحقة وظيرت تمك الخسائر واضحة في 

م 2002ل إلى أدني مستوى لو في عام مدى مساىمتو في إجمالي النـاتج المحمـي، فوص
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فنتيجة لمحصار واإلغالق استمرت المعاناة م(، 2004الفمسطيني،  مركزي لإلحصاء)الجياز ال
غالق ا في اقتصاد قطاع غزة، فعممت سمطات االحتالل إلى لطرق تقطيع المدن الفمسطينية وا 

عمى ىيكل اقتصاد القطاع وحرمان قطاع  تأثر  وغيرىا من االجراءات التعسفية التيوالمعابر 
 .م(2011لتنمية )شقورة، المنشآت والقطاعات األخرى من فرص ا

لحروب المستمرة عمى القطاع والذي تضررت شركات المقاوالت في قطاع غزة من ا كما
%( من الطاقة العاممة في قطاع 22ما يقارب )أىم القطاعات االنتاجية حيث يشغل يعد من 

غزة، كما أن شركات القطاع الخاص تعمل عمى استيعاب وتشغيل عدد كبير من الميندسين 
، فقد توقفت الكثير من المشاريع العمرانية والتطويرية ومشاريع البنية التحتية نتيجة عدم لفنيينوا

مواد البناء وقد لحقق ذلك الضرر لمقطاعات االنشائية المساندة لقطاع المقاوالت وتكبدت  توفر
خسائر فادحة نتيجة لذلك فضاًل عن تمف جميع المعدات واآلالت الخاصة بالشركات، حيث 
تعمد االحتالل االسرائيمي تدمير ىذا القطاع اليام خالل الحروب الثالثة عمى قطاع غزة، 

( مميون دوالر حسب تقديرات أصحاب 27أكثر من ) نتيجة الحروب وبمغت الخسائر المالية
)غرفة  شركة من شركات المقاوالت خالل فترة الحرب (58)تضررت أكثر من المنشآت، وقد 

 م(.2011تجارة وصناعة غزة، 
 :المنشآت العاممة في مدينة حمد القطرية 2.3.8 

شاركت العديد من شركات المقاوالت بقطاع غزة العمل في مدينة حمد القطرية التي بدأ 
م، وقد تم إدخال عدد كبير من أصحاب المقاوالت في تمك 2012العمل بيا منتصف العام 

 ايقدر عددى اتفكان ىناك تقديم لعطاء المشاريع الضخمة  لتعم الفائدة عمى أكبر عدد منيم،
مدانيا لممشاركة في تمك تم السماح لمشركات األجنبية والعربية المصنفة بدرجة أولى في بو (، 8)

 م(.2016)اتحاد المقاولين،  العطاءات
م(، 2007حيث جاء مشروع مدينة حمد بعد الحصار الخانق عمى قطاع غزة منذ عام )

ع بالعديد من المشاريع االقتصادية لقطاع غزة، وكان من ضمنيا قدمت دولة قطر عمى التبر أف
يواء األزواج الجدد شروع مدينة حمد مشروع مدينة حمد القطرية، فم ىو منحة قطرية لمساعدة وا 

لألسر الكبيرة  الغير قادرين عمى السكن وعدم قدرتيم عمى االستقرار في مساكن تأوييم، وأيضاً 
وضع معايير وشروط واضحة مع بداية العمل بالمشروع الذين أقيم  تمو الشيداء وغيرىم،  وعوائل

( دونمًا، حيث أن ىذه 126عمى أرض المحررات غرب مدينة خانيونس عمى مساحة حوالي )
( عمارة 53األراضي معظميا تابعة لمحكومة في قطاع غزة، ويتكون المشروع من حوالي )

ومع ( وحدة سكنية بمساحات مختمفة، 0030( طوابق، تحتوي عمى قرابة )5سكنية بارتفاع )
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في المشروع عبر شركات المقاوالت الكبرى التي تسممت  العمل البدء بالمشروع تمكن العديد من
البطالة  فيو تتفشى ذي( آالف فرصة عمل في قطاع غزة ال10تم توفير ما يقارب )و العمل بو، 

داخل المدينة من مراكز خدماتية بشكل كبير، إلى جانب ذلك تم توفير جميع متطمبات الحياة 
 م(.2016ومدارس ومحالت تجارية ومساجد تمبي حاجة السكان )ويكيبيديا، 

 :متوسط األجور اليومية في شركات المقاوالت العامة  2.3.9

م( أن العاممين في قطاع المقاوالت غير 2006 صرصور، حيث أظيرت دراسة )ماس،
( 8قل من )%( وأن العاممين أ95عن أكثر من )( ساعات ويزيد يوميًا 8المنظم بمعدل )

 في العاممين التزام أو انتظام عدم إلى التباين ىذا في السبب ويعود، %(4بنسبة ) ساعات
 أغمب في الخاص لحسابيم ويعممون محددة، دوام بأوقات عام بشكل المنظم غير القطاع
 وىم بأجر، يعممون ما غالباً  المنظم غير اإلنشاءات قطاع في العاممين أن حين في، األحيان
 قطاع في العاممين ألجور بالنسبة، العمل صاحب قبل من المحدد والوقت بالقيود مرتبطون
ر، وقد أظيرت األجو  ىذه معدالت في واضًحا تبايًنا النتائج أظيرت فقد المنظم، غير اإلنشاءات

%( 23)  أن حين في كلشي( 75)عمى يحصمون المستيدفين من %( تقريباً 16الدراسة بأن )
 قطاع في العاممين أجور ختمف( شيكل، وت125-50بين ) يتراوحالمستيدفين أجرىم اليومي  من

 ،داخل الخط األخضر اإلنشاءات قطاع فيالعاممين  أجور عن المحمي االقتصاد في اإلنشاءات
 داخل الخط يعممون القطاع ىذا ضمن بأجر المستخدمين من مرتفعة نسبة ىناك وأن خصوصا
 اختالف في دور الجغرافي لمتوزيع يكون أن الممكن من أنو إلى ىنا، اإلشارة وتجدراألخضر، 

 (.م2006)ماس، صرصور،  المنظم غير اإلنشاءات قطاع في العاممين أجور
 (2015-2010فأكثر حسب المنطقة ) سنة (15(: مؤشرات عمل سوق األفراد )2.6جدول )

215121552152215321542155

 
 اإلسمي بالرقم القياسي ألسعار المستيمك لمالحظة القوة الشرائية لمعامل باألسعار الثابتة. يتم ربط معدل األجر اليوم -

 م.2015 أداء االقتصاد الفمسطيني، المصدر: الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،
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 (1214-1212األراضي الفمسطينية )(: معدل األجر اليومي اإلسمي والحقيقي بالشيكل اإلسرائيمي في 1.5شكل )

 م.2011 أداء االقتصاد الفمسطيني، المصدر: الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،
حيث يوضح الجدول والرسم البياني معدل األجور اليومية لدى العامل الفمسطيني خالل الخمسة 

وىذا  2015نة وحتى س 2010سنوات السابقة والتي توضح أن ىناك ارتفاعًا بسيطًا من سنة 
يدل عمى االرتفاع في األسعار وغالء المعيشة الذي لم يعطى العامل الحق الكامل بنسبة 

 األجور المرتفعة في األراضي الفمسطينية وانعدام االستقرار المعيشي والوظيفي.

 معدل ساعات العمل واألجرة اليومية في شركات المقاوالت  2.3.10

تختمف من قطاع إلى قطاع، حيث ال يوجد ثبات في عممية إن معدالت األجور في قطاع غزة 
يعمل العامل الفمسطيني بشكل عشوائي لدى الكثير من توزيع األجور بين تمك القطاعات، و 

 حديد أدنى حد أو أعمى حد لألجور.المؤسسات دون ت
بالنسبة لمعاممين في ساعات العمل م( أن نظام 2016وتظير دراسة )الفالح، 

أكثر من ىو مقرر من الساعات يعمل من اصة أكثر من الحد األقصى منيم القطاعات الخ
%( في الضفة الغربية 5.49( ساعة أسبوعيًا، حيث بمغ )45تقدر بـ) يالمسموح بيا قانونيًا والت

الفروق حسب الجنس في ساعات العمل  تمك، وكان ظيور قطاع غزةفي ( %5.33مقابل)
ي أما ف ،لإلناث( %30)مقابل ( %53)ة الغربية تبمغ ي الضفالمطموبة، وأن نسبة الذكور ف

تعود %(، و 13%( ونسبة اإلناث حوالي )36حيث بمغت نسبة الذكور حوالي )قطاع غزة 
، ولم تظير الدراسة واألسرية التي تفرض عمى اإلناث أسباب ىذه الفروق إلى القيود المجتمعية

أي أجر ساعات العمل اإلضافية )ق بيتعمعن مدى تطبيق قانون العمل فيما كافية معمومات 
إال أنو من المتوقع أن يكون مستوى االمتثال ليذا  ،أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل(

 م(.2016)الفالح،  خرآلنظم العمل ابالقياس عمى تدني االمتثال ل نياً القانون متد
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 م1212محافظات قطاع غزة حتى عام ال(: عدد العاممين في المنشآت في 1.6شكل )

 م.2012المصدر: الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، أطمس تعداد المنشآت في فمسطين، 
من خالل الرسم البياني يمكن القول أن عدد العاممين في محافظات غزة ىي أكبر منيا من أي 
محافظة نتيجة لمعدد الكبير من المنشآت القائمة في محافظة غزة عن غيرىا في المحافظات 

 يضًا نسبة األعمار والمشاريع العمرانية القائمة.األخرى، وأ

 :وىيكمية الفصل الثالث ممخص المبحث 2.3.11

عن األجور في شركات المقاوالت العاممة في قطاع غزة وىيكميا وعدد  تناول المبحث
المنشآت العاممة وأىم األنشطة التي تقوم بيا والنشاط االقتصادي في قطاع المقاوالت، ودور 

التطرق أيضًا ألثر الحروب تم مقاوالت في تعزيز القيمة االقتصادية المحمية، و شركات ال
والحصار عمى عمل تمك الشركات، وأيضًا التركيز عمى الشركات التي عممت في مدينة حمد 
القطرية غرب مدينة خانيونس في المحافظة الجنوبية كدراسة حالة عن حاالت شركات المقاوالت 

ىو متوسط األجور اليومية في تمك الشركات ومعدل ساعات العمل التي عممت ىناك، وما 
عمييا من مركز واألجرة اليومية، كما تم توثيق العمل بالبيانات واالحصائيات التي تم االعتماد 

تنوعت الدراسات في الفصل الثالث عرض لمدراسات السابقة؛ حيث تم وسياالحصاء الفمسطيني، 
بعرض مجموعة من الدراسات وسيقوم الباحث  عربية واألجنبية،منيا المحمية والذات العالقة 

وأخيرًا الدراسات األجنبية وجميعيا تحدثت عن ومن ثم التطرق لمدراسات العربية، المحمية 
 األجور وقانون الحد األدنى ليا.
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة 

 :مقدمة
التي بمتغيرات الدراسة مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة فصل يتناول ىذا ال

ربية ( دراسة ع12و)( دراسات محمية 8شممت )فاألجنبية، تشمل الدراسات المحمية والعربية و 
 دراسة أجنبية، وتم ترتيبيا من األحدث إلى األقدم. (13و)

 :الدراسات المحمية 3.1

تحميل العالقة بين معدالت التضخم واألجور الحقيقية م( بعنوان: "2015. دراسة )صبيح، 1
 (".2013-2004في االقتصاد الفمسطيني لمفترة )

معدالت األجور الحقيقية العالقة بين معدالت التضخم و  تحميل إلىىدفت الدراسة 
 في التحميمي باإلعتمادلمعاممين في االقتصاد الفمسطيني، حيث استخدمت الدراسة المنيج الوص

ميل البيانات الصادرة من الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، وقد خمصت الدراسة عمى تح
إلى عدة نتائج أىميا وجود عالقة ارتباط عكسية قوية ذات داللة معنوية بين الرقم القياسي 
ألسعار المستيمك ومعدل األجور، وأن معدل التضخم في االقتصاد الفمسطيني يزداد بمعدل 

ي معدالت األجور والتي ال تغطي مستوى الحد األدنى من المعيشة، وخمصت أكبر من الزيادة ف
الدراسة لمجموعة من التوصيات أىميا ضرورة ربط األجور بغالء المعيشة، العمل عمى اتباع 
سياسات اقتصادية معينة لتحفيز االنتاج المحمي وتوسيعو، وضرورة تقميل االعتماد عمى الشيكل 

عامالت االقتصادية، تكثيف الرقابة الحكومية عمى األسعار في األسواق االسرائيمي في جميع الم
نشاء أسواق شعبية استيالكية.  المحمية وا 

-م( بعنوان: "محددات األجور في القطاع الصناعي الفمسطيني2015. دراسة )أبو حمدة، 2
 دراسة حالة: قطاع غزة".

اممين في القطاع الصناعي ىدفت الدراسة لتوضيح أىم العوامل المؤثرة عمى أجور الع
(، وقد استخدام الباحث المنيج الوصفي التحميمي في 2014-2013بقطاع غزة خالل عامي )

الدراسة، وتم استخدام التحميل الكمي لبناء نموذج قياسي لتحديد العوامل المؤثرة في األجور، 
في متوسط أجور  وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج كان أىميا التعرف عمى المتغيرات المؤثرة

العاممين في القطاع الصناعي والتي تمثمت في عدد ساعات العمل اليومية وعدد سنوات التعميم 
التي تمكن منيا العامل، والخبرة في عممو وسنو، وكانت نتائج دراسة العاممين قريبة من بعضيا 
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الظروف التي طرأت من حيث تأثير المتغيرات المستقمة، حيث لم يتأثر القطاع الصناعي كثيرًا ب
خالل العامين وتفسر ذلك بوجود ضعف في القطاع الصناعي، وأوصت الدراسة بضرورة 
اعتماد أنظمة واضحة لألجور التي تتناسب مع طبيعة عمل الشركات والمنشآت الصناعية، 
وظروف العمل الخاص بيا والمخاطرة التي يمكن أن يتحمميا العاممين في تمك المنشآت وأيام 

 م الخاصة بيم.الدوا
م( بعنوان: "تقييم االمتثال لنظام الحد األدنى لألجور في المحافظات 2014. دراسة )فالح، 3

 الشمالية )الضفة الغربية(".
ىدفت الدراسة الستكشاف الخصائص الديموغرافية واالقتصادية لمعمال الذين يتقاضون 

لشمالية بالضفة الغربية، والعمل أجور دون الحد األدنى، وتوزيعيم الجغرافي في المحافظات ا
عمى تقييم مدى امتثال أصحاب العمل لقرار الحد األدنى لألجور في مناطق الضفة الغربية، 
كما تناولت الدراسة أىم األسباب الكامنة وراء ضعف تطبيق القرار بسحب ما تظيره البيانات، 

ت التي أجريت مع ممثمين عن واعتمدت الدراسة عمى بيانات أولية تم جمعيا من خالل المقابال
أطراف االنتاج الثالثة )الحكومة وأصحاب العمل والعاممين(، وخمصت الدراسة لمجموعة من 
النتائج أىميا أن نسبة العاممين الذين يتقاضون بأجر دون الحد األدنى في الضفة الغربية قد 

ر عمى صعيد % من مجموع العاممين، وأن نسبة العاممين الذين يتقاضون بأج23بمغت 
تحصيميم العممي دون الحد األدنى لألجر المطموب حيث تزداد بانخفاض المستوى التعميمي 

أجر دون الحد األدنى بحسب حجم كور، ووجود تفاوت بنسب العاممين خصوصًا لدى الذ
المنشأة مقاسًا بعدد العاممين وخاصة لمذكور، وأن وسيط األجر الشيري لمعاممين أجر دون الحد 

( شيكل، وتتفاوت ىذه األجور بحسب الجنس، وأن الضعف الشديد الذي 1000نى يبمغ )األد
إلى ضعف تمثيل أصحاب العمل  ياعترى تطبيق قرار الحد األدنى لألجور يرجع بشكل أساس

في القطاعات االقتصادية التي يتركز فييا العاممين من ذوي األجور المنخفضة، وضعف دور 
كفاءة آليات التفتيش وندرة المصادر المتوفرة لدى المفتشين في تطبيق  النقابات العمالية، وعدم

ضرورة االمتثال لقرار بالعقوبات والتعميمات المتعمقة بقرار الحد األدنى لألجور، وأوصت الدراسة 
الحد األدنى لألجور، وتفعيل لجنة األجور الوطنية ومضاعفة الجيود التوعوية بالشراكة مع 

 لمدني.منظمات المجتمع ا
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م( بعنوان: "اآلثار المحتممة لتبني السمطة الوطنية 2010. دراسة )مساليا وآخرون، 4
 الفمسطينية لسياسة الحد األدنى لألجور".

ىدفت الدراسة إلى تحميل أىم اآلثار االقتصادية التي يترتب عمييا تطبيق الحد األدنى 
ى تقديم الجانب النظري وخوض لألجور في األراضي الفمسطينية بشكل عام، باإلضافة إل

التجارب الدولية التي تطبق الحد األدنى لألجور وتحميل تبعاتيا عمى مؤشرات االقتصاد الكمي، 
ومدى تأثيرىا عمى الصادرات والواردات وعمى الرفاه االجتماعي، وقد استخدمت الدراسة 

ية لمبيانات، ومناقشة بعض المنيجية التي تمثمت في جميع البيانات من المصادر األولية والثانو 
التجارب الدولية التي قامت بتطبيق ىذه السياسة، واالعتماد عمى بيانات المركز االحصاء 

، وقد أظيرت الدراسة بعض النتائج التي توضح أن 2008الفمسطيني وتحديدًا بيانات عام 
أن األجور  فرض الحد األدنى لألجور عمى المنشآت الفمسطينية ليس باألمر المستحسن، حيث

األعمى تقمص الطمب عمى العمالة وتقمص اإلنتاج وذلك حسب )األثر النيوكالسيكي( أما تحديد 
األجور األعمى يمكن أن تزيد الطمب الكمي وتزيد اإلنتاج والذي يتفوق بشكل واضح عمى )األثر 
الكينزي(، حيث أوضحت أيضًا النتائج ىو أن األمر السيء ىو فرض عبء أكبر عمى 

نشآت االنتاجية الفمسطينية ويتوجب مساعدة ىذه المنشآت عند اقحام تشريعات الحد األدنى الم
لألجور، وتوصمت الدراسة لعدد من التوصيات أىميا ضرورة استخدام جزء من الموازنة لدعم 

 المنشآت االنتاجية المحمية حتى تتمكن من تطبيق الحد األدنى لألجور. 
ان: "ضريبة الرواتب واألجور وأثرىا عمى خزينة السمطة م( بعنو 2009. دراسة )عامر، 5

 (".2007-2004الوطنية الفمسطينية من عام )
ىدفت الدراسة إلى مناقشة وتحميل ضريبة الدخل عمى الرواتب واألجور وأثرىا عمى 

(، وتم دراسة ضريبة الرواتب 2007وحتى  2004خزينة السمطة الفمسطينية لألعوام من )
قوانين ضريبة الدخل التي طبقت في فمسطين، واستخدم الباحث المنيج واألجور في ظل 

الوصفي المسحي والتحميل الكمي التاريخي ليا، وقد خمصت الدراسة لمجموعة من النتائج أىميا 
تطور قوانين الضريبة المطبقة في فمسطين وأيضًا ضريبة الدخل عمى الرواتب واألجور حسب 

، وأن نسبة الجباية من الضريبة عمى الرواتب واألجور تطورات الوضع العام في فمسطين
تراجعت بشكل أكبر لمقطاع الخاص لنفس األعوام، وأن االنفاق عمى الرواتب واألجور كان 
األعمى من بين النفقات الفمسطينية األخرى وكان عمى حساب االنفاق عمى قطاع االستثمار، 

يل الشرائح الضريبية وتوسيعيا وذلك لزيادة وتوصمت الدراسة لمجموعة من التوصيات أىميا تعد
إيرادات الخزينة، وأن يقوم المشروع الفمسطيني بوضع حد أدنى لألجور مرتبطًا بالوضع 
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االقتصادي العام وجدول غالء المعيشة بشكل يضمن مردود إيجابي لمخزينة، وتخفيض النفقات 
لنفقات إلى تطوير القطاع الخاص ية لمنع تضخم القطاع الحكومي وتوجيو نسبة أكبر من ار االج

 كونو يشكل رافد أكبر لخزينة الدولة.
م( بعنوان: "ىيكل ومحددات األجور في الصناعة الفمسطينية 2004. دراسة )الحسون، 6

 وأثرىما عمى القدرة التنافسية".
ىدفت الدراسة لمعرفة دالتي األجر وكفاءة األجر في الصناعة الفمسطينية، حيث أن 

راسة تتمثل في كون األجور وتكمفة العمل تشكالن نسبة ىامة من تكاليف اإلنتاج في أىمية الد
الصناعة الفمسطينية، لتحقيق أىداف الدراسة تم تحميل أىم المؤشرات االقتصادية المرتبطة 

تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي، وتوصمت الدراسة لعدة و  ،باألجور والعالقات القائمة بينيا
وجد تفاوت في متوسط األجر بين الذكور واإلناث في الصناعة  1999ميا أن عام نتائج أى

الفمسطينية، وكان لصالح الذكور، كما يوجد فروقات في متوسط األجر حسب نوع العمل، 
وكانت النتائج المقدرة لدالة األجر متمثمة بانخفاض تأثير كل من إنتاجية العمل وحصتو في 

في الصناعة ككل، وأيضًا ىناك تأثير إيجابي لألجر عمى إنتاجية  س المال عمى متوسط أجرهأر 
العامل في الصناعة الفمسطينية مع تباين التأثير حسب النشاط االقتصادي، وأوصت الدراسة 

ضرورة تطوير األنظمة اإلدارية الفاعمة من خالل التزام المؤسسات الصناعية بتطبيق بنود ب
أنظمة واضحة لمرواتب واألجور التي تتناسب مع طبيعة عمل قانون العمل الفمسطيني، واعتماد 

تمك المؤسسات واىتمام المؤسسات بتحسين راس المال البشري وتطبيق سياسة ضريبية مشجعة 
 لالستثمار.

م( بعنوان: "أثر الخصائص الفردية لألفراد عمى التباين في أجورىم 2003. دراسة )نصر، 7
 في االقتصاد الفمسطيني".

دراسة لمتعرف عمى أثر الخصائص الفردية وخاصة سنوات التعميم والخبرة عمى ىدفت ال
التباين في أجور العاممين الفمسطينيين، وكان ىناك عدة فرضيات حول العالقات المتوقعة 
جابات حول عالقة سنوات التعميم والخبرة باألجور وتأثيرىا عمى الجنس  لموصول إلى نتائج وا 

ان السكن والعمل، وقد تم بناء نموذج قياسي كمي وتم الحصول عمى والحالة االجتماعية ومك
 2000البيانات المتعمقة بسوق العمل الفمسطيني من مسح القوى العاممة لمربع الثالث من عام 

من مركز اإلحصاء الفمسطيني، وكان من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أن معدل 
وات الخبرة كانت ذات تأثير إيجابي عمى األجور، ووجود % وسن6.7العائد عمى التعميم بمغ 

فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة لتأثير الجنس عمى تأثير سنوات الدراسة وسنوات 



49 
 

الخبرة عمى األجور، أيضًا بين أفراد العينة لتأثير الحالة االجتماعية عمى تأثير سنوات الخبرة 
دة أمور من أىميا ضرورة توجو التعميم لخدمة أىداف عمى األجور، وقد أوصت الدراسة بع

اقتصادية، واالىتمام بإعادة تأىيل العمال الفمسطينيين إلمكانية توفير أجور أعمى ليم، وأيضًا 
تنمية المناطق الريفية وتنشيطيا اقتصاديًا، وكذلك الحث عمى زيادة مشاركة المرأة في القوى 

 العاممة. 
م( بعنوان: "اآلثار االقتصادية لمحد األدنى لألجور لمعاممين 2003. دراسة )أبو ىنطش، 8

 في االقتصاد الفمسطيني".
ن يىدفت الدراسة لمتعرف عمى مفيوم الحد األدنى لألجور، والمعايير التي تؤخذ بع

االعتبار عند وضع الحد األدنى لألجور، وأيضًا تحديد أىم اآلثار االقتصادية عمى المستويين 
ي واآلثار االجتماعية والعبء المالي الذي سيترتب عمى تحديد حد أدنى لألجور الجزئي والكم

المقابالت من في االقتصاد الفمسطيني، واستخدم الباحث المنيج الوصفي واستخدم عدد  نلمعاممي
وتوصمت الدراسة لعدد من النتائج كان أىميا  ،الميدانية مع أصحاب المنشآت ورؤساء النقابات

تأثير فرض الحد األدنى لألجور بين القطاعات االقتصادية، وقد تبين أن أكثر  وجود تفاوت في
القطاعات تأثرًا ىو قطاع الخدمات، وأوصت الدراسة بضرورة اإلسراع في تشكيل لجان لتحديد 
األجور والعمل عمى تطبيق الحد األدنى لألجور بطريقة تدريجية في جميع المناطق والقطاعات 

ى الوطن، وضرورة إقرار مجموعة من القوانين االقتصادية واالجتماعية المختمفة عمى مستو 
بالتزامن مع تحديد الحد األدنى لألجور لمعمال، والعمل عمى إجراء دراسات تحميمية لواقع األجور 

 في فمسطين.

 :الدراسات العربية 3.2

االقتصادية ات والمتغير م( بعنوان: "العالقة بين األجور 2016. دراسة )العتيبي وآخرون، 1
 (.2015-1991)الفترة  خالللكمية في المممكة العربية السعودية ا

ىدفت الدراسة لتوضيح العالقة بين األجور والمتغيرات االقتصادية الكمية في المممكة 
( وأثره عمى التضخم في المممكة، واستخدم 2015-1991العربية السعودية ما بين الفترة )

التحميمي في شرح مفاىيم التضخم وتحميل بيانات تطورات األجور الباحثون المنيج الوصفي 
والتضخم خالل الفترة المختارة، وتم االعتماد عمى األسموب القياسي لتحديد أثر األجور النقدية 
عمى التضخم في المممكة، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا وجود أثر لألجور عمى تطور 

ة بين المتغيرين ويمكن أيضًا االستنتاج أن تغيرات األجور ال سعر الصرف ووجود عالقة طردي
تفسر تغيرات سعر الصرف اإلسمي، كما يمكن تفسير تغيرات سعر الصرف بالتغير في 
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بضرورة %، وأوصت الدراسة 5مستوى معنوية  دالصادرات، حيث يوجد عالقة طردية بينيما عن
األجور لن تمارس أثرًا محتماًل عمى سعر لضرورة صانعي القرار في الدولة أن سياسة معرفة 

الصرف في المممكة في حال التحول إلى النظام المرن، والعمل عمى دراسة العالقة بين األجور 
 وسعر الصرف الحقيقي في المممكة العربية السعودية.

م( بعنوان: "دراسة اقتصادية قياسية لمحددات األجر 2016. دراسة )مميكة، بوشارب، 2
 ".2014-1970ي الجزائر خالل الفترة األدنى ف
ىذه الدراسة إلى تحديد المتغيرات االقتصادية التي تؤثر في تغيرات الحد األدنى  تدفى

لألجور وذلك باستعمال معطيات إحصائية مجمعة من مصدري الديوان الوطني لإلحصائيات 
ر األدنى الذي يعتبر تحديد األجحيث تم ، 2014-1970))وقاعدة بيانات البنك العالمي لمفترة 

أحد األدوات الرئيسية في السياسة االقتصادية واالجتماعية لمعديد من البمدان المتقدمة والسائرة 
في طريق النمو، وىذا لتأثيره عمى عدة متغيرات اقتصادية واجتماعية كالفقر، التفاوت األجري، 

يع المتناولة من قبل المكتب الطمب الكمي، العمالة، التضخم ...الخ، كما احتل صدارة المواض
الدولي لمعمل ومنظمة العمل الدولية، التي حددت المعايير التي يجب أخذىا بعين االعتبار عند 

إلى ضرورة تعديمو في فترات زمنية محددة وغير متباعدة وفق أوصت الدراسة تحديده، كما 
ضمان ذلك من أجل ، و متغيرات اقتصادية كالمستوى العام ألسعار االستيالك، متوسط األجور

عمى مستوى األثار السمبية  مستوى معيشي الئق لمعامل وأسرتو، مع األخذ بعين االعتبار
 .التضخم والبطالة

العوامل المؤثرة في إنتاجية العمال واألجور م( بعنوان: "2013. دراسة )العمري، حميدات، 3
 ".في قطاع الصناعات التحويمية األردني

رفة قطاع الصناعات التحويمية في األردن والعوامل التي تؤثر في ىدفت الدراسة إلى مع
(، 2009وحتى  1985إنتاجية العمال واألجور في قطاع الصناعات التحويمية خالل الفترة )

وقد استخدم الباحثان المنيج الوصفي التحميمي والمنيج القياسي في الدراسة، وقد أظيرت النتائج 
اإلنتاجية وكل من متوسط نصيب العامل من االستثمار في وجود عالقة طردية بين متوسط 

الصناعات التحويمية وأشارت بوجود عالقة طردية بين متوسط التعويضات واإلنتاجية، ووجود 
أيضًا عالقة عكسية بينو وبين تعويضات العاممين بمعنى أن الزيادة في عدد العاممين ستؤدي 

افتراض أن التعويضات ثابتة وىذه النتيجة ال  إلى انخفاض في متوسط تعويضات العاممين مع
تخالف النظرية االقتصادية، وقد أوصت الدراسة بضرورة التركيز عمى زيادة األجور في تمك 
الصناعات مع المحافظة عمى دور الحكومة في دعم تمك القطاعات وزيادة رأس المال فييا مع 
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ع يتمتع بالتنافسية العالية في السوق مراعاة محددات االنتاجية واالستثمار بكون ىذا القطا
 المحمي والخارجي.

 م( بعنوان: "الحد األدنى ألجور العمالة الوافدة".2013جدة، -. دراسة )الغرفة التجارية4
تطوير سياسة الحد األدنى لألجور في القطاع الخاص باعتبار أن إلى ىدفت الدراسة 

ممكة، وقد تم ذلك بمشاركة أكبر عدد من القتصاد بالملالقطاع الخاص يمثل المحرك الرئيس 
قيادتيا رأي القوى العاممة لديو في مختمف التخصصات وقطاعات األعمال التي تم استطالع 

التنفيذية والتشغيمية لمتوصل إلى أفضل النتائج المستيدفة، وقد تناولت الدراسة مفيوم األجور 
لألجور، والحاجة لتحديد حد أدنى  واألجر وخطط القوى العاممة وتأثر األجر بالحد األدنى

لألجور، وقد تم تصميم استبانة خاصة بغرض المساعدة، وقد أظيرت النتائج أن معظم 
المشاركين اتفقوا عمى تفسير مفيوم األجر، وأن غالبيتيم اتفقوا عمى أن األجر يشمل األجر 

ي بالنسبة لمقطاع المستمم والمدفوعات األخرى، وأن األجور ىي ركن أساسي لالقتصاد المحم
الخاص وأن الحد األدنى لألجر يفي بمتطمبات المعيشة، وتوصمت الدراسة إلى عدة توصيات 

آراء  قصاءدراسة قياسية وبمعايير فنية عالمية واستلوىي إخضاع تحديد الحد األدنى لألجور 
 القطاع الخاص في كافة مراحل الدراسات. 

المتغيرات االقتصادية الكمية عمى مستويات األجور م( بعنوان:" أثر 2013. دراسة )عثمان، 5
 في السودان"

ــي تشــرح متطمبــات تحديــد متعــرف عمــي أىــم نظريــات األجــور التلىــدفت الدراسـة 
لتحقيق أىداف ، و في السودان وتطور سياسة وىيكل األجوروالعوامل المؤثرة عمييا، جــورألا

 الصغرىمـن خـالل طريقة المربعات  EViews)) واسطة البرمجيةتم تقدير النموذج بالدراسة 
األجور الحقيقية  تدنيوأظيرت النتائج ذات الثالثة مراحل ألن كل المعادالت ذات تمييز أعمى. 

االىتمام بالبطالة وأوصت الدراسة بضرورة  الوظيفي،ينعكس سمبًا عمى كفاءة األداء  والذي
والعمل عمى ضرورة جـور بزيـادة االنتـاج، ألزيادة العمل عمى واألثرىا السالب عمى االقتصاد، 

عمي النظام يؤثر وضـع سياسـة مناسـبة لسـعر الصـرف الـذي يـؤثر فـي عـرض النقـود وبالتـالي 
جور تموياًل ألعدم تمويل الزيادات في اوأيضًا أوصت بالتضخم،  إلى يـؤدي ألنوالمصـرفي 

 .تكـاليف المعيشـة التي تؤدي إلى ارتفاعسـعار ألزيـادة ا عمىتضخميًا اعتمادا 
 م( بعنوان: "محددات األجور وأثرىا عمى العمالة في الجزائر".2011. دراسة )عودة، 6

ىدفت الدراسة إلى تحديد أىم المتغيرات التي تؤثر عمى األجر في الجزائر، ومعرفة 
األجر ودراسة سياسة التشغيل  تأثيرىا عمى العمالة والوقوف عمى مختمف العوامل التي تفسر
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وتطويرىا عبر المراحل المختمفة لتطور االقتصاد الجزائري، واستخدم الباحث المنيج الوصفي 
بغرض تحميل المعطيات  SPSSاالستنباطي لعرض التطور التاريخي لمظاىرة، وبرنامج 

عن  يكن ناجم أىميا أن نمو األجور لماإلحصائية وتوصمت الدراسة لمجموعة من النتائج كان 
التغير في معدالت البطالة بل عن معدالت التضخم ومعدالت نمو االنتاجية، وأن تطور الكتمة 
األجرية كان سريعًا ومواكبًا لتطور األسعار وال يرجى من سياسة تجميد األجور أي مساىمة في 

ون مضماًل زيادة التشغيل، وأن االعتماد عمى معدل البطالة في تفسير فعالية سوق العمل يك
السوق، وقد خمصت الدراسة بمجموعة  عالية ىذاواألولى استخدام معدل العمالة لمداللة عمى ف

من التوصيات حيث عمى السمطات العمومية أن تولي أىمية كبرى لموضوع األجور وعمى 
الدولة اتخاذ كافة التدابير التي من شأنيا تخفيض معدل البطالة كونو من المتغيرات األساسية 
بين النقابات العمالية والحكومات، واعتماد أنظمة واضحة لألجور، وتحفيز العمال من خالل 
نظام أجور تساىم في تحسين االنتاجية، وتحديد معدل نمو األجر الوطني األدنى المضمون مع 

 األخذ بعين االعتبار القدرة الشرائية لمعامل.
المادية والمعنوية في تحسين أداء  م( بعنوان: "أثر الحوافز2011. دراسة )الجساسي، 7

 العاممين في وزارة التربية والتعميم بسمطنة عمان".
ىدفت الدراسة لقياس أثر الحوافز المادية والمعنوية في تحسين أداء العاممين في وزارة 
التربية والتعميم بسمطنة عمان، وتكون مجتمع الدراسة من العاممين في المديريات التعميمية 

واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي واالستبانة لجمع البيانات من مفردات العامة، 
الدراسة، وتوصمت الدراسة لمجموعة من النتائج أىميا أن أفراد العينة موافقون بشدة عمى أن 

ليم، وأيضًا موافقين عمى ثالثة من الحوافز المادية التي تحسن من أداءىم  جيدةالحوافز ىي 
عمى الحوافز المعنوية المتمثمة في الدروع ورسائل الشكر وغيرىا، وتوصمت وىناك موافقة 

الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أىميا يجب أن يرتبط صرف الحوافز فعميًا بمستوى األداء 
قامة ورش العمل والندوات التي تبحث في كيفية زيادة تأثير تحفيز العاممين واالستمرار في  وا 

التأىيل ليم، وسن الموائح والقوانين التي تشجع عمى ممارسة التحفيز توفير فرص التدريب و 
واالىتمام بالتحفيز المادي لمعاممين، والتركيز عمى الحوافز المادية والمعنوية ودعميا في لجنة 

مول لممشاكل االجتماعية المكافأة الرئيسية لما ليا من دور كبير في إيجاد الكثير من الح
 .والمادية
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أثر استراتيجية األجور والمرتبات في أداء العاممين في  م( بعنوان: "2008)الفكي،  . دراسة8
 ". م2007-2003شركة سـكر كنانـة المحدودة في دراسة ميدانية في الفترة 

أثر استراتيجية األجور والمرتبات في أداء العاممين في شركة ىدفت الدراسة لمعرفة 
فمشكمة الدراسة تتمحور  ،(م2007-2003)نية في الفترة سـكر كنانـة المحدودة في دراسة ميدا

حول استراتيجية األجور والحوافز المالية والمرتبات ومدى أثرىا المعنوي عمى مستوى األداء 
ع المشكمة والمنيج الوصفي لمعاممين في الشركة، وقد استخدم الباحث المنيج التاريخي لتتب

في تحميل النتائج،  SPSSالقائمة، واستخدم برنامج  لدراسة الحالة والمسحي االجتماعي لمعينة
األجـور والمرتبـات مـن جيـة والحـوافز الماليـة استراتيجي عمى وجود تـأثير  وتوصمت الدراسة إلى

 ، وتوصمت الدراسة لعدة توصيات أىميا ضرورةمسـتوى أداء العاممين في الشركةعمى والمعنويـة 
في الحسبان العوامل المؤثرة في تحديد األجور مع األخذ ت األجور والمرتبا استراتيجيةوضع 
 .ـرائية، سـوق العمـل، اإلنتاجيـة: تكاليف المعيشة، القوة الشتتمثل في وىي
م( بعنوان: "محددات أجور خريجي الجامعات في السودان في 2008. دراسة )عبد اهلل، 9

 م".2006-1997الفترة 
ريجي الجامعات في السودان خالل الفترة ىدفت الدراسة لمعرفة محددات أجور خ

تمثمت مشكمة الدراسة في التباين في أجور ، و 2006وحتى سنة  1997ة بين سنة الواقع
الخريجين في السودان في ظل العرض المتزايد والطمب المحدود عمى الخريجين وخدماتيم، وقد 

ن في الدراسة، وتم استخدام استخدمت الدراسة المنيج االستنباطي االستقرائي والتحميل المقار 
االقتصادي القياسي في الجانب النظري، وخمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي كان 

 رأس المالوأن  ليا الدور الكبير في تحديد أجور الخريجين في القطاعين العام والخاص،
لعام، وأن أجور الخريجين في القطاع اضئيل عمى والمتمثل في الخبرة لو أثر التطبيقي 

الخريجين الذين يعممون في الوظائف العميا ليم أجور أفضل من المين والوظائف األخرى، وقد 
فــي القطــاعين  ضــرورة مراجعـــة عناصــر األجر توصمت الدراسة لمجموعة من التوصيات أىميا

، وربط مخرجات ـادل لمــدخلالعـــام والخــاص لتتســق مــع أىــداف زيــادة اإلنتاجيــة والتوزيــع العـ
 التعميم العالي بمتطمبات السوق المحمي.

سياسات األجور وعمميات اإلصالح اإلداري ليياكل م( بعنوان: "2007. دراسة )حسين، 10
 ".األجور بالقطاع العام

اكبتيا مشكمة تدني األجور في القطاع العام وعدم مو لمتعرف عمى الدراسة ىدفت 
الدراسة المنيج الوصفي التحميمي وذلك باستخدام المراجع  ، واستخدمتممينلمستوى المعيشة لمعا
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والتقارير من المعمومات ذات الصمة واالستبيان الموزع عمى العاممين بوزارة العمل والخدمة 
تدني ، وتوصمت الدراسة لعدة نتائج أىميا العامة وتنمية الموارد البشرية بوحداتيا المختمفة

العام وعدم كفايتيا ومواكبتيا لمستوى المعيشة وتأثيرىا سمبًا عمى العاممين األجور في القطاع 
قمة الحوافز وعدم تعميميا ، و مما أدى الي انخفاض مستوى األداء والغياب ودوران العمل واليجرة

جود مفارقات في األجور بين وحدات ومؤسسات القطاع العام ، مع و لتشمل جميع العاممين
، وتوصمت الدراسة لعدة توصيات وجود بيئة عمل غير صالحة، و جزئيةنتيجة المطالبات ال

حد األدنى ليقابل تكاليف إعداد ىيكل موحد يشمل جميع العاممين بالدولة وتقدير الأىميا ضرورة 
مراجعة حجم القوى العاممة ومراجعة اليياكل التنظيمية والوظيفية وتطوير سياسات ، و المعيشة

توجيو الفائض الي فرص تشغيل في تنمية الريف والتعميم والعمل وبرامج تشغيل الخريجين و 
نشاء جياز حكومي يعكس مدى رضا العاممين مع أجيزة الدولة في ، و خارج الجياز الحكومي ا 

 .مجال الخدمات، وتقوية مؤسسات التدريب الداخمي ومسح االحتياجات التدريبية
 داء العاممين في القطاع الحكوميأجور عمى ألثر اأم( بعنوان: "2004. دراسة )عوض، 11

 السوداني".
 داء العاممين في القطاع الحكوميأجور عمى ألا تأثيرمعرفة  إلىىدفت الدراسة 

، كما زن االقتصادي واالجتماعي والنفسيعمى التوا وتأثيرىااالجور  ألىميةوذلك  السوداني
افتراض وجود القتصادية، وذلك بت االجور دورًا ىامًا في توزيع الموارد البشرية واتمعب معدال

جور في القطاع الحكومي وىجرة الكوادر المؤىمة الي القطاعات االخرى ألعالقة بين معدالت ا
قسمت الدراسة الي قسمين ، داءألعالقة طردية بين االجر وتجويد اداخميًا وخارجيًا، كذلك وجود 

تم تحميميا بواسطة  ( استبانة200، واسترد منيا )استبانة( 215)حيث تم توزيع ، نظري وميداني
عدة  إلىتوصمت الدراسة ، وقد المقابمة الشخصية إلىاضافة  ( SPSS) البرنامج االحصائي

عدم كفاية األجور التي يتمقاىا العاممين بالقطاع الحكومي، وىجرة الكوادر المؤىمة  نتائج ابرزىا
رة ىذا القطاع لتمبية احتياجات وأصحاب التخصصات النادرة إلى الدول المجاورة بسبب عدم قد

عطاءىم األجور الكافية، وخمصت الدراسة بعدة توصيات أىميا زيادة ضرورة  العاممين وا 
بصفة عامة لرفع  في القطاع الحكومياالجور لمعاممين بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية وتحسين 

وتنمية  باألداءاالىتمام و  فقرمحاربة ال إلىتالي رفع االنتاجية وىذا يؤدي مستوى االداء وبال
ضبط و  جل النيوض اداريًا وانتاجياً أالقدرة االدارية والتنظيمية من  الوعي االداري لرفع مستويات

 .سعار ومراقبتيا لمنع التصاعد عمى حساب الجوانب االقتصادية لمعاممينألا
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سعودية ومدى م(، بعنوان: "األجور في المنشآت االقتصادية ال2002. دراسة )الدخيل، 12
 مسايرتيا لمتغيرات في تكاليف المعيشة".

حيث ىدفت الدراسة لمعرفة أجور العاممين في المنشآت االقتصادية السعودية والعمل 
عمى تحميميا في القطاعين الحكومي والخاص وتكاليف المعيشة أيضًا من أجل معرفة العالقة 

والقياسي التطبيقي، وقد خمصت إلى نتائج بينيما، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي 
تبين بوجود العالقة التبادلية القوية بين األجور بشكل عام وأجور القطاع الخاص عمى وجو 

أسيم د السكان في المممكة السعودية التحديد وبين المستوى العام لألسعار، وأيضًا ارتفاع عد
ومن ثم االرتفاع في مستوى األسعار  بشكل كبير في زيادة الطمب الكمي عمى السمع والخدمات

لمسمع والخدمات في االقتصاد السعودي، وخمصت الدراسة لمجموعة من التوصيات أىميا 
ضرورة وجود دراسات وتقويمات متتابعة لموضوع األجور في المممكة وذلك من أجل معرفة 

ى تعديل األجور مدى مناسبتيا لمواجية المتطمبات الحياتية والنفقات المعيشية، والعمل عم
والمعاشات في المممكة السعودية وخاصة فترة التضخم وتشكيل المجان المختصة لمتابعة األجور 

 والعمل عمى تطبيق الحد األدنى لألجور.

 :الدراسات األجنبية 3.3

، بعنوان: "أثر الحد األدنى لألجور عمى التوظيف في Hänilane, 2017). دراسة )1
 استونيا".

The Impact of the Minimum Wage on Employment in Estonia. 

ىدفت الدراسة لمعرفة أثر قانون الحد األدنى لألجور عمى التوظيف في جميورية 
 2013 السنوات خالل إستونيا في العمالة عمى لألجور األدنى الحد زيادة استونيا، ومدى تأثير

 األربع السنوات في أسرع شكلب لألجور األدنى أظيرت الدراسة ارتفاع الحد وقد. 2016 –
 األدنى الحد وىو - اليدف النقابات حددت كما. المائة في 10 قدره ثابت بمعدل األخيرة
المتوسط، ويمكن أن تكون ىناك زيادة في  األجر من المائة في 60 يمثل الذي لألجور

 ويمكن ،العمل سوق في العاممين من أكبر عدد عمى تؤثر لألجور األدنى الحد المستقبل في
 القوى من خالل مسح البيانات مصدر واستخدمت الدراسة. العمالة عمى أكبر سمبي أثر إيجاد

 األجور مجموعات في واالنحدارات االختالفات بين الفروق العاممة في الجميورية، واستخدمت
 لألجور األدنى الحدفي  وخصمت الدراسة بوجود زيادة األجور، توزيع في الوضع إلى استناداً 

لألجور، وىناك  األدنى الحد بتغيير مباشرة يتأثرون الذين الموظفين عمى كبير سمبي أثر ليا
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تأثير سمبي لمذين يتمقون تعميمًا منخفضًا عن الذين يتمقون التعميم األعمى بخصوص األجور، 
وأوصت الدراسة بضرورة مراعاة الفوارق في االختالفات بين العمال وضرورة وضع حد أدنى 

 ر في الجميورية، والعمل عمى تجنب االحتكار واالستغالل الجيد لمقوى العاممة االستونية.لألجو 
 البطالة" ومعدالت األجور لسياسات األدنى ( بعنوان: " الحدCasey, 2016. دراسة )2

State Minimum Wage Policies and Unemployment Rates. 

األدنى ليا ومعدالت البطالة التي ىدفت الدراسة لمعرفة دور سياسات األجور والحد 
 ارتفاع إلى سيؤدي لألجور األدنى الحد زيادة أن المتمثمة في الرئيسية الخالف كانت نقطة

 لزيادة إجراءات اتخاذ عمى راكدة تزال ال االتحادية الحكومة أن وبما ذلك، ومع. البطالة معدالت
 كما االرتفاع، في آخذ البالد في الدخل يف المساواة عدم فإن االتحادية،في  لألجور األدنى الحد
وأيضًا ىدفت الدراسة  التناقص في آخذة لألجور األدنى الحد عمى يعيشون لمن الشرائية القوة أن

 البطالة ومعدالت لألجور األدنى الحد سياسات بين العالقة بشأن الوضوح من أكبر قدر لتوفير
 وىذا يعني ،(٪0.69) بنسبة أعمى البطالة لمعد نأ نتائجال االنحدار، وتشير تحميل خالل من
 لفيرسة المزعومة االقتصادية االجتماعية المنافع يوازنوا أن عمييم سيتعين السياسات واضعي أن

 عندما أنو ىي أخرى رئيسية نتيجة وثمة. لمبطالة المحتممة اآلثار مقابل لألجور األدنى الحد
 في األجر متوسط إجمالي من٪ 38.45 عن ديزي ما الدولة في لألجور األدنى الحد يتجاوز
 العممي التحصيل مستوى زيادة وأن. متزايد بمعدل االرتفاع في البطالة تبدأ الصناعة، ىذه

 تبقى أن ينبغي الجامعي والتقدم الثانوية المدارس من التخرج معدالت ارتفاع خالل من لمسكان
 تعميماً  األكثر السكان أن بقوة تظير راسةالد ىذه ألن السياسات لواضعي بالنسبة قصوى كأولوية

 لتقميل لألجور األدنى الحد العاممين، وأوصت الدراسة بضرورة تحديد السكان من أكبر عدد ىم
 آثار البطالة. 

 عمى لألجور األدنى الحد آلثار تجريبيين تحميمين ( بعنوان: "Liu, 2015. دراسة )3
 العمالة"

Two Empirical Analyses of the Minimum Wage Impacts on 
Employment. 

 الحد آلثار أفضل ىدفت الدراسة لتحديد آثار الحد األدنى لألجور عمى العمالة وفيم
العمالة، حيث تم إجراء تحميمين تجريبيين والتي تشكل جوىر الدراسة، وقد  عمى لألجور األدنى

 الفقر لمكافحة استراتيجية ناتبيا لألجور باستخدام األدنى الحد بتأثير الدراسات قدرت إحدى
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 طبيعية تجربة األخرى الدراسة وتستكشف ،2011 إلى 1979 من الفترة في الدولة مستوى عمى
. كانساس في ليس ولكن ميسوري والية في لألجور األدنى الحد في تشريعية زيادة بسبب

 التحميل ينظر الدولة، حدود جانبي عمى سيتي كانساس العاصمة منطقة في الشركات وبمقارنة
 أحجام مجموعات لمختمف الفردي والمستوى الشركات مستوى عمى لألجور األدنى الحد آثار في

 وخمصت الدراسة واسعة، صناعات عدة عمى التحميل إجراء وتم. المختمفة واألرباب الشركات
 دنىاأل الحد سياسة آثار أن غير. العمالة مجموع من يقمل عموما لألجور األدنى الحد أن إلى

 تشيد أن المرجح ومن المجموعات، وعبر الصناعات عبر كبيراً  اختالفاً  تختمف لألجور
 مع العمالة في بزيادة الجديدة والشركات موظفين 10 عمى موظفييا عدد يزيد ال التي الشركات

الحد  من أعمى أجور لدييم الذين األشخاص يحصل أن ويمكن لألجور، األدنى الحد زيادة
 التقديرات معظم فإن المقابل، في. السياسة ىذه من متزايدة فرصة ور عمىلألج األدنى

الضوء وأوصت الدراسة بضرورة إلقاء . ضئيمة ىي جدا قميمة ساعات يعممون الذين لألشخاص
 .المختمفة األرباح ذوي العمال وبين الصناعات بين التمييز أىمية عمى
 لألجور  " األدنى الحد من لةالعما تأثر( بعنوان: "Giotis, 2014. دراسة )4

“The Employment Effect of Minimum Wages”. 
ىدفت الدراسة لمتعرف عمى دور أحد أىم العوامل التي تؤثر في العمالة وىي وجود 

 اىتماماً  اكتسبت قانون وتشريع خاص بالحد األدنى لألجور وما مدى تأثيرىا عمى العمالة التي
( 18من ) دولة( 77ية، وقد استخدم الباحث العينة النموذجية من )العقود الماض خالل متزايداً 

األدنى  ت الدراسة لمجموعة من النتائج التي أوضحت أن الحدمص، وخ1992بمد منذ عام 
 ىناك يكون أن يمكن أنو أصغر آخر جانب يرى حين في البطالة، عمى سمبي تأثير لألجور لو

 يؤثر أو البطالة عمى األدنى لألجور يؤثر الحد بأن وليق جانباً  ىناك أن حين في إيجابي، تأثير
 األدنى العمالة عمى الحد تأثير ودرجة اتجاه عن طفيف، وقد اختمف االقتصاديون بشكل

لألجور، وأن العمالة التي تتجاوز الفئة العمرية يكون التأثير إيجابي مع وجود حد أدنى لألجور 
سمبية بالنسبة لكبار  والشباب المراىقين مالةسنة، وأن ع 25عكس الذين تقل أعمارىم عن 

السن، وأوصت الدراسة بضرورة وجود قانون يحمي الحد األدنى لألجور في تمك البمدان مع 
 الحفاظ عمى مرونة القانون واختالف العمل من بمد إلى بمد.
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 في األجور في المساواة عدم محددات( بعنوان: "Afonso & others, 2013. دراسة )5
 األوروبي". االتحاد بمدان

Wage Inequality Determinants in European Union countries. 
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى وجود زيادة وعدم مساواة في األجور في بمدان االتحاد 

( دولة من 18األوروبي وذلك لفئة العمال الذين يتطمب لدييم الميارات العالية، وشممت الدراسة )
، واستخدم الباحثون المنيج الوصفي 2009وحتى  1997تحاد األوربي خالل الفترة دول اال

التحميمي في معرفة تطور األجور في تمك الدول، وكما تم استخدام المنيج التحميمي الكمي لكل 
سة إلى مجموعة من النتائج أىميا مجموعة من المجموعات الثالثة المستيدفة، وتوصمت الدرا

ة بين األجور اإلسمية واألسعار عمى المدى البعيد، وأن نسبة البطالة ال تؤثر وجود عالقة طردي
كثيرًا عمى األجور اإلسمية ووجود العالقة الطردية بين اإلنتاجية واألجور األسمية، وأوصت 
الدراسة بتوحيد األجور في بمدان االتحاد األوربي مع عدم وجود تفاوت بين األجور في بمدان 

 التي تستقطب المياجرين والعمال الميرة. قادة االبتكار
 2009 و 2007 عامي بين الدنيا األجور زيادة (، بعنوان :" أثرCui, 2012دراسة ). 6

 الشباب" عمالة عمى
The Impact of Minimum Wage Increases Between 2007 and 2009 
on Teen Employment. 

دنيا عمى عمالة الشباب بين األعوام ىدفت الدراسة لمتعرف عمى أثر زيادة األجور ال
 16 بين أعمارىم تتراوح الذين) المراىقين األمريكيين العمال ( بين2009وحتى عام  2007)
 أثر من خالل المسح السكاني، وظيرت النتائج أن ، وقد استخدم الباحث البيانات(عاما 19و

 آثار مبي، وأن ىناك فروق بينس أمر المراىقة سن في العامة العمالة عمى لألجور األدنى الحد
 العمال المراىقين وبين المراىقة، سن في والنساء الرجال بين لألجور األدنى الحد في العمالة
 ضغط وىناك. بعينيا مجموعة أي عمى تركز ال العمالة آثار واآلسيويين، وأن والسود البيض
جور قد يعرقل انتعاش لألجور، وأن عدم وجود حد أدنى لأل األدنى الحد رفع عمى متزايد

 الحد أن زيادة يعني مما العمالة، عمى لألجور األدنى الحد لزيادةالعمالة، مع وجود أثر سمبي 
أوصت الدراسة األمريكي، و  العمل سوق في القائمة المشكمة تفاقم إلى تؤدي قد األدنى لألجور

في انتعاش االقتصاد  حد األدنى لألجور وزيارة األجور والذي سيساىمبضرورة وجود قانون لم
 المحمي. 
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 في الجنس نوع أساس عمى األجور ( بعنوان: "محدداتHeinze, 2009. دراسة )7
 والموظف". العمل صاحب بيانات لربط جديدة أدلة-ألمانيا

Determinants of Gender-Specific Wages in Germany New 
Evidence From Linked Employer-Employee Data. 

دراسة لمعرفة أىم المحددات المتعمقة باألجور عمى أساس نوع الجنس في ىدفت ال
 وتولي ألمانيا وذلك من خالل استخدام أدلة جديدة وربطيا ببيانات صاحب العمل والموظف،

ونجد . المؤسسات ومدى اختالفيا داخل الجنسين بين األجور في بمعرفة الفجوة اىتماماً  الدراسة
 أكثر بطريقة المنتجات سوق في القوية المنافسة إطار ف فية تتصر أن المؤسسات العام
 البشرية الرأسمالية اليبات في الجنسين بين الفصل في الرئيسية المسألة مساواة، وأيضًا تتمثل

األجور، وقد  في المساواة لعدم كمصادر المؤسسات أنواع مختمف في والنساء الرجال وفصل
فصل  وجود ذلك ويفسر األجور بين الجنسين، ي توزيعف األعمى ىي الفجوة أن التحميل ظيرأ

نتاجية  نجاحا بالشركات فيما يتعمق بالمرأة وىذا أقل  لمتفريق بين الجنسين ويسبب الفجوة،وا 
في فرص التطوع يكون ىناك تمييز في األجور بين الذكور واإلناث،  حتى أنو النتائج وتبين
 التي المؤسسات في األجور انخفاض إلى الجذابة العمل ظروف تؤدي الخصوص، وجو وعمى
اإلناث، وتوصي الدراسة بضرورة عدم التمييز في األجور بين النساء والرجال  عمييا تييمن

 داخل المؤسسات.
 وتأثير ومتوسطيا لألجور األدنى الحد أىمية( بعنوان: "Jegerskait, 2007. دراسة )8

 لمحياة". الطبيعي المستوى يضمن بما عالقاتيا
The Importance of Minimum and Averige Wages and the Influence 
of Their Relations Ensuring the Normal Level of Life. 

االجتماعيين،  والشركاء لمموظفين بالنسبة أىمية وجود المكافآتبيان ىدفت الدراسة إلى 
 لحياة الطبيعي ستوىالم يضمنان األجر ومتوسط لألجر األدنى الحد كان إذا ومعرفة ما
 المحتوى تحميل فإن والمكافأة، لمحياة الطبيعي المستوى بين العالقة إلى وبالنظر الموظفين،

 متوسط توزيع وكذلك لألجور، األدنى الحد وأغراض التسوية، وآلية العادل، األجر مبدأ وأىمية
لعديد من النتائج أىميا العمل، وتوصمت الدراسة إلى ا لعالقات الخاص الضمان باعتباره األجر

 حياة مستوى يكفل التشريع بما في الوارد المبدأ ىذا ومضمون العادل األجر مبدأ ضرورة وضع
 لمستوى واضح تعريف عمى الدولي أو الوطني التشريع ينص وأسرتو وأيضًا ال لمموظف عادية
 من كافية كمية ىعم ينطوي الذي الرئيسي المفيوم يعطي أنو من الرغم عمى الطبيعية، الحياة
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 الطبيعي المستوى يشمل أن وينبغي ،األخرى األساسية واالحتياجات والسكن والمالبس الغذاء
 معياراً  الكفاف مستوى اعتبار ينبغي وبالتالي، ،األساسية االحتياجات تمبية حال أي في لمحياة
وتطبيق  المتوسطة،و  الدنيا األجور تسوية بضرورةالعادية، وأوصت الدراسة  الحياة مستويات من
 الذي يعتبر مؤشر مؤثر.  لألجور األدنى الحد
: وىيكل األجور المعمول بيا األجور مستوى( بعنوان: "Wicks-Lim, 2005. دراسة )9

 والسائدة". الدنيا األجور لقوانين المتداعية اآلثار تحميل
Mandated Wage Floors and the Wage Structure: Analyzing the 
Ripple Effects of Minimum and Prevailing Wage Laws. 

 بيا المأذون مستويات األجور في بالتغييرات المرتبطة اآلثار ىدفت الدراسة لمعرفة مدى
 العمل أصحاب التقمب في األجور ألن آثار إلى النظر يتم ما وعادة المتحدة، الواليات في

 ىرمي تسمسل عمى الحفاظ أجل من وناً قان المطموبة تمك تتجاوز األجور في زيادات يقدمون
 األثر ىو العامة، ومعرفة ما بالسياسة تتعمق ىامة مسألة يتناول البحث ىذا فإن ثم ومن. معين
 من نوعين األجور، وقد تم النظر إلى أساس ىيكل عمى األجور في بيا لمأذونالمبيئة  الكمي

 وقوانين الواليات في لألجور األدنى الحدو  االتحادية القوانين بيا، وىي المأذون مستويات األجور
عمى  األجور أثر لتقدير حدودية شبو مقاربة الواليات، وقد تم استخدام في السائدة األجور

 قوانين أن إلى النتائج الواليات المتحدة، وتشير في األدنى لألجور الحد في الحاصمة لتغييراتا
 عمى تحديداً  السائدة األجور قوانين إلغاء ويؤثر معدومة، أو محدودة آثاراً  تنتج السائدة األجور
 العمال عمى بعيد حد إلى تدل أنيا يبدو وال نسبياً  الخبرة ذوي البناء لعمال النقابية األجور عالوة
عنيم، وتوصمت الدراسة إلى ضرورة وضع أجور معقولة لدى العاممين في  يبحثون الذين

 القطاعات المختمفة.
(، بعنوان: "آثار الحد اآلدنى لألجور عمى Neumark, & others, 2005. دراسة )10

 توزيع دخل األسرة".
The Effects of Minimum Wages on the Distribution of Family 
Income. 
ىدفت الدراسة لمعرفة آثار الحد األدنى لألجور عمى توزيع الدخل لدى األسرة، حيث 

 لتقييم 2012 و 1990 عامي بين مارس لشير السكاني المسح من بيانات استخدمت الدراسة 
نين، فأظيرت النتائج وجود المس غير لألفراد األسرة دخل توزيع عمى لألجور األدنى الحد تأثير
 قلي الذين األفراد حصة من معتدل بشكل يقمل المرتفعة لألجور األدنى الحد أن عمى قويً   دليل
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 الفقر معدل مرونة وتتراوح. الفدرالي الفقر خط من المائة في 100 و 75 و 50 عن دخميم
، وأيضًا تأثير تطبيق الحد األدنى (0.37- و 0.12-) بين لألجور األدنى بالحد يتعمق فيما

لألجور والذي سيكون أحد أىم عناصر نظام الحماية االجتماعية سوف يكون أكثر عمى األسر 
ة بضرورة تطبيق مثل ىذا التي يقل الدخل لدييا عن الحد األدنى لألجور، وأوصت الدراس

النظام مع ضمان مخصصات البطالة التي تحل محل نظام األجور في حاالت الذين لم 
 يتقاضوا أي راتب أو تم فصميم من وظائفيم.

 الكندي العمل سوق في لألجور األدنى الحد ( بعنوان: "آثارEmodi, 2004. دراسة )11
(1981-2000)." 

Minimum Wage Effects in the Canadian Labour Market (1981-
2000). 

 العمالة عمى لألجور األدنى الحد في التغيرات مدى تأثير إلى تحديدىدفت الدراسة 
 إلى 1981 من لمفترة الكندية المقاطعات بيانات باستخدام والتعميم العاممة القوى ومشاركة
 االستمرار بالتعميم، ونسب االلتحاق معدالت ىما لمتعميم مقياسين ، وقد استخدمت الدراسة2000
 لكل العاممة والقوى العمالة في المشاركة عمى لألجور األدنى الحد تأثير أيضاً  التحميل ويشمل

 ىو االنحدار تحميل في لألجور األدنى الحد والبالغين، ومتغير لممراىقين العمرية الفئات من
 نظراً  الصيغة في لألجور األدنى الحد التغطية تشمل وال ،لمبالغين الدنيا لألجور الحقيقي المعدل
 أن النتائج وتبين ،تحميميا يجري التي لمفترة تقريبا اكتممت قد لألجور األدنى الحد تغطية ألن
 القوى في المشاركة ومعدالت العمالة معدالت عمى كبير سمبي أثر لو لألجور األدنى الحد

 معدالت عمى لألجور األدنى الحد أثيرت وكان والجنس، العمرية الفئات لمعظم بالنسبة العاممة
 معظم في لوحظت إيجابية نتائج الفئات مع لمعظم بالنسبة ضئيالً  استمراره ومعدالت االلتحاق
ىامة، وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق الحد األدنى  نتائج عمى الحصول فييا تم التي الحاالت

 لألجور لجميع الفئات العمرية.
 عمى لألجور األدنى الحد (، بعنوان: " أثرHinnosaar  & Rõõm, 2003. دراسة )12

 إستونيا". في العمل سوق
The Impact of Minimum Wage on the Labour Market in Estonia: 
An Empirical Analysis. 

سوق العمل في جميورية إستونيا،  عمىىدفت الدراسة لمعرفة أثر الحد األدنى لألجور 
حيث  ،األخيرة السنواتبأوروبا  في متزايد باىتمام لألجور األدنى دالح بشأن النقاش حظي وقد
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 العقدين خالل كبيرة تغييرات األوروبية العمل أسواق شيدت أن أن ىذا االىتمام تزايد منذ
إلى ذلك  ويعزى تفاوًتا، أكثر األجور توزيع أصبح الثمانينات، بداية مع وبالمقارنة. الماضيين

 تزايد مع المساومة عمى العمال قدرة تقمص إلى ،جزئياً العمل  دخل في المتزايد المساواة عدم
 العوامل وقد استخدمت الدراسة المنيج التحميل التجريبي، وأظيرت النتائج أن من. البطالة معدل
. العاممة القوى وتكوين المؤسسي الييكل في تغييرات األجور في الفجوة اتساع إلى أدت التي
 التفاوت زيادة إلى التي تؤدي من العوامل ىي التكنولوجي والتقدم الدولية ةالمنافس زيادة أن كما
 أدنى بحد األخذ سياسية قوى عدة تدعم الدخل، في التفاوت تزايد ضوء وفي العمالة، دخل في

 بمدان من العديد في البطالة مستويات وأن ىناك ارتفاع في  المساواة، تدابير من كتدبير لألجور
 العمالة عمى وقد أثر سمبياً  كان لألجور األدنى الحد أن إلى نتائجال وبي، وتشيراألور  االتحاد

 الحد في كبيرة زيادة حدوث والتي من المتوقع ،2000-1995 الزمنية الفترة خالل استونيا في
 الحد كان 2000 إلى 1995 من الفترة في بينما. القادمة السنوات غضون في لألجور األدنى
 األجر وأوصت الدراسة بضرورة تخفيض متوسط من المائة في 30 من قلأ لألجور األدنى
 المنخفض، وضرورة رفع الحد األدنى لألجور. الدخل ذوي العمال عمى الضريبي العبء
(، بعنوان: "محددات األجور والعمالة الوافدة في المممكة Bhattara, 2002. دراسة )13

 المتحدة".
Determinants of Wages and Labour Supply in the UK 
ىدفت الدراسة لمعرفة خصائص سوق العمل في المممكة المتحدة والتركيز عمى التفاوت في 
األجور وساعات العمل في المممكة، وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي في الجانب النظري 

( 5500)، واستخدم العينة العشوائية الطبقية باختيار SPSSوالتحميل الكمي من خالل برنامج 
(، وأظيرت النتائج بوجود اختالف األجور 1997وحتى  1991من األسر المستيدفة من عام )

 حسب المنطقة الجغرافية داخل المممكة، حيث أن المناطق الكبرى لدييا أجور أعمى من
ية بين سنوات التعميم لدى الموظف واألجور التي يتقاضيا، المناطق األخرى، وىناك عالقة طرد

لدراسة بضرورة تحديد ووضع ختالف بين األجور المتعمقة بحسب اإلنتاج. وأوصت اوجود االو 
مراقبة األجور في جميع المناطق المختمفة داخل المممكة، وضرورة المساواة في األجور قانون ل

 بين العمال وربط األجور باإلنتاجية.
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 تالف والتشابو مع الدراسة الحاليةتوضيح لمدراسات السابقة والمقارنة من حيث أوجو االخ: (3.1جدول )
 االختالف مع الدراسة التشابو مع الدراسة أىم توصية أىم نتيجة أىم ىدف الدراسة السابقة م.

 أواًل/ الدراسات المحمية:

 م2015صبيح،  .1

تحميل العالقة 
معدالت التضخم 
وبين معدالت 
األجور الحقيقية 
لمعاممين في 

االقتصاد 
 الفمسطيني.

قة ارتباط وجود عال
عكسية قوية بين 
ذات داللة معنوية 
بين الرقم القياسي 
ألسعار المستيمك 

 ومعدل األجور.

ضرورة ربط األجور 
بغالء المعيشة ووجود 

لحد األدنى اقانون 
لألجور، وتكثيف الرقابة 
الحكومية عمى األسعار 

 في األسواق المحمية.

تشابيت الدراسة في  -
متابعة الرقابة لدى 

مختصة الجيات ال
بالحكومة عمى األسعار 

 واألجور.
استخدم الباحث المنيج  -

الوصفي التحميمي في 
 الدراسة.

اىتمت الدراسة  -
بمعدالت التضخم 
وعالقتو باألجور في 
االقتصاد، دون 
االىتمام بقانون الحد 

 األدنى لألجور.
إجراء الدراسة خالل  -

 فترة زمنية محددة.

 م2015أبو حمدة،  .2

توضيح أىم 
ل المؤثرة العوام

عمى أجور 
العاممين في 
القطاع الصناعي 
بقطاع غزة خالل 

-2013عامي )
2014.) 

لم يتأثر القطاع 
الصناعي كثيرًا 
بالظروف التي 
طرأت خالل 
العاممين وتفسر ذلك 
بوجود ضعف في 

 القطاع الصناعي.

ضرورة اعتماد أنظمة 
 إلىواضحة لألجور 

تتناسب مع طبيعة عمل 
الشركات والمنشآت 

 صناعيةال

ىدفت ىذه الدراسة  -
التعرف عمى محددات 
األجور في القطاع 

 الصناعي.
التعرف عمى أىم العوامل  -

 المؤثرة عمى األجور.
استخدم الباحث المنيج  -

الوصفي التحميمي في 
 الدراسة.

ركزت الدراسة عمى  -
 القطاع الصناعي.

لم تتطرق لمتعرف عمى  -
قانون الحد األدنى 

 لألجور.
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 م2014فالح،  .3

ستكشاف ا
الخصائص 
الديموغرافية 
واالقتصادية 

لمعمال الذين 
يتقاضون أجور 
دون الحد 

 األدنى.

أن نسبة العاممين 
أجر الذين يتقاضون 

دون الحد األدنى في 
الضفة الغربية قد 

% من 23بمغت 
 مجموع العاممين.

ضرورة االمتثال لقرار 
الحد األدنى لألجور، 
وتفعيل لجنة األجور 
ة الوطنية ومضاعف

الجيود التوعوية بالشراكة 
مع منظمات المجتمع 

 .المدني

التطرق لنظام الحد  -
 األدنى لألجور.

استخدام المقابالت في  -
 جمع البيانات.

تطرقت الدراسة لمعرفة  -
األجور في الضفة 
 الغربية دون قطاع غزة.

عدم معرفة األجور  -
ومحدداتيا في  القطاع 
الخاص وخاصة قطاع 

 االنشاءات.

 م2013، مساليا .4

العمل عمى 
تحميل أىم اآلثار 
االقتصادية التي 
يترتب عمييا 
تطبيق الحد 
األدنى لألجور 
في األراضي 
الفمسطينية بشكل 

 .عام

أن فرض الحد 
األدنى لألجور عمى 
المنشآت الفمسطينية 
ليس باألمر 
المستحسن، حيث 
أن األجور األعمى 
تقمص الطمب عمى 
العمالة وتقمص 

 اإلنتاج.

ستخدام جزء من ضرورة ا
الموازنة لدعم المنشآت 
االنتاجية المحمية حتى 
تتمكن من تطبيق الحد 

 .األدنى لألجور

تشابو في التعرف عمى  -
األجور وأثرىا عمى 
الوضع االقتصادي 

 الفمسطيني.
استخدمت الدراسة  -

المصادر األولية والثانوية 
 في جمع البيانات.

إجراء الدراسة في مناطق  -
ة بشكل السمطة الفمسطيني

 عام.

يا اختمفت الدراسة في أن -
لم تذكر قانون الحد 
األدنى لألجور 
واقتصرت عمى تحديد 
الحد األدنى دون وضع 

 تشريع ليا.
لم يكن ىناك دراسة  -

حالة لقطاع معين في 
 الدراسة.

 

 م2009عامر،  .5
مناقشة وتحميل 
ضريبة الدخل 

تطور القوانين 
الضريبة المطبقة في 

تعديل الشرائح الضريبية 
وتوسيعيا وذلك لزيادة 

معرفة األجور والقوانين  -
 المطبقة في فمسطين.

استخدام ضريبة  -
الرواتب وسياسة 
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عمى الرواتب 
واألجور وأثرىا 
عمى خزينة 

السمطة 
ينية الفمسط

لألعوام من 
وحتى  2004)

2007.) 

فمسطين وأيضًا 
ضريبة الدخل عمى 
الرواتب واألجور 
حسب تطورات 
الوضع العام في 

 فمسطين.

إيرادات الخزينة، وأن 
ع الفمسطيني يقوم المشر 

بوضع حد أدنى لألجور 
تبطًا بالوضع مر 

االقتصادي العام وجدول 
غالء المعيشة بشكل 
يضمن مردود إيجابي 

 .لمخزينة

استيداف القطاع الخاص  -
 بالنسبة لألجور.

 األجور.
استخدام الدراسة المنيج  -

الوصفي المسحي 
 والتحميل الكمي.

التعرف عمى لم يتم  -
قانون الحد األدنى 

 لألجور.

 م2004الحسون،  .6

معرفة دالتي 
األجر وكفاءة 
األجر في 

الصناعة 
 .الفمسطينية

وجد  1999أن عام 
تفاوت في متوسط 
األجر بين الذكور 
واإلناث في 

الصناعة 
الفمسطينية، وكان 

 لصالح الذكور.

ضرورة تطوير األنظمة 
اإلدارية الفاعمة من 

ام المؤسسات خالل التز 
الصناعية بتطبيق بنود 
 .قانون العمل الفمسطيني

التعرف عمى سياسة  -
 األجور في فمسطين.

استيداف القطاع  -
 الصناعي.

استخدام المنيج الوصفي  -
 التحميمي في الدراسة.

تحدث عن قانون تلم  -
 األجور في الدراسة.

استخدام قطاع صناعي  -
 وليس قطاع إنشاءات.

 م2003، نصر .7

مى أثر التعرف ع
الخصائص 

الفردية وخاصة 
سنوات التعميم 
والخبرة عمى 

أن معدل العائد عمى 
% 6.7التعميم بمغ 

وسنوات الخبرة كانت 
ذات تأثير إيجابي 

 .عمى األجور

ضرورة توجو التعميم 
لخدمة أىداف اقتصادية، 
واالىتمام بإعادة تأىيل 

يين العمال الفمسطين
إلمكانية توفير أجور 

استخدام التباين في  -
 األجور في الدراسة.

التعرف عمى ماىية  -
األجور في االقتصاد 

 الفمسطيني.

أجريت الدراسة عمى  -
 قطاع التعميم.

استخدام نموذج قياسي  -
كمي في الحصول عمى 

 المعمومات.
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التباين في أجور 
العاممين 

 .الفمسطينيين

االىتمام باألجور  - أعمى ليم.
 بالنسبة لممرأة.

 م2003، أبو ىنطش .8

عرف عمى لتا
مفيوم الحد 

ى لألجور، األدن
والمعايير التي 

ن يعتؤخذ ب
االعتبار عند 
وضع الحد 
األدنى لألجور، 
وأيضًا تحديد أىم 

اآلثار 
االقتصادية عمى 

المستويين 
الجزئي والكمي 

واآلثار 
 .االجتماعية

وجود تفاوت في 
تأثير فرض الحد 
األدنى لألجور بين 

القطاعات 
 االقتصادية.

ار مجموعة ضرورة إقر 
من القوانين االقتصادية 
واالجتماعية بالتزامن مع 
تحديد الحد األدنى 
لألجور لمعمال، والعمل 
عمى إجراء دراسات 
تحميمية لواقع األجور في 

 .فمسطين

استخدام التحميل الوصفي  -
 في الدراسة.

استخدام المقابالت في  -
 جمع البيانات.

التعرف عمى الحد األدنى  -
 لألجور.

راسة عمى إجراء الد -
االقتصاد الفمسطيني 

 دون قطاع محدد.
عدم استخدام قانون  -

الحد األدنى لألجور 
وأشارت الدراسة لمعرفة 
اآلثار االقتصادية 

 لذلك.

 ثانيًا/ الدراسات العربية:
التحدث عن العالقة  -التعرف عمى تطورات  -صانعي معرفة ضرورة وجود أثر لألجور توضيح العالقة ، العتيبي وآخرون .1
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بين األجور  م2016
والمتغيرات 

االقتصادية الكمية 
في المممكة 

ودية العربية السع
ما بين الفترة 

(1991-
( وأثره 2015

عمى التضخم في 
 .المممكة

عمى تطور سعر 
الصرف ووجود 
عالقة طردية بين 
المتغيرين ويمكن 
أيضًا االستنتاج أن 
تغيرات األجور ال 
تفسر تغيرات سعر 

 الصرف اإلسمي.

القرار في الدولة معرفة 
لن أن سياسة األجور 

تمارس أثرًا محتماًل عمى 
سعر الصرف في 
المممكة في حال التحول 

 .إلى النظام المرن

األجور في المممكة 
 السعودية.

استخدام المنيج الوصفي  -
  التحميمي.

بين األجور والمتغيرات 
 االقتصادية.

الدراسة تمت في بمد  -
عربي كبير وسوقو 

المناطق مفتوح غير 
الفمسطينية التي تنتشر 
بيا البطالة والفقر 

 بشكل أكبر.
استخدام األسموب  -

القياسي لتحديد أثر 
األجور النقدية في 

 المممكة.

2. 
، مميكة، بوشارب

 م2016

تحديد المتغيرات 
االقتصادية التي 
تؤثر في تغيرات 
الحد األدنى 
لألجور وذلك 

باستعمال 
معطيات 

إحصائية مجمعة 

عدة متغيرات  وجود
اقتصادية واجتماعية 
كالفقر، التفاوت 
األجري، الطمب 

تؤثر  العمالةو الكمي، 
عمى األجور في 

 الجزائر.

 األجور ضرورة تعديل
في فترات زمنية محددة 
وغير متباعدة وفق 
ية متغيرات اقتصاد

كالمستوى العام ألسعار 
متوسط و االستيالك، 

 .األجور

التعرف عمى أىم  -
المتغيرات االقتصادية 
التي تؤثر عمى الحد 

 األدنى لألجور.
استخدمت الدراسة متغير  -

البطالة متغير ىام في 
 إجراء المسح.

التركيز عمى البطالة  -
والفقر والتضخم كأىم 

 متغيرات.
استخدام األسموب  -

 راسة.القياسي في الد
إجراء الدراسة في فترات  -

 زمنية بعيدة.
عمى  الحصول -
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 من مصدري
الديوان الوطني 

لإلحصائيات 
وقاعدة بيانات 
البنك العالمي 

-1970))لمفترة 
2014. 

المعمومات من مراكز 
إحصائية وبيانات البنك 

 العالمي.

 العمري، حميدات، .3
 م2013

معرفة قطاع 
الصناعات 

التحويمية في 
األردن والعوامل 
التي تؤثر في 
إنتاجية العمال 
واألجور في 
قطاع الصناعات 

 .التحويمية

ية وجود عالقة طرد
بين متوسط 
اإلنتاجية وكل من 
متوسط نصيب 
العامل من 
االستثمار وأن 
العوامل المؤثرة في 
األجور معبرًا عنيا 
بتعويضات العاممين 
في الصناعات 

 .التحويمية

ضرورة التركيز عمى 
زيادة األجور في تمك 
الصناعات مع المحافظة 
عمى دور الحكومة في 

 .دعم تمك القطاعات

لعوامل التشابو في بعض ا -
 المؤثرة في تحديد األجور.

استخدام المنيج الوصفي  -
 التحميمي في الدراسة.

إجراء الدراسة عمى  -
 القطاعات التحويمية.

استخدام المنيج  -
القياسي إلى جانب 
المنيج الوصفي 

 التحميمي.

4. 
جدة، -الغرفة التجارية
 م2013

بغرض المساعدة 
في تطوير 

أن معظم المشاركين 
اتفقوا عمى تفسير 

إخضاع تحديد الحد 
األدنى لألجور بدراسة 

التحدث عن الحد األدنى  -
 دراسة.لألجور في ال

لم تحدد الدراسة قطاع  -
قطاعات المحدد من 
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سياسة الحد 
األدنى لألجور 
ع في القطا

الخاص باعتبار 
أن القطاع 
الخاص يمثل 
المحرك الرئيس 
في االقتصاد 

 بالمممكة.

مفيوم األجر، وأن 
غالبيتيم اتفقوا عمى 
أن األجر يشمل 
األجر المستمم 
والمدفوعات األخرى، 
وأن األجور ىي 
ركن أساسي 
لالقتصاد المحمي 
بالنسبة لمقطاع 

الحد  الخاص وأن
األدنى لألجر يفي 

 .بمتطمبات المعيشة

قياسية وبمعايير فنية 
آراء  تقصاءعالمية واس

القطاع الخاص في كافة 
مراحل الدراسات وتأييد 
مجمس الغرف لمقيام 
بالدراسة بدون تكمفة 

 عمى الغرف التجارية.

استخدمت الدراسة  -
االستبانة في جمع 

 البيانات.
طبقت الدراسة عمى  -

القطاع الخاص كدراسة 
 حالة.

الخاصة كقطاع 
 المقاوالت.

يمثل القطاع الخاص  -
القطاع الرئيس في 
المممكة العربية 

 السعودية.

 م2013، عثمان .5

لتعــرف عمــي ا
ريــات أىــم نظ

األجــور التــي 
تشــرح متطمبــات 
تحديــد االجــور

والعوامل المؤثرة 
وتطور عمييا، 

سياسة وىيكل 

تدنى األجور 
 والذيالحقيقية 

ينعكس سمبًا عمى 
كفاءة األداء 

 الوظيفي.

االىتمام بضرورة 
 يبالبطالة ألثرىا الساب

والعمل عمى االقتصاد، 
جـور بزيـادة زيادة االعمى 
 .االنتـاج

التعرف عمى أىم العوامل  -
المؤثرة عمى مستوى 

 األجور في الدولة.
دراسة سياسة وىيكل  -

 األجور.

لم تتحدث الدراسة عمى  -
قطاع المقاوالت 
واقتصرت عمى التعرف 
عمى ىيكل األجور في 

 الدولة بشكل عام.
استخدمت الدراسة  -

برمجية معينة )طريقة 
 المربعات الصغرى(.
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في  األجور
 .السودان

 

 م2011عودة،  .6

تحديد أىم 
المتغيرات التي 
تؤثر عمى األجر 
في الجزائر، 
ومعرفة تأثيرىا 
عمى العمالة 
والوقوف عمى 
مختمف العوامل 
التي تفسر 

 .األجر

نمو األجور لم تكن 
ناجمة عن التغير 
في معدالت البطالة 
بل عن معدالت 
التضخم ومعدالت 

 .نمو االنتاجية

اعتماد أنظمة واضحة 
، وتحفيز العمال لألجور

من خالل نظام أجور 
تساىم في تحسين 

 .االنتاجية

دراسة محددات األجور  -
 في الدولة الجزائرية.

دراسة أىم المتغيرات التي  -
 تؤثر عمى األجور.

 SPSSاستخدام برنامج  -
 في التحميل.

التطرق لسياسة  -
 التشغيل في الدراسة.

استخدمت الدراسة  -
المنيج الوصفي 

 االستنباطي.
سة تمت في دولة الدرا -

 كبيرة مثل الجزائر.

 م2011، الجساسي .7

قياس أثر 
الحوافز المادية 
والمعنوية في 
تحسين أداء 
العاممين في وزارة 
التربية والتعميم 

 .بسمطنة عمان

أن أفراد العينة 
موافقون بشدة عمى 
أن الحوافز ىي 

 .ليمناسبة م

يجب أن يرتبط صرف 
الحوافز فعميًا بمستوى 

قامة ورش األداء و  ا 
العمل والندوات التي 
تبحث في كيفية زيادة 
تأثير تحفيز العاممين 
واالستمرار في توفير 
فرص التدريب والتأىيل 

معرفة أثر األجور عمى  -
 أداء العاممين.

استخدمت الدراسة  -
االستبانة في جمع 

 البيانات.
استخدمت الدراسة المنيج  -

 الوصفي التحميمي.

ركزت الدراسة عمى  -
اممين في قطاع الع

التعميم في الدراسة دون 
 غيرىا.

التعرف عمى الحوافز  -
أكثر من الرواتب 
األصمية وقانون الحد 

 األدنى لمرواتب.
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  .ليم

 م2008الفكي،  .8

معرفة أثر 
استراتيجية 

األجور والمرتبات 
في أداء العاممين 
في شركة 

 محدودة.

وجود تأثير 
استراتيجي عمى 
األجور والمرتبات 

حوافز من جية وال
المالية والمعنوية من 

 جية أخرى.

ضرورة وضع استراتيجية 
األجور والمرتبات واألخذ 
بالحسبان العوامل المؤثرة 

 عمييا.

التعرف عمى تأثير  -
األجور لدى العاممين 
وأىمية رفع األجر لدى 

 العامل.
 SPSSاستخدام برنامج  -

 في تحميل البيانات.

إجراء دراسة ميدانية  -
 وخالل فترة محددة.

استخدام المنيج  -
التاريخي والمسحي إلى 
 جانب المنيج الوصفي.

إجراء الدراسة عمى  -
 شركة معينة.

 م2008عبد اهلل،  .9

التعرف عمى 
محددات أجور 

خريجي 
الجامعات في 
السودان خالل 

-1997فترة 
 م.2006

رأس المال التطبيقي 
لو أثر ضئيل عمى 
أجور الخريجين في 
القطاع العام، وىناك 

ية في توزيع ازدواج
األجور بين 

 الخريجين.

ضرورة مراجعة 
عناصر األجر في 
القطاعين العام 
والخاص، وربط 
مخرجات التعميم العالي 
بمتطمبات السوق 

 المحمي.
 

أىمية  إلىالتطرق  -
األجور وضرورة تحديد 
األجر لمعاممين والتباين 
في األجور بين 

 الخريجين.
 

إجراء الدراسة عمى  -
 الخريجين وليس عمى
شريحة العمال وفي 
قطاع المقاوالت 

 باألخص.
استخدم المنيج  -

االستنباطي االستقرائي 
والقياسي في الدراسة 

 والتحميل.
اجراء الدراسة عمى  -

قطاعين الخاص 
 والعام.
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 م2007، حسين .10

لمتعرف عمى 
مشكمة تدني 
األجور في 
القطاع العام 
وعدم مواكبتيا 
لمستوى المعيشة 

 .لمعاممين

ور في تدني األج
القطاع العام وعدم 
كفايتيا ومواكبتيا 
لمستوى المعيشة 
وتأثيرىا سمبًا عمى 
العاممين مما أدى 
الي انخفاض مستوى 
األداء والغياب 
ودوران العمل 

 .واليجرة

إعداد ىيكل ضرورة 
موحد يشمل جميع 
العاممين بالدولة وتقدير 
الحد األدنى ليقابل 
تكاليف المعيشة ويعالج 
مشاكل الربط 
واالختناقات ويوفر 

 .الحافز المادي لمترقية

التعرف عمى سياسات  -
 األجور في الدراسة.

استخدام المنيج الوصفي  -
 التحميمي.

استخدام االستبانة في  -
 الدراسة.

طبقت الدراسة عمى  -
القطاع العام دون 

 القطاع الخاص.
عدم وجود اىتمام في  -

قانون الحد الالدراسة 
 األدنى لألجور.

عمى  تطبيق الدراسة -
 عام دراسي فقط.

 م2004، عوض .11

 تأثيرمعرفة 
داء أ جور عمىألا

العاممين في 
 القطاع الحكومي

وذلك  السوداني
جور ألا ألىمية
عمى  وتأثيرىا
التوازن 

االقتصادي 
واالجتماعي 

عدم كفاية األجور 
التي يتمقاىا العاممين 
بالقطاع الحكومي، 
وىجرة الكوادر 
المؤىمة وأصحاب 

لتخصصات النادرة ا
إلى الدول المجاورة 
بسبب عدم قدرة ىذا 

تمبية عمى القطاع 
احتياجات العاممين 

وتحسين زيادة ضرورة 
جور لمعاممين بوزارة ألا

الثروة الحيوانية والسمكية 
 في القطاع الحكومي
بصفة عامة لرفع مستوى 

 .داءألا

معرفة تأثير األجور عمى  -
 مين.العام

استخدام المنيج الوصفي  -
 التحميمي في الدراسة.

االستبانة في  استخدام -
الدراسة واستخدام المقابمة 

 الشخصية.

إجراء الدراسة عمى  -
القطاع الحكومي دون 

 القطاع الخاص.
عدم وجود تعميق  -

لمدراسة حول المتغيرات 
المتعمقة بالبطالة والفقرة 

 والدور النقابي.
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عطاءىم األجور  .والنفسي وا 
 الكافية.

 م2002الدخيل،  .12

ية األجور أىم
لدى العاممين في 

المنشآت 
االقتصادية في 

السعودية 
وتحميميا في 
القطاعين العام 

 والخاص.

وجود عالقة تبادلية 
قوية بين األجور 
 ربشكل عام وأجو 

القطاع الخاص عمى 
وجو التحديد وبين 
المستوى العام 

 لألسعار.

ضرورة وجود دراسات 
ومتابعة األجور في 
يا المممكة ومعرفة مناسبت

لمواجية المتطمبات 
الحياتية والنفقات 

 المعيشية.

استخدمت الدراسة المنيج  -
 الوصفي التحميمي.

التطرق لموضوع األجور  -
وضرورة  وضع حد أدنى 
لألجور لدى العاممين في 
المنشآت العامة 

 والخاصة.

إجراء الدراسة عمى  -
القطاعين العام 

 والخاص.
استخدم المنيج القياسي  -

ب التطبيقي إلى جان
المنيج الوصفي 

 التحميمي.
 

 :ثالثًا/ الدراسات األجنبية

1. Hänilane, 2017 

معرفة أثر قانون 
الحد األدنى 
لألجور عمى 

 .التوظيف

 األدنى الحد زيادة
 أثر ليا لألجور
 عمى كبير سمبي

 الذين الموظفين
 مباشرة يتأثرون
 األدنى الحد بتغيير

 لألجور.

ضرورة مراعاة الفوارق 
فات بين في االختال

العمال وضرورة وضع 
حد أدنى لألجور في 

 الجميورية.

اتفقت مع الدراسة عمى  -
دراسة قانون الحد األدنى 

 لألجور.
الدور النقابي  إلىالتطرق  -

في تحديد الحد األدنى 
 لألجور.

أجريت الدراسة عمى  -
 العمالة بشكل عام.

استخدمت الدراسة مسح  -
القوى العاممة لجمع 

 ت.البيانات والمعموما

2. Casey, 2016 دور  بيان
سياسات األجور 

 واضعي أن
 سيتعين السياسات

 الحد ضرورة تحديد
 لتقميل لألجور األدنى

التحدث عن سياسات  -
 األجور في الدراسة.

 الحديث عن تجنب -
قانون الحد األدنى 
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والحد األدنى ليا 
ومعدالت البطالة 
 التي كانت نقطة

 الرئيسية الخالف
 أن المتمثمة في

 األدنى الحد زيادة
 سيؤدي لألجور

 ارتفاع إلى
 .البطالة معدالت

 يوازنوا أن عمييم
 االجتماعية المنافع

 االقتصادية
 لفيرسة ومةالمزع
 لألجور األدنى الحد
 اآلثار مقابل

 لمبطالة. المحتممة

التركيز عمى متغير  - .آثار البطالة
 البطالة في الدولة.

 لألجور في الدراسة.
اجراء الدراسة عمى  -

 قطاعات مختمفة.
التركيز عمى معدالت  -

التخرج والبطالة بين 
 صفوف الطالب.

3. Liu, 2015 

تحديد آثار الحد 
األدنى لألجور 
عمى العمالة 

 أفضل وفيم
 الحد آلثار
 لألجور األدنى
 .العمالة عمى

 األدنى الحد أن
 يقمل عموما لألجور

. العمالة مجموع من
 سياسة آثار أن غير
 ورلألج األدنى الحد

 كبيراً  اختالفاً  تختمف
 الصناعات عبر
 المجموعات. وعبر

الضوء ضرورة إلقاء 
 بين التمييز أىمية عمى

 العمال وبين الصناعات
 .المختمفة األرباح ذوي

دراسة آثار الحد األدنى  -
 لألجور عمى العمالة.

إجراء الدراسة عمى  -
 شريحة العمال.

 

تمت الدراسة عمى  -
العمال بشكل عام في 

 طاعات.جميع الق
اجراء تحميمين تجريبيين  -

 في الدراسة.
استخدام بيانات  -

استراتيجية في الدراسة 
 عمى مستوى الدولة.

4. Giotis, 2014 
التعرف عمى 
دور أحد أىم 
العوامل التي 

األدنى  أن الحد
 تأثير لألجور لو

 طالة.الب عمى سمبي

ضرورة وجود قانون 
يحمي الحد األدنى 
لألجور في تمك البمدان 

قانون الحد  إلىالتطرق  -
األدنى لألجور كأحد أىم 
التشريعات التي يجب أن 

الباحث العينة  استخدم -
 النموذجية في الدراسة.

قطاع عدم استيداف  -
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 تؤثر في العمالة
وىي وجود قانون 
وتشريع خاص 
بالحد األدنى 

 لألجور.

مع الحفاظ عمى مرونة 
القانون واختالف العمل 

 .من بمد إلى بمد

 تكون موضوعة.
 

محدد في الدراسة بل 
 العمالة بشكل عام.

5. 
Afonso & 

others, 2013 

التعرف عمى 
وجود زيادة مدى 

وعدم مساواة في 
األجور في بمدان 
االتحاد األوروبي 
وذلك لفئة العمال 
الذين يتطمب 
لدييم الميارات 

 .العالية

وجود عالقة طردية 
بين األجور اإلسمية 
واألسعار عمى 

، وأن المدى البعيد
نسبة البطالة ال تؤثر 
كثيرًا عمى األجور 
اإلسمية ووجود 
العالقة الطردية بين 
اإلنتاجية واألجور 

 .األسمية

توحيد األجور في بمدان 
االتحاد األوربي مع عدم 
وجود تفاوت بين األجور 
في بمدان قادة االبتكار 
التي تستقطب المياجرين 

 .والعمال الميرة

التطرق إلى األجور  -
مل عدم المساواة في وعوا

 بمدان االتحاد األوروبي.
استخدام المنيج الوصفي  -

 التحميمي في الدراسة.

استخدام المنيج التحميل  -
الكمي إلى جانب 

 الوصفي في الدراسة.
عدم وجود تركيز عمى  -

قانون الحد األدنى 
 لألجور في الدراسة.

االىتمام في أسباب  -
عدم المساواة في 
األجور في البمدان 

 يدفة.المست
اجراء الدراسة عمى عدة  -

بمدان بدل قطاعات 
 داخل الدولة.

6. Cui. (2012) 
التعرف عمى أثر 
زيادة األجور 

 متزايد ضغط ىناك
 لحدا رفع عمى

بضرورة وجود قانون 
حد األدنى لألجور لم

أجريت الدراسة عمى  -
 ب.العمالة وخاصة الشبا

استخدمت الدراسة  -
المسح السكاني في 
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الدنيا عمى عمالة 
 فيالشباب 

 2007األعوام )
وحتى عام 

 ( بين2009
 العمال

 األمريكيين
 الذين) المراىقين
 أعمارىم تتراوح
 19 و 16 بين
 .(عاما

لألجور، وأن  األدنى
عدم وجود حد أدنى 
لألجور قد يعرقل 
انتعاش العمالة، مع 
وجود أثر سمبي 

 األدنى الحد ةزيادل
 عمى لألجور
 .العمالة

وزيارة األجور والذي 
سيساىم في انتعاش 

 االقتصاد المحمي.

اىتمت بسياسة األجور  -
 وأثرىا عمى العمالة.

الدراسة وفي جمع 
 البيانات والمعمومات.

التطرق آلثار األجور  -
واالختالف بين النساء 

 والرجال.

7. Heinze, 2009 

معرفة أىم 
المحددات 

المتعمقة باألجور 
عمى أساس نوع 
الجنس في 

 .ألمانيا

في  حتى نوأ النتائج
فرص التطوع يكون 
ىناك تمييز في 
األجور بين الذكور 

 .واإلناث

ضرورة عدم التمييز في 
األجور بين النساء 
والرجال داخل 

 .المؤسسات

تحدثت الدراسة عن  -
محددات األجور وآثرىا 

 عمى العمل.
وضوح سياسة األجور في  -

المؤسسات العامة 
 والخاصة. 

المقارنة بين الجنسين  -
 في األجور.

إجراء الدراسة في دولة  -
متقدمة مثل ألمانيا 
تختمف عنيا في 
فمسطين أو قطاع غزة 

 بالخصوص.
التطرق لممحددات أكثر  -

من العوامل التي تتعمق 
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بسن قانون وتشريع 
يخص الحد األدنى 

 لألجور.

8. 
Jegerskait, 

2007 

أىمية وجود 
 بالنسبة المكافآت
 لمموظفين
 والشركاء

االجتماعيين، 
 إذا اومعرفة م

 األدنى الحد كان
 مناسب. لألجر

 مبدأ ضرورة وضع
 العادل األجر

 المبدأ ىذا ومضمون
التشريع  في الوارد
 مستوى يكفل بما
 لمموظف عادية حياة

 وأسرتو.

 األجور تسوية أىمية
 والمتوسطة، الدنيا

 األدنى وتطبيق الحد
الذي يعتبر  لألجور

 .مؤشر مؤثر

التعرف عمى أىمية الحد  -
جور بالنسبة األدنى لأل
 لمموظفين.

أىمية وجود قانون لمحد  -
 األدنى لألجور.

 

عدم التحدث عن قطاع  -
 المقاوالت في الدراسة.

التركيز عمى تأثير  -
األجور عمى الحياة 

 الطبيعية.
 

9. 
Wicks-Lim, 

2005 

 معرفة اآلثار
 المرتبطة
 في بالتغييرات

 مستويات األجور
 في بيا المأذون
 .المتحدة الواليات

 األجور قوانين أن
 آثاراً  تنتج السائدة
 معدومة، أو محدودة
 قوانين إلغاء ويؤثر
 السائدة األجور
 عالوة عمى تحديداً 
 النقابية األجور
 ذوي البناء لعمال
 يبدو وال نسبياً  الخبرة

ضرورة وضع أجور 
معقولة لدى العاممين في 

 .ت المختمفةالقطاعا

اىتمت الدراسة بآثار الحد  -
األدنى لألجور في 

 الدراسة.
التطرق لمعوامل التي  -

تؤثر عمى الحد األدنى 
 لألجور.

استخدمت الدراسة  -
المسح الميداني في 

 الدراسة.
إجراء الدراسة في  -

الواليات المتحدة والتي 
تعتبر من الدول 
المتقدمة في وضع 

 قانون لألجور.
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 حد إلى تدل أنيا
 العمال عمى بعيد
 عنيم. يبحثون الذين

10. Neumark, & 
others, 2005 

معرفة آثار الحد 
األدنى لألجور 
عمى توزيع 
الدخل لدى 

 .األسرة

 قوياً  وجود دلياًل 
 األدنى الحد أن عمى

 يقل المرتفعة لألجور
 من معتدل بشكل
 الذين األفراد حصة
 50 عن دخميم تقل
 في 100 و 75 و

 الفقر خط من المائة
 الفدرالي.

ضرورة تطبيق مثل ىذا 
النظام مع ضمان 

خصصات البطالة التي م
تحل محل نظام األجور 
في حاالت الذين لم 
يتقاضوا أي راتب أو تم 

 .فصميم من وظائفيم

دراسة عوامل وآثار الحد  -
 األدنى لألجور.

دور الحكومة في وضع  -
قانون لمحد األدنى 

 لألجور.
التحدث عن البطالة  -

ثرىا في تحديد الحد أو 
 األدنى لألجور.

توزيع  إلىالتطرق  -
لدى األسرة دون  الدخل
 غيرىا.

استخدام المسح  -
السكاني في جمع 
 البيانات والمعمومات. 

11. Emodi, 2004 

 معرفة مدى تأثير
 الحد في التغيرات
 لألجور األدنى
 العمالة عمى

 القوى ومشاركة
 والتعميم العاممة

 بيانات باستخدام
 المقاطعات

 .الكندية

 األدنى الحد أن
 سمبي أثر لو لألجور
 معدالت مىع كبير

 ومعدالت العمالة
 القوى في المشاركة
 بالنسبة العاممة
 الفئات لمعظم
 والجنس. العمرية

ضرورة تطبيق الحد 
األدنى لألجور لجميع 

 .الفئات العمرية

ضرورة وضع حد وقانون  -
لألجور في جميع 

 المقاطعات.
إجراء الدراسة عمى  -

 العمالة في البالد.

استخدمت الدراسة  -
 اسة.مقياسين في الدر 

جمع البيانات من  -
مقاطعات كندية 

 مختمفة.
التركيز عمى فئة  -

المراىقين والبالغين 
 عمى حد سواء. 
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12. 
Hinnosaar  & 

Rõõm, 2003 

معرفة أثر الحد 
األدنى لألجور 
في سوق العمل 
في جميورية 
 إستونيا، وقد

 النقاش حظي
 الحد بشأن
 لألجور األدنى
 متزايد باىتمام

أوروبا  في
 .األخيرة السنوات

 في الفجوة اتساع
 بسبب األجور
 الييكل في تغييرات

 وتكوين المؤسسي
 .العاممة القوى

 العبء تخفيضضرورة 
 العمال عمى الضريبي

المنخفض،  الدخل ذوي
وضرورة رفع الحد 

 األدنى لألجور.

االىتمام بوضع حد أدنى  -
لألجور في سوق عمل 

 استونيا.
التطرق إلى البطالة  -

ودورىا في تحديد 
 األجور.

استخدمت الدراسة  -
المنيج التحميمي 

 التجريبي.
اىتمت بالحد األدنى  -

لألجور في السوق 
 المحمي بشكل عام.

13. Bhattara, 2002 

معرفة خصائص 
سوق العمل في 
المممكة المتحدة 
والتركيز عمى 
التفاوت في 
األجور وساعات 
العمل في 

 .المممكة

وجود اختالف 
األجور حسب 

فية المنطقة الجغرا
داخل المممكة، حيث 
أن المناطق الكبرى 
لدييا أجور أعمى 
من المناطق 

 .األخرى

ضرورة تحديد ووضع 
قانون مراقبة األجور في 
جميع المناطق المختمفة 
داخل المممكة، وضرورة 
المساواة في األجور بين 
العمال وربط األجور 

 .باإلنتاجية

استخدام المنيج الوصفي  -
 SPSSالتحميمي وبرنامج 

 في التحميل.
استخدام العينة العشوائية  -

 الطبقية.
 

التركيز عمى العمالة  -
الوافدة دون التركيز 
عمى األجور المحمية 

 في المممكة.
عدم التطرق لقانون  -

الحد األدنى لألجور في 
 المممكة.

 )جرد بواسطة الباحث باالستناد إلى الدراسات السابقة(. المصدر:                  
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 :استفادة الدراسة الحالية مع الدراسات السابقةأوجو  3.4

 بناء أداة الدراسة.  -
 تحديد منيج الدراسة. -
 تحديد األساليب اإلحصائية المستخدمة. -
ثراء اإلطار النظري لمدراسة )والتعرف عمى أىم العوامل التي تؤثر عمى تطبيق  - عرض وا 

 قانون الحد األدنى لألجور في قطاع غزة(.
 ىا ومناقشتيا.عرض النتائج وتفسير  -

 :ما يميز الدراسة الحالية 3.5

إن ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة المعروضة ىو أنيا ناقشت موضوع 
ىام وىو مدى تطبيق قانون الحد األدنى لألجور وأىم العوامل التي تؤثر عمى تطبيق القانون، 

ر وسياسة الحد األدنى لألجر واآلثار محد األدنى لألجو تناولت محددات األجور واالمتثال لوقد 
االقتصادية ليا وأىم العوامل المؤثرة في إنتاجية العمال واألجور في القطاع الصناعي وتطبيق 
قانون الحد األدنى لألجور في الدول األجنبية، وتفرع عنيا عدة متغيرات مستقمة وىي )نظام 

ر النقابي(، حيث ذكرت أغمبية الدراسات الضرائب، المنافسة، البطالة، الرقابة الحكومية، الدو 
السابقة وخاصة العربية محددات األجور ونظام الحد األدنى ليا والعوامل التي تؤثر عمى 
القطاعات الصناعية واإلنتاجية، ويأمل الباحث أن تسيم ىذه الدراسة في إضافة عممية جديدة 

 دنى لألجور في قطاع غزة.لمجال البحث العممي وخاصة في موضوع تطبيق قانون الحد األ

 :تحديد الفجوة البحثية 3.6

 تم تحديد الفجوة البحثية وقد تم تمثيميا في الجدول التالي:

 (: الفجوة البحثية.3.2جدول )
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

عمى معظم الدراسات السابقة ركزت 
محددات األجور وسياسة الحد األدنى ليا 

عام واستخدمت طرق مختمفة في  بشكل
 قياس األداء.

تحدث الباحث عن متغيرات الدراسة حيث 
من العوامل  أيلم تتناول الدراسات السابقة 

والمتغيرات التي تؤثر عمى قانون الحد 
 األدنى لألجور وتطبيقو.

 

( 3لم تستخدم أداة الدراسة الحالية سوى )
دراسات من الدراسات السابقة وىما دراسة 

م( ودراسة )الحسون، 2015بو حمدة، )أ
م( 2003م(، ودراسة )أبو ىنطش، 2003

والتي تم تطبيقيم عمى قطاع الصناعة 
 واالقتصاد في فمسطين.

تم تطبيق معظم الدراسات السابقة في 
قطاعات مختمفة ولكن لم تذكر قطاع 
المقاوالت بشكل خاص، حيث اقتصرت 

وة أن الدراسة تناولت قطاع لم تمثمت الفج
يتناولو أحد منن قبل واستخدام االستبانة 
كأداة وأخذ وجية نظر العاممين في قطاع 

أجريت الدراسة عمى قطاع المقاوالت بشكل 
خاص، ومعرفة أىم العوامل المؤثرة عمى 
 تطبيق الحد األدنى لألجور في قطاع غزة.
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 اإلنشاءات. عمى قطاع الصناعة بشكل أكبر.
ت أداة بعض الدراسات السابقة استخدم

 االستبانة كأداة رئيسية.
عدم قدرة بعض المبحوثين تعبئة االستبانة 
نظرًا لتحفظيم عمى بعض المعمومات التي 

 تخشى الشركة من التصريح بيا.

استخدم الباحث أداة االستبانة لجميع 
شركات المقاوالت، واستخدم أسموب 

 المقابالت مع بعض الشركات.
ستخدام غالبية الدراسات السابقة تم ا

المنيج الوصفي التحميمي وذلك لمطابقتيا 
 ومالءمتيا لموضوع الدراسة.

حاول الباحث التوجو لدى شركات 
المقاوالت وزيارتيا في ميدان العمل 
وتوضيح بعض النقاط لممعنيين 

 والمستيدفين في الدراسة.

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي 
في واستخدام العينة الطبقية العشوائية 

 الدراسة.

 )جرد بواسطة الباحث بالرجوع واالستناد إلى الدراسات السابقة(. المصدر:

 :ممخص الفصل 3.7

اسات السابقة وقد تنوعت الدراسات ليشمل دراسات محمية تم في ىذا الفصل عرض لمدر 
د أجنبية، وقد تم استخدام المنيج الوصفي في بعض الدراسات وبعضيا التجريبي، واستفاوعربية و 

الباحث من ىذه الدراسات في بناء الخمفية النظرية لإلطار النظري لمدراسة، وكان ىناك مالحظة أن 
ىذه الدراسات ليا عدة أىداف وأسئمة ونتائج ومحاور عدة، إال أن ما يميز ىذه الدراسة أنيا تناولت 

ي أول دراسة عمى العوامل التي تؤثر عمى تطبيق قانون الحد األدنى لألجور في قطاع غزة وكانت ى
حد عمم الباحث تتم في قطاع غزة والضفة الغربية، وتم التعقيب عمى جميع الدراسات ومقارنتيا 
بالدراسة الحالية وتم استعراض أىم النتائج والتوصيات وأوجو التوافق واالختالف كما ىو موضح في 

 دراسات السابقة.الجدول أدناه، وفي نياية ذلك تم عرض ما يميز الدراسة الحالية عن ال
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 الفصل الرابع
جراءات الدراسة   منيجية وا 

 :مقدمةال 4.1
جراءاتيا محوراً تعتبر منيجي يتم من خاللو انجاز الجانب التطبيقي من  اً رئيس ة الدراسة وا 

لتحميل اإلحصائي لمتوصل الدراسة، وعن طريقيا يتم الحصول عمى البيانات المطموبة إلجراء ا
إلى النتائج التي يتم تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسة المتعمقة بموضوع الدراسة، وبالتالي تحقق 

 األىداف التي تسعى إلى تحقيقيا. 
الدراسة، وكذلك وعينة ومجتمع  متبعنيج اللمم تناول ىذا الفصل وصفاً عمى ذلك  وبناءً 

وينتيي  ،، ومدى صدقيا وثباتياوكيفية بنائيا وتطويرىا دادىاعإأداة الدراسة المستخدمة وطريقة 
يمي  اوفيم، واستخالص النتائجلبيانات الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميل ا

 .وصف ليذه اإلجراءات
 :منيج الدراسة 4.2
 من حاولي الذي التحميمي الوصفي المنيج باستخدام الباحث قام الدراسة أىداف تحقيق أجل من

 تطرح التي واآلراء مكوناتيا بين العالقةو  بياناتيا، وتحميل الدراسة، موضوع الظاىرة وصف خاللو

 .تحدثيا التي واآلثار تتضمنيا التي والعمميات حوليا

"المنيج الذي يسعى  بأنو التحميمي الوصفي المنيج" (511م، ص2116 ،الحمداني) يعرفو 
الراىنة فيو أحد أشكال التحميل والتفسير المنظم  أورة، لوصف الظواىر أو األحداث المعاص

وتتطمب معرفة  لوصف ظاىرة أو مشكمة، ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع،
  .التي نستعمميا لجمع البيانات" واألوقاتندرسيا  المشاركين في الدارسة والظواىر التي

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:
مصادر  ىإل لمدراسةفي معالجة اإلطار النظري  و الباحث: حيث اتجدر الثانويةالمصا .5

البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات 
والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث 

 واقع اإلنترنت المختمفة.والمطالعة في م

جمع البيانات  ىإل وانب التحميمية لموضوع الدراسة لجأ الباحث: لمعالجة الجالمصادر األولية .2
 لمدراسة، صممت خصيصاً ليذا الغرض. األولية من خالل اإلستبانة كأداة رئيسة
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  : مجتمع وعينة الدراسة 4.3
درسيا الباحث، وبناًء عمى مجتمع الدراسة يعرف بأنو جميع مفردات الظاىرة التي ي

مشكمة الدراسة وأىدافيا فإن المجتمع المستيدف يتكون من شركات المقاوالت العاممة في 
( شركات مقاوالت، وعدد العاممين فييا 10مدينة حمد القطرية بمدينة خانيونس وعددىا )

لعاممين في ( موظف، والجدول التالي يبين عدد الشركات العاممة وعدد ا137والبالغ عددىم )
 كل منيا.
 :العينة اإلستطالعية 4.3.1

( استبانة، تم اختيارىم بطريقة عشوائية من 30تكونت عينة الدراسة االستطالعية من )
الموظفين العاممين في الشركات المستيدفة، والتحقق من صالحيتيا لمتطبيق عمى العينة 

 مشاكل في الصدق والثبات.اليم في التحميل النيائي نظرًا لعدم وجود وقد تم إدخ األصمية،
 :العينة األصمية "الفعمية" 4.3.2

قام الباحث باستخدام طريقة الحصر الشامل، حيث تم توزيع االستبانة عمى كافة أفراد 
 %(. 78.9( استبانة بنسبة )108وقد تم استرداد )(، 137والبالغ عددىم )مجتمع الدراسة 

 م2017-2016بمدينة خانيونس،  (: الشركات العاممة في مدينة حمد القطرية4.1جدول )
 عدد الموظفين العاممين فييا اسم الشركة

 13 شركة ذي قار لممقاوالت والتجارة العامة.

 14 شركة اليرموك لممقاوالت والتجارة العامة.
 15 شركة الظافر لممقاوالت والتجارة العامة.
 14 شركة الشياح لممقاوالت والتجارة العامة.

 16 ممقاوالت والتجارة العامة.شركة أبو زيادة ل
 8 شركة الزيتون لممقاوالت والتجارة العامة.

 15 شركة سعدي سالمة لممقاوالت والتجارة العامة.
 15 شركة إيفل لممقاوالت والتجارة العامة.

 13 شركة جيمستون لمقصارة الخارجية والداخمية.
 14 شركة مشتيى وحسونة لممقاوالت والتجارة العامة.

 موظف 137 لمجموعا
 م.2015المصدر: المجنة القطرية، 
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 :أداة الدراسة 4.4

عمى تطبيق قانون الحد األدنى لألجور في قطاع غزة  المؤثرةالعوامل " تم إعداد استبانة حول
"، حيث تتكون من قسمين شركات المقاوالت العاممة في مدينة حمد القطريةدراسة حالة: 
 رئيسين ىما:

الجنس، العمر، الحالة )المستجيبين ن ع البيانات الشخصيةوىو عبارة عن القسم األول: 
االجتماعية، المؤىل العممي، طبيعة عمل الشركة، استالم األجر، طبيعة العمل، الراتب الشيري، 

 المسمى الوظيفي(.
 

 ي:( مجاالت ى6( فقرة، موزع عمى )44، ويتكون من )بيانات الدراسةوىو عبارة عن  القسم الثاني:
 .ات( فقر 6من ) نويتكو ، المنافسة :المجال األول

 ات.( فقر 6من ) ن، ويتكو المجال الثاني: نظام الضرائب
 ات.( فقر 6من ) ن، ويتكو المجال الثالث: البطالة

 .ات( فقر 7ويتكون من )، الرقابة الحكومية :المجال الرابع
 .ات( فقر 6ويتكون من )، الدور النقابي :المجال الخامس

 ة.( فقر 53من ) ن، ويتكو لسادس: تطبيق قانون الحد األدنى لألجورالمجال ا
دل  51بحيث كمما اقتربت الدرجة من لفقرات االستبيان  51-5من  وقد تم استخدام المقياس

يوضح  (4.2) التاليجدول ، والعمى الموافقة العالية عمى ما ورد في العبارة والعكس صحيح
 :ذلك

 مستخدم في االستبانةالمقياس الدرجات : (4.2جدول )

 االستجابة
موافق 

بدرجة قميمة 
 جدا

موافق بدرجة  
 كبيرة جدا

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة

 :خطوات بناء اإلستبانة 4.5

العوامل التي تؤثر عمى تطبيق قانون الحد  " لمتعرف عمىبإعداد أداة الدراسة  قام الباحث      
"،  شركات المقاوالت العاممة في مدينة حمد القطريةة: األدنى لألجور في قطاع غزة دراسة حال

 ناء اإلستبانة:الخطوات التالية لب واتبع الباحث
الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة، واالستفادة و  اإلدارياألدب اإلطالع عمى  -1

 منيا في بناء اإلستبانة وصياغة فقراتيا.
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 مجاالتالفمسطينية والمشرفين في تحديد استشار الباحث عددًا من أساتذة الجامعات  -2
 .وفقراتيا اإلستبانة

 الرئيسة التي شممتيا اإلستبانة. مجاالتتحديد ال -3
 .مجالتحديد الفقرات التي تقع تحت كل  -4
 تم تصميم اإلستبانة في صورتيا األولية.  -5
 تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف. -6
الجامعة  من أعضاء ىيئة التدريس في ( من المحكمين9تم عرض اإلستبانة عمى ) -7

  وجامعة األزىر، وجامعة القدس المفتوحة.، اإلسالمية
في ضوء أراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات اإلستبانة من حيث الحذف أو اإلضافة  -8

 (.3) قاإلستبانة في صورتيا النيائية، ممح روالتعديل، لتستق

 :صدق االستبانة 4.6

 (،515م، ص 2151 " )الجرجاوي،لقياسو ما وضع ستبيانقيس االين أ"صدق االستبانة يعني  
شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحميل من ناحية، "كما يقصد بالصدق 

 )عبيدات "ووضوح فقراتيا ومفرداتيا من ناحية ثانية، بحيث تكون مفيومة لكل من يستخدميا
 بطريقتين: انةد من صدق اإلستبالتأك وقد تم (،579م، ص2115 ،وآخرون

 :"الصدق الظاىري" المحكمينآراء صدق  -5

 مجال في المتخصصين المحكمين من عدًدا الباحث يختار أن ىويقصد بصدق المحكمين "
عرض اإلستبانة حيث تم  (،517م، ص2151 )الجرجاوي، "الدراسة موضوع المشكمة أو الظاىرة
تخصصين في مجال اإلدارة  وأسماء المحكمين ( م9مجموعة من المحكمين تألفت من )عمى 

(، وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يمزم من حذف وتعديل 5بالممحق رقم )
انظر الممحق رقم  -في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورتو النيائية 

(3.) 
 صدق المقياس: -7

 :Internal Validityاالتساق الداخمي  أواًل/

الذي تنتمي  المجاليقصد بصدق االتساق الداخمي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع 
إلية ىذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخمي لالستبانة وذلك من خالل حساب 

 نفسو. مجالمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات اإلستبانة والدرجة الكمية لم
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" والدرجة الكمية "المنافسة مجالفقرات االرتباط بين كل فقرة من  ( معامل4.3جدول )وضح ي
وبذلك   α≤ 1.15معنوية  مستوى، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند لممجال
 وضع لقياسو. صادقًا لما المجاليعتبر 

 المنافسة " والدرجة الكمية لممجال (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.3جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000 *604. تؤثر المنافسة بين الشركات عمى تحديد حد أدنى لألجور.  .5

يؤثر تحديد األجور عمى جودة العمل تتأثر المنافسة في جودة العمل بسبب تحديد   .2
 0.013 *408. األجور.

 0.000 *777. م الشركات محفزات تنافسية مادية لعماليا.تقد  .3

 0.000 *723. تقدم الشركات محفزات تنافسية معنوية لعماليا.  .4

 0.003 *486. يترك الموظف الشركة بسبب تنافسية األجور.  .5

يرى الموظف أن المنافسة الشريفة بين الشركات تعطيو حقو في اختيار الشركة   .6
 0.011 *416. المناسبة لو.

 .α ≤ 0.00االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

والدرجة "  نظام الضرائب " مجال( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 4.4جدول )يوضح 
  α≤ 1.15معنوية  مستوىوالذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند  مجال،الكمية لم

 لقياسو. وضع صادقًا لما المجالوبذلك يعتبر 
 " والدرجة الكمية لممجالنظام الضرائب  (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.4جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.001 *555. تحرص الشركة عمى عدم التيرب الضريبي.  .5

 0.000 *710. تمتزم الشركات بدفع الضرائب عمى أجور العمال.  .2

 0.000 *661. يوجد قانون نظام ضرائب جيد ومنصف لمشركات.  .3

 0.000 *770. تتحمل الشركة المسئولية المجتمعية بدفع الضرائب المقررة عمييا.  .4

 0.000 *793. يساعد قانون الضرائب في تنمية واستقرار العمل في الشركات المقاولة.  .5

 0.000 *592. لعمال بمختمف قطاعاتيم.يغطي قانون نظام الضرائب جميع شرائح ا  .6

 .α ≤ 0.00االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

والدرجة الكمية "  البطالة مجال "( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 4.5جدول )يوضح 
وبذلك   α≤ 1.15معنوية  مستوى، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مجاللم
 وضع لقياسو. صادقًا لما المجالتبر يع
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 البطالة" والدرجة الكمية لممجال (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.5جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000 *695. يعمل الموظف بحد أقل من الحد األدنى لألجور.  .5

 0.001 *545. سبب عدم وجود فرص عمل مناسبة لو.يقبل الموظف بأي أجر ب  .2

معمال أجور غير كافية بسبب العدد الكبير من الموظفين العاطمين عن لتقدم إدارة الشركة   .3
 0.001 *527. العمل.

 0.001 *544. تيتم الشركة باستقطاب الموظفين الميرة لمعمل لدييا.  .4

 0.002 *508. قة دورية.تتبنى الشركة سياسة زيادة معدالت األجور بطري  .5

 0.001 *555. ترفع الشركة األجور بين الفينة واألخرى بسبب الوضع االقتصادي الصعب لدى العمال.  .6

 .α≤ 0.00االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *

والدرجة "  الرقابة الحكومية " مجال( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 4.6جدول )يوضح 
 1.15معنوية  مستوى، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مجالية لمالكم ≥α 

 وضع لقياسو. صادقًا لما المجالوبذلك يعتبر 
 " والدرجة الكمية لممجالالرقابة الحكومية(: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.6جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ة ا
قيم

ال
ية 

مال
الحت

(
S

ig
). 

 0.000 *615. يوجد نظام رقابة حكومية واضح في مراقبة تطبيق الحد األدنى لألجور.  .5

 0.002 *517. تقدم الحكومة لوائح وقوانين خاصة بالعمل واألجور بالشركات المقاولة.  .2

 0.000 *785. تساعد الحكومة العمال في تقديم الشكاوى والمساىمة في حميا.  .3

 0.000 *787. حكومة قانون خاص باألجور لدى الشركات الموظفة بقطاع غزة.تتبنى ال  .4

 0.000 *754. تعاقب الحكومة المتخمفين عن تطبيق قانون الحد األدنى لألجور.  .5

 0.000 *834. يطمئن الموظف بوجود رقابة حكومية تطبق قانون الحد األدنى لألجور.  .6

 0.000 *743. ل باستالم حقوقيم.تمعب الحكومة دور كبير في مساعدة العما  .7

 .α  ≤ 0.00االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *

والدرجة الكمية "  الدور النقابي " مجال( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 4.7جدول )يوضح 
ك وبذل α≤ 1.15معنوية  مستوى، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مجاللم

 وضع لقياسو. صادقًا لما المجاليعتبر 
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 " والدرجة الكمية لممجالالدور النقابي  (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.7جدول )

 الفقرة م
ون

رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.000 *730. توجد نقابة فعالة لمدفاع عن حقوق العمال بخصوص األجور العادلة.  .5

 0.000 *851. تساعد النقابة الموظفين في تحديد األجور لدى الشركات المقاولة.  .2

 0.000 *871. يوجد دور فعال ومؤثر لمنقابات في تفعيل قانون الحد األدنى لألجور.  .3

 0.000 *786. يشعر الموظف باالرتياح لوجود نقابة تيتم في تقديم المساعدة لو.  .4

محدود في كثير من النشاطات الخاصة بالموظفين في شركات يبقى الدور النقابي   .5
 0.005 *473. المقاوالت.

 0.000 *781. تيتم النقابة بمعالجة شكاوى األجور المقدمة من العمال.  .6

 .α  ≤ 0.00االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *

طبيق قانون الحد األدنى ت " مجال( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 4.8جدول )يوضح 
معنوية  مستوى، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مجالوالدرجة الكمية لم"  لألجور
1.15 ≥α  وضع لقياسو. صادقًا لما المجالوبذلك يعتبر 

الدرجة " و  تطبيق قانون الحد األدنى لألجور (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.8جدول )
 الكمية لممجال

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

). 

 0.005 *472. تعتمد الشركة نظام الحد األدنى لألجور وفق قانون العمل الفمسطيني.  .5

 0.000 *694. تسعى إدارة الشركة لتحسين الوضع المالي لمعاممين في الشركة بطريقة دورية.  .2

 0.000 *817. وات وحوافز مادية عمى األجر األساسي لمعاممين فييا.تقدم الشركة عال  .3

 0.000 *817. تقدم الشركة حوافز معنوية عمى األجر األساسي لمعاممين فييا.  .4

 0.000 *753. يتقاضى الموظف أجر يكفي لسد احتياجاتو األساسية.  .5

 0.002 *515. تعتمد الشركة نظام سمم خاص بالرواتب.  .6

 0.000 *744. وظف باالرتياح لوجود نظام الرواتب لدى الشركة.يشعر الم  .7

 0.000 *759. تطبق الشركة القوانين الخاصة بالرواتب عمى كافة الموظفين.  .8

 0.000 *716. تدعم الشركة الموظفين ذوي الكفاءة العالية بالمحفزات المادية.  .9

 0.000 *756. الصعبة. تساعد الشركة الموظفين والموظفين ذو الحاالت االقتصادية  .51

 0.000 *604. تسمم الشركة الراتب الشيري في الموعد المحدد.  .55

 0.001 *548. يؤثر الحد األدنى لألجور عمى العمل في الشركة بطريقة إيجابية.   .52

 0.000 *740. يوجد تطوير مستمر لوضع الرواتب واألجور داخل الشركة.  .53

 .α  ≤ 0.00داللة االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى    *
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 :Structure Validity البنائيالصدق  ثانيًا/
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األىداف التي تريد األداة 

الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات  مجاالتمن  مجالارتباط كل  ىالوصول إلييا، ويبين مد
 اإلستبانة.

عند اإلستبانة دالة إحصائيًا  مجاالتيع معامالت االرتباط في جميع ( أن جم4.9يبين جدول )
 لقياسو. تاإلستبانة صادقو لما وضعمجاالت عتبر جميع توبذلك  α≤ 1.15معنوية  مستوى

 

 (: معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لالستبانة4.9جدول )

 معامل بيرسون المجال
 (.Sig)القيمة االحتمالية تباطلالر 

 0.013 *406. المنافسة

 0.002 *519. نظام الضرائب

 0.004 *470. البطالة

 0.000 *814. الرقابة الحكومية

 0.000 *745. الدور النقابي

 0.000 *816. تطبيق قانون الحد األدنى لألجور

 .α  ≤ 0.00االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *          

  :Reliabilityثبات اإلستبانة  4.7

، متتالية مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج نفساالستبيان  يعطي أنيقصد بثبات االستبانة ىو "
أو ما  ،إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فييا أيضا ويقصد بو

 )الجرجاوي، "ت مختمفةاستخدامو في أوقا تمراريتو عند تكرارواسىي درجة اتساقو وانسجامو 
 . (97م، ص2151

 Cronbach's وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ 

Alpha Coefficient( 4.51، وكانت النتائج كما ىي مبينة في جدول.) 
 (: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة4.10جدول )

 معامل ألفا كرونباخ الفقرات عدد المجال

 0.638 6المنافسة

 0.735 6نظام الضرائب

 0.672 6 البطالة
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 معامل ألفا كرونباخ الفقرات عدد المجال

 0.842 7 الرقابة الحكومية

 0.827 6 الدور النقابي

 0.904 13 تطبيق قانون الحد األدنى لألجور

 0.883 44 جميع المجاالت معا

 مجالألفا كرونباخ مرتفعة لكل  ( أن قيمة معامل4.51واضح من النتائج الموضحة في جدول )
وىذا يعنى أن (، 0.883لجميع فقرات اإلستبانة ) (، بينما بمغت0.638،0.904)حيث تتراوح بين 

  .الثبات مرتفع ودال إحصائيا
كون الباحث ي( قابمة لمتوزيع. و 3تكون اإلستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحق )بذلك و 

عمى ثقة تامة بصحة اإلستبانة وصالحيتيا  بانة الدراسة مما يجعمواستقد تأكد من صدق وثبات 
 أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا. عنلتحميل النتائج واإلجابة 

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة 4.8
 Statistical Package forتفريغ وتحميل اإلستبانة من خالل برنامج التحميل اإلحصائي تم 

the Social Sciences  (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي   4.7.0

الختبار  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروف تم استخدام
في جدول ، وكانت النتائج كما ىي مبينة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو

(4.55.) 

 التوزيع الطبيعيئج اختبار نتا: (4.11جدول )

 (.Sig)القيمة االحتمالية  قيمة االختبار المجال

 0.952 0.517المنافسة

 0.887 0.583 نظام الضرائب

 0.993 0.426 البطالة

 0.890 0.580 الرقابة الحكومية

 0.983 0.463 الدور النقابي

 0.918 0.555 تطبيق قانون الحد األدنى لألجور

 0.757 0.672 الستبانةجميع مجاالت ا
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 مجاالتجميع ل (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 4.55واضح من النتائج الموضحة في جدول )
يتبع التوزيع  مجاالتال يذهوبذلك فإن توزيع البيانات ل 0.05مستوى الداللة من  أكبرالدراسة 
 فرضيات الدراسة.  الختبارتم استخدام االختبارات المعممية  حيثالطبيعي 

 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 .الدراسة عينةوصف ل (:Frequencies & Percentages) لنسب المئوية والتكراراتا  .1

 واالنحراف المعياري. والمتوسط الحسابي النسبي المتوسط الحسابي  .2

 ( لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ  .3

الختبار ما  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - لمجوروفاختبار كو  .4
 .إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو

( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )  .5
ب االتساق وقد استخدمو الباحث لحسا .دراسة العالقة بين متغيرينيقوم ىذا االختبار عمى 

 .المجاالتلالستبانة وكذلك لدراسة العالقة بين  والصدق البنائي الداخمي

 .(Linear Regression- Model Multiple) المتعدد تحميل االنحدار الخطينموذج  .6

( لمعرفة ما إذا كان Independent Samples T-Test) في حالة عينتين Tاختبار  .7
 جموعتين من البيانات المستقمة. ذات داللة إحصائية بين م تىناك فروقا

( ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميل التباين األحادي  .8
لمعرفة ما إذا كان ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من 

لمفروق التي تعزى لممتغير الذي يشتمل عمى ثالث مجموعات  لباحثاستخدمو ا البيانات.
 كثر.فأ

 :ممخص الفصل 4.9

منيجية الدراسة، حيث قام الباحث باستخدام المنيج الوصفي تم في ىذا الفصل عرض 
التحميمي واستخدام مصدرين أساسين لممعمومات وىما المصادر الثانوية والمصادر األولية وأن 

( استبانة 30(، ومن ثم تم استخدام العينة االستطالعية وعددىا )137مجتمع الدراسة تكون من )
صدق آراء وتوضيح خطوات بناء االستبانة والتعرف عمى صدق االستبانة وينقسم إلى قسمين )

المحكمين وصدق المقياس(، وصدق المقياس ينقسم أيضًا إلى قسمين وىما )االتساق الداخمي 
ختبارة والصدق البنائي(، وتم التطرق إلى ثبات االستبانة واألساليب اإلحصائية المستخدمة وخاصة ا

 التوزيع الطبيعي.
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 الفصل الخامس
 ومناقشتيا تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة 

 :المقدمة 5.1

، وذلك من خالل تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن ىذا الفصل عرضًا ل
عن أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم التوصل إلييا من خالل  اإلجابة

لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية ، لممستجيبين الشخصيةالبيانات تحميل فقراتيا، والوقوف عمى 
إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمدراسات  ،الدراسة استبانةلمبيانات المتجمعة من 

 لمحصول عمى نتائج الدراسة التي تم عرضيا وتحميميا في ىذا الفصل.  (SPSS)ماعية االجت
 

 :البيانات الشخصيةالدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي  5.2

 الشخصية.البيانات وفق  لخصائص عينة الدراسة وفيما يمي عرض
 عينة الدراسة حسب الجنس:توزيع  4.7.0

 نسعينة الدراسة حسب الج(: توزيع 5.1جدول )
 النسبة المئوية % العدد الجنس

 86.1 93 ذكر

 13.9 15 أنثى

 100.0 108 المجموع
 

إناث،  (%13.9)بينما  ذكور، من عينة الدراسة (%86.1)( أن ما نسبتو 5.5)يتضح من جدول 
ويرجع وىذا يدل عمى أن شركات المقاوالت تقوم بتوظيف شريحة الذكور وليس شريحة اإلناث، 

والتي تتطمب قدرات جسمانية أكبر وىذا ال يتحقق لدى شركات المقاوالت  طبيعة عملذلك 
 عينة الدراسة حسب العمر:توزيع المنشأة. 

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  (:5.2جدول )
 النسبة المئوية % العدد العمر

 0.9 1 عام 20أقل من 

 46.3 50 30أقل من – 20

 34.3 37 40أقل من  -30

 18.5 20 فأكثر – 40

 100.0 108 المجموع
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، عام 20من  أقلأعمارىم  من عينة الدراسة (%0.9)( أن ما نسبتو 5.2)يتضح من جدول 
أقل من  -30أعمارىم تتراوح بين  (%34.3)، 30أقل من – 20% أعمارىم تتراوح بين 46.3)

عتمد عمى عام فأكثر، وىذا يدل عمى أن شركات المقاوالت ت 41أعمارىم  (%18.5)، بينما 40
، أيضًا ىذه الفئة تعد الشريحة األكثر نشاطًا من الخريجين واالعتماد عمى الشباب حديثي التخرج

الشريحة من المتزوجين ولدييم مسئوليات أكبر لذلك لدييم قابمية لمعمل في أي مجال لمحصول 
 .عمى المال
 :الحالة االجتماعيةعينة الدراسة حسب توزيع  4.7.7

 الحالة االجتماعيةة الدراسة حسب عين(: توزيع 5.3جدول )
 النسبة المئوية % العدد الحالة االجتماعية

 75.9 82 متزوج

 24.1 26 أعزب

 100.0 108 المجموع

 حالتيم االجتماعية متزوجين، من عينة الدراسة (%75.9)( أن ما نسبتو 5.3)يتضح من جدول 
ن الشباب الذين يعممون في شركات ، وىذا يدل عمى أأعزب حالتيم االجتماعية (%24.1)بينما 

وىذا أحد أسباب قبوليم العمل في ظل ظروف صعبة لجمب األموال المقاوالت غالبيتيم متزوجين 
 . لمقدرة عمى مواجية متطمبات الحياة.

 :المؤىل العمميعينة الدراسة حسب توزيع  4.7.1
 المؤىل العمميعينة الدراسة حسب (: توزيع 5.4جدول )

 النسبة المئوية % دالعد المؤىل العممي

 7.4 8 ثانوية عامة

 9.3 10 دبموم

 74.1 80 بكالوريوس

 9.3 10 دراسات عميا

 100.0 108 المجموع

، ثانوية عامةمؤىميم العممي  الدراسة من عينة (%7.4)( أن ما نسبتو 5.4)يتضح من جدول 
مؤىميم  (%9.3)ا بينم ،بكالوريوسمؤىميم العممي  (%74.1)، بدبموم% مؤىميم العممي 9.3

العممي دراسات عميا، وىذا يدل عمى أن الخريجين الذين تعتمد عمييم الشركة ىم خريجي 
الجامعات من حممة البكالوريوس والذين لدييم القدرة عمى أداء العمل مباشرة بعد التخرج من 

جين ذوي الجامعة، وعدم االعتماد عمى خريجي الدراسات المتوسطة واألدنى لحاجة العمل لمخري
الكفاءة، وأن عدد قميل منيم يستكمل دراستو العميا نتيجة لتواصل العمل وعدم القدرة عمى ترك 

 .، ويذلك عمى انعدام فرص التوظيف وبالتالي قبوليم لمعمل في أي مجالالعمال لمتفرع العممي
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 :طبيعة عمل الشركةعينة الدراسة حسب توزيع  4.7.4

 طبيعة عمل الشركةعينة الدراسة حسب توزيع  (:5.5جدول )
 النسبة المئوية % العدد طبيعة عمل الشركة

 50.9 55 إنشائي

 1.9 2 سباكة

 11.1 12 دىان

 5.6 6 كيربائي

 1.9 2 بالط

 28.7 31 أخرى

 100.0 108 المجموع

، إنشائيطبيعة عمل شركتيم  من عينة الدراسة (%50.9)ما نسبتو ( أن 5.5يتضح من جدول )
طبيعة  (%5.6)، دىان طبيعة عمل شركتيم (%11.1)، سباكة ل شركتيمطبيعة عم (1.9%)

يعممون بمين أخرى  (%28.7)بينما  ،بالط طبيعة عمل شركتيم (%1.9)، كيربائي عمل شركتيم
، ىذا يدل أن النسبة األكبر من العمال ىي "مقاوالت، قصارة، تشطيب خارجي، أعمال ىندسية

ة أو تخصص معين بحيث يتمكن الخريجين من القيام ضمن العمال التي تتطمب ميارات عالي
 .بيا دون دراسة مسبقة

 :استالم األجرعينة الدراسة حسب توزيع  4.7.5
 استالم األجرعينة الدراسة حسب (: توزيع 5.6جدول )

 النسبة المئوية % العدد استالم األجر

 0.9 1 يومي

 2.8 3 أسبوعي

 14.8 16 نصف شيري

 81.5 88 شيري

 100.0 108 موعالمج

 ،يوميبشكل  يستممون أجورىم الدراسة من عينة (%0.9)( أن ما نسبتو 5.6)يتضح من جدول 
بينما  ،نصف شيريبشكل  يستممون أجورىم (%14.8) ،أسبوعيبشكل  يستممون أجورىم (2.8%)
، وىذا يدل عمى أن شركات المقاوالت ممتزمة في صرف شيري يستممون أجورىم بشكل (81.5%)
 اتب موظفييم كل نياية شير ووجود نظام واستقرار مالي في عمل الشركة. رو 
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 :طبيعة العملعينة الدراسة حسب توزيع  4.7.6
 طبيعة العملعينة الدراسة حسب (: توزيع 5.7جدول )

 النسبة المئوية % العدد طبيعة العمل

 37.0 40 دائم

 49.1 53 مؤقت

 13.9 15 وميي

 100.0 108 المجموع

 (%49.1)طبيعة عمميم دائم،  الدراسة من عينة (%37.0)( أن ما نسبتو 5.7)تضح من جدول ي
طبيعة عمميم يومي، وىذا يدل عمى أن شركات المقاوالت  (%13.9)طبيعة عمميم مؤقت، بينما 

تعتمد عمى موظفين دائمين وموظفين بالعقد المؤقت نظرًا لتغيير الطارئ وعدم استقرار األوضاع 
 دية عند بعض الشركات العاممة.االقتصا
 :الراتب الشيريعينة الدراسة حسب توزيع  4.7.7

 الراتب الشيريعينة الدراسة حسب (: توزيع 5.8جدول )
 النسبة المئوية % العدد الراتب الشيري

 23.1 25 شيكل فأقل 1500

 43.5 47 شيكل 1500-2500

 22.2 24 شيكل 2500-3500

 11.1 12 شيكل فأكثر 3500

 100.0 108 المجموع

شيكل  1500راتبيم الشيري  الدراسة من عينة (%23.1)( أن ما نسبتو 5.8)يتضح من جدول 
يتراوح راتبيم  (%22.2) ،شيكل 2500-1500يتراوح راتبيم الشيري بين  (%43.5) ،فأقل

، وىذا شيكل فأكثر 3500راتبيم الشيري  (%11.1)بينما  ،شيكل 3500-2500الشيري بين 
-5511ويتقاضون رواتب )عمى أن غالبية الموظفين لدييا ىم من الدرجة المتوسطة  يدل

وأن شريحة قميمة من المدراء ( وىي تقع ضمن اإلطار المحدد لمحد األدنى لألجور، 3511
 المشاريع الذين يتقاضون راتب بنسبة أعمى من غيرىم.

 :المسمى الوظيفيعينة الدراسة حسب توزيع  4.7.8
 المسمى الوظيفيعينة الدراسة حسب : توزيع (5.9جدول )

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي

 2.8 3 سكرتير

 16.7 18 إداري

 2.8 3 محاسب
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 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي

 60.2 65 ميندس

 10.2 11 مدير

 7.4 8 أخرى

 100.0 108 المجموع

، سكرتير مسماىم الوظيفي الدراسة من عينة (%2.8)( أن ما نسبتو 5.9)يتضح من جدول 
مسماىم  (%60.2)، محاسب مسماىم الوظيفي (%2.8)، إداري مسماىم الوظيفي (16.7%)

مسماىم الوظيفي غير ذلك  (%7.4)بينما  ،مدير مسماىم الوظيفي (%10.2) ،ميندس الوظيفي
"مدير مكتب، مساح، مقاول، مراقب"، وىذا يدل عمى أن الشركة تعتمد عمى شريحة الميندسين 

 عمل شركات المقاوالت في المجال االنشائي والمشاريع اليندسية.لدييا وذلك لطبيعة 
 

 :(Ozen et al., 2012)المحك المعتمد في الدراسة  5.3

 المتوسطات ترتيبعمى  الباحث داعتم االستجابة، مستوى عمى والحكم الدراسة نتائج لتفسير
 ثالباح حدد وقد ،مجال كل في الفقرات ومستوى الستبيانل مجاالتال مستوى عمى الحسابية
 :التالي الجدول في موضح ىو كما ،لمدراسة المعتمد المحك حسب موافقةال درجة

  

 (: يوضح المحك المعتمد في الدراسة5.10جدول )
 درجة الموافقة الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 منخفضة جدا 28% -10من % 2.8 -1من 
 منخفضة 46% - 28أكبر من % 4.6 - 2.8أكبر من 

 متوسطة 64%- 46أكبر من % 6.4 - 4.6بر من أك
 كبيرة 82%- 64أكبر من % 8.2 – 6.4أكبر من 
 كبيرة جدا 100% -82أكبر من  % 10 – 8.2أكبر من 

 :تحميل فقرات االستبانة 5.4

 تحميل فقرات مجال "المنافسة": 4.4.0
 .درجة الموافقةلمعرفة  رتيبالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والتتم استخدام 

 (.5.51النتائج موضحة في جدول )
 
 



99 
 

لكل فقرة من فقرات مجال  :المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب(5.11جدول )
 ""المنافسة

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

5.  
بين الشركات عمى تحديد حد  تؤثر المنافسة
 أدنى لألجور.

 متوسطة 1 69.26 2.39 6.93

2.  
يؤثر تحديد األجور عمى جودة العمل تتأثر 

 المنافسة في جودة العمل بسبب تحديد األجور.
 متوسطة 2 66.85 2.41 6.69

 متوسطة 6 46.17 2.96 4.62 تقدم الشركات محفزات تنافسية مادية لعماليا.  .3

 متوسطة 5 47.22 2.75 4.72 محفزات تنافسية معنوية لعماليا. تقدم الشركات  .4

 متوسطة 4 58.33 2.66 5.83 يترك الموظف الشركة بسبب تنافسية األجور.  .5

6.  
يرى الموظف أن المنافسة الشريفة بين الشركات 

 تعطيو حقو في اختيار الشركة المناسبة لو.
 متوسطة 3 61.94 2.85 6.19

 متوسطة  58.29 1.59 5.83 اً جميع فقرات المجال مع 

 ( يمكن استخالص ما يمي:5.55من جدول )
 "تؤثر المنافسة بين الشركات عمى تحديد حد أدنى لألجوراألولى "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
ىناك ، وىذا يعني أن (%69.26) النسبي الوزن( أي أن 51)الدرجة الكمية من  (6.93)ساوي ي

 عمى ىذه الفقرة.  أفراد العينة لمن قب متوسطةبدرجة  موافقة
 (4.62)ساوي " يتقدم الشركات محفزات تنافسية مادية لعمالياالثالثة "لمفقرة المتوسط الحسابي  -

 أفراد العينة من قبل متوسطة بدرجة ىناك موافقة، وىذا يعني أن (%46.17) النسبي الوزنأي أن 
 عمى ىذه الفقرة. 

 الوزنأي أن  (5.83)ساوي " يالمنافسةلمجال "وسط الحسابي المت بأن بشكل عام يمكن القول -
عمى فقرات  قبل أفراد العينةمن بدرجة متوسطة  وىذا يعني أن ىناك موافقة، (%58.29) النسبي
بوجود منافسة قوية بين الشركات في تحديد الحد األدنى لألجور والذي  وىذا يفسر، المجالىذا 

لشركة في استقطاب الموظفين والعمال لدييا وجودة العمل، بدوره يؤثر بشكل كبير عمى أداء ا
ذلك إلى ضرورة وجود نظام لمرواتب وقانون لمحد األدنى لألجور لدى شركات  ويعزو الباحث

 Hinnosaar  & Rõõm, 2003))دراسة مع  واتفقت ىذه النتائجالمقاوالت في قطاع غزة، 
 الحد سياسية ودعمفي دخل العمالة، التفاوت والتي أظيرت أن زيادة المنافسة تؤدي إلى زيادة 

تؤثر  التي أظيرت بوجود منافسة قوية بين المؤسسات( Heinze, 2009ودراسة ) لألجور األدنى
 عمى أداء تمك المؤسسات.



511 
 

 :"نظام الضرائبتحميل فقرات مجال " 4.4.7
درجة لمعرفة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 

 (.5.52النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة
 لكل فقرة من فقرات مجال : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب(5.12جدول )

 " نظام الضرائب" 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

 متوسطة 3 61.02 3.38 6.10 التيرب الضريبي.تحرص الشركة عمى عدم   .5

 متوسطة 2 61.30 2.93 6.13 تمتزم الشركات بدفع الضرائب عمى أجور العمال.  .2

 متوسطة 6 49.63 2.50 4.96 يوجد قانون نظام ضرائب جيد ومنصف لمشركات.  .3

4.  
تتحمل الشركة المسئولية المجتمعية بدفع الضرائب 

 المقررة عمييا.
 متوسطة 1 61.30 2.62 6.13

5.  
يساعد قانون الضرائب في تنمية واستقرار العمل في 

 الشركات المقاولة.
 متوسطة 5 54.17 2.47 5.42

6.  
يغطي قانون نظام الضرائب جميع شرائح العمال 

 متوسطة 4 54.63 2.63 5.46 بمختمف قطاعاتيم.

 متوسطة  57.01 2.17 5.70 جميع فقرات المجال معاً  

 مكن استخالص ما يمي:( ي5.52من جدول )
تتحمل الشركة المسئولية المجتمعية بدفع الضرائب المقررة " الرابعةلمفقرة المتوسط الحسابي  -

، وىذا يعني أن (%61.30) النسبي الوزن( أي أن 51)الدرجة الكمية من  (6.13)ساوي " يعمييا
 عمى ىذه الفقرة.  أفراد العينة من قبلمتوسطة بدرجة  ىناك موافقة

ساوي ي "يوجد قانون نظام ضرائب جيد ومنصف لمشركاتالثالثة "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
 من قبل متوسطة بدرجة ىناك موافقة، وىذا يعني أن (%49.63) النسبي الوزنأي أن  (4.96)

 عمى ىذه الفقرة.  أفراد العينة
أي أن  (5.70)وي ساي" نظام الضرائبلمجال "المتوسط الحسابي  بأنبشكل عام يمكن القول  -

عمى  قبل أفراد العينةمن بدرجة متوسطة  وىذا يعني أن ىناك موافقة، (%57.01) النسبي الوزن
أن الشركات تدفع الضرائب المقررة عمييا ووجود التزام في  وىذا يفسر، المجالفقرات ىذا 

شركات في إلى ضرورة أن تساىم ال ويعزو الباحث ذلكالقوانين والموائح الخاصة بالضرائب، 
المالية العامة لمحكومة من خالل دفع الضرائب واإلفصاح عن المعمومات الالزمة لتقدير 

التي  (م2119)عامر، مع بعض الدراسات كدراسة  واتفقت ىذه النتائجالضرائب بشكل صحيح، 
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تطور القوانين الضريبة المطبقة في فمسطين وأيضًا ضريبة الدخل عمى الرواتب أكدت عمى 
 .حسب تطورات الوضع العام في فمسطين واألجور
 :تحميل فقرات مجال "البطالة" 4.4.1

درجة لمعرفة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 
 (.5.53النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة
كل فقرة من فقرات مجال ل : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب(5.13جدول )

 ""البطالة

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

 كبيرة 3 71.57 2.79 7.16 يعمل الموظف بحد أقل من الحد األدنى لألجور.  .5

2.  
يقبل الموظف بأي أجر بسبب عدم وجود فرص 

 ةكبير  1 82.13 2.29 8.21 عمل مناسبة لو.

3.  
تقدم إدارة الشركة العمال أجور غير كافية بسبب 

 العدد الكبير من الموظفين العاطمين عن العمل.
 كبيرة 2 76.67 2.45 7.67

4.  
تيتم الشركة باستقطاب الموظفين الميرة لمعمل 

 كبيرة 4 69.54 2.38 6.95 لدييا.

5.  
تتبنى الشركة سياسة زيادة معدالت األجور بطريقة 

 متوسطة 5 54.07 2.71 5.41 دورية.

6.  
ترفع الشركة األجور بين الفينة واألخرى بسبب 

 الوضع االقتصادي الصعب لدى العمال.
 متوسطة 6 49.44 2.75 4.94

 كبيرة  67.24 1.36 6.72 جميع فقرات المجال معاً  

 ( يمكن استخالص ما يمي:5.53من جدول )
أجر بسبب عدم وجود فرص عمل مناسبة يقبل الموظف بأي الثانية "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
، وىذا يعني أن (%82.13) النسبي الوزن( أي أن 51)الدرجة الكمية من  (8.21)ساوي " يلو

 عمى ىذه الفقرة.  أفراد العينة من قبل بدرجة كبيرة ىناك موافقة
ع ترفع الشركة األجور بين الفينة واألخرى بسبب الوض" السادسةلمفقرة المتوسط الحسابي  -

، وىذا يعني أن (%49.44) النسبي الوزنأي أن  (4.94)ساوي " ياالقتصادي الصعب لدى العمال
 عمى ىذه الفقرة.  أفراد العينة من قبل متوسطةبدرجة  ىناك موافقة

 النسبي الوزنأي أن  (6.72)ساوي " يالبطالةلمجال "المتوسط الحسابي بشكل عام يمكن القول  -
عمى فقرات ىذا  قبل أفراد العينةمن بدرجة كبيرة  ىناك موافقةوىذا يعني أن ، (67.24%)

بوجود أعداد كبيرة من الخريجين العاطمين عن العمل، وعدم قدرة السوق  وىذا يفسر. المجال
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بسبب الحصار  ويعزو الباحث ذلكوضعف االقتصاد الفمسطيني،  عمى استيعابيمالمحمي 
نتيجة لمحروب المتكررة  عمى التطور الفمسطيني واإلغالق لممعابر وعدم قدرة تطور االقتصاد

مع بعض الدراسات  واتفقت ىذه النتائجعمى قطاع غزة وفتح آفاق عمل جديدة لمخريجين، 
لما ليا من أثر و ضرورة االىتمام بحل مشكمة البطالة م(، حيث أظيرت 2153)عثمان، كدراسة 

يف المعيشة، األجور وارتفاع تكالالوظيفي نتيجة لتدني األداء  سمبي عمى االقتصاد وكفاءة
 يوازنوا أن عمييم سيتعين السياسات واضعي أظيرت عمى أنالتي  (،Casey, 2016)ة ودراس
 المحتممة اآلثار مقابل لألجور األدنى الحد لفيرسة المزعومة االقتصادية االجتماعية المنافع
قطاع العام وعدم كفايتيا تدني األجور في ال التي أظيرت م(،2117، ودراسة )حسين، لمبطالة

ومواكبتيا لمستوى المعيشة وتأثيرىا سمبًا عمى العاممين مما أدى الي انخفاض مستوى األداء 
 .قمة الحوافز وعدم تعميميا لتشمل جميع العاممين، و والغياب ودوران العمل واليجرة

 ":الرقابة الحكوميةتحميل فقرات مجال " 4.4.4
درجة لمعرفة  راف المعياري والوزن النسبي والترتيبالمتوسط الحسابي واالنحتم استخدام 

 (.5.54النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة
لكل فقرة من فقرات مجال  : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب(5.14جدول )

 الرقابة الحكومية""

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

5.  
يوجد نظام رقابة حكومية واضح في مراقبة تطبيق 

 منخفضة 6 33.24 2.51 3.32 الحد األدنى لألجور.

2.  
تقدم الحكومة لوائح وقوانين خاصة بالعمل واألجور 

 بالشركات المقاولة.
 منخفضة 3 39.35 2.47 3.94

3.  
تساعد الحكومة العمال في تقديم الشكاوى 

 منخفضة 1 45.79 2.44 4.58 في حميا. والمساىمة

4.  
تتبنى الحكومة قانون خاص باألجور لدى الشركات 

 منخفضة 4 39.07 2.23 3.91 الموظفة بقطاع غزة.

5.  
تعاقب الحكومة المتخمفين عن تطبيق قانون الحد 

 األدنى لألجور.
 منخفضة 7 31.59 2.26 3.16

6.  
يطمئن الموظف بوجود رقابة حكومية تطبق قانون 

 الحد األدنى لألجور.
 منخفضة 5 36.45 2.74 3.64

7.  
تمعب الحكومة دور كبير في مساعدة العمال 

 منخفضة 2 42.06 2.72 4.21 باستالم حقوقيم.

 منخفضة  38.19 1.87 3.82 جميع فقرات المجال معاً  
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 ( يمكن استخالص ما يمي:5.54من جدول )
" كومة العمال في تقديم الشكاوى والمساىمة في حمياتساعد الحالثالثة "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
ىناك ، وىذا يعني أن (%45.79) النسبي الوزن( أي أن 51)الدرجة الكمية من  (4.58)ساوي ي

 عمى ىذه الفقرة.  أفراد العينة من قبلمنخفضة بدرجة  موافقة
نون الحد األدنى تعاقب الحكومة المتخمفين عن تطبيق قاالخامسة "لمفقرة المتوسط الحسابي  -

بدرجة  ىناك موافقة، وىذا يعني أن (%31.59) النسبي الوزنأي أن  (3.16)ساوي ي "لألجور
 عمى ىذه الفقرة.  أفراد العينة من قبل منخفضة

أي أن  3.82))ساوي ي "الرقابة الحكوميةلمجال "المتوسط الحسابي  بأنبشكل عام يمكن القول  -
عمى  قبل أفراد العينةمن بدرجة منخفضة  عني أن ىناك موافقةوىذا ي، (%38.19) النسبي الوزن

من قبل الحكومة في مساعدة الموظفين والعمال قصور ىناك  وىذا يفسر بأن، المجالفقرات ىذا 
تمكين القوى العاممة من تقديم الشكاوى العمالية ل في الشركات العاممة بقطاع اإلنشاءات وغيرىا

 ذلك ويعزو الباحث، ال وجود مخالفات ألحكام قانون العملعمى منشآت القطاع الخاص في ح
وجود جيات مختصة تتابع عمل الموظفين والعمال لدى الشركات الخاصة والمساىمة  عدوم إلى

ميزة  وتوفر أيضاً  خدمة  متابعة حالة الشكاوى المقدمة مسبقاً  في حل االشكاليات العالقة وتوفير
عادة فتح الشكو طمب إغالق الشكوى  مع  واتفقت ىذه النتائج، وى في حال عدم حل تمك الشكوىا 

التي أظيرت وجود الرقابة الحكومية ومتابعة المنتج  ،م(2015)صبيح، بعض الدراسات كدراسة 
م(، والتي أظيرت 2154وأثر ذلك عمى الموظف والمستيمك ومعدالت األجور، ودراسة )فالح، 

توفرة لدى المفتشين في تطبيق العقوبات والتعميمات بعدم كفاءة آليات التفتيش وندرة المصادر الم
 المتعمقة بقرار الحد األدنى لألجور.

 ":الدور النقابيتحميل فقرات مجال " 4.4.4
درجة لمعرفة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 

 (.5.55النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة
لكل فقرة من فقرات مجال  سط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: المتو (5.15جدول )

 الدور النقابي""

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

5.  
توجد نقابة فعالة لمدفاع عن حقوق العمال 

 ةمنخفض 4 36.82 2.75 3.68 بخصوص األجور العادلة.

2.  
تساعد النقابة الموظفين في تحديد األجور لدى 

 الشركات المقاولة.
 منخفضة 5 34.58 2.56 3.46

 منخفضة 6 33.83 2.50 3.38يوجد دور فعال ومؤثر لمنقابات في تفعيل قانون   .3
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

 الحد األدنى لألجور.

4.  
يشعر الموظف باالرتياح لوجود نقابة تيتم في تقديم 

 منخفضة 3 39.81 2.85 3.98 المساعدة لو.

5.  
يبقى الدور النقابي محدود في كثير من النشاطات 

 متوسطة 1 63.55 2.91 6.36 الخاصة بالموظفين في شركات المقاوالت.

6.  
تيتم النقابة بمعالجة شكاوى األجور المقدمة من 

 العمال.
 منخفضة 2 41.04 2.75 4.10

 منخفضة  41.56 2.02 4.16 جميع فقرات المجال معاً  

 ( يمكن استخالص ما يمي:5.55دول )من ج
يبقى الدور النقابي محدود في كثير من النشاطات الخاصة " الخامسةلمفقرة المتوسط الحسابي  -

 النسبي الوزن( أي أن 51)الدرجة الكمية من  (6.36)ساوي " يبالموظفين في شركات المقاوالت
 عمى ىذه الفقرة.  أفراد العينة من قبلمتوسطة بدرجة  ىناك موافقة، وىذا يعني أن (63.55%)
يوجد دور فعال ومؤثر لمنقابات في تفعيل قانون الحد األدنى "  الثالثةلمفقرة المتوسط الحسابي  -

بدرجة  ىناك موافقة، وىذا يعني أن (%33.83) النسبي الوزنأي أن  (3.38)ساوي ي" لألجور
 عمى ىذه الفقرة.  أفراد العينة من قبل منخفضة

أي أن  (4.16)ساوي الدور النقابي" يلمجال "المتوسط الحسابي  بأنم يمكن القول بشكل عا -
من قبل أفراد العينة عمى بدرجة منخفضة  ، وىذا يعني أن ىناك موافقة(%41.56) النسبي الوزن

 عدم وجود دور نقابي فعال في متابعة األنشطة والفعاليات وىذا يفسر، فقرات ىذا المجال
وعدم تمكين نقابة بالعاممين في القطاعات المختمفة وخاصة قطاع المقاوالت، الخاصة  والمشاكل

والقيام بالعمل المنوط  تمثل العمال وتدافع عن حقوقيم االقتصادية واالجتماعيةالعمال من أن 
عدم وجود تنسيق وتعاون مع الوزارات المختمفة والنقابات وعدم ذلك إلى  ويعزو الباحثبيا، 
)فالح،  مع بعض الدراسات كدراسة واتفقت ىذه النتائج،  المؤسسات والنقاباتبين تواصل وجود 
م(، التي أظيرت 2114دراسة )عوض، و  ضعف دور النقابات العمالية، م(، التي أظيرت2154
عطاءىم األجور الكافية بسبب غياب الدور النقابي في متابعة عدم  تمبية احتياجات العاممين وا 

 صة وغيرىا.العمال في الشركات الخا

 :العوامل االقتصاديةتحميل جميع فقرات  5.5

 .درجة الموافقةلمعرفة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 
 (.5.56النتائج موضحة في جدول )
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العوامل " لجميع فقرات : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب(5.16جدول )

 "االقتصادية

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

 متوسطة 2 58.29 1.59 5.83 المنافسة

 متوسطة 3 57.01 2.17 5.70 نظام الضرائب

 كبيرة 1 67.24 1.36 6.72 البطالة

 منخفضة 5 38.19 1.87 3.82 الرقابة الحكومية

 منخفضة 4 41.56 2.02 4.16 لنقابيالدور ا

 متوسطة  52.12 1.35 5.21 بشكل عام العوامل االقتصادية

 (5.21) ساويي العوامل االقتصاديةفقرات المتوسط الحسابي لجميع ن أن بيي( 5.56جدول )
بدرجة  موافقةوىذا يعني أن ىناك  ،(%52.12) النسبي الوزن( أي أن 51)الدرجة الكمية من 

أن نسب البطالة في قطاع  وىذا يفسر، بشكل عام الفقراتن قبل أفراد العينة عمى م متوسطة
نتيجة وجود عدم استقرار في قطاع غزة لعدة متغيرات  ويعزو الباحث ذلك، غزة مرتفعة جداً 

واتفقت ىذه  والحروب والدور الحكومي والنقابي القطاع رئيسية أىميا الحصار المفروض عمى
 راسات كدراسةمع بعض الد النتائج

تحديد األجر األدنى يعتبر أحد األدوات الرئيسية م(، والتي أظيرت بأن 2156)مميكة، بوشارب، 
في السياسة االقتصادية واالجتماعية لمعديد من البمدان المتقدمة والسائرة في طريق النمو، وىذا 

 .لتأثيره عمى عدة متغيرات اقتصادية واجتماعية كالفقر
 ":تطبيق قانون الحد األدنى لألجوررات مجال "ثانيًا/ تحميل فق

 .درجة الموافقةلمعرفة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 
 (.5.57النتائج موضحة في جدول )

ل لكل فقرة من فقرات مجا : المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب(5.17جدول )
 تطبيق قانون الحد األدنى لألجور""

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

5.  
تعتمد الشركة نظام الحد األدنى لألجور وفق قانون 

 العمل الفمسطيني.
 متوسطة 11 48.96 3.00 4.90

2.  
تسعى إدارة الشركة لتحسين الوضع المالي لمعاممين 

 متوسطة 8 51.03 2.91 5.10 الشركة بطريقة دورية. في

 متوسطة 13 47.66 2.77 4.77تقدم الشركة عالوات وحوافز مادية عمى األجر   .3
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

 األساسي لمعاممين فييا.

4.  
تقدم الشركة حوافز معنوية عمى األجر األساسي 

 لمعاممين فييا.
 متوسطة 12 48.41 2.83 4.84

5.  
حتياجاتو يتقاضى الموظف أجر يكفي لسد ا

 األساسية.
 متوسطة 10 50.00 2.74 5.00

 متوسطة 5 54.67 2.69 5.47 تعتمد الشركة نظام سمم خاص بالرواتب.  .6

7.  
يشعر الموظف باالرتياح لوجود نظام الرواتب لدى 

 الشركة.
 متوسطة 3 56.36 2.97 5.64

8.  
تطبق الشركة القوانين الخاصة بالرواتب عمى كافة 

 متوسطة 7 52.52 2.87 5.25 الموظفين.

9.  
تدعم الشركة الموظفين ذوي الكفاءة العالية 

 متوسطة 4 56.07 2.70 5.61 بالمحفزات المادية.

51.  
تساعد الشركة الموظفين والموظفين ذو الحاالت 

 االقتصادية الصعبة.
 متوسطة 6 53.46 3.12 5.35

 توسطةم 1 63.08 3.46 6.31 تسمم الشركة الراتب الشيري في الموعد المحدد.  .55

52.  
يؤثر الحد األدنى لألجور عمى العمل في الشركة 

 متوسطة 2 62.80 2.81 6.28 بطريقة إيجابية. 

53.  
يوجد تطوير مستمر لوضع الرواتب واألجور داخل 

 متوسطة 9 50.75 3.13 5.07 الشركة.

 متوسطة  53.52 2.32 5.35 جميع فقرات المجال معاً  

 :( يمكن استخالص ما يمي5.57من جدول )
ساوي " يتسمم الشركة الراتب الشيري في الموعد المحددالحادية عشر "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
 ىناك موافقة، وىذا يعني أن (%63.08) النسبي الوزن( أي أن 51)الدرجة الكمية من  (6.31)

 عمى ىذه الفقرة.  أفراد العينة من قبل متوسطةبدرجة 
تقدم الشركة عالوات وحوافز مادية عمى األجر األساسي "الثالثة لمفقرة المتوسط الحسابي  -

 ىناك موافقة، وىذا يعني أن (%47.66) النسبي الوزنأي أن  (4.77)ساوي " ي لمعاممين فييا
 عمى ىذه الفقرة.  أفراد العينة من قبلمتوسطة بدرجة 

 "لألجور تطبيق قانون الحد األدنىلمجال "المتوسط الحسابي  بأنبشكل عام يمكن القول  -
من بدرجة متوسطة  وىذا يعني أن ىناك موافقة، (%53.52) النسبي الوزنأي أن  (5.35)ساوي ي

لدى الشركات في كافي وجود التزام عدم  وىذا يفسر، المجالعمى فقرات ىذا  قبل أفراد العينة
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ر صرف رواتب موظفييا كل نياية شير وااللتزام بنظام األجو و  ،تطبيق الحد األدنى لألجور
في شركات المقاوالت ووجود سيولة مالية لدييا جزئيًا استقرار العمل إلى  ويعزو الباحث ذلك

مع بعض  واتفقت ىذه النتائج، وخاصة بوجود اإلعمار والمشاريع العمرانية الكبرى بقطاع غزة
م(، التي أكدت ضرورة االمتثال لقرار الحد األدنى لألجور 2154)فالح،  الدراسات كدراسة

( التي أظيرت مدى تأثير تطبيق Neumark, & others, 2005) يل لجان بيذا الشأن،وتفع
الحد األدنى لألجور والذي سيكون أحد أىم عناصر نظام الحماية االجتماعية سوف يكون أكثر 

مع دراسة )أبو  وأختمفت الدراسة عمى األسر التي يقل الدخل لدييا عن الحد األدنى لألجور،
وجود تفاوت في تأثير فرض الحد األدنى لألجور بين تي أظيرت بم( وال2113ىنطش، 

 .القطاعات االقتصادية

 :اختبار فرضيات الدراسة 5.6

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية الفرضية الرئيسة األولى:  5.6.1
(0.05 ≥ α) زةبين العوامل االقتصادية وتطبيق قانون الحد األدنى لألجور في قطاع غ. 

 الختبار ىذه الفرضية تم استخدام معامل بيرسون لالرتباط، والجدول التالي يوضح ذلك
 بين العوامل االقتصادية وتطبيق قانون الحد األدنى لألجور في قطاع غزة(: معامل االرتباط 5.18جدول )

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

وتطبيق قانون الحد  المنافسة بينائية توجد عالقة ذات داللة إحص
 األدنى لألجور في قطاع غزة

.541* 0.000 

وتطبيق قانون الحد  نظام الضرائب بينتوجد عالقة ذات داللة إحصائية 
 األدنى لألجور في قطاع غزة

.657* 0.000 

وتطبيق قانون الحد األدنى  البطالةبين توجد عالقة ذات داللة إحصائية 
اع غزةلألجور في قط

.415* 0.000 

وتطبيق قانون  الرقابة الحكوميةبين توجد عالقة ذات داللة إحصائية 
 الحد األدنى لألجور في قطاع غزة

.507* 0.000 

وتطبيق قانون الحد  الدور النقابي بينتوجد عالقة ذات داللة إحصائية 
 األدنى لألجور في قطاع غزة

.594* 0.000 

 (α ≤ 0.05)ئية عند مستوى معنوية توجد عالقة ذات داللة إحصا
بين العوامل االقتصادية وتطبيق قانون الحد األدنى لألجور في قطاع 

 غزة
.747* 0.000 

 .α  ≤ 1.15االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *        



518 
 

( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية )، وأن (747.) ( أن معامل االرتباط يساوي5.58جدول )يبين 
وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية  (0.05)مستوى الداللة وىي أقل من  (0.000)

 ويعزو الباحث ذلك، العوامل االقتصادية وتطبيق قانون الحد األدنى لألجور في قطاع غزة بين
إلى عدم وجود استقرار في االقتصاد الفمسطيني نتيجة لتدىور الوضع السياسي واالقتصادي 

ة البطالة والحصار واإلغالقات المستمر لممعابر والحروب األخيرة عمى قطاع غزة وزيادة نسب
م( 2153)عثمان،  مع بعض الدراسات كدراسة واتفقت ىذه النتائجالمحسوبية والفساد، وتفشي 
زيادة االجـور بزيـادة والعمل عمى عمى االقتصاد،  يبماالىتمام بالبطالة ألثرىا السأظيرت والتي 
عدم كفاية األجور التي يتمقاىا العاممين بالقطاع  أكدتم(، 2114ودراسة )عوض،  ،االنتـاج

 بسبب الوضع االقتصادي الصعب. الحكومي
 ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى معنوية  وذ يوجد أثر: ثانيةفرضية الرئيسة الال 5.6.2

α) غزةتطبيق قانون الحد األدنى لألجور في قطاع في االقتصادية  لمعوامل. 
 :والجدول التالي يوضح ذلكالمتعدد الخطي االنحدار  استخدامالختبار ىذه الفرضية تم 

 (: تحميل االنحدار المتعدد5.19جدول )
 .Sigالقيمة االحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار المتغيرات المستقمة

 0.118 1.579- 1.248- المقدار الثابت

 0.035 1.986 0.231 المنافسة

 0.000 5.710 0.455 نظام الضرائب

 0.171 1.378 0.169 البطالة

 0.732 0.343 0.040 الرقابة الحكومية

 0.004 2.961 0.333 الدور النقابي

 0.576معامل التحديد الُمعدَّل=  0.772 = رتباطمعامل اال
 1.111القيمة االحتمالية =  F  =238.92قيمة االختبار 

 يمكن استنتاج ما يمي:( 5.59في جدول ) الموضحة من النتائج 
)نظام الضرائب( + 0.455)المنافسة( +  0.231+  1.248 -=  تطبيق قانون الحد األدنى

 .)الدور النقابي( 0.333)الرقابة الحكومية( +  0.040)البطالة( +  0.169

 (%57.6)، وىذا يعني أن 0.576، ومعامل التحديد الُمعدَّل= 0.772=  رتباطمعامل اال -
تم تفسيره من خالل العالقة الخطية والنسبة تطبيق قانون الحد األدنى لألجور من التغير في 

 . تطبيق قانون الحد األدنى لألجورالمتبقية قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر عمى 
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مما  (0.000)القيمة االحتمالية تساوي  ، كما أن(238.92)بمغت المحسوبة  Fاالختبار قيمة -
 العواملبين ذات داللة إحصائية فرضية الصفرية والقبول بوجود عالقة يعني رفض ال
 . تطبيق قانون الحد األدنى لألجور في قطاع غزةفي االقتصادية 

نظام ، المنافسةىي: " لألجور تطبيق قانون الحد األدنى" فيرة ثتبين أن المتغيرات المؤ  -
تبين أن تأثيرىا  "الرقابة الحكومية ،البطالة" وأن باقي المتغيرات ،الدور النقابي ،الضرائب
شكل خطورة في استغالل العمال وعدم ت، وىذا يفسر بأن المنافسة بين الشركات ضعيف

لتزام الشركات الضرائب المتبع لو دور كبير في إ وجود الجودة المطموبة في العمل وأن نظام
تطبيق قانون الحد  بدفعيا ومن ثم تطبيق الحد األدنى لألجور وأن دور النقابات ميم في
 األدنى لألجور لما ليا من دور ميم في متابعة األجور وتفعيل القانون.

ىي  t" حسب قيمة اختبار تطبيق قانون الحد األدنى لألجورالمتغيرات المؤثرة في " ترتيب -
 البطالة ، وأخيراً المنافسةومن ثم ، الدور النقابيومن ثم  ،نظام الضرائبعمى الترتيب: 

بأىمية الضرائب والتزام الشركات في دفعيا والدور النقابي في  وىذا يفسر، الحكوميةالرقابة و 
تفعيل النشاطات الخاصة بالعاممين في الشركات والمنافسة بين الشركات عمى حساب جودة ل

العمل واألجور وأىمية معالجة البطالة في تشغيل الموظفين حسب الكفاءة وغياب الرقابة 
بضرورة وجود نظام لمضرائب يمزم بيا الشركات في اإلفصاح  باحث ذلكويعزو الالحكومية، 

عن المعمومات الخاصة بيا لدى الحكومة والعمل عمى تفعيل النقابات ووضع حد لممنافسة 
 واتفقت ىذه النتائجدون التأثير عمى جودة العمل ومعالجة البطالة وتكثيف دور الحكومة، 

 األدنى الحد ( التي أظيرت بضرورة تحديدCasey, 2016) مع بعض الدراسات كدراسة
م(، التي أظيرت التعرف عمى 2112آثار البطالة، ودراسة )أبو حمدة،  لتقميل لألجور

م( 2112المتغيرات المؤثرة في متوسط أجور العاممين في القطاع الصناعي، ودراسة )عامر، 
 التي أظيرت ضرورة تطوير قوانين الضرائب المتبع في فمسطين.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : ثالثةفرضية الرئيسة الال 5.6.3
(0.05 ≥ α بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة ) حول )العوامل التي تؤثر عمى

تطبيق قانون الحد األدنى لألجور في قطاع غزة( تعزى لمبيانات الشخصية وىي )الجنس، 
ية، المؤىل العممي، طبيعة عمل الشركة ، استالم األجر، طبيعة العمل، العمر، الحالة االجتماع

 الراتب الشيري، المسمى الوظيفي(.
" لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق لعينتين مستقمتينT تم استخدام اختبار "الختبار ىذه الفرضية 

نات. كذلك ذات داللة إحصائية وىو اختبار معممي يصمح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيا
" لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية وىذا التباين األحاديتم استخدام اختبار "

 متوسطات أو أكثر. 3االختبار معممي يصمح لمقارنة 
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 ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
بين متوسطات  (α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

حول )العوامل التي تؤثر عمى تطبيق قانون الحد األدنى درجات تقدير أفراد عينة الدراسة 
 .إلى الجنس لألجور في قطاع غزة( تعزى

 الجنس –لعينتين مستقمتين "  -  Tاختبار" نتائج  (:5.20جدول )

 المجال

 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
مة  

لقي
ا

ية 
مال
الحت

ا (
S

ig
).

 

 أنثى ذكر

 0.406 0.835 5.51 5.88 المنافسة

 0.914 0.108 5.64 5.71 نظام الضرائب

 0.108 1.619 6.20 6.81 البطالة

 0.597 0.530- 4.06 3.78 الرقابة الحكومية

 0.284 1.077- 4.68 4.07 الدور النقابي

 0.923 0.096 5.18 5.22 العوامل االقتصادية

 0.907 0.117 5.29 5.36 تطبيق قانون الحد األدنى لألجور

 0.899 0.127 5.21 5.27 جميع المجاالت معا

المقابمة الختبار  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 5.21الموضحة في جدول )من النتائج 
وبذلك لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  (0.05) من مستوى الداللة أكبر "التباين األحادي"

عينة الدراسة حول توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ال  يمكن استنتاج أنو
أن  وىذا يفسر وعميو نقبل الفرضية،والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى الجنس،  ىذه المجاالت

جميع العوامل تؤثر عمى كال الجنسين سواًء كانت البطالة أم الرقابة أو النظام الضريبي أو 
واتفقت ىذه ذلك بالمساواة بين الذكور واإلناث في الشركات المقاولة،   ويعزو الباحثالمنافسة، 

 زيادة ( بضرورة أنHinnosaar  & Rõõm, 2003) مع بعض الدراسات كدراسة النتائج
 دخل في التفاوت زيادة إلى التي تؤدي من العوامل ىي التكنولوجي والتقدم الدولية المنافسة
 لألجور أدنى بحد األخذ سياسية قوى عدة تدعم الدخل، يف التفاوت تزايد ضوء وفي العمالة،
 في معرفة الفجوة بضرورة( Heinze, 2009) وأختمفت الدراسة، المساواة تدابير من كتدبير
 المرأة بفصل كبير حد ووجود إلى، المؤسسات ومدى اختالفيا داخل الجنسين بين األجور
نتاجية نجاحا أقل بشركات  أقل تأثير ليا البشري المال رأس ىبات في الجنسين بين والفوارق وا 
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في فرص التطوع يكون ىناك تمييز في األجور بين الذكور  حتى أنو النتائج الفجوة، وتبين عمى
 واإلناث،

( بين متوسطات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
ر عمى تطبيق قانون الحد األدنى حول )العوامل التي تؤثدرجات تقدير أفراد عينة الدراسة 

 .العمر إلى لألجور في قطاع غزة( تعزى
 العمر –اختبار" التباين األحادي " نتائج  (:5.21جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال
الحت

ا (
S

ig
).

 

أقل من 
 عام 30

أقل -30
 40من 

عام  40
 فأكثر

 0.367 1.012 6.13 5.55 5.92 المنافسة

 0.001 7.855* 5.43 4.77 6.49 نظام الضرائب

 0.140 2.000 6.60 6.42 6.99 البطالة

 0.776 0.255 3.93 3.64 3.91 الرقابة الحكومية

 0.149 1.938 4.12 3.67 4.52 الدور النقابي

 0.037 3.408* 5.26 4.77 5.51 العوامل االقتصادية

 0.040 3.312* 5.06 4.70 5.93 تطبيق قانون الحد األدنى لألجور

 0.026 3.770* 5.24 4.75 5.64 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللةات الفرق بين المتوسط *

 يمكن استنتاج ما يمي:( 5.25الموضحة في جدول )من النتائج 
 مستوى الداللة من أكبر" "التباين االحادي المقابمة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

وبذلك يمكن استنتاج  "، الدور النقابي ،الرقابة الحكومية، البطالة ،المنافسة ت "مجاالمل 0.05))
المجاالت  هىذعينة الدراسة حول توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ال أنو 

لدييم نفس المشكمة التي أن الموظفين من كافة األعمار و ، وعميو نقبل الفرضية، العمرتعزى إلى 
تتعمق بقانون الحد األدنى لألجور وأن العوامل تؤثر عمى مختمف األعمار لمعاممين في شركات 

 المقاوالت.
أقل من  (.Sig)القيمة االحتمالية أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن 

وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات وبذلك يمكن استنتاج أنو ت (0.05)مستوى الداللة 
، وذلك لصالح الذين أعمارىم أقل من العمرعينة الدراسة حول ىذه المجاالت تعزى إلى تقديرات 

بأن الموظفين الجدد والذين يعممون داخل الشركات  وىذا يفسر، الفرضية نرفضوعميو سنة،  31
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األكبر التي شريحة لنتياء من الدراسة وىي اىم من الخريجين الذين التحقوا بسوق العمل بعد اال
 عمىتمك الشريحة  قدرةذلك إلى  ويعزو الباحثيمكن االعتماد عمييا في عمل الشركات المقاولة، 

 واتفقت ىذه النتائجالعمل تحت الضغط واالعتماد عمى شريحة الشباب في األعمال الصعبة،  
عالقة طردية بين أظيرت أن ىناك ( والتي Bhattara, 2002) مع بعض الدراسات كدراسة

سنوات التعميم لدى الموظف واألجور التي يتقاضيا، وجود االختالف بين األجور المتعمقة بحسب 
 .اإلنتاج

( بين متوسطات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
يق قانون الحد األدنى حول )العوامل التي تؤثر عمى تطبدرجات تقدير أفراد عينة الدراسة 

 .الحالة االجتماعية إلى لألجور في قطاع غزة( تعزى

 الحالة االجتماعية –لعينتين مستقمتين"  -  Tاختبار"نتائج  (:5.22جدول )

 المجال

 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
مة  

القي
ية 

مال
الحت

ا (
S

ig
).

 أعزب متزوج 

 0.547 0.603- 5.99 5.78 المنافسة

 0.010 2.607-* 6.64 5.40 نظام الضرائب

 0.563 0.580- 6.86 6.68 البطالة

 0.288 1.067- 4.16 3.71 الرقابة الحكومية

 0.560 0.585- 4.36 4.09 الدور النقابي

 0.136 1.504- 5.56 5.10 العوامل االقتصادية

 0.651 0.453- 5.53 5.29 تطبيق قانون الحد األدنى لألجور

 0.269 1.112- 5.55 5.17 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05 الفرق بين المتوسطين دال إحصائيًا عند مستوى داللة *

 يمكن استنتاج ما يمي:( 5.22ل )الموضحة في جدو من النتائج 
 من مستوى الداللة أقل" لعينتين مستقمتين - T"المقابمة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  "،رائبنظام الض" لمجال 0.05))
وذلك لصالح الحالة االجتماعية تعزى إلى  ىذا المجالعينة الدراسة حول متوسطات تقديرات 

أن الموظفين الذين  والتي تفسر، وعميو نرفض الفرضية، الذين حالتيم االجتماعية أعزب
ىم من شريحة الشباب الغير مؤىمين اجتماعيًا ت المقاوالت يعممون في المنشآت اإلنشائية وشركا

 وأن الشركات تستقطب الشباب الغير متزوجين في عمميا. 
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أكبر  (.Sig)القيمة االحتمالية أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن 
ات داللة إحصائية بين توجد فروق ذال وبذلك يمكن استنتاج أنو  0.05))مستوى الداللة من 

وعميو نقبل ، الحالة االجتماعيةعينة الدراسة حول ىذه المجاالت تعزى إلى متوسطات تقديرات 
، الشركات في استيعاب الشباب لمعمل في الشركات بوجود توجو لدى وىذا يفسر الفرضية،

في تحسين  لوجود استقرار لدى الشركة في صرف الرواتب واالىتمام بالموظفين ويعزو الباحث
م( أكدت 2153)مساليا،  مع بعض الدراسات كدراسة ىذه النتائجواتفقت الوضع المالي ليم، 

استخدام جزء من الموازنة لدعم المنشآت االنتاجية المحمية حتى تتمكن من تطبيق الحد األدنى 
م(، التي أظيرت وضع حد أدنى لألجور مرتبطًا بالوضع 2119لألجور، ودراسة )عامر، 

 تصادي العام وجدول غالء المعيشة بشكل يضمن مردود إيجابي لمخزينة.االق
( بين متوسطات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

حول )العوامل التي تؤثر عمى تطبيق قانون الحد األدنى درجات تقدير أفراد عينة الدراسة 
 .يالمؤىل العمم إلى لألجور في قطاع غزة( تعزى

 المؤىل العممي –اختبار "التباين األحادي" نتائج  (:5.23جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

ثانوية 
 عامة

 بكالوريوس دبموم
دراسات 
 عميا

 0.179 1.666 6.53 5.73 6.42 5.21 المنافسة

 0.664 0.528 5.17 5.72 6.32 5.38 نظام الضرائب

 0.798 0.338 6.33 6.77 6.85 6.63 الةالبط

 0.354 1.098 4.29 3.63 4.47 4.33 الرقابة الحكومية

 0.043* 2.807 5.73 3.90 4.67 4.12 الدور النقابي

 0.468 0.854 5.57 5.10 5.70 5.26 العوامل االقتصادية

 0.161 1.754 6.28 5.10 6.52 5.24 تطبيق قانون الحد األدنى لألجور

 0.258 1.362 5.78 5.10 5.94 5.34 المجاالت معاجميع 

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللةات الفرق بين المتوسط *

 يمكن استنتاج ما يمي:( 5.23الموضحة في جدول )من النتائج 
 من مستوى الداللة أقل" "التباين االحادي المقابمة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  "،الدور النقابي" لمجال 0.05
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الذين  لصالح وذلك المؤىل العمميتعزى إلى  ىذا المجالعينة الدراسة حول متوسطات تقديرات 
أن الشركات تستقطب الخريجين  وىذا يفسروعميو نرفض الفرضية، ، مؤىميم العممي دبموم

 الشباب.
 أكبر (.Sig)القيمة االحتمالية سبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن أما بالن

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال وبذلك يمكن استنتاج أنو  (0.05)مستوى الداللة  من
وعميو نقبل ، المؤىل العمميعينة الدراسة حول ىذه المجاالت تعزى إلى متوسطات تقديرات 

 الخريجين منتقوم بإستقطاب أن الشركات الخاصة وقطاع المقاوالت  ذا يفسرالفرضية، وى
سعي الخريجين لمعمل في المؤسسات  ويعزو الباحث ة بسبب حاجتيا لذلك،التخصصات العممي

واتفقت ىذه المختمفة بقطاع غزة بغض النظر عن الشيادات المتوسطة أو الفوق متوسطة، 
االجور وتحسين زيادة م(، والتي أكدت 2114)عوض،  مع بعض الدراسات كدراسة النتائج

 .بصفة عامة لرفع مستوى االداء في القطاع الحكوميلمعاممين بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية 
( بين متوسطات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

ر عمى تطبيق قانون الحد األدنى حول )العوامل التي تؤثدرجات تقدير أفراد عينة الدراسة 
 .طبيعة عمل الشركة إلى لألجور في قطاع غزة( تعزى

 طبيعة عمل الشركة –اختبار" التباين األحادي " نتائج  (:5.24جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 أخرى دىان إنشائي 

 0.022 3.944* 6.12 6.60 5.44 المنافسة

 0.001 7.011* 6.26 6.97 5.00 نظام الضرائب

 0.002 6.728* 7.24 6.99 6.28 البطالة

 0.084 2.532 3.75 4.93 3.63 الرقابة الحكومية

 0.147 1.953 4.14 5.26 3.95 الدور النقابي

 0.002 6.792* 5.45 6.20 4.82 العوامل االقتصادية

 0.000 12.115* 5.72 7.85 4.58 تطبيق قانون الحد األدنى لألجور

 0.000 10.366* 5.53 6.68 4.75 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللةات الفرق بين المتوسط *
 يمكن استنتاج ما يمي:( 5.24الموضحة في جدول )من النتائج 
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 من مستوى الداللة أكبر" "التباين االحادي المقابمة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
توجد فروق ال وبذلك يمكن استنتاج أنو  "،الدور النقابي ،الرقابة الحكوميةين "مجالمل (0.05)

طبيعة تعزى إلى ين المجال ينىذعينة الدراسة حول ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 
ي ال تؤثر عمى بأن الدور الحكومي والنقاب نرفض الفرضية، وىذا يفسر، وعميو عمل الشركة

 أداء عمل الشركة وطبيعة العمل لدييا.
 من أقل (.Sig)القيمة االحتمالية أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن 

وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  (0.05)مستوى الداللة 
، وذلك لصالح الشركات طبيعة عمل الشركةلمجاالت تعزى إلى عينة الدراسة حول ىذه اتقديرات 

العاممة  ذلك بأن الشركات المقاولة وعميو نرفض الفرضية حيث يفسرالتي طبيعة عمميا دىان، 
وتحتاج إلييا جميع بشكل كبير في المشاريع العمرانية يا يمكن االعتماد عمىفي مجال الدىان 

ذلك إلى اىتمام الشركات بإخراج البيوت عمى أفضل  ويعزو الباحثالقطاعات بشكل مستمر، 
 ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة واتفقت الدراسةوأحدث تطور ورقي في العمل المعماري، 

 م( التي أظيرت توفير المعدات الالزمة في تطوير العمل. 2154)فالح، 
ن متوسطات ( بيα ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

حول )العوامل التي تؤثر عمى تطبيق قانون الحد األدنى درجات تقدير أفراد عينة الدراسة 
 .استالم األجر إلى لألجور في قطاع غزة( تعزى

 استالم األجر –لعينتين مستقمتين "  -  Tاختبار" نتائج  (:5.25جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

يومي/ 
أسبوعي/ 
نصف 
 شيري

 شيري

 0.597 0.282 5.79 6.00 المنافسة

 0.017 5.926* 5.46 6.74 نظام الضرائب

 0.466 0.535 6.68 6.93 البطالة

 0.014 6.263* 3.61 4.74 الرقابة الحكومية

 0.244 1.375 4.05 4.65 الدور النقابي

 0.021 5.467* 5.07 5.83 العوامل االقتصادية

 0.024 5.279* 5.12 6.44 طبيق قانون الحد األدنى لألجورت

 0.012 6.509* 5.08 6.03 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05 الفرق بين المتوسطين دال إحصائيًا عند مستوى داللة *
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 يمكن استنتاج ما يمي:( 5.25ول )الموضحة في جدمن النتائج 
من مستوى  أكبر" لعينتين مستقمتين -  T"مة الختبارالمقاب (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

توجد ال وبذلك يمكن استنتاج أنو  "،الدور النقابي، البطالة، المنافسة ت "مجاالمل (0.05) الداللة
تعزى إلى ت المجاال هىذعينة الدراسة حول فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 

بالتزام الشركات بدفع رواتب الموظفين في الموعد  فسرنقبل الفرضية، وىذا ي، استالم األجر
 المقرر. 

 من أقل (.Sig)القيمة االحتمالية أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن 
وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  0.05مستوى الداللة 

، وذلك لصالح الذين يستممون استالم األجرل ىذه المجاالت تعزى إلى عينة الدراسة حو تقديرات 
بأن الشركات تفضل  ، وعميو نرفض الفرضية، وىذا يفسرأجورىم يومي/ أسبوعي/ نصف شيري

ذلك بأن نتيجة ويعزو الباحث بدفع رواتب العاممين لدييا بشكل يومي عنو بدفعو بشكل شيري، 
ف أصحاب الشركات من اإلغالق والتعرض لالنييار نتيجة لألوضاع االقتصادية المتقمبة وخو 

مع بعض واتفقت ىذه النتائج لمتغيرات االقتصادية والسياسية غير مستقرة في قطاع غزة، 
وجود دراسات وتقويمات متتابعة لموضوع  م(، والتي أظيرت2112)الدخيل،  الدراسات كدراسة

تيا لمواجية المتطمبات الحياتية والنفقات األجور في المممكة وذلك من أجل معرفة مدى مناسب
المعيشية، والعمل عمى تعديل األجور والمعاشات في المممكة السعودية وخاصة فترة التضخم 

، ودراسة وتشكيل المجان المختصة لمتابعة األجور والعمل عمى تطبيق الحد األدنى لألجور
رات زمنية محددة وغير متباعدة في فت األجور تعديل(، التي أظيرت م2156، مميكة، بوشارب)

 .متوسط األجورو وفق متغيرات اقتصادية كالمستوى العام ألسعار االستيالك، 
( بين متوسطات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

حول )العوامل التي تؤثر عمى تطبيق قانون الحد األدنى درجات تقدير أفراد عينة الدراسة 
 .طبيعة العمل إلى في قطاع غزة( تعزى لألجور

 طبيعة العمل –اختبار" التباين األحادي " نتائج  (:5.26جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 يومي مؤقت دائم 

 0.668 0.405 5.94 5.69 5.97 المنافسة

 0.157 1.883 6.53 5.36 5.84 نظام الضرائب

 0.170 1.800 6.64 6.97 6.43 البطالة
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 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 يومي مؤقت دائم 

 0.052 3.041 4.50 3.39 4.13 الرقابة الحكومية

 0.118 2.182 4.25 3.77 4.64 الدور النقابي

 0.179 1.746 5.62 4.98 5.36 العوامل االقتصادية

 0.032 3.571* 6.11 4.77 5.86 تطبيق قانون الحد األدنى لألجور

 0.061 2.865 5.79 4.92 5.51 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللةات الفرق بين المتوسط *

 يمكن استنتاج ما يمي:( 5.26الموضحة في جدول )من النتائج 
 من مستوى الداللة أقل" "التباين االحادي المقابمة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

وبذلك يمكن استنتاج أنو توجد فروق ذات  "،لألجورتطبيق قانون الحد األدنى " لمجال 0.05))
 طبيعة العملتعزى إلى  ىذا المجالعينة الدراسة حول داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 

بأن الشركات  وىذا يفسر، نرفض الفرضية، وعميو الذين طبيعة عمميم يومي لصالح وذلك
 ائم.تسعى الستقطاب العمال لمعمل لدييا بشكل يومي بدل الد

 أكبر (.Sig)القيمة االحتمالية أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال وبذلك يمكن استنتاج أنو  0.05مستوى الداللة  من

وعميو نقبل ، طبيعة العملعينة الدراسة حول ىذه المجاالت تعزى إلى متوسطات تقديرات 
بأن الشركات تقوم باستيعاب العمال لمعمل بالمياومة بدل العمل الدائم،  فرضية، وىذا يفسرال

ذلك نتيجة عدم استقرار األوضاع لدى الشركات والخوف من التوظيف الدائم  ويعزو الباحث
مع بعض واتفقت ىذه النتائج وتحمل األعباء االقتصادية والقانونية لدى الموظفين الدائمين، 

م( والتي أظيرت أىمية التعرف عمى المتغيرات المؤثرة في 2155)أبو حمدة،  ت كدراسةالدراسا
متوسط أجور العاممين في القطاع الصناعي والتي تمثمت في عدد ساعات العمل اليومية وعدد 

 سنوات التعميم التي تمكن منيا العامل، والخبرة في عممو وسنو.
( بين متوسطات α ≤ 0.05وى داللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست -

حول )العوامل التي تؤثر عمى تطبيق قانون الحد األدنى درجات تقدير أفراد عينة الدراسة 
 .الراتب الشيري إلى لألجور في قطاع غزة( تعزى
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 الراتب الشيري –اختبار" التباين األحادي " نتائج  (:5.27جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

قيم
ال

ية 
مال
الحت

ة ا (
S

ig
).

 
1500 
شيكل 
 فأقل

1500-
2500 
 شيكل

2500-
3500 
 شيكل

3500 
شيكل 
 فأكثر

 0.333 1.150 6.46 5.95 5.81 5.45 المنافسة

 0.215 1.515 5.86 4.95 5.76 6.23 نظام الضرائب

 0.363 1.075 6.32 6.53 6.74 7.07 البطالة

 0.758 0.394 4.05 3.83 3.94 3.48 الرقابة الحكومية

 0.897 0.199 4.37 4.36 4.10 3.97 الدور النقابي

 0.877 0.228 5.48 5.08 5.22 5.19 العوامل االقتصادية

 0.844 0.273 5.06 5.12 5.57 5.30 تطبيق قانون الحد األدنى لألجور

 0.919 0.166 5.41 5.09 5.33 5.22 جميع المجاالت معا

المقابمة الختبار  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  (5.27الموضحة في جدول )من النتائج 
وبذلك  لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً  (0.05) من مستوى الداللة أكبر "التباين األحادي"

عينة الدراسة حول توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ال  يمكن استنتاج أنو
وعميو نقبل الفرضية، وىذا ، الراتب الشيريتعزى إلى  معاً والمجاالت مجتمعة  ىذه المجاالت

ذلك  ويعزو الباحثبأن الشركات تمتزم بدفع الرواتب لدى العاممين لدييا بالحد المطموب، يفسر 
مع بعض الدراسات  اتفقت ىذه النتائجو استقرار األوضاع االقتصادية لدى بعض الشركات  إلى

العاممين دون الحد األدنى بحسب أجر جود تفاوت بنسب و (، التي أظيرت 2154)فالح،  كدراسة
حجم المنشأة مقاسًا بعدد العاممين، وأن وسيط األجر الشيري لمعاممين بأجر دون الحد األدنى يبمغ 

 ( شيكل.1000)
( بين متوسطات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

ل )العوامل التي تؤثر عمى تطبيق قانون الحد األدنى حودرجات تقدير أفراد عينة الدراسة 
 .المسمى الوظيفي إلى لألجور في قطاع غزة( تعزى
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 المسمى الوظيفي –اختبار "التباين األحادي" نتائج  (:5.28جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

S
ig

).
 

 أخرى ميندس إداري

 0.113 2.223 6.04 5.59 6.41 المنافسة

 0.131 2.069 5.11 5.72 6.45 نظام الضرائب

 البطالة
7.12 6.71 6.47 1.219 0.300 

 0.114 2.219 4.20 3.52 4.38 الرقابة الحكومية

 0.084 2.540 4.83 3.82 4.46 الدور النقابي

 0.098 2.379 5.29 5.02 5.79 العوامل االقتصادية

 0.085 2.526 5.12 5.14 6.49 ورتطبيق قانون الحد األدنى لألج

 0.064 2.822 5.24 5.06 6.01 جميع المجاالت معا

 المقابمة الختبار (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 5.28الموضحة في جدول )من النتائج 
وبذلك لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  0.05 من مستوى الداللة أكبر ""التباين األحادي

عينة الدراسة حول توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ال  نتاج أنويمكن است
وعميو نقبل الفرضية، وىذا ، المسمى الوظيفيوالمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى  ىذه المجاالت

ذلك إلى  ويعزو الباحثبأن الشركات تستقطب الموظفين حسب طبيعة العمل وحاجتيا لو،  يفسر
عاممة في مجال المقاوالت لدييا نظام وظيفي تعمل بو حسب الحاجة وحسب أن الشركات ال

 مع بعض الدراسات كدراسة واتفقت ىذه النتائجاستقرار العمل واستمرار المشاريع العمرانية، 
((Hänilane, 2017 الموظفين عمى كبير سمبي أثر ليا لألجور األدنى الحد بأن وجود زيادة 

لألجور، وىناك تأثير سمبي لمذين يتمقون تعميمًا منخفضًا  األدنى الحد ييربتغ مباشرة يتأثرون الذين
 عن الذين يتمقون التعميم األعمى بخصوص األجور.

 :ممخص الفصل 5.7
الوصف اإلحصائي لعينة الدارسة حسب الجنس والعمر والمؤىل  تم في ىذا الفصل عرض

الشيري والمسمى الوظيفي وطبيعة العممي واستالم األجر وطبيعة عمل الشركة وحسب الراتب 
العمل، ومن ثم التعرف عمى المحل المعتمد في الدراسة وثم تحميل فقرات االستبانة في كافة 
المجاالت المذكورة )المنافسة والبطالة ونظام الضرائب ودور الرقابة الحكومية والدور النقابي(، وبعد 

  رضيات رئيسية. ذلك تم اختبار فرضيات الدراسة وتنقسم إلى ثالثة ف
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 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات 

 :مقدمة 6.1

في ضوء ما خمصت إليو الدراسة ومن خالل ربطيا باإلطار النظري وبالدراسات السابقة 
اع غزة العوامل التي تؤثر عمى تطبيق قانون الحد األدنى لألجور في قط التي تناولت موضوع "

، يتضمن ىذا الفصل ممخصًا  "شركات المقاوالت العاممة في مدينة حمد القطرية :دراسة حالة"
ألىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، وكذلك أىم التوصيات المقترحة بناًء عمى ما توصمت 
إليو الدراسة من نتائج والتي قد تساىم في معالجة نقاط الضعف من أجل تحقيق األىداف 

 المنشودة.

 :النتائج 6.2

  لدى الشركات في تطبيق الحد األدنى لألجوركافي وجود التزام عدم. 
  وجود منافسة قوية بين الشركات في تحديد الحد األدنى لألجور والذي بدوره يؤثر بشكل

 .كبير عمى أداء الشركة في استقطاب الموظفين والعمال لدييا وجودة العمل
 لتزام في القوانين والموائح الخاصة المقررة عمييا ووجود إفع الضرائب أن الشركات تد

 .بالضرائب

  مادية عمى األجر األساسي لمعاممين فيياالحوافز العالوات و بعض التقدم الشركة. 

  وجود أعداد كبيرة من الخريجين العاطمين عن العمل، وعدم قدرة استيعاب السوق المحمي
 .ليم وضعف االقتصاد الفمسطيني

 متابعة من قبل الحكومة في مساعدة الموظفين والعمال في الشركات العاممة  عدم وجود
تمكين القوى العاممة من تقديم الشكاوى العمالية عمى منشآت  بقطاع اإلنشاءات وغيرىا

 .القطاع الخاص في حال وجود مخالفات ألحكام قانون العمل

 خاصة بالعاممين في عدم وجود دور نقابي فعال في متابعة األنشطة والفعاليات ال
تمثل وعدم تمكين نقابة العمال من أن القطاعات المختمفة وخاصة قطاع المقاوالت، 

 والقيام بالعمل المنوط بيا. العمال وتدافع عن حقوقيم االقتصادية واالجتماعية

  ًوجود استقرار في قطاع غزة  عدم ، نتيجةأن نسب البطالة في قطاع غزة مرتفعة جدا
 .القطاع ئيسية أىميا الحصار المفروض عمىلعدة متغيرات ر 
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 .تمتزم الشركات في صرف رواتب موظفييا كل نياية شير واتباع نظام أجور جيدة 

  ق أن الموظفين الجدد والذين يعممون داخل الشركات ىم من الخريجين الذين التحقوا بسو
 العمل بعد االنتياء من الدراسة.

  اإلنشائية وشركات المقاوالت يستقر الوضع أن الموظفين الذين يعممون في المنشآت
االجتماعي ليم من خالل االستمرار في العمل بالمنشأة. 

  أن الشركات الخاصة وقطاع المقاوالت يستقطب الخريجين أصحاب الكفاءة من
 التخصصات والمؤىالت العممية.

  دفعو بشكل شيري.ا بشكل يومي عن دفع رواتب العاممين لدييتفضل بعض الشركات 

  تستقطب الشركات الموظفين والعمال لدييا لمعمل بالمياومة بدل الدائم، وذلك حسب
 حاجة العمل وطبيعة العمل. 

 (: ممخص النتائج6.1جدول )
 النتيجة قبول/رفض الفرضية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
( بين α ≤ 0.05مستوى داللة )

متوسطات درجات تقدير أفراد عينة 
ل )العوامل التي تؤثر عمى حو الدراسة 

تطبيق قانون الحد األدنى لألجور في 
 .إلى الجنس قطاع غزة( تعزى

 قبول الفرضية

جميع العوامل االقتصادية تؤثر 
عمى كال الجنسين وضرورة المساواة 
بين الذكور واإلناث في الشركات 

 المقاولة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
بين  (α ≤ 0.05مستوى داللة )

متوسطات درجات تقدير أفراد عينة 
حول )العوامل التي تؤثر عمى الدراسة 

تطبيق قانون الحد األدنى لألجور في 
 إلى العمر. قطاع غزة( تعزى

 قبول الفرضية

ىناك عالقة طردية بين سنوات 
التعميم لدى الموظف واألجور التي 
يتقاضيا، وجود االختالف بين 

 اجاألجور المتعمقة بحسب اإلنت

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال 
متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول 
ىذا المجال تعزى إلى الحالة االجتماعية 
وذلك لصالح الذين حالتيم االجتماعية 

 .أعزب

 نرفض الفرضية

أظيرت وضع حد أدنى لألجور 
مرتبطًا بالوضع االقتصادي العام 
وجدول غالء المعيشة بشكل يضمن 

 يجابي لمخزينة.مردود إ

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول 

وضع حد أدنى لألجور مرتبطًا  قبول الفرضية
بالوضع االقتصادي العام وجدول 
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ىذه المجاالت تعزى إلى الحالة 
 .االجتماعية

غالء المعيشة بشكل يضمن مردود 
 إيجابي لمخزينة

داللة إحصائية بين ال توجد فروق ذات 
متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول 

المؤىل ىذه المجاالت تعزى إلى 
 .العممي

 قبول الفرضية
أن الشركات الخاصة وقطاع 
المقاوالت يستقطب الخريجين 
أصحاب من كافة التخصصات 

 .والمؤىالت العممية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
( بين α ≤ 0.05مستوى داللة )

متوسطات درجات تقدير أفراد عينة 
حول )العوامل التي تؤثر عمى الدراسة 

تطبيق قانون الحد األدنى لألجور في 
إلى طبيعة عمل  قطاع غزة( تعزى

 .الشركة

 قبول الفرضية

توفير المعدات الالزمة في تطوير 
 العمل.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول 

طبيعة عمل ه المجاالت تعزى إلى ىذ
، وذلك لصالح الشركات التي الشركة

 طبيعة عمميا دىان

 نرفض الفرضية

ذلك بأن الشركات المقاولة العاممة 
في مجال الدىان يمكن االعتماد 
عمىيا بشكل كبير في المشاريع 

 العمرانية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
حول  متوسطات تقديرات عينة الدراسة

 .استالم األجرىذه المجاالت تعزى إلى 
 قبول الفرضية

بالتزام الشركات بدفع رواتب 
 الموظفين في الموعد المقرر. 

 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول ىذه 

، وذلك استالم األجرالمجاالت تعزى إلى 
لصالح الذين يستممون أجورىم يومي/ 

 ./ نصف شيريأسبوعي

 نرفض الفرضية

بأن الشركات تفضل بدفع رواتب 
العاممين لدييا بشكل يومي عنو 

 .بدفعو بشكل شيري

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول 

 طبيعة العملىذا المجال تعزى إلى 
 .وذلك لصالح الذين طبيعة عمميم يومي

 نرفض الفرضية

تسعى الستقطاب  بأن الشركات
العمال لمعمل لدييا بشكل يومي 

 بدل الدائم.
 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول 

 .طبيعة العملىذه المجاالت تعزى إلى 
 قبول الفرضية

بأن الشركات تقوم باستيعاب العمال 
 لمعمل بالمياومة بدل العمل الدائم

ت داللة إحصائية بين ال توجد فروق ذا
متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول 
ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا 

 قبول الفرضية
أن الشركات تمتزم بدفع الرواتب 
 لدى العاممين لدييا بالحد المطموب
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 .الراتب الشيريتعزى إلى 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول 
ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا 

 .المسمى الوظيفيتعزى إلى 
 قبول الفرضية

بأن الشركات تستقطب الموظفين 
 حسب طبيعة العمل وحاجتيا لو



 :التوصيات 6.3

من خالل نتائج الدراسة التي سبق ذكرىا يورد الباحث فيما يمي أىم التوصيات المتعمقة بيا، 
بتطبيق قانون الحد األدنى لألجور لدى شركات المقاوالت  دة االىتماموالتي من شأنيا العمل عمى زيا

 في قطاع غزة.
  لتزام الشركات بقانون   العمل الفمسطيني.ضرورة تطبيق نظام الحد األدنى لألجور وا 
  ومعاقبة  ،مراقبة تطبيق الحد األدنى لألجورنظام رقابة حكومية واضح في ضرورة تفعيل

 بيق قانون الحد األدنى لألجور.ممتخمفين عن تطلالحكومة 
  بسبب الوضع االقتصادي الصعب لدى قيام الشركات بتقديم العالوات وزيادة األجور

 زيادة معدالت األجور بطريقة دورية.و  العمال
  تنمية  والذي بدوره يساعد في  نظام ضرائب جيد ومنصف لمشركاتوضع قانون ضرورة

 عمل الشركات والمجتمع. واستقرار 
 الشركات عن المعمومات الخاصة بيا لدى الحكومة والمساىمة في دفع الضرائب  إفصاح

 وتحمل المسئولية المجتمعية.

  لدى موظفييا وما ينعكس ذلك عمى محفزات تنافسية مادية وضع لأن تسعى الشركات
 الشركات.  يأداء العاممين ف

  مال في الشركات مساعدة الموظفين والعتشكيل فرق مختصة من قبل الحكومة لمتابعة و
تمكين القوى العاممة من تقديم الشكاوى العمالية في ل العاممة بقطاع اإلنشاءات وغيرىا

 .حال وجود مخالفات ألحكام قانون العمل

  وتفعيل النشاطات الخاصة  لمدفاع عن حقوق العمالتفعيل دور النقابات العمالية  و
 بالعمال.
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 وعدم استغالل الموظفين والعمال نتيجة لسوء  تقديم مقترحات لمعالجة البطالة بقطاع غزة
 األوضاع االقتصادية.

  منافسة شريفة بين الشركات تؤدي إلى تحسين بيئة العمل والقدرة عمى ضرورة وجود
 استقطاب الموظفين والعمال ذوي الكفاءة العالية.

 :الخطة التنفيذية لتنفيذ التوصيات 6.3.1
 التوصيات(: الخطة التنفيذية لتنفيذ 6.2جدول )

الجية المسئولة عن  التوصية
 التنفيذ

 اإلطار الزمني آليات التطبيق

ضرورة تطبيق نظام 
الحد األدنى لألجور 
لتزام الشركات بقانون  وا 

  العمل الفمسطيني.

  الحكومة

تشكيل فرق مختصة  -
من قبل وزارة االقتصاد 

 والعمل.

إصدار كتيبات  -
وبروشورات خاصة 
بقانون الحد األدنى 

ألجور وقانون العمل ل
 الفمسطيني.

 

 مستمر

نظام رقابة ضرورة تفعيل 
حكومية واضح في 
مراقبة تطبيق الحد 

، ومعاقبة األدنى لألجور
ممتخمفين عن لالحكومة 

تطبيق قانون الحد 
 األدنى لألجور.

 )وزارة العمل( الحكومة

تشكيل فرق مختصة  -
الجيات من قبل 

 المختصة.

تعميمات خاصة إصدار  -
انون الحد األدنى بق

 لألجور. 

 مستمر

قيام الشركات بتقديم 
العالوات وزيادة األجور 
بسبب الوضع 
االقتصادي الصعب لدى 

زيادة معدالت و  العمال
 األجور بطريقة دورية.

 الشركات المقاولة

االلتزام بصرف الرواتب  -
ووضع نظام خاص 

 بالشركات.

 
 مستمر

ضرورة وضع قانون 
نظام ضرائب جيد 

والذي  صف لمشركاتومن
تنمية  بدوره يساعد في 

عمل الشركات واستقرار 

 الحكومة

إطالع الشركات عمى  -
نظام الضرائب 

 المقررة.

إصدار التعميمات  -

 مستمر
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الجية المسئولة عن  التوصية
 التنفيذ

 اإلطار الزمني آليات التطبيق

 والمجتمع. 

 

بتطبيق النظام عمى 
 جميع الشركات.

 

ذلك إفصاح الشركات 
عن المعمومات الخاصة 
بيا لدى الحكومة 
والمساىمة في دفع 

تحمل الضرائب و 
 المسئولية المجتمعية.

 

الشركات المقاولة + 
 الحكومة

وضع تعميمات حول  -
أىمية دفع الضريبة 
عمى الشركة 

 والمجتمع.

مكافأة الشركات  -
 الممتزمة بالدفع.

 مستمر

أن تسعى الشركات 
محفزات تنافسية وضع ل

لدى موظفييا وما مادية 
ينعكس ذلك عمى أداء 
 العاممين في الشركات. 

 

 المقاولةالشركات 

تشجيع الموظفين  -
عمى العمل بأعمى 

 كفاءة.

قرار  - صرف مكافآت وا 
 الئحة حوافز.

 مستمر

تشكيل فرق مختصة من 
قبل الحكومة لمتابعة 
ومساعدة الموظفين 
والعمال في الشركات 
العاممة بقطاع 
 اإلنشاءات وغيرىا

تمكين القوى العاممة من ل
تقديم الشكاوى العمالية 
ت في حال وجود مخالفا
 .ألحكام قانون العمل

 

 الحكومة والنقابات العمالية

تشكيل مختصين  -
 لمتابعة الشركات.

تشكيل مختصين من  -
النقابة لمتابعة شكاوى 

 العمال والموظفين.
 مستمر

تفعيل دور النقابات 
لمدفاع عن العمالية  و 

وتفعيل  حقوق العمال
النشاطات الخاصة 

 بالعمال.

 

النقابات العمالية والشركات 
 لمقاولةا

نقابات تشكيل  -
 العمالية.

 إقرار أنشطة. -

 لجنة لممتابعة. -

 مستمر
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الجية المسئولة عن  التوصية
 التنفيذ

 اإلطار الزمني آليات التطبيق

السعي لتقديم مقترحات 
لمعالجة البطالة بقطاع 
غزة وعدم استغالل 
الموظفين والعمال نتيجة 
لسوء األوضاع 

 االقتصادية.

 

وزارة العمل وباحثين 
 مختصين 

تقديم دراسات حول  -
مخاطر البطالة 

 وأىمية معالجتيا.

احصائيات  تقديم -
حول أعداد العاطمين 

 والعاممين.

 مستمر

المنافسة الشريفة بين 
الشركات تؤدي إلى 
تحسين بيئة العمل 
والقدرة عمى استقطاب 
الموظفين والعمال ذوي 

 الكفاءة العالية.

 

الحكومة والشركات 
 المقاولة

متابعة الشركات  -
وجودة العمل من 
خالل متابعة العمل 
 رمستم عمى أرض الميدان.

 :دراسات مقترحة 6.3.2

 . محدات نظام األجور والتعويضات في القطاع الخاص.1
 . اتجاىات األجور وأثرىا عمى التطورات االقتصادية في قطاع غزة.2
 . عالقة األجور بتقمب األسعار وأثرىا عمى حجم العمالة.3
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 المراجع

 :أواًل/ المراجع العربية
م(، تحميل واقع الرقابة اإلدارية من وجية نظر العاممين اإلداريين 2000نان بدري، )اإلبراىيم، عد

(، 1العدد ) مجمة أبحاث اليرموك،في الجامعات األردنية الحكومية، دراسة ميدانية محكمة، 
63-74. 

م(، 2017/يوليو/19) االتحاد العام لنقابات عمال فمسطين، موقع الكتروني، تاريخ اإلطالع
 /http://www.pgftu.org: الموقع

: تاريخ اإلطالع اليات تنفيذ مشروع مدينة حمد،آم(،2016المقاولين الفمسطينيين، )اتحاد 
الموقع:،(م2017/يوليو/25)

?page=news_det&id=2914http://www.pcu.org.ps/ar/ 
 (،2012-1996العوامل المؤثرة عمى معدل البطالة في فمسطين )م(، 2010األسطل، محمد، )

)رسالة ماجستير غير منشورة(، قسم اقتصاديات التنمية، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية 
 بغزة، فمسطين.

، تاريخ مى اهلل عميو وسممالعامل واألجير في ىدي النبي البشير صم(، 2014، )إسالم ويب
 http://articles.islamweb.net، (م21/7/2017) :اإلطالع

 ، مطبعة أبناء الجراح، فمسطين.2ط، القواعد المنيجية لبناء االستبيان ،(2010الجرجاوي، زياد)
، الموقع:(م2017/يوليو/17) :اإلطالع(، موقع الكتروني، تاريخ 2016جريدة المحاسبين، )

http://almohasben.com/ 

أثر الحوافز المادية والمعنوية في تحسين أداء العاممين في م(، 2011الجساسي، عبد اهلل حمد، )
ريطانية لمتعميم (، األكاديمية العربية الببحث منشور، )وزارة التربية والتعميم بسمطنة عمان

 العالي، عمان.
، رام اهلل، مسح القوى العاممة الفمسطينيةم(، 2010إلحصاء الفمسطيني، )الجياز المركزي ل

 فمسطين.
 م.2011 أداء االقتصاد الفمسطيني،الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، 
 م.2015، أداء االقتصاد الفمسطينيالجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، 

 م.2012، أطمس تعداد المنشآت في فمسطينياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، الج
النزاىة  ، موقع الكتروني،، تقريرغياب الرقابة وسع دائرة الفسادم(، 2013حرز اهلل، رشا، )

https://www.aman-:الموقع ،(م2017/يوليو/20) والفساد، تاريخ اإلطالع:

center/1909.html-palestine.org/ar/media 

http://www.pgftu.org/
http://www.pcu.org.ps/ar/?page=news_det&id=2914
http://www.pcu.org.ps/ar/?page=news_det&id=2914
http://articles.islamweb.net/
http://almohasben.com/
https://www.aman-palestine.org/ar/media-center/1909.html
https://www.aman-palestine.org/ar/media-center/1909.html
https://www.aman-palestine.org/ar/media-center/1909.html
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 ، القاىرة، مصر.2ط، (، ميارات العمل النقابيم2001حسن، عماد الدين، )
ىيكل ومحددات األجور في الصناعة الفمسطينية وأثرىما عمى م(، 2004الحسون، بدر فييم، )
مية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، (، كبحث منشور) ،القدرة التنافسية

 فمسطين.
مجمة بحوث م(، المسئولية المجتمعية لممقاوالت: مدخل عام، مقال، 2011الحسين، شكراني، )
 .255-210(، ص56+55، العدد )اقتصادية عربية

ألجور سياسات األجور وعمميات اإلصالح اإلداري ليياكل ام(،  2007حسين، نفيسة عثمان، )
)رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية الدراسات التجارية، جامعة السودان  بالقطاع العام،

 لمعموم والتكنولوجيا، الخرطوم، السودان.
 مؤسسة الوراق لمنشر. ،عماناألردن،  ،1ط ،مناىج البحث العممي ،(2006الحمداني، موفق )

 دراسة -الفمسطيني  الصناعي طاعالق في األجور محدداتم(، 2015أبو حمدة، ىديل حسن، )
غزة، )رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة،  قطاع  -حالة

 فمسطين.
م(، تباين األجور والرواتب في شركات القطاع الخاص السعودي، 2003الخولي، سيد فتحي، )
 .32-1ص (2، العدد )مجمة العموم االقتصادية واإلدارية)بحث محكم(، 

أنظمة قياس ورقابة م(، 2012دبيان، السيد عبد المقصود، عبد المطيف، ناصر نور الدين، )
 ، دار التعميم الجامعي، الطبعة األولى، االسكندرية، مصر.التكاليف

األجور في المنشآت االقتصادية السعودية ومدى مسايرتيا م(، 2002الدخيل، خالد بن ابراىيم، )
العدد ، 18 مجمة جامعة دمشق، المجمد)دراسة محكمة(،  المعيشة، لمتغيرات في تكاليف

(2 ،)191-225. 
، رام اهلل، مركز تطوير المؤسسات األىميةم(، 2015الدليل اإلرشادي لقانون العمل الفمسطيني، )

 فمسطين.
مجمة (، إدارة االتصاالت في مشروعاتنا والقدرة عمى المنافسة، مقال، 2001الدميري، أحمد، )

 .83-82(، ص 545العدد ) ميندسين،ال
(، 2، مقال، العدد )مجمة القبسم(، توافق برلين.. لتحسين األجور، 2012دوفرين، آن، )

 .27-25ص
، العدد مجمة القبس: لوموند ديبموماتيكم(، صعوبة الرد النقابي، مقال، 2012دوفرين، آن، )

 .31-30(، ص2)
لمبطالة في األراضي  واالجتماعية يةاالقتصاداألثار م(، 2014الرضيع، حسن عطا، )

 )دراسة بحثية منشورة(. الفمسطينية،
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مجمة رؤية، م(، نظام إعادة الضرائب في فمسطين، دراسة محكمة، 2000أبو ريدة، راضي، )
 .143-142(، ص1العدد )

، مجموعة النيل البطالة في الوطن العربي"المشكمة والحل"م(، 2004الزواري، خالد محمد، )
 ة، الطبعة األولى، القاىرة، مصر.العربي

ار عممية اإلصالح اإلداري والمالي في م(، تقييم سياسة األجور في إط2002زيد، سمطان، )
 .108-87(، ص 286، العدد )مجمة المستقبل العربياليمن، 

دعوى المنافسة غير المشروعة كوسيمة قضائية لحماية المحل م(، 2006السبك، صبري، )
مقارنة(، )بحث محكم(، مجمة كمية الشريعة والقانون، طنطا، جامعة  )دراسة التجاري،

 .2442-465(، ص1األزىر، مصر، العدد )
دراسة  "،سمطة ولي األمر في فرص وظائف مالية "الضرائبم(، 2008سمطان، صالح الدين، )

 ، الواليات المتحدة األمريكية.2طفقيية مقارنة، سمطان لمنشر، 
معايير  تحديد الحد األدنى والحد األقصى لألجور في المنظور  م(،2013شحاتو، حسين، )

 (، جامعة األزىر، مصر.مقال، )االقتصادي اإلسالمي
 الحصار االسرائيمي وتقويض فرص التنمية في قطاع غزة،م(، 2011شقورة، محمد فتحي، )

 م(،2017/فبراير/15تاريخ اإلطالع: ) تقرير.
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/246837.html 

االحتكار والممارسات المقيدة لممنافسة في ضوء قوانين م(، 2010الشناق، معين فندي، )
 ، دار الثقافة لمنشرو التوزيع، عمان.1ط، المنافسة واالتفاقيات الدولية

 ،المشاكل التي تواجو قطاع المقاوالت االنشائية في فمسطينم(، 2013اس جمال، )شويكي، إين
)رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، 

 فمسطين.
م(، العالقة بين نظم المعمومات والميزة التنافسية في نظام 2004ي، )بدر، فاد، الشيخ، فؤاد

  .27-22، (3، العدد )44المجمد ، دورية اإلدارة العامةة األردني، عمان، قطاع األدوي
م(، تحميل العالقة بين معدالت التضخم واألجور الحقيقية في االقتصاد 2015صبيح، ماجد، )

مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات االقتصادية (، )بحث(، 2013-2004الفمسطيني لمفترة )
 .97-74 واإلدارية،

 ، تقرير.الحد األدنى لألجور قرار بقانون ال يطبقم(، 2016لمرصد، )صحيفة ا
، الغرفة  المرير في عيد العمال العالمي واقع عمال قطاع غزةم(، 2009الطباع، ماىر، )

 التجارية، تقرير، غزة، فمسطين.

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/246837.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/246837.html
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ضريبة الرواتب واألجور وأثرىا عمى خزينة السمطة الوطنية م(، 2009عامر، مصطفى سالمة، )
)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة النجاح  (،2007-2004لفمسطينية )من عام ا

 الوطنية، نابمس، فمسطين.
وتعديالتو من  2011دراسة تقييمية لقانون ضريبة الدخل لعام م(، 2015عبد الكريم، وآخرون، )
لمي المبادرة الفمسطينية لتعميق الحوار العا، واالجتماعية االقتصاديةمنظور العدالة 

  اطي، القدس، فمسطين.والديمقر 
محددات أجور خريجي الجامعات في السودان في الفترة م(، 2008عبد اهلل، الطيب محمدين، )

)رسالة دكتوراه غير منشورة(، كمية الدراسات العميا، جامعة السودان لمعموم  م،1997-2006
 والتكنولوجيا، السودان.

مفيومو  -البحث العممي (،2001الحق، كايد ) الرحمن، وعبد عبيدات، ذوقان وعدس، عبد
 دار الفكر لمنشر والتوزيع، عمان. ،1ط،وأدواتو وأساليبو
لكمية في المممكة االقتصادية اوالمتغيرات العالقة بين األجور م(، 2016العتيبي وآخرون، )
ارة )رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية إد م(،2015-1991)الفترة  خاللالعربية السعودية 

 األعمال، جامعة الممك سعود، المممكة العربية السعودية.
م(، أثر المتغيرات االقتصادية الكمية عمى مستويات األجور في 2013عثمان، ذو النون، )

 (،8)9 ،مجمة جامعة بخت الرضا العمميةم، 2009-1970السودان، دراسة قياسية 
1858-6139. 

، قسم العموم اع الخاص العراقي وسبل النيوض بوواقع القطم(، 2015العزاوي، كريم عبيس، )
 المالية، جامعة بابل، العراق.

واقع التخطيط االستراتيجي في قطاع المقاوالت، دراسة ميدانية عمى م(، 2005عطا اهلل، سمر، )
، )رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية التجارة، الجامعة شركات المقاوالت في قطاع غزة

 سطين.اإلسالمية، غزة، فم
قطاع المقاوالت : الشركات توقف عمميا وتحمل المسؤوليات لموزارات م(، 2000عفيفة، وسام، )

 ، تقرير."والبمديات و"بكدار
م(، البطالة في سورية، أسبابيا وسبل معالجتيا مع إشارة خاصة 2011عمر، محمد جميل، )

(، ص 2، العدد )يضةمجمة النإلى التجربة المصرية في مكافحة البطالة، دراسة محكمة، 
55-90. 

م(، العوامل المؤثرة في إنتاجية العمال 2013العمري، محمد وليد، حميدات، وليد محمود، )
، (1) 9، مجمة أردنية في إدارة األعمالواألجور في قطاع الصناعات التحويمية األردني، 

 .66-50ص
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مجمة ابة ألعضائيا، مقال، م(، الخدمات النقابية التي تقدميا النق2005عواد، أبو الفتوح، )
 .17-16(، 588، العدد )الميندسين

، )رسالة أثر األجور عمى أداء العاممين في القطاع الحكوميم(، 2004عوض، سمية أحمد، )
ماجستير غير منشورة(، كمية الدراسات التجارية، جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا، 

 الخرطوم، السودان.
تقييم واقع الرقابة الداخمية في المؤسسات الخدمية  م(، 2000) يل،إسماع ش عيا  ،شعيا أبو

معيد لدراسات العميا  ،غير منشورة( ماجستير  رسالة ) الفمسطينية من وجية نظر ادارتيا،
 لمعموم التجارية واالقتصادية، جامعة القدس، فمسطين. 

ساد المالي واإلداري في م(، الرقابة الحكومية ودورىا في مواجية الف2016العيساوي، عوض، )
مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات خالفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو، بحث محكم، 

 .52-34، (1 )4، االقتصادية واإلدارية
 ، تقرير.قانون الحد األدنى لألجورم(، 2015عيسى، حنا، )

دراسة تحميمية، المممكة  ،الحد األدنى ألجور العمالة الوافدةم(، 2013الغرفة التجارية لمصناعة، )
 العربية السعودية.

 ،(2017/يوليو/26)، تاريخ اإلطالع: مشروع مدينة حمد القطريةغرفة تجارة وصناعة غزة، 
 ./http://www.gazacham.ps الموقع:

سمسمة دورية تعنى بقضايا ، م(، القدرة التنافسية وقياسييا2003الغزالي، عيسى، وديع، محمد، )
 (.24، العدد )التنمية في األقطار العربية

(، 185، العدد )، المجمة الدولية لمعموم االجتماعيةم(، أخالقيات المنافسة2005فارو، باتريك، )
43-57. 

، دار 1ط، المحاسبة الضريبية عمى الرواتب واألجورم(، 2007الفريحات، ياسر صالح، )
 توزيع، عمان، األردن.المناىج لمنشر وال

أثر استراتيجية األجور والمرتبات عمى أداء العاممين في شركة م(، 2008الفكي، عثمان أحمد، )
)رسالة دكتوراه غير منشورة(، كمية العموم م(، 2007-2003سكر كنانة، دراسة ميدانية )

 اإلدارية، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان.
"تقييم االمتثال لنظام الحد األدنى لألجور في المحافظات نوان: م(، بع2014الفالح، بالل، )

، معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني )ماس(، رام اهلل، الشمالية )الضفة الغربية(
 فمسطين.

تقييم كفاءة سوق العمل الفمسطيني، معيد أبحاث السياسات م(، 2016الفالح، بالل، )
 رام اهلل، فمسطين.، االقتصادية الفمسطيني )ماس(

http://www.gazacham.ps/


534 
 

 (.7ط )م(، فمسطين، 2000قانون العمل الفمسطيني، )
)دراسة غير منشورة(، مركز بيسان  النظام الضريبي الفمسطيني،م(، 2011قباجة، محمد، )

 لمبحوث واإلنماء، شبكة المنظمات األىمية، رام اهلل، فمسطين.
 ، تقرير.حقوقيم تغييب القانون يحرم العمال أدنىم(، 2015أبو قمر، أحمد، )

االستثمار والتمويل في فمسطين بين آفـاق التنميـة والتحديـات م(، 2005أبو القمصان، خالد، )
دراسة تحميمية، ورقة عمل، المؤتمر العممي لكمية التجارة بالجامعة اإلسالمية،  المعـاصـرة،

 غزة، فمسطين.
، (م2017/يوليو/22) االطالع: موقع الكتروني، تاريخ حقوق العمال وواجباتيم،لوح، محمد، 
 /http://www.drmalo.com الموقع:

م(، دراسة ميدانية عن العمل واألجور لالجئين الفمسطنيين في لبنان: معدل 2009مرة، رأفت، )
 لعودة،مجمة ا( دوالرات في اليوم الواحد ينفق معظميا عمى الطعام والمباس، 10األجر )
 .10-8(، ص17العدد )

دارة، الشركة العالمية لمنشر المقاوالت م(،2003) مزبودي، يحيى، االسكندرية،  ،1ط، عمم وفن وا 
  مصر.

اآلثار المحتممة لتبني السمطة الوطنية الفمسطينية لسياسة م(، 2010مساليا، ماركو، وآخرون، )
 ة الفمسطيني ماس، رام اهلل، فمسطين.معيد أبحاث السياسات االقتصادي الحد األدنى لألجور،

 العمل قانون تطبيق تأثيراتم(، 2007ماس، ) –الفمسطيني  االقتصادية السياسات أبحاث معيد
 ، دراسة ميدانية، غزة، فمسطين.الخاص القطاع تنافسية عمى الفمسطيني

 تخدمام(، 2006معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني )ماس،(،صرصور، شاكر، )
، رام اهلل، واآلفاق الواقع :الفمسطينية األراضي في المنظم غير القطاع في اإلنشاءات
 فمسطين.

 ، الكويت.تقرير التنافسية العربيةم(، 2003المعيد العربي لمتخطيط، )
"دور قطـاع اإلنـشاءات واإلسـكان فـي التنميـة  م(،2003، )مكحول، باسم، وعطياني، نصر

رام اهلل،  ماس(،-أبحـاث الــسياسات االقتـصادية الفمــسطيني معيد"، ينيةاالقتـصادية الفمــسط
 فمسطين.

( الحد األدنى لألجور 2008/2009التقرير العالمي لألجور )م(. 2008منظمة العمل الدولية، )
 سويسرا.-، نحو سياسة متناسقة، جنيفوالمفاوضات الجماعية

 /http://mol.ps .(م13/7/2017) خ اإلطالع:م(، تاري2017فمسطيني، )موقع وزارة العمل ال
، م(24/7/2017) :تاريخ اإلطالع مدينة حمد القطرية،موقع ويكيبيديا، 

https://ar.wikipedia.org 

http://www.drmalo.com/
http://mol.ps/
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https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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العاممين في شركات ومؤسسات أنظمة األجور وأثرىا عمى أداء م(، 2004ناصر، سومر أديب، )
، )رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية القطاع العام الصناعي في سورية، دراسة ميدانية
 االقتصاد، قسم إدارة األعمال، جامعة تشرين، سوريا.

أثر الخصائص الفردية لألفراد عمى التباين في أجورىم في م(، 2003نصر، كمثوم سالمة، )
سالة ماجستير غير منشورة(، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح )ر االقتصاد الفمسطيني، 

 الوطنية، نابمس، فمسطين.
دور ىيئة تشجيع االستثمار في تشجيع االستثمار المحمي واألجنبي في م(، 2008ي، )نصر، لؤ 

، )رسالة ماجستير غير منشورة(، إدارة األعمال، كمية التجارة، الجامعة دراسة حالة -فمسطين
 المية بغزة، فمسطين.اإلس

، دار المسيرة لمنشر 1ط الضرائب ومحاسبتيا،م(، 2002نور، عبد الناصر، الشريف، عميان، )
 والتوزيع والطباعة، عمان، األردن.

أزمة انقطاع الرواتب وعالقتيا بأداء العاممين في وزارة م(، 2016أبو ىدة، فادي محمد، )
رسالة ماجستير غير منشورة(، أكاديمية اإلدارة ، )الداخمية بالمحافظات الجنوبية بفمسطين

 والسياسة وجامعة األقصى، غزة، فمسطين.
مجمة العموم اإلنسانية م(، السوق اإلسالمية وضوابط المنافسة فيو، 2007الييتي، عبد الستار، )

 .87-50(، 14، العدد ))البحرين(
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 ................................ المحترم/ـة،، األخ األستاذ الدكتور/ 
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،

 الموضوع: تحكيم استبانة

لألجور العوامل التي تؤثر عمى تطبيق قانون الحد األدنى  يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان "
، شركات المقاوالت العاممة في مدينة حمد القطرية"حالة: "دراسة  من خالل "في قطاع غزة 

وذلك استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في إدارة األعمال، وقام الباحث بإعداد 
كومية، المنافسة، نظام الضرائب، البطالة، الرقابة الحاالستبانة المكونة من ستة محاور وىي )

 (.الدور النقابي، مدى تطبيق قانون الحد األدنى لألجور

لذا يأمل الباحث من سيادتكم إبداء آرائكم ومالحظاتكم في فقرات االستبانة وفي مدى توافقيا مع 
( لمفقرة المناسبة مع الحق لسيادتكم بإجراء أي المتغيرات المذكورة، وذلك بوضع إشارة )

قرات المذكورة، مستحضرًا تجاربكم وخبراتكم الميدانية، ىذا وسيكون تعديل أو حذف أو إضافة لمف
خراجيا بصورة مناسبة.  لتوجيياتكم األثر الكبير في تطوير االستبانة وا 

 وأقبموا منا فائق االحترام والتقدير،،،شاكرين لكم تعاونكم، 

 الباحث/ عوني عمر خروف
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 أواًل/ البيانات الشخصية:

 أنثى  ذكر   الجنس
      

      
 30أقل من – 20  عام. 20أقل من    العمر

      

 فأكثر - 40  40أقل من  -30   
      

      
 ثانوية عامة  أقل من ثانوية عامة.   المؤىل العممي

      

 يوس فأكثرر بكالو   دبموم   
    

      
 سباكة  إنشائي   طبيعة عمل المؤسسة

    

 كيربائي                                 دىان          
      

 أخرى  بالط   
    

       
 أسبوعي   يومي   استالم األجر

      

 شيري  نصف شيري   
      
      

      
 مؤقت  دائم   طبيعة العمل

      

   ال شيء   
      

      
      

 أعزب  متزوج   الحالة االجتماعية
      

   أخرى   
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 ثانيًا/ بيانات الدراسة:
مالحظة: الرجاء القيام بتقييم العوامل التي تؤثر عمى تطبيق قانون الحد األدنى لألجور في قطاع 

( تمثل الموافقة بدرجة كبيرة جدًا وتقل 10(، عممًا بأن القيمة )10 – 1غزة، يحث يكون التقييم من )
 بالتدريج.

 المنافسة: /حور األولالم
 (10 – 1) البند م.
  تؤثر المنافسة بين الشركات عمى تحديد حد أدنى لألجور. 1
  تمتزم الشركات في وضع األجور المناسبة رغم المنافسة الكبيرة بين الشركات. 2
  تتأثر المنافسة في جودة العمل بسبب تحديد األجور. 3
  دية لعماليا.تقدم الشركات محفزات تنافسية ما 4
  تقدم الشركات محفزات تنافسية معنوية لعماليا. 5
  يترك العامل الشركة بسبب تنافسية األجور. 6
  يرى العامل أن المنافسة الشريفة بين الشركات تعطيو حقو في اختيار الشركة المناسبة لو. 7

 ثاني/ نظام الضرائب:المحور ال
 (10 – 1) البند م.
  ات في الضرائب بسبب عدم قدرتيا عمى دفعيا.تتيرب الشرك 1
  تمتزم الشركات بدفع الضرائب رغم ارتفاع أجور العمال. 2
  يوجد قانون نظام ضرائب جيد ومنصف لمشركات. 3
  تتحمل الشركة المسئولية المجتمعية بدفع الضرائب المقررة عمييا. 4
  الشركات المقاولة. يساعد قانون الضرائب في تنمية واستقرار العمل في 5
  ييدف نظام الضرائب إلى التنمية االقتصادية ورفع كفاءة الشركات. 6
  يغطي قانون نظام الضرائب جميع شرائح العمال بمختمف قطاعاتيم. 7

 البطالة: ثالث/المحور ال
 (10 – 1) البند م.
  اع نسبة البطالة.يعمل الموظف أو العامل بحد أقل من الحد األدنى لألجور بسبب ارتف 1
  يقبل العامل بأي أجر بسبب عدم وجود فرص عمل مناسبة لو. 2
  تستغل إدارة الشركة العمال بأجور قميمة بسبب العدد الكبير من العمال الباحثين عن عمل. 3
  تيتم الشركة باستقطاب العمال الميرة لدييا لسبب كثرة العمال المعطمين. 4
  ى استقطاب العمال ذوي الكفاءة بسبب بطالة العمال والخريجين.تزيد قدرة الشركة عم 5
تتبنى الشركة سياسة زيادة معدالت األجور بطريقة دورية عمى الرغم من نسبة البطالة  6

 المرتفعة.
 

  ترفع الشركة األجور بين الفينة واألخرى بسبب الوضع االقتصادي الصعب لدى العمال. 7
 الحكومية:الرقابة  رابع/المحور ال

 (10 – 1) البند م.
  يوجد نظام رقابة حكومية واضح في مراقبة تطبيق الحد األدنى لألجور. 1
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  تقدم الحكومة لوائح وقوانين خاصة بالعمل واألجور بالشركات المقاولة. 2
  تساعد الحكومة العمال في تقديم الشكاوى والمساىمة في حميا. 3
  األجور لدى الشركات العاممة بقطاع غزة.تتبنى الحكومة قانون خاص ب 4
  تعاقب الحكومة المتخمفين عن تطبيق قانون الحد األدنى لألجور. 5
  يطمئن العامل بوجود رقابة حكومية تطبق قانون الحد األدنى لألجور. 6
  تمعب الحكومة دور كبير في مساعدة العمال بإستالم حقوقيم. 7

 ي:الدور النقاب خامس/المحور ال
 (10 – 1) البند م.
  توجد نقابة فعالة لمدفاع عن حقوق العمال في األجور العادلة. 1
  تساعد النقابة العاممين في تحديد األجور لدى الشركات المقاولة. 2
  يوجد دور فعال ومؤثر لمنقابات في تفعيل قانون الحد األدنى لألجور. 3
  تم في تقديم المساعدة لو.يشعر العامل باإلرتياح لوجود نقابة تي 4
  يبقى الدور النقابي محدود في كثير من النشاطات الخاصة بالعاممين في شركات المقاوالت. 5
  تيتم النقابة بالعاممين بمعالجة شكوى األجور المقدمة من العمال. 6
  تبادر النقابة في رفع األجور لدى العاممين في الشركات المقاولة. 7

  تطبيق قانون الحد األدنى لألجور: دس/الساالمحور 
 (10 – 1) البند م.
  تعتمد الشركة نظام الحد األدنى لألجور. 1
  تسعى إدارة الشركة لتحسين الوضع المالي لمعاممين في الشركة بطريقة دورية. 2
  تقدم الشركة عالوات وحوافز مادية عمى األجر األساسي لمعاممين فييا. 3
  عالوات وحوافز معنوية عمى األجر األساسي لمعاممين فييا. تقدم الشركة 4
  يتقاضى العامل أجر يكفي لسد احتياجاتو األساسية. 5
  تعتمد الشركة نظام سمم خاص بالرواتب. 6
  يشعر الموظف باالرتياح لوجود نظام الرواتب لدى الشركة. 7
  اممين.تطبق الشركة القوانين الخاصة بالرواتب عمى كافة الع 8
  تدعم الشركة الموظفين ذوي الكفاءة العالية بالمحفزات المادية. 9
  تساعد الشركة الموظفين والعاممين ذو الحاالت االقتصادية الصعبة. 10
  تسمم الشركة الراتب الشيري في الموعد المحدد. 11
  يؤثر الحد األدنى لألجور عمى العمل في الشركة بطريقة إيجابية.  12
  يناسب األجر الحالي في الشركة مستوى المعيشة لمعاممين. 13
  تحديد األجور يؤدي إلى استقطاب الكفاءات لدى الشركة. 14
  يوجد تطوير واىتمام لوضع الرواتب واألجور داخل الشركة. 15

 

 تم بحمد اهلل، مع خالص الشكر والتقدير لتعاونكم، واهلل الموفق،
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 لنيائية )الُمحّكمة((: االستبانة ا3ممحق )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زةــــــــــــــــــــــــــــــــغ –الجامعة اإلسالمية 
 شئون البحث العممي والدراسات العميا

 ارةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التجــــــــــــــــــــكمي
 الـــــــــــإدارة األعم ماجســــــــــــــــــــــــــــــتير

 

 استمارة استبيان

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،

د بيدف الحصول عمى البيانات المتعمقة يطيب لي أن أضع بين يديك ىذا االستبيان الذي أعُ 
العوامل التي تؤثر عمى تطبيق قانون الحد األدنى لألجور في قطاع غزة "بدراسة عنوانيا: 
وذلك كبحث تكميمي لنيل ، "ت المقاوالت العاممة في مدينة حمد القطريةشركادراسة حالة: 

 درجة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة اإلسالمية بغزة.
لذلك أرجو التكرم بتخصيص جزء من وقتكم الثمين، لتعبئة االستمارة المرفقة، مع مراعاة الدقة 

و عظيم األثر والفائدة في الوصول إلى نتائج في اإلجابة عن األسئمة المطروحة، والذي سيكون ل
 أكثر دقة كونيا ستستخدم ألغراض البحث العممي فقط.

ىو المبمغ النقدي الذي يتم دفعو لمعامل أو الموظف الذي يقوم  :الحد األدنى لألجورمفيوم 
لتي ببعض األعمال حتى يتم إنجازىا أو االنتياء منيا، وىو أيضًا شكل من أشكال االمتيازات ا

يمكن لمفرد الحصول عمييا بدل عمل معين، وىو أقل مبمغ من المال يسمح قانونًا لصاحب 
 .العمل أن يدفعو لمعامل الذي يعمل لديو أو مقابل عمل يوم أو ساعة أو شير

 وأقبموا منا فائق االحترام والتقدير،،،شاكرين لكم تعاونكم، 

 عوني عمر خروفالباحث/ 
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 صية:أواًل/ البيانات الشخ

 .أنثى  .ذكر   الجنس
      

 .30أقل من – 20  عام. 20أقل من    العمر
      

 .فأكثر – 40  .40أقل من  -30   
      

      
      

 أعزب  متزوج   الحالة االجتماعية
      

      

      
 دبموم.  ثانوية عامة.   المؤىل العممي

      

 عميا. دراسات  بكالوريوس.   
    

 .سباكة  .إنشائي   شركةطبيعة عمل ال
    

 .كيربائي                                       .دىان    
      

 ، يرجى التحديد........أخرى  .بالط   
    

       
 .أسبوعي   .يومي   استالم األجر

      

 .شيري  .نصف شيري   
      
      

      
 .مؤقت  .دائم   يعة العملطب

      

   يومي.   
      

 
 شيكل 2500-1500   شيكل فأقل. 1500   الراتب الشيري

      

 شيكل فأكثر. 3500  شيكل 2500-3500   
 

 إداري.  سكرتير.   المسمى الوظيفي
    

 ميندس.  محاسب.   
      

 ، يرجى التحديد........أخرى  مدير.   
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 ثانيًا/ بيانات الدراسة:
مالحظة: الرجاء القيام بتقييم العوامل التي تؤثر عمى تطبيق قانون الحد األدنى لألجور في قطاع 

( تمثل الموافقة بدرجة كبيرة جدًا وتقل 10(، عممًا بأن القيمة )10 – 1غزة، يحث يكون التقييم من )
 بالتدريج.

 المنافسة: /المحور األول
 (10 – 1) البند م.
  تؤثر المنافسة بين الشركات عمى تحديد حد أدنى لألجور. 1
  تتأثر المنافسة في جودة العمل بسبب تحديد األجور.يؤثر تحديد األجور عمى جودة العمل  2
  تقدم الشركات محفزات تنافسية مادية لعماليا. 3
  تقدم الشركات محفزات تنافسية معنوية لعماليا. 4
  الشركة بسبب تنافسية األجور. الموظفيترك  5
  أن المنافسة الشريفة بين الشركات تعطيو حقو في اختيار الشركة المناسبة لو. الموظفيرى  6

 ثاني/ نظام الضرائب:المحور ال
 (10 – 1) البند م.
  تحرص الشركة عمى عدم التيرب الضريبي. 1
  عمى أجور العمال.تمتزم الشركات بدفع الضرائب  2
  يوجد قانون نظام ضرائب جيد ومنصف لمشركات. 3
  تتحمل الشركة المسئولية المجتمعية بدفع الضرائب المقررة عمييا. 4
  يساعد قانون الضرائب في تنمية واستقرار العمل في الشركات المقاولة. 5
  يغطي قانون نظام الضرائب جميع شرائح العمال بمختمف قطاعاتيم. 6

 البطالة: ثالث/المحور ال
 (10 – 1) البند م.
  .يعمل الموظف بحد أقل من الحد األدنى لألجور 1
  بأي أجر بسبب عدم وجود فرص عمل مناسبة لو. الموظفيقبل  2
  .من الموظفين العاطمين عن العملبسبب العدد الكبير غير كافية إدارة الشركة العمال أجور تقدم  3
  ن الميرة لمعمل لدييا.الموظفيتيتم الشركة باستقطاب  4
  يادة معدالت األجور بطريقة دورية.تتبنى الشركة سياسة ز  5
  ترفع الشركة األجور بين الفينة واألخرى بسبب الوضع االقتصادي الصعب لدى العمال. 6

 الرقابة الحكومية: رابع/المحور ال
 (10 – 1) البند م.
  طبيق الحد األدنى لألجور.يوجد نظام رقابة حكومية واضح في مراقبة ت 1
  تقدم الحكومة لوائح وقوانين خاصة بالعمل واألجور بالشركات المقاولة. 2
  تساعد الحكومة العمال في تقديم الشكاوى والمساىمة في حميا. 3
  ة بقطاع غزة.الموظفتتبنى الحكومة قانون خاص باألجور لدى الشركات  4
  بيق قانون الحد األدنى لألجور.تعاقب الحكومة المتخمفين عن تط 5
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  بوجود رقابة حكومية تطبق قانون الحد األدنى لألجور. الموظفيطمئن  6
  تمعب الحكومة دور كبير في مساعدة العمال باستالم حقوقيم. 7

 الدور النقابي: خامس/المحور ال
 (10 – 1) البند م.
  ألجور العادلة.ا بخصوصتوجد نقابة فعالة لمدفاع عن حقوق العمال  1
  ين في تحديد األجور لدى الشركات المقاولة.الموظفتساعد النقابة  2
  يوجد دور فعال ومؤثر لمنقابات في تفعيل قانون الحد األدنى لألجور. 3
  باالرتياح لوجود نقابة تيتم في تقديم المساعدة لو. الموظفيشعر  4
  ين في شركات المقاوالت.الموظفشاطات الخاصة بيبقى الدور النقابي محدود في كثير من الن 5
  النقابة بمعالجة شكاوى األجور المقدمة من العمال.تيتم  6

  تطبيق قانون الحد األدنى لألجور: السادس/المحور 

 (10 – 1) البند م.
  الشركة نظام الحد األدنى لألجور وفق قانون العمل الفمسطيني. تعتمد 1
  ة لتحسين الوضع المالي لمعاممين في الشركة بطريقة دورية.تسعى إدارة الشرك 2
  تقدم الشركة عالوات وحوافز مادية عمى األجر األساسي لمعاممين فييا. 3
  تقدم الشركة حوافز معنوية عمى األجر األساسي لمعاممين فييا. 4
  أجر يكفي لسد احتياجاتو األساسية. الموظفيتقاضى  5
  ام سمم خاص بالرواتب.تعتمد الشركة نظ 6
  يشعر الموظف باالرتياح لوجود نظام الرواتب لدى الشركة. 7
  ين.الموظفتطبق الشركة القوانين الخاصة بالرواتب عمى كافة  8
  تدعم الشركة الموظفين ذوي الكفاءة العالية بالمحفزات المادية. 9
  ادية الصعبة.ين ذو الحاالت االقتصالموظفتساعد الشركة الموظفين و  10
  تسمم الشركة الراتب الشيري في الموعد المحدد. 11
  يؤثر الحد األدنى لألجور عمى العمل في الشركة بطريقة إيجابية.  12
  لوضع الرواتب واألجور داخل الشركة. مستمريوجد تطوير  13

 

 تم بحمد اهلل، مع خالص الشكر والتقدير لتعاونكم، واهلل الموفق،

 


