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  - غزة - الجامعة االسالمیة
  الدراسات العلیا عمادة

  كلیــــــــــة التجـــــــــارة
  مالـــإدارة األع قسم/

  
  
  
  
  


 

  
  
  
  

  ة: ــالطالب إعــداد
  رفت خضر السید المرنخـم

  اشــراف:
  الدكتـــور/ماجــد الفـرا

  
درجة الماجستیر في  قدمت هذه الرسالة استكماًال لمتطلبات الحصول على

  إدارة األعمال
  
  
  

  ٢٠٠٤ ھـ ، مارس١٤٢٥محرم 



٢  
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داءـــــــــــــــاإلھ  
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  شكـــر و امتنان
  
  


 

 
 

 
  

 

 


  
 


 
 
  
  
  



٥  

  
 

 
  

  أ  آیة قرآنیة
  ب  اإلهداء

  ت  شكر و امتنان
  ٣- ١  قائمة الجداول
 ٥- ٤  ملخص البحث

الفصل األول (مقدمة البحث و الدراسات 
  السابقة)

٢٠- ٦ 

 ٦  مقدمة

 ١٠- ٧ 

 ٧  مشكلة البحث

 ٨  فرضیات البحث

 ٩- ٨  أهداف البحث

 ٩  أهمیة البحث

 ٩  محددات البحث

 ١٠  هیكل البحث

 ٢٠-١١ 

 ١١  مقدمة

 ١٣-١١  الدراسات الفلسطینیة

 ١٨-١٣  الدراسات العربیة

 ١٩-١٨  الدراسات األجنبیة

 ٢٠  ملخص الفصل األول

 ٨٧-٢١  الفصل الثاني (أدبیات البحث)

 ٢١  مقدمة

 ٣٤-٢٢ 

 ٢٢  مقدمة

 ٢٢  تعریف بیئة المنظمة

/ً  ٢٣  البیئة الخارجیة العامة أوال

 ٢٥-٢٣  أهم العوامل الخارجیة العامة المؤثرة على بیئة المنشأة

/ البیئة الخارجیة الخاصة(بیئة الصناعة)  ٢٦  ثانیًا

 ٢٧-٢٦  أهم عناصر البیئة الخارجیة الخاصة المؤثرة على المنشأة

/البیئة الداخلیة  ٢٨-٢٧  ثالثًا



٦  

 ٣٤-٢٨  عناصر البیئة الداخلیة

 ٤٧-٣٥ 

 ٣٥  مقدمة

  
  ٣٥  مفهوم الدوافع
 ٣٦-٣٥  تعریف الحوافز

 ٣٦  أهداف عملیة التحفیز

 ٣٧-٣٦  المقومات األساسیة لنجاح نظام الحوافز

 ٣٨-٣٧  دوافعنظریة ماسلو في ال

  ٣٩-٣٨  نظریة هیرزبرغ في الدوافع
 ٣٩  الحوافز االیجابیة

 ٤٠-٣٩  لحوافز السلبیةا

/الحوافز المعنویة  ٤٠  أوًال

 ٤٣-٤٠  أهم الحوافز المعنویة

/الحوافز المادیة  ٤٣  ثانیًا

 ٤٧-٤٣  أهم الحوافز المادیة 

 ٥٧-٤٨ 

 ٤٨  مقدمة

 ٤٩-٤٨  تعریف الرضا الوظیفي

 ٥٥-٤٩  العناصر المحققة للرضا الوظیفي

 ٥١-٥٠  أسباب الرضا الوظیفيأهم 

 ٥٤-٥١  مظاهر عدم الرضا الوظیفي

/أداء العاملین  ٥٥-٥٤  ثانیًا

 ٥٦-٥٥  قیاس أداء العاملین

  ٥٧-٥٦  محددات األداء 
 ٥٧  العالقة بین الرضا الوظیفي و أداء العاملین

 ٦٥-٥٨ 

 ٥٨  مقدمة

 ٥٩-٥٨  عاملة الفلسطینیةهیكل القوى ال

 ٦٠-٥٩  أهم خصائص العاملین في القطاع الخاص

 ٦١-٦٠  النساء في القوى العاملة الفلسطینیة

  ٦٢  عمل األطفال
 ٦٣-٦٢  البطالة

 ٦٣  تطور البطالة في األراضي الفلسطینیة

 ٦٤  أسباب ازدیاد البطالة في األراضي الفلسطینیة

 ٦٤  ة توزیع البطالة حسب الفئات العمری



٧  

 ٦٥  توزیع البطالة حسب عدد السنوات الدراسیة 


 

٨٦-٦٦ 

 ٦٦  مقدمة

 ٦٦ 

 ٦٧-٦٦  أقسام الصناعة في األراضي الفلسطینیة

 ٦٧  الفلسطینیة نشأة الصناعات التحویلیة في األراضي

 ٦٨-٦٧  أقسام الصناعة التحویلیة

 ٦٨  خصائص مؤسسات القطاع الصناعي في األراضي الفلسطینیة

 ٧٠-٦٩  عدد منشآت القطاع الصناعي في األراضي الفلسطینیة

 ٧٠  عدد العاملین في القطاع الصناعي في األراضي الفلسطینیة

 ٧١  لسطینیةالقیمة المضافة للقطاع الصناعي في األراضي الف

 ٧٢-٧١  التكوین الرأسمالي للقطاع الصناعي في األراضي الفلسطینیة

 ٧٣  تعویضات العاملین في القطاع الصناعي في األراضي الفلسطینیة

 ٧٩-٧٣  أهم الصناعات التحویلیة في األراضي الفلسطینیة

/  ٨١-٧٩  خسائر القطاع الصناعي خالل انتفاضة األقصى الثانیةثانیًا

قدرته و  /المعوقات التي یواجهها القطاع الصناعي،ثالثاً 
  التنافسیة

٨٥-٨١ 

/  ٨٦-٨٥  القدرة التنافسیة لبعض الصناعات الفلسطینیةرابعًا

 ٨٧  الثانيملخص الفصل 

 ٩٥-٨٨  (منھجیة البحث)ثالث الفصل ال

 ٨٨  مقدمة

/مصادر جمع البیانات  ٨٨  أوًال

/تصمیم االستبانة  ٨٩-٨٨  ثانیُا

/صدق   ٨٩  أداة االستبانةثالثًا

/مجتمع الدراسة  ٩٠  رابعًا

/عینة الدراسة  ٩٣-٩٠  خامسًا

/توزیع االستبانات و استردادها  ٩٤  سادسًا

/تحلیل البیانات  ٩٤  سابعًا

 ٩٥  ثالثملخص الفصل ال

 ١٤٤-٩٦  (االطار العملي للبحث) رابعالفصل ال

 ٩٦  مقدمة

     
 

١٠٤-٩٦ 

 ٩٦  مقدمة

 ١٠١-٩٦هیكل العمالة الفلسطینیة في منشآت القطاع الصناعي في قطاع 



٨  

  غزة
 ١٠٢-١٠١  هیكل أصحاب العمل في منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة

 ١٠٤-١٠٣  هیكل منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة

  
 ١٤٣-١٠٥ 

 ١٠٤  مقدمة

 ١٠٧-١٠٦  الفرضیة األولى

 ١٠٩-١٠٧  الفرضیة الثانیة

 ١١٠-١٠٩  الفرضیة الثالثة

 ١١٦-١١١  الفرضیة الرابعة 

 ١٢٨-١١٧  الفرضیة الخامسة

 ١٤٣-١٢٨  الفرضیة السادسة

 ١٤٤  رابع ملخص الفصل ال

 ١٥١-١٤٥  / النتائج و التوصیاتلخامسالفصل ا

 ١٤٥  مقدمة

 ١٤٨-١٤٦ 

 ١٧٥-١٤٩ 

 ١٤٩  مقدمة

 ١٥٠-١٤٩  توصیات تخص صاحب العمل

 ١٥١-١٥٠  توصیات تخص الوزارات

 ١٦٨-١٥٢  قائمة المالحق

 ١٥٢  مقدمة

 ١٥٧-١٥٣  ) استبانة صاحب العمل١( ملحق

 ١٦٣-١٥٨  استبانة العامل )٢( ملحق

ابلة مع المستشار االقتصادي بوزارة االقتصاد مق )٣( ملحق
  الفلسطیني

١٦٤ 

مقابلة مع المدیر التنفیذي التحاد أصحاب مصانع  )٤( ملحق
  الخیاطة لمحافظات غزة

١٦٥ 

مقابلة مع عضو اللجنة التنفیذیة التحاد نقابات عمال  )٥( ملحق
  فلسطین

١٦٦ 

دارة العامة مقابلة مع رئیس قسم التفتیش العام في اال )٦( ملحق
  بوزارة العمل الفلسطیني

١٦٨-١٦٧ 

 ١٧٥-١٦٩  قائمة المراجع

 
 



٩  

 
 
 

 
 


 

 
 

مظاهر عدم الرضا في منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة من خـالل إیجـاد النسـبة  ١-٢
  .من وجهة نظر العاملینالمئویة 

٥٣ 

ن ألعمالهم، علـى حـد تعبیـر أصـحاب منشـآت القطـاع الصـناعي فـي كیفیة تأدیة العاملی ٢-٢
  .قطا  غزة

٥٤ 

نسبة العاملین و عددهم في القطاع الخاص في القطاعات المختلفة فـي الضـفة الغربیـة  ٣-٢
  .و ق اع غ ة

٥٩ 

 ٦٠  .التوزیع النسبي للعاملین في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي ٤-٢

 ٦٠  ٢٠٠١حسب نوع العمل في قطاع غزة عام  ین في قطاع غزةالتوزیع النسبي للعامل ٥-٢

 ٦٤  .لكال الجنسین معدل البطالة في قطاع غزة حسب الفئات العمریة ٦-٢

 ٦٥  ٢٠٠١عام  سنة فأكثر في قطاع غزة حسب عدد السنوات الدراسیة١٥التوزیع النسبي لألفراد  ٧-٢

یلیـة فــي الضـفة الغربیـة و قطــاع عـدد مؤسسـات القطـاع الصــناعي، و الصـناعات التحو  ٨-٢
  .٢٠٠١,٢٠٠٠,١٩٩٩غزة لأل وام 

٦٩ 

عدد العاملین في القطاع الصناعي، و الصناعات التحویلیة في الضفة الغربیـة و قطـاع  ٩-٢
  .٢٠٠١,٢٠٠٠,١٩٩٩غزة لأل وام 

٧٠ 

و إجمالي القیمة المضافة للقطاع الصناعي و الصناعات التحویلیة في الضفة الغربیة    ١٠-٢
  .٢٠٠١,٢٠٠٠,١٩٩٩قطاع غ ة ل عوام 

٧١ 

و قطـ ع و الصناعات التحویلیة في الضـفة الغربیـة التكوین الرأسمالي للقطاع الصناعي  ١١-٢
  .٢٠٠١,٢٠٠٠,١٩٩٩غزة لأل وام 

٧٢ 

و         للقطاع الصناعي و الصناعات التحویلیة في الضفة الغربیةتعویضات العاملین  ١٢-٢
  .٢٠٠١,٢٠٠٠,١٩٩٩قطاع غ ة ل عوام 

٧٣ 

، و عــدد العــاملین، و القیمــة المضــافة لصــناعة المالبــس و المنســوجات  نشــآتعــدد الم ١٣-٢
  .٢٠٠١,٢٠٠٠,١٩٩٩ لألعوام في الضفة الغربیة و قطاع غزة

٧٤ 

لأل  ام  في  الجلود و األحذیة، وعدد العاملین، والقیمة المضافة لصناعة نشآتعدد الم ١٤-٢
  .٢٠٠١,٢٠٠٠,١٩٩٩ لألعوام طاع غزةالضفة الغربیة و ق

٧٥ 

المضافة لصناعة المنتجات الغذائیة       ، والقیمة ، وعدد العاملیننشآتعدد الم ١٥-٢
  .٢٠٠١,٢٠٠٠,١٩٩٩ لألعوام والتبغ في الضفة الغربیة و قطاع غزةوالمشروبات 

٧٦ 

 ٧٧فـي الضـفة  الفلزیـةال، وعدد العاملین، والقیمة المضافة لصـناعة المعـادن نشآتعدد الم ١٦-٢



١٠  

  .٢٠٠١,٢٠٠٠,١٩٩٩ لألعوام الغربیة و قطاع غزة
، و عدد العاملین، و القیمة المضافة لصناعة المعادن عدا الماكینات  في نشآتعدد الم ١٧-٢

  .٢٠٠١,٢٠٠٠,١٩٩٩ لألعوام الضفة الغربیة و قطاع غزة
٧٨ 

و أصــناف مــن عة الخشــب ، و عــدد العــاملین، و القیمــة المضــافة لصــنانشــآتعــدد الم ١٨-٢
  .٢٠٠١,٢٠٠٠,١٩٩٩ القش في الضفة الغربیة و قطاع غزة

٧٩ 


 

 
 

 ١٠٦ .١٩٩٧عدد المنشآت فیما یتعلق بالصناعات المختلفة في قطاع غزة عام  ١-٣

 حجم العینة المطلوبة من منشآت القطاع الصناعي في محافظتي غزة، و شمالها حسب ٢-٣
  .١٩٩٧نوع الصناعة لعام 

١٠٧ 

حجم العینـة المطلوبـة مـن منشـآت القطـاع الصـناعي فـي محافظـة الوسـطي حسـب نـوع  ٣-٣
  .١٩٩٧الصناعة لعام 

١٠٨ 

حجــم العینــة المطلوبــة مــن منشــآت القطــاع الصــناعي فــي محــافظتي رفــح و خــانیونس  ٤-٣
  .١٩٩٧حسب نوع الصناعة لعام 

١٠٩ 

 ٩٧  .آت القطاع الصناعي في قطاع غزةأعمار العاملین في منش ١-٤

 ٩٧  .الحالة االجتماعیة للعاملین في منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة ٢-٤

 ٩٧  .عدد أوالد العاملین في منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة ٣-٤

 ٩٨  .المستوى التعلیمي لدى العاملین في منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة ٤-٤

 ٩٨  .عمل الذي یؤدیه العاملون في منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزةنوع ال ٥-٤

 ٩٩  .عدد سنوات العمل للعاملین في منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة ٦-٤

 ٩٩  الراتب الشهري الذي یتقاضاه العاملون في منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة ٧-٤

 ١٠٠  لیة في منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزةنسبة العاملین المنتمین للنقابات العما ٨-٤

 ١٠١   .أعمار أصحاب العمل في منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة ٩-٤

 ١٠٢  المستوى التعلیمي لدى أصحاب العمل في منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة ١٠-٤

 ١٠٢  .غزة الحالة االجتماعیة ألصحاب العمل في منشآت القطاع الصناعي في قطاع ١١-٤

 ١٠٢  عدد أوالد "حجم اإلعالة" أصحاب العمل في منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة ١٢-٤

 ١٠٣  .نسبة و أعداد العاملین في المنشآت الصناعیة المختلفة في قطاع غزة ١٣-٤

 ١٠٣  .الشكل القانوني لمنشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة ١٤-٤

  ١٠٣  .منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزةنوع اآلالت المستخدمة في  ١٥-٤
 ١٠٤  نسبة و أعداد منشآت صناعة المالبس و النسیج في قطاع غزة التي تعمل من الباطن ١٦-٤

و    العالقة بین السمات الشخصیة للعاملین في منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة ١٧-٤
  .مستوى الرضا الوظیفي لدیهم

١٠٦ 

صائص الشخصیة للعاملین في منشآت القطاع الصناعي في قطـاع غـزة العالقة بین الخ ١٨-٤
  .و مستوى أدائهم ألعمالهم

١٠٦ 

 ١٠٨  نسبة و أعداد النساء العامالت في صناعة المالبس و المنسوجات في قطاع غزة ١٩-٤

 ١٠٨الفروق بین مجتمعي الذكور واإلناث في منشآت القطاع الصـناعي فـي قطـاع غـزة فیمـا  ٢٠-٤



١١  

  .ض عناصر بیئة العملیتعلق ببع
الفــروق بــین مجتمــع العمالــة التــي تعمــل علــى اآللــة، و العمالــة الیدویــة المعاونــة فــي  ٢١-٤

  .منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة، فیما یتعلق ببعض عناصر بیئة العمل 
١٠٩ 

خـل العناصـر المادیـة دابعـض درجات الرضا الوظیفي للعاملین، و الوسط الحسابي عـن  ٢٢-٤
   .منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة من وجهة نظر العاملین

١١١ 


 

 
 

العناصـر المادیـة داخـل بعـض درجات الرضا الوظیفي للعاملین، و الوسط الحسابي عـن  ٢٣-٤
  .منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة من وجهة نظر أصحاب العمل
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  ملخص البحث
  

في هذا البحث تم التحدث عن بیئة العمل التي تعیشها العمالة الفلسطینیة في منشآت      
و على أدائهم  على الرضا الوظیفي للعاملین تأثیرهاومدى  القطاع الصناعي في قطاع غزة،

 مدى و ،و تهویة، و قد تم التطرق إلى عناصر بیئة العمل المادیة، من إضاءة ألعمالهم،
وجود و مدى  د ساعات العمل الیومیة،و  دتوافر مرافق صحیة، مدى و  ،توافر غرفة طعام

ضد  مو تأمینه مدفوعة األجر، إجازاتعلى  عاملینحصول المدى و  راحة أثناء فترات الدوام،
الحوافز التي توفرها منشآت القطاع الصناعي للعاملین التطرق إلى ، كذلك تم حوادث العمل

و ، رؤسائهممن قبل ، و تقدیر العاملین و احترامهم حصول العاملین على دورات تدریبیة :مثل
 التعاون بین العاملین، و اكلهم،واهتمام اإلدارة بالعاملین و بمش وضوح العمل و تحدیده،مدى 

  .كذلك األجور التي یتقاضاها العاملونشعور العاملین باألمن الوظیفي، مدى و 
  .لحصول على المعلومات األولیةلو المقابلة، و قد تم استخدام االستبانة 

و      ، تم حساب النسب المئویة، و الوسط الحسابي،SPSSبرنامج االحصائي الو من خالل 
للحصول على  ، و ذلككاى تربیعمربع عامل االرتباط بیرسون، و معامل التوافق، و حساب م

، و من خالل العالقة بین المتغیرات، كما تم استخدام اختبار لیفین للمقارنة بین المتوسطات
  : اآلتیةتحلیل البیانات تم التوصل إلى النتائج 

قطاع الصناعي، و مستوى الرضا وجود عالقة بین المؤهل العلمي للعاملین في منشآت ال -
  الوظیفي لدیهم و مستوى أدائهم ألعمالهم.

بعض عناصر بیئة العمل الداخلیة، تعزى لعامل الجنس،        بینذات  اللة وجود فروق  -
  و نوع العمل الذي یمارسه العاملون في منشآت القطاع الصناعي.

مادیة للعاملین في منشآت القطاع وجود عالقة ذات داللة بین بعض عناصر بیئة العمل ال -
  و مستوى أدائهم ألعمالهم. ،الصناعي، و مستوى الرضا الوظیفي لدیهم

المقدمة للعاملین في  ، و الحوافز المادیةبین بعض الحوافز المعنویةوجود عالقة ذات داللة  -
  الرضا الوظیفي لدیهم، و مستوى أدائهم ألعمالهم.منشآت القطاع الصناعي و مستوى 

بعض عناصر قانون العمل الفلسطیني و مستوى الرضا تطبیق وجود عالقة ذات داللة بین  -
  الوظیفي، و مستوى األداء للعاملین في منشآت القطاع الصناعي.
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Abstract 
 
     This research tackles the working sphere of the Palestinian labourers in  
the industrial sector in the Gaza Strip, its impact on job satisfaction and their 
performance, also, it considers other materialistic factors as light, air, and 
availability of dinning room and health utilities, in addition, knowing the 
number of daily duty hours, breaks, obtaining leave with pay and insurance, 
moreover, the research in concern has shed light on the motivations provided 
in the establishments of the industrial sector as training courses, appreciation 
and esteem showed from labourers and managers, adequate description of 
required activities and preciseness, administration's aware of labourers 
affairs and encountered problem, co-operation among labourers, level of 
labourers feeling of profession protect.                 
       For the purpose of attaining primary  information, a questionnaire and 
interviews were used in this research. 
To be able analyse relations among various variables SPSS package was used,   
means, percentages, pearson coefficient , contingency co-efficient and chi square 
were conducted. 
Also, Livene Test for means comparisons was used. 
      Based on data analysis, results are as follows: 
- There is a relation between the academic qualifications of the labourers in the 
establishments of the industrial sector and the level of job satisfaction and 
performance. 
- There is a significant difference in some of the entire working environment 
components attributed to sex and type of work. 
- There is a significant relation between some of the materialistic working sphere 
elements of the labourers and job satisfaction and performance. 
-There is a significant relation between the motivations provided to labourers 
and job satisfaction and performance. 
- There is a significant relation between application some of Palestinian labour 
law sections and job satisfaction and performance. 
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 الفصل األول
 

  و الدراسات السابقة مقدمة البحث
  

  ة: ــمقدم
ئهـــم أداالرضـــا الـــوظیفي للعـــاملین، و یتنـــاول هـــذا البحـــث مـــدى تـــأثیر بیئـــة العمـــل علـــى      

  الفصل إلى مبحثین: هذا و قد تم تقسیم  الصناعي في قطاع غزة،منشآت القطاع  في ألعمالهم
 

 هــذهو الهــدف مــن  ،إلــى مشــكلة الدراسـة، و فرضــیاتهافــي هـذا المبحــث م التطــرق حیـث تــ     
  .ها، و هیكلهاو محددات، الدراسة، و أهمیتها

 
المتاحة في قطاع غـزة و مـن خـالل الدراسات و األبحاث  لمجموعة منو فیه تم التطرق        

ذات  األجنبیــة والعربیــة، و  الدراســات الفلســطینیة،بعــض  إلــىالتطــرق ، حیــث تــم االنترنــت
    .الصلة بموضوع البحث
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  البحث مقدمة/المبحث األول
  

  :شكلة البحثم
قطـاع مـن أهـم الموضـوعات الواجـب تناولهـا عنـدما یتعلـق األمـر بال العمالـةیعتبر موضوع       

یسـتوجب بقـاء هـذه المسـألة علـى رأس  الـذي، وآفاق تطوره ونمـوه، األمـر الفلسطیني الصناعي
و  بضرب القطاعـات الفلسـطینیة المختلفـة إسرائیلقامت ، ولقد الفلسطینيأولویات صناع القرار 

ـــدور  ،علیهـــا اقتصـــادیاً  ، وفرضـــت حصـــاراً منهـــا القطـــاع الصـــناعي  الفلســـطینيولكـــن یظـــل ال
هـذا  بالعـاملین فـىاالهتمـام  إال مـن خـالل هـذا، ولـن یـتم بالقطـاع الصـناعيبالنهوض واالرتقاء 

و المحـــور  الثــروة الحقیقیـــة هـــو البشـــرىالعنصــر  ذل ــك أن وتحســـین ظــروف عملهـــم، ،القطــاع
تطورهـا  األجهـزة الحدیثـة مهمـا بلغـت درجـة فالمعدات و األعمال،منظمات  في لإلنتاجاألساسى 

و مـن هـذا  یدیرها، يالذلم یتوافر العقل البشرى  ماو قد ال تعمل  مفیدة،تعقیدها ستبقى غیر  و
وقتًا طویًال فـي العمـل،  السیما أنه یقضى ،يالمنطلق فمن واجب اإلدارة االهتمام بالعنصر البشر 

، و مـن هنـا فـإن عائلتهیقضیه مع  الذيیفوق الوقت  في العملیقضیه  الذيقد یكون الوقت  و
جـازات نصـفة، واإلأساسـها األجـور الم ،عامل له الحق بالتمتع بشروط عمل عادلة، ومرضیةكل 

 ،اإلصـابةحالـة  فـيتـأمین معیشـته  فـيالحـق  ولـه ،الفراغأوقات  فيواالستراحة  ،األجرمدفوعة 
العمـل، و تـوفیر فـي و تقدیره مـن قبـل رؤسـائه    ، و احترامهو الشیخوخة ،و العجز، و البطالة

ً قبـل العمـل أوإضـافة إلـى ، االستقرار الـوظیفي لـه كـذلك  ،أثنائـه تـوفیر فـرص التـدریب لـه سـواء
 مباشـرلـه تـأثیر  ظـروفحیـث أن تـوفیر تلـك ال ،فـي مكـان عملـهتوفیر األمن والصحة والسالمة 

الزیــادة علــى طلــب  فــيغیــر مباشــر كمــا أنــه ســیؤثر بطریــق  ،أدائــه لعملــه و علــى رضــا العامــل
نتاج ،السلع والخدمات ٕ  فسـةالمنااألجنبیـة یتمتـع بمیـزة تنافسـیة عالیـة للسـلع  فلسـطینيمنتج  وا

حركــة التشــغیل، وحــد مــن مشــاكل الفقــر،  فــيســیكون هنــاك اقتصــاد قــوى، ونمــو  وبالتــالي ،لــه
    . والبطالة

ــى مــا ســبق       ــى  تــأتيوبنــاء عل ــى الضــوء عل  التــيالداخلیــة العمــل  بیئــةهــذه الدراســة لتلق
و مــدى تــأثیر هــذه  ،ـفـي  طــاع  ــزة الصــناعيمنشــآت القطــاع  فــي الفلســطینيالعامــل  یعیشــها

الوصـول إلـى منـاخ عمـل أفضـل لهـؤالء  مـن أجـل ة على رضا العاملین و أدائهم ألعمـالهم،البیئ



١٦  

  .املینالع
  
  
  
  

  : بحثفرضیات ال
  :كاآلتيبالمشكلة مجموعة من الفرضیات و هى  إحساسهامن خالل  ةالباحث اعتمدت       
عمـر، الحالـة (الجـنس، ال للعـاملین السمات الشخصیةبین ذات  اللة عالقة ارتباطیة  توجد -١ 

و      في منشآت القطـاع الصـناعي فـي قطـاع غـزة،  االجتماعیة، المهنة، المؤهل العلمي)
  ، و مستوى أدائهم ألعمالهم.مستوى الرضا الوظیفي لدیهم

العـاملین فــي منشـآت القطــاع الصـناعي فـي قطــاع غـزة حــول وجـد فـروق ذات داللــة بـین ت -٢ 
 س.تعزى لعامل الجن یئة العملبعض عناصر ب

العــاملین فــي منشــآت القطــاع الصــناعي فــي قطــاع غــزة حــول جــد فــروق ذات داللــة بــین و ت -٣
 بعض عناصر بیئة العمل تعزى لنوع العمل الذي یؤدیه العاملون.

عناصــر بیئـــة العمــل المادیـــة للعــاملین فـــي بعــض بـــین  ذات دال ــةارتباطیـــة توجــد عالقــة  -٤
ــوظیفي لــدیهم منشــآت القطــاع الصــناعي فــي قطــاع غــزة، و مســتوى و مســتوى ، الرضــا ال

 أدائهم ألعمالهم. 

المقدمـة  ادیـةالمة، و الحـوافز عنویـالمذات داللـة بـین بعـض الحـوافز ارتباطیـة توجد عالقة  -٥
 و، للعاملین في منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة، و مسـتوى الرضـا الـوظیفي لـدیهم

 أدائهم ألعمالهم. مستوى

     بعــض عناصــر قــانون العمــل الفلســطیني،تطبیــق بــین  ذات دال ــة ارتباطیــة توجــد عالقــة -٦ 
و         ،و مستوى الرضا الوظیفي للعاملین في منشآت القطـاع الصـناعي فـي قطـاع غـزة

 أدائهم ألعمالهم. مستوى

  أھداف البحث:
فــي فــي منشــآت القطــاع الصــناعي محــل الدراســة الفلســطینیة العمالــة هیكــل التعــرف علــى  -١

  .  عدد سنوات العملي، العمر، المهنة، ـمن حیث المستوى التعلیم، قطا  غزة
متابعــــة تطبیــــق قــــانون العمــــل  فــــيالفلســــطینیة  ١معرفــــة مــــدى قــــدرة الهیئــــات المختصــــة -٢

. في منشآت القطاع الخاص الفلسطیني       في  طاع  زة

                                                
   ، وزارة االقتصاد والصناعة.مثل وزارة العمل، النقابات العمالیة ١
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منشـآت        فـي  محلیـاً  الفلسـطینيه العامـل ـیعیشـ الـذية على المنـاخ ـإلقاء نظرة واضح -٣
  .في  طاع  زة الصناعيالقطاع 

ــر البیئــة  -٤ التــي یعیشــها العــاملون فــي منشــآت القطــاع الصــناعي علــى الداخلیــة توضــیح أث
  أدائهم ألعمالهم. الرضا الوظیفي لدیهم، و على

  
قطـاع مشـآت ال فـين ومنهـا العـامل يیعـان التـيمحل الدراسـة وضع حلول مقترحة للمشاكل  -٥

، و ذلــك مــن أجــل تحســین أدائهــم، و مــن ثــم النهــوض بالقطــاع ـغـزة ي ـفـي قـطـ عالصــناع
  .الصناعى

  أھمیة البحث:
التـي یعملـون  القطـاع الصـناعيشآت التي یعیشها العاملون في منالداخلیة تلعب الظروف      

بهــا دورًا كبیــرًا  فــي مــنحهم الشــعور بالرضــا الــوظیفي و تحســین أدائهــم ألعمــالهم، و قــد أثبتــت 
مـن هـذا الفصـل بـأن تـوفیر بیئـة الدراسات التـي سـیتم توضـیحها فـي المبحـث الثـاني العدید من 

و      عمل مالئمة للعاملین تزید من مستوى رضاهم الـوظیفي، و تـؤثر علـى أدائهـم ألعمـالهم،
العمـل التـي یعیشـها العـاملون فـي بیئـة قـاء الضـوء علـى أهمیة البحث تكمن فـي إلمن هنا فإن 

ــوظیفي، و أدائهــم ـطـاع غــزةف ـي ق القطــاع الصــناعي ــى مســتوى رضــاهم ال ، و مــدى تأثیرهــا عل
لعلم الباحثة ال تتوافر دراسـات سـابقة فـي فلسـطین بشـكل عـام و قطـاع ألعمالهم، خصوصًا أنه 

و      تأثیرهـا علـى رضـاهم الـوظیفي مـدى عمـل العمالـة المحلیـة و بیئة ن ع غزة بشكل خاص
  .أدائهم ألعمالهم

  :  بحثمحددات ال 
 الفلسـطینيیعیشـها العامـل  التـي ١الداخلیـة العمـلبیئـة بعض عناصر الدراسة  هذه تتناول      

                                                
فق  ١ توافر مرا مدى  مة،  فة العا یف، االضاءة، النظا ثل: التكی یة م مل الماد ئة الع تم التطرق لبعض عناصر بی

ا تم التطرق إلى بعض الحوافز المعنویة و المادیة المقدمة صحیة، مدى توافر غرفة طعام، موعد بدء العمل، كم
للعاملین، كاألجور، و الشعور باألمن الوظیفي، والتقدیر و االحترام من قبل الرؤساء، و العدالة و المساواة في 
مل  مدى مالءمة الع عاملین و بمشاكلھم، و  مام االدارة بال مدى اھت مل، و  صاحب الع بل  من ق معاملة العاملین 
مدى  مل، و  مع زمالء الع عاملین  یده، و عالقة ال مل و تحد سي، و وضوح الع لمیول العاملین و مؤھلھم الدرا
كذلك حصول  ھم ألعمالھم،  عن أدائ یة راجعة  عاملین على تغذ عاملین، و حصول ال بین ال التعاون و التنسیق 

مل أو أثنا بل الع ً ق سواء ھم  طویر أدائ صر العاملین على دورات تأھیل مھني لت لبعض عنا تم التطرق  ما  ئھ، ك
قانون العمل الفلسطیني مثل: عدد ساعات العمل الیومیة، حصول العاملین على عطلة مرضیة مدفوعة األجر، 
سنویة مدفوعة األجر، حصول  جازة  عاملین على إ مل، حصول ال كان الع في م یة  مدى توافر االسعافات األول

عاملین العاملین على عطلة أسبوعیة مدفوعة األجر،  ید ال ھا، تزو لون ب تي یعم من المنشآت ال عاملین  فصل ال
ستراحة  ترة ا عاملین، وجود ف توفیر عقود عمل لل مل،  حوادث الع بمالبس خاصة بالعمل، تأمین العاملین ضد 

  یومیة للعاملین أثناء عملھم.  
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اسـتثناء القــدس و الضــفة الغربیــة مــن  قــد تــم، و ـفي ق ــاع غ ـزة الصــناعي القطــاعمنشــآت  فـي
لمنـاطق االسـرائیلى  اإلغـالقبسـبب  الـوطن،علـى التنقـل بـین شـطرى  ةلعدم قدرة الباحثـالدراسة 
  .و الفصل بینها طینیةالفلس السلطة

    
  ھیكل البحث:

مقدمـة عامـة  فصـول، حیـث یركـز الفصـل األول علـى إعطـاء خمسـةمن  یتكون هذا البحث     
، كمـا تـم هاللبحث من خالل تحدید مشكلة الدراسة و فرضیاتها و أهدافها و أهمیتها، و محـددات

ة و األجنبیـة ذات الصـلة الدراسـات الفلسـطینیة و العربیـ مجموعـة مـنالتطرق فـي هـذا الفصـل ل
أمــا الفصــل الثــاني تــم التحــدث فیــه عــن أدبیــات البحــث، مــن خــالل التطــرق  ،بموضــوع الدراســة

الرضـا تـم التطـرق لمفهـوم  كـذلكلتعریف بیئـة عمـل المنشـأة، والحـوافز و مفهومهـا و أنواعهـا، 
تــم  كمــاینیة، تــم اعطــاء نظــرة شــاملة عــن واقــع العمالــة الفلســط كمــا، الــوظیفي و أداء العــاملین

التحدث عن واقع القطاع الصناعي في األراضـي الفلسـطینیة، مـن خـالل التطـرق لهیكـل القطـاع 
ــثل الالصــناعي فــي األراضــي الفلســطینیة، و أهــم المعوقــات التــي یواجههــا، أمــا الفصــ تــم  ثال

 تــم التطــرق رابــع فقـد، أمــا الفصـل العـن منهجیــة الدراسـة التــي اســتخدمتها الباحثـةبــه التحـدث 
، أمــا الفصــل مــن خــالل الدراســة المیدانیــة التــي قامــت بهــاللنتــائج التــي توصــلت إلیهــا الباحثــة 

و التوصـیات التـي تـم التوصـل إلیهـا مـن خـالل نتـائج  و األخیر تم التحدث عن النتائج لخامسا
  الدراسة المیدانیة.
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 الدراسات السابقة/الثاني المبحث                                                     
 

 : ـة  مقدم
تناولــت  التــيفــي البیئــة الفلســطینیة، و  ١الســابقة دراســاتالعدیــد مــن ال وجــود م مــنــــبالرغ     

التي یحیاها العاملون في منشـآت بیئة العمل قد قامت بدراسة دراسات أن هذه الإال  ،بیئة العمل
و أدائهــم       علــى رضــا العــاملین، بیئــة العمــل القطــاع الخــاص، دون أن توضــح مــدى تــأثیر

تناولــت بیئــة العمــل  التــي و األجنبیــة العربیــة الكثیــر مــن الدراســات فــإن هنــاككــذلك ، ألعمــالهم
 مــدى الدراســاتهــذه  دون تنــاول ،للعــاملین الــوظیفيعلــى الرضــا المــؤثرة مــن العناصــر  كعنصــر

الدراسات التي تشـیر إلـى تـأثیر بیئـة  قلة من أن هناك، كما العاملینعلى  داء  بیئة العمل تأثیر
 ،العمل على أداء العاملین، و لكن هذه الدراسات كانت فـي مجتمعـات غیـر المجتمـع الفلسـطیني

فقـد و من هنـا    كما أنها لم تشیر إلى مستوى رضا العاملین عن بیئة العمل التي یعملون بها،
 األجنبیـــة و        العربیـــةلســـطینیة و األبحـــاث الف و تـــم التركیـــز علـــى عـــرض أهـــم الدراســـات

لتوضــیح أهــم نتــائج هــذه الدراســات، و تفــادي  ،و مــن خــالل االنترنــت ـغـزةقطــاع  فــيالمتاحــة 
     ، و إضافة ما هو جدید إلى هذه الدراسات.نواقصها

    الفلسطینیة:الدراسات /أوالً 
١ 

فـي منشـآت القطـاع الخـاص فـي قطـاع في دراسة لمركز الدیمقراطیة و حقوق العاملین،  -     
دلت نتائج الدراسة أن نسبة المنشآت التي ال تـوفر عقـود عمـل  ،٢٠٠١غزة، و التي تمت عام 

مــن مجمــوع المنشــآت الممســوحة، كمــا أشــارت  %٨٠.٦خطیــة للعــاملین مــع رب العمــل هــى 
نســبة  مــن العینــة المبحوثــة، أمــا %٥٦.١٤الدراســة أن نســبة حــاالت الفصــل مــن العمــل بلغــت 

ــت  ــة %٤٣.٨حــاالت تــرك العمــل بلغ ــاملین ضــد ، و مــن العینــة المبحوث ــق بتــأمین الع فیمــا یتعل
   .٢من المنشآت لدیها تأمین ضد إصابات العمل %٤٥النتائج أن دلت إصابات العمل، فقد 

                                                
  سیتم سرد بعض ھذه الدراسات في ھذا المبحث. ١
، مركز رام هللا، قوق االقتصادیة في الضفة الغربیة و قطاع غزةالححمدي الخواجا، كامل المنسي،  ٢
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٢ 
نیین حول ظروف العمـل للعمـال الفلسـطی العاملینمركز الدیمقراطیة و حقوق لدراسة  في -     

توصـلت هــذه الدراســة ، ٢٠٠٠تمـت عــام  ، و التــيقطــ ع ـغزةفـي  فـي المنطقــة الصـناعیة إیــرز
كما أوضحت الدراسـة أن ، بوجود ضعف كبیر في انتماء العاملین الفلسطینیین للنقابات العمالیة

مـن العینـة  %٨٩.٤من العینة المبحوثة ال تحصل على إجازتها السنویة، كـذلك أكـد  %٨٨.٨
أكـــد  مـــاأنهـــا لـــم تتلـــق أیـــة تعویضـــات مقابـــل غیابهـــا عـــن العمـــل بســـبب المـــرض، كالمبحوثـــة 

مـن العینــة المبحوثـة أنــه لــیس لـدیها تــأمین صـحي، أمــا بالنســبة للتـدریب فقــد صــرح % ٨٩.٤
  .١أیة تدریبات خاصة بعملهم أنها لم تتلق العینة المبحوثةمن  %٩٢

٣ 
عــام و التــي تمــت ، قطــا  غــزةآت القطــاع الخــاص فــي منشــدراســة وزارة العمــل فــي  أمــا -     

  :الدراسة هذهدلت نتائج فقد  ،١٩٩٧
    .لعاملیها باالنخراط في دورات تدریبیة ال تسمحالممسوحة من المنشآت  %٦٤.٥أن * 
  .الممسوحة من المنشآت %٥٧.٤نهایة خدمة للعاملین في  ةمكافأال یوفر العمل  *
  .، مكان لالستراحة)اكافتیریخدمات للمستخدمین ( ال تقدممن المنشآت  %٥٨.٦أن  *
  .٢جازات مدفوعة األجرإمن المنشآت الممسوحة ال توفر لعاملیها  %٤٦.٧أن  *

٤ 
 حـول واقـع، ١٩٩٦تمـت عـام  ، و التـيو حقـوق العـاملینفي دراسة لمركز الدیمقراطیة  -     

، توصــلت الغربیــةاع غــزة و الضــفة قطــمنشــآت القطــاع الخــاص فــي و ظــروف عمــل المــرأة فــي 
  :اآلتيالدراسة إلى 

مدفوعــة ســنویة  ةمــن العینــة المبحوثــة ال تحصــل علــى إجــاز  %٤١.٢٥، %٩٣.٧٥إن نســبة 
مـن  %٥٨ ،%٩٧في قطاع غزة و الضـفة الغربیـة علـى التـوالي، كمـا دلـت الدراسـة أن األجر 

علــى تعــویض بســبب تحصــل علــى التــوالي ال  و الضــفة الغربیــة عینــة الدراســة فــي قطــاع غــزة
مـن العینـة فـي قطـاع غـزة ال  %٨١.٢٥المرض أو اإلصابة أثناء العمـل، و قـد تبـین أیضـًا أن 

 باستراحة أثنـاء العمـل عمل، أما في الضفة فقد بلغت نسبة من لم تتمتعالتتمتع باستراحة أثناء 
، و اع غ زةمن العینة المبحوثة فـي قطـ %٣٠، %٨٤، كما أفادت من العینة المبحوثة %١٠

                                                                                                                                       
  .٢٠٠١الدیمقراطیة و حقوق العاملین، ینایر، 

، مركــز قطــاع غــزة -یــرزإ  الصــناعیة المنطقــة فــيحقــوق العمــال الفلســطینیین  إنتھاكــاتســماعیل لبــد، إ ١
 .٢٠٠٠ الدیمقراطیة و حقوق العاملین، غزة، مایو،

 .١٩٩٧یولیو،  غزة،  ،ق العمل في الضفة الغربیة وقطاع غزةسو  وزارة العمل،  ٢
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  .بأنهن ال تحصل على عالوة سنویة ،على التوالي الضفة الغربیة
، بینمـا  %٦٢.٥نتائج أن الكما دلت  من العینة المبحوثـة فـي قطـاع غـزة، غیـر مؤمنـات صـحیًا

من العینـة المبحوثـة فـي قطـاع  %٥٩، %٩٣.٧، كما أفادت %٦٨في الضفة فكانت النسبة 
بـأنهن تقمـن بأعمـال ال عالقـة لهـا بالمهنـة (القیـام بأعمـال  غزة و الضفة الغربیة على التـوالي،

خـارج مكــان العمــل)، كــذلك أفــادت العینــة المبحوثــة مــن النســاء بــأنهن تعملــن فــي ظــروف عمــل 
بالغة الخطورة، دون توفر شروط للسالمة الصحیة في بیئة العمل مثـل اإلضـاءة، و التهویـة، و 

اول الطعـام  و مرافـق صـحیة، حتـى و إن تـوافرت فهـي المالبس الواقیة، و عدم توافر أماكن لتن
  .١غیر صحیة

  العربیة:الدراسات /ثانیاً 
١ 

فـــي  مستشـــفى قـــوى األمـــن علـــىفـــي دراســـة أجراهـــا الباحـــث الســـعودي، ســـعود الحربـــي      
للتعـرف علـى أكثـر أنـواع الحـوافز أهمیـة مـن وجهـة نظـر  ،٢٠٠٣، و التي تمـت عـام السعودیة
و مـــدى تـــوفر نظـــام للحـــوافز فـــي مستشـــفى قـــوى األمـــن، و مســـتوى أداء األطبـــاء  األطبـــاء،

ــم ربــط تــأثیر الحــوافز بمســتوى األداء الــوظیفي  الســعودیین العــاملین فــي المستشــفى، و مــن ث
  لألطباء، فقد توصل الباحث إلى اآلتي: 

الفنیـة،          و أن أكثر الحوافز المادیة التي یحتاجها األطباء هى: الترقیات، و العـالوات  -
  ترحیل.الالحوافز التشجیعیة المتعددة، و بدل االنتداب، و بدل 

أن أكثــر الحـــوافز المعنویـــة التـــي یحتاجهـــا األطبــاء هـــى: اهتمـــام االدارة باألطبـــاء، و الثنـــاء  -
  الشفوي، و خطابات الشكر، و شهادات التقدیر.

  .٢األطباءكما دلت الدراسة بوجود أثر لمنح الحوافز على أداء   
٢ 

حـول عالقـة الرضـا الـوظیفي بالعائــد  ،٢٠٠١التـي تمـت عـام  أمـا دراسـة فضـل الفضـلى -     
ــا المادیــة فــي األجهــزة الحكومیــة بدولــة الكویــت   ،المــالي للوظیفــة ومســتقبلها المهنــي وظروفه

فــة، كــذلك توصــل الباحــث إلــى عــدم وجــود عالقــة بــین الرضــا الــوظیفي والظــروف المادیــة للوظی
كشفت الدراسة عن تراجع تأثیر العائـد المـادي للوظیفـة فیمـا یتعلـق بالرضـا الـوظیفي، فـي حـین 

                                                
  .١٩٩٦كتوبر،غزة، أ ، دراسة إستطالعیة،واقع وظروف عمل المرأة مركز الدیمقراطیة و حقوق العاملین، ١
نسخة ، )رسالة ماجستیر(، أداء األطباء السعودیین في مستشفى قوى األمن بالریاض ،سعود الحربي ٢

  .sa/contents/23yadh.com.www.alri-07-2003الكترونیة،



٢٢  

  .١كشفت الدراسة عن وجود عالقة ارتباط قوى بین الرضا الوظیفي و مستقبل الوظیفة
٣ 

لتـدریس أثر الرضـا الـوظیفي علـى كفـاءة أداء هیئـة ا ، حول٢٠٠١تمت عام في دراسة  -     
و  أكــد الباحــث علــى أهمیـة الــدور الــذي تلعبــه اإلدارة فــي تحفیــز العــاملین،، فـي جامعــة صــنعاء

و تـوفیر  رفع مستوى رضاهم الوظیفي من خالل خلق جو من الثقـة یـوفر األمـان لكـل العـاملین،
  فرص متساویة فیما یتعلق بترقیتهم، و االرتقاء بمهاراتهم و قدراتهم.

الدراسـة أن العوامـل المحققـة للرضـا یمكـن ذكرهـا بالترتیـب حسـب أهمیتهـا   هذهو قد دلت نتائج 
كـاآلتي: الرضـا عـن محتـوى العمـل، ثـم الرضـا عـن جماعـة العمـل، ثـم الرضـا المـالي، ثـم الرضـا 
عن سـاعات و ظـروف العمـل، و أخیـرًا الرضـا عـن نمـط اإلشـراف و فـرص التقـدم و الترقیـة.  و 

: الرضـا المـالي، و الخـدمات الصـحیة، تیـةفـي العناصـر اآلانتهى الباحث بوجـود ضـعف ملحـوظ 
  .٢والمشاركة في المؤتمرات العلمیة، و ظروف العمل

٤ 
   حــول المنــاخ التنظیمــي  ،١٩٩٩و التــي تمــت عــام  أمــا دراســة محمــد محمــود الــذنیبات -     

فقـــد توصـــلت  ، ،األردن و أثــره علـــى أداء العـــاملین فـــي أجهـــزة الرقابـــة المالیـــة و اإلداریـــة فـــي
  :٣الدراسة إلى اآلتي

 ینذات داللــة إحصـائیة بـین درجــات تـأثیر الهیكـل التنظیمــي علـى أداء العــامل فـروق* ال توجـد 
  تعزى لمتغیرات الجنس و المؤهل العلمي و المستوى الوظیفي و سنوات الخبرة.

  یة على أداء العاملین.ذات داللة إحصائیة بین درجات تأثیر البیئة الخارج فروق* ال توجد 
بین درجات تأثیر السیاسات اإلداریة المتبعة على أداء العـاملین تعـزى لمتغیـر  فروق* ال توجد 
  الجنس.
٥ 

حول الرضا عن العمل لـدى أعضـاء  ،١٩٩٩تمت عام  في دراسة لیحیى محمد شدیقات -     
الدراسة أن مجال بیئـة العمـل المادیـة  هذهفقد أظهرت نتائج  هیئة التدریس في جامعة الیرموك،

                                                
ھا( فضل الفضلى، ١ یة عالقة الرضا الوظیفى بالعائد المالى للوظیفة و مستقبلھا المھنى وظروف مجلة )، الماد

 .٢٠٠١ینایر،،  www.netnile.com ،،  نسخة الكترونیةاالقتصاد و اإلدارة
تدریس  الوظیفيأثر الرضا  ( أحمد محمد شمان، ٢ ئة ال مركز )، جامعة صنعاء فيعلى كفاءة أداء أعضاء ھی

  .٢٠٠١ ،ینایر،   http://193.227.8.2/test/parc،نسخة الكترونیة العامة،  اإلدارةدراسات و استشارات 
فى المناخ التنظی محمد محمود الذنیبات، ( ٣ یة  یة و االدار مى وأثره على أداء العاملین فى أجھزة الرقابة المال

  .١٩٩٩، األردن، ٢٦، مجلد ١، عددمجلة دراسات للعلوم االداریة، األردن)

http://www.netnile.com
http://193.227.8.2/test/parc


٢٣  

و المعنویـة، ثـم         كان مصدرًا أساسیًا لرضا أعضـاء هیئـة التـدریس، یلیـه الحـوافز المادیـة
العالقة مع زمالء العمل، و قد بینت الدراسة أن العالقة مـع اإلدارة كـان أقـل مصـادر الرضـا عـن 

ــرت عــدم وجــود فــروق ذات داللــة فــي ال ــدى أعضــاء هیئــة العمــل، كمــا أظه رضــا عــن العمــل ل
التدریس راجعة إلى الجنس و الكلیة، بینما وجدت فروق ذات داللـة فـي الرضـا عـن العمـل لـدى 

  .١و الرتبة األكادیمیة أعضاء هیئة التدریس تعزى لسنوات الخبرة
٦ 

ـــر الخصـــائص الوظی، ١٩٩٨و التـــي تمـــت عـــام أمـــا دراســـة آدم العتیبـــى  -             فیـــةحـــول أث
قـام الباحـث  و الشخصیة و قیم العمل على األداء الوظیفي في القطاع الحكومي بدولـة الكویـت،

بتعریف قیم العمل بأنها عبارة عن: الموجهات السلوكیة في كل األنشطة التي تتصـل بـأي شـكل 
القـیم  و  االندماج به، والسعي للترقي، واالنتماء للعمـل، مثل الفخر بالعمل و ،من أشكال العمل

االجتماعیة، والقیم الداخلیة للعمل، و اعتبر أن هنـاك بعـض العوامـل تسـاهم فـي تحسـین األداء 
وتوفر األجهزة و المواد الالزمـة للعمـل، و عالقـات األفـراد  الوظیفي منها: النقود وظروف العمل،

  بتنظیمهم الرسمي و برؤسائهم المباشرین.
لراتب هو المتغیر الوحید من بین المتغیرات الوظیفیة التـي أ  ا ةالدراس هذهو قد أشارت نتائج  

و هـي: الجـنس ئج أن هناك ثالثة متغیرات شخصـیة تؤثر على األداء الوظیفي، كذلك بینت النتا
و العمر و الجنسیة، و هى تؤثر بشكل واضح على األداء الـوظیفي، فـي حـین لـیس لقـیم العمـل 

  .٢أي تأثیر یذكر على األداء الوظیفي
٧ 

 بـاألردن فى دراسـة حـول أسـباب رغبـة العـاملین فـي مستشـفى األمیـرة هیـا بنـت الحسـین -     
الدراســـة أن  هــذهأظهــرت نتــائج ، ١٩٩٨و التــي تمـــت عــام  باالنتقــال إلــى خــارج المستشــفى،

 الغالبیة العظمى من أفراد العینة تـرى أن المتطلبـات األساسـیة و الخـدمات العامـة و التسـهیالت
التي یقدمها المستشفى هي من أهم األسباب وراء رغبتهم باالنتقال مـن المستشـفى، حیـث أنهـا 

و ضـعف   تقدم إلیهم بشكل ردئ، كما أن سوء التهویة و مستوى الخدمات الترفیهیة المتوفرة، 
ل و المعنویة المقدمة إلیهم، كانت أیضًا مـن األسـباب وراء طلـبهم باالنتقـا نظام الحوافز المادیة

                                                
شدیقات،  ١ مد  یى مح موك)یح عة الیر فى جام تدریس  ئة ال لدى أعضاء ھی مل  عن الع ضا  حاد  ،( الر مجلة ات

  .١٩٩٩، ینایر ، األردن،٣٥ ، عددالجامعات العربیة
كصیة وقیم العمل على األداء الوظیفى فى( آدم العتیبى، ٢ والك الكصائص الوظیفیة  القطاع الحكومى بدولة  أثر 

  .١٩٩٨قطر،  ،٩عدد ،المجلة العلمیة، الكویت)



٢٤  

  .١من مستشفى األمیرة هیا بنت الحسین
٨ 

حـول العوامـل المـؤثرة فــي الرضـا الـوظیفي لـدى العــاملین ، ١٩٩٦تمـت عــام فـي دراسـة  -     
و الممرضــات فـــي األردن  الدراســة أن الممرضـــین هـــذهبینــت  فــي مهنـــة التمــریض فـــي األردن،

رواتـب المدفوعـة، و الـدعم مـن قبـل بشكل عام غیر راضین عـن ظـروف عملهـم المتمثلـة فـي: ال
اإلدارة التمریضــــیة و إدارة المستشــــفیات، و المواصــــالت، و الحضــــانات ألطفــــالهم، و التطــــور 

  .٢أظهر الذین انسحبوا من مهنة التمریض عدم رضا كبیر عن ظروف عملهمو ، المهني
٩ 

، و التـي تمـت إلسـمنت األردنیـةتكشف دراسة قام بها ولیـد العبادلـة فـي شـركة مصـانع ا -     
ً المعنویـة % ٧٣.٩ أن ،١٩٩٤عام  من العاملین فـي الشـركة قـد اتفقـوا علـى أن الحـوافز سـواء

منها أو المادیة، تساعد على رفع كفاءة أداء العاملین، أما بالنسبة إلى معیـار العـدل عنـد مـنح 
  معیار العدل عند توزیعها.من العاملین قد اتفقوا بعدم مراعاة % ٨١.٣الحوافز فقد تبین أن

مـن العـاملین فـي الشـركة اتفقـوا بـأن % ٧٩.٩أما فیما یتعلق باالستقرار الوظیفي فقـد تبـین أن 
غیاب االستقرار الوظیفي من العوامل المؤثرة على كفاءة أداء العاملین، أما عن أهمیـة الوظیفـة 

مــن العــاملین أن  %٤٦.٦قو اســتغالل كــل الطاقــات و اإلمكانیــات العلمیــة والخبــرات فقــد اتفــ
مـن العـاملین بــأن الشـركة وفـرت لهــم  %٤٧.٢وظـائفهم الحالیـة ال تتـیح لهــم ذلـك، و قـد وافــق 

مـن العـاملین بـأن الصـالحیات  %٥٣.٦فرصة االشتراك فـي بـرامج التـدریب، و أخیـرًا فقـد وافـق 
  .٣التي تمنح لهم تتناسب مع المسؤولیة الملقاة على عاتقهم

١٠ 
الـوزارات و الـدوائر المركزیـة  فـي المؤسسـيحـول أبعـاد المنـاخ  ةلـنائـل العوام دراسة أما -     
ً  الحــوافز المقدمــة للعــاملینأن  وجــد الباحــثقــد ف، ١٩٩٤و التــي تمــت عــام  األردن، فــي  ســواء
و قــد اعتبــرت العینـــة المبحوثــة أن ســـلبیات  متدنیـــة،بنســب كانــت معنویـــة الأو منهــا مادیــة ال

                                                
یا ( صالح خلیفات،  محمد الھبة، یاسین الطورة، ١ نت الحسین  أسباب رغبة العاملین فى مستشفى األمیرة ھ ب

ــــــى خــــــارج المستشــــــفى)باال ــــــال إل ــــــة، نتق ــــــة التمــــــریض األردنی ــــــة، نســــــخة ،مجل  الكترونی
/research.htm.www.Malka.Itgo.com، ١٩٩٨. 

 العوامل المؤثرة في الرضا الوظیفي لدى العاملین في مھنة التمریض ( وفیقة سلیمان، باتریسیا أبو غریبة، ٢
یة ،مجلة التمریض األردنیة، )في األردن ، ٢عدد ،research.htm.www. malka Itgo.com/ ،نسخة الكترون
١٩٩٦.  

( رسالة ،"، واقعھا و طرق تحسینھا بالتطبیق على شركة مصانع االسمنت األردنیةاإلنتاجیة" ،ولید العبادلة ٣
 .١٩٩٤، اإلسالمیة جامعة أم درمان ماجستیر)،

http://www.Malka.Itgo.com


٢٥  

 فــيالعالقــات الشخصــیة و العلیــا  اإلداریــةعــدم اســتقرار القیــادة  نتیجــة:كانــت  لمؤسســياالمنــاخ 
 فـي التنظیمیـة اإلجـراءاتالهیاكـل و  اخـتالف كـذلك ،المعنویـةو  تدنى الحوافز المادیة و العمل،

غیــاب األجــواء الدیمقراطیــة عــن منــاخ العمــل بســبب و  األردن، فــيالــوزارات و الــدوائر المركزیــة 
تــدنى مســتوى البیئــة المادیــة ألمــاكن و  المســتجدات،ریعات و عجزهــا عــن مواكبــة لتشــاجمــود 

  .١و عدم توافر كافتیریا واإلضاءةالعمل كالتهویة 
١١ 

حــول محــددات  ،١٩٩٢تمــت عــام  رفعــت محمــد جــاب اهللا،قــام بهــا  تشــیر نتــائج دراســة -     
أن رضـا العـاملین عـن العائـد المـادي مـن  نتائج رضا العاملین عن العائـد المـادي مـن الوظیفـة،

  الوظیفة یزید كلما:
  * زاد العائد المادي الفعلي من الوظیفة.

 * كانت مزایا الوظیفة غیر المادیة كافیة من وجهة نظر العاملین.

* كان هناك اتفاق في وجهات النظر بـین المنظمـة و العـاملین حـول المعـاییر المالئمـة لتحدیـد 
 لمادي من الوظیفة.و زیادة العائد ا

* زاد مستوى فهم العاملین و إلمامهم بالمعاییر و االعتبارات التي یتم علـى أساسـها تحدیـد أو 
 زیادة عائد الوظیفة المادي.

 * زاد اقتناع العاملین بدقة و عدالة تقییم الرؤساء المباشرین ألدائهم السنوي.

 .٢یة، و األداء من ناحیة أخرى* شعر العاملون بالربط بین المكافآت المادیة من ناح

١٢ 
 مــوظفيبــین  الــوظیفيحــول الرضــا  ،١٩٩١، و التــي تمــت عــام العتیبــىأمــا دراســة آدم  -     

كـــال  مـــوظفيأن ، فقـــد دلـــت نتـــائج الدراســـة الكویـــتدوـلــة  فـــيو الخـــاص  الحكـــوميالقطـــاعین 
الشـعور بالرضـا فمـل الیومیـة أمـا بالنسـبة لعـدد سـاعات الع، رواتبهمالقطاعین غیر راضین عن 

و هــذه النتیجــة تبــدو  الخــاص،القطــاع  فــيأعلــى منــه  الحكــوميالقطــاع  فــين هــذا العنصــر ـعـ
  .الخاصالقطاع  ه  يعن الحكوميالقطاع  يفالنخفاض ساعات العمل  منطقیة نظراً 

 كـوميالحالقطـاع  فـيهـذا المتغیـر  الشعور بالرضـا عـنكان  الد ام فقدمواعید فیما یتعلق بأما  
القطـاع  فـيإلى عدم مالءمة مواعید العمل  هذاو قد یرجع  الخاص،القطاع  فيأعلى من نظیره 

                                                
، ٣، عدد مجلة دراسات ، )یة فى األردنأبعاد المناخ المؤسسى فى الوزارات والدوائر المركز( ة،لنائل العوام ١

  .١٩٩٤ یونیو، ،األردن ،٢١مجلد 
 ، المجلة العلمیة ،)محددات نتائج رضا العاملین عن العائد المادى من الوظیفة بمصر رفعت محمد جاب هللا، ( ٢

  .١٩٩٢، ٣عددقطر، 
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القطـاع الخـاص  فـي ظـروف العمـل المادیـة رعناصـعـن  النتـائج أن الرضـاكما أشارت ، الخاص
و مــدى     كـذلك دلـت النتـائج أن الرضــا عـن نوعیـة العمـل، الحكــوميالقطـاع  فـيیفـوق الرضـا 
ـــه الدارســـي، یزیـــد فـــي القطـــاع الخـــاص عنـــه فـــي القطـــاع مالءمتـــه لم یـــول الموظـــف و مؤهل
المواءمــة بــین الموظــف  إیجــاد فــياهتمــام القطــاع الخــاص لربمــا ذلــك نــاتج عــن و  الحكــومي،
ــت النتــائج أن الرضــا عــن ووظیفتــه الموظــف و منزلتــه االجتماعیــة تزیــد فــي مكانــة ، كــذلك دل

  .١الحكوميالقطاع القطاع الخاص عنه في 
١٣ 

و         حول مشاكل البحـث عـن العمـال ،١٩٨٤تمت عام  في دراسة لمحمد الحورانى -     
تشـــغیلهم و دوران العمـــل لـــدى المنشـــآت الصـــناعیة األردنیـــة، دلـــت نتـــائج الدراســـة أن غالبیـــة 

یجــدون أن الســبب الرئیســي الــذي یــدفع العــاملین باالنتقــال مــن عمــل  )%٧٥(أصــحاب العمــل 
نتـــائج أن الفــي الحصـــول علـــى زیـــادة عالیــة فـــي األجـــور، كــذلك فقـــد دلـــت  رغبـــتهمخــر هـــو آل
األجــور نتیجــة عــدم تــوفر العــاملین ألعمــالهم ) مــن أصــحاب المنشــآت یــرون أن تــرك %٧٥(

 ، و عــدم تــوافر فــرص الترقیــةآت التــي یعملــون فیهــاباالنتمــاء للمنشــ شــعورهمالعالیــة، و عــدم 
أدى إلى زیادة في تكـالیف تشـغیل عمالـة جدیـدة،  ،أصحاب العملین هم و ب، و النزاعات بینلهم

  .٢عن المؤسسة ئوانخفاض اإلنتاج، و إعطاء انطباع سی
  األجنبیة:الدراسات / الثاً 

١ 
محطـات  فـيلقـوى العاملـة مفـردة مـن ا ٤١٤لعینـة مـن  الـوظیفيبحـث حـول الرضـا  فـي -     

 المبحوثــة مـن العینـة %٧٥تبـین أن  ،ةاألمیركیـالیـات المتحــدة الو  فـيالرادیـو التجاریـة لألخبـار 
الدراســة أن  نتــائج فـقـد دـلـت كــذلك الرادیــو،محطــات أخبــار  فــي عملهــاعــن  يوظیفــتشــعر برضــا 

یجـب أن تؤخـذ بعـین االعتبـار  التـيتبین أن األشـیاء كما  األفراد،یزداد مع عمر  الوظیفيالرضا 
: الوظیفيلتحقیق الرضا   و المبـادرة   اإلبـداعالفـ د فـرص  إعطـاء و الفـرد،درات اسـتعمال قـ هي

تشـعر مـن العینـة  %٤٨أن  الدراسـةأوضـحت  مـاك الـوظیفي،و شـعور الفـرد بـاألمن  العمـل، في
تشـعر  المبحوثـة فهـى مـن العینـة %٤٩ أما علیه، تحصل الذيعن المرتب  يعال يوظیفبرضا 

كمذیعـة  كونهـا تعمـلبـالفخر تشـعر  مـن العینـة %٧٤كذلك تبـین أن ، المرتببرضا متوسط عن 

                                                
خاص آدم العتیبى، ( ١ طاعین الحكومى وال موظفى الق بین  لوظیفى  ل الرضا ا یتفى دو مجلة اإلدارة )، ة الكو

  .١٩٩١، ینایر،٦٩، عددالعامة
 دراســة تحلیلیــة لمشــاكل البحــث عــن العمــال وتشــغیلھم ودوران العمــل لــدى المنشــآت محمــد الحــورانى، ( ٢

  .١٩٨٤، عمان، ١١مجلد  ،١، عددمجلة دراسات)، الصناعیة األردنیة
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     .١التجاریةمحطات أخبار الرادیو  في
٢ 

 ٣١٠٠٠ ت العینــة علــىاشــتملفــي أمــاكن عملهــم، حیــث تحفیــز العمالــة حــول فــي دراســة      
إمــرأة، فــي شــركات الغــاز فــي الوالیــات المتحــدة األمیركیــة، لتحدیــد الرغبــات  ١٣٠٠٠ و رجــل،

،عامـ ٢٠الدراسة هذه ن عملهم، و قد استمرت الكامنة للعاملین م  ١٩٦٥ -١٩٤٥منـذ عـام  ًا
عتبـــر كـــال الجنســـین أن مـــا ا حیـــثالدراســـة أن االختالفـــات بســـیطة بـــین الجنســـین،  بینـــتو 

ــوظیفي، ثــم الترقیــة، هــو   أوال  نــیحتاجو  ــم األمــن ال ــم نــوع العمــل،  ث لعمــل االنتمــاء لبالشــعور ث
  .   ٢لكال الجنسین  ً منخفض  ً فقد أعطت اهتمام ظروف العمل بالمؤسسة، أما األجور و

٣ 
، حـول أبعـاد العمـل، و ضـغوطاته، و الرضـا الـوظیفي لعینـة ٢٠٠١في دراسة تمت عام  -     

مــن مائــة متــدرب بحــري، دلــت النتــائج أن نســبة كبیــرة مــن أفــراد العینــة غیــر متأكــدة مــا هــو 
وجبات طازجة بل كثیرًا ما تفقد وجباتها، كـذلك فـإن مستقبلها الوظیفي، كما أنها ال تحصل على 

نسبة كبیرة ترى أن وجودها في فرق عمـل دعـم ألهـدافها الخاصـة، و لكـن أدى عملهـا فـي هـذه 
العینة المبحوثة ترى أن المسؤول یحتـرم المتـدرب، و  كما أنالفرق إلى صراع هام مع أندادها، 

، أمــا البیئــة المادیــة فهــي غیــر مالئمــة، حیــث یــزودهم بالتغذیــة الراجعــة عــن مســتوى إنجــازاتهم
ــة نــومهم  ، و أن منطق یعتبــر المتــدربون أن المهــام التدریبیــة قــد أنجــزت فــي ظــروف بــاردة جــدًا

نتـائج أن ضـغط العمـل یتـزامن مـع: المزدحمة بالسكان و في درجة حرارة غیر مریحة، كمـا دلـت 
العالقــات الشخصــیة بـــین  عــدم وضــوح الـــدور المطلــوب مــن المتـــدرب خــالل العمــل، و ضـــعف

المتــدربین، وانفصــال المتــدرب عــن العائلــة و األصــدقاء، و هــذه العوامــل أثــرت ســلبًا علــى رضــا 
  .٣المتدربین

  
  
  
  

                                                
1 Vernon Stone , Job Satisfaction in Radio News , electronic copy, www. Missouri. Edu, 2003. 

2003. , team.com-www.accel, electronic copy, Motivation in the workplace known author),(U٢ 

   
3 Kerry Fairbrother, James Warn, (Workplace dimensions, Stress and Job satisfaction), Journal 

of Managerial psychology, Vol.18, Issue1, January, 2001. 
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مقدمة البحث و الدراسات ( ملخص الفصل األول
  )السابقة

  

  
و       مشـكلة الدراسـة، وضـحت إلى مقدمة البحـث، حیـث في هذا الفصل تطرقت الباحثة      

و        كمــا تطرقــت إلــى محــددات الدراســة هــذه الدراســة،  فرضــیاتها و أهمیتهــا و الهــدف مــن
بتوضـیح أهـم الدراسـات التـي لهـا في المبحـث الثـاني مـن هـذا الفصـل هیكلها، ثم قامت الباحثة 

ً علـى الصـعید الفلسـطیني أو العربـي أو األجنبـيبصلة  ، و قـد وجـدت الباحثـة بیئة العمل، سـواء
دراسات في المجتمـع الفلسـطیني، كمـا  أربع ،و الرسائل الجامعیة خالل المجالت و االنترنتمن 

  دراسات في المجتمع األجنبي. ثالثدراسة في المجتمع العربي، و  ثالثة عشرةوجدت 
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 الفصل الثاني: أدبیات البحث
 

  مقدمة: 
لهـا عالقـة بموضـوع  التـيو  ،و النظریات هیمالمفا مختلفلالتطرق إلى یهدف هذا الفصل      
و أدائهــم ألعمــالهم فــي  (تقیــیم مــدى تــأثیر بیئــة العمــل علــى الرضــا الــوظیفي للعــاملین البحــث

المقـاالت و  و  الكتـبالرجـوع إلـى مـن خـالل و ذل ك ، منشآت القطاع الصـناعي فـي قطـاع غـزة)
    و هى كاآلتى: أربعة مباحث و قد تم تقسیم الفصل إلىالمجالت المتخصصة، 

 
كمـا ، تؤثر على المنشأة التيتم تعریف البیئة الخارجیة العامة و الخاصة  هذا المبحث في     

     وأهم عناصرها. تم التعرض لبیئة المنشأة الداخلیة
 
أهـم  التطرق إلـىالحوافز سواء المادیة أو المعنویة، كذلك تم حیث تم التطرق إلى مفهوم       

أدائهـم مسـتوى مـن أجـل تحسـین  یجب أن توفرها المنشأة لألفراد العاملین لـدیها التيالحوافز 
   .  ألعمالهم

 
ــوظیفى، و العناصــر توضــیحفــى هــذا المبحــث تــم       ــة  الرضــا ال تــم إیضــاح  مــا، كلــهالمحقق

ـــوظیفي مظـــاهر عـــدم الرضـــا ـــاملین و عالقتـــه بالرضـــا ال ، كـــذلك تـــم التطـــرق لمفهـــوم أداء الع
    الوظیفى.

 
  حیث تم التطرق لواقع العمالة الفلسطینیة.     
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لســطینیة و أهــم فـي هــذا المبحــث تــم التحــدث عــن واقـع القطــاع الصــناعي فــي األراضــي الف     
  المعوقات التي یواجهها هذا القطاع.

  
  
  
  
  
  
  

 المبحث األول/تعریف بیئة عمل المنشأة:
 

  مقدمة:
الرضــا الخارجیــة علــى  الداخلیــة أومنظمــة تجاهــل تــأثیر بیئــة العمــل ســواء  أيال تســتطیع      

لعمـل الداخلیـة بیئـة ا فيالتحكم نظمة و تستطیع الم ،الوظیفي للعاملین و على أدائهم ألعمالهم
مــن  الحـد هـاو لكـن یمكن ،المحیطـة بهـا الخارجیــةبیئـة ال فـي الـتحكمو لكنهـا ال تسـتطیع  ،لـدیها
  علیها.بعض العوامل الخارجیة المؤثرة  تأثیر

و     و تحلیلهـا ،البیئةدارة المنشأة القیام بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن إلذا  على  
همـال المتغیـرات السـائدة إذل ك أن  العمـل،تحسین بیئـة الالزمة ل و من ثم وضع السبل ،دراستها

و أنشـــطتها  ،مواصـــلة أعمالهـــا علـــىقـــدرة المنظمـــة  فـــي اخـــتاللیقـــود إلـــى  العمـــل،بیئـــة  فـــي
المنافسة مـع  األسواق و فيمكانیتها البقاء إعدم  بالتاليو  المالیة،و  التسویقیة،و  اإلنتاجیة،
  المنظمات.غیرها من 

  المنظمة: تعریف بیئة
  :١بیئة المنظمة بأنها یمكن تعریف

  ."وخارجیةیة لمن نظام و ظروف و أحداث داخ بالمنظمةكل ما یحیط "      
 :٢عبارة عن فهيكذلك 

تجمعـات تـؤثر علـى  أيو  إنتـاج،و عوامـل  أفراد،و  ،كل ما یحیط بالمنظمة من مؤسسات"     
  ."مباشرالمنظمة بشكل مباشر أو غیر 

                                                
  .٣٧، ص ٢٠٠٠-١٩٩٩مطبعة الدار الجامعیة،  ،اإلسكندریة، الموارد البشریة إدارة  الباقي،صالح عبد  ١
 .٢٥٨ص، ٢٠٠٢، الطبعة األولى، غزة، أكتوبر، و الممارسات دارة: المفاھیمإلا  ماجد الفرا، و آخرون، ٢
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و تفـرق  تمیـز و تصـف المنظمـة، التـيئة المنظمة عبارة عن مجموعة مـن العناصـر بی  ذاً      
  بینها و بین منظمة أخرى، و تؤثر على سلوك العاملین.

  أنواع بیئة المنظمة:
  :١المنظمةیمكن التمییز بین ثالثة أنواع من بیئة 

  البیئة الخارجیة العامة. -١
  الصناعة).البیئة الخارجیة الخاصة (بیئة  -٢
  الداخلیة.البیئة  -٣
  
  

/البیئة الخارجیة العامة:    ً  أو
و    علیهـا،سـلطة مباشـرة و ال تملـك  منهـا،إن كل منظمة تعمل ضمن بیئة خارجیة أوسع      

كمـا تبیـع لهـا مــا  البیئـة، هـذهمـن  اإلنتـاجفالمنظمـة تحصـل علـى مسـتلزمات  لهـا،لكنهـا مهمـة 
و تتكـــون البیئـــة  بهـــا،یئـــة الخارجیـــة و تتـــأثر الب فـــيو علـــى هـــذا فـــإن المنظمـــة تـــؤثر  تنـــتج،

و تتــأثر ظلهــا  فــيتعمــل  التــيو المتغیــرات  العناصــر،و  الخصــائص، مــن: اتالخارجیــة للمنظمــ
  .٢بالمنظمةو تنبع من البیئة المحیطة  بها،

  :٣بأنها العامة البیئة الخارجیة تعرف
 العوامـــل ومـــن ،عمـــالالعوامـــل التـــي هـــى خـــارج ســـلطة أصـــحاب و إدارة منظمـــة األجمیـــع      

و     االقتصـادیة، العوامـل و والقانونیـة،السیاسـیة العوامـل  المنظمـة:تؤثر علـى  التي الخارجیة
  التكنولوجیة. العوامل و االجتماعیة،العوامل  و العالمیة، العوامل

    :نشأةالمأھم العوامل الخارجیة العامة المؤثرة على بیئة 
     منها:  خارجیة لعوامتؤثر على بیئة المنظمة       
١-  

كـــذلك  ،مجـــاالت األعمـــال فـــينوعیـــة و كفـــاءة األنظمـــة و التشـــریعات  عـــنتعبـــر  هـــيو      
القیـــود  إطـــار فـــيالسیاســـة علــى منظمـــات األعمـــال  هـــذهو تـــأثیر  للدولـــة،السیاســة الخارجیـــة 
ام السیاسـي، و مـدى تمتـع األفـراد بحریـة ، كمـا تعبـر عـن شـكل النظـالتجـاريالتجاریة و التبادل 
 السیاسـيكذلك فإن العوامل السیاسیة و القانونیة تعبر عـن مـدى االسـتقرار ، التعبیر عن آرائهم

                                                
  .٣٨ص ، مصدر سابق ذكره،صالح عبد الباقى ١
 .٣٨، صالمصدر السابق ٢
، دار وائل للطباعة و النشراألردن،  ، -الوظائف اإلداریة الخصائص و –األعمالإدارة  سعاد برنوطى، ٣

  .٤١ص، ٢٠٠١



٣٢  

، مسـتقرالبلـد غیـر  فـي السیاسـيإذا كـان الوضـع  فقطاع األعمال یبقى متـردداً  ،البلد فيالسائد 
و         یــــدة لالســــتثمارات الصــــناعیةجد  ً العوامــــل السیاســــیة و القانونیــــة قــــد تخلــــق فرصــــف

رفـع مـن درجـة المخـاطرة تو  االسـتثمارقلـل مـن فـرص ت سـلبيطـابع  اتو قـد تكـون ذ التجاریـة،
  .١أو تفرض تهدیدات تؤدى إلى إفالس معظم منظمات األعمال المتوقعة،غیر 
خـــل ة العمالــة داعــن حمایــ و قــد تحــدث قــانون العمــل الفلســطیني فــي الكثیـــر مــن مــواده     

وجــوب تــأمین العــاملین  ، وذلــك بتحدیــد عــدد سـاعات العمــل الیومیــة، ومنشـآت القطــاع المحلــي
عطـــائهم اإلجـــازات مدفوعـــة األجـــر، وتـــوفیر االســـعافات األولیـــة داخـــل و  ،حـــوادث العمـــلضـــد  ٕ ا

استراحة یومیة للعـاملین أثنـاء العمـل، وتـوفیر عقـود عمـل للعـاملین، و یمكـن  توفیرالمنشآت، و 
  صل الرابع للمزید من التفصیل حول مواد قانون العمل الفلسطیني.الرجوع للف

٢- 
ً  فيالسائد  االقتصاديإن النظام       حریـة  السـوق ویقوم علـى اقتصـاد   ً كان نظام البلد سواء

ر لـه تــأثی ،علــى عملیـات االســتیراد مـن الخــارج  ً و یفــرض قیـود الملكیـة،یقیــد   ً أم نظامـ التجـارة،
  على أداء المنظمات. 

:العوامـــل االقتصـــادیة تعبـــر و  معـــدالت و  االقتصـــاديالنمـــو و معـــدالت التضـــخم  معـــدالت عـــن
و        ات إلى دفع نفقات أكبـر للمـواد األولیـة مفترات التضخم تضطر المنظ فيفمثال  ،الفائدة

 للمنظمــة،مــوال تحدیــد تكلفــة األ فــيكــذلك معــدالت الفائــدة تــؤثر ، المرافــقخــدمات الصــیانة و 
  .الالزمةسبیل الحصول على األموال  فيبمعنى كم تدفع المنظمة 

  ،الخدماتتمویل عملیات شراء السلع و  فيقدرة االقتراض  فيالعوامل االقتصادیة كما تؤثر 
فـإذا كـان معـدل البطالـة  العـاملین،كذلك مستویات البطالة تؤثر على مدى توفر العدد الالزم من 

  .٢تحتاجها التيأعلى لجذب الكفاءات العمالیة  أن تدفع أجوراً  ینبغيمنظمة فإ  ال منخفضاً 
٣- 

 اإللكترونیـة،و التجـارة  المعلومـات،و تكنولوجیـا  االتصاالت،التطور الهائل على صعید إن      
اإلنتـاج مـاط و أن  والمستوى المتوقع من الجودة األسعار،مثل  النواحيالعدید من على له تأثیر 

و تأثیرهـا علـى  المتغیـرات العالمیـةجمیـع  االعتبـارالبـد للشـركات أن تأخـذ بعـین و  االستهالك، و
  .٣حقل أعمالها فيوقدرتها على البقاء  للمنظمة،القدرة التنافسیة 

٤- 
                                                

 . ٦٣، ص١٩٩٨، طبعة أولى، األردن، دار الیازورى العلمیة، اإلدارة االستراتیجیةسعد یاسین،  ١
  .٢٥٩ص ،مصدر سابق ذكره  ماجد الفرا، و آخرون، ٢
  .٢٦٠، صالمصدر السابق ٣



٣٣  

لهـا تـأثیر  التـيو  اإلجتمـاعى،تلـك القـوى البیئیـة ذات الطـابع  االجتماعیـة:یقصد بالعوامـل       
  .مباشر أو غیر مباشر على المنظمات

و      دینیـة،ومعتقـدات  تقالیـد،لهم قـیم و  األفراد،و تتكون البیئة االجتماعیة من مجموعة من 
كمـا تشـمل البیئـة االجتماعیـة  المتشـابكة،إطـار مـن العالقـات  فـيیتفاعلون مع بعضهم البعض 

 االجتماعیــة العوامــل تــؤثر، و حاجــاتهمئصــهم و الســكان مــن حیــث أعــدادهم و أعمــارهم و خصا
 اتجاهـاتهم،كمـا تـؤثر علـى توقعـات العـاملین و  الشـرائیة،المستهلكین وعـاداتهم  یالتضتفعلى 

  .١المجتمع فيبل و تؤثر على مدى قبول نشاط األعمال بأسره 
  
٥- 

كمـــا أن  البلـــد، فـــيلمتـــوفرة تعبـــر التكنولوجیـــا عـــن حالـــة األجهـــزة و التطبیقـــات العلمیـــة ا     
بمـــا یحقـــق  المیـــداني،الواقـــع  فـــيو تطبیـــق الحقـــائق العلمیـــة  ســـتخدامافـــن  هـــيالتكنولوجیـــا 

  .منها ستفادةالا
    اراتر عملیــة صــنع القــ فــي اســتخداماتهمجــال الكمبیــوتر و  فــي التكنولــوجيقــد أحــدث التغیــر و 

نتــاج إل فاســتخدام نظــم ا ،ن العمــلأمــاك فــيتغییــرات جذریــة  اإلنتــاج،و نظــم  المعلومــاتو نظــم 
و بتكــالیف أقــل و مســتوى جــودة مرتفــع و بعــدد  كبیــرة،نتــاج منتجــات بكمیــات إاآللیــة مكــن مــن 

و        والمعـدات، األجهـزة،علـى  التكنولـوجيو  العلمـيالتقـدم  یقتصـرال و ، المـوظفینقلیل من 
  .٢دارة المنظماتإ في بجهود المتخصصین االنتفاعاالتجاه نحو  أیضاً  یشملاألدوات، بل 

٦- 
 ،قطــاع األعمــال فــيللســكان و للعــاملین  التعلیمــيالمســتوى  عــنالعوامــل التعلیمیــة  تعبــر     

و     ،كذلك مستوى األمیة، ونسبة الملتحقـین و المتخـرجین مـن الجامعـات مـن مجمـوع السـكان
الموجـودة ى توافق النوعیات التعلیمیـة األعمال، كما تعبر عن مد قطاع فينسبة الموجود منهم 

  .٣المطلوبة من قبل منظمات األعمال االحتیاجاتالبلد مع  في
٧- 
ــة مــن الطبیعــة نفســهاالبیئــة الطبیعیــة: تشــمل         خاصــة المــوارد  ،العناصــر البیئیــة النابع

تؤثر بدورها علـى منظمـات  وهذه العناصرالمناخ، و طبیعة التربة، الطبیعیة، وخصائص أخرى ك

                                                
صرةاإلدارة  اعلى شریف،  ١ یعلمعا عة و النشر و التوز یة للطبا لدار الجامع یة، اإلسكندریة، ا عة الثان   ،، الطب

   .١٠٠ص، ١٩٩٧
 .٢٣٣، ص٢٠٠٢، اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، اإلدارة ستراتیجیات و عملیاتإإبراھیم الملیجى،  ٢
   .٤٣، صمصدر سابق ذكره،  اقيالبصالح عبد  ٣



٣٤  

 التـيذلـك علـى سـبیل المثـال أن الـبالد  التهدیـدات،األعمال من حیـث أنهـا تقـدم لهـا الفـرص أو 
تحتوى على بترول أو شالالت میاه، فإن مصادر الطاقة الالزمة لتشغیل اآلالت تكـون منخفضـة 

تفعة تؤثر علـى المنظمـة، أو الحرارة المر  القارسة،كذلك فإن موجات البرد ، على ا غلب األسعار
الظروف من الممكـن أن ال یـأتوا إلـى أعمـالهم، حتـى لـو  هذه فيالمنظمة  فيحیث أن العاملین 

  .١منخفضة إنتاجیتهمأتوا ستكون 
  
  
  

 ثانیاً / البیئة الخارجیة الخاصة (بیئة الصناعة): 
غیرهـا مـن  تمیـز صـناعة معینـة عـن التـيتعبر البیئة الخاصة عن الخصـائص و العناصـر      

  .٢بأنشطة األداء داخل المنظمة مباشراً  ارتباطاً و ترتبط البیئة الخاصة  الصناعات،
   فهى كاآلتي: شأةأهم عناصر البیئة الخارجیة الخاصة المؤثرة على المنأما عن 

١- 
 تنتجهــا المنظمــة التــيتشــترى الســلع أو الخــدمات  التــيالعمــالء هــم األفــراد أو الجماعــات      
 ً  الرئیســـيویعتبـــر العمـــالء المصـــدر ، وكــالءن، أو یأو مـــوزع ،یننهـــائی ونكـــانوا مســـتهلك ســواء

وأن  العمـالء،حاجـات  تعـيیرادات، ذلـك أنهـم مشـترو السـلعة أو الخدمـة، وعلـى المنظمـة أن لإل
  .٣هاتعمل على إشباع

٢- 
مشــابهة أو بدیلــة لمنتجــات و خــدمات  تقــدم ســلعاً  التــيالمنظمــات  :المنافســون عبــارة عــن     

  .المحتملینأو العمالء  المنظمة إلى نفس العمالء
 فــيتحتاجهــا  التــيالحصــول علــى المــوارد  فــيالــذین ینافســون المنظمــة  مـهـ كمــا أن المنافســین

تمثـل قـوة هامـة مـن القـوى المـؤثرة  منظمـة،أیة تواجهها  التيوقوة المنافسة  اإلنتاجیة،العملیة 
  .٤تكوین خططها أ دافها وتحدید  في
٣- 

 ثلـة أساسـاً تممهمتـه األساسـیة الـدفاع عـن حقـوق العـاملین الم عمـاليتنظـیم : هـيالنقابة      
                                                

  ، االسكندریة، الدار الجامعیة للطباعة و النشر االدارة االستراتیجیة:إدارة األلفیة الثالثة نادیة العارف، ١
 .٨٤ص ،٢٠٠١و التوزیع،    
 .٧٤، ص٢٠٠٠، القاھرة، اإلدارة االستراتیجیة فوزي مذكور، ٢
 .١٠٣ص  ، مصدر سابق ذكره،نادیة العارف ٣
 .٣٢٣ص، ٢٠٠٢ مطبعة الدار الجامعیة، ،اإلسكندریة، المنظمات فيالسلوك   ویة حسن،را ٤



٣٥  

بـل تعمـل  ،عـاملینوال یقتصر دور النقابات علـى التعبیـر عـن رغبـات و احتیاجـات الاألجور،  في
مـع محاولـة ، ریعات المختلفـةعلى المنظمات، وذلك للتأكد من التزام المنظمة بالتشـ رقابيكدور 

والتأكد من سـیر المنظمـة وفـق  ،للعمل على تصحیحها الكشف عما یقع من أخطاء أو مخالفات
  .البالد فيالقوانین العمالیة السائدة 

نتاجیة، فقـد تـدفع األفـراد إلـى إل و للنقابات القویة تأثیر صارم على أداء األفراد و على كفایتهم ا
لـذا  ،دارة لهـمإلیتقاضـونها، أو بحجـة سـوء معاملـة ا التـية األجـور تخفیض أدائهـم بحجـة ضـآل

 و  نقابــاتقنـاعهم بشـتى الطــرق بعـدم تنظـیم إغـراء العــاملین و إتحــاول جاهـدة فـإن المنظمـات 
  .١تعاملها مع العاملین فيها مرونة أكبر ئعطاإذلك من أجل 

٤- 
و معـدات،  ، وآالت،خـاممـواد األساسـیة مـن  نتـاجإل المنظمة بمدخالت اهم الذین یمدون و      

  .٢من المدخالت الالزمة للمنظمةوغیرها  ،مستلزمات التعبئةو  ،غیاروقطع 
٥- 

، مشـروعات مشـتركة مـع منظمـات أخـرى فـيات المعاصـرة تـدخل مـمـن المنظ  ً كبیر  جزءاً إن      
تقلیـل حـدة المنافسـة و  فـيت وقد یكون من أسباب انتشار المشروعات المشتركة رغبة المنظما

تحقیــق نــوع مــن التكامــل بــین  فــيرغبــة المنظمــات  كــذلكمــن المخــاطر و األربــاح،  اقتســام كــالً 
  .٣العملیات

  :/البیئة الداخلیة الثاً 
          :  ٤البیئة الداخلیة للمنشأة عنتعبر 
 كـذلك ،حجـم المنشـأةو  بهـا،العلیـا إلـى العـاملین  اإلدارةنظـرة و  للمنشـأة، اإلداریةالسیاسات      

  المادیة.المنشأة  إمكانیات
   :٥اعرفت البیئة الداخلیة للمنشأة بأنه كما

 ،عملــهمیولــه تجــاه  فــيو أدائــه، و ، ســلوكه فــيو یــؤثر  ،عملــه فــي"كــل مــا یحــیط بــالفرد      
  .إلیه" ینتمي الذيیتبعها والمشروع  التي واإلدارةیعمل معها،  التي والمجموعة

  :١ابأنهالبیئة الداخلیة  كما یمكن تعریف
                                                

 .٤٩، ص١٩٩٨، اإلسكندریة، مطبعة مؤسسة شباب الجامعة، األفراد في الصناعةعادل حسن،  ١
 .٣٢٤ص مصدر سابق ذكره،  ،راویة حسن ٢
 .٤٩ص  ،  مصدر سابق ذكره،عادل حسن ٣
 .٣٧، صذكره سابق مصدر ،الباقيصالح عبد  ٤
شباب الجامعة للنشر، ،اإلسكندریة، ةاإلنسانیالعالقات  و  األفراد إدارة  الشنوانى،صالح  ٥ ، ١٩٨٣ مؤسسة 

 .٣٠٥ص



٣٦  

 ،ضــمنهااألفــراد یعمــل  التــيتمیــز بیئــة المشــروع الداخلیــة  التــيمجموعــة مــن الخصــائص      
الهیكــل  :أهمهــا الخصــائصمــن واتجاهــاتهم وادراكــاتهم، وتتضــمن مجموعــة  علــى قــیمهم فتــؤثر

ة مشــاركة عملیــكــذلك والبیئــة المادیــة،  ،نمــط االتصــالو ، القیــاديالــنمط و  ،للمؤسســة التنظیمــي
    نفسه.القرارات، وطبیعة العمل  اتخاذ فيالعاملین 

  
  
  

  :٢كما أن البیئة الداخلیة تعبر عن
تعبـر عـن التفاعـل بـین  فهـيدارتـه، كـذلك إونمط و أسلوب ، إدراك أعضاء التنظیم لطبیعته     

ذ بهــا و المــأخو  األفـراد بقــیمهم و مشــاعرهم و معتقـداتهم و معــاییرهم و مجموعــة الـنظم المتبعــة
  التنظیم.داخل 
  :عناصر البیئة الداخلیةأھم 
  تؤثر على بیئة العمل الداخلیة للمنشأة عوامل منها:      
١- 
  :٣عبارة عن التنظیميالهیكل   
نمـط إحـداث األقسـام و  ،المنظمـة فيللعالقات السائدة  الداخليیحدد التركیب  الذيالشكل        
 ،ومراكـز اتخـاذ القـرارات ،نمـط السـلطة التنظیمـيالهیكـل ون المشروع، ویبـین تك التيدارات إلو ا

  .  المنظمة فيالسائدة یوضح نمط االتصاالت  التنظیميفإن الهیكل كذلك 
والتقســیمات الداخلیــة فــي ، وظائفهــا و، أقســام المؤسســة :٤یعكــس التنظیمــيكــذلك فــإن الهیكــل 

 الهیكـــلویعتمـــد شـــكل و حجـــم ، االتصـــال وخطـــوط ،والمســـؤولیة، وتسلســـل الســـلطة، المنشـــأة
    طبیعــة عملهــا مــن جهــة، و المؤسســةعلــى حجــم  ،و مــدى التعقیــد أو البســاطة فیــه التنظیمــي

  و نوع المؤسسة و أسلوب إدارتها من جهة ثانیة.
و  ن  نجــاز المهــام البــدإ فــيللمنظمــة الكفــاءة و الفاعلیــة  التنظیمــيیحقــق الهیكــل  لـكـيو      

  :٥التالیة یتسم بالخصائص

                                                                                                                                       
 ١٩٩٥-١٩٩٤، الطبعة الثانیة، عمان، مفاھیم و أسس سلوك الفرد و الجماعة فى التنظیم كامل المغربى، ١

  .٣٠٣ص
 .٧٧، صمصدر سابق ذكره  فوزى مذكور، ٢
  .١٦٩ص، ٢٠٠٢طبعة أولى، عمان، دار صفاء للنشر و التوزیع،، السلوك التنظیمي  ر حمود،یضخ ٣
 .٨٨ص ،٢٠٠١، طبعة أولى، المركز العربى للتدریب، أنظمة إعداد المشرفین  داود شقبوعة، ٤
  .١٧٠ص، مصدر سابق ذكرهخضر حمود،   ٥



٣٧  

المسؤولیات الممنوحة  العالقات المتوازنة بین الصالحیات و و هذا یعنى تحقیق
واعتماد وحدة األوامر  و خطوط االتصاالت الوظیفیة، اإلشرافنطاق  فيالتوازن  ، كذلكللفرد

  المختلفة. اإلداریةالصادرة من المستویات 
التعــدیالت  سـتیعابال اكـل التنظیمیـة المـراد تصـمیمهاتتطلـب المرونـة قابلیـة الهی

  التنظیمي.ضیها البناء تقی التيالخارجیة للتغیرات الداخلیة و  تبعاً  ،ةالتنظیمیة المستمر 
بنـاء  فـيالقواعـد العلمیـة الرصـینة  اعتمـادمبـدأ االسـتمراریة ضـرورة  یشـیر

دون أن تتعـرض الهیاكـل التنظیمیـة الالزمـة، مستقبلیة یرات الیالتغ جراءإمع الهیاكل التنظیمیة، 
   للتنظیم. الهیكليلتغیرات جوهریة متكررة من شأنها إرباك البناء 

٢- 
یكمـن جــوهر العملیـة القیادیــة فــي قـدرات الفــرد الذاتیــة التـي تخلــق مــن خاللهـا التــأثیر فــي      

لقائد من خالل دوره القیادي القدرة التأثیریة علـى اآلخـرین، سلوك األفراد اآلخرین، حیث یمتلك ا
یعتبـــر نمـــط القیـــادة مـــن العوامـــل و ، وتوجیـــه ســـلوكهم نحـــو تحقیـــق األهـــداف المطلـــوب أدائهـــا

خلق التفاعـل  فيذات أثر إذ أن القیادة و أنماطها ، التنظیميتحدید طبیعة المناخ  فيالرئیسیة 
فــإن ذلــك  ،مركزیــاً  اإلشــراففــإذا كــان نمــط  ،د و المنظمــةأـهـدا  الـفـر االنســانى الــالزم لتحقیــق 

یحــد مــن مبــادرتهم نحــو التعامــل مــع  بحیــث ،للعــاملین صــحيغیــر  تنظیمــيســیؤدى إلــى منــاخ 
ملین علـى فإنـه یشـجع العـا ،كان المشرف دیمقراطیاً  ذاوبالمقارنة مع ذلك فإ، اإلداریةالمشكالت 

 ء العـــاملین، و یزیـــد والداخـــل المنشـــأة لصـــحيا التنظیمـــي، ممـــا یعـــزز المنـــاخ تقـــدیم أفكـــارهم
  .١لمنشأة التي یعملون بهال
٣- 
یـتم مـن خاللهـا التفـاهم بـین األفـراد و التفاعـل المسـتمر  جتماعیـةایعتبر االتصال وسـیلة       

تنظــیم مــن  أيداخــل  یــربط بــین مختلــف األقســام الفرعیــة الــذيیمثــل االتصــال الربــاط و  بیــنهم،
، و یعتبـر االتصـال جیـدًا إذا و بین هذه األقسام الفرعیة و التنظـیم الكلـى مـن جهـة أخـرى ،جهة
كــذلك  المنظمــة، فــيالعــاملین تبــادل المعلومــات بــین األفــراد ألنــه یتــیح  ،االتجاهــاتبجمیــع كــان 
  .٢ألعمالهم الراجعة عن أدائهمبالتغذیة  األفراد یزودفهو 
٤- 
 الـذياألمـر  ،بـداء أفكـارهم و آرائهـمإح للعـاملین فـرص یتـت تالـقرارااتخـاذ  فيإن المشاركة      

                                                
  .١٧٠ص ،المصدر السابق ١

   .٣٠٤صمصدر سابق ذكره،   ،المغربيكامل ٢ 



٣٨  

و یرفـع    و اإلدارة، بـین العـاملین و كمـاً  و یخفض الصـراع نوعـاً  العمل،یزید من تحسین طرق 
  .١بیئة العمل فيمن مستوى االنسجام 

٥- 
الكفــاءة فــى العمــل هــو نجــاح المنظمــة بوضــع الموظــف إن مــا یســاعد علــى رفــع مســتوى      

فـإن المنظمـة  بالتـاليیتناسب مـع مؤهالتـه و خبراتـه، و  الذيو  ،المكان المناسب فيالمناسب 
 التـيو ظـروف العمـل  ،هالللمهنـة المـراد شـغ وظیفـيوصـف تحتاج إلى نظام سلیم یحتوى علـى 

 ةالوظیفیـة المطلوبـمواصـفات منظمـة الكـذلك یجـب أن تحـدد الهـا الملتحـق بالوظیفـة، فیسیعمل 
  .٢هالمن شاغو مسؤولیات  من مهاراتهذه الوظیفة و ما تتطلبه  ،الوظیفة لشاغمن 
٦- 

 الروتینـيالعمـل حبـاطهم، إذ أن إتحفیز العاملین أو  في مهماً  طبیعة العمل تعتبر عامالً إن      
و ذلــك لشــعور نجازهـا إباألعمـال المطلــوب  راثاالكتــو عـ م العمــل  فـيالملــل  یـؤدى إلــى إحـداث

و التطـویر،  المسـتمر نیتتسم بالتحسـ التي، و ذلك بعكس األعمال مهماً العامل بأن عمله لیس 
مكانـات الكامنـة إلبداعیـة و اإلسهام بكـل قـدراتهم و طاقـاتهم اإلتشجع العاملین على ا حیث إنها

  .٣نظمةالم و تحقیق أهداف ،العملسبیل نجاح  في ،لدیهم
٧- 

ج األفراد في المنشأة إلى االعتراف بمـا یقومـون بـه مـن أعمـال، ویـتم ذلـك عـن طریـق ایحت     
الحـــوافز المادیـــة أو المعنویـــة، ذلـــك أن التحفیـــز یشـــجع األفـــراد علـــى اســـتمراریة األداء بصـــورة 

  الفصل. أفضل، و سیتم التطرق بالتفصیل إلى الحوافز في المبحث الثاني من هذا
٨- 

و عالقــاتهم  ،مــةو هــم ســفراء المنظمــة فــي مجتمعــاتهم، إذ أن رضــاهم علــى سیاســة المنظ     
الجیدة مع اإلدارة، یعني مساندتهم لها و إخالصهم و والئهم لها، و من ثم رضـى المجتمـع عـن 

  .  ٤و عن خدماتها المنظمة
٩- 

دارة بـاحترام االنسـان و الثقـة بقدراتــه، و إبداعـه، و تفـویض الصـالحیات لمــن یمـان اإلإ  إ     
ــادة بأخالقیــات العمــل، مــن نزاهــة و أمانــة، هــى مــن أســباب نجــاح  ــا، و التــزام الق هــو أهــل له

                                                
  .٣٠٤صالمصدر السابق،  ١
  .٣٠٥المصدر السابق، ص ٢
  .١٧١، صمصدر سابق ذكره  ،خضیر حمود ٣
طبعة أولى، األردن، دار المجدالوي للنشر ، نظریات و سلوك :إدارة المنظمةدي زویلف، علي العضایلة، ھم ٤

  .١٥٢، ص ١٩٩٦و التوزیع، 



٣٩  

  .١المنظمة و سالمة مسیرتها
١٠- 
و تحسـین طـرق  نسیابهاو نتاج إل لتخطیط سیر ا یتبع الذي العلميوذلك من خالل األسلوب      
تحسـن مسـتوى ی بالتـاليو ، الجهد أو الوقت أو المواد فيمما یقضى على الضیاع سواء  أداؤه،

  .٢فع كفاءتهتر تنتاج و إل ا
  

 
 إن توافــــر ظــروف العمــل المادیــة الجیــدة مــن إضــاءة و تهویــة و درجــة حــرارة مالئمــة،  و     

حمایـة األفــراد مــن الحــوادث و اإلصــابات تجعــل ظــروف أداء العمــل مریحــة، و تســاعد علــى قلــة 
التعب و اإلرهاق، كما أنها تخفض من التعرض للحوادث و اإلصابات، و بالتالي تـدفع العـاملین 
للبقــاء فــي المنظمــة و التمســك بهــا، و تخفــض مــن معــدل دوران و تــرك العمــل       ممــا یعمــل 

  إنتاجیة العاملین بالمنظمة.على زیادة 
  تتكون البیئة المادیة من عناصر أهمها:      
١- 

و یعنــى التنظیم الداخلي للمصنع: توزیع الماكینـات، و األجهـزة، و اآلالت المسـتخدمة فـي      
التنظـیم الـداخلي العملیات اإلنتاجیة بالشـكل الـذي یسـمح بالتـدفق المسـتمر لإلنتـاج، كمـا یعنـى 

للمصنع عدم ازدحام الممرات و أماكن العمـل بـاألفراد، كـذلك عـدم تلـف المـواد تحـت التشـغیل أو 
  .٣فقدانها

٢- 
اإلضــاءة الجیدة تعنى: تزوید مكـان العمـل بكمیـة الضـوء المناسـبة، و بـالتوزیع المطلـوب،      

یــث ال توجــد مســاحات قاتمــة أو ظــالل و و التوزیــع المطلــوب یعنــى مراعــاة انتشــار الضــوء بح
  أخرى شدیدة اإلضاءة. 

و یجب أن یصمم المبنى بشكل یوفر دخول الضـوء الطبیعـي لمكـان العمـل دون تعـرض العمـال  
  لوهج الشمس أو حرارة الجو، فالضوء الغیر مالئم یترتب علیه إجهاد العین.

بمعنـى أنـه لـیس مـن الضـروري أن و تعتبر العالقة بین الضـوء و فوائـده لیسـت عالقـة طردیـة، 
توافر إضاءة قویة و شدیدة تسبب في زیادة اإلنتاجیة، و إنما یجب مالءمة الضوء لنـوع العمـل 
المطلوب أدائه، فالضوء یعتمد على صعوبة المهمة و وقتها، فالمهمـات التـي تنجـز لـیًال تحتـاج 

                                                
  .١٥٣، ص المصدر السابق ١
  .١٧١ص ،ذكره مصدر سابقر حمود، یخض ٢
 . ٢٤١، صمصدر سابق ذكرهصالح الشوانى،  ٣



٤٠  

، كــذلك فــإن مســتوى اإلضــاءة یعتمــد علــى عمــر األفــراد،  إلــى إضــاءة أكثــر مــن التــي تنجــز نهــارًا
  حیث أنه كلما زاد عمر الفرد كلما احتاج إلى إضاءة قویة.

ــى رفــع الــروح  ــى زیــادة اإلنتــاج، و إل و یعتبــر التحســین فــي اإلضــاءة أحــد العوامــل المؤدیــة إل
  .١المعنویة لألفراد، باإلضافة إلى ذلك فإن اإلضاءة الجیدة تقلل من معدل حوادث العمل

  :٢هداف اإلضاءة في أماكن العمل فهى كاآلتىأمــا عن أ     
  تمكین العمال من رؤیة مكان العمل بكل ما یحتویه من آالت و مواد خام. -أ

  سالمة العامل داخل أماكن العمل ألن اإلضاءة القویة السلیمة تقي العاملین من حوادث     -ب
  ن قوى اإلضاءة إلى مكان الصناعة و إصابات العمل، و قد ثبت أن انتقال العمال من مكا    
  ضعیف اإلضاءة یتسبب في وقوع الحوادث، حیث یتطلب األمر مرور فترة زمنیة تتأقلم     
  دقیقة حتى تصل درجة التأقلم إلى ذروتها ٣٠العین فیها على الضوء األقل، قد تصل     
  م على الضوء و یكون العامل خالل هذه الفترة معرضًا لالصطدام أو اإلصابة، أما التأقل    
  الشدید بعد ترك مكان مظلم فیتم بسرعة أكبر من التأقلم على الظالم.    

  زیادة اإلنتاج و تقلیل نسبة األخطاء، حیث تعمل اإلضاءة السلیمة و المناسبة على زیادة -ج
  اإلنتاج في الصناعة و رفع كفاءة العاملین.     
ـــذا فمــن واجــب اإلدارة أن تعمــل علــى تــوفی      ر اإلضــاءة الكافیــة و بالشــكل المناســب،    و لـ

  ذلك حفاظًا على سالمة نظر العاملین، و تأمین أدائهم ألعمالهم.
٣-  

إن تأثیــــر الحــرارة علــى إنجــاز األفــراد یجــب أخــذه بعــین االعتبــار، خصوصــًا علــى المهمــات      
 تحتــاج إلــىل التــي تتطلــب جهــدًا عضــلیًا فإنهــا المرتبطــة باألعمــال الذهنیــة، كــذلك فــإن األعمــا

  .عتدلةدرجات حرارة م
قد یتطلـب تدفئـة المبنـى أثنـاء فصـل للحفاظ على درجة حرارة مالئمة داخل المنشأة، فإن ذلك ′ 

  و تبریده أثناء فصل الصیف. الشتاء،
حرارة المرتفعـة و من األفضل توافر التهویة المناسبة مع تأمین درجة الحرارة المناسبة، فدرجة ال

  .٣تؤدى إلى إنهاك العامل و خفض إنتاجیته
٤ - 

مــــن الصــعب تعریــف الضوضــاء بشــكل دقیــق، فــیمكن اعتبارهــا أصــواتًا غیــر مرغوبــة، كمــا     
                                                

.page 529 998, 1 A,.eight edition.U.S ,Organization Behavavior ,Stephen P. Robbins١  
 ، دار الكتب العلمیة للنشر و التوزیع، األمن الصناعى و حمایة البیئة من التلوثإبراھیم على الجندى،  ٢

  .٢٨٢، ص١٩٩٨القاھرة، 
.30page 5 .,op.cit ,Stephen Robbins٣     



٤١  

ال تســبب األصــوات العالیــة مضــایقة یمكــن اعتبارهــا شــئ عــابر تتوقــف بتوقــف مصــدرها، و قــد 
ثل األصوات الصادرة من الماكینات داخل المصانع  بینمـا تـؤثر لألفراد إذا كانت مألوفة لدیهم، م

  . فیهم األصوات غیر المألوفة و األصوات الفجائیة
و للضوضــاء تــأثیر ســـلبي علــى األشــخاص، فكثیـــر مــن األشــخاص قـــد أضــیر ســمعهم نتیجـــة 
للضجة الموجودة في مكان العمل، كما أن التعرض المستمر لصوت اآلالت بدرجـة معینـة یـؤدى 
إلى فقد جزئي لحاسة السمع، و تؤدى الضوضاء إلى خفض عام في كفاءة العاملین نتیجة لمـا 
تسببه من إجهاد، كما تزید من حوادث العمل، و أحیانًا یصاحب الضوضـاء اهتـزازات فـي اآلالت 
و التركیبـات ممــا یـؤثر علــى عمـر المبــاني، وال یمكـن القضــاء نهائیـًا علــى الضوضـاء خصوصــًا 

اإلنتاجیة، و لكن من الممكن التقلیل منهـا إلـى أقـل مسـتوى ممكـن، و یتوقـف أثـر  في المصانع
الضوضاء على نـوع العمـل و مـدى تعقـده، و مـدى حاجتـه إلـى التركیـز و االنتبـاه فهنـاك بعـض 
األعمال التي ال تؤثر الضوضاء فیهـا كاألعمـال البسـیطة، بینمـا هنـاك أعمـال تتـأثر بالضوضـاء 

  .١معقدة و التي تحتاج إلى قدر كبیر من التركیزكاألعمال الحساسة ال
و قد أشارت دراسات أن الضوضاء تؤثر تأثیرًا مباشرًا على قدرات العمال المعرضـین لهـا، و     

عـامًال مـن المعرضـین  ٨٥٤٢بالتالي تؤثر على خفض جودة اإلنتاج، ففي دراسة لعینة قوامها 
الغزل و النسیج، في ثـالث مصـانع یمثـل  لمستویات مختلفة من الضوضاء یعملون في صناعة

كل منهم مجتمع مختلف عن اآلخر، دلـت نتـائج الدراسـة أن الضوضـاء لهـا تـأثیر علـى االنتـاج 
 ٩٠و الحــوادث، و أن هنــاك فــرق بــین نســبة الحــوادث للعمــال المعرضــین لضوضــاء أعلــى مــن

  .  ٣دیسبل ٩٠، و بین العمال المعرضین لضوضاء أقل من٢دیسبل
٥ - 

ي بعــض الصــناعات إذا لــم یكــن هنــاك تحكـم فــي الغبــار و األتربــة تصــبح الســلع المنتجــة ـــف    
  .  عرضة للتلوث، مثل صناعات المواد الغذائیة و األدویة

 سـاماً یكـون اإلنتاجیـة فبعض الغبار النـاتج مـن بعـض العملیـات  لألفراد، و یسبب الغبار أمراضاً 
إذا تــراكم علــى أرضــیة المصــنع، فإنــه قــد یســبب حـــدوث الغبــار  كمــا أن ،إذا استنشــقه األفــراد

 كــون قــابالً ین بعــض أنــواع الغبــار ، كــذلك فــإیعــرض األفــراد لالنــزالق، كــأن العمــلفــي  إصــابات
  .٤، مما یدعو إلى تجنب تراكمه في أي منطقة داخل المصنعلالنفجار

                                                
  .٢٠٠٣، www.feedo.net  ، نسخة الكترنیة،ھموم بیئیة(المؤلف مجھول)،  ١
 دیسبیل: وحدة لقیاس جمیع األصوات التي یسمعھا االنسان، و اختصارھا دي . بي. ٢
 www.emoe.org/library/general/pollution ،نسخة الكترنیة ،ضوضاء على الحیاةأثر ال (المؤلف مجھول)، ٣

 ٢٠٠٣.  
  .٢١٣، صمصدر سابق ذكره  صالح الشنوانى، ٤
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٤٢  

٦ - 
نتاجیـة مــن خــالل درجــة اإلجهــاد العضــلي          و ینعكـــس تــأثیر ســاعات العمــل علــى اإل     

اإلجهاد النفسـي الـذي یعانیـه العامـل، و هنـاك مسـتوى معقـوًال مـن سـاعات العمـل یحفـز العمـال 
علـــى العمـــل بكفایـــة، فـــإذا زادت ســـاعات العمـــل عـــن هـــذا المســـتوى، أدى إلـــى شـــعور العامـــل 

ً اإلجهاد العضلي أو النفسي، و بالتالي ینعكس ذلك علـى حالـة الفـرد المعنویـة و  باإلجهاد سواء
علــى كفاءتــه اإلنتاجیــة، و لكــن لــیس مــن الضــروري أن تزیــد اإلنتاجیــة إذا انخفضــت ســاعات 

  .١العمل عن ذلك المستوى المعقول
فــي الیابــان   و  ٢٠٠١حالــة وفــاة عــام  ١٤٣وقــد أعلنــــت وزارة الصــحة الیابانیــة وجــود        

و اعتبر أن السبب في ذلك هو عادة العمل لساعات طویلـة لـدى  ذلك بسبب اإلجهاد في العمل،
ســاعة  ٢١٢٤بلــغ متوســط عــدد ســاعات العمــل للیابــانى العــادي  ١٩٩٠الیابــانیین ففــي عــام 

أشـارت وزارة  ٢٠٠١ساعة عن نظیره األلماني أو الفرنسي، و في عـام  ٥٠٠سنویًا بزیادة نحو
سـاعة،     و هـو  ١٨٤٣یین انخفـض إلـى الصحة أن متوسط عـدد سـاعات العمـل لـدى الیابـان

  .٢رقم یظل أعلى من المتوسط الدولي، و لكنه منخفض حسب المعاییر الیابانیة
و عـدم الحصـول علـى  ك فقد توصلت دراسة إنجلیزیة یابانیة أن ساعات عمل طویلة،ــكذل      

دراسـة و التـي و  الـت  ل، قسط كاف من النوم أو فترات راحة مالئمة همـا طریـق مختصـر للقبـر
و عـ م  ،أن العمـل سـتین سـاعة أو أكثـر فـي األسـبوع ،نشرت في دوریة الطب المهني و البیئي

قــد یضـاعفان مــن احتمــال اإلصــابة بأزمــات  ،مـن النــوم بشــكل مســتمر  ــاٍف  الحصـول علــى قــدرٍ 
  .  ٣ساعة ٤٠لساعات العمل في األسبوع  لقلبیة، و خلصت إلى أن الحد األقصى األمث

٧- 
فــي بحــث علمــي نشــر فــي مجلــة العلــوم اإلنســانیة، أكــد هــذا البحــث أن أخــذ غفــوة قصــیرة      

أثناء العمل یجدد الطاقات الفكریة و الجسدیة للعاملین و یزیـد إنتـاجیتهم و قـدرتهم علـى تحمـل 
سـاعة ظروف العمل بصورة أفضل، و قد وجد البـاحثون فـي هـذا البحـث أن قیلولـة لمـدة نصـف 

فـي منتصـف النهـار تلغـى تـأثیر التعـب و تعیـد االسـتقرار و الحیویـة و النشـاط للـذهن و الجسـم 
  .٤مهما كانت نوعیة المهمة التي یقوم بها اإلنسان

                                                
 .٢١٣، صمصدر سابق ذكره سلمى، على  ١
 http://news.bbc.co.uk/hi/bicرونیة،نسخة الكت الموت بسبب اإلفراط في العمل بالیابان،(المؤلف مجھول)، ٢ 

 ،٢٤/٥/٢٠٠٢.  
، نسخة الكترونیة ،العمل الشاق و قلة النوم أقرب طریقین إلى القبر (المؤلف مجھول)، ٣
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٤٣  

ً إجـــازة نهایـــة        كــذلك فمـــــن حـــق أي عامـــل أن یحصـــل علـــى إجــازة مدفوعـــة األجـــر، ســـواء
  األسبوع، أو إجازة سنویة، أو إجازة مرضیة.

  
  
  
  

  الحوافزالدوافع و /الثانيالمبحث 
  

  مقدمة: 
و       كـالهواء و المـاء  ،بطبیعته لدیـه حاجـات عدیـدة منهـا حاجـات جسـدیة انــاإلنسإن      

ــة و الصــداقة و النجــاح ،كــذلك لدیــه حاجــات اجتماعیــة غیرهــا،المأكــل و  فــي الجوانــب  كالعائل
  .یةو غیرها من الحاجات االجتماعالمختلفة من الحیاة، 

تحقیـق هـدف معـین،  فـيحیاة الفرد الیومیة تدفعـه إلـى الرغبـة  فيو تعتبر هذه الحاجات دوافع 
لهـذا  و ،علیـهتصرفات و سلوكیات لتحقیق ما یطمح إلـى الحصـول  انتهاجو من ثم تدفعه إلى 

تصـل بــه إلــى  التــيحاجاتــه، و هنـا تظهــر الوسـیلة  إلشــباعنجـده یعمــل بكـل مــا لدیـه مــن طاقـة 
و         إلـى رضـا العـاملینتسـعى  التيالمنظمة  الحافز، و على هيغباته و حاجاته و ر  ةتلبی

ـــوم  بكفـــاءة هابمـــا یكفـــل تحقیـــق أهـــداف ،إنتـــاجیتهمو رفــ ع  ،أدائهـــمتحســـین  و فاعلیـــة، أن تق
كانـــت كلمـــا و ، مـــن خـــالل الحـــوافز المختلفـــة إشـــباعهاو محاولـــة  ،باالهتمـــام بحاجـــات األفـــراد

  یحاول إشباعها زادت فاعلیة هذه الحوافز. التيلموظف تتفق و الحاجات الحوافز الممنوحة ل
  مفھوم الدوافع: 

  :١عبارة عنإن الد فع      
ومــن ثــم یحقــق لــه  قـوة داخلیــة تــدفع االنســان للســلوك فـي تجــاه یحقــق لــه رغبــة غیـر مشــبعة،"
  ." دفاً 

  : ٢كما یمكن تعریف الدافع بأنه      
  ."لسلوك االنساني نحو إشباع حاجات معینةقوة داخلیة تؤثر في توجیه ا"

  تعریف الحوافز: 
  :٣فهناك من عرف الحوافز بأنها ،لقد ذكر الكتاب العدید من التعاریف للحوافز

                                                
  .٢٤٨، ص١٩٨٨القاھرة، دار غریب للطباعة و النشر ،  الطبعة الثالثة، ،السلوك التنظیميعلى السلمي،  ١
 .٦٦، صمصدر سابق ذكرهخضیر حمود،  ٢
 . ٣٠٠، ص١٩٨٥، القاھرة، مطبعة جامعة القاھرة، اإلنتاجیةاألفراد والكفاءة  إدارة، السلميعلى  ٣



٤٤  

تــؤثر  التــيو  ،اإلنســان فــيتلــك القــوى الحركیــة  إثــارةتعمــل علــى  التــية العوامــل ــــ"مجموع     
    ."على سلوكه و تصرفاته
  :١بأنها كما عرفت الحوافز أیضا

و         ،عملـه فـيتدفع العامل نحو بذل جهـد أكبـر  التي ،ة العوامل أو المؤثراتــ"مجموع     
  .االمتناع عن الخطأ فیه"

  : ٢الحوافزكما أن 
تحـدد نمـط السـلوك أو  التـيو  الفـرد، فـيتهدف إلى إثارة القـوى الكامنـة  التيالعوامل  يــه     

  اإلنسانیة.كافة احتیاجاته  عن طریق إشباع ،التصرف المطلوب
تحـرك السـلوك الدوافع عبارة عن قوة داخلیة، أما الحـوافز فهـى قـوة خارجیـة ذا  إن ــو  ك       

و بالتــالي یقــوم الفــرد  علیهــا،باتجــاه إشــباع حاجــات معینــة یرغــب فــي الحصــول  ،الــذاتي للفــرد
  .داخلهمنة لحاجات كا إشباعهنتیجة  ،بصورة أفضل ،و أعماله ،بأداء واجباته

أثر مهم فـي تحفیـز الموظـف علـى العمـل، و ارتفـاع أدائـه، خاصـة إذا مـا كانـت و للحوافز      
، و الحوافز متفقة مع حاجات الموظف من ناحیـة، و مرتبطـة بأدائـه و انتاجـه مـن ناحیـة أخـرى

  لعملیة تحفیز العاملین أهداف یجب مراعاتها من قبل إدارة المنشأة.
   :یزأھداف عملیة التحف

  :٣اآلتي تهدف عملیة التحفیز إلى     
  تشجیع المنافسة بین األفراد. -١
  تحسین اإلنتاجیة. -٢
  إبراز أنشطة المؤسسة. -٣
  رفع الروح المعنویة للعاملین. -٤
  االحتفاظ بالعاملین الممتازین. -٥
  مكافأة األداء المتمیز. -٦
  تشجیع اإلبداع و االبتكار الجدید. -٧
  داء المتوسط إلى التقدم و االرتقاء.األ ويذحفز  -٨

                                                
    ،١٩٩٧ ینایر، ،١عدد ،٢٤، مجلدمجلة دراسات)، (نظم الحوافز وربط األجر باالنتاجمحمود عساف،  ١

 .٣٢ص
بر، ٢ مل بر مى  كا فاءة األداء التنظی شریة و ك موارد الب لى،  ،إدارة ال عة أو یروت،   طب یة ب المؤسسة الجامع

 .١٠٢ص ،١٩٩٧و النشر،  للدراسات
،  www.almotmiz.net/club/mkal/1htmنسخة الكترونیة،  ،تحفز موظفیك كیف( المؤلف مجھول)،  ٣

٢٠٠٣.  

http://www.almotmiz.net/club/mkal/1htm


٤٥  

  تقدیم المقابل المناسب للجهد المناسب. -٩
  :  المقومات األساسیة لنجاح نظام الحوافز

لنجــاح نظام الحوافز في توجیه سلوك الفرد نحو االتجاه المطلوب، لیصـب فـي النهایـة فـي      
  :  ١و هى كاآلتي األداء التنظیمي المخطط، مقومات أساسیة

  إنتاجه.أن ترتبط أنظمة الحوافز بتحسین مستوى األداء لدى الموظف و رفع معدالت  -١
مسـتوى  فـيیجب أن یقدم لـه فـور تقدمـه  ،یمنح للموظف الذي المعنويأو  الماديالمقابل  -٢

 األهــدافبتحقیــق  المعنــويأو  المــاديو مــن ثــم ســرعة ارتبــاط مــنح المقابــل  إنتاجــه،أداء 
  إنجازها.المطلوب 

 فـيیتـیح حصـول الموظـف علـى زیـادات مسـتمرة  الـذيجب تطبیـق نظـام الحـوافز بالشـكل ی -٣
  .یطلب منهطالما قام بتحقیق ما  ،مرتبه

  تحدید االحتیاجات الفعلیة الحالیة و المستقبلیة ألفراد المنظمة. -٤
  .التنظیميتحدید أولویات االحتیاجات لضمان فاعلیة أداء األفراد و األداء  -٥
  تتفق مع احتیاجات األفراد و أهمیتها النسبیة. التيأنواع الحوافز  اختیار -٦
  تحدید القیمة المادیة و المعنویة للحوافز. -٧
  عن نظام الحوافز لكافة أفراد التنظیم و التأكد من فلسفته. اإلعالن -٨
  متابعة تطبیق نظام الحوافز للتأكد من كفاءته. -٩

مـع التغیـرات و المواقـف الجدیـدة سـواء المتعلقـة بـاألفراد تعدیل نظام الحوافز بما یتناسب  -١٠
  أو ظروف المنظمة.

ــر مهــم       تحســین و  العمــل،تحفیــز الموظــف علــى  فــيو ممــا الشــك فیــه أن الحــوافز لهــا أث
   و مرتبطــة بــاألداء ناحیــة،خاصــة إذا مــا كانــت الحــوافز متفقــة مـع حاجــات الموظــف مــن  أدائـه،

یـرتبط بتـوافر عـدة  ،كمـا أن ارتفـاع أداء الموظـف و زیـادة إنتاجیتـه أخـرى،من ناحیـة  اإلنتاجو 
  :٢عوامل أهمها

  التدریب لزیادة معلومات الموظف و قدرته. -١
  و عدم ظهور التعب علیه. ،مستوى الكفاءة لدى الموظف -٢
  وجود الحافز الدافع للموظف على العمل. -٣
  .و اعتزازه به ،رضا الموظف عن عمله -٤

  :لدوافعو في انظریة ماسل
                                                

ر كامل بربر، مصد، ٢٠٠٣،  www.newsofcd.com.، نسخة الكترونیة  ،الحوافز فتحي جمعة بو سنینة، ١ 
 . ١١٣سابق ذكره، ص 

 .١١٤كامل بربر، مصدر سابق ذكره، ص ٢

http://www.newsofcd.com


٤٦  

 إشـباعضـح أن األفـراد یحرصـون علـى و  و  األفـراد، حاجـات ماسـلو عـن أبراهـامد تحدث ــقل     
  :١يتكاآل هي، و قد حدد هذه الحاجات بخمس، و هرميحاجاتهم وفق ترتیب 

١- 
المرتبطـــة د وضـــعها أبراهـــام ماســـلو فـــي قاعـــدة الهـــرم، و هـــي تعبـــر عـــن الحاجـــات ـــــو ق      

و        الملـبس، و بضروریات البقاء على قید الحیاة، و تشمل الحاجات الفسـیولوجیة: األكـل،
  المأوى، و غیرها من الحاجات الضروریة إلبقاء جسم اإلنسان في حالة توازن.

٢- 
باألمــــان  و تشــــمل شــــعور الفــــرد الفســــیولوجیة،الحاجــــة الثانیــــة بعــــد الحاجــــات  يــــــهو      

ً  ،هكذلك البعد عما یهدد سالمت واالطمئنان،   .نفسیاً أو  مادیاً  كان تهدیداً  سواء
٣- 
كــذلك       ،مــن اآلخــرین ، و أن یكــون محبوبــاً حاجــة الفــرد أن یكــون لــه أصــدقاء يــــهو       

  .و یتفاعل معها إلى جماعة ینتميحاجة الفرد بأن 
٤- 

كمـا تعنـى شـعور  ویقدرونـه، یحترمونـه، نخـرواآلحاجة الفرد بـأن یشـعر أن األفـراد  يــهو      
  المركز.و القوة و االستقاللیة و  باإلنجازالفرد 
٥- 

فالحاجـة إلـى تقـدیر  داخلـه،مـا هـو كـامن أن یحقق  أي ذاته،حاجة الفرد أن یحقق  يــهو      
و أن یصـبح أكثـر  األفـراد،عـن غیـره مـن  أن یصـبح أكثـر تمییـزاً  فـيرغبـة الفـرد عن عبر ت الذات

  یستطیعه.شئ  أيقدرة على فعل 
كـذلك  للسـلوك، فإنهـا ال تعـود دافعـاً  مـا،ماسلو أن الفرد إذا أشـبع حاجـة  أبراهامو یفترض      

قبـل أن ینتقـل للحاجـات   وًال  إشـباعهاقاعـدة الهـرم یجـب  فـيتقـع  التـيفهو یعتبـر أن الحاجـات 
. فيتحتل المراتب العلیا األخرى  التي   الهرم
و اإلدارة الناجحــة  عدیــدة، حاجــاتذا نــرى مــن نظریــة ماســلو أن الفــرد یكمــن داخلــه ــــو  ك     

  إشباعها.تعرف حاجات األفراد و تحاول  التي هي
 الـذي التنظیمـي منـاخالف نظمـة،الم فـيبالمناخ السـائد  وثیقاً  الحوافز ارتباطاً  ط نظامــیرتبو      
ــوم  ــى تحقیــق النتــائج االیجابیــة المطلــوب  علــى الصــراع و الخــوف ویق الشــكاوى لــن یــؤدى إل

  .إنتاجیتهمو زیادة  تحسین أداء العاملین فيیفشل نظام الحوافز  بالتاليو  تحقیقها،

                                                
 ،١٩٩٦الطبعة الثانیة، األردن، دار الشروق للنشر و التوزیع،  ،إدارة الموارد البشریةمصطفى شاویش،  ١

  .٥٣,٥٢ص



٤٧  

  :الدوافع نظریة ھیرزبرغ في
العوامــل التــي تحــرك دافعیــة الفــرد        و لقــــد اعتبــر هیرزبــرغ أن هنــاك مجموعتــان مــن      

تسبب له الرضا الوظیفي، و قد سمي المجموعـة األولـى بالعوامـل الدافعـة، و المجموعـة الثانیـة 
بالعوامـل الوقائیــة، و اعتبــر أن العوامــل الدافعــة هــى عوامــل داخلیــة و تــرتبط بمكونــات الوظیفــة 

  بط بظروف و بیئة العمل.نفسها، أما العوامل الوقائیة فهي خارجیة، و ترت
  :١و مجموعــة العوامل الدافعة تشمل العوامل اآلتیة   
  االعتراف بإنجازات الفرد في العمل. -١
  العمل نفسه كونه مهمًا و فیه شئ من التحدي. -٢
  التطور و النمو الشخصي للفرد داخل عمله. -٣
  إمكانیة التقدم في الوظیفة، و الترقي في السلم الوظیفي. -٤

  أمــا المجموعة الثانیة فهي العوامل الوقائیة (الصحیة) و تشمل:    
سیاسة الشركة، و هذا یعنى أن تكون قوانین الشركة و سیاساتها واضحة، و خطوط  -١

  السلطة و المسؤولیة محددة، كذلك أن یكون نظام الترقیة في السلم الوظیفي عادل.
  ء.العالقات المتبادلة مع المشرفین و الزمال -٢
  الراتب المناسب. -٣
  األمن الوظیفي. -٤
  ظروف العمل المادیة الجیدة. -٥

و لقــد أوضح هیرزبرغ أن العوامل الدافعة إن وجدت، فهي تؤدى إلـى تحسـین اإلنتـاج، ألنهـا    
دوافع ذاتیة تـوفر شـعورًا ایجابیـًا لـدى األفـراد، و تعطـیهم فرصـًا للتطـور الشخصـي، ممـا یـدفعهم 

  مل، و تحسین اإلنتاجیة.لمزید من الع
أما العوامل الوقائیة فإن وجودها ال یؤدى إلى زیادة فـي اإلنتـاج، إنمـا وجودهـا یمنـع حالـة عـدم 

  الرضا، أو اإلضراب عن العمل.
  أنواع الحوافز:

الحـــوافز إلـــى نـــوعین، و همـــا الحـــوافز االیجابیـــة، و الحـــوافز قـــام بعـــض الكتـــاب بتقســـیم      
  :٢التحفیزالعدید من صور  نوع السلبیة، یندرج تحت كل

١-  
ز االیجابیــة تعمــل علــى تعزیــز بعــض أنــواع الســلوك والتصــرفات، و مــن صــور ــــإن الحواف     

                                                
  .١٠٥صمصدر سابق ذكره،   یوسف القبالن، ١
 .١٣٥، ١٣٤ص ،مصدر سابق ذكره المغربي،كامل  ٢



٤٨  

كــذلك  ،الحــوافز االیجابیــة: الحــوافز النقدیــة، و تــوفیر األمــن و االســتقرار للعــاملین فــي المنظمــة
تهم فــــي عملیــــة صــــنع القــــرارات، و إعطــــائهم الثنــــاء و المــــدیح للعــــاملین األكفــــاء، و مشــــارك

  حتى یقوموا بإنجاز األعمال الموكلة إلیهم. ،الصالحیات و تفویض السلطة لهم
٢- 

ن العقاب أو التهدید كمدخل لتغییر سلوك الفرد في االتجـاه المرغـوب،      و مـن ــو تتضم     
ر و خفـــض األجـــر و حجـــب الحـــوافز      و الوســـائل المســـتخدمة التأنیـــب و التـــوبیخ و اإلنـــذا

تخفیض الرتبة، و یرى كثیر من المشرفین بـأن العقـاب أو التهدیـد أداة فعالـة لتحقیـق  و الترقیة
الطاعة و الوالء، و لكنه قد یكون سببًا لخوف الفرد بدرجة ال یمكنه االسـتجابة بطریقـة ایجابیـة 

  ئمة نحو العمل.للتعلیمات، و بالتالي تنمو لدیه اتجاهات غیر مال 
، ینـدرج تحـت كـل منهمــا مادیـةحـوافز ، و معنویــةحـوافز  :١ا قسـمت الحـوافز أیضـا إلـىـــكم     

  العدید من صور التحفیز.
/ ً   المعنویة:الحوافز أوال

       :٢تعرف الحوافز المعنویة بأنها   
الحــوافز ون ، و عــادة تكــاالجتماعیــة والذاتیــة اإلنســانتشــبع حاجــات  التــيك الحــوافز ــــتل     

علــ  أداء  إال أنهــا تثیــر العــاملین، و تعمــل علــى تحفیــزهم ،صــورة غیــر ملموســة فــيالمعنویــة 
  .بصورة أفضلالموكلة إلیهم األعمال 

 التـدریب لألفـراد فـرص و من صور الحوافز المعنویة: الترقیة، و تقدیر جهود العاملین، و توفیر
 ، و تحسـین الظـروف المادیـة فـيبین العاملین لعالقات االجتماعیةا إشاعة جو من ، والعاملین

  .بیئة العمل
و   ،العمــل فــيتســعى إلــى رفــع الــروح المعنویــة  التــين ذلــك یتضــح أن دور المنظمــة ــــو م     
و االعتــراف بأهمیــة مـــا  األفــراد،هــو االهتمــام بحاجـــات  ،و زیـــادة فعالیتــه الفــرد، إنتاجیــةرفــع 

الحاجات یخلق لدى األفـراد حالـة مـن التـوتر ال یمكـن  هذه إشباعفعدم  إنجازات،یقومون به من 
للمنظمـة أن تهـتم بحاجـات  الرئیسـيالـدور  فـإن و هكـ ا الحاجـات، هـذه إشباعأن تزول إال بعد 

  المعنویة.أو  منها سواء المادیة من خالل الحوافز إشباعهاتحاول أن و  األفراد،
  :أھم الحوافز المعنویة 

        :٣معنویة اآلتيمن أهم صور الحوافز ال     
                                                

 .٣٠٣ص ،مصدر سابق ذكره علي السلمي، ١
 .٣٠٣، صالمصدر السابق  ٢
محاضرات إدارة خلیل جعفر حجاج، ،  ٢١٢، ٢١١,٢١٠ ، صمصدر سابق ذكره مصطفى شاویش، ٣

 .٢١٨، ٢١٧ص ،٢٠٠١، طبعة ثانیة، غزة، مكتبة القدس للطباعة و النشر،األعمال



٤٩  

١- 
 الحالیـة،وظیفة ذات مرتب أعلى مـن وظیفتـه  فيإعادة تعیین الفرد  :ة عبارة عنــإن الترقی     

. و مسؤولیات إعادة تحدید واجباتسیتم لذلك  و تبعاً    الفرد
ألن ضـــمن الحـــوافز المادیـــة،  كـــذلك یمكـــن اعتبارهـــاو تعتبـــر الترقیـــة مـــن الحـــوافز المعنویـــة، 

   .   الموظف الذي یتم ترقیته غالبًا ما یزداد راتبه بسبب شغله الوظیفة الجدیدة
  .یمكن أن یرقى الفرد حسب األقدمیة، أو حسب الكفاءة، أو كالهماو 

اعتقـادهم بسـبب  ،و یعمل نظام الترقیة حسب الكفاءة على رفع الروح المعنویة لألفـراد العـاملین
    اعتبار. أيعن  بعیداً  بأن الترقیة تتم على أساس الكفاءة

لبـذل أقصـى جهـد مـن أجـل الحصـول  ،حفز كافة األفـراد العـاملین بالمنشـأة الترقیة إلى و تهدف
كـــذلك فـــإن الترقیـــة تشـــعر العـــاملین  اإلنتـــاج، ممـــا یعـــود علـــى المنشـــأة بزیـــادة الترقیـــة،علـــى 

لین إلـى مســتوى و توصــل العـام بـه،یعملـون  الــذيالمكـان  فـيبالطمأنینـة و العـدل و االســتقرار 
ٍ  يیفظو رضا    الوظیفي.كما تقودهم إلى فرص النمو و االرتقاء  ،عال
٢- 

ــذین ــــو  ل      ك مــن خــالل مــنح شــهادات تقــدیر، أو توجیــه رســائل شــكر للعــاملین األكفــاء ال
هم جیدة، كـذلك یمكـن تقـدیر جهـود العـاملین عـن طریـق تسـجیل أسـمائ إنتاجیحققون مستویات 
  المنشأة. فيعلى لوحة الشرف 

٣- 
ــاملین یعتبــر حــافزاً  اإلدارةتــوفره  الــذيالعمــل  فــيرار ــــإن االستق       ــه تــأثیر كبیــر علــى  للع ل

للـفـرد  ثابتــاً  ، ألن العمــل المســتقر و الــدائم یضــمن دخــالً إنتــاجیتهمعـلـى  بالتــاليمعنویــاتهم، و 
  .ئنان دون خوف من المستقبلیعیش به مع أفراد أسرته باطم

٤- 
یقـــوم بـــه الفـــرد ضـــمن نطـــاق  الـــذيإضـــافة مهـــام جدیـــدة للعمـــل  :العمـــلد بتوســـیع ـــــیقص     

المســـؤولیات  و ذلـــك أن إضـــافة الواجبـــات االدارى،و علـــى نفـــس مســـتواه  ،األصـــليتخصصـــه 
منظمــة و االنتمــاء لل الـوظیفيیــؤدى إلـى شــعوره بالرضــا  ،للموظــف األصـليالجدیـدة إلــى العمــل 

و یقضى علـى الملـل  ،العمل فية الموظف رغبیزید من  فإن توسیع العمل كذلك بها،یعمل  التي
  أفضل.بصورة یزید من حفز األفراد على أداء األعمال  بالتاليو  الروتین،و 
٥- 

 فـــيهم شـــركت كمـــا هـــا،إجراءاتض المنشـــآت تشـــرك العـــاملین عنـــد وضـــع سیاســـاتها و ـــــبع    
                                                                                                                                       

  



٥٠  

 ،املینترفع الروح المعنویـة عنـد العـ اإلدارة فيفالمشاركة  األهداف،التخطیط و وضع البرامج و 
 العـاملین بتنفیـذ التـزامتزیـد  اإلدارة فـيكـذلك فالمشـاركة  لهـا،و والئهـم  بالمنشـأة،و تزید ثقـتهم 

  وضعها. في اإلدارة شاركوا التياألهداف و السیاسات 
٦- 

و  و  ،لعمالهـاتقیمهـا الشـركة و تؤجرهـا بإیجـار زهیـد  التـيالمسـاكن  :ل هذه الخـدماتــتشم    
و           ،توفرهــا الشــركة لنقــل العمــال مــن محــل ســكنهم إلــى مقــر الشــركة التــيســائل النقــل 

و       للعــاملین   دراســیة ، و منحــاً لــدیها وجبــات الطعــام المجانیــة، و مــدارس ألبنــاء العــاملین
، و تــأمین العــاملین ضــد الحــوادث أثنــاء العــاملین و أســرهم ، و تحمــل تكــالیف عــالجألبنــائهم

   الخدمات.العمل، و غیره من 
٧- 

فـإن مهـاراتهم الوظیفیـة  األفـراد،اختیـار  فـية التدریب تنبـع مـن أنـه مهمـا اجتهـدنا ــإن أهمی    
فالتــدریب یرفــع ، عملهــم فــيالمعــارف بمــا یســتجد و زیــادة  الصــقل، فــيبحاجــة إلــى االســتمرار 

زیــادة قــدراتهم علــى  فــيمهــارات جدیــدة تســاهم  إكســابهممــن خــالل  ،كفــاءة األفــراد و فعــالیتهم
 فـيلمواكبة التغییرات و ذ ك  ،لهاسوف یتم تأهیلهم  التيأو الوظائف  ألعمالهم الحالیة،أدائهم 

و تحویلهـا إلـى اتجاهـات  اتجاهـات األفـراد         فـيو الحاجة للتأثیر  المعارف،التكنولوجیا و 
ً و  أهدافها، و المنظمةایجابیة نحو   الكثیـر مـن المؤسسـات تخضـع األفـراد لـدیها للتـدریب سـواء
  باالستمراریة.فعملیة التدریب عملیة تتصف  ،لهأثناء ممارستهم أو  بالعمل،قبل التحاقهم 

  :١بأنهو یعرف التدریب  
تــؤدى  التــيدف إلــى تزویــد األفــراد بمجموعـة مــن المعلومــات و المهــارات اط مخطــط یهـــــنش     

  .  عمالهمألإلى زیادة معدالت أداء األفراد 
  :٢كما أن التدریب عبارة عن

اط مــنظم یهــدف إلــى إكســاب شــخص مــا معــارف و مهــارات تمكنــه مــن أداء عمــل ــــأى نش     
اتجاهـات  في ایجابيأو إحداث تغییر  یستخدمها، التيأو تحسین المعلومات و المهارات  معین،

  المؤسسة.ذلك الشخص نحو العمل و أفراد 
و       دالفـر إلـى تغییـر سـلوك  تهـدف أساسـاً  ،التدریب بحد ذاته عبارة عن عملیة تعلـم  ذاً      

     ایجابیة.مهارات و مواقف  إكسابهمبعد  ،توجیهه نحو أهداف المنظمة

                                                
              یكــان للطباعــة و النشــرب، شــركة الع، الریــاضمفــاھیم و تطبیقــات فــي الســلوك االدارى  یوســف القــبالن، ١

  .١٢٠، ص( تاریخ النشر غیر معروف)
 .١٦٩،  صمصدر سابق ذكره  داود شقبوعة، ٢



٥١  

فهـو جـزء مـن  ،علمیـاً ه ال غنـى عنـه حتـى ألكثـر المـؤهلین أنـ فية التدریب تكمن ــإن أهمی     
  :١و هو عملیة مستمرة تظل الحاجة إلیه قائمة ألسباب منها ،العمل

  انتقال الموظف إلى عمل جدید. -
  التنظیم أو إجراءات العمل. فيالتغییر  -
  جدیدة.و تكنولوجیا استخدام أجهزة  -
  للموظف. الوظیفيتحقیق الرضا  -
ً  اإلنتاجیةى األداء و الكفا ة رفع مستو  - السـلوكیة    الفنیـة أو  النـواحي فـي لدى األفراد سواء

  طبیعته.ضیها ظروف العمل و تیق التيو غیرها من العوامل  ،اإلشرافیةأو 
هــذه تزویــد األفــراد بالمعلومــات المتجــددة عــن طبیعــة أعمــالهم و األســالیب المتطــورة ألداء  -

  األعمال.
قبـل   وًال  تجریبـيتطبیقها على أساس  إجادةو  ،ن ممارسة األسالیب المتطورةفراد مألاتمكین  -

   .الفعلياالنتقال بها إلى مرحلة التطبیق 
  المادیة:الحوافز ثانیاً/

  :٢لقد عرفت الحوافز المادیة بأنها
مجموعــــة الحــوافز التــي تشــبع حاجــات اإلنســان المادیــة فقــط دون غیرهــا، و الفــرد یحتــاج      
  ز المادیة لتأمین حاجاته األساسیة، و تشمل: األجور و ملحقاتها.الحواف
  أمــا عن أهم صور الحوافز المادیة فهي كاآلتي:     
١- 

مــــن ضــمن الحــوافز التــي ترغــب الفــرد فــي العمــل، و تجعلــه فــي بعــض األحیــان یبحــث عــن     
حـافز األجـر أو الراتـب الـذي یمـنح للموظـف، وظیفة معینة دون األخرى، فیختار ما یناسبه، هو 

حیث أن المرتب هـو التعـویض المـالي الـذي یحصـل علیـه الموظـف مقابـل خدماتـه    و جهـوده 
  التي یقدمها للمنظمة.

من الطبیعي أن مقدار الراتب أو األجر الذي یتقاضاه الموظف إذا كان مرتفعـًا سـیؤثر بصـورة  و
أدائـه و إنتاجیتـه، بینمـا مـن الممكـن أن یـنعكس مقـدار ایجابیة على رضـاه عـن عملـه، و علـى 

الراتــب أو األجــر المتــدني علــى رضــا العامــل و أدائــه بصــورة ســلبیة، كــذلك فــإن ســلم الرواتــب 
  المتدني قد یكون سببًا في ابتعاد المرشحین األكفاء عن العمل في المنظمة. 

مــل وفــق معــاییر علمیــة        و لــــذا فمــن الضــروري أن یــتم تقــدیر التعــویض المــالي للعا     

                                                
  .١٦١، ١٦٠ص ،مصدر سابق ذكره، كامل بربر،  ١٢٠ص، مصدر سابق ذكره  یوسف القبالن، ١
  .١١٤، صكامل بربر، مصدر سابق ذكره ٢



٥٢  

  موضعیة توخیًا لمبدأ العدالة في األجور. 
و یعتبـــر ألفــى كــوهن أن األجــر لــیس حــافزًا إذا مـا أشــبع الفــرد حاجاتــه منــه، حیــث یوضــح      

، كمـا یعتبـر أن ال  فذلكمهتمین برواتبهم، بأن األفراد حتى لو كانوا  یبرهن بأن المال یعتبر حافزًا
ر لـــــیس أساســـــًا قویـــــًا بالنســـــبة لالفتـــــراض القائـــــل إن دفـــــع أجـــــر أكثـــــر للنـــــاس                                                             زیـــــادة األجـــــ

  المزیــد  أن يالضــرور  مــنلــیس ، و كمــا یوضــح بأنــه ســوف یشــجعهم علــى القیــام بعمــل أفضــل
یـؤدى إلـى دافعیـة سـوف منـه  اإلكثـاریعتبـر أن الرضا، بـل  فيإلى زیادة سوف یؤدى من المال 

حالــة تخفــیض راتــب شــخص مــا إلــى  فــيالمعقــول قبــول افتــراض أنــه  نإنــه لمــ، و یقــول: "أقــل
لــك و لكـن ال یترتـب علـى ذ األداء،فـإن ذلـك سـیؤدى إلـى معانـاة بمـا یكفـى أن تقـوض  النصـف،

  .١"بالضرورة أن مضاعفة أجر ذلك الشخص سیؤدى إلى عمل أفضل
إن ألفــى كوهن ال یعتبر أن المال حافز لألفراد للقیام بأعمـالهم بصـورة أفضـل باسـتمرار، و      

في كل الظروف، و ال مع جمیع األفراد، فحاجـات األفـراد لیسـت جامـدة، بـل تتغیـر وفقـًا لظـروف 
ن الـــذي یبحــث عـــن تحقیـــق الـــذات، لــن نســـتطیع تحفیـــزه بـــالحوافز الزمــان و المكـــان، فاإلنســـا

المادیة، لكن الفـرد الـذي یحتـاج إلـى الحاجـات الفسـیولوجیة التـي ال حیـاة بـدون إشـباعها، هنـا 
، و لكــن عنــدما تشــبع الحاجــات األساســیة یصــبح المــال غیــر محفــزًا  یكــون المــال حــافزًا قویــًا

ى المزیـد مـن الرضـا، ذلـك أن الفـرد قـد أشـبع حاجاتـه مـن لألفراد، فالمزید من المال لن یؤدى إل
  المال، و یبحث عن حافز آخر.

إن األجـور تبقــى حــافزًا لألفــراد، و لكــن ضــمن مسـتوى معــین، فهــى تعمــل علــى تحفیــز العــاملین 
 أن درجــة رضـا العامــل ذلـك ،إنتــاجیتهمعلـى أداء أعمـالهم بأفضــل وجـه، كمــا تعمـل علــى زیـادة 

حد كبیر على قیمة ما یحصـل علیـه إزاء تعبـه و كـده، و قـد قـال الرسـول  عن عمله تتوقف إلى
  ." أعط العامل حقه قبل أن یجف عرقه" :علیه السالم

  :٢أنهبو یمكن تعریف األجر 
األجــر الذي یستحقه العامل من صاحب العمل في مقابل تنفیذ مـا یكلـف بـه، وفقـًا لالتفـاق      

فرضه التشریعات المنظمة للعالقة بـین العامـل      و صـاحب الذي یتم بینهما، و في إطار ما ت
  العمل. 

  :٣و هناك تعریف آخر لألجر على أنه
جمیــــع أنــواع و أشــكال المكافــآت التــي یحصــل علیهــا األفــراد، و تتضــمن: األجــر بالســاعة      

                                                
  ،٤، عدد العامة اإلدارةمجلة  ،لماذا تفشل برامج الحوافز)بد العزیز سیف، ( ألفى كوھن، ترجمة سیف بن ع١ 

 . ٦٧٨، ص١٩٩٥ ،مارس
 . ٣٥٩، صمصدر سابق ذكره  الباقي،صالح عبد  ٢
 .٣٠٢ص ،مصدر سابق ذكره  السلمي،على  ٣



٥٣  

  دیرین. أوبالیوم أو باألسبوع للعمال الصناعیین، و المهایا الشهریة للعمال المشرفین و الم
"المــردود المــادي للعمــل المبــذول فــي عملیــة االنتــاج، و یعكــس  :١كمــا أن األجــور عبــارة عــن

  مساهمة العمل في العملیة االنتاجیة".
و تعتبــــر األجــور واحــدًا مــن أهــم حــوافز العمــل فــي المجتمعــات المختلفــة، و مــن المهــم أن      

ل، ذلــك أن الهیكـل الســلیم لألجــور یحصـل كــل فـرد علــى أجــر مناسـب لقــاء مــا یقـوم بــه مـن عمــ
  :٢یجب أن یعمل على تحقیق جملة من األهداف و أهمها

  اكتساب المهارات المطلوبة. -أ
تأمین األعداد الالزمة من األیدي العاملة، و خاصة في المجاالت التي تعـاني مـن شـح فـي  -ب

  عنصر العمل.
  تحسین نوعیة و كمیة االنتاج. -ج

  :  ٣جر للفرد النعكاسه على عدة ظواهر و هى كاآلتىو ترجــع أهمیة األ     
  المركز االجتماعي للفرد. -أ

  مستوى الحیاة المادیة للفرد. -ب
  الشعور باألمن االقتصادي. -ج

و تأسیســًا على هذه األهمیة البد أن یعكس أجر الفرد توازنًا بین ما یساهم به مـن جهـد و      
فـآت نقدیـة، و اخـتالل هـذا التـوازن سـیعكس حالـة مـن بین ما یحصل علیه في شكل أجر و مكا

اإلحباط و انخفـاض للـروح المعنویـة و الشـعور بعـدم العدالـة، و بالتـالي انخفـاض مسـتوى أداء 
.   الفرد

  العوامل المؤثرة على األجور:
  :  ٤تؤثــر على األجور مجموعة من العوامل و هي كاآلتي     
-أ 

دفـــــع أجـــور تقـــل عـــن المنظمـــات المماثلـــة ســـوف یـــؤدى إلـــى عـــدم إمكانیـــة المنظمـــة إن      
الحصول على، أو فقدانها للعناصر البشریة ذات المهارة العالیـة، كمـا أن الكثیـر مـن المنظمـات 

                                                
، ص ٢٠٠١، طبعة أولى، األردن، دار وائل للطباعة و النشر، االقتصاد الصناعيمدحت كاظم القریشي،  ١

١١٨.   
   .١١٨المصدر السابق، ص  ٢
   ١٤٧، صمصدر سابق ذكره  كامل بربر، ٣
شنوانى،، ٣٦٥، صمصدر سابق ذكره  الباقي،صالح عبد  ٤ كره  صالح ال سابق ذ ، ٣٦٧، ٣٦٦، صمصدر 

مى شـحادة خرون، ،نظ عة أولـى،ادارة المـوارد البشـریة  و آ صفاء للنشـر عمـان،  ، طب و التوزیـع،  دار ال
  .٦٥ص ،٢٠٠٠

 



٥٤  

تراعى أن تكون سیاسات أجورها أعلى من المنظمات المنافسة لها وذلك لجذب أفضـل العناصـر 
  ریة.البش
-ب 

حیــث یتأثر مستوى األجـور التـي تـدفعها المنشـأة للعـاملین بهـا علـى إمكانیاتهـا المادیـة و      
مركزها المالي، فكلما زادت أرباحها و مبیعاتها، كلما كـان لـدى المنشـأة القـدرة علـى دفـع رواتـب 

.   أعلى
-ج 

تطرأ بعض الظروف مثل حاالت الكسـاد و الـرواج، و التـي تحـدث أثرهـا علـى مسـتویات د ــق     
  األجور السائدة في الدولة. 

-د 
ـــف التــي تتصــف بالصــعوبة، و التــي تحتــاج إلــى مســتوى مــن الخبــرة         و       إن الوظائـ
  یجب أن یقابلها مستوى أعلى من األجور و الرواتب. التعلیم

-ه 
كلمــا زادت الفترة الزمنیة التي یقضیها العامل في المنظمة التـي یعمـل بهـا، كلمـا زاد األجـر      

  و المزایا التي یحصل علیها.
-و 

جـور تتـأثر بنـوع التشـریعات العمالیـة السـائدة فـي الـبالد، و التـي تتضـمن إن مستویــات األ     
  حد أدنى لألجور.

-س 
  ً رئیسـی  ً و التـي تلعـب فـي الغالـب دور  المهنیـین،مثــل نقابات العمال، و اتحادات و نقابات      

  في تحدید الرواتب و األجور.
-ح 

إن الوسائــل التكنولوجیة تؤدى إلى تخفیض الجهد الـذهني و البـدني الـذي یبذلـه الفـرد فـي      
إنجــاز العمــل المطلــوب منــه، و مــن هنــا فــإن التكنولوجیــا المســتخدمة فــي المنظمــة تــؤثر علــى 

  معدالت األجور.
  العدالة في تحدید األجور: 

ــة فــي      ــى تحقیــق  إن مــن واجــب المنظمــة مراعــاة العدال ــك أن الحاجــة إل تحدیــد األجــور، ذل
العدالـة تعــد مـن العوامــل الحاكمــة فـي تحدیــد معــدالت األجـور، و بصــفة خاصــة كـل مــن العدالــة 

  الخارجیة و العدالة الداخلیة.



٥٥  

إن العدالـــة الخارجیـــة یجـــب تحقیقهـــا مـــن خـــالل مقارنـــة معـــدالت األجـــور بالمنظمـــة بنظیراتهـــا 
یستطیع صاحب العمل جذب األفراد للعمل لدیـه، أو حتـى علـى  السائدة في منظمات أخرى، حتى

األقـل االحتفـاظ بقـوة العمـل الحالیـة، أمـا العدالــة الداخلیـة فتتحقـق مـن خـالل مراعـاة أن یحصــل 
الفرد على أجر یعادل ما یحصل علیه اآلخرون بالمنظمة، و الذین لدیهم نفـس مسـتوى المهـارة 

  نفس الوظیفة.و الخبرة و مستوى التأهیل و یؤدون 
٢- 

وي نظــم المشــاركة فــي األربــاح علــى توزیــع نســبة محــددة مــن األربــاح المحققــة علــى ــــتنط     
فــي  أمــالً  ،زیــادة إنتــاجهمالعــاملین و تحفیــز ، و بالتــالي فهــى تعمــل علــى العـاملین فــي المنظمــة

األربــاح علــى مــدى  هــذهقــف حصــولهم علــى حیــث یتو  ،الحصــول علــى نصــیب أكبــر مــن األربــاح
  زیادة اإلنتاج و خفض تكالیفه.

ربـط المشـروع ككـل بـروح الفریـق الواحـد الـذي یعمـل إلـى و تهدف عملیة المشـاركة فـي األربـاح 
ــون معــًا  فــي ســبیل مصــلحة مشــتركة، و هــذا یعنــى إشــعار العــاملین فــي المشــروع بــأنهم یعمل

المشــاركة فــي األربــاح كحــافز علــى زیــادة اإلنتــاج أنهــا و لكــن الــذي یقلــل مــن فاعلیــة كشــركاء، 
ق أربـاح و یـو بالتالي یفقد العامل الصلة بینها و بین إنتاجـه، كمـا أن تحق ،تدفع مرة في السنة

توزیــع جانــب منهــا علــى العــاملین أمــر احتمــالي و غیــر مؤكــد، األمــر الــذي یجعــل تأثیرهــا علــى 
  .  ١نسبیاً  اإلنتاجیة محدوداً 

 
إن الزیادات السنویة على الراتب هى حـافز مـادي علـى العمـل شـریطة ربطـه بانتـاج الفـرد،      

أى أن یكــون أســاس منحهــا كفــاءة و نشــاط و تحســن أداء الفــرد، أمــا إذا اعتمــد مــنح الزیــادة 
  .٢باألقدمیة فإن هذا الحافز سیفقد أهمیته على إثارة الرغبة في العمل و اإلنتاج

 
تعتبــر المكافــأة مبلــغ مــن المــال یعطــى للفــرد العامــل لقــاء قیامــه بعمــل متمیــز، أو تحقیــق      

  .٣مستوى معین من اإلنتاج
  
  
  
  

                                                
  .٣٠٩، صمصدر سابق ذكره  على السلمي، ١
 .٢٠٩ص ، مصدر سابق ذكره، مصطفى شاویش ٢
 .٢٠٩ص المصدر السابق،  ٣
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  :العاملینو أداء  الوظیفيالرضا /ثالثال المبحث
  
  

  مقدمة: 
ـــل حالـــة نفســـیة تعبـــر عـــن درجـــة إحســـاس الفـــرد ـــــإن الرض      و قـــد یكـــون  بالســـعادة،ا یمث

حالـــة مـــن  هـــيفمشـــاعر الرضـــا  ،محسوســـاً   و ظـــاهر ً  ،مســـتتراً بالســـعادة أو الرضـــا  اإلحســـاس
سـلوك یمكـن  فـيالفـرد عنـه ظهر و یعبـر یما  أحیاناً  الداخليشعور ال الك  هذ الداخلي،الشعور 
طریقـة  فـيمالمحـه أو  فـيقـد یظهـر هـذا  عمله،عن  راضیاً  فعندما یكون الفرد سعیداً  مالحظته،
و حرصــه  بعملــه،انتظامــه  فــيكمــا قــد یظهــر  المنظمــة،عمــالء و رئیســه و زمالئــه  تعاملــه مــع

 الضــروري لــذا فمــن ،یعمــل بهــا التــيو والئــه للمنظمــة  بوظیفتــه،علــى التواجــد فیــه و تمســكه 
ــوم  فیهــا، تحســین و تطــویر أداء العــاملینو  اإلنتاجیــة،تســعى إلــى زیــادة  التــيللمنظمــة  أن تق

مــن أجــل أن یكــون العامــل و ذلـ ك  العمــل،المالئمــة داخــل و الوســائل  اإلمكانیــاتبتــوفیر جمیــع 
و     یبـدعیسـتطیع أن  الـذي عمله هوعن  یكون راضیاً  الذيفالعامل السعید  عمله،عن  راضیاً 

و       كمیتـه،و   اإلنتـاجمـن حیـث نوعیـة  ممیـزاً و یكـون أدائـه  وجـه،یتقن عملـه علـى أفضـل 
   إنتاجیتها.ادة و زی المنظمة،لتحقیق أهداف یسعى 

/الرضا الوظیفي: ً   أوال
 

  :١عبارة عن بأنه الوظیفيالرضا  یمكن تعریف
المنظمــة  فــيو عـادة مــا یــؤثر نظـام المكافــآت  عملــه،اه العــام للفــرد نحـو وظیفتــه و ـــاالتج     

 المختلفـة،انـب بدرجات متفاوتة عن الجو  و یكون الفرد راضیاً  بالرضا،على مستوى شعور الفرد 
 التـــيو المنـــافع  التقـــدیرو ، و الترقیـــات األجـــور،و  ذاتـــه،العمـــل  الجوانـــب:و مــن أمثلـــة هـــذه 

  التنظیمیة. اتو السیاس ،وزمالء العمل العمل،و ظروف و شروط  ها،یعلیحصل 
  :٢عرف الرضا بأنه عبارة عن و هناك من

و هـذا یعنـى  ،المختلفـة للمهنـة الواحـدة باتجاه األوجه عاطفیة،أو استجابة  للعاطفة،ارة ــإث     
أو  آخـر،عـن وجـه  و غیـر راضٍ  المهنـة،عن وجه واحد مـن  أن الشخص یمكن أن یكون راضیاً 
                                                

 .٢٦١ص ،مصدر سابق ذكرهراویة حسن،  ١

2 Robert Kreitner, Angelo Kinicki, Organizatonal behavior, second edition, U.S.A, 1992, page 186. 
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    المهنة.أوجه عدة من 
  :١و هناك من اعتبر رضا العاملین بأنه عبارة عن

و      لهـم إدراكهـم لمـا تقدمـه الوظیفـة هـو نـاتج عـن  و أعمـالهم،جـاه تر العاملین ــمشاع     
  العاملین.و كلما قلت الفجوة بین االدراكین كلما زاد رضا  ،علیهأن یحصلوا  ینبغيلما 

  :٢كذلك فإن الرضا المهنى یبدو من خالل
و تحمســه فــى أداء عملــه، و الســعى  ،ثقتــه بهــاوالء العامــل للمؤسســة التــى یعمــل بهــا، و      

، لتحقیق أهداف المؤسسة، و العاملین الراضین عن ع و    ملهم هم أكثر إنتاجیة، و أقـل تغیبـًا
. تركًا للعمل من العاملین غیر الراضین     مهنیًا

فـإذا أدرك العامـل أن الوظیفـة  عملـه،تجـاه ه ما هو إال مشـاعر  ذا نرى أن رضا العاملــو  ك     
و الرضـا عـن العمـل  ،تحقق الرضا عن العمـل احتیاجات،أن یحصل علیه من  ینبغيتقدم له ما 

الشعور بالرضـا نـاتج عـن تفاعـل بـین مـا  إنما له،إذ لیس هناك حد أعلى أو أدنى  ،مطلقاً یس ل
و یقــول  معــین،وـقـت  معــین وفــىأثنــاء تأدیتــه عمــل  و بــین مــا یحصــل علیــه فعــالً  الفــرد،یریــده 

  :٣عادل حسن
الراضـون و  قسمین:ة أنه ال یمكن تقسیم األفراد إلى ــو الحقیق

و لكـ ن  ،فلــیس هنــاك رضــا تــام ،أعمــالهمغیــر الراضــین عــن 
و وظــائفهم  فــيأو عــدم رضــا عــن عوامــل معینــة  رضــا،هنــاك 

و ترتفــع درجــة رضــا الفــرد عــن عملــه كلمــا أمكنــه  أعمــالهم،
یهـدف  التـيو األغـر ض تحقیق أكبر عدد ممكن مـن األهـداف 

بینما ینخفض درجة رضاه إذا لم یحقق معظـم  عمله، فيإلیها 
.هذه    األهداف

  حققة للرضا الوظیفیي: العناصر الم
دراســة أجریــت علــى و قــد كشـف  آلخــر،مــن فـرد  الــوظیفيف العناصــر المحققــة للرضـا ـــتختل   

  :٤التواليكانت على  الوظیفير المحققة للرضا أن العناص موظفي مواصالت اإلمارات
  بالمنشأة.كبیرة من أجل تطویر العمل   ً بذل الرؤساء جهود -١

                                                
  .١١٠، صدر سابق ذكرهمصمصطفى شاویش، ١ 
مكتبة دار  عمان،  ، طبعة أولى،التوجیھ المھني و نظریاتھ  جودت عزت عبد الھادي، سعید حسنى العزة،٢ 

  .١٧٢، ص١٩٩٩الثقافة للنشر و التوزیع، 
  .٤٢٨ص مصدر سابق ذكره،  عادل حسن،٣ 
 ، نسخة واصالت االماراتاستبیان للرأى یكشف ارتفاع نسبة الرضا الوظیفى لعاملى مجریدة البیان، ٤ 

 .١٢/١١/٢٠٠٢، www.albayan.co.aeالكترونیة، 

http://www.albayan.co.ae
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  تحدیدها. وضوح إجراءات العمل و -٢
  .هونهایواج التيبحل المشكالت  لرؤساء مع المرؤوسین و اهتمامهمكیفیة تعامل ا -٣
  تعاون أعضاء فرق العمل. -٤
  بذل العاملین الجهود لتقدیم عمل ممیز. -٥
  وجود قنوات اتصال جیدة داخل المنشأة. -٦
 تعــاون األقســام فیمــا األقســام بالمقترحــات الهادفــة لتطــویر المنشــأة، و  فــيقبــول العــاملین  -٧

  بینهم لتحقیق هذه المقترحات.
  :أھم أسباب الرضا الوظیفى

  :١اال یتحقق الرضا الوظیفي للعاملین إال بتوافر عدد من األسباب منه     
  باألمن و االستقرار الوظیفي. هشعور الفرد بأن الوظیفة تشبع و تلبى حاجاته، كذلك شعور  -١
تـــه الذاتیـــة قـــد تحققـــت، مثـــل المرتـــب الجیـــد، و التعویضـــات             عنـــدما یجـــد الفـــرد بـــأن توقعا -٢

    .و احترام الذات، و المكانة الوظیفیة، و فرص الترقي في العمل
عنــد وجــود ظــروف عمــل داعمــة، مثــل العمــل فــي بیئــة غیــر خطــرة، و مریحــة مــن حیــث  -٣

تهویـــة و الحـــرارة التجهیـــزات و المعـــدات المالئمـــة للعمـــل، كـــذلك عنـــد تـــوفر اإلضـــاءة و ال
  المناسبة فى مكان العمل.

علـى تحمـل الضـغوط فـي العمـل   یكون الفرد أقرب إلى الرضـا عـن العمـل عنـدما یكـون قـادراً  -٤
  و التعامل و التأقلم معها، و وجود عالقات جیدة مع الزمالء و الرؤساء في العمل.

  ، و التعلیم.مركما أن هناك عوامل شخصیة تؤثر على الرضا عن العمل مثل الع -٥
و بــین درجــة  عمــر األفــرادو قــد أظهــرت بعــض الدراســات وجــود عالقــة ارتبــاط ایجابیــة بــین 

و        عـن العمـل هكلمـا زادت درجـة رضـا الفـرد،، إذ أنـه كلمـا زاد عمـر رضاهم عن العمل
و ، في بدایة عمره الـوظیفي مرتفعـة فرداستقراره فیه، و قد یكون السبب هو أن طموحات ال

و یترتــب       تــالي ال تقابلهــا فــي أغلــب األحیــان الحاجــات التــي یشــبعها واقــع العمــل، بال
 ،قلة رضاه، بینما مع كبار السـن یصـبح الفـرد أكثـر واقعیـة، و تـنخفض طموحاتـه هذا على

و یترتـب  عمله،الحاجات التي یشبعها مع بدرجة كبیرة طموحاته توافق تما  و بالتالي غالباً 
كـذلك فـإن درجـة الـتعلم لهـا تـأثیر علـى الرضـا عـن العمـل، ، ه الـوظیفياعلى ذلك زیادة رض

یكـون أقـل رضـا عـن العمـل مـن العامـل  فقد تبین من بعض األبحاث أن العامل األكثر تعلماً 
  .األقل تعلماً 

                                                
1Stephen Robbins,  op.cit, page 187-188,  Bavendam Research Incorporated, volume 6, special 

reports, electronic copy, www.employee  satisfactions.com. 2003. 
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حیاة العامل، ذلك یعنى أن العمـل مهـم ل  ً یكون هناك رضا عن العمل، كلما كان العمل مركز  -٦ 
  العمل.  هذا، حیث ال یوجد مصدر دخل له غیر للعامل من أجل معیشتهبالنسبة  جداً 

٧- 
وجدوا بأن عملهم به شـئ مـن التحـدى، و عن العمل من قبل األفراد إذا  وظیفياك رضا ــهن    

و قامــت فــرق عمــل، جعلــت االدارة األفــراد یعملــون ضــمن بــه فــرص للنمــو و الترقــى، كــذلك إذا 
  .م بهام خاصة للقیامهااالدارة باعطائهم 

٨- 
اتخــاذ  فــيو یشــاركهم  ،للعــاملین، مــتفهم لهــم ولمشــاكلهم جیــداً  ا یكــون المــدیر قائــداً ــــعندم    

 و  ،بصـورة أفضـل األعمـال الموكلـة إلـیهمأداء یحفز العاملین على من شأنه أن القرارات، فهذا 
  .عملهم فيالنضال من أجل التفوق 

٩- 
نظافـة الكعامـل  ، ً للفـرد سـیكون منخفضـ الـوظیفيان العمل ذو قیمة متدنیة فإن الرضا ــا كإذ   
 فـيكمـدیر    ً للفـرد سـیكون مرتفعـ الـوظیفي، أما إذا كان العمل ذو قیمة عالیـة، فـإن الرضـا مثالً 

  .شركة مثالً 
١٠- 
 التـينتیجـة األعمـال  ،مـة تكافئـه بعـدلعن عملـه عنـدما یشـعر بـأن المنظ ون الفرد راضیاً ــیك   

  .بانجازهایقوم 
١١- 
ٍ  وظیفــير الفــرد برضــا ـــیشع   تخولــه القیــام بممارســة  التــيعنــدما یملــك الســلطة المناســبة  عــال

  أعماله، و إنجاز واجباته.
  :الوظیفي مظاھر عدم الرضا

مظـاهر  مـنو ، سـلیم مـع ظـروف عملـهیمثل عجز الفرد عن التكیف ال المهنيدم الرضا ــإ  ع  
  :١ما یليعدم الرضا 

  قلة اإلنتاج من ناحیتى الكم و الكیف. -١
  إساءة استخدام اآلالت و األدوات و المواد الخام. -٢
  الالمباالة و التكاسل فى أداء العمل و الشعور باالكتئاب. -٣
 وتر و العـداوة و عـدم الرضـا عدم اللیاقة النفسیة من حیث قلة إحترام الـذات و القلـق و التـ -٤

                                                
 ،  مصدرعادل حسن، ١٧٤،١٧٥ص ، مصدر سابق ذكره، جودت عزت عبد الھادى، سعید حسنى العزة ١

  .٢٢٠، ٢١٩ص  سابق ذكره،
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  عن الحیاة و الشكوى الجسدیة و صعوبة النوم و قلة الشهیة و اللجوء إلى العنف.
 فــيو یســبب التــأخیر إبطــاء ى بــه تغیــب الفــرد مــن عملــه لجــزء مــن الیــوم، ــــیعنو التــأخیر -٥

خیر تعطــل یســبب التــأكمــا حالــة الغیــاب،  فــي، و لكــن بدرجــة أقــل ممــا یحــدث اإلنتاجیــةالعملیــة 
) حســب نتـائج الدراســة ١-٢مــن الجـدول رقـم (یتبـین  كمـاو ، العامــل إنتاجیـةو انخفـاض  اآلالت

الحضـور تـأخرهم عـن مـن العـاملین یقـرون ب %١٧.٦أن  ،التي توصلت إلیها الباحثـة المیدانیة
  .أعمالهم في الوقت المحددإلى 
        یتوقــع منــه الحضــور الــذي الوـقـت فــيبالغیــاب عــدم حضــور العامــل للعمــل  دــــیقص :الغیـاب -٦

و یعتبــر ، و قــد تكــون مــدة الغیــاب یــوم أو أكثــر لبرنــامج العمــل، طبقــاً  اإلنتــاج فــيو المشــاركة 
ً  العامل غائباً    .تغیب عنه بإذن أو بغیر إذن عن عمله سواء

وظـائفهم، أو عـدم رضـاهم عـن  فـيمن جانب العمال بعـدم راحـتهم  صامتاً  و یعتبر الغیاب تعبیراً 
 إلراحــةفقــد یتغیــب الفــرد عــن عملــه بقصــد البحــث عــن عمــل آخــر، أو یزاولونهــا،  التــيألعمــال ا

 اإلنتـاجسـوء تخطـیط لیصـیبه أثنـاء العمـل، أو لعـدم كفایـة األجـر، أو  الـذي اإلجهـادجسمه مـن 
 فـيسـوء لبحیث یؤدى إلى تعطل اآلالت من وقت آلخر، أو بسبب عدم كفایة المواد األولیة، أو 

  .األسباب و غیره من ل داخل المنشأة،ظروف العم
أن الكثیـر مـن المنشـآت تسـتخدم  حیـث، المنشـأة فـيو یؤدى زیادة الغیاب إلـى زیـادة التكـالیف 

◌ً   دداً  من أجل مواجهة التغیب عن العمـل، كمـا أن التغیـب  ،عن حاجة العمل من العاملین زائدًا
 فـيعـن العمـل دون أن تسـتغل تعطلـة ، إذ أن اآلالت تبقى ماإلنتاج تعطیلعن العمل یؤدى إلى 

حســب نتــائج الدراســة المیدانیــة التــي  )١-٢كمــا یتبــین مــن الجــدول رقــم ( و ،اإلنتــاجعملیــات 
  .تغیبهم عن العملیوافقون على  من العاملین %٤٩.٨ أن الباحثة توصلت إلیها

عمـل مـن حالة عدم وجود رضا عن العمل فهنـاك معـدالت عالیـة مـن تـرك ال فــي ترك العمل: -٧
حســب نتـائج الدراســة المیدانیـة التــي توصــلت ) ١-٢قبـل األفــراد، و قـد تبــین مـن الجــدول رقـم (

وجـود حـاالت تـرك للعمـل فـي المنشـآت یوافقـون علـى مـن العـاملین  %٩٢.٧أن إلیها الباحثـة، 
    .التي یعملون بها

ات المختلفـة، تؤدي الحوادث و إصابات العمل إلى أضرار كبیرة في المؤسسـ: العمل حوادث -٨
فباالضافة إلى الهدر الكبیر فـي المـوارد البشـریة و المادیـة، و مـا یتبعهـا مـن نفقـات مالیـة فـي 
تعـــویض و عـــالج المصـــابین، و مصـــاریف التـــأمین و المصـــاریف القانونیـــة، فـــإن زیـــادة عـــدد 

و قـ د     ضــرار بسـمعة المؤسسـة،الحـوادث فـي مؤسســة مـا یـؤثر مباشــرة علـى اإلنتاجیـة، و اإل
أن  التــي توصــلت إلیهــا الباحثــة ) حســب نتــائج الدراســة المیدانیــة١-٢تبــین مــن الجــدول رقــم (

   حوادث في المنشآت التي یعملون بها.لعلى تعرضهم ل یوافقونمن العاملین  %٢٥.٢
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إن وجـود عمالـة غیـر راضـیة عــن العمـل یـؤدى إلـى زیــادة التكـالیف فـي المؤسسـة، و ذلــك  -٩
  دیدة و تدریبها. بسبب الحصول على عمالة ج

یترتـــب علـــى عـــدم الرضـــا مـــن قبـــل األفـــراد عـــدم إطاعـــة تعلیمـــات المؤسســـة ولوائحهـــا    -١٠
حسـب نتـائج  )١-٢واإلسراف في الشكوى والتمرد و المشاغبة، و كما یتبین مـن الجـدول رقـم (

حـدوث یوافقـون علـى مـن العـاملین ، %٤٣.٣أن التي توصلت إلیهـا الباحثـة  الدراسة المیدانیة
یوافقـون علـى حـدوث نـزاع بیـنهم و  %٣٨.٩كمـا أن  نزاعات بینهم و بین زمالئهـم فـي العمـل،

 علـى اسـتعداد لتـركهممـن العـاملین  %٨٤.١أن  مـن الجـدول كذلك یتضـحبین أصحاب العمل، 
أن  مــن الجــدول العمــل فــي المنشــأة فــي حالــة وجــود فرصــة عمــل بمرتــب أعلــى، كــذلك یتضــح

، و هـذا تعبیـر فقین علـى قطـع إجـازتهم لظـرف طـارئ فـي العمـلمن العاملین غیر مـوا %٤٦.٢
  واضح عن عدم رضاهم الوظیفي.


 

موافق   الســؤال
 بشدة

غیر   محاید موافق
 موافق

غیر موافق 
 بشدة

  جموعالم

 %١٠٠ %١١.٥ %٧٠.٣ %٠.٦ %١٦.٢ %١.٤  تتأخر في الحضور إلى العمل

 %١٠٠ %٨ %٤١.١ %١.١ %٤٩.٢ %٠.٦  تتغیب عن العمل

 %١٠٠ %١١ %٤٤.٨ %٠.٩ %٤٢.٢ %١.١  العملبسبق وأن حصل نزاع بینك وبین زمالئك 

 %١٠٠ %٨.٨ %٥١.٥ %٠.٨ %٣٧.٤ %١.٥  سبق و أن حصل نزاع بینك و بین صاحب العمل

 %١٠٠ %٣٣.٣ %٤٠.٩ %٠.٦ %٢٤.٧ %٠.٥  سبق و أن تعرضت لحادث في العمل

إذا وجدت فرصة بمرتب أعلى في شركة أخرى أنت 
  على استعداد لترك عملك

١٠٠ %٣.٧ %٤.٨ %٧.٤ %٣٧.٩ %٤٦.٢% 

إذا كنت في إجازة أنت على استعداد لقطع إجازتك 
  لظرف طارئ في العمل

١٠٠ %٢٢.٧ %٢٣.٥ %١٨.٦ %٢٩.٤ %٥.٨% 

 %١٠٠ %١.٩ %٣.٢ %٢.٢ %٨٣.٢ %٩.٥  سبق و أن ترك عاملون عملهم في المنشأة 

أن غالبیـة أصـحاب  ١و یقول عضو اللجنة التنفیذیة لالتحـاد العـام لنقابـات عمـال فلسـطین     
 یدافعون عـن أنفسـهم بقـولهم أن ،قبل العاملینعندما نتوجه إلیهم بشكوى ضدهم من المنشآت 

 تـــأدیتهمأخطـــاء فـــي  و یوجـــد، هو یتغیبــون عنـــ عملهـــمون فـــي الحضـــور إلـــى العــاملین یتـــأخر 
یعتبـــر أن  ألعمـــالهم، و لكـــن عضـــو اللجنـــة التنفیذیـــة لالتحـــاد العـــام لنقابـــات عمـــال فلســـطین

أصحاب العمل غیر محقین فـي المدافعـة عـن أنفسـهم، حیـث یـرى أن عـدم تواجـد ظـروف العمـل 
و  للعـاملین،        باالضافة إلـى اإلهانـات المسـتمرة المناسبة و غیاب الحوافز و تدني األجور

لین أثنـاء تـأدیتهم فـي أخطـاء العـامأسـباب شعور العامـل بأنـه عبـد و صـاحب العمـل سـید، هـي 
                                                

  .٦/١٠/٢٠٠٣عضو اللجنة التنفیذیة التحاد نقابات عمال فلسطین، غزة، مقابلة مع بكر الجمل،  ١
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كمـــا یؤكــد أنـــه لــو تـــوافرت ظــروف عمـــل جیــدة داخـــل المنشــآت الخاصـــة و بـــأجور ألعمــالهم، 
ا العالیـة، في إسرائیل بالرغم من أجورهإلى العمل العاملین عدم التوجه  هذا قد یشجع ،متوسطة

  .و یتوجه للعمل في السوق اإلسرائیلي تتاح له الفرصة، و لكن العامل ینتظر حتى
  أداء العاملین:ثانیاً/

مــن البــدیهي أنــه كلمــا كانــت ظــروف العمــل داخــل منشــآت األعمــال مالئمــة و جیــدة، كلمــا      
ن أن نتنبــأ بــأن العامــل یزیــد لدیــه الــدافع حصــل العامــل علــى درجــة مــن الرضــا، و بالتــالي یمكــ

للبقاء على رأس عمله، كما یمكن أن نتنبأ بأن هذا العامل سوف یحضر إلـى عملـه و ال یتغیـب 
عنـه، و تتوطـد عالقتــه برؤسـائه و زمالئـه فــي العمـل، ممـا یزیــد مـن والئـه للمنشــأة التـي یعمــل 

  . ث العملبها، و یتحسن أدائه، و بالتالي تقل نسبة إصابته بحواد
 

موافق   السؤال
  بشدة

غیر   متوسط  موافق
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

  المجموع

 %١٠٠ %٠.٨ %٣٥.١ %١٣ %٤٤.٨ %٦.٣  یؤد العاملون أعمالهم بدرجة عالیة من الدقة

حســب نتــائج الدارســة المیدانیــة التــي توصــلت إلیهــا  )٢-٢الجــدول رقــم ( مــن كمــا یتضــح     
بدرجـة عالیــة ال یوافقـون أن العــاملین یـؤدون أعمــالهم مــن أصـحاب العمــل %٣٥.٩ الباحثـة أن
بـأن العـاملین فـي مصـانع  ١و یرى المدیر التنفیذي لجمعیة أصـحاب مصـانع الخیاطـة من الدقة،

ـــون  ـــد شـــارك المنـــتج المالبـــس و المنســـوجات یتمتع بمهـــارة عالیـــة فـــي أدائهـــم ألعمـــالهم، فق
الفلسطیني في الكثیر من المعارض العربیة، و قد أثبت جدارته، مـن خـالل الجـودة العالیـة التـي 

خـرى، خاصـة األ سـواقینافس في األیتمتع بها، و یضیف أن المنتج الفلسطیني من الممكن أن 
ــابر و الحــدودأســواق الوالیــات المتحــدة األمیركیــة، لكــن ال التــي تســیطر  مشــكلة تكمــن فــي المع

ألن ، و بالتـالي فـال یسـتطیع المصـدر الفلسـطیني أن یتعاقـد مـع مسـتورد أجنبـي، علیها إسرائیل
المصــدر الفلسـطیني فــي تســلیم المنـتج فــي الوقــت المحـدد حســب عقــد  التــزامهنـاك صــعوبة فـي 

  .على التصدیر للخارجاإلسرائیلیة العراقیل البیع، بسبب 
الصـناعة  هـذهالعـاملین فـي  ةتدني كفاءمن إال أن أصحاب مصانع الخیاطة بالرغم من شكواهم 

أداء ضـعف  نتیجـةإال أنهم یعتبرون أن ضعف أداء المنشـآت لـیس فقـط  ،و نقص الخبرة لدیهم
العاملین، بل یعتبرون أن جمعیة أصحاب مصانع الخیاطة ال تحمـیهم مـن تحایـل رجـال األعمـال 

ن، و ال تــــوفر لهــــم الــــدورات الالزمــــة لتحســــین إنتــــاجهم، و ال القــــروض الالزمــــة اإلســــرائیلیی
لمساعدتهم، و یعتبرون أن دورها فقط محدود في إعطائهم التصاریح، و یعلق المـدیر التنفیـذي 

نفسـهم مقصـرون أ: أن أصـحاب المنشـآت هـم هـذا بقولـهلجمعیة أصحاب مصانع الخیاطة على 
                                                

  .٩/١٠/٢٠٠٣د جمعیة أصحاب مصانع الخیاطة، غزة، المدیر التنفیذي التحامقابلة مع الحسن بكر،  ١
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دورات كثیــرة تعقــد فــي الجمعیــة و هــم ال یشــاركون بهــا، و إن فــي الحضــور إلــى الجمعیــة و أن 
ــو لــم یكــن لــه عالقــة بالعمــل  ــون ذویهــم، حتــى و ل ــا فهــم یبعث المنشــأة، ألنهــم فــي شــاركوا به

فرصـة عمـل أفضـل فـي مكـان لـه یعتبرون أن العامل ربما یترك العمل في المنشأة عنـدما تتـوفر 
لي، فیقــول أن الجمعیــة تحــاول مــع الســلطة آخــر، أمــا عــن عــدم حمــایتهم مــن النصــب اإلســرائی

الفلسطینیة من خالل وزارة العدل الفلسطیني و وزارة العدل االسرائیلى وضع آلیة عمل لحـل تلـك 
الشیكات المرجعة و عملیات التحایل، و أنه فعًال قد تم إدراج بعض أسماء العمالء اإلسـرائیلیین 

یجـب أن یـتم التعامـل معهـم، و لكنـه یعتبـر أن ال  نعلى المعابر ضـمن القائمـة السـوداء و الـذی
  الحلول ضئیلة فمعظم العمالء اإلسرائیلیین یحمون أنفسهم بالقانون بإعالن إفالسهم.

 
  :١مفهوم األداء عن یعبر
ــام      ــدور و المه ــود الفــرد التــي تبــدأ بالقــدرات و إدراك ال ـــر جه ــوم األداءو بالتــالي ف ،أثـ  مفه
  إلى درجة تحقیق و إتمام المهام المكونة لوظیفة الفرد. یشیر

  :٢عنیعبر الفرد كما أن أداء 
ــك دى كفــاءة الفــرد الفنیــة، والعملیــة، والعلمیــةــــم      ــه ، و ذل ــة بعمل للقیــام بالواجبــات المتعلق

، و فــي حالــة اخـــتالف األداء الفعلــي عــن األداء المســـتهدف (بالســالب)، تتضــح فجـــوة الحــالي
  (و هى القصور في األداء الفعلي عن المستوى المستهدف).األداء 

  قیاس أداء العاملین:
  :٣من خالل عاملینن قیاس أداء الــیمك     

  كمیة الجهد المبذول. -١
  نوعیة الجهد المبذول. -٢
  نمط األداء. -٣
  معدالت األداء. -٤

  :یح لكل عنصر من عناصر قیاس أداء العاملینا یلي توضــو فیم     
١- 

و تعنــى مقدار الطاقة الجسمانیة، أو العقلیة التي یبذلها الفرد في العمل خـالل فتـرة زمنیـة      
  معینة، كذلك السرعة في أداء العمل.

                                                
 .٢١٩، ص٢٠٠٢، القاھرة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، السلوك االنساني في المنظمات، محمد سعید سلطان ١
  .٢١٩المصدر السابق، ص ٢
 .١٠٢ص ،  مصدر سابق ذكره،مصطفى شاویش،  ٢٢٠، ٢١٩ص  المصدر السابق،  ٣
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٢- 
ــة الجهــد المبــذول لمواصــفات       ـــى مســتوى الجــودة فــي إنجــاز العمــل، و درجــة مطابق و تعنـ
علـــى كمیــة األداء، أو ســـرعته، إنمــا یـــتم  فیهــا یــة معینـــة، فــبعض األعمـــال ال یــتم التركیـــزنوع

  التركیز على درجة خلو األداء من األخطاء، و مدى مطابقة اإلنتاج للمواصفات المطلوبة. 
٣- 

مـط األداء المقصــود به الطریقة التي یتم بها تأدیة أنشطة العمـل، فمـثًال یمكـن مـن خـالل ن     
  قیاس الطریقة التي یتم الوصول بها إلى حل، أو قرار لمشكلة معینة. 

٤- 
میــزان یمكن بواسطتها أن یـزن المقـیم إنتاجیـة الموظـف لمعرفـة معدالت األداء عبارة عن:      

بمقارنـة  مدى كفاءته في العمل من حیث الجودة، و الكمیة خالل فترة زمنیة محددة، و یـتم ذلـك
العمــل المنجـــز للموظـــف مــع المعـــدل المحـــدد و الــذي مـــن المفتـــرض القیــام بـــه، و مـــن أنـــواع 

  المعدالت: 
 و ذلك بتحدید كمیة معینـة مـن وحـدات اإلنتـاج التـي یجـب أن تنـتج خـالل

  فترة زمنیة محددة.
  و    ى معـین مـن الجـودة و تعنى وجوب وصول إنتاج الفرد إلـى مسـتو

الدقــة، و عــادة یــتم تحدیــد نســبة معینــة مــن اإلنتــاج المعیــب، و التــي مــن المفتــرض أن ال 
  یتجاوزها العامل.

  و هـذا المعـدل هـو مـزیج مـن النـوعین السـابقین، إذ بموجبـه
محـددة و بمسـتوى معـین یجب أن یصل الفرد إلى عدد معین من الوحدات خالل فترة زمنیـة 

  من الجودة و اإلتقان.
   محددات األداء: 

  :١إن سلــوك األداء الذي یقوم به الفرد یحدده ثالثة عوامل رئیسیة هي     
١- و هو یعكس درجة حماس الفـرد ألداء عملـه، فالجهـد المبـذول یمثـل حقیقـة

  درجة دافعیة الفرد ألداء عمله.
٢-  و هو یمثل قدرات الفرد و خبراته السـابقة التـي تحـدد درجـة

  فعالیة الجهد المبذول.
٣- و هو یعنـى تصـورات الفـرد و انطباعاتـه عـن األنشـطة التـي

                                                
  .٢٣١ ،٢٣٠ ،٢٢٩، ص سابق ذكره مصدر  محمد سعید سلطان، ١
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  یتكون منها عمله، و عن الكیفیة التي ینبغي أن یمارس بها دوره في المنظمة.
ــاملین یعتمــد علــى األساســي فز هــى المفتــاح إن الحــوا      ــاملین، و أداء الع لتحســین أداء الع

و       و الحــوافز، والمقــدرة تعتمــد علىــالتعلیم، و التــدریب، و الخبــرة فــي مجــال العمــل، المقــدرة
 تحسین المقدرة عملیة طویلة، و بطیئة، لـذا فمـن الممكـن تحسـین أداء العـاملین بعملیـة أسـرع،

،(لمزیـد مـن التفصـیل حـول الحـوافز انظـر الفصـل ١لهمالمنسبة تقدیم الحوافز عن طریق و ذ ك 
  .ي)الثانالثاني، المبحث 

  و أداء العاملین: الوظیفيالعالقة بین الرضا 
فـــإن الفكـــر االداري خلـــص بـــثالث  عـــن العالقـــة بـــین الرضـــا الـــوظیفي و أداء العـــاملین، و     

  :  ٢اتجاهات أساسیةهى
  ي أن الرضا المرتفع عن العمل یؤدي إلى زیادة األداء.االتجاه األول: یدع -
  یرى أن األداء العالي یودى إلى الرضا عن العمل. -
  یرى أنه لیس هناك عالقة عضویة بین الرضا و األداء. -
أداء العـاملین، و  وعالقة مباشرة بـین الرضـا الـوظیفي بوجود بعض الدراسات و قد قا ت       

ـــر أو هـــذه العالقـــة تعتبـــر ســـبب یة، حیـــث أن الرضـــا یعتبـــر متغیـــر ســـببي، و األداء متغیـــر األث
ٍ  النتیجة، فالرضا الوظیفي یؤدى إلى إنجازٍ  ، فالعامـل السـعید فـي عملـه عامـل منـتج، فـالفرد عال

ــه علیــه، و بالتــالي ترتفــع  ــذي یرتفــع رضــاه عــن عملــه، یــزداد حماســه للعمــل، و یــزداد إقبال ال
یعتبـرون أن اإلنجـاز العـالي هـو الـذي یسـبب الرضـا الـوظیفي،  إنتاجیته و أداؤه، و لكن آخـرین

  حیث یحصل العامل ذو األداء المتفوق على الرضا من أدائه الجید في العمل. 
إن عــــدم التأكــد مــن وجــود عالقــة مباشــرة بــین الرضــا عــن العمــل و األداء، ال ینفــى تــأثیر      

تأثیر مباشر على عناصر أخـرى مثـل معـدل  الرضا على األداء، ذلك أن قلة الرضا عن العمل له
ــرة المشــاكل، و هــذا بــدوره یــنعكس  الغیــاب، و تــرك العمــل، و عــدم التفــاهم مــع العــاملین، و كث

  .٣بشكل أو بآخر على أداء العاملین، و انتاجیتهم
  
  
  
  

                                                
1 ( Uknown author), Employee Motivation in the Workplace  ، electronic copy, www.accel-

team.com/motivation/, 2003. 
 .١١٢مصطفى شاویش، مصدر سابق ذكره، ص  ٢

3 Stephen P. Robbins, op.cit,  page 154.  



٦٦  

  واقع العمالة الفلسطینیة/المبحث الرابع
  مقدمة:

و       ك أن العمـل هـو الـذى یعطیـه المكانـة،ل محـور أساسـي فـى حیـاة أى فـرد، ذلـــالعم     
و من خـالل العمـل یجـد الفـرد الفرصـة فـى التعبیـر عـن  بالمجتمع، و یوفر له حیاة آمنة، یربطه

فالعنصـر  ،يمیوله و قدراته و طموحاته، و یتحقق كل هذا إذا كان هناك اهتمام بالعنصر البشـر 
، فـاآلالت مهمـا نتـاج فـي منظمـات األعمـالالبشري هو الثروة الحقیقیة، و المحـور األساسـي لإل 

بلغــت درجــة تطورهــا ســتبقى غیــر مفیــدة بــدون أفــراد تــدیرها، فــاألفراد یشــكلون أصــوًال ثمینــة فــي 
  .منشآت األعمال

  :ھیكل القوى العاملة الفلسطینیة
  :  ١م العمالة الفلسطینیة إلىــتنقس      

هـم الـذین یعملـون  و(ناطق الصـناعیةالم، و ، و المستوطناتالعاملون داخل الخط األخضر -١
  .)كارنيو  في منطقة إیرز

  داخل أراضى السلطة الفلسطینیة. –العاملون محلیاً  -٢
١- 

و        تشیر إحصاءات وزارة العمل الفلسطینیة إلى أن عدد العاملین من الضفة الغربیة     
و التي قبل بدء انتفاضة األقصى الثانیة اع غزة داخل الخط األخضر و المستوطنات بلغ قط

  : ٢كاآلتي، موزعین عامالً  ١٢٠.٠٠٠حوالي  ٢٠٠٠عام بدأت في سبتمبر 
، بحوزتهم تصاریح عمل داخل الخط األخضر، كانوا یعملون قبل الحصار  ٤٠.٠٠٠ - أ عامًال

  ، منهم: ٢٨/٩/٢٠٠٠في  الذي فرضته قوات االحتالل االسرائیلي
  عامًال من محافظات غزة. ٢٤.٠٠٠ -      
  عامًال من محافظات الضفة الغربیة. ١٦.٠٠٠ -      

، یعملون بدون تصاریح داخل الخط األخضر.  ٨٠.٠٠٠ -ب   عامًال
 ١٣.٠٠٠أما عدد العمال الفلسطینیین الذین یعملون داخل المناطق الصناعیة فقد بلغ حوالي 

، خال  ، و قد تم استبعاد العاملین داخل الخط األخضر و المستوطنات     ٣ ٢٠٠٠ ل عامعامًال

                                                
، األقصى انتفاضةعمر بحث حول خسائر االقتصاد الفلسطیني خالل عام من االتحاد العام لنقابات فلسطین،  ١ 

  .٢ص، ٢٠٠١سبتمبر  -٢٠٠٠غزة، سبتمبر
آثار سیاسة الحصار و اإلغالق و العدوان االسرائیلي على االقتصاد مركز المعلومات الوطني الفلسطیني،   ٢

  .٢٠٠٣، www.pnic.gov.ps ، نسخة الكترونیة،الفلسطیني و سوق العمل
االقتصاد الفلسطیني خالل عام من عمر انتفاضة  خسائربحث حول االتحاد العام لنقابات عمال فلسطین،  ٣

  .١١، ص مصدر سابق ذكره، األقصى

http://www.pnic.gov.ps
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، و       و المناطق الصناعیة من مجال الدراسة، حیث أن مجال الدراسة یشمل العاملین محلیًا
  .في  طاع  زة على وجه الخصوص العاملون في القطاع الصناعي

٢-– 
ـــ بلـــغ      ـــارب  انتفاضـــة األقصـــىفـــي بدایـــة ي عـــدد العـــاملین فـــي ســـوق العمـــل المحل مـــا یق

ــام،  عملــوا %٢٧ ، مــنهمعــامالً  ٣٠٩.٠٠٠  ؤسســاتوا فــى مـلـعم %٤حــوالي فــي القطــاع الع
أي أ  ع دد فـي القطـاع الخـاص، عملـوا  %٦٨، وكالة الغـوث الدولیـة أو فـى مؤسسـات أجنبیـة

  .١عامالً ٢١٠.٠٠٠حوالي  ما یقاربع الخاص العاملین في منشآت القطا
أھــم خصــائص العـــاملین فــي القطــاع الخـــاص داخــل األراضـــي 

  الفلسطینیة:
١- 

ا عن توزیع عدد العاملین فى القطاع الخاص و حسـب القطاعـات المختلفـة فـى الضـفة ــأم     
  فهو كاآلتى :  ٢١٠.٠٠٠و البالغ حوالى الغربیة و قطاع غزة 

 
  عدد العمال  نسبة العمال  نوع النشاط االقتصادي

 ٥٠.٠٠٠ %٢٣.٨  اإلنشاءات 

 ١٠.٠٠٠ %٤.٨  السائقین 

 ٣.٩٠٠ %١.٩  الصید 

 ٢٠.٥٨٠ %٩.٨   الزراعة

 ٢٧.٠٠٠ %١٢.٩  التجارة و التسویق

 ٥١.٠٣٠ %٢٤.٣  الخدمات العامة 

 ٤٧.٣٠٠ %٢٢.٥  الصناعة 

 ٢٠٩.٨١٠ %١٠٠  المجموع

عام من عمر انتفاضة  خالل الفلسطینيخسائر االقتصاد  ،المصدر: االتحاد العام لنقابات عمال فلسطین
  .١٠، ص٢٠٠١سبتمبر - ٢٠٠٠سبتمبر ، غزة،األقصى
ـــى نســـبة فـــي أن  )٣-٢(ظ مـــن الجـــدول ـــــنالح      عـــدد قطـــاع الخـــدمات العامـــة یشـــكل أعل

مــن عـدد العــاملین  %٢٢.٥شـكل حیــث ی قطــاع الصـناعة، یلیــه قطـاع االنشــاءات، ثـم العـاملین
  .في القطاع الخاص

  فهو كاآلتي: توزیع العاملین في قطاع غزة حسب النشاط االقتصاديأما عن       
  

                                                
 ي خالل عام من عمر انتفاضة، بحث حول خسائر االقتصاد الفلسطیناالتحاد العام لنقابات عمال فلسطین ١

  .١٠ص، مصدر سابق ذكره، األقصى
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  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  النشاط االقتصادى

 %١٢ %١٣.٧ الزراعة والصید والحراجة وصید األسماك

 %١٤ %١٤.٣ التعدین والمحاجر والصناعة التحویلیة

 %١٤.٦ %١٩.٧ البناء والتشیید

 %١٩.٤  %١٧.٥ التجارة والمطاعم والفتادق

 %٥.٥ %٤.٩ والتخزین واالتصاالت النقل

 %٣٤.٥ %٢٩.٩  الخدمات والفروع األخرى

 %١٠٠ %١٠٠ المجموع

  .٢٠٠١مایو،  ،٢٠٠١التقریر السنوى مسح القوى العاملة، المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، 
ـــاملین فـــينســـبة أن  )٤-٢( و كمـــا یتضـــح مـــن الجـــدول      القطاعـــات األساســـیة مثـــل  الع

و ، ٢٠٠١خـالل عـام قـد تراجـع و الصناعة التحویلیة، و البناء و التشیید، ، و الصید، لزراعةا
، و مـــا نــتج عنهــا مــن اغـــالق و تــدمیر للكثیــر مـــن ألحـــداث انتفاضــة األقصــى هــذا قــد یرجــع

  .المصانع، و عدم دخول المواد الخام، و االغالقات بین المدن الفلسطینیة
٢- 

 
  المجموع  عضو أسرة بدون أجر  مستخدم بأجر  صاحب العمل  

 %١٠٠ %٧.٩ %٦٧.٧ %٢٤.٤  قطا  غزة

  .٢٠٠١مایو،  ،٠١٢٠مسح القوى العاملة، التقریر السنوى المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، 
نسبة تفوق  %٦٧.٧و التي بلغت  أن نسبة العاملین بأجر )٥-٢(نالحظ من الجدول      

على تزاید أهمیة ، و هذا یعتبر مؤشرًا %٢٤.٤و التي بلغت  الذین یعملون لحسابهم الخاص
  .على حساب القطاع غیر المنظم الفلسطینيالقطاع المنظم 

  : ینیةالفلسط القوى العاملة فيالنساء 
نســـبة  فـــإنو مـــع ذلـــك ككـــل،  الفلســـطینيل النســـاء مـــا یزیـــد عـــن نصـــف المجتمـــع ـــــتمث     

 %١٠ نال تزیــد عــالضــفة الغربیـة و قطــاع غـزة  فــيالقـوى العاملــة الفلسـطینیة  فــي مشـاركتهن
القـوى  فـيبلـغ عـدد النسـاء المشـاركات فقـد  ١٩٩٩منتصـف عـام  فـي ، أما١٩٩٥١وذل  عام 

 فــيتراجــع معــدل مشــاركة النســاء الفلســطینیات  و قـ د ،٢%١٢.٤ حــوالي العاملــة الفلســطینیة
و تـــراوح حـــول ذلـــك إلـــى أن  ،٢٠٠١الربـــع األول مـــن عـــام  فـــي %١٠.٢القـــوى العاملـــة إلـــى 

                                                
، یولیو،  ١، وزارة العمل، عددمجلة العمل و العمال( المرأة الفلسطینیة و سوق العمل )، سمیر عوض،   ١

  .٢٢ص ، ١٩٩٦
معھد أبحاث السیاسات االقتصادیة  ،تحلیل العرض والطلب على العمالة الفلسطینیةباسم مكحول،  ٢ 

 .٦٩ص ،٢٠٠٠ دیسمبر، ،ماس، سطینیةالفل
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 .٢٠٠٢١من العام  الثانيالربع  في %٩.٩انخفض إلى 

ال مـــع حــ بــأيتناســب تال القــوى العاملــة  فـــين القــول أن نســبة مشــاركة النســاء ــــو یمك     
  :٢ذلك لألسباب اآلتیةالمجتمع، و  فيتمثیلهن 

 تعتبر العدید مـن المجـاالت االقتصـادیة حكـراً  التيو  الفلسطیني،الطبیعة البنیویة لالقتصاد  -١
  .داریة العلیااإلالمناصب على الرجال دون النساء ، كالحرف و التجارة و الصناعة و 

  .فتوحة للنساء مقارنة بالرجالالم التخصصيو  المهنيقلة فرص التدریب   -٢
ممـا    ثقافیة و اجتماعیة عدیدة على حریـة حركـة المـرأة  قیوداً  الفلسطینيالمجتمع  فرض -٣

 األیــديینحســر فیهــا الطلــب علــى  التــيالفتــرات  فــي خصوصــاً  ،عملهــا إمكانیــةیعیــق مــن 
  .  اإلغالقالعاملة، كفترات 

 
 و       ،جحفة بحق العامالتمیقومون بفرض شروط عمل استغاللیة  أصحاب العملإن      

 فيیتقاضاها الرجال  التياألجور بشكل ملموس عن األجور تضمن هذه الشروط تخفیض ت
العمل القانونیة مستوى المهارة، و حرمان العامالت من شروط نفس نفس مجال العمل و 

المرضیة مدفوعة  السنویة و جازاتاإل ، والیومي ساعات العمل عددو  ،الصحيكالتأمین 
  .٣نهاء الخدمةإمكافآت  منكما یتم حرمان العامالت ، جازة األمومةإبخاصة  و األجر،
تقبـل علیهـا مبـادرات مـن  التـيبـدأت تظهـر بعـض المشـاریع الخاصـة صـغیرة الحجـم  دـــو ق     

 ذلـكخـرى أمـامهن، أو لعدم وجود فرص عمل أ ،ضافیة لهن و ألسرهنإأجل توفیر مصادر دخل 
◌ً  فــيأن حجــم رأس المــال المســتثمر  مــع وجــود بعــض  خصوصــاً  ،هــذه المشــاریع صــغیر نســبیًا

معظمهـا  فـيمیسرة للمشاریع الصـغیرة، كـذلك فـإن هـذه المشـاریع  تقدم قروضاً  التيالمؤسسات 
و هكـذا نجـد العدیـد مـن     السوق المحلـى،  فينتاجها إو تسوق  تعتمد على الخامات المحلیة

و التطریــز و غیرهــا قــد     المشــاریع الصــغیرة مثــل تقطیــع و تجمیــد الخضــار، و صــناعة القــش
  .٤البیوت فيأخذت باالنتشار 

  
  عمل األطفال: 

أن  ینبغـيهـم أولئـك الـذین ال فـي العـالم، القـوى العاملـة  من فئاتلألذى  ر تعرضاً ــإن األكث     
                                                

 .١٩ص ،٢٠٠٢، دیسمبر، ٩، عدد المراقب االقتصاديماس،  ١
 .٢٣ص مصدر سابق ذكره،،  سمیر عوض ٢
، مركز التغیرات البنیویة التي استجدت على القوى العاملة في الضفة و غزة ما بعد اسلوأحمد قطامش،  ٣

 .٢٢، ص  ١٩٩٩الدیمقراطیة و حقوق العاملین، رام هللا ،
 .٢٣المصدر السابق ٤
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مــن  ٢٠٠١عــام  فــي الع ـالم العاملــة ىالقــو  و قــد بلــغ عــدد ألطفــال،اعــدادها، و هــم  فــيیكونــوا 
 فـيمـنهم  %٩٥ملیـون طفـل، یعـیش  ١٠٠ حوالي عاماً  ١٥األطفال و الذین تقل أعمارهم عن 

  .١الالتینیة أمریكاالمناطق المزدحمة من آسیا و أفریقیا و  فيالدول النامیة 
 فــيو ، مختلفــةمهــن  فــيالعمـل داخـل أراضــي الســلطة الفلســطینیة و یـزاول العدیــد مــن األطفــال 

و     ظروف عمل تهـدد سـالمتهم العقلیـة و الجسـدیة،  فيعلى حیاتهم  و  مصانع تشكل خطراً 
بـالفقر، فمـن أجـل تـأمین لقمـة العـیش ألهلهـم یضـطر األطفـال  وثیقاً  یرتبط عمل األطفال ارتباطاً 

األطفـال ممارسـة طفـولتهم، إذ ال یمتلـك  فـيأعمار صغیرة  مما یحـرمهم الحـق  فيلل ف ح و هم 
ــى االلتحــاق بــالتعلیم،  ــاملون القــدرة عل حــاالت عــدة ال یســتطیعون االلتحــاق بمرحلــة  فــيو الع

محدودة عند الكبر للحصول على وظـائف برواتـب  و بذلك ال یملكون إال فرصاً ، االبتدائيالتعلیم 
 %٠.٥ حـوالي ١٩٩٩عـام قطـا  غـزة  فـي نسبة األطفال العاملینبلغت  و  د، و مكافآت جیدة

یعتبــر و ، ٢ســنة ١٤-١٠الفئــة العمریــة  ضــمنألــف طفــل  ٣٩٢.٥األطفــال البــالغ عــددهم مــن 
تدفع األطفال إلى سوق العمل، فانخفاض دخل األسـرة و زیـادة عـدد  التيالفقر من أهم العوامل 

ذلــك األطفــال لتــوفیر الحاجــات األساســیة  فــيأفرادهــا، یــؤدى إلــى خــروج عــدد أكبــر للعمــل بمــا 
الوـقـت  فــيیجــاد عمـل إمــا یــتمكن الطفـل مــن  معــدالت البطالــة غالبـاً  ارتفـاعل ـظـ فــيو  ،ألسـرهم

، و العمـل مهمـا كانـت بسـیطة أو خطیـرة كل أنـواع األطفال ال یتمكن الكبار من ذلك، لتقبل الذي
  .٣األطفالیقبله  الذيكذلك بسبب انخفاض األجر 

   :البطالة
و        ن مصــدرین: االحــتالل االســرائیلىمســألة البطالــة تنبــع مــ فــية األساســیة ــــإن ا عل     

ً  الفلسطینيلخنق االقتصاد  هسیاسات هـو  والثـانيقبل قیـام السـلطة الفلسـطینیة أو بعـدها،  سواء
  .تشغیل األفراد القادرین على العملعلى  الفلسطینيضعف قدرة االقتصاد 

للظـــروف  تبعـــاً  ،مـــن فتـــرة ألخـــرى المنـــاطق الفلســـطینیة فـــيدالت البطالـــة ـــــمعو تتذبـــذب      
 اإلـغـالقلسیاســة  المنــاطق الفلســطینیة مــن جهــة، و تبعــاً  فــيالسیاسـیة و االقتصــادیة الســائدة 

  .من جهة أخرى إسرائیلتمارسها  التي
أعــداد كبیــرة مــن األیــدي العاملــة الفلســطینیة تعمــل بشــكل جزئــي، و لــدیها الطاقــة        یوجــدو      

عــام الفلســطیني لیر نتــائج إحصــائیات الجهــاز المركــزي و اإلمكانیــات للعمــل بشــكل كامــل، و تشــ
                                                

 نسخة الكترونیة  مؤسسة الیونسف،، تشغیل األطفال في الضفة الغربیة و قطاع غزةسھي ھندیة،  ١
www.mol.gov.ps ،٢٠٠٣.  

  .٢٠٠٣،  gjer.or-www.pcc، نسخة الكترونیة، استغالل األطفال اقتصادیاً ریما الشوبكى، شادي جابر،  ٢
، الهیئة الفلسطینیة لحقوق المواطن، سلسلة مشروع تشغیل األطفال بین القانون و الواقعفاتن بولیفة،  ٣

 .٣١ ،٣٠، ص٢٠٠٠)، رام اهللا، ١٠تطویر القوانین (

http://www.mol.gov.ps
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سـاعة فـي األسـبوع، و مـا  ١٤أقـل مـن  قـد عملـوامن األیـدي العاملـة  %١.٧أن نسبة  ٢٠٠٠
یعملون أقل مـن أي  ساعة أسبوعیاً  ٣٤-١٥ما بین  امن األیدي العاملة عملو  %١٣.٨نسبته 
الــذین ال یعملــون بطاقــة كاملــة یعتبــر األشــخاص  علــى األكثــر، و ســاعة عمــل فــي األســبوع ٣٥

، و یرجع االنخفاض فـي سـاعات العمـل إلـى أحـداث ١غیر حاصلین على جمیع حقوقهم العمالیة
انتفاضــة األقصــى الثانیــة، و مــا قامــت بــه قــوات االحــتالل مــن تــدمیر البنیــة التحتیــة لالقتصــاد 

مـدن الفلسـطینیة، و عملیـة الفصـل بـین الالفلسطیني من خالل تدمیرها للكثیر مـن المصـانع، و 
  .صعوبة استیراد المواد الخام الالزمة للتصنیع

 
 %١٣.٦بلـغ متوسـط معـدل البطالـة  ،٢٠٠٠عـام حتـى الربـع األول مـن  ١٩٩٥منذ عـام      

یعـود و  ،لـنفس الفتـرة %٢٣قطـا  غـزة  فـيكما بلغ متوسـط معـدل البطالـة  الضفة الغربیة، في
الضـفة الغربیـة، بسـبب القیـود المفروضـة علـى دخـول  قطـ ع غـ ة عـن فـيالبطالـة  معدل رتفاعا

ذلك ، كـالغربیـةال تطبـق بـنفس الحـدة علـى عمـال الضـفة  التـي سـرائیل، وإعمال قطاع غزة إلى 
أكثـر  علـى العـالم، ممـا یعنـي حركـة فـي التشـغیل هـاحركة السیاحة في الضفة الغربیـة، و انفتاح

  .٢ع غ ةمنها في قطا
 ٣١٤أن أكثـر مـن  الفلسـطینیة ر تقریر عن اإلدارة العامة للتخطیط فـي وزارة العمـلــو یشی     

ــام فــي األراضــي الفلســطینیة ألــف مــواطن  كــانوا عــاطلین عــن العمــل فــي الربــع األخیــر مــن الع
٢٠٠٢٣.  

إلـى  و صرح غسان الخطیب وزیر العمل الفلسطیني أن نسبة البطالـة بـین الفلسـطینیین وصـلت
  .٤، و أن نصف الشعب الفلسطیني یعیش تحت خط الفقر%٥٠
  
  
  

 

                                                
 .٩ص ،كرهمصدر سابق ذ حمدي الخواجا، كامل المنسي، ١
  .٤٤ص مصدر سابق ذكره،  ،تحلیل العرض والطلب على العمالة الفلسطینیة باسم مكحول، ٢
، نسخة الكترونیة، الفلسطینیة األراضي الفقر فيارتفاع حاد في نسبة البطالة و وزارة الشؤون االجتماعیة،  ٣

www.mopic.gov.ps ،١٨/٤/٢٠٠٣.  
، www.qudsway.com، نسخة الكترونیة %٥٠إلى ارتفاع نسبة البطالة بین الفلسطینیین ، نداء القدس ٤

١٠/٦/٢٠٠٣.  

http://www.mopic.gov.ps
http://www.qudsway.com
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  :١ا عن أهم أسباب ازدیاد معدالت البطالة فى الوضع الراهن فهى كاآلتىــأم      
  .  و التحاقهم بأعمالهم من دخول الخط األخضر آالف من العمالعدم تمكن  -١
  تدمیر البنى االقتصادیة و بعض المشاریع و المصانع التى تستوعب أعدادًا من العمال. -٢
  مما عرقل إدارة العملیة االنتاجیة. ،منع دخول المواد الخام الالزمة للصناعة -٣
  الحصار المفروض على المعابر و المطار و المنفذ البحرى. -٤
ممــا عطــل الكثیــر مــن الوصــول إلــى  یة،منــاطق الســلطة الفلســطینمنــع حریــة التنقــل عبــر  -٥

  أماكن عملهم.
 

% 
عام  ٢٠٠٠*الربع الرابع لعام  ٢٠٠٠*الربع الثالث لعام   الفئات العمریة **٢٠٠١ 

٢٦.٦ ٢٦.٠ ٣٠.١ ١٤٢-١٠ 

٤٤.٨ ٤٦.٤ ٢٢.١ ٢٤-١٥ 

٣٣.٢ ٣٣.٧ ١٢.٩ ٣٤-٢٥  
٣١.٧ ٣٠.٩ ١٠.٥ ٤٤-٣٥ 

٢٥.١ ١٨.١ ٩.٤  ٥٤-٤٥ 

٢٠.٣ ١١.٥ ٤.٤ +٥٥ 

المجموع أكثر من 
  سنة ١٥

٣٤.٢ ٣٣.٥ ١٥.٥ 

   .٢٠٠٣، www.pnic.gov.ps ، قراءة إحصائیة –الالعمل والعم، الفلسطیني الوطنيمركز المعلومات *المصدر:
سطینى**           كزى لالحصاء الفل ھاز المر سطینیة-الج لة الفل قوى العام سنوى -مسح ال یر ال ، رام هللا، ٢٠٠١التقر

  .٢٠٠٣فلسطین، مایو،
 لجمیــع الفئــات العمریــةبشــكل عــام  البطالــة ةازدیــاد نســب )٦-٢رـقـم (ظ مــن الجــدول ــــنالح     

  .٢٠٠١-٢٠٠٠خالل الفترة 
  
  
  
  
  

 

                                                
 الاتقریر الخسائر االقتصادیة الصادرة عن االتحاد العام لنقابات عممركز المعلومات الوطنى الفلسطینى، ١ 

  .٢٠٠٣، www.pnic.gov.psنسخة الكترونیة، ، غزة،فلسطین
  تلك الفئة العمریة یجب أن ال تكون ضمن الطبقة العاملة، فمكانھا األساسي ھو مقاعد الدراسة. ٢

http://www.pnic.gov.ps
http://www.pnic.gov.ps
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  %بطالة  كال الجنسین

٢٢.٥ ٠ 

٤٥.٣  ٦- ١ 

٤١.٢ ٩- ٧  
٣٤.٩ ١٢-١٠ 

٢٢.١ +١٣ 

 ٣٤.٢  سنة ١٥المجموع أكثر من 

  .٢٠٠٢مایو،، ٢٠٠١التقریر السنوى -مسح القوى العاملة الفلسطیني-،جھاز المركزى لالحصاء الفلسطینىال المصدر:
أن أقــل معــدالت بطالــة لمــن أنهــوا عــدد ســنوات دراســیة  )٧-٢رـقـم (ظ مــن الجــدول ــــنالح     
الفئــة تســتطیع العمــل فــي  هــذانــاتج أن  هــذا، و لربمــا ، أى لمــن أنهــوا الثانویــة فمــا فــوق+١٣

      األمیـــین یلیــه فئــة، مـــؤهالت علمیــةلمــا تملكــه مــن و المؤسســات األجنبیـــة قطــاع الحكــومي ال
ــى تعــدد الخیــارات المتاحــة أمــام فئــة األمیــین، إذ أنهــم یســتطیعوا التحــرك  هــذاو لربمــا  نــاتج إل

  .، حیث أنهم یقبلون العمل في أى مجالبسهولة فى سوق العمل
ــة المرت      ، فــإن المجتمــع الفلســطیني فــي األراضــي الفلســطینیة فـعـةو نتیجــة لمعــدالت البطال

الضــفة  فــيالشــدید  االقتصــاديأدى الرك ـود د ــــو قانخفــاض فــي مســتوى المعیشــة،  یعــاني مــن
ــر، فــيالغربیــة و قطــاع غــزة إلــى ازدیــاد كبیــر  تشــیر تقــدیرات مكتــب المنســق حیــث  معــدل الفق

 مـا مسـتویاته تراوحـت ٢٠٠٢عـام  النصـف األول مـن فـيالخاص لألمم المتحـدة إلـى أن الفقـر 
أمـا بالنســبة لمعـدالت الفقــر الشـدید فقــد ، قطـاع غــزة فــي %٧٠الضــفة الغربیـة، فـي %٥٥بـین 

فـي  %٢.٣فـي الضـفة الغربیـة،  %٩.٤ ، منهـافـي األراضـي الفلسـطینیة %١٢.٥بلغت نسبته 
  .١في  طاع  زة %٢١.٦القدس، 

  
  
  
  
  
  
  

ألراضي ا في الصناعيواقع القطاع /خامسال المبحث
                                                

االغالق و قیود الحركة على األنشطة االنتاجیة  أثرتقریر حول ، مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة١ 
  .٥، ٤، ص٢٠٠٢یونیو  ٣٠ -٢٠٠٢ینایر  ١، الفلسطینیة
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  الفلسطینیة
  

  مقدمة:
االحـــتالل االســـرائیلى ســـنین طویلـــة، و قـــد قـــام  ظـــلت الصـــناعة الفلســـطینیة تحـــت ـــــعاش     

الســـنین بتهمــیش الصــناعات الفلســـطینیة، و اصــدار مختلـــف  هــذهاالحــتالل االســرائیلى خـــالل 
فـرض المزیـد مـن االحتالل االسرائیلى، و مازال ی التشریعات التى تصب فى هذا االتجاه، كما قام

ناعة الفلســطینیة، و ذلــك مــن خــالل إحكــام الســیطرة علــى المعــابر  و التــدابیر نحــو حصــار الصــ
  .الفصل بین المدن الفلسطینیة و بالخارج، المنافذ التى تربط األراضى الفلسطینیة

  :األراضي الفلسطینیةفي  الصناعيھیكل القطاع /أوالً 
أصـبح تطـویر  و لق دبلـد،  أياقتصـاد  فـي اإلنتاجیةعات من القطا الصناعير القط ع ــیعتب     

، ذلـك في مختلف المجتمعـات لتحقیق التنمیة االقتصادیة المرجوة رئیسیاً   دفاً  الصناعيالقطاع 
ٍ  یســاعد فــي الصــناعيأن تطــویر القطــاع  ٍ  تحقیــق معــدل ، و خلــق فــرص االقتصــاديللنمــو  عــال

  ، و الفقر.حل مشاكلٍ مثل: البطالة بالتاليو  ،عمل كثیرة
و ذلـك لمـا یعـول  ،الفلسطیني الصناعيمن هذا الواقع كان البد من االهتمام بالقطاع   قاً طو ان

  .االقتصادیة في فلسطینعملیة التنمیة  فيعلیه من دور فاعل 
  أقسام الصناعة في األراضي الفلسطینیة:

  :١إلى ثالثة أقسام األراضي الفلسطینیة فيم الصناعة ــتنقس       
  .التعدین و استغالل المحاجرصناعة  -١
  صناعة الكهرباء و المیاه و الغاز.  -٢
  الصناعة التحویلیة. -٣

 
فـرع الكسـارات  مثـل الصـناعة االسـتخراجیة :لـــتشم إن صناعة التعدین و استغالل المحاجر    

  .الرخام إلنتاجالمحاجر  فرع مناشیر الحجر، و فرع والحصمة،  إلنتاج
 

  ل إمدادات الكهرباء، و جمع و تنقیة المیاه. ــتشمو      
 صــناعات التعــدین و المحــاجر، و إمــدادات الكهربــاء و الغــاز و المیــاه قــد تــم اســتبعاد و ل     

مــا تــم التطــرق ، كات التحویلیــةالصــناعرـكـز عـلـى الدراســة تهــذه مــن مجــال الدراســة، حیــث أن 

                                                
، إدارة الدراسات و التخطیط بوزارة الصناعة، غزة، واقع القطاع الصناعى فى فلسطینأسامة نوفل،  ١

  .٧، ص١٩٩٧ینایر،
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  .، لعدم توفر بیانات منفصلة و كافیة عن الصناعات في قطاع غزةللصناعات في فلسطین
 
، أو نصـف و تحویلـه إلـى سـلع نهائیـة، تقوم بتصـنیع المـواد الخـام التيالصناعات و هـ ى      

  مصنعة.
  : ١بأنهاالتحویلیة  اتالصناعو یمكن تعریف 

  ات الى تقوم على تحویل المواد الخام(األولیة) إلى سلع قابلة لالستخدام".ــ"الصناع      
  : ٢كما یمكن تعریف الصناعات التحویلیة بأنها

"األنشطة التي تعالج المواد الخام المستخرجة مـن الطبیعـة و المـواد الزراعیـة و النباتیـة و      
  خر قابل لالستفادة منه".الحیوانیة، و تحویلها إلى شكل آ

   في األراضي الفلسطینیة: نشأة الصناعات التحویلیة
د كانـــت صــناعة الصـــابون و النســـیج و العطــور قائمـــة منـــذ القــدم، أمـــا الصـــناعات ــــلق       

التحویلیة األخرى، وفى مقدمتها التعلیب و التجمید و خالفها من صناعات، فإن معظـم الخبـرات 
ت من إسرائیل، حیث أن معظـم أصـحاب المصـانع بـدأوا بالعمـل إمـا وكـالء الفلسطینیة فیها جاء
أو العمــل فــي مصــانع إســرائیلیة، لكــن أصــحاب المصــانع لــم یكتفــوا بمــا ، لصــناعات إســرائیلیة

اكتسبوه من خبرات إسـرائیلیة، بـل حـاولوا تطـویر صـناعاتهم مـن خـالل المشـاركة فـي المعـارض 
لدولیـة، و اسـتیراد الماكینـات الحدیثـة، إال أن تلـك المصـانع االتصـال بالشـركات افي الدولیة، و 

أن تلجــأ إلـى الوكیــل االســرائیلى  ،و فـي معظمهــا كانـت مضــطرة خـالل ســنوات االحــتالل السـابقة
  .٣لالستیراد، وذلك لعدم وجود التسهیالت المالیة واإلداریة الكافیة التي تمنح ألصحاب المصانع

  ألراضي الفلسطینیة:أقسام الصناعات التحویلیة في ا
  :٤یمكن تقسیم الصناعات التحویلیة إلى ثالثة أقسام      

  الصناعات الحرفیة. -١
  الصناعات االستهالكیة الصغیرة. -٢
  الصناعات الرأسمالیة. -٣

 
  الحدادة والسباكة.، و و مواد البناء، ، والزجاجالخشبل صناعة األلبسة، و ـــتشمو       

                                                
دار الثقافة  و ، ، طبعة أولى، عمان، الدار العلمیة للنشر والتوزیعمدخل إلى إدارة األعمالبیان ھانى حرب،  ١

  .١٩١ص ،٢٠٠٠، للنشر و التوزیع
  .٧٠، ص ، مصدر سابق ذكرهدحت كاظم القریشيم ٢
 .٨ص ، مصدر سابق ذكره،أسامة نوفل ٣
  .٧المصدر السابق، ص ٤
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تقوم علـى تحویـل المـواد الخـام إلـى سـلع نهائیـة  ،ى صناعات استهالكیة صغیرة الحجمــوه     

وتشــــمل الصــــناعات الغذائیــــة والمشــــروبات والســــجائر، و صــــناعة المــــواد ، قابلــــة لالســــتهالك
فلســـطین  فـــيالقائمـــة و الـــورق و الطباعـــة و النشـــر، و تعتبـــر أغلـــب الصـــناعات  الكیماویـــة،

  صناعات استهالكیة.
 
    .ون من صناعة المعادن األساسیة، والوسیطة، والكهربائیة، و وسائل االتصالـو تتك      
    :في األراضي الفلسطینیة الصناعي القطاع صائص مؤسساتخ

ة بصـغر حجمهـا بصـفة عامـة، ز المؤسسات الصناعیة في الضفة الغربیة و قطاع غـز ــتتمی     
  كما تتمیز بأنها ذات طابع حرفي.

سیاسـة هـدفت إلـى ضـرب  ١٩٩١ حتـى عـام ١٩٧٦ عـام قد اتبعت سلطات االحتالل ما بـینو 
و    ،هذه السیاسـة مـن خـالل أوامـر عسـكریة إسرائیلو قد نفذت ، و تحجیمه الصناعيالقطاع 

ر، و قـد أدى ذلـك إلـى فـرض نمـط معـین علـى مختلفة متعلقة باالسـتیراد و التصـدی إجرائیةقیود 
  :  ١یليیمكن وصفه كما  الذيالصناعة المحلیة و 

 كمـا ،العمـل فـيتتطلـب كثافـة  التيخاصة  ،إسرائیلبروز صناعات متعاقدة من الباطن مع  -١
  .إسرائیلصناعة المالبس، بینما بقیت العملیات المعقدة مثل التصمیم داخل  في
أحســن األحــوال  فــيو  ،منشــآت صــغیرة الحجــم فــينشــأت تركــزت  يالتــغالبیــة الصــناعات  -٢

  أنها قامت بتشغیل عدد محدود من العمالة. أيمتوسطة الحجم، 
  أنهـا غیـر مسـجلة رسـمیاً  أي، رسـمياالقتصـاد الغیـر بغالبیة الصناعات تابعـة لمـا یسـمى  -٣

  و ذلك لسببین:
  االسرائیلى.الحتالل أما لمعرفتها بأنها لن تحصل على تراخیص من سلطات ا -أ

  حالة عدم دفعها. فيمن دفع الضرائب الباهظة، و مالحقتها  أو تخوفاً  -ب
التقنیـة  خضوع التكنولوجیا المستخدمة لتقدیر صاحب المنشأة و خبرته، و عادة ما تكـون  -٤

عــن  علــى شــكل معــدات مســتعملة، أو یــتم تصــنیع بعــض المعــدات محلیــاً  إســرائیلمصــدرها 
علـــى  ، و هـــذا الـــنمط مـــن التكنولوجیـــا فـــرض قیـــوداً إســـرائیللمكتســـبة مـــن طریـــق الخبـــرة ا

بضــائع قــادرة علــى  إنتــاج، وعــدم قدرتــه علــى محلیــة مــن حیــث جــودة المنــتجالصــناعات ال
  خارجیة، أو منافسة بضائع أجنبیة تمأل السوق المحلى. السواق األ فيالمنافسة 

                                                
غزة، إدارة الدراسات و التخطیط بوزارة  ،الدور االستراتیجي للتطور التقني في الصناعةصالح عبد الشافى،  ١

  . ٢،٣ص، ١٩٩٧الصناعة، 



٧٧  

  :في األراضي الفلسطینیة القطاع الصناعىعدد منشآت 
  یوضح الجدول التالي عدد منشآت القطاع الصناعي في الضفة الغربیة و قطاع غزة.     


 

 ٢٠٠١*** ٢٠٠٠**  ١٩٩٩*  العام

 ١٤٦٠٥ ١٤٥٠٩ ١٤٨٤٩  .١القطاع الصناعيت نشآعدد م

 ١٣٩٦٧ ١٣٨٠٩ ١٤١٥٢  الصناعات التحویلیة نشآتعدد م

ــة  نشــآتمعــدل عــدد م الصــناعات التحویلی
  .القطاع الصناعي نشآتمن عدد م

٩٥.٦ %٩٥ %٩٥% 

  .٢٠٠٠، نوفمبر، ١٩٩٩المصدر:*الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، المسح الصناعي 
  .٢٠٠٢، مارس، ٢٠٠٠المسح الصناعي  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني،**       

                 . ٢٠٠٣، أبریل، ٢٠٠١سلسلة المسوح االقتصادیة ***الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني،     
 القطـاع الصـناعي نشـآتفي عدد م %٢.٣بنسبة   ً وجود تراجع) ٨-٢یتضح من الجدول (     
 لــنفس العـــام لصــناعات التحویلیـــةفـــي عــدد مؤسســـات ا%٢.٤بنســبة   ً و تراجعـــ ،٢٠٠٠عــام 

ــب انتفاضــة األقصــى ،١٩٩٩عــام مقارنــة ب كمــا  ،الثانیــة و ذلــك بســبب االغالقــات المتكــررة عق
فـي   ً زایـدو ت، ٢٠٠١عـام  %٠.٧القطاع الصـناعي بنسـبة  نشآتفي عدد م  ً نالحظ وجود تزاید

و لربمــا  ،٢٠٠٠ام لــنفس العــام مقارنــة بعــ %١.١الصــناعات التحویلیــة بنســبة  نشــآتعــدد م
محاولة العدید من الفلسطینیین إنشـاء مشـاریعهم الذاتیـة فـي ظـل تضـاؤل فـرص یرجع ذلك إلى 

    العمل داخل إسرائیل.
عـام  نشـأةم ٤١٤٠الصناعي من القطاع  نشأةتراجع عدد مفقد قطا  غزة ا یتعلق بــو فیم     

ضــفة الغربیــة فقــد ال فــيأمــا  %،٦بنســبة   ً تراجعــ أي، ٢٠٠٠عــام  نشــأةم ٣٨٩٢إـلـى  ١٩٩٩
 ضبانخفــا أي، نشــأةم١٠٦١٧إـلـى  نشــأةم ١٠٧٤٨الصــناعیة مــن  نشــآتانخفــض عــدد الم

ـــداره  ـــوطني ف، ٢%١مق ـــغ عـــدد منشـــآت القطـــاع  قـــدو حســـب إحصـــائیات وزارة االقتصـــاد ال بل
  :٣موزعة حسب المحافظات كاآلتي منشأة ٣٧٠٣في  طاع  زة  ٢٠٠٠عام  الصناعي

    زة.في محافظة قطاع غمنشأة  ١٨٥٠-
  

                                                
        ین و استغالل المحاجر، و صناعة الكھرباء و المیاه و الغاز،المقصود بالقطاع الصناعي، صناعة التعد ١

 و الصناعة التحویلیة.
 .٢٢، صمصدر سابق ذكرهماس،  ٢
 إحصائیات غیر منشورة حول عدد منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة حسبوزارة االقتصاد الوطني،  ٣

  .٢٠٠٠، غزة، المحافظات



٧٨  

  في محافظة شمال غزة. منشأة ٥٦٢ -
  في محافظة الوسطى.منشأة  ٥١٠ -
  منشأة في محافظة خانیونس. ٤٩٦ -
  .في محافظة رفحمنشأة  ٢٨٥ -

  :في األراضي الفلسطینیة الصناعيالقطاع  في عدد العاملین

 

 ٢٠٠١*** ٢٠٠٠**  ١٩٩٩*  العام

 ٦٩٥٦٩ ٧٦٩١٨ ٧٢٦٦٠  القطاع الصناعي العاملین فيعدد 

 ٦٦٢٨٥ ٧٢٨٢٤ ٦٩٣٦٧  الصناعات التحویلیة العاملین فيعدد 

العاملین في الصناعات التحویلیة مـن معدل عدد 
  القطاع الصناعي. عدد العاملین في

٩٥.٣ %٩٤.٧ %٩٥.٥% 

  .٢٠٠٠، نوفمبر، ١٩٩٩المصدر:*الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، المسح الصناعي 
  .٢٠٠٢، مارس، ٢٠٠٠**الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، المسح الصناعي        

   ٢٠٠٣، أبریل، ٢٠٠١سلسلة المسوح االقتصادیة ***الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني،     
القـطــاع  العــاملین فـــيفــي ع ــدد  %٥.٩بنســـبة   ً تزایــد) وجـــود ٩-٢ضــح مـــن الجــدول (یت     

لـنفس  الصـناعات التحویلیـةالعـاملین فـي فـي  ـدد  %٥بنسبة   ً زایدو ت ،٢٠٠٠عام  الصناعي
القطـاع الصـناعي  فـيفي معـدالت التشـغیل   ً تراجع، كما نالحظ وجود ١٩٩٩، مقارنة بعام العام

الصــناعات التحویلیــة بنســبة فــي معــدالت التشــغیل فــي   ً تراجعــ، و ٢٠٠١عــام  %٩.٦بنســبة 
 إلـــىفـــى معـــدالت التوظیـــف یرجـــع و هـــذا التراجـــع ، ٢٠٠٠١، مقارنـــة بعـــام لـــنفس العـــام %٩

تعطـــل الكثیــر مـــن و التـــى أدت إلــى  و األمنیـــة فــى األراضـــى الفلســطینیة، األوضــاع السیاســیة
، إدخـال المـواد الخـام الالزمـة للتشـغیل خطوط االنتاج عن العمل بسبب القیود التى فرضت علـى

    .٢مما انعكس على حركة التشغیل فى القطاع الصناعى الفلسطینى
ســنة  عــامالً  ٢٣٤٦٦ الصــناعيالقطــاع  فــيعــدد العــاملین  بلــغقــد ق ــاع  ــزة فى ــــف أمــا     

  .٣قطاع الصناعات التحویلیة فيمنهم  %٩٨.٥ حوالي، عمل ٢٠٠٠
                                                

 ٢٠٠٠مقارنة بعام  ٢٠٠١قطاع الصناعي، و الصناعات التحویلیة عام بالرغم من تزاید عدد مؤسسات ال ١
ً في الجدول  ، إال أن عدد العاملین قد تناقص، ربما أن الكثیر من المنشآت تعتبر ١-٤كما تم إیضاحھ الحقا

  منشآت عائلیة، و بالتالي تعتمد على عمالة العائلة ذاتھا.
لقیمة المضافة، و التكوین الرأسمالي، و تعویضات العاملین، إن التراجع في معدالت توظیف العاملین، و ا ٢

ً في  ناتج لالغالقات المتكررة في ظل انتفاضة األقصى الثانیة، و للمزید عن أسباب ھذا التراجع، انظر الحقا
  ھذا الفصل حول خسائر القطاع الصناعي خالل انتفاضة األقصي الثانیة.

 .٢٢ص ، ، مصدر سابق ذكرهماس ٣



٧٩  

  :في األراضي الفلسطینیة اعيالصنالقیمة المضافة للقطاع 
  .٣مطروحًا منه االستهالك الوسیط ٢االنتاج :١عبارة عنالقیمة المضافة       
  قطاع الصناعي في الضفة الغربیة و قطاع غزة.القیمة المضافة للیوضح الجدول التالي      


$ 

 ٢٠٠١*** ٢٠٠٠**  ١٩٩٩*  العام

 ٤٥٩.٢ ٦٩٨.٤ ٧٨٧  قطاع الصناعيالقیمة المضافة لل

 ٤١٩.٨ ٦٢٦.٤ ٦٩٥.٥  صناعات التحویلیةالقیمة المضافة لل

معـدل القیمــة المضـافة للصــناعات التحویلیـة مــن 
  قطاع الصناعي.القیمة المضافة لل

٩١.٤ %٨٩.٧ %٨٨.٤% 

  .٢٠٠٠، نوفمبر، ١٩٩٩المصدر:*الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، المسح الصناعي 
  .٢٠٠٢، مارس، ٢٠٠٠**الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، المسح الصناعي        

  .                ٢٠٠٣بریل، ، أ٢٠٠١سلسلة المسوح االقتصادیة ***الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني،     
فـــي مســاهمة القطـــاع الصــناعي فـــي القیمـــة   ً تراجعــ) وجـــود ١٠-٢یتضــح مـــن الجــدول (     

فـي القیمـة  تراجعًا في مسـاهمة الصـناعات التحویلیـة ، و٢٠٠٠عام  %١١.٣بنسبة  المضافة
إجمـالي فـي   ً ، كمـا نالحـظ وجـود تراجعـ١٩٩٩، مقارنة بعـام لنفس العام %١٠بنسبة  المضافة

إجمـالي القیمـة فـي   ً ، و تراجعـ٢٠٠١عـام  %٣٤.٢قطـاع الصـناعي بنسـبة القیمة المضـافة لل
  .٢٠٠٠، مقارنة بعام لنفس العام %٣٣صناعات التحویلیة بنسبة المضافة لل

  :  في األراضي الفلسطینیة يالتكوین الرأسمالى للقطاع الصناع
: بقیمــة حیازتــه علــى ٤سســة أو لقطــاع مــاؤ لمیعــــرف التكــوین الرأســمالى الثابــت اإلجمــالى      

أصــول جدیــدة أو مســتعملة، مخصــومًا منهــا قیمــة األصــول التــى تــم الــتخلص منهــا خــالل ســنة 
 قطــاع الصــناعي فــي الضــفة الغربیــة وللالتكــوین الرأســمالي یوضــح الجــدول التــالي ، و المســح

.   قطا  غزة
  
  

                                                
  .١٦، ص٢٠٠٠نوفمبر، ، ١٩٩٩ المسح الصناعى ،ز المركزى لإلحصاء الفلسطینىالجھا ١
كان  ٢  ً سواء تاجى  االنتاج عبارة عن قیمة السلع و الخدمات المنتجة خالل فترة زمنیة نتیجة ممارسة نشاط إن

ً، و یشمل ذلك األصول الثابتة المنتجة لحساب المؤسسة، أى أن االنتاج یساوي   قیمة االنتاجرئیسیاً أو ثانویا
  من النشاط الرئیسى+ قیمة إنتاج األنشطة الثانویة+ قیمة إنتاج المؤسسة من التكوین الرأسمالى الذاتى.

ن ٣ تاج، أى أ فى االن یة المستخدمة  سلعیة و الخدم تاج ال مة مستلزمات االن عن قی بارة   ھاالستھالك الوسیط ع
 المخزون+مصروفات االنتاج األخرى. قیمة المشتریات السلعیة معدلة بقیمة التغیر فى یساوي

  .٧، ص٢٠٠٠، نوفمبر، ١٩٩٩المسح الصناعى الجھاز المركزى لالحصاء الفلسطینى، ٤



٨٠  


$ 

 ٢٠٠١*** ٢٠٠٠**  ١٩٩٩*  العام

 ١٥.٦ ٢٧.٢ ٣٤.٢  للقطاع الصناعيسمالي أالتكوین الر 

 ١٤.٥ ٢٣.٧ ٢٧.٨  للصناعات التحویلیة التكوین الرأسمالي

یـة مــن معـدل التكــوین الرأسـمالي للصــناعات التحویل
  التكوین الرأسمالي للقطاع الصناعي.

٩٣ %٨٧ %٨١.٣% 

  .٢٠٠٠، نوفمبر، ١٩٩٩المصدر:*الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، المسح الصناعي 
  .٢٠٠٢، مارس، ٢٠٠٠**الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، المسح الصناعي        

  .                ٢٠٠٣، أبریل، ٢٠٠١مسوح االقتصادیةسلسلة ال ***الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني،     
قطـاع الصـناعي بنسـبة التكـوین الرأسـمالي للفي   ً ) وجود تراجع١١-٢یتضح من الجدول (     
 %١٤.٧صـناعات التحویلیـة بنسـبة ، و تراجعـًا فـي التكـوین الرأسـمالي لل٢٠٠٠عام  %٢٠.٥

ــام ــنفس الع ــام ل ــًا فــي ، كمــا نالحــظ وجــود ت١٩٩٩، مقارنــة بع للقطــاع  التكــوین الرأســماليراجع
للصـناعات التحویلیـة  التكـوین الرأسـماليفـي   ً ، و تراجعـ٢٠٠١عـام  %٤٢.٦الصناعي بنسبة 

  .٢٠٠٠، مقارنة بعام لنفس العام %٣٨.٨بنسبة 
 ١٩٩٩ملیــون دوالر عــام ٣.٤فــى قطــاع غــزة تراجــع التكــوین الرأســمالي الصــناعي مــن  و     
أمــا فــى الضــفة  %،٤٢بنســبة  ً تراجعــ، ممــا یعنــي وجــود ٢٠٠٠عــام ملیــون دوالر  ١.٩٨إـلـى 

إـلـى  ١٩٩٩ملیــون دوالر عــام  %٣٠.٨مــن  التكــوین الرأســمالي الصــناعي الغربیــة فقــد تراجــع
و یعتبــــر التراجــــع فــــي التكــــوین  %،١٨بنســــبة أى تراجــــع ، ٢٠٠٠عــــام ملیــــون دوالر  ٢٥.٣

لصــناعات التحویلیــة، ممــا قــد یكــون لــه الرأســمالي مؤشــرًا ســلبیًا علــى جاذبیــة االســتثمار فــي ا
انعكاسات سلبیة على قدرتها التنافسـیة، إذ أن التكـوین الرأسـمالي الثابـت یعتبـر محـددًا أساسـیًا 

  .١لقدرة الصناعة على التحدیث التكنولوجي و توسیع طاقتها اإلنتاجیة
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢٥، ٢٤ص ، مصدر سابق ذكرهماس،  ١
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  :في األراضي الفلسطینیة الصناعيالقطاع  في تعویضات العاملین
قطــاع  قطــاع الصــناعي فــي الضــفة الغربیــة وفـ ي ال ١تعویضــات العــاملینالجــدول التــالي  یوضـح
.   غزة


$ 

 ٢٠٠١*** ٢٠٠٠**  ١٩٩٩*  العام

 ١٧٧ ٢٣٦.٨ ٢٢٧.٧  لقطاع الصناعيملین في اتعویضات العا

  ١٦٢.٣ ٢١١.١ ٢٠٨.٧  لصناعات التحویلیةتعویضات العاملین في ا
معدل تعویضات العـاملین للصـناعات التحویلیـة مـن 

  إجمالي تعویضات القطاع الصناعي.
٩١.٧ %٨٩.٢ %٩٢% 

  .٢٠٠٠بر، ، نوفم١٩٩٩المصدر:*الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، المسح الصناعي 
  .٢٠٠٢، مارس، ٢٠٠٠**الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، المسح الصناعي        

                 ٢٠٠٣، أبریل، ٢٠٠١سلسلة المسوح االقتصادیة ***الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني،     
صـناعي لق ـاع التعویضـات العـاملین فـي افـي  ً ◌ً ) وجـود تراجعـ١٢-٢یتضح من الجدول (     

لصـناعات التحویلیـة بنسـبة تعویضات العاملین في ا، و تراجعًا في ٢٠٠١عام  %٢٥.٣بنسبة 
   .٢٠٠٠، مقارنة بعام لنفس العام %٢٣.٢

  أھم الصناعات التحویلیة في األراضي الفلسطینیة:
    كاآلتي: فهي فى الضفة الغربیة و قطاع غزة الصناعات التحویلیةأهم عن أما       
١- 

 فـيإن لـم تكـن األكثـر أهمیـة  ر صناعة النسیج و المالبس إحدى الصناعات المهمة،ــتعتب     
  .و عدد المؤسسات اإلنتاج، من حیث العمالة و الفلسطینياالقتصاد 

و           و تشمل صناعة النسیج: غزل و نسج المنسـوجات، و صـناعة األقمشـة و التریكـو 
   ،لســجاد و الشراشــف و البطانیــات، و صــناعة الحبــال و العالمــات التجاریــةصــناعة البســط و ا

صـناعة المالبـس لالسـتهالك المحلـى، وصـناعة المالبـس لصـالح : أما صناعة المالبس فتشـمل
 هامــاً  و قــد كــان لصــناعة النســیج و المالبــس دوراً ، البــاطن) فــي(التعاقــد  اإلســرائیلیةالشــركات 

صـناعة  نشآتعدد م بلغ ١٩٤٢عام  ففيخالل العقود الماضیة،  يالفلسطینبالنسبة لالقتصاد 
  الصناعات  نشآتمن عدد م %٢٢ حواليو ق اع غ ة  فى الضفة الغربیةالنسیج و المالبس 

 ١٩٦٠عــام  فــيو ، التحویلیــة اتقطــاع الصــناع فــي، و احتلــت بــذلك المرتبــة األولــى التحویلیـة
 الصـناعات التحویلیـة نشـآتمـن عـدد م %٦٦ نسـبة صناعة النسیج و المالبس نشآتشكلت م

                                                
  و المزایا العینیة، و النقدیة، و كل ما ینفقھ المنتج على العاملین. تعویضات العاملین تشمل األجور، ١
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   .١الضفة الغربیة فيالصناعات التحویلیة  نشآتمن عدد م %١٣قطاع غزة، كما مثلت  في
        ظلـــت صـــناعة النســـیج  ١٩٨٧ حتـــى عـــام ١٩٦٧ظـــل االحـــتالل االســـرائیلى منـــذ عـــام  فـــيو 

 نشـآتهایـث شـكلت م، حالفلسـطینيو المالبس تمثل إحدى الصناعات المهمة بالنسبة لالقتصاد 
-%٣٣الضــفة الغربیــة، و  فــي مؤسســات الصــناعات التحویلیــةمــن عــدد  %٢٢-%٢٠حــوالي
 هـذه فـي، وقد عمل قطاع غزة خالل تلك الفترة في الصناعات التحویلیة نشآتممن عدد % ٣٧

 وظفـت قـدالضـفة الغربیـة، كمـا أنهـا  فـيمن مجمـوع العمالـة الصـناعیة  %٢٥ حوالي الصناعة
الفتــرة  نفــس قطــاع غــزة خــالل فــي فــي الصــناعات التحویلیــةن مجمــوع العمالــة مــ %٤٣ حــوالي

  .٢المذكورة
و عــدد العــاملین و القیمــة المضــافة لصــناعة المالبــس و المنســوجات  نشــآتأمــا عــن عــدد الم

  فالجدول التالي یوضح ذلك. ٢٠٠١، ٢٠٠٠، ١٩٩٩لألعوام 

 

 ٢٠٠١*** ٢٠٠٠** ١٩٩٩*  السنة

 ٢٥٦٣ ٢٣٣٥ ٢٧٨٨  نشآتعدد الم

 ١٨٤٣٨ ٢٣٦٣٧ ٢١٨٨٣  عدد العاملین

 ٥٩ ٩٤ ٧٨  القیمة المضافة

  .٢٠٠٠، نوفمبر، ١٩٩٩یني، المسح الصناعي المصدر: * الجهاز المركزي لالحصاء الفلسط
  .٢٠٠٢، مارس، ٢٠٠٠الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، المسح الصناعي  **        

   إدارة الدراســات و التخطــیط -تحلیــل رؤیــة نقدیــة-*** محمــد الراعــي، الصــناعة التحویلیــة فــي فلســطین      
  .٢٨، ٢٢، ١٨، ص٢٠٠٣بوزارة االقتصاد الوطني، یونیو، 

ــة فــى صــناعةنشــآظ أن عــدد المــــنالح      قــدرتها كــذلك و المنســوجات،  المالبــس و ت العامل
مـن  و النقصـان تأخذ بالتذبذب فـى الزیـادةالصناعة  لهذهإجمالى القیمة المضافة التشغیلیة، و 

و ذلـــك حســـب األوضـــاع السیاســـیة فـــى األراضـــى المحتلـــة، حیـــث أن الكثیـــر مـــن  ،عـــام  عـــام
الصــناعة تعمــل لصــالح الشــركات االســرائیلیة، و بالتــالى فعملیــات  هــذهلعاملــة فــى المؤسســات ا

  تؤثر على هذه الصناعة. اغالق المعابر و الحدود 
  
  
  

                                                
ــو ١ ــز المعلومــات ال ــیج و  ، طني الفلســطینيمرك ــي فلســطین صــناعة النس ــس ف ــةالمالب         ،  نســخة الكترونی

www. pnic. gov. ps  ،٢٠٠٣.  
  المصدر السابق. ٢
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٢- 
تلعــب المدابغ دورًا اقتصادیًا ثانویًا عند مقارنتها ببقیة الصـناعات التحویلیـة األخـرى، إال        

القتصادي للمدابغ ال یقتصر على مسـاهمتها فـي اإلنتـاج و التوظیـف، بـل تعـدى إلـى أ  الدو  ا
فــي تزویــد الصــناعات القائمــة علـــى الجلــود، باحتیاجاتهــا مــن الجلــود الطبیعیـــة، إذ أن هــا دور 

مـن الجلـود المسـتخدمة  %١٦المدابغ الفلسطینیة تزود صناعة األحذیة و المالبس الجلدیـة ب 
تعتبر معظم المـدابغ صـغیرة الحجـم، و عـدد كبیـر مـن المـدابغ تتركـز فـي في هذه الصناعات، و 

  مدبغة. ١١منطقة الخلیل، حیث یبلغ عدد المدابغ بها
و تنحصر مصادر الجلود الرئیسیة في الضفة الغربیـة و قطـاع غـزة بجلـود الضـأن و األبقـار  و 

 %٨٩نــتج حــوالي المــاعز، و تشــكل الضــفة الغربیــة المصــدر الرئیســي لجلــود الضــأن، حیــث ت
مـــن جلـــود المـــاعز ینـــتج فـــي الضـــفة  %٩١ینـــتج فـــي قطـــاع غـــزة، كمـــا أن  %١١مقارنـــة ب 

مـن الكمیـة تنـتج فـي  %٥١منه في قطاع غزة، أما جلـود األبقـار فـإن  %٩الغربیة، بینما ینتج 
  .١٩٩٦١منها في قطاع غزة، و ذلك حسب إحصائیات عام  %٤٩الضفة الغربیة و تنتج 

ــاملین و القیمــة المضــافة لصــناعة نشــآت الم أمــا عــن عــدد      ــود و األحذیــة          و عــدد الع الجل
  ، فالجدول التالي یوضح ذلك.٢٠٠١، ٢٠٠٠، ١٩٩٩لألعوام و الحقائب


 

 ٢٠٠١*** ٢٠٠٠** ١٩٩٩*  السنة

 ٧٢٦ ٦٩٨ ٧٠٦  نشآتعدد الم

 ٤٠٥٦ ٣٨٧٨ ٣٢٨٩  عدد العاملین

 ٢٥.٣ ٣٦.١ ١٨.٢  القیمة المضافة

  .٢٠٠٠، نوفمبر، ١٩٩٩المصدر: * الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، المسح الصناعي 
  .٢٠٠٢، مارس، ٢٠٠٠لالحصاء الفلسطیني، المسح الصناعي ** الجهاز المركزي         

   إدارة الدراســات و التخطــیط -تحلیــل رؤیــة نقدیــة-*** محمــد الراعــي، الصــناعة التحویلیــة فــي فلســطین      
  .٢٨، ٢٢، ١٨، ص ٢٠٠٣بوزارة االقتصاد الوطني، یونیو، 

الصـناعة للعمالـة المحلیــة،  ذهـهـمـــن البیانـات الســابقة نـرى أن هنـاك ازدیــاد فـى اسـتیعاب      
، ١٩٩٩مقارنـة بعـام  ٢٠٠٠الصناعة فـى القیمـة المضـافة عـام  هذهكما نرى ارتفاع مساهمة 

  . ٢٠٠٠مقارنة بعام  ٢٠٠١إال أن القیمة المضافة تراجعت عام 
  
  

                                                
  .٢٠٠٣، www.pnic.gov.ps، صناعة الدباغة في فلسطین مركز المعلومات الوطني الفلسطیني،  ١

http://www.pnic.gov.ps
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٣- 
أساسـیة الصـناعات التحویلیـة تعتبـر صـناعة سـام إن الصناعات الغذائیة، كواحـدة مـن أق       

  .قطا  غزةالضفة الغربیة و  في
و           المنتجـات الغذائیـة وعدد العاملین والقیمة المضـافة لصـناعة نشآت أما عن عدد الم

  فالجدول التالي یوضح ذلك. ٢٠٠١، ٢٠٠٠، ١٩٩٩لألعوام  المشروبات و التبغ


 
 ٢٠٠١*** ٢٠٠٠** ١٩٩٩*  السنة

 ٢٥٦٣ ٢٣٣٥ ٢٧٨٨  نشآتعدد الم

 ١٨٤٣٨ ٢٣٦٣٧ ٢١٨٨٣  عدد العاملین

 ٥٩ ٩٤ ٧٨  القیمة المضافة

  .٢٠٠٠، نوفمبر، ١٩٩٩المصدر: * الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، المسح الصناعي 
  .٢٠٠٢، مارس، ٢٠٠٠** الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، المسح الصناعي         

   ط إدارة الدراســات و التخطــی-تحلیــل رؤیــة نقدیــة-*** محمــد الراعــي، الصــناعة التحویلیــة فــي فلســطین      
  .٢٨، ٢٢، ١٨، ص ٢٠٠٣بوزارة االقتصاد الوطني، یونیو، 

  :١هي أقسام إلى ثالثغذائیة لالصناعات او تنقسم 
 و   تعلیــبو و حفــظ الفواكــه و الخضــروات والبقــول،  ،ل األطعمــة: الــذبحــــو تشم

الغـالل و  طحـنو صناعة الزیـوت و الـدهون النباتیـة و الحیوانیـة، و و تجهیز األسماك،  حفظ 
صــناعة و  ،صــناعة الســكر و تكریــرهو صــناعة منتجــات المخــابز، و تهیئــة الحبــوب الغذائیــة، 

   .أعالف و أغذیة الحیوانكذلك و الشوكوالتة و السكاكر،  الكاكاو
 المشروبات فرعین أساسیین همـا: صـناعة المشـروبات الكحولیـة، و ل ــو تشم

  .و خالفه من میاه غازیة، و العصیر ،معدنیةالمشروبات الخفیفة كالمیاه ال
بدایتها  فية منتجات التبغ ال تزال ــصناع إن.   األولى
٤- 
و     ، و األصناف المنتجـة مـن الخرسـانة،الجیر و الجبص صنع :٢تشمل ذه الصناعةوه      

الحــرارى و الــبالط الحــرارى و األنابیــب الحراریــة، كمــا الـطـوب  :المنتجــات الخزفیــة الحراریــة مثــل
ــل :تشــمل الـطـوب  :صــنع المنتجــات الطفلیــة االنشــائیة غیــر الحراریــة و المنتجــات الخزفیــة، مث

                                                
  . ٨،٩ أسامة نوفل، مصدر سابق ذكره، ص ١
 للضفة الموحدالتصنیف السلعى )، ١دائرة اإلحصاء المركزیة الفلسطینیة، سلسلة التصنیفات القیاسیة رقم( ٢

  .٥٥، ٥٤، ٥٣، ص١٩٩٦، ینایر فلسطین،  ، الطبعة الثانیة، رام هللا،الغربیة و قطاع غزة 
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فـهـى الخزفــى، و القرمیــد، و الطــوب الفخــارى للرصــف، و مكعبــات الفسیفســاء الخزفیــة، كــذلك 
ــلصــنع المنتجــات الخزفیــة غیــر االنشــائیة غیــر اتشــمل:  و      المغاســل الصــنیى :لحراریــة مث

و   و الرصــف لتبلــیطاالبورســالن، و أحــواض االســتحمام الصــینى أو البورســالن، كــذلك أحجــار 
  صنع الزجاج و المنتجات الزجاجیة. :لنصب و البناء ، كما تشملاأحجار 

ألـعوام ل المعـادن الالفلزیـةو عـدد العـاملین و القیمـة المضـافة لصـناعة نشـآت أما عن عـدد الم
  فالجدول التالي یوضح ذلك. ٢٠٠١، ٢٠٠٠، ١٩٩٩

 

 ٢٠٠١*** ٢٠٠٠** ١٩٩٩*  السنة

 ١٩٤٠ ١٧٤٦ ١٨٥٤  نشآتعدد الم

 ١١٣٢٠ ١١٩٥٨ ١٣٦٣٦  عدد العاملین

 ٧٣ ١٠٥.٥ ١٨٠  القیمة المضافة

  .٢٠٠٠، نوفمبر، ١٩٩٩المصدر: * الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، المسح الصناعي 
  .٢٠٠٢، مارس، ٢٠٠٠** الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، المسح الصناعي         

   إدارة الدراســات و التخطــیط -تحلیــل رؤیــة نقدیــة-یــة فــي فلســطین*** محمــد الراعــي، الصــناعة التحویل      
  .٢٩، ٢٢، ١٨، ص ٢٠٠٣بوزارة االقتصاد الوطني، یونیو، 

ــنــرى هــذه البیانــات ن ــــو م      ــاملین،   ً وجــود تراجع ــ وفــى عــدد الع  هــذهفــى مســاهمة   ً تراجع
  الصناعة فى القیمة المضافة.

٥-  
و  : ورش صـغیرة بدائیـة تشـمل القـص، ١عبـارة عـن إن صناعة المعادن عـدا الماكینـات        

تشكیل و ثنى األلواح المعدنیة، و الخراطة، و السكب، و تشكیل األسالك و القضـبان المعدنیـة، 
تضـــم صـــناعة  كـــذلك فهـــي تشـــمل الـــورش الخاصـــة بتجدیـــد و صـــیانة غیـــارات الســـیارات، كمـــا

و  نشائیة مثل األبواب المعدنیة و الشبابیك و الساللم و القواطع المعدنیـةالمنتجات المعدنیة اال 
  و الخزانات و األوعیة المعدنیة. جالصهاری

 عــدا الماكینــاتو عــدد العــاملین و القیمــة المضــافة لصــناعة المعــادن نشــآت أمــا عــن عــدد الم
  ، فالجدول التالي یوضح ذلك.٢٠٠١، ٢٠٠٠، ١٩٩٩لألعوام 

  
  
  

                                                
 .١٠صمصدر سابق ذكره، أسامة نوفل،  ١
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 ٢٠٠١*** ٢٠٠٠** ١٩٩٩*  السنة

 ١٩٤٠ ٣١١٦ ٣١٧٣  نشآت عدد الم

 ٧٨٨٢ ٧٥٢٥ ٧٦٠٤  عدد العاملین

 ٣٥.٨ ٥٢.٣ ٦٢.٨  القیمة المضافة

  .٢٠٠٠، نوفمبر، ١٩٩٩المصدر: * الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، المسح الصناعي 
  .٢٠٠٢، مارس، ٢٠٠٠** الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، المسح الصناعي         

   إدارة الدراســات و التخطــیط -تحلیــل رؤیــة نقدیــة-*** محمــد الراعــي، الصــناعة التحویلیــة فــي فلســطین      
  .٢٩، ٢٣، ١٩، ص ٢٠٠٣بوزارة االقتصاد الوطني، یونیو، 

ـــن       الصــناعة، كــذلك انخفــاض  هــذهعــدد مؤسســات إنخفــاض  الجــدول الســابق نالحــظو مـ
  القیمة المضافة للصناعات التحویلیة.إجمالي الصناعة فى  هذهمساهمة 

٦-  
 فـــيإذ أن مســـاهمتها  ،الكلـــى لصـــناعة األدویـــة االقتصـــاديم مـــن محدودیـــة الـــدور ـــــبالرغ     

تشـغیل العـاملین ، و حصـتها مـن ١٩٩٨عـام  %٣القیمة المضافة للصناعات التحویلیـة بلغـت 
، كما أن مساهمتها من التصدیر لـم تـزد عـن لنفس العام %٠.٩بلغت  في الصناعات التحویلیة

مــن االســتهالك المحلــى مــن  %٣٨ يحــوالتغطــى صــناعة األدویــة  إال أن، لــنفس العــام %٠.٥
الغربیـة الضـفة  فيفلسطین من تسعة مصانع سبعة منها  فيو تتكون صناعة األدویة ، األدویة

غــز    قــد  فــي: الشــركة العربیــة قطــاع غــزة فهمــا فــي، أمــا المصــنعان قطــا  غــزة فــيو اثنــین 
 فــي ، و یعمــل١٩٩٨ فــيتأسســت  التــيغ ـزة و  فــي، و الشــرق األوســط ١٩٨١تأسســت عــام 

كمــا أن الكیمیــائیین  العــاملین،عــدد مــن  %٧، و یشــكل الصــیادلة عــامالً  ٥٩٠صــناعة األدویــة 
و بـــالرغم مـــن أن الطاقـــة الصـــناعات الدوائیـــة،  فـــيالعـــاملین  عـــدد مـــن %١٢ یشـــكلون نســـبة

نشـاط  فـي محـدوداً  إال أن األسـواق الخارجیـة تلعـب دوراً  ،تفوق حاجة السـوق المحلـى اإلنتاجیة
  .١دوائیة الفلسطینیةالصناعة ال

  
  
  
  

                                                
 www.pnic.gov.psنسخة الكترونیة،  ،الصناعات الدوائیة في فلسطین ، مركز المعلومات الوطني الفلسطینیة١ 

 ٢٠٠٣.  
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٧- 
الخشــب و منتجاتــه      و عــدد العــاملین و القیمــة المضــافة لصــناعة نشــآت عــن عــدد المو      

  ، فالجدول التالي یوضح ذلك.٢٠٠١، ٢٠٠٠، ١٩٩٩لألعوام  و أصناف من القش


 
 ٢٠٠١*** ٢٠٠٠** ١٩٩٩*  السنة

 ٩٣٩ ٨٩٠ ٨٠٥  نشآت عدد الم

 ٢٦٤٠  ٢٢٣٨ ١٨٧٠  عدد العاملین

 ١٤.٦ ١٩.٦ ١١  القیمة المضافة

  .٢٠٠٠، نوفمبر، ١٩٩٩لجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، المسح الصناعي المصدر: * ا
  .٢٠٠٢، مارس، ٢٠٠٠** الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني، المسح الصناعي         

   إدارة الدراســات و التخطــیط -تحلیــل رؤیــة نقدیــة-*** محمــد الراعــي، الصــناعة التحویلیــة فــي فلســطین      
  .٢٩، ٢٣، ١٩، ص ٢٠٠٣الوطني، یونیو، بوزارة االقتصاد 

هــذه الصــناعة، كــذلك عــدد العــاملین فــي هــذه نشــآت یتضــح مــن الجــدول الســابق أن عــدد م
في ازدیاد، أما مساهمة هذه الصناعة في القیمة المضـافة للصـناعات التحویلیـة، فقـد  الصناعة

  .٢٠٠٠مقارنة بعام  ٢٠٠١تراجعت عام 
  :خالل انتفاضة األقصى الثانیة عيالصناخسائر القطاع ثانیاً/
، حیـــث أعاقـــت الـــداخلي لإلغـــالقالتحویلیـــة بـــالقیود المصـــاحبة ات تـــأثرت الصـــناع دـــــقل     

منـع وصـول  الـذي، األمـر الفلسطینیة المدنالحواجز العسكریة على الطرق التنقل بین القرى و 
ن علـى ا ــدو م یمضــطر  نوالصـناعیكــان  الـداخلي لإلـغـالقنتیجـة  و ،العمـال إلــى أمـاكن عملهــم

تـوزع فیهـا هـذه  التيخاصة في ظل تضاؤل فرص الوصول إلى األسواق  ،إنتاجهمإلى تخفیض 
التحویلیـة إلـى أنهـا لـم تكـن قـادرة  اتمجال الصـناع فيأشارت الشركات العاملة  وقد المنتجات،

  .   ١ل الزمنیةتعاقدت بشأنها حسب الجداو التيعلى الوفاء بالتزاماتها من حیث طلبات التصدیر 
ــابر و المنافــذ الفلســطینیة و منهــا مطــار غــزة  إن      الحصــار الشــامل المفــروض علــى المع

  :٢أدى إلى الدولي
غـالق العدیـد منهـا، و  - ٕ  سـریح تتراجع كبیـر فـى الطاقـة االنتاجیـة المسـتغلة لمعظـم المصـانع، وا

  أعداد كبیرة من العمال.
  .توقف تدفق المواد الخام -

                                                
 .١٧، صمصدر سابق ذكرهكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة، م ١
 دراسة حول أثر اإلغالق و الحصار على الحركة العمالیة و القطاعاتاالتحاد العام لنقابات عمال فلسطین،  ٢

 .٩، غزة، ص١٥/٤/٢٠٠١ - ٢٩/٩/٢٠٠٠ االقتصادیة الفلسطینیة المختلفة خالل الفترة
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  .لمواد المصنعة الجاهزة للتصدیرمنع خروج ا -
  عدم تمكن العمال من الوصول إلى أماكن عملهم. -
  جزئي.بشكل  الكهربائيلتیار االنقطاع المتكرر ل -
ــاء - ــود مبرمــة مــع الشــركات  إنه ــى االلتــزام بالجــداول الزمنیــة  الخــارج فــيعق لعــدم القــدرة عل

  .المعقودة
  .شآتانخفاض معدل تشغیل رأس المال المتاح للمن -
  .للمستهلك النخفاض القدرة الشرائیة السوق المحلى نظراً  فيانخفاض المبیعات  -
      الفلسطینیة. األراضي فيفرص االستثمار  تراجع -
الخسـائر التـى لحقـت بالقطـاع الصـناعى خـالل الفلسـطیني  و تقــدر وزارة االقتصـاد الـوطنى     

  :١ملیون دوالر موزعین كالتالى ٩٥٤.٣ب  ٣١/٣/٢٠٠٢-٢٨/٩/٢٠٠٠الفترة الممتدة بین 
التراجــع الملحــوظ فــى القیمــة المضــافة لألنشــطة الصــناعیة و البالغــة الخســائر الناتجــة عــن  -

  ملیون دوالر. ٧٦٢.٨
خســائر الفــرص الضــائعة نتیجــة إلغــاء أو تــأخیر تنفیــذ المشــاریع التــى تعتمــد مبــدأ التشــغیل  -

و     مار فى مختلف الصـناعات فـى فلسـطین إضافة إلى األموال التى صرفت لتشجیع االستث
  ملیون دوالر. ١٦٧.٥التى تصل قیمتها إلى 

  ملیون دوالر. ٢٤خسائر الثروة القومیة الناجمة عن التدمیر المباشر للمنشآت و البالغة  -
 الصـناعيالنـاتج  فـيالفلسـطینیة فتقـدر االنخفـاض  اـلدوليا وزارة التخطیط و التعاون ــأم      

 أي، السـنوي الصـناعي اإلنتـاجمـن  %٦٥نة األولى من االنتفاضـة الثانیـة بحـوالى خالل الس
 األعمـــارو   للتنمیـــة  الفلســـطیني االقتصـــاديالمجلـــس ملیـــون دوالر، و یقـــدر  ٧٦١ حـــوالي

 باإلضـافةملیـون دوالر،  ٥٥٦خـالل الفتـرة نفسـها بحـوالى  الصـناعي اإلنتـاجخسـائر (بكدار) 
الصـــناعیة، و یقـــدر مركـــز غـــزة للحقـــوق و  اإلنتاجیـــةصـــول األ فـــيمالیـــین دوالر  ١٠إلـــى 

و حتـى  ٢٠٠٠منذء بدء االنتفاضة عام  الصناعيتعرض لها القطاع  التيالقانون الخسائر 
، و ربمـا یرجـع االخـتالف فـي تقـدیر الخسـائر ٢ملیـون دوالر ٨٢٠بحـوالى  ٢٠٠٢نهایة أیار 

، و سـتخدمة فـي جمـع هـذه البیانـاتالناجمة عن انتفاضة األقصي، هو اختالف المنهجیـة الم
  .تنوع مصادر جمع هذه البیانات

أقامتهــا  التــيد أثــر الحصــار و الفصــل بــین محافظــات الــوطن، و الحــواجز العســكریة ــــو ق     
العدیـد مـن  حیـث ترتـب علیـه ،قوات االحتالل االسرائیلى على وضع العمالة الفلسطینیة المحلیـة

                                                
، نسخة الخسائر واألضرار التى لحقت بالقطاع الصناعى خالل االنتفاضةوزارة االقتصاد الوطنى،  ١

  .٢٠٠٣، www.met.gov.psالكترونیة،
 .٢٥ص، ٢٠٠٢ماس، دیسمبر،  ،دور القطاع الصناعى فى التنمیة االقتصادیة الفلسطینیة محمد نصر، ٢

http://www.met.gov.ps
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  :  ١الظواهر السلبیة أهمها
  عدد كبیر من المؤسسات. فيو أیام العمل ، یض عدد ساعاتتخف -
مفتوحـة غیـر مدفوعـة  جـازاتإكما أجبر بعض العاملین علـى طلـب  األجور،تخفیض مستوى  -

  األجر.
  لعدم تـوفر المـواد الخـام، و قیـام الـبعض اآلخـر بفصـل عـدد  إنتاجهاتخفیض بعض المصانع  -

  كبیر من العاملین لدیها.
  .و الفصل بین المدن من الوصول إلى أماكن عملهم بسبب الحصار منع العاملین -
  :الصناعيیواجھھا القطاع  التيالمعوقات / الثاً 

ظـل االحـتالل االسـرائیلى  فيى قطاع الصناعة كغیره من القطاعات االقتصادیة األخرى ــعان     
ــت         ،الفلســطینياالقتصــاد  فــيمســاهمته  إضــعافمــن مشــاكل و معوقــات أدت إلــى  و أبق

بأشــكال مختلفــة، و كــان الشــكل  اإلســرائیلیةمرتبطــة بالصــناعات الفلســطینیة معظــم الصــناعات 
لهذه السیاسة الهادفة إلى تـدمیر بنیـة  بنظام العقود من الباطن، و تحقیقاً  سمياألبرز منها ما 

التـراخیص مجـال مـنح  فـيكانت سلطات االحتالل االسرائیلى تضع العراقیل  الفلسطینياالقتصاد 
ــى المنتجــات  للمشــاریع الجدیــدة أو توســیع مــا هــو قــائم منهــا، و فرضــت الضــرائب العالیــة عل
الفلسـطینیة، ممــا حــد مـن تطورهــا و أثــر علـى نموهــا، و مــع قیـام الســلطة الوطنیــة الفلســطینیة 

ــت بعــض النتــائج االیجابیــة، و منهــا ارتفــاع عــدد المؤسســات الصــناعیة  إنشــاءو         تحقق
طـوره األول، یحتـاج  فـيق الصناعیة، إال أن قطاع الصـناعة كغیـره مـن القطاعـات مـازال المناط

  الكثیر من االهتمام و العنایة.
 التـيمشـكالت العدیـد مـن الالصـناعیة علـى اخـتالف أشـكالها  اإلنتاجیـةى األنشـطة ـــتعان و     

صــناعیة بصــورة هنــاك مشــكالت تعــانى منهــا مختلــف المؤسســات الو تعیــق نموهــا، و تطورهــا، 
وبشـكل ، مؤسسـاتالعامة، ومشـكالت قاصـرة علـى مسـتوى المؤسسـة الواحـدة أو مجموعـة مـن 

  :٢اآلتیة كالتعام فإن معظم الصناعات الفلسطینیة تعانى من المش
١- 
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  .، دراسة غیر مرقمة٢٠٠١و التخطیط بوزارة الصناعة،   غزة، سبتمبر،
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 أو مجموعـة مـن األشـخاص یتـولى ،یمتكلها شـخص واحـدعادة ما المصانع الفلسطینیة  إن    
فــإن المصــانع  بالتــاليو  اإلداریــة،بغــض النظــر عــن كفاءتــه  ،المشــروع بنفســه إدارةكــل مــنهم 

در علـــى اتخـــاذ القـــرارات ادارى النـــاجح القـــكثیـــر مـــن األحـــوال وجـــود اإل فـــيقـــد تالفلســـطینیة تف
  .األداء و مستوى التنفیذ و اإلنتاجعلى قر رات  ا ینعكس سلباً المناسبة، مم

٢- 
  إن مشكالت القوى العاملة تتمثل فى:    
یقومون بهـا، إمـا ألن االختیـار ال یـتم علـى  التيعدم تناسب مؤهالت العاملین مع الوظائف  -ا

  .  أسس موضوعیة، و إما لعدم توفر المؤهالت المطلوبة للوظیفة أصالً 
  .تشغیل األحداث لالستفادة من تدنى األجور الممنوحة لهم -ب
لسـعى المنـتج لالسـتغناء عـنهم مـن  نظـراً  ،أعمـالهم فـيد العمال و عدم انتظـامهم تقلب عد -ج

العمـل بشـكل  فـي إبقـائهمعـن  ةتحمـل االلتزامـات الناشـئ فيلعدم رغبته  ، و ذلكفترة ألخرى
  دائم.

  و على فترات متباعدة. ،وقت متأخر فيو استالمها  ،تدنى مستوى األجور -د
  دون الحصول على أجر اضافى لهذا العمل.االشتغال لساعات عمل طویلة  -ه
٣- 

ً ـــــیعتم     أو الـــدول األخـــرى فـــى  إســـرائیلمـــن  د المنتجـــون الفلســـطینیون علـــى الخـــارج ســـواء
 اإلنتـاجو یرجـع ذلـك إلـى افتقـار  اإلنتـاج،الحصول على احتیاجاتهم من الخامات و مسـتلزمات 

السـلع الوسـیطة أو السـلع  إنتـاجالصـناعیة، إذ یكـاد ینعـدم  اإلنتاجالمحلى لتصنیع مستخدمات 
العراقیـل المفروضـة علـى اسـتیراد  فـيصـعوبات تتمثـل كـذلك فهنـاك شبه المصنعة داخل الـبالد، 

إلـى ارتفـاع  إضـافة، إسـرائیللعدم انتظام التورید و صـعوبة االنتقـال إلـى  هذه االحتیاجات، نظراً 
ألنــه یــتم تحمیلهــا و تفریغهــا أكثــر مــن مــرة، قبــل وصــولها إلــى  تكــالیف نقــل هــذه المــواد، نظــراً 

  .مواقع استخدامها، مما یعرضها للتلف و التأخیر
٤- 
ت الصــناعة الفلســطینیة طیلــة فتــرة االحــتالل االســرائیلى مــن العراقیــل المفروضــة علــى ــــعان    

 محـدوداً  الصـناعيالنشـاط  إبقـاء فـيلرغبة سلطات االحتالل  إلى الخارج نظراً تصریف منتجاتها 
 االقتصـاديظـل تطبیـق سیاسـة الحصـار  فيللغایة، غیر أن هذه العراقیل قد تزایدت بشكل كبیر 

قصارى جهـدها نحـو إعاقـة تصـریف المنتجـات الفلسـطینیة  إسرائیلالشامل، إذ تبذل  اإلغالقو 
حتى تضـمن االنفـراد بالسـیطرة علـى السـوق الفلسـطینیة، هـذا بجانـب  ،يالخارجإلى دول العالم 

ــى تصــریف  ــى داخــل  اإلنتــاجالقیــود المفروضــة عل  الــذي، و الضــفة الغربیــة، األمــر إســرائیلإل
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  تراكم المخزون، وانخفاض مستوى الطاقة التشغیلیة من جهة أخرى.  فيساهم ی
٥- 
ى أصــحاب المصــانع مــن تحیــز المســتهلكین نحــو الســلعة األجنبیــة دون االســتناد إلــى ــــیعان    

أسس موضـوعیة، ذلـك أن المسـتهلك تسـیطر علیـه فكـرة أن السـلعة األجنبیـة ذات جـودة عالیـة 
بصفة دائمة، لـذا فإنـه یمیـل إلـى تفضـیلها عـن نظیرتهـا المحلیـة، ممـا یقلـل مـن فـرص تسـویق 

  بالغة بهذه الصناعات.  أضراراً المنتجات الوطنیة، و یلحق 
٦- 
و تفضـــیل الســـلع األجنبیـــة حیـــث یفضـــل التجـــار المحلیـــون التعامـــل مـــع حـــل التجـــار نـــــیمی    

بـاألعراف التجاریـة مـن  أكثـر التزامـاً  األجنبـيووجهة نظرهم أن المنتج  أجنبیة،منتجین لمصانع 
 إضـافةملة و االهتمام بالجودة و المواعید، و قبـول فتـرة سـماح للسـداد، المعا فيحیث الصدق 

    .الوطنيالمنتج  نع األجنبيبأفضلیة المنتج لالعتقاد السائد 
٧- 

 لهــا مثیــل محلــى دون فــرض قیــود التــي ، ويلســوق المحلــل المنتجــات األجنبیــة إـغـراقإن     
حیــث تعتبــر هــذه الســلع أقــل تكلفــة قطــاع الصــناعة  اواجههــی التــيمــن المشــاكل  ا، تعتبــرعلیهــ
 فـيممـا یجعـل المسـتهلك یقبـل علیهـا، و هـذا األمـر یسـاهم ، من السلع الوطنیة المماثلة نسبیاً 

  زیادة مشاكل تصریف الصناعة المحلیة.
٨- 
 فــيبالصــمود للمنتجـات المحلیــة حتــى یســمح لهــا  تــوفیر قــدر مــن الحمایــة  الضــرورين ـــم    

مواجهــــة الصــــناعات األجنبیــــة ذات القــــدرة التنافســــیة العالیــــة، و مــــن صــــور هــــذه الحمایــــة 
أو التخفیضات الجمركیـة علـى  اإلعفاءاتالتخفیضات الضریبیة على الدخل لفترة من الوقت، و 

، و مـــنح القـــروض بشـــروط للصـــناعات الفلســـطینیة اإلعانـــاتنح و تقـــدیم المـــ ، كـــذلكالخامــات
و   الـداخليالمماثل، مـع تشـجیع التسـویق  األجنبي اإلنتاجمیسرة، و فرض ضرائب عالیة على 

  .١يللمنتج المحل الخارجي
٩- 

 أنـه لـم تقـم حتـى اآلن مؤسسـات فلسـطین إال فـي المصـرفيالنشـاط  فيم التوسع الكبیر ــرغ    
تــتالءم خــدماتها مــع االحتیاجــات  التــيو  الصــناعي اإلقــراض فــيمالیــة فلســطینیة متخصصــة 

                                                
ى الیـتم یجب أن یراعى في كـل األحـوال عـدم المبالغـة فـي هـذه الحمایـة مـع جعلهـا موقوتـة بفتـرة زمنیـة حتـ ١

  استغاللها بصورة تضر االقتصاد الوطني.
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المتخصصـة للمشـاریع صـغیرة الحجـم و  اإلقراضباستثناء مؤسسات  ،الصناعيالفعلیة للقطاع 
صـیر األجـل الممولة من مؤسسات أجنبیة، و لكن التمویل المقـدم مـن هـذه المؤسسـات تمویـل ق

و بمبالغ مالیة صغیرة، ال ترتقي إلى تسهیالت استثماریة ذات قیمة كافیـة لعـالج مشـكلة نقـص 
  االستثمارات في فلسطین.

١٠- 
م مــن وجــود بعــض االتحــادات أو الجمعیــات لعــدد مــن الصــناعات إال أنهــا تحتــاج إلــى ـــبالرغ    

  .النحو المطلوب علىیمكنها من أداء دورها  الذيأنشطتها بالقدر تفصیل 
١١- 
ً عنـد      تفتقــد المصانع الفلسطینیة القائمة، أو التى یجرى إقامتها إلـى المـنهج العلمـى، سـواء

شــاریع تتجاهــل اختیــار طبیعــة النشــاط، أو تقــدیر حجــم المشــروع و مصــادر التمویــل، و هــذه الم
ــب إعــداد دراســات الجــدوى االقتصــادیة عنــد إنشــائها، أو ال تــتفهم أهمیــة إعــداد هــذه  فــى الغال

.   الدراسات، األمر الذى یجعل عنصر المخاطرة لدیها مكلفًا جدًا
١٢- 
و    الـطـرق  مجـال فــيالبنیــة التحتیـة، و خاصـة  ضـعفالصـناعات الفلســطینیة مـن  يـــتعان   

ــانى الكثیــر مــن المصــانع مــن انقطــاع  المواصــالت، و الكهربــاء، و المیــاه، و الوقــود، حیــث تع
ضــعفه، فمــا تــزال شــبكات الكهربــاء ضــعیفة و تحتــاج إلــى صــیانة  والمتواصــل الكهربــائيالتیــار 
ــانالمؤسســات الصــناعیة كمــا أن  ،مســتمرة ــة المتكــررة لحركــة المواصــالت بــین  يتع مــن العرقل

  .وعلى المعابر الداخلیة والحدودیة بسبب االغالقات، دن الرئیسیةالم
لم یتحقق حتى اآلن فإنـه یصـعب  الذيو  ،الغربیة و قطاع غزةو بدون طرق تصل بین الضفة 

  .قطاع الصناعةالقطاعات المختلفة، و من ضمنها  فيالحدیث عن تنمیة 
حیــث تفــرض ســلطات االحــتالل  ،إســرائیلعبــر االســتیراد مــن  ى الوقــ دكــذلك یــتم الحصــول علــ

  باستمرار مما یؤدى إلى ارتفاع تكالیف الصناعات.علیه مرتفعة   ً أسعار 
١٣-  
العملیــة االقتصــادیة و عــدم وضــوحها  بــإدارةالمتعلقــة  اإلداریــةو األنظمــة  اإلجــراءاتإن      

و عــدم وضــوح  ،كــذلك تــداخل الصــالحیات االقتصــادیة بــین الــوزارات المختلفــة للقطــاع الخــاص،
و التجـارة مـن جهـة أخـرى،  و وزارة التخطـیط و وزارة الصـناعة ،العالقة ما بین بكـدار مـن جهـة

الخاص، جمیعها تعتبـر المالئم بین القطاعین العام و  و يالتعاون الكاف عدم وجود التنسیق و و
  .االقتصاديمعیقات أمام التطور 

١٤- 
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اآلالت تشترى من السوق االسرائیلى مستعملة، و إذا تم شراء آالت جدیـدة فـإن  إن غالبیة     
المالیـــة  اإلمكانیـــاتتبقـــى علـــى مـــدار ســـنوات طویلـــة، و هـــذا یعـــود إلـــى ضـــعف  إهالكهـــامـــدة 

  ، و هذا ینعكس سلبًا على القدرة التنافسیة للصناعة في فلسطین.الفلسطینیةللمؤسسات 
١٥- 

ضـــعف قـــدراتها المادیـــة  و ،المؤسســـاتو صـــغر حجـــم  ،المحلـــىإن صـــغر حجـــم الســـوق      
و         ،سـة، وتخلـف البنیـة التحتیـة، واشـتداد المنافاإلنتاجیةوتدنى  والتكنولوجیة، ،واإلداریة

 اإلنتــاجتحــول دون االســتفادة مــن مزایــا حجــم  ،تواضــع المســتویات المهنیــة والتقنیــة للعــاملین
  ، و تدنى جاذبیة االستثمار.اإلنتاجتكالیف الكبیر، مما یؤدى إلى ارتفاع 

  لصناعات الفلسطینیة:ا لبعض القدرة التنافسیةرابعاُ/
فـــي قدرتـــه  مـــن ضـــعف ي، فإنـــه یعـــانيالصـــناع قطـــاعالة للمعوقـــات التـــي یواجههـــا ـــــنتیج     

 ً  يأو األسواق األجنبیة، و تعتمد المنافسة فى السوق المحلـ يالسوق المحل يف التنافسیة سواء
خاصـة البضـائع المسـتوردة  ،علـى المنافسـة السـعریة يبین المنتج األجنبى و المنـتج الفلسـطین

تج االســـرائیلى ینـــافس المنـــتج المنـــ كمـــا أن، بـــالرغم مـــن تـــدني جودتهـــا مـــن دول شـــرق آســـیا
  من حیث الجودة. فلسطینيال

  :لصناعات الفلسطینیةبعض القدرة التنافسیة لاتوضیح  يو فیمــا یل     
١- 

ــق بالقــدرة التنافســیة لصــناعــــفیم      ، فــإن صــناعة المالبــس ة المالبــس و المنســوجاتا یتعل
بتنفیــذ  إســرائیلویــة مــن الســلع المماثلــة ذات التكلفــة المنخفضــة، فمنــذ بــدء تتعــرض لمنافســة ق

، ، و الفلســـطینیةاإلســـرائیلیةأخـــذت تغـــزو األســـواق  اتفاقیـــة تحریـــر التجـــارة الخارجیـــة،بنـــود 
مستوردات رخیصة من المالبس القادمة من دول شـرق آسـیا ذات العمالـة الرخیصـة، ممـا أدى 

  .على المالبس المصنعة محلیاً  خارجيوالإلى انخفاض الطلب المحلى 
الســلعیة كاألقمشــة فــإن معظمهــا مســتورد مــن الخــارج لغیــاب  اإلنتــاجأمــا بخصــوص مســتلزمات 

دى إلــى ارتفــاع أممــا  ،صــناعة المالبــس فــيصــناعة حقیقیــة وســیطة تغطــى الحلقــات المفقــودة 
ة المعرفــة بمصــادر ، و قلــإســرائیلتضــعها  التــيتكــالیف االســتیراد بســبب الصــعوبات و العراقیــل 

 عـن اإلسـرائیلیةفقـد تخلـت الشـركات  ،نشـاطات التعاقـد مـن البـاطن، و فیما یتعلق بالمواد الخام
تمتـاز بانخفـاض  مجـاورة دول أخرى فيلصالح شركات و ذ ك  ،التعاقد مع الشركات الفلسطینیة

فقـد بلـغ  .یامـع تركیـا و مصـر و األردن و دول شـرق آسـ وهو ما حصل فعالً  ،تكلفة العمل فیها
مقابـل  ،الفلسـطینيللعامـل  ١٩٩٧دوالر عـام  ٣٠٧٦صناعة المالبـس  فيمتوسط أجرة العامل 

مصـــر عـــام  فـــيدوالر  ٦٧٨العامـــل  لـــغ معـــدل أجـــرةب ، كـــذلكللعامـــل األردنـــى دوالر  ١٨١٨



٩٤  

تكــالیف  فــينفس العــام، ممــا یظهــر المزایــا الكبیــرة ـلـفلســطین  فــيدوالر  ٣١٢٣مقابــل  ،١٩٩٦
لـدى  ممـا خلـق حـافزاً  ،العاملـة األیـديالناتجة عن رخص  ، واألردن و مصر فيبس المال إنتاج

  .الدول هذهإلى  إنتاجهملتحویل  اإلسرائیلیینالتجار 
، و هذا یدل على عدم مقدرة مصـانع المالبـس الفلسـطینیة علـى المنافسـة علـى أسـاس األسـعار

لضمان اسـتمرارها و  ،ت الفلسطینیةالصناعا إنتاج فيو ضرورة التركیز على الجودة و النوعیة 
  .١نموها
٢- 
أغرقـــت منتجاتهـــا  التـــيه الصـــناعات الغذائیـــة منافســـة خارجیـــة، و ذلـــك مـــع تركیـــا ـــــتواج     

الغذائیـــة أســـواق قطـــاع غـــزة، و بأســـعار متدنیـــة و جـــودة عالیـــة مـــن وجهـــة نظـــر المســـتهلك 
  .على المنافسة السعریة، و الجودة أیضاً  أساسيلمنافسة بشكل ، و تعتمد االفلسطیني

     اإلسـرائیلیةكما تواجه المنتجات الغذائیـة الفلسـطینیة منافسـة قویـة مـن قبـل المنتجـات الغذائیـة 
علــى الجــودة، و یتمیــز المنــتج االســرائیلى بجــودة عالیــة  أساســيو تعتمــد هــذه المنافســة بشــكل 

  .٢سطینيالفلمن وجهة نظر المستهلك 
٣- 
ه صــناعة األحذیــة منافســة قویــة فــي الســوق المحلــي، وتــأتى المنافســة مــن ثالثــة ــــتواج     

األمصادر محلیة، واألحذیة اإلسرائیلیة، واألحذیـة المسـتوردة مـن دول شـرق آسـیا،  إال الحذیة : 
خاصــة الصــینیة  ،ردة مــن دول شــرق آســیاأن المصــدر الرئیســي للمنافســة هــو األحذیــة المســتو 

  .، إذ تتمیز بمیزة تنافسیة سعریةمنها
 هى أكثر أصناف األحذیة تضـرراً  ،أحذیة األطفال و البوت الریاضي،و األحذیة الرجالیة،  و تعتبر

  .٣فى السوق الفلسطینى
  
  
  

  (أدبیات البحث) ملخص الفصل الثاني
  

        
                                                

 .، دراسة غیر مرقمةمصدر سابق ذكرهطاھر عواد،   ١
 .المصدر السابق ٢
سم مكحـول ٣ مة علـىصناعة الدباغـة و الصـناعات   ،با ستغالل القائ في الضـفة الغربیـة ا     الجلـود الطبیعیـة 

 . ٣٠، ص١٩٩٨ أبریل، ، ي (ماس)معھد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطین ،وقطاع غزة



٩٥  

بتوضــیح أنــواع بیئــة المنظمــة، و التحــدث عــن أهــم  لقــد قامــت الباحثــة فــي هــذا الفصــل     
  عناصرها، حیث تم تقسیم بیئة المنظمة كاآلتي: 

البیئــــة الخارجیــــة العامــــة و أهــــم عناصــــرها: العوامــــل السیاســــیة و القانونیــــة، و العوامــــل  -
االقتصادیة، و العوامل العالمیة، و العوامـل االجتماعیـة، و التكنولوجیـا المسـتخدمة فـي منشـآت 

  ألعمال، و العوامل التعلیمیة، و البیئة الطبیعیة.ا
و أهـم عناصـرها: العمـالء، و المنافسـون،      و  -بیئة الصناعة -البیئة الخارجیة الخاصة -

  النقابات، و الموردون.
البیئــــة الداخلیــــة و أهــــم عناصــــرها: الهیكــــل التنظیمــــى، نمــــط القیــــادة و االشــــراف، و نمــــط  -

ي اتخـــاذ القـــرارات، و سیاســـة التوظیـــف، و طبیعـــة العمـــل، و نظـــام االتصـــاالت، و المشـــاركة فـــ
  الحوافز، و جمهور الموظفین، و دراسة العمل و طرق أدائه.

و         الحـوافز، ا ـدوافع و كما قامت الباحثة في المبحث الثاني من هذا الفصل بتعریـف     
ز، كمـا تـم التحـدث عـن أهـم أهداف عملیـة التحفیـز، و المقومـات األساسـیة لنجـاح نظـام الحـواف

  صور الحوافز المعنویة و المادیة.
ـــثأمـــا المبحـــث       ـــوظیفي، و أســـبابه، و مظـــاهر عـــدم الرضـــا الثال ، فـــتم تعریـــف الرضـــا ال

و   الوظیفي، كما تم التحدث عن أداء العاملین، و كیفیة قیاسه، و العالقة بـین الرضـا الـوظیفي
  أداء العاملین.

بع تم التحدث بإیجـاز عـن العـاملین داخـل الخـط األخضـر و المسـتوطنات و في المبحث الرا     
و المناطق الصناعیة، كمـا تـم التركیـز علـى العـاملین محلیـًا داخـل أراضـي السـلطة الفلسـطینیة،   
حیث تم التحدث عن خصائص العـاملین فـي القطـاع الخـاص مـن حیـث تـوزیعهم حسـب النشـاط 

لعملیـــة (و یعنـــى هـــل العامـــل هـــو صـــاحب العمـــل، أم االقتصـــادى، و تـــوزیعهم حســـب الحالـــة ا
    ،مســتخدم بــأجر، أم عضــو أســرة بــدون أجــر)، كــذلك تــم التحــدث عــن عمالــة النســاء و األطفــال

  في األراضي الفلسطینیة.و أخیرًا تم التحدث في هذا الفصل عن البطالة 
فــي األراضــي فــتم التحــدث هــن هیكــل القطــاع الصــناعي أمــا المبحــث الخــامس و األخیــر      

الفلســطینیة، و قــد تـــم التركیــز علــى الصـــناعات التحویلیــة، كمــا تـــم التطــرق لخســائر القطـــاع 
الصـناعي خــالل انتفاضـة األقصــى الثانیــة، كـذلك تــم التحـدث عــن أهــم المعوقـات التــي یواجههــا 

  القطاع الصناعي، و أخیر تم التحدث عن القدرة التنافسیة لبعض الصناعات الفلسطینیة.

  / منھجیة البحثثالثال الفصل
  

  مقدمة: 



٩٦  

یهدف هذا الفصل إلى التعرف على منهجیة الدراسة التي استخدمتها الباحثة، من خالل      
  التطرق إلى مختلف الطرق و األدوات و المصادر التي استخدمتها في اتمام البحث.

  :مصادر جمع البیانات /أوالً 
األولیة و الثانویة في جمـع البیانـات، أمـا البیانـات لقد تم االعتماد على كًال من المصادر       

فقد تـم الحصـول علیهـا بـاالطالع علـى الدراسـات السـابقة فـي هـذا المجـال، و االعتمـاد  الثانویة
ــاریر  ــى المجــالت و التق علــى بعــض الكتــب فــي توضــیح بعــض المفــاهیم، كمــا تــم االعتمــاد عل

لفلســـطیني، كمـــا تـــم الحصـــول علـــى المختلفـــة و االحصـــاءات الصـــادرة عـــن جهـــاز االحصـــاء ا
  البیانات الثانویة أیضًا من خالل االنترنت.

تم توزیعها على  أصـحاب استبانة  فقد تم الحصول علیها من خالل تصمیمالبیانات األولیة أما 
  .المنشآت و العاملین في منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة

  باجراء المقابالت اآلتیة: ةالباحث تقام األولیة،باالضافة إلى االستبانة كأداة لجمع البیانات و 
  .الفلسطیني مقابلة مع السید/ سامي أبو ظریفة، المستشار االقتصادي لوزارة االقتصاد الوطني

  .الفلسطیني مقابلة مع السید/ وائل رشدي خلف، رئیس قسم التفتیش بوزارة العمل
  ذیة لالتحاد العام لنقابات فلسطین.مقابلة مع السید/ بكر محمد الجمل، عضو اللجنة التنفی

فــي  مقابلـة مــع الســید/ الحســن بكـر، المــدیر التنفیــذي التحــاد جمعیـة أصــحاب مصــانع الخیاطــة
  .قطا  غزة

  تصمیم االستبانة:ثانیاً/ 
 تأسلوب االستبانة كأداة أساسیة لجمـع البیانـات األولیـة، و قـد اعتمـد ةالباحث تاستخدم      

مـن األفكـار التـي تـم الحصـول علیهـا مـن قـراءة الدراسـات السـابقة  في تصمیمها علـى مجموعـة
و         بتصـمیم أسـئلة االسـتبانة،  ةالباحث تفي هذا الموضوع، و بعد أن تبلورت األفكار قام

و ق د     "موافق بشـدة"مقیاس لیكرت المدرج المكون من خمس نقاط و هى كالتالي:  تاستخدم
و قـد تـم إعطائـه الدرجـة  "محاید")، ٢و قد تم إعطائه الدرجة ( "موافق")، ١تم إعطائه الدرجة (

و قـد تـم إعطائـه الدرجـة  "غیـر موافـق بشـدة")، ٤و قـد تـم إعطائـه الدرجـة ( "غیر موافق")، ٣(
)٥.(  

ن، استبانة تتعلق بصاحب العمل، و االسـتبانة األخـرى تتعلـق یاستبانت ةالباحث تو قد صمم    
  )).٢)، (١الصناعي، (انظر ملحق( بالعاملین في منشآت القطاع

 
  تكونت من أربعة أجزاء:و  فقرة، ٥١شملت و  د       

ــى جمــع معلومــات عامــة عــن  ٢٢و یتضــمن  :الجــزء األول ــرة، و قــد هــدف الجــزء األول إل فق



٩٧  

  المنشأة التي یرأسها صاحب العمل.
ــاني ، و هــى أســئلة شخصــیة تتعلــق بصــاحب ٢٧-٢٣و یشــمل علــى الفقــرات مــن  :الجــزء الث

  العمل.
تضــمن معلومــات تتعلــق بالعــاملین فــي ت، ٣٨-٢٨و یشــمل علــى الفقــرات مــن  :الجــزء الثالــث

  المنشأة.
، تتعلق بالحوافز التي یقدمها أصـحاب العمـل ٥١-٣٩و یشمل على الفقرات من  :الجزء الرابع
  للعاملین.

 
، و تكونت من خمسة أقسام: ٦٦و قد شملت          سؤاًال

  أسئلة تعطي معلومات عامة عن المنشأة التي یعمل بها العامل. ٧یتكون من  :القسم األول
شخصیة تتعلق بالعامـل، ، تشمل معلومات ٣٠-٨و یحتوي على أسئلة من رقم  :القسم الثاني

  كما تشمل معلومات تتعلق باتجاه العامل نحو المنشأة التي یعمل بها.
للعامل  مادیة المقدمة، تتعلق بالحوافز ال٤٠-٣١و یحتوي على أسئلة من رقم  :القسم الثالث

  من قبل صاحب المنشأة.
ة المقدمـة للعامـل تتعلـق بـالحوافز المعنویـ ٥٠-٤١و یحتوى علىأسئلة مـن رقـم  :القسم الرابع

  من قبل صاحب العمل.
، و تتعلـق بالرضـا الـوظیفي للعـاملین ٦٦-٥١و یحتوي على أسـئلة مـن رقـم  :خامسالقسم ال

  تجاه بیئة العمل التي یعملون بها.
 /ً   صدق أداة االستبانة:ثالثا

ة الخاصـــبتطبیـــق أداة االســـتبانة  تمـــن تصـــمیم أداة االســـتبانة، قامـــ ةبعـــد انتهـــاء الباحثـــ     
كمـا قامــت ، فـي منشـآت القطـاع الصـناعي موضـع الدراسـة عـامالً  ١٥علـى عینـة مـنبالعـاملین 

، كفحـص أولـي صاحب عمـل ١٥بتطبیق أداة االستبانة الخاصة بأصحاب العمل على عینة من 
، و تم اجراء التعدیالت الالزمة حسب التغذیـة الراجعـة التـي تـم الحصـول علیهـا، ثـم ستبانتینلال

و قامـــت الباحثــة بــإجراء كافـــة علــى الــدكتور المشـــرف علــى الرســالة،  انتینباالســـت تــم عــرض
ا عل ى مـو أخیـرًا تـم توزیعها النهـائي، مإلـى شـكلهتان التعدیالت المناسبة حتـى وصـلت االسـتبان

  العینة المستهدفة.
  مجتمع الدراسة: رابعاً/ 

     الــوظیفي للعــاملین،الرضــا تهــدف هــذه الدراســة إلــى دراســة مــدى تــأثیر بیئــة العمــل علــى      
فـي قطـاع غـزة، و لتحقیـق هـذا الهـدف، فــإن  الصـناعيفـي منشـآت القطـاع و أدائهـم ألعمـالهم 
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قطـاع غـزة و البـالغ محافظـات الدراسة یشتمل على كافـة منشـآت القطـاع الصـناعي فـي مجتمع 
 كمـا یوضـح تركیبـة هـذه المنشـآت و ،یوضح ذلك )١-٣( و الجدول رقم منشأة، ٣٤٣١عددها 

 فــي القطــاع الصــناعي، ، و لمزیــد مــن التفصــیل حــول عــدد العــاملین، و عــدد المنشــآتأعــدادها
  .  من هذا البحث ثانيیمكن الرجوع للفصل ال

/ً   عینة الدراسة:  خامسا
متعـــددة  طریقـــة العینـــة الطبقیـــة العشـــوائیةبتحدیـــد مجتمـــع الدراســـة ب ةالباحثـــ تقـــد قامـــل     

راسة إلـى المحافظـات التالیـة: محافظـة غـزة، محافظـة شـمال المراحل، حیث تم تقسیم مجتمع الد
غــزة، محافظــة الوســطى، محافظــة خــانیونس، محافظــة رفــح، كمــا تــم األخــذ بتقســیم الصــناعات 

منتجـات المعـادن و صـناعة المالبـس و المنسـوجات، تالیة: صـناعة التحویلیة إلى الصناعات ال
المنتجــــات الغذائیــــة و  و صــــناعة یــــة،منتجــــات المعــــادن الالفلز و صــــناعة اكینــــات، عــــدا الم

األثـاث و منتجـات و صـناعة الخشـب و منتجاتـه و أصـناف مـن القـش، و صناعة المشروبات، 
  .  خرىاألصناعات و  لأخرى، 

مــن و نظــرًا لعــدم تــوفر إحصــائیات حدیثــة عــن عــدد المنشــآت الصــناعیة فــي كــل محافظــة      
د تم االعتماد على االحصـائیات الصـادرة على حدة حسب نوع الصناعة، فقمحافظات قطاع غزة 

  .١٩٩٧١عن وزارة الصناعة لعام 
فقـد بلـغ عـدد منشـآت القطـاع الصـناعي فـي قطـاع ) ١-٣و كما یتضـح مـن الجـدول رقـم (     
إجمــالي مــن  ٢%٧.٥المطلوبــة تــم احتســاب نســبة  منشــأة، و لتحدیــد حجــم العینــة ٣٤٣١ـغـزة 

  .عدد منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة
المطلـــوب ، و منشـــأة ٢٥٨= ٧.٥/١٠٠*٣٤٣١و وفقـــًا لـــذلك بلـــغ حجـــم عینـــة الدراســـة     

  منشأة صناعیة، حسب الوزن النسبي لكل صناعة. ٢٥٨توزیع استبیانات على 
 

                                                
عن عدد منشآت القطاع الصناعي في كل محافظة من محافظات قطاع غزة،  ٢٠٠٠توفرت إحصائیات لعام  ١

كما تم توضیحھ في المبحث األول من الفصل الرابع، و لكن ھذه االحصائیات لم تبین نوع الصناعة في كل 
  .١٩٩٧محافظة، لذا تم االعتماد على إحصائیات عام 

ال یوجد معیار لتحدید حجم العینة، و لكن بشكل عام كلما زاد حجم العینة كلما تم الحصول على نتائج أفضل  ٢
حول تمثیل المجتمع بحیث یمكن تعمیم النتائج على سائر مفردات المجتمع، على العلم أن الزیادة المفرطة في 

ى المجتمع، إضافة إلى التكالیف التي سیتكبدھا حجم العینة ربما یقود إلى تحسن بسیط فى تعمیم النتائج عل
، ١٩٩٨أحمد الرفاعى، مناھج البحث العلمي، الطبعة األولى، عمان، دار وائل للنشر و الطباعة،  (الباحث، 

% نسبة معقولة الحتساب حجم العینة، حیث أنھا عند توزیع االستبیانات ٧.٥)، و ترى الباحثة أن ١٥٥ص
عمال، فسیتم  ١٠-٥عمال، أما المنشآت التي توظف من  ٥التي توظف أقل من ستقوم باستثناء المنشآت 

  عمال، فسیتم توزیع ثالثة استبانات فیھا. ١٠توزیع استبیانان فیھا، كذلك فالمنشآت التي توظف أكثر من 
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عدد *  ةـــــــــــــــوع الصناعـــــــن
  المنشآت

النسبة من عدد **
  المنشآت الصناعیة ككل

حجم العینة **
  المطلوبة (منشاة)

 ٦٢%=٢٤*٢٥٨ %٢٤=٨٤٩/٣٤٣١ ٨٤٩  المالبس و المنسوجات -١
 ٤٦%=١٨*٢٥٨ %١٨=٦٠٥/٣٤٣١ ٦٠٥  منتجات المعادن عدا الماكینات -٢
 ٣٩%=١٥*٢٥٨ %١٥=٥١٥/٣٤٣١ ٥١٥  منتجات المعادن الالفلزیة -٣
 ٣٦%=١٤*٢٥٨ %١٤=٤٦٦/٣٤٣١ ٤٦٦  ات الغذائیة و المشروباتالمنتج  -٤
 ٢١%=٨*٢٥٨ %٨=٢٦٤/٣٤٣١  ٢٦٤  الخشب و منتجاتھ و أصناف من القش  -٥
 ٢٦%=١٠*٢٥٨ %١٠=٣٤٢/٣٤٣١ ٣٤٢  األثاث و صنع منتجات اخري  -٦
 ٢٨%=١١*٢٥٨ %١١=٣٩٠/٣٤٣١ ٣٩٠  صناعات أخرى -٧

 ٢٥٨ %١٠٠ ٣٤٣١  يــــــــــــاجمال
  .١٩٩٧قطاع غزة، غزة،بیر منشورة حول عدد منشأت القطاع الصناعي غوزارة الصناعة، إحصائیات در:* المص

  ** حسبت بواسطة الباحثة.            
، فمـثًال ـفي  طـاع  ـزة ) العینة المطلوبة من كل صناعة علـى حـدة١-٣یبین الجدول رقم (     

لمنسوجات فـي قطـاع غـزة، فـتم إحتسـابها لتعیین حجم العینة المطلوبة من صناعة المالبس و ا
    كاآلتي:

  غزة التحویلیة في قطاعوزن النسبي لصناعة المالبس والمنسوجات من إجمالي عدد منشآت الصناعات ال-
  عدد منشآت صناعة المالبس و المنسوجات /إجمالي عدد المنشآت =
= ٢٤=٨٤٩/٣٤٣١%  
  ت ف  قطا  غ ةحجم العینة المطلوبة من صناعة المالبس و المنسوجا-

  الوزن النسبي لصناعة المالبس و المنسوجات*= حجم عینة الدراسة
  منشأة ٦٢=  ٢٥٨%* ٢٤ =

و هكذا بنفس الخطوات یتم احتساب حجم العینة المطلوبة بالنسبة لكـل صـناعة علـى حـدى فـي 
    .قطا  غزة

نــوع كــل  و الجــداول التالیــة توضــح عــدد المنشــآت المطلــوب توزیــع االســتبیانات علیهــا حســب
  من محافظات قطاع غزة. صناعة، في كل محافظة

  
  
  
  
  


 

حجم العینة **  %**عدد منشآت *حجم العینة **  %**عدد *اجمالي عدد *  نوع الصناعة
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  المطلوبة  شمال غزة  المطلوبة  منشآت غزة  المشآت

           المالبـــــــــــــــــــس 

   و المنسوجات

٥٦٤/٨٤٩ ٥٦٤  ٨٤٩

=٦٦  

٩%=١٥*٦٢  ١٥=١٢٨/٨٤٩  ١٢٨  ٤١%=٦٦*٦٢  

منتجـــات المعـــادن 

  عدا الماكینات

٢٥٢/٦٠٥ ٢٥٢ ٦٠٥

=٤٢  

٨%=١٨*٤٦  ١٨=١١٠/٦٠٥ ١١٠  ٢٠%=٤٢*٤٦  

منتجـــات المعـــادن 

  الالفلزیة األخري

٢٢٩/٥١٥ ٢٢٩ ٥١٥

=٤٤  

٥%=١٤*٣٩  ١٤=٧١/٥١٥ ٧١  ١٧%=٤٤*٣٩  

ــات الغذائیــة    المنتج

  و المشروبات

٢١٨/٤٦٦ ٢١٨ ٤٦٦

=٤٦  

٥%=١٥*٣٦  ١٥=٧٠/٤٦٦ ٧٠  ١٧%=٤٦*٣٦  

تھمو   الخشب   نتجا

  و أصناف من القش

٩٧/٢٦٤ ٩٧ ٢٦٤=

٣٧  

٤%=١٧*٢١  ١٧=٤٥/٢٦٤ ٤٥  ٨%=٣٧*٢١  

منتجـــات  و األثـــاث

  أخري

١٤٦/٣٤٢ ١٤٦ ٣٤٢

=٤٢  

٧%=٢٥*٢٦  ٢٥=٨٧/٣٤٢ ٨٧  ١٠%=٤٢*٢٦  

٢٥٠/٣٩٠ ٢٥٠ ٣٩٠  صناعات أخرى

=٦٤  

٣%=١٠*٢٨  ١٠=٤٠/٣٩٠ ٤٠  ١٨%=٦٤*٢٨  

 ٤١  ٥٥١ ١٣١   ١٧٥٦ ٣٤٣١  المجموع

، إحصائیات غیر منشورة حول عدد منشآت القطاع الصناعي بقطاع غزة، المصدر:*وزارة الصناعة
  ** حسبت البیانات بواسطة الباحثة..١٩٩٧
غزة، وفي محافظة  ةنشآت القطاع الصناعي في محافظ) عدد م٢- ٣یبین الجدول رقم (     

  شمال غزة، حسب نوع الصناعة.
  :كاآلتي تحدید حجم العینة من صناعة المالبس والمنسوجات في محافظة غزةتم  فمثالً 

  الوزن النسبي لعدد منشآت صناعة المالبس و المنسوجات في محافظة غزة-
  جمالي عدد منشآت صناعة المالبس في قطاع غزةعدد منشآت صناعة المالبس في محافظة غزة/إ= 
 =٦٦= ٥٦٤/٨٤٩%  
  صناعة المالبس و المنسوجات في محافظة غزةمن حجم العینة المطلوبة -

*الوزن النسبي لعدد ١في  طاع  زة إجمالي حجم العینة المطلوبة من صناعة المالبس و المنسوجات= 
  منشآت صناعة المالبس و المنسوجات في محافظة غزة

  منشأة. ٤١= ٦٢%*٦٦= 
  ).٢-٣غزة وشمالها والمدرجة في جدول ( تيوهكذا تم احتساب جمیع الصناعات لمحافظ

  
 

عدد المنشآت *  نوع الصناعة

  الوسطى  يف

حجم العینة **  %**

  المطلوبة

                                                
ً، و ھى مدرجة في الجدول رقم ( ١   )١-٣و قد تم احتسابھا سابقا
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  ٥%=٨*٦٢  ٨=٧١/٨٤٩ ٧١  المنسوجات و المالبس  

  ٨%=١٨*٤٦  ١٨=١٠٧/٦٠٥ ١٠٧  منتجات المعادن عدا الماكینات

  ٧%=١٧*٣٩  ١٧=٨٧/٥١٥ ٨٧  منتجات المعادن الالفلزیة األخري

  ٥%=١٥*٣٦  ١٥=٦٩/٤٦٦ ٦٩  المشروبات  و  المنتجات الغذائیة  

  ٢%=٩*٢١  ٩=٢٥/٢٦٤ ٢٥  و منتجاتھ و أصناف من القش الخشب

  ٣%=٩*٢٦  ٩=٣٠/٣٤٢  ٣٠  منتجات أخري و األثاث

  ٣%=١٢*٢٨  ١٢=٤٦/٣٩٠ ٤٦  صناعات أخرى

 ٣٣  ٤٣٥  المجموع

، ١٩٩٧، إحصائیات غیر منشورة حول عدد منشآت القطاع الصناعي بقطاع غزة، مصدر:*وزارة الصناعةال
  ** حسبت البیانات بواسطة الباحثة.

  .١المطلوبة في محافظة الوسطى حسب نوع الصناعة ) حجم العینة٣-٣یبین الجدول (     
 

 عدد منشآت*  نوع الصناعة

  خانیونس

حجم العینة **  %**

  المطلوبة

عدد *

  منشآت رفح

حجم العینة **  **%

  المطلوبة

              المنسوجات   

  و المالبس

٢%=٣*٦٢  ٣=٢٤/٨٤٩ ٢٤  ٥%=٧*٦٢  ٧=٦٢/٨٤٩ ٦٢  

  ٣%=٧*٤٦  ٧=٤٤/٦٠٥ ٤٤  ٧%=١٥*٤٦  ١٥=٩٢/٦٠٥ ٩٢  المعادن عدا الماكینات

منتجات المعادن 

  الالفلزیة األخري

٣%=٨*٣٩  ٨=٣٩/٥١٥ ٣٩  ٧%=١٧*٣٩  ١٧=٨٩/٥١٥ ٨٩  

   المنتجات الغذائیة  

  و المشروبات

٣%=٨*٣٦  ٨=٣٥/٤٦٦ ٣٥  ٦%=١٦*٣٦  ١٦=٧٤/٤٦٦ ٧٤  

       الخشب و منتجاتھ 

  و أصناف من القش

٣%=١٥*٢١  ١٥=٤١/٢٦٤ ٤١  ٤%=٢١*٢١  ٢١=٥٦/٢٦٤ ٥٦  

  ٢%=٧*٢٦  ٧=٢٥/٣٤٢ ٢٥  ٤%=١٦*٢٦  ١٦=٥٤/٣٤٢ ٥٤  منتجات أخرياألثاث و

  ١%=٤*٢٨  ٤=١٥/٣٩٠ ١٥  ٣%=١٠*٢٨  ١٠=٣٩/٣٩٠ ٣٩  صناعات أخرى

 ١٧  ٢٢٣ ٣٦  ٤٦٦  المجموع

، ١٩٩٧، إحصائیات غیر منشورة حول عدد منشآت القطاع الصناعي بقطاع غزة، :*وزارة الصناعةالمصدر
  ** حسبت البیانات بواسطة الباحثة.

  .٢خانیونس حسب نوع الصناعةتي رفح و ) حجم العینة في محافظ٤-٣یبین الجدول (
  توزیع االستبانات و استردادھا:سادساً/ 

عینة البحث بمساعدة فریق عمل مؤهل لذلك، خالل مدة  لقد تم توزیع االستبانة على     
                                                

ً في في محافظة الوسطى لكل صناعة على حدى، كما تم  لقد تم احتساب حجم العینة المطلوبة ١ توضیحھ مسبقا
  ).٢-٣حساب حجم العینة المطلوبة في محافظة غزة في الجدول رقم (

توضیحھ لكل صناعة على حدى، كما تم تي رفح و خانیونس لقد تم احتساب حجم العینة المطلوبة في محافظ ٢
  ).٢-٣فظة غزة في الجدول رقم (حساب حجم العینة المطلوبة في محامس قاً في 
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و  ،لعام استمرت من منتصف شهر یونیو حتى أوائل شهر سبتمبر استغرقت شهرین و نصف،
استبانة على أصحاب العمل، و قد رفضت  ٢٥٨استبانة على العاملین،  ٤٧١توزیع قد تم 

  ، وهؤالء كالتالي: التعاون مع الباحثةتسعة منشآت 
  .في انتاج الصناعات الغذائیةمتخصصة في منطقة دیر البلح ة منشأ -
في صناعة منشآت  ثالثةو  صناعات الغذائیة،لف  امنشأة غزة،  محافظةخمسة منشآت في  -

  .في صناعة المعادن الالفلزیةومنشأة واحدة والمنسوجات،  المالبس
التعاون ألثاث صناعة افي محافظة خانیونس رفضت إحدى المنشآت المتخصصة في  أما -

  .مع الباحثة
صناعة المعادن عدا الماكینات رفضت منشآتان تعمالن في فقد  شمال غزة حافظةفي مو  -

   .التعاون مع الباحثة
أى أن استبانة من العاملین في منشآت القطاع الصناعي،  ٤٦٢أى أنه تم الحصول على 

 ٢١٩فقد تم الحصول على  فیما یتعلق بأصحاب العمل،، أما %٩٨.١نسبة االستجابة بلغت 
  %.٨٤.٩، أى أن نسبة االستجابة بلغت ١استبانة

  ، و تفریغها.و بعد ورود االستبیانات، تم مراجعتها، و ترقیمها
 /ً   تحلیل البیانات:سابعا

بعد تجمیع البیانات تم إدخالها في الحاسـب اآللـي، و قـد تـم اسـتخدام األسـلوب االحصـائي      
كـاى اختبـار المئویة، و الوسط الحسابي، كذلك تم استخدام  النسب تمثل في حسابالوصفي الم

لتوضـــیح العالقـــة بـــین و مســـتوى المعنویـــة، تربیـــع، و معامـــل التوافـــق، و معامـــل بیرســـون، 
 Tالمتغیــرات، كمــا تــم  مقارنــة العالقــة بــین متوســطین بایجــاد قیمــة اختبــار لیفــین مــن خــالل

Sample Independent Test العملیــات اإلحصــائیة الســابقة عــن طریــق ، و قــد تــم تنفیــذ
  اإلحصائي. SPSSاستخدام برنامج 

  الوسط الحسابي: في تفسیرتم اعتماد الدرجات اآلتیة  اإلحصائیة البیانات قراءةو عند 
"غیــــــر  ٤.٦-٣.٧"محایــــــد"،  ٣.٦-٢.٧"موافــــــق"،  ٢.٦-١.٧"موافــــــق بشــــــدة"،  ١.٦-١* 

  "غیر موافق بشدة". ٥-٤.٧موافق"، 
  

  (منھجیة البحث) ثالثل الملخص الفص
  
  

                                                
 داخل المنشآت التي تم توزیع االستبانات على عمالھا. على رأس أعمالھم بعض أصحاب العمل لم یكونوا ١
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ــة عــ           المنهجیــة التــي اســتخدمتها فــي إتمــام هــذا البحــث، نفــي هــذا الفصــل تحــدثت الباحث
كیفیــة تصـــمیم  وو ذلــك مــن خــالل التحـــدث عــن مصــادر جمــع البیانـــات األولیــة أو الثانویــة، 

   االســتبانة،  االســتبانة الخاصــة بالعــاملین و أصــحاب العمــل، كــذلك تــم التطــرق إلــى صــدق أداة
و كیفیة تحدید مجتمع الدراسة و عینتـه، و عملیـة توزیـع االسـتبانات و اسـتردادها، و أخیـرًا تـم 

  .SPSSالتطرق لعملیة تحلیل البیانات من خالل البرنامج االحصائي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلطار العملي للبحث و اختبار الفروض/رابعلاالفصل 
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  مقدمة:
للمنشـأة التـي یعمـل بهـا، كمـا أنـه بحاجـة إلـى  نتمـاءسان بحاجة إلى األمان و اإل العامل إن     

العالقة الطیبة بمـدیره و زمالئـه فـى العمـل، كـذلك فهـو بحاجـة إلـى احتـرام و  ،المكانة االجتماعیة
مسـتوى ، وهـذا و غیـره مـن األشـیاء مـن شـأنها أن تزیـد ، وتدریبـه قبـل العمـل أو أثنائـهاآلخـرین

هـذا  یهـدف و في العمـل، م، و یتحسن أدائهم، و بالتالي تزداد انتاجیتهینفي للعاملالرضا الوظی
هیكــل العمالـة الفلســطینیة، و هیكــل عــرض نتــائج الدراسـة المیدانیــة، حیــث سـیتم تبیــان الفصـل 

أهـم هـذا الفصـل سیوضح  أصحاب العمل، و هیكل منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة، كما
عمله، كما سیلقي بالعالقة بـین المتغیـرات المختلفـة و تأثیرهـا  فيالعامل  األشیاء التي یحتاجها

تقسـیم هـذا قـد تـم ، و أدائهـم ألعمـالهم مسـتوى ، و علـىللعـاملین الرضـا الـوظیفيمستوى على 
  الفصل إلى مبحثین و هما كاآلتي:

 
تــم تحلیــل هیكــل العمالــة الفلســطینیة، و هیكــل أصــحاب العمــل فــي منشــآت القطــاع حیــث      

  الصناعي في قطاع غزة، كما تم تحلیل هیكل منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة.
 

فــي هــذا المبحــث تــم اختبـــار فرضــیات البحــث، مــن خـــالل االعتمــاد علــى نتــائج الدراســـة      
  المیدانیة بشكل كبیر.
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خصائص منشآت عینة البحث حسب نتائج /المبحث األول
  الدراسة المیدانیة

  
  مقدمة:

یعطـــي هـــذا المبحـــث صـــورة عـــن خصـــائص منشـــآت عینـــة البحـــث حســـب نتـــائج الدراســـة      
  المیدانیة، حیث یبین:

  .هیكل العمالة الفلسطینیة في منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة-١
 هیكل أصحاب العمل في منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة.-٢

  هیكل منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة.-٣
طاع    /ھیكل العمالة الفلسطینیة في منشآت القطاع الصناعي في ق ً أوال

  غزة:
      

 
 

  المجموع  ٥٥-٤٦من ٤٥-٣٦من ٣٥-٢٦من ٢٥-١٥من ١٥أقل من
١٠٠ %٢.٦ %١٥.٢ %٣٩.٨ %٤١.٦  %٠.٨% 

سـنة، و التـي تعمـل ١٥) أن الفئة العمریة ممن هم دون سن ١-٤یتبین من الجدول رقم (     
، أمـا الفئـات العمریـة %٠.٨البشریة قـد شـكلت نسـبة في القطاع الصناعي و تقع خارج القوى 

، فـإن نسـبتها  ١٥التي تعمل في القطاع الصناعي و التي تجاوزت  ، األمـر الـذي %٩٩.٢عامًا
  .یشیر إلى أن الفئة الفتیة في القطاع الصناعي تمثل النسبة األكبر

٢- 
 

  المجموع  أرمل  أعزب  متزوج
١٠٠ %٠.٢ %٤٠.٦ %٥٩.٢% 

 
  المجموع  ال ینطبق ١٥-١٢من  ١١- ٨من  ٧- ٥من ٤من أقل 

١٠٠ %٤١.١ %١.٢ %٩.١ %٢١.٨ %٢٦.٨% 

) أن ما یزید علـى نصـف العینـة المبحوثـة متزوجـة، حیـث بلغـت ٢-٤یوضح الجدول رقم (     
، كمــا فــي القطــاع الصــناعي عــدد العــاملینإجمــالي مــن  %٥٩.٢نســبة العــاملین المتــزوجین 

بلـغ عـدد أوالدهـم أقـل  )%٢٦.٨النسبة األكبـر مـن المتـزوجین (ن ) أ٣-٤یوضح الجدول رقم (
أوالد،  ٧-٥بلــغ عــدد أوالدهــم مــن حیــث  ) مــن المتــزوجین%٢١.٨( نســبة ) أوالد، یلیــه٤مــن (
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. ٢٠٠٢١في  ام  شخصاً  ٦.٧علمًا بأن متوسط عدد أفراد األسرة في قطاع غزة بلغ نحو  
٣- 

یشـكل البنــاء التعلیمـي للمجتمــع عـامًال أساســیًا مـؤثرًا علــى كیـان و أداء منشــآت األعمــال،      
حسـب إحصـائیات  حیث أن المنشآت تأخذ احتیاجاتها من العمالـة مـن المجتمـع المحـیط بهـا، و

أما العـاملین  ،%٢.٩األمیین  العاملین لقطاع غزة، فقد بلغت نسبة ٢٠٠١الجهاز المركزي عام
، فیمـا بلغـت نسـبة العـاملین الـذین %١٥بلغـت نسـبتهم سـنوات دراسـیة  ٦-١الذین درسوا مـن 

-١٠، كـذلك بلغـت نسـبة العـاملین الـذین درسـوا مـا بـین %١٨.٢سـنوات  ٩-٧درسوا ما بـین 
سنة دراسیة فما فـوق بلغـت  ١٣، و أخیرًا فإن العاملین الذین درسوا %٢٩.٥سنة دراسیة  ١٢

، و هذا یعطـي مؤشـرًا علـى انخفـاض مسـتوى التعلـیم للعمالـة الفلسـطینیة، و ٢%٣٤.٤م نسبته
ــى نتــائج الدراســة المیدانیــة٤-٤(یتضــح مــن خــالل الجــدول المؤهــل أیضــًا تــدني  ) المســتند إل

  العلمي للعاملین في منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة.


 
  المجموع  بكالوریوس  دبلوم  ثانوي  إعدادي  ابتدائي

١٠٠ %٩.٨ %١٢.٨  %٢٤.٤ %٤٣ %١٠% 

شآت القطـاع الصـناعي فـي ) أن النسبة األكبر من العاملین في من٤-٤یبین الجدول رقم (     
مـن إجمـالي  %٥٣رحلة التعلیم اإلبتدائي واإلعدادي فقـط، حیـث شـكلوا نسـبة أنهوا مقطا  غزة 

عـــدد العـــاملین فـــي منشـــآت القطـــاع الصـــناعي، ممـــا یعطـــي داللـــة أن نســـبة ال بـــأس بهـــا مـــن 
العاملین یتمتعون بمستوى تعلیمي متدني، أما العاملون الذین أنهوا مرحلـة التعلـیم الثـانوي فمـا 

  ن عدد العاملین في منشآت القطاع الصناعي.م %٤٧فوق، فقد شكلوا نسبة 
٤- 

 
  المجموع  عامل یدوي معاون  عامل على اآللة  إداري(محاسب،سكرتیر)  مدیر عام

١٠٠ %٢٥.٥ %٦٣ %٥.٢ %٦.٣% 

أن ٥-٤( یتبــین مــن الجــدول رقــم      ــة، یلیــه % مــن العینــة ٦٣)  ــى اآلل ــة عمــال عل المبحوث

                                                
، دراسة ، تحلیل و رؤیة نقدیة٢٠٠٢ -١٩٩٤مسار االقتصاد الفلسطیني خالل األعوام راجي الصوراني،  ١

  .١٨، ص٢٠٠٣غیر منشورة، غزة، نوفمبر، 
، مایو، ٢٠٠١ يمسح القوى العاملة الفلسطینیة، التقریر السنوھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، الج ٢

٢٠٠٢.  
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  من عدد العاملین. %٢٥.٥ و قد شكلت، ١العمالة الیدویة المعاونة
٥- 

 
  المجموع  سنوات١٠أكثر من   سنوات١٠- ٧من سنوات٦- ٤من سنوات٣-١من   أقل من سنة

١٠٠ %٢.٢ %٢٨.١ %٣٩.٦ %٢٤.٩ %٥.٢% 

) أن غالبیـة مفـردات العینـة المبحوثـة، قـد عملـوا مـدة تراوحـت مـا ٦-٤یبین الجـدول رقـم (     
ســنوات فــي منشــآت القطــاع الصــناعي التــي تــم مســحها، و هــؤالء قــد شــكلوا نســبة  ٦-٤ین بــ

سـنوات، حیـث شـكلوا نسـبة ١٠-٧من العینة المبحوثة، یلیه العمالة التي عملـت مـن  %٣٩.٦
تـدني عـدد سـنوات عمـل العـاملین فـي منشـآت القطــاع  و یعتبـرمـن العینـة المبحوثـة،  %٢٨.١

العـاملین فـي أمـاكن  في سـوق العمـل الفلسـطیني و عـدم اسـتقرار الصناعي، مؤشرًا على التقلب
، أو فــي أى مكــان آخــر ، فمــا أن یتــاح للعامــل الفلســطیني العمــل فــي الســوق االســرائیليعملهــم

  حتى یترك العمل في منشآت القطاع الفلسطیني المحلي. 
٦- 

ً  إن صـاحب      عـلـى  العمـل فــي منشـآت القطـاع الخــاص یقـوم بعــرض أجـرًا معینـًا للعامــل بنـاء
العمل الذي سیقوم بإنجازه، و بقبول العامل األجـر یسـتطیع مباشـرة العمـل فـي المنشـأة،      و 
نظریًا لدى العامل الفلسـطیني الحریـة فـي التفـاوض علـى األجـر مـع صـاحب العمـل و لـه الحـق 

الحـد  هـذار، و لكن في الواقع العملي ال یستطیع العامل التفـاوض إلـى بقبول أو رفض هذا األج
و یعـي    مع صاحب العمل، حیث أن صاحب العمل یعي جیدًا ما هو األجر السائد فـي السـوق،

  .٢جیدًا معدالت البطالة المرتفعة في المجتمع الفلسطیني


 
أقل من 
٤٠٠ 

٤٠٠-
٦٠٠ 

٧٠٠-
٩٠٠  

١٠٠٠-
١٣٠٠  

١٤٠٠-
١٧٠٠  

١٨٠٠-
٢١٠٠  

٢٢٠٠-
٢٦٠٠  

٢٧٠٠-
٣٠٠٠  

٣١٠٠ 
  فأكثر

 المجموع

١٠٠ %٠.٤ %٣.٩ %٨ %٧.١ %٢٢.٥ %٢٤.٢ %٢٥.٧ %٦.٣ %١.٩% 

عمریــــة التــــي تتقاضــــى راتبــــًا شــــهریًا ) أن الفئــــة ال٧-٤كمــــا یتضــــح مــــن الجــــدول رقــــم (     
من عدد العاملین، علمـًا بـأن خـط الفقـر فـي قطـاع  %٨٠.٦قد شكلت نسبة فأقل شیكًال ١٧٠٠

                                                
   العمالة الیدویة المعاونة، ھى التي ال تعمل على اآللة، بل تقوم بعملیات یدویة، مثل عملیة الرفع و التنظیف ١

 .و التغلیف
منظمة العمل  –برنامج التشغیل الفلسطیني ،ھیة العملسیاسات األجور و رفا كامل المنسي، جمال صالح، ٢

  .٢٠٠٣،  www.mol.gov.ps نسخة الكترونیة، ، -الدولیة

http://www.mol.gov.ps
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، األمــر الــذي یشــیر إلــى ١شخصــاً  ٦.٧شــیكًال شــهریًا ألســرة مكونــة مــن  ١٧٠٤غــزة قــدر بنحــو 
، و یعتبـر تـدني ةتدني التعویضات التي یتقاضاها العاملون في القطـاع الصـناعي فـي قطـاع غـز 

غـزة، مـن أهـم األسـباب التـي ربمـا تفسـر قطـاع معدل األجور في منشآت القطـاع الصـناعي فـي 
  أسباب ارتفاع معدل دوران العمل فیها.

٧- 
معیـة العمـال العربیـة ، تحت اسم ج١٩٢٥لقد تم إنشاء أول تنظیم نقابي في فلسطین عام      

  .١٩٠٩الفلسطینیة، و كان األساس القانوني لها، هو قانون الجمعیات العثماني الصادر عام 
  ٣٣١و فـــي قطـــاع غـــزة، فـــإن أول قـــانون یســـمح بإنشـــاء نقابـــات عمالیـــة، األمـــر رقـــم:      

و     ، و قد صدر هذا األمر من قبل الحـاكم اإلداري المصـري لقطـاع غـزة، ١٩٥٤الصادر عام 
  .١٩٦٤بعد عشر سنوات من صدور األمر، تم إنشاء أول نقابة عمال في قطاع غزة عام 

تــم تكــوین االتحــاد العــام للنقابــات الفلســطینیة فــي قطــاع غــزة، و قــد قامــت  ١٩٦٥و ـفـ  ـعـ م 
، ١٩٨٠حتـى تـاریخ  ١٩٦٧السلطات اإلسرائیلیة بإغالق النقابات العمالیة في قطاع غـزة عـام 

  .٢اریخ اعید افتتاح النقابات العمالیة من قبل االحتالل اإلسرائیليالت هذاو بعد 
  :٣مایليالنقابي فوائد العمل و من      

و         رفع و تعمیق وعي العمـال لمصـالحهم و حقـوقهم، و االرتقـاء بمسـتواهم الثقـافي، -١
  تعزیز التضامن و التماسك فیما بینهم.

لعمــال حــول أجــورهم، و شــروط عملهــم، و إدارة دفــع أصــحاب العمــل إلــى التفــاوض مــع ا -٢
و       االستفادة من األرباح التـي تجنیهـا المنشـآت،التفاوض من أجل العمل، بل و أحیانًا 

  في اتفاقیات عمل جماعیة ملزمة للطرفین. هذاتثبیت كل 
ع عمالیــة فــي منشــآت القطــاالنقابــات للو یوضــح الجــدول التــالي نســبة العــاملین المنتمــین      

  الصناعي في قطاع غزة.
 

  ال  نعم  السؤال
  %٧٤.٣  %٢٥.٧  أنت عضو في النقابة

وا ) أن غالبیـــة المبحـــوثین ال ینتمـــون إلـــى نقابـــة، حیـــث شـــكل٨-٤یبـــین الجـــدول رقـــم (     
عضـو اللجنـة التنفیذیـة  هـذامن عدد العاملین في منشآت القطـاع الصـناعي، و یؤكـد  %٧٤.٣

                                                
  .١٨، صمصدر سابق ذكرهراجي الصوراني،  ١
اشكالیات ملین، "العمل النقابي بین المطلبي و السیاسي"، مركز الدیمقراطیة و حقوق العا جورج كرزم، ٢

  .٣٨، ص ١٩٩٩رام هللا،  ،العمل النقابي في فلسطین
  .٣٩المصدر السابق، ص  ٣
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، حیـث یؤكـد وجـود ضـعف فـي انتمـاء العـاملین للنقابـات العمالیـة، فقبـل ١التحاد عمال فلسـطین
اء العـاملین إلـى النقابـة ، تـراوح انتمـ٢٠٠٠انتفاضة األقصى الثانیة و التـي بـدأت فـي سـبتمبر 

، من عدد العاملین ككل، و یرى أن أسـباب ضـعف االنتمـاء النقـابي راجـع %٣٥، %٣٠ ما بین
  :  اآلتیةألسباب ل

ن أربــاب العمــل یرفضــون أن یكــون هنــاك عالقــة بــین العامــل و النقابــة، و إذا حــاول أى أ -١
عامـل القیــام بتشــكیل لجنـة نقابیــة فــي المنشـأة التــي یعمــل بهـا، فمصــیره الطــرد، و بالتــالي 

فــع الخــوف لــدى العامــل مــن فقــدان مصــدر رزقــه، یجعلــه یــرفض حتــى التفكیــر فــي فـ إن دا
  لنقابات العمالیة.لاالنتماء 

  جهل العامل الفلسطیني بأهمیة النقابة العمالیة، و ضرورة التأطر من خاللها. -٢
، و ذلــك لضــعف و تــوعیتهم االنتشــار بــین صــفوف العــاملین فــي ضــعف النقابــات العمالیــة -٣

  .قابات للقیام بالنشاطات المختلفةو ضعف اإلمكانیات المادیة للن قابي،الكادر الن
و قــد أدلــى العدیــد مــن المبحــوثین، أنهــم ال ینتمــون إلــى النقابــات، ذلــك أن قیــادة النقابــات     

مدعومــة مــن الســلطة الفلســطینیة و یعملــون ضــمن أجهزتهــا و یتقاضــون أجــورهم منهــا، و أن 
فلســـطین معمـــول لألحـــزاب و لـــیس للعمـــال، لكـــن عضـــو اللجنـــة  االتحـــاد العـــام لنقابـــات عمـــال

و   ،العام لنقابات عمـال فلسـطین التنفیذیة یرى أن السلطة لن تستطیع أن تحتوي قیادة االتحاد
أن جمیع أعضاء االتحاد هم فعًال كانوا من الطبقة العاملة، و أنهـم یتقاضـون أجـورهم فعـًال مـن 

تحـاد المادیـة، و یواصـل حدیثـه بـأن االتحـاد العـام لنقابـات أجهزة السـلطة، لضـعف إمكانیـات اال 
، أمـا فیمـا  عمال فلسطین كان له دور بارز في سن قانون العمـل الفلسـطیني المعمـول بـه حالیـًا
یتعلق بأن االتحاد معمول لألحزاب و لیس للعمـال، فیـرى أنـه ال یجـب فصـل العمـل النقـابي عـن 

  قضیة شعب فلسطین بعمالها و أفرادها.  العمل السیاسي، ألن هدف االتحاد یخدم
ـــى حقـــوق العامـــل یجـــب أن یكـــون مـــن مســـؤولیة       و علـــى وجـــه العمـــوم فـــإن الحفـــاظ عل

المؤسســات و الــوزارات المعنیــة فــي الســلطة الفلســطینیة، و لــیس فقــط مــن اختصــاص النقابــات 
یجـب أن یكـون مكفـوًال حقه  العمالیة، و بالتالي كان العامل منتمیًا أم لم یكن منتمیًا للنقابة فإن

  بحكم القانون.
طاع  في ق صناعي  شآت القطاع ال في من ثانیاً/ ھیكل أصحاب العمل 

  غزة:
١- 

 

                                                
 .مصدر سابق ذكرهمقابلة مع بكر الجمل،  ١
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 المجموع  فأكثر ٥٦  ٥٥-٤٦من  ٤٥-٣٦من  ٣٥-٢٦من ٢٥-١٥ من

١٠٠ %٠.٨ %٣٨.٦ %٤٧.٣ %١١.٧ %١.٦% 

شـكلت النســبة األكبـر مـن عــدد  ٥٥-٣٦) أن الفئــة العمریـة مـن ٩-٤یبـین الجـدول رقـم (     
ي یمتلكهـــا تــو ربمـــا ذلــك یـــدلل علــى الخبـــرة ال، %٨٥.٩أصــحاب العمـــل، حیــث شـــكلت نســبة 

  أنه كلما زاد عمر الفرد، زادت خبرته في مجال عمله.أصحاب العمل في مجال عملهم، حیث 
٢- 


 

  المجموع  دراسات علیا  بكالوریوس  دبلوم  ثانوي  اديإعد  ابتدائي
١٠٠ %٠.٨ %٨.٤ %٢١.٣ %٣١.٤ %٣٢.٢ %٥.٩% 

أن ١٠-٤یبــــین الجــــدول رقــــم (      ــــذین هــــم مــــدراء  %٦٩.٥)  مــــن أصــــحاب العمــــل، و ال
أن منشـآت القطـاع الصـناعي علـى لمنشآتهم، یحملون شهادة الثانویة العامة أو أقل، مما یـدل 

المنشـآت، و النهـوض و االرتقـاء بهـا،  هـذهءات العلمیـة القـادرة علـى قیـادة تحتاج لوجود الكفـا
ــك  ــیس مــن الضــروري أن یكــون مال كمــا تحتــاج أیضــًا لفصــل ملكیــة المنشــآت عــن إدارتهــا، فل
المشروع هو مدیره، وهذه النتائج التي تم الحصول علیها فیما یتعلق بالمؤهـل العلمـي ألصـحاب 

تي تم الحصـول علیهـا فـي بحـث حـول السـلوك اإلداري اإلسـتراتیجي العمل، تتوافق مع النتائج ال
مـن المـدراء یحملـون شـهادة  %٧٠الدراسـة أن  هـذهعند المدیر الفلسطیني، حیـث بینـت نتـائج 

  .١الثانویة العامة أو أقل
٣- 


 

  المجموع  أعزب  متزوج
١٠٠ %١.٣ %٩٨.٧% 

 


 
  المجموع  ال ینطبق  فأكثر١٦ ١٥-١٢من  ١١- ٨من ٧- ٥من ٤أقل من 
١٠٠ %١.٧ %٠.٨ %١٠.٩ %٣٦.٤ %٤١  %٩.٢% 

) أن غالبیـة أصـحاب العمـل متزوجـون، كمـا یبـین الجـدول ١١-٤یتضح من الجـدول رقـم (     
                                                

  -دراسة حالة في قطاع غزة - ماجد الفرا، " آراء حول السلوك اإلداري االستراتیجي عند المدیر الفلسطیني ١
  .٦٩، ص ٢٠٠٣غزة،  ،١١مجلد  ،١٢، عدد الجامعة اإلسالمیةمجلة " 



١١١  

أوالد،  ٧-٥) أن النســبة األكبــر مــن هــؤالء المتــزوجین قــد بلــغ عــدد أوالدهــم مــن ١٢-٤رـقـم (
مـن المتـزوجین، حیـث بلـغ  %٣٦.٤ن، یلیـه نسـبة من عـدد المتـزوجی %٤١حیث شكلوا نسبة 
، و هذه النسب تعطي مؤشرًا على ارتفاع معدل اإلعالة لـدى مـالك  ١١-٨عدد أوالدهم من  ولدًا

  منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة.
  :ثالثاً/ ھیكل منشآت القطاع الصناعي  في قطاع غزة

 

١- 
 
صناعة   البیان

  المالبس
المعادن 
  الالفلزیة

صناعة 
  األثاث

المعادن عدا   أخرى 
  الماكینات

المنتجات 
  الغذائیة

صناعة 
  الخشب

  المجموع 

 %١٠٠ %٥ %١٣.٩ %١٣ %٩.٥ %٥.٤ %٢٣.٢ %٣٠  المئویة النسبة

 ٤٦٢ ٢٣ ٦٤ ٦٠ ٤٤ ٢٥ ١٠٧ ١٣٩  التكرار

) أن العــدد األكبــر مــن عینــة البحــث هــم مــن صــناعة المالبــس       ١٣-٤یبــین الجــدول رقــم (     
الصــناعة تمتـــاز  هـــذهمــن عینـــة البحــث، ذلــك أن  %٣٠و المنســوجات، حیــث بلغـــت نســبتهم 

عة المعادن الالفلزیة، حیث بلغت نسبة العـاملین فـي هـذه الصـناعة بالكثافة العمالیة، یلیه صنا
  من عدد العاملین. %٢٣.٢
٢- 

 
  مساهمة خصوصیة  تضامن   منشأة فردیة

٢٥.١ %١٢.٦ %٦٢.٣% 

) أن غالبیــة منشــآت القطـــاع الصــناعي فــي قطــاع غــزة، هـــى ١٤-٤یبــین الجــدول رقــم (     
المستشـار االقتصـادي لـوزارة ، أى أنهـا منشـآت عائلیـة ذات طـابع حرفـي، و یـرى منشآت فردیـة

أن الطابع العائلي للمنشآت الصناعیة مرتبط بجانب كبیـر بتـاریخ الصـناعات  ١االقتصاد الوطني
یـرى أن كمـا  ،و هذا الطابع العائلي یعكس طبیعة التركیبة العائلیـة للمجتمـع الفلسـطیني نفسها،

، فحتـى هـذا التـاریخ ال یوجـد اقتصـاد مسـتقل ضعیفةتجربة االقتصاد الوطني الفلسطیني مازالت 
  و سیطرة على المعابر و الحدود. 

٣- 
عراض أنــواع اآلالت المســتخدمة فــي منشــآت القطــاع الصــناعي یعطــي مؤشــرًا عــن إن اســت     

  المستوى التكنولوجي المستخدم في تلك المنشآت.

                                                
  .٢٨/١٠/٢٠٠٣مقابلة مع سامي أبو ظریفة، المستشار االقتصادي لوزارة االقتصاد الوطني، غزة،  ١
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١٥- ٤ 
  المجموع  أوتوماتیكیة نصف أوتوماتیكیة یدویة
١٠٠ %٥٢.٢ %٤٧.٦ %٠.٢% 

) أن مـا یقـارب مـن نصـف اآلالت المسـتخدمة فـي منشـآت ١٥-٤یتضح من الجدول رقـم (     
  القطاع الصناعي، هى آالت نصف أوتوماتیكیة، والنصف اآلخر أوتوماتیكیة.

، حول محددات و آفاق التصنیع في قطـاع غـزة ١دراسة قام بها عكاشة و أبو ظریفةو  ي      
تعتمـد فـي إنتـاج  ٢أن المنشآت الصـغیرة فـي القطـاع الصـناعيج الدراسة دلت نتائ، ١٩٩٢عام 

منتوجاتهــا بشــكل أساســي علــى اآلالت الیدویــة، و هــذه المنشــآت تســتخدم اآلالت األوتوماتیكیــة 
، أمــا المنشــآت كبیــرة الحجــم %٢٥، و تســتخدم اآلالت نصــف األوتوماتیكیــة بنســبة %٨بنسـبة 

، و اآلالت نصـــف األوتوماتیكیـــة بنســـبة %٣٣تیكیـــة بنســـبة فإنهـــا تعتمـــد علـــى اآلالت األوتوما
و یعلــل عكاشــة و أبــو ظریفــة الســبب فــي اســتخدام منشــآت القطــاع الصــناعي لــآلالت ، %٣٨

النتـائج التـي ، إن البسیطة، هو أن اآلالت البسیطة تسهل صیانتها، و تصنع قطع غیارها محلیاً 
فــي مــا یتعلــق بنــوع اآلالت المســتخدمة فیدراســة عكاشــة و أبــو ظریفــة فــي تــم الحصــول علیهــا 

تختلـف عـن نتـائج الدراسـة المیدانیـة التـي قامـت بهــا منشـآت القطـاع الصـناعي فـي قطـاع غـزة 
أنـه مـع قـدوم السـلطة  دراسـة عكاشـة و أبـو ظریفـة دراسـة قدیمـة، كمـاناتج أن و ذ ك الباحثة، 
قـــانون تشـــجیع  ، قامـــت بتشـــجیع االســـتثمار، حیـــث ســـنت١٩٩٣الفلســـطینیة عـــام الوطنیـــة 

  ، و بالتالي فإن هیكلیة منشآت القطاع الصناعي قد تغیرت.١٩٩٨لسنة  )١االستثمار رقم (
٤- 

 
  المجموع  من الباطنتعاقد   بشكل مستقل تعمل  البیان
 ٤١ ٢٥ ١٦  التكرار

 %١٠٠ %٦١ %٣٩ المئویة النسبة

) أن النسـبة األكبــر مــن المنشــآت التـي تعمــل فــي صــناعة ١٦-٤یتبـین مــن الجــدول رقــم (     
 ٣المالبس تعمل من الباطن، و على حد تعبیر المدیر التنفیذي التحاد أصـحاب مصـانع الخیاطـة

تعمــل مــن البــاطن لصــالح الشــركات تلــك الصــناعة فــي عــدد المصــانع العاملــة  مــن %٨٥فــإن 
أصـــحاب مصـــانع الخیاطـــة أن العمـــل و یعتبـــر بشـــكل مســـتقل،  %١٥تعمـــل  فیمـــااإلســـرائیلیة، 

                                                
، طبعــة دراســة میدانیــة-محــددات و آفــاق التصــنیع فــي قطــاع غــزةمحمــود عكاشــة، ســامي أبــو ظریفــة،  ١

  .٤١، ص١٩٩٢أولى،القدس، نوفمبر، 
أن المنشآت صغیرة الحجم ھى التي توظف أقل من ثمانیة عمال، أما المنشآت  ة، و أبو ظریفاعتبر عكاشة ٢

 الكبیرة فھى التي توظف ثمانیة عمال على األقل.
  .مصدر سابق ذكرهمقابلة مع الحسن بكر،  ٣
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لصالح الشركات االسرائیلیة أفضل بكثیـر مـن العمـل للسـوق المحلـي، فـاألجور التـي یتقاضـونها 
و یعتبــرون أن المصــانع التــي  االنتــاج للســوق المحلــي، لقــاء عملهــم أفضــل بكثیــر فیمــا لــو تــم

    یتاح لها العمل للسوق اإلسرائیلي تحقق عائد أفضل من التي تعمل لصالح السوق المحلي.

  اختبار فرضیات البحث/المبحث الثاني
  

  مقدمة:
الرضـا علـى  لتوضیح مدى تأثیر بیئة العمل في منشـآت القطـاع الصـناعي فـي قطـاع غـزة،     

أدائهم ألعمالهم، فإنه تم فـي هـذا المبحـث اختبـار فرضـیات الدراسـة، وذلـك یفي للعاملین، و الوظ
ـــابالت مـــع ذوي العالقـــة،  مـــن خـــالل االعتمـــاد علـــى نتـــائج الدراســـة المیدانیـــة، و إجـــراء المق

  وفرضیات الدراسة كاآلتي:
لعمـر، الحالـة توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة بـین السـمات الشخصـیة للعـاملین (الجـنس، ا -١

) في منشآت القطاع الصـناعي فـي ، عدد سنوات العملاالجتماعیة، المهنة، المؤهل العلمي
  و مستوى الرضا الوظیفي لدیهم، و مستوى أدائهم ألعمالهم. قطاع غزة،

توجـد فـروق ذات داللــة بـین العـاملین فــي منشـآت القطــاع الصـناعي فـي قطــاع غـزة حــول  -٢ 
 زى لعامل الجنس.بعض عناصر بیئة العمل تع

توجــد فــروق ذات داللــة بــین العــاملین فــي منشــآت القطــاع الصــناعي فــي قطــاع غــزة حــول  -٣
 بعض عناصر بیئة العمل تعزى لنوع العمل الذي یؤدیه العاملون.

توجــد عالقــة ارتباطیـــة ذات داللــة بـــین بعــض عناصــر بیئـــة العمــل المادیـــة للعــاملین فـــي  -٤
ــوظیفي لــدیهم، و مســتوى  منشــآت القطــاع الصــناعي فــي قطــاع غــزة، و مســتوى الرضــا ال

 أدائهم ألعمالهم. 

المقدمـة  ادیـة، و الحـوافز المعنویـةتوجد عالقة ارتباطیـة ذات داللـة بـین بعـض الحـوافز الم -٥
للعاملین في منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة، و مسـتوى الرضـا الـوظیفي لـدیهم، و 

 مستوى أدائهم ألعمالهم.

ــة بــین تطبیــق بعــض عناصــر قــانون العمــل الفلســطیني،     توجــد ع -٦  القــة ارتباطیــة ذات دالل
و         و مستوى الرضا الوظیفي للعاملین في منشآت القطـاع الصـناعي فـي قطـاع غـزة،

 مستوىأدائهم ألعمالهم.
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ــى/  ــة الفرضــیة األول ــة إرتباطی ــة توجــد عالق ــین ذات دالل الســمات ب
صیة في من الشخ عاملین  غزة و لل طاع  في ق صناعي  طاع ال شآت الق

  ، و مستوى أدائھم ألعمالھم:مستوى الرضا الوظیفي لدیھم

 

  عامل االرتباط بیرسونم  معامل التوافق  مربع كاى تربیع  البیان
  ٠.٢٥-  ٠.٠٩٨  ٠.٣٥٠  الجنس
 ٠.٢٤٧-  ٠.١٢٢ ٠.٢٧٠  العمر

 ٠.٢٧٣  ٠.٠٧٩ ٠.٣٧٥  الحالة االجتماعیة

 ٠.٢٤٥  ٠.١٨٨ ٠.٢٥٠  المهنة

  ٠.٥٧-  ٠.٦١  ٠.٠٠٣  المؤهل العلمي
  ٠.٣١٢  ٠.٣٩٧  ٠.٠٤٨  عدد سنوات العمل

      


 
  معامل االرتباط بیرسون  معامل التوافق  مربع كاى تربیع  البیان
 ٠.٢٥٠ ٠.٠٩٨ ٠.٣٤٢  الجنس

 ٠.٠٠٧ ٠.٢٢٦ ٠.٠٧٠  العمر

 ٠.١٤٨ ٠.١٧٣ ٠.٠٧٧  الحالة االجتماعیة

 ٠.١٥٧ ٠.٢١٨ ٠.٠٦٢  المهنة

  ٠.٤٧٠ ٠.٥٦١ ٠.٠٠٠  المؤهل العلمي
  ٠.٢١٠  ٠.٢٩٥  ٠.٠٤٣  عدد سنوات العمل

) وجود ارتباط بین المؤهل العلمي للعاملین فـي منشـآت ١٧-٤یتبین من الجدول رقم (كما      
ــدیهم، حیــث یتبــین أن  معامــل التوافــق یســاوي القطــاع الصــناعي و مســتوى الرضــا الــوظیفي ل

، ممـا یعنـي وجـود عالقـة ارتباطیـة ٠.٥٧-معامل االرتباط بیرسون یساوي، كما تبین أن ٠.٦١
عكسیة بین مستوى الرضا الوظیفي و المؤهل العلمي، أى أنه كلما زادت الدرجة العلمیـة لألفـراد 

ــاملین، قــل مســتوى الرضــا الــوظیفي لــدیهم، و تبــدو  النتیجــة منطقیــة، حیــث أنــه مــن  هــذهالع
لثانویـة أو الجامعیـة و یعمـل الصعب أن یكون الفرد راضیًا عن عمله و هو من حملة الشـهادة ا
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فالعامل األكثر تعلمًا یكـون أقـل رضـا عـن العمـل مـن  كعامل على اآللة، أو كعامل یدوي معاون،
، و ربما یرجع هذا إلى أن طموحـات الفـرد األكثـر تعلمـًا تكـون مرتفعـة مقارنـة  العامل األقل تعلمًا

خـالل و كمـا یتضـح مـن   راضیًا به،  و هبالعامل األقل تعلمًا و الذي یكون في العادة قانعًا بعمل
) أن العـاملین فـي منشـآت القطـاع الصـناعي ممـن یحملـون الشـهادة الثانویــة ٤-٤جـدول رقـم (

 من عدد العاملین، كما یتبـین مـن الجـدول% ٤٧أو الدبلوم أو الشهادة الجامعیة، كانت نسبتهم
لعـاملین، (الجـنس، العمـر، ضعف العالقة االرتباطیة بین السـمات الشخصـیة األخـرى ل )١٧-٤(

، و و مسـتوى الرضـا الـوظیفي لـدیهم        )، ، عـدد سـنوات العمـلالحالـة االجتماعیـة، المهنـة
باستثناء المؤهل العلمي، فإن العاملین بغض النظـر و النتیجة أیضًا منطقیة، ذلك أنه  هذهتبدو 

فــي  مجــالمارســونه، فــال عــن جنســیتهم أو عمــرهم أو حــالتهم االجتماعیــة أو نــوع العمــل الــذي ی
تفكیــرهم لرضــا وظیفــي أو عدمــه، خصوصــًا فــي ظــل األوضــاع االقتصــادیة الســیئة الســائدة فــي 

كـذلك فـإن العـاملین فـي الغالـب یعملـون المجتمع الفلسطیني، فالمهم هو الحصول علـى العمـل، 
    عدمه. أو في منشآت عائالتهم أو ذویهم، و هنا ال مجال للتفكیر في مسألة الرضا الوظیفي

بـین المؤهـل العلمـي للعـاملین  معنویـة) وجـود عالقـة ١٨-٤الجدول رقم (من بین تیكذلك       
، كمــا تبــین أن هـــذا ٠.٠٠٠و مســتوى أدائهــم ألعمــالهم، حیــث أن قیمــة كـــاى تربیــع تســاوي 
، كمـا تبـین مـن خـالل ٠.٥٦١االرتباط قوي، حیث تبین مـن الجـدول أن معامـل التوافـق یسـاوي 

رتباط بیرسون أن العالقـة بـین المؤهـل العلمـي و مسـتوى أداء العـاملین موجبـة، حیـث معامل اال 
، ممـا یعنـي وجـود ارتبـاط طـردي بـین المؤهـل ٠.٤٧٠تبین أن معامـل االرتبـاط بیرسـون یسـاوي 

أن أداء العــاملین یتحســن كلمــا زاد  حیـثو مســتوى أداء العــاملین، و هـذا أمــر منطقــي،  العلمـي
بـــین الســـمات الشخصـــیة األخـــرى  ارتبـــاط ضـــعیفوجـــود  تبـــین، كمـــا ملینللـعــا المؤهـــل العلمـــي

و             )،، عـــدد ســـنوات العمـــلللعـــاملین، (الجـــنس، العمـــر، الحالـــة االجتماعیـــة، المهنـــة
  مستوى أدائهم ألعمالهم.

یةالفرضیة الثا بی/ ن لة  فروق ذات دال شآت  ن توجد  في  من عاملین  ال
عزى القطاع الصناعي في قطاع غزة حول  مل ت ئة الع بعض عناصر بی

  لعامل الجنس.   
و    بتشغیل النساء فـي بعـض المهـن البسـیطة، تقوم قطا  غزة هناك بعض المنشآت في      

قطــاع غــزة یكــون االهتمــام عــادة بتشــغیل النســاء فــي  يبــأجور منخفضــة مقارنــة بالرجــال، و فــ
ور متدنیـــة نوعـــًا مـــا مقارنـــة الصــناعات الكثیفـــة التـــي تحتـــاج إلـــى أیـــدى عاملــة كثیـــرة، و بـــأج

بالرجــال، مثــل صــناعة المالبــس و المنســوجات، و صــناعة المــواد الغذائیــة، خصوصــًا أن هــذه 
مــع العــادات و التقالیــد االجتماعیــة الســائدة فــي قطــاع غــزة، حیــث یكــون العمــل األعمــال تــتالئم 

، و ال یحتاج إلى تشـغیل آالت ثقیلـة، و یوضـح جـدول  ،لرجـالكمـا أنـه ال یوجـد اخـتالط با داخلیًا
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  .١) نسبة عمل النساء في صناعة المالبس و النسیج١٩-٤(
  
  

 
  المجموع  انثى  ذكر   البیان
 %١٠٠ %٣٥.٣ ٦٤.٧  النسبة

 ١٣٩  ٤٩ ٩٠  العدد

مــــن العــــاملین فــــي صــــناعة المالبــــس            %٣٥.٣) أن نســــبة ١٩-٤لجــــدول رقــــم (یبــــین ا     
و المنســوجات هــم نســاء، و نتــائج هــذه الدراســة ال تتعــارض مــع دراســة قــام بهــا عكاشــة و أبــو 
ظریفة، حیث بینت الدراسة التي قاموا بها، أن نسـبة مشـاركة المـرأة فـي قـوة العمـل فـي مصـانع 

  .٢%٣٣.٥٣ المالبس في قطاع غزة هى


 
الوسط الحسابي    السؤال

 للذكور
الوسط الحسابي 

 لإلناث
اختبار 
  لیفین

 ٠.٠٠٠ ٣.٤١ ٢.٧٨  اتشعر باالنتماء و الوالء للمنشأة التي تعمل به

في حالة توقف اإلنتاج أثناء العمل ألسباب ال شأن للعامل بها یتم خصم 
  زمن توقف اإلنتاج من أجرك

٠.٠٠٠ ١.٣٣ ٣.٩٢ 

 ٠.٠٠٠ ٤.٠٢ ٣.١٩  إذا كنت في إجازة أنت على استعداد لقطع إجازتك لظرف طارئ بالعمل

 ٠.٠٠١ ٣.٣٧ ٢.٩١  درجة رضاك عن اإلضاءة في المنشأة

 ٠.٠٠٢ ٣.٢٢ ٢.٨١  رجة رضاك عن مدى مالءمة العمل لمیولك و مؤهلك الدراسيد

 ٠.٠٠٥ ٣.٢٩ ٢.٩٣  درجة رضاك عن مدى التعاون و التنسیق بین العاملین

 ٠.٠١٣ ٣.٣٣ ٢.٩٧  درجة رضاك عن النظافة العامة لمكان العمل

 ٠.٠٣٢ ٣.٥١ ٣.٢٥  من قبل صاحب العمل في معاملة العاملین عدالة و مساواةیوجد 

 ٠.٠٣٥ ٣.٥١ ٣.١٩  درجة رضاك عن مدى توافر مرافق صحیة في المنشأة

 ٠.٠٣٨ ٢.٧٦ ٣.١  تتغیب عن العمل

)، وجـود بعـض االختالفـات فیمـا یتعلـق بـبعض عناصـر ٢٠-٤كما یتبین من الجدول رقم (     
بیئــــة العمــــل داخــــل منشــــآت القطــــاع الصــــناعي تعــــزى لعامــــل الجــــنس، فقــــد أظهــــر اختبــــار 

)Independent-Sample Test(  من خالل إیجاد الوسـط الحسـابي لهـذه العناصـر، وجـود فـروق
 Levene's(بین بعض عناصر بیئة العمل الداخلیة تعزى لعامل الجنس، كمـا أكـد اختبـار لیفـین 

                                                
            المالبس عملن  قط في  ناعةفي الدراسة المیدانیة التي قامت بھا الباحثة، تبین من النتائج أن النساء  ١

 و المنسوجات.
  .٦٩، ص مصدر سابق ذكرهمحمود عكاشة، سامي أبو ظریفة،  ٢
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Test(  ممـا یـدل علـى عـدم ٠.٠٥وجود هذه الفروق، حیث تبین أن مستوى المعنویة أقـل مـن ،
مجتمع اإلناث في العناصر سابقة الذكر، و قد كان أكثر هـذه الفـروق  تجانس مجتمع الذكور و

  :في اآلتي قوةً و تباینًا بین مجتمعي الذكور و اإلناث
و االنـاث عنصـر االنتمـاء و الـوالء للمنشـأة التـي یعملـون فیهـا، لقـد أبـدى مجتمـع الـذكور  -١

لتــي یعملــون بهــا، حیــث أن ا آتفیمــا یتعلــق بانتمــائهم و والئهــم للمنشــبشــكل متوســط موافقــًة 
فـین ، كمـا بـین اختبـار لی٣.٤١، ٢.٧٨یسـاوي للذكور و اإلناث علـى التـوالي الوسط الحسابي 

و اإلنـــاث فیمـــا یتعلـــق باالنتمـــاء و الـــوالء للمنشـــأة التـــي وجـــود فـــروق بـــین مجتمعـــي الـــذكور 
  .٠.٠٠٠یعملون بها، حیث اختبار لیفین یساوي 

موافقـة فیمـا یتعلـق عـدم العامل، لقد أبدا مجتمع الذكور  خصم زمن توقف اإلنتاج من أجر -٢
، أمــا ٣.٩٢بخصــم زمــن توقــف اإلنتــاج مــن أجــورهم، حیــث تبــین أن الوســط الحســابي یســاوي 

ــة ــذا العنصــر، حیــث أن الوســط الحســابي  بشــدة مجتمــع اإلنــاث فقــد أبــدا موافق فیمــا یتعلــق به
تمعـي الـذكور و اإلنـاث بشـأن هـذا ، كما بـین اختبـار لیفـین وجـود فـروق بـین مج١.٣٣یساوي 

  .٠.٠٠٠العنصر، حیث اختبار لیفین یساوي 
قطع اإلجازة لظرف طارئ بالعمل، لقد أبدا مجتمع الذكور موافقة بشكل متوسـط فیمـا یتعلـق  -٣

، أمــا ٣.١٩بقطــع إجــازتهم لظــرف طــارئ فــي العمــل، حیــث تبــین أن الوســط الحســابي یســاوي 
وافقــة فیمــا یتعلــق بهــذا العنصــر، حیــث أن الوســط الحســابي مجتمــع اإلنــاث فقــد أبــدا عــدم الم

، كما بین اختبار لیفین وجـود فـروق بـین مجتمعـي الـذكور و اإلنـاث فیمـا یتعلـق ٤.٠٢یساوي 
  .٠.٠٠٠بهذا العنصر، حیث اختبار لیفین یساوي 

ضیة ال شآت ت :ثالثةالفر في من عاملین  بین ال لة  فروق ذات دال جد  و
عزى  بعض غزة حول القطاع الصناعي في قطاع مل ت ئة الع عناصر بی

      لنوع العمل الذي یؤدیھ العاملون:
 %٦٣ تشـكل ) سابق الذكر تبین أن العمالـة التـي تعمـل علـى اآللـة٥-٤من الجدول رقم (     

 %٢٥.٥ فتشـكلمن عدد العاملین في منشآت القطاع الصناعي، أما العمالـة الیدویـة المعاونـة 
یوضــح بعــض الفــروق فــي عناصــر بیئــة العمــل  )٢١-٤( دول التــاليمـن عــدد العــاملین، و الجــ

    في منشآت القطاع الصناعي. تعزى لنوع العمل الذي یؤدیه العاملون


 
الوسط الحسابي للعمالة   السؤال

  التي تعمل على اآللة
الوسط الحسابي للعمالة 

  الیدویة المعاونة
اختبار 
  لیفین

  ٠.٠٠٠ ٣.٣٩ ٢.٧١  درجة رضاك عن وضوح العمل وتحدیده
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  ٠.٠٠٠  ٣.٩٦ ٢.٦٤  درجة رضاك عن العالقة مع زمالئك في العمل
 ٠.٠٠٢ ٣.٤٣ ٣.٠٦  رضاك عن اهتمام اإلدارة بالعاملین و بمشاكلهمدرجة 

 ٠.٠٠٣ ٣.٨٤ ٣.١٥  درجة رضاك عن الشعور باألمن الوظیفي

 ٠.٠٠٥ ٣.٥٢ ٣.٢٧  من قبل صاحب العمل في معاملة العاملیندالة یوجد ع

 ٠.٠١٠ ٣.٠٧ ٢.٨٢  تشعر باالنتماء و الوالء للمنشأة التي تعمل بها

وجـود بعـض االختالفـات فیمـا یتعلـق بـبعض عناصـر  )٢١-٤ن الجدول رقـم (كما یتضح م     
، فقــد أظهــر فــي منشــآت القطـاع الصــناعي بیئـة العمــل تعــزى لنـوع العمــل الــذي یؤدیــه العـاملون

من خالل إیجاد الوسـط الحسـابي لهـذه العناصـر، وجـود ) Independent-Sample Test(اختبار 
ى لنـوع العمـل الـذي یؤدیـه العـاملون، كمـا أكـد اختبـار فروق بین بعض عناصر بیئـة العمـل تعـز 

، ٠.٠٥وجـود هـذه الفـروق، حیـث تبـین أن مسـتوى المعنویـة أقـل مـن  )Levene's Test(لیفین 
و مجتمــع العمالــة الیدویــة  ممــا یــدل علــى عــدم تجــانس مجتمــع العمالــة التــي تعمــل علــى اآللــة،

  هذه الفروق تباینًا بین هذین المجتمعین:المعاونة في العناصر سابقة الذكر، و قد كان أكثر 
مـن متوسـط درجة وضوح العمل و تحدیده، لقد أظهرت العمالة التي تعمل على اآللة مسـتوى  -

 كمــا، ٢.٧١الرضــا الــوظیفي فیمــا یتعلــق بوضــوح العمــل و تحدیــده، حیــث الوســط الحســابي 
ظیفي فیمـا یتعلـق بهـذا الرضـا الـو  أیضًا مسـتوى متوسـط مـنأظهرت العمالة الیدویة المعاونة 
، و قــد أكــد اختبــار لیفــین وجــود فــروق بــین مجتمــع ٣.٣٩العنصــر، حیــث الوســط الحســابي 

العمالة التي تعمل على اآللة، و مجتمع العمالـة الیدویـة المعاونـة فیمـا یتعلـق بهـذا العنصـر، 
  .٠.٠٠٠حیث اختبار لیفین یساوي 

رضــا عـن عالقتهـا مــع لتــي تعمـل علـى اآللـة العالقـة مـع زمـالء العمــل، لقـد أظهـرت العمالـة ا -
ــا فــي العمــل،  ــرت العمالــة ٢.٦٤ یســاوي الوســط الحســابيتبــین أن حیــث زمالئه ، فیمــا أظه

، و قـد ٣.٩٦الرضا فیمـا یتعلـق بهـذا العنصـر، حیـث الوسـط الحسـابي عدم الیدویة المعاونة 
و مجتمـع العمالـة  أكد اختبار لیفـین وجـود فـروق بـین مجتمـع العمالـة التـي تعمـل علـى اآللـة

  .٠.٠٠٠الیدویة المعاونة فیما یتعلق بهذا العنصر، حیث اختبار لیفین یساوي 
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عض ذات داللة بین ارتباطیة توجد عالقة : رابعةالفرضیة ال صر ب عنا
طاع  في ق صناعي  طاع ال شآت الق في من عاملین  یة لل مل الماد ئة الع بی

  مستوى أدائھم ألعمالھم:، و غزة و مستوى الرضا الوظیفي لدیھم
إن تــوافر ظــروف عمــل مادیــة مــن إضــاءة و تهویــة و نظافــة مكــان العمــل و تــوافر مرافــق      

غرفـــة طعـــام، مـــن شـــأنه أن یرفـــع الـــروح المعنویـــة للعـــاملین، ممـــا یجعلهـــم ینتمـــون و صـــحیة 
و    هم، للمنشآت التي یعملون بها، و بالتالي یزداد رضاهم الوظیفي، و یتحسن أدائهـم ألعمـال

عناصــر بعــض تبــین العالقــة بــین  )٢٦-٤، ()٢٥-٤،()٢٤-٤()،٢٣-٤()،٢٢-٤الجــداول (
  ، و مستوى أدائهم ألعمالهم.بیئة العمل المادیة ومستوى الرضا الوظیفي للعاملین


 

 اضٍ   السؤال
  بشدة

متوسط    اضٍ 
  الرضا

غیر راضٍ   غیر راضٍ 
  بشدة

الوسط   المجموع
  الحسابي

 ٣.١٢ %١٠٠ %٣.٥ %٣٥.٧ %٣٤.٦ %٢١.٤ %٤.٨  درجة رضاك:عن التكییف(التهویة، التدفئة) 

 ٢.٩٥ %١٠٠ %٢.٢ %٣٠.١ %٣٥.٥ %٢٥.٥ %٦.٧  درجة رضاك عن:اإلضاءة في المنشأة

 ٣ %١٠٠ %٣ %٣١.٥ %٣٤.٤ %٢٥.٣ %٥.٨  نظافة مكان العمل درجة رضاك عن:

 ٢.٠٧ %١٠٠ %٠.٤ %١.٨ %٦.٥ %٨٧ %٤.٣  درجة رضاك عن: موعد بدء العمل

 ٣.٢٣ %١٠٠ %٥.٦ %٤١.٨ %٢٧.٥ %١٩.٧ %٥.٤  درجة رضاك عن: مدى توافر مرافق صحیة 

درجة رضاك عن: مدى توافر غرفة طعام أو 
  افتیریا في المنشأةك

٣.٧١ %١٠٠ %١٦.٧ %٥٣ %١٦.٩ %١١ %٢.٤  

 


 
موافق   السؤال

  بشدة
غیر موافق   غیر موافق  محاید  موافق

  بشدة
الوسط   المجموع

  الحسابي
 ٢.٧٤ %١٠٠ ٠.٤ %٤٢.٧ %١.٣ %٤١.٤ %١٤.٢  إلى أى مدى یتوافر التكییف(التهویة،التدفئة) 

 ١.٩٢ %١٠٠ - %٤.٦ %٠.٤ %٧٧.٨ %١٧.٢  إلى أى مدى تتوافر اإلضاءة في المنشأة؟

 ١.٩ %١٠٠ - %٣.٣ - %٧٩.٥ %١٧.٢  ؟إلى أى مدى تتوافر النظافة العامة 

 ٢.١٨ %١٠٠ ٢.٩ %١١.٤ %٠.٤ %٧١.٥ %١٣.٨  ؟صحیة ال مرافقالتوافر إلى أى مدى ت



١٢٠  

 ٣.٨٨ %١٠٠ ٢٠.٥ %٦٥.٣ %٠.٤ %٩.٢ %٤.٦  ؟إلى أى مدى تتوافر غرفة طعام أو كافتیریا 
 
 

 

 

 


 

المالبس  و   السؤال
  المنسوجات

المعادن 
  الالفلزیة

المعادن   أخرى  األثاث
عدا 

  الماكینات

المنتجات 
  الغذائیة 

  الخشب

  ٣.٣٩         ٢.٣   ٣.٢٨  ٢.٩٣     ٣.٢٤    ٣.٠٩     ٣.٤٣  عن التكییف(التهویة، التدفئة) درجة رضاك
  ٣.٠٩   ٢.١١   ٣.١٣  ٢.٦٥  ٢.٩٢   ٣.٠١     ٣.٣١  درجة رضاك عن:  اإلضاءة 

 ٣.٢٢ ١.٩٤ ٣.١ ٢.٩٣ ٣   ٣.٢١      ٣.٢٩  للمنشأةدرجة رضاك عن: النظافة العامة 

   ٢.١٣ ٢.٢٢    ١.٩٥   ٢.١٦   ٢.١٢     ٢.٠٢     ٢.٠٤  درجة رضاك عن: موعد بدء العمل
  ٣.٤٨    ٢.٢٧    ٣.٨  ٢.٩٨   ٣.٢   ٣.٣٢     ٣.٣٩  درجة رضاك عن: مدى توافر مرافق صحیة

درجة رضاك عن: مدى توافر غرفة طعام أو 
  كافتیریا

٣.٨٧  ٣.٠٢    ٤.٢٨   ٣.٧١     ٣.٨    ٣.٨٨      ٣.٦٩   


 

  معامل التوافق  قیمة كاى تربیع  الســؤال
 ٠.٥٢٤ ٠.٠٠٠  درجة رضاك عن: التكییف(التهویة،التدفئة) في المنشأة

 ٠.٥١١ ٠.٠٠٠  درجة رضاك عن: اإلضاءة في المنشأة؟

 ٠.٤٩٦ ٠.٠٠٠  درجة رضاك عن: النظافة العامة لمكان العمل؟

 ٠.٤٨٩ ٠.٠٠٠  د بدء العمل؟درجة رضاك عن: موع

 ٠.٤٦٥ ٠.٠٠٠  درجة رضاك عن: مدى توافر مرافق صحیة في المنشأة؟

 ٠.٣٩٨ ٠.٠٠٠  درجة رضاك عن: مدى توافر غرفة طعام أو كافتیریا في المنشأة؟


 

قیمة كاى   السؤال 
 تربیع

معامل 
  التوافق

 ٠.٦٧٢ ٠.٠٠٠  درجة رضاك عن: اإلضاءة في المنشأة
 ٠.٦٦٠ ٠.٠٠٠  درجة رضاك عن: النظافة العامة لمكان العمل

 ٠.٦٥٦ ٠.٠٠٠  درجة رضاك عن: مدى توافر مرافق صحیة في المنشأة
 ٠.٥٩٨ ٠.٠٠٠  التهویة، التدفئة، الرطوبة) في المنشأةدرجة رضاك: عن التكییف(
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 ٠.٥٤٨ ٠.٠٠٠  درجة رضاك عن: موعد بدء العمل
 ٠.٤٩٨ ٠.٠٠٠  درجة رضاك عن: مدى توافر غرفة طعام أو كافتیریا في المنشأة

) وجــود عالقــة ارتباطیــة بــین عناصــر بیئــة العمــل ٢٦-٤و كمــا نالحــظ مــن الجــدول رقــم (     
مــا بــین متوســطة و قویــة، و قــد تبــین تتــراوح ى أداء العــاملین، و هــذه العالقــة و مســتو المادیــة 

أیضــًا أن العالقــة بــین هــذه العناصــر و مســتوى أداء العــاملین أقــوى مــن  )٢٦-٤( مــن الجــدول
 ممـا )،٢٥-٤العالقة بین هذه العناصر و مسـتوى الرضـا الـوظیفي و المدرجـة فـي جـدول رقـم (

أدائـه دون المسـتوى العامـل الغیـر راضٍ عـن عملـه، أن یكـون  یعني أنه لیس من الضـروري أن
، فأداء العـاملین یمكـن أن یـؤثر علیـه عوامـل أخـرى لـیس فقـط العناصـر المادیـة داخـل المطلوب

  .  بیئة العمل
في بعض مظاھر العالقة بین  عاملین  یة لل ئة العمل الماد عناصر بی

یفي و مســتوى الرضــا الــوظ         منشــآت القطــاع الصــناعي 
  :، و مستوى أدائھم ألعمالھملدیھم

) یتبـــین وجـــود ٢٦-٤، ٢٥-٤، ٢٤-٤، ٢٣-٤، ٢٢-٤( مـــن خـــالل الجـــداول الســـابقة     
عناصر بیئة العمل المادیة للعاملین في منشـآت القطـاع الصـناعي و مسـتوى بعض عالقة بین 

   مایلي: و من مظاهر هذه العالقة و مستوى أدائهم ألعمالهم،  الرضا الوظیفي لدیهم،
٢-

 
      ً مــن الضــروري تــوافر درجــة الحــرارة المالئمــة داخــل منشــآت األعمــال، فدرجــة الحــرارة ســواء

علـى مسـتوى الرضـا الـوظیفي للعـاملین، و مـن ثـم علـى المرتفعة أو المنخفضة لها تأثیر سلبي 
أن ٢٢-٤أدائهــم ألعمــالهم، و قــد تبــین مــن الجــدول رقــم (مســتوى  هــذا مســتوى الرضــا عــن ) 
و    مــن العــاملین،  %٣٤.٦و متوســطًا لــدى  مــن العــاملین، %٣٩.٢لــدى  منخفضــاً العنصــر 

مـدى أبدوا رضـا متوسـط عـن  ، كما یبین الجدول أن المبحوثینمن العاملین %٢٦.٢كبیرًا لدى 
  .٣.١٢، حیث تبین أن الوسط الحسابي یساويتوافر عنصر التكییف

-٤و قد وافق أصحاب العمل العاملین فیما یتعلق بهذا العنصر، فكما یتضح من الجـدول رقـم (
أن ٢٣ ــى تــوافر التكییــف فــي منشــآتهم، أمــا  %٤٣.١)  مــن أصــحاب العمــل غیــر مــوافقین عل

  ل فهم موافقون على توافر التكییف في منشآتهم. من أصحاب العم %٥٥.٦
تـوافر عنصـر  فیمـا یتعلـق بمـدى) أن مستوى الرضا متوسط ٢٤-٤كما یبین الجدول رقم (     

التكییف في منشآت الصناعات المختلفة، باستثناء صناعة األغذیـة، حیـث أبـدا المبحوثـون فـي 
  العنصر. هذاالصناعة رضا عن  هذه

بـین هـذا العنصـر و مسـتوى  الرضـا  ) وجود عالقة معنویـة٢٥-٤دول رقم (كذلك یبین الج     



١٢٢  

، كمـا تبـین وجـود ارتبـاط بـین هـذا ٠.٠٠٠، حیث تبین أن كاى تربیع تسـاوي لعاملینالوظیفي ل
ــاملین، حیــث بینــت النتــائج أن معامــل التوافــق یســاوي  العنصــر و مســتوى الرضــا الــوظیفي للع

٠.٥٢٤.  
) وجــود عالقــة معنویــة بــین مــدى تــوافر عنصــر التكییــف         ٢٦-٤(كمــا یبــین الجــدول رقــم      

، كمـا تبـین وجـود ارتبـاط بـین ٠.٠٠٠و مستوى أداء العاملین، حیث تبین أن كاى تربیع تسـاوي 
        .٠.٥٩٨هذا العنصر و مستوى أداء العاملین، حیث تبین أن معامل التوافق یساوي 

٣-
 

اإلضــاءة الجیــدة أحــد العوامــل المؤدیــة إلــى زیــادة اإلنتــاج، و إلــى رفــع الــروح المعنویــة  إن     
  لألفراد، كذلك فإن اإلضاءة المناسبة تقلل من معدل حوادث العمل.

أن ٢٢-٤و یتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم (      لـــدى  ذا العنصـــر قلیـــلهـــمســـتوى الرضـــا عـــن ) 
مـــن  %٣٢.٢مـــن العـــاملین، و كبیـــرًا لـــدى %٣٥.٥مـــن العـــاملین، و متوســـطًا لـــدى  %٣٢.٣

العنصـر، حیـث  هـذا، كما یتضـح أن المبحـوثین بشـكل عـام قـد أبـدوا رضـا متوسـط عـن العاملین
  .٢.٩٥تبین أن الوسط الحسابي یساوي 

لـق بهـذا العنصـر، فكمـا یتضـح مـن العـاملین فیمـا یتعمع وجهـة نظـر أصحاب العمل  یتفقو  م 
أن ٢٣-٤الجـــدول رقـــم ( مـــن أصـــحاب العمـــل یوافقـــون علـــى تـــوافر هـــذا العنصـــر فـــي  %٩٥) 

) أن العـاملین ٢٤-٤وفیما یتعلق بالصناعات المختلفة، فقـد تبـین مـن الجـدول رقـم (، منشآتهم
العـاملون  قد أبدوا رضا متوسط عن عنصـر اإلضـاءة، باسـتثناء الصـناعات الغذائیـة، حیـث أبـدا

ــل  هــذهالعنصــر، ربمــا أن  هــذاالصــناعة رضــا عــن  هــذهفــي  ، و أى خل الصــناعة حساســة جــدًا
سیفســدها، و یســبب فــي إصــابات للمســتهلكین، وبالتــالي فعنصــر اإلضــاءة كــأى عناصــر مادیــة 

  أخرى من الضروري توفره في منشآت الصناعة الغذائیة.
           معنویــــة بــــین عنصــــر اإلضــــاءة ) وجــــود عالقــــة٢٥-٤كمــــا یتضــــح مــــن الجــــدول رقــــم (     

، كما تبـین وجـود ٠.٠٠٠و مستوى الرضا الوظیفي للعاملین، حیث تبین أن كاى تربیع تساوي 
عالقة ارتباطیة بین هذا العنصر و مستوى الرضا الوظیفي للعاملین، حیث قیمة معامـل التوافـق 

  .٠.٥١١تساوي
قــة معنویــة بــین عنصــر اإلضــاءة و أداء ) وجــود عال٢٦-٤كمــا یتضــح مــن الجــدول رقــم (     

، كمــا تبــین وجــود ارتبــاط قــوي بــین عنصــر ٠.٠٠٠العــاملین، حیــث تبــین أن كــاى تربیــع تســاوي 
  .٠.٦٧٢اإلضاءة و مستوى أداء العاملین، حیث قیمة معامل التوافق تساوي 

  ٤-



١٢٣  

 
من الضروري أن یشعر العامل بنظافة المكـان الـذي یعمـل بـه، فتـراكم الغبـار و األتربـة فـي      

أن ٢٢-٤مكان العمل، من شأنه أن یحدث إصابات للعاملین، وكمـا یتضـح مـن الجـدول رقـم (  (
لنظافة في مكان العمـل، بینمـا عنصر امدى توافر رضا عن أبدت من العینة المبحوثة  %٣١.١
مـن العینـة المبحوثـة عـدم  %٣٤.٥أبـدا فیمـا من العینة المبحوثة رضا متوسـط،  %٣٤.٤أبدا 

 هـذا، كما تبین أن المبحوثین قد أبـدوا رضـا متوسـط عـن الرضا عن النظاقة العامة لمكان العمل
ل العــاملین فیمــا ولــم یوافــق أصــحاب العمــ، ٣العنصــر، حیــث تبــین أن الوســط الحســابي یســاوي 

ــق  مــن أصــحاب العمــل  %٩٦.٧أن  یتضــح) ٢٣-٤فمــن الجــدول (، بنظافــة مكــان العمــلیتعل
) أن المبحـوثین ٢٤-٤كمـا یبـین الجـدول رقـم (، على توافر هـذا العنصـر فـي منشـآتهم یوافقون

أبــدوا رضــا متوســط عــن النظافــة العامــة لمكــان العمــل لجمیــع الصــناعات، باســتثناء الصــناعات 
  العنصر. هذاالصناعة رضا عن  في  ذهة، حیث أبدا المبحوثون الغذائی
بــین هــذا العنصــر و مســتوى معنویــة ) یبــین وجــود عالقــة ٢٥-٤كــذلك فــإن الجــدول رقــم (     

  .٠.٠٠٠الرضا الوظیفي للعاملین، حیث تبین أن كاى تربیع تساوي 
فة العامـة لمكـان العمـل ) وجود عالقة معنویة بین النظا٢٦-٤كما یتبین من الجدول رقم (     

، كما تبـین وجـود ارتبـاط قـوي ٠.٠٠٠و مستوى أداء العاملین، حیث تبین أن كاى تربیع تساوي 
  . ٠.٦٦بین هذا العنصر و مستوى أداء العاملین، حیث معامل التوافق یساوي 

٥-
 

أن ٢٢-٤یتبین من الجدول رقم (       %٢.١لـدى  منخفضـاً العنصـر  هذامستوى الرضا عن ) 
، كمـا مـن العـاملین %٩١.٣مـن العـاملین، و كبیـرًا لـدى  %٦.٥من العاملین، و متوسـطًا لـدى 

 كمـا ، و٢.٠٧یتبین وجود رضا عن موعد بـدء العمـل، حیـث تبـین أن الوسـط الحسـابي یسـاوي 
) عدم وجود فروق بین الصناعات المختلفـة فیمـا یتعلـق بموعـد ٢٤-٤ح من الجدول رقم (یتض

  بدء العمل، حیث أبدا جمیع المبحوثین رضا عن هذا العنصر.
           بــــین موعــــد بــــدء العمــــل معنویــــة) وجــــود عالقــــة ٢٥-٤كمــــا یتبــــین مــــن الجــــدول رقــــم (     

  .٠.٠٠٠كاى تربیع تساوي  و مستوى الرضا الوظیفي للعاملین، حیث تبین أن
) وجــود عالقــة معنویــة بــین موعــد بــدء العمــل و مســتوى ٢٦-٤كــذلك یبــین الجــدول رقــم (     

، كمـا تبـین  وجـود عالقـة ارتباطیـة بـین ٠.٠٠٠أداء العاملین، حیث تبین أن كاى تربیـع تسـاوي 
  .٠.٥٤٨هذا العنصر و مستوى أداء العاملین، حیث قیمة معامل التوافق تساوي 

٦-



١٢٤  

 
أن ٢٢-٤یتضـح مـن الجـدول رقـم (      ، أبـدوا عـدم الرضـا عـن مـدى العـاملینمـن  %٤٧.٤) 

ــون بهــا ــامل %٢٧.٥كمــا أبــدا  ،تــوافر مرافــق صــحیة فــي المنشــآت التــي یعمل رضــا  ینمــن الع
فقــد أبــدوا رضــا عــن هــذا العنصــر، كمــا یبــین الجــدول أن  مــن العــاملین %٢٥.١أمــا  ،متوســط

، و لــم ٣.٢٣المبحــوثین أبــدوا رضــا متوســط عــن هــذا العنصــر، حیــث الوســط الحســابي یســاوي 
أن ٢٣-٤یوافق أصحاب العمل العاملین فیما یتعلق بهذا العنصر، فكمـا یتضـح مـن الجـدول (  (

  العمل موافقین على تواجد هذا العنصر في منشآتهم.من أصحاب  %٨٥.٣
) وجـود رضـا متوسـط عـن مـدى تـوافر مرافـق صـحیة لجمیـع ٢٤-٤كما یبین الجدول رقم (     

الصناعات، باستثناء الصناعات الغذائیة، حیث أبدا المبحوثون في هذه الصناعة رضا عن هـذا 
و مسـتوى    بـین هـذا العنصـر  نویـةمع) وجود عالقـة ٢٥-٤كذلك یبین الجدول رقم (، العنصر

  .٠.٠٠٠الرضا الوظیفي للعاملین، حیث تبین أن كاى تربیع تساوي 
و      ) وجود عالقـة معنویـة بـین مـدى تـوافر مرافـق صـحیة٢٦-٤كما یبین الجدول رقم (     

، كمـا تبـین وجـود ارتبـاط قــوي ٠.٠٠٠مسـتوى أداء العـاملین، حیـث تبـین أن كـاى تربیــع تسـاوي 
  .٠.٦٥٦هذا العنصر و مستوى أداء العاملین، حیث قیمة معامل التوافق تساوي بین 
٧-

 
جـب أن تأخــذها أصـبح ضــرورةً ی ،إن تـوافر غرفـة طعــام أو كافتیریـا داخــل منشـآت األعمــال     

منشـآت األعمــال فـي الحســبان، ففــي الوقـت الحاضــر أصـبح التنــافس بــین المنتجـات لــیس فقــط 
، أو تنافسًا في الجودة، بل أصبح تنافسًا أیضـًا فـي الـزمن الـالزم لتصـنیع المنـتج،  تنافسًا سعریًا

جوعـه،    و فالعامل عندما یذهب لتناول طعامه في مكان ما، من الممكن أن یهدر وقتًا أثنـاء ر 
أن ٢٢-٤بالتـالي یهـدر وقتــًا مـن عملیــة تصـنیع المنـتج، و یبــین الجـدول رقــم ( رضــا مسـتوى ) 

لـدى منخفضـًا  مدى توافر غرفة طعام أو كافتیریـا داخـل منشـآت القطـاع الصـناعيعن العاملین 
ــدى  %٦٩.٧ ــاملین، و متوســطًا ل ــدى  %١٦.٩مــن الع ــاملین، و كبیــرًا ل مــن  %١٣.٤مــن الع

العنصـر، حیـث تبـین أن الوسـط الحسـابي  هـذاكما یتضح من الجدول عدم الرضا عن  ،العاملین
  .٣.٧١یساوي 

-٤هذا العنصر، حیث تبین مـن الجـدول رقـم (بو قد وافق أصحاب العمل العاملین فیما یتعلق  
أن ٢٣ ــى عــدم تــوافر غرفــة طعــام أو كافتیریــا فــي  %٨٥.٨)  مــن أصــحاب العمــل مــوافقین عل

) أن العــاملین فــي الصــناعات المختلفــة غیــر ٢٤-٤ین مــن الجــدول رقــم (كمــا یتبــ، منشــآتهم
راضــین عــن مــدى تــوافر غرفــة طعــام أو كافتیریــا فــي المنشــآت التــي یعملــون بهــا، باســتثناء 



١٢٥  

  صناعة األغذیة، حیث أبدا المبحوثون في هذه الصناعة رضا متوسط عن هذا العنصر.
بـین هـذا العنصـر و مســتوى  معنویـةقـة ) وجـود عال٢٥-٤كـذلك یتضـح مـن الجـدول رقـم (     

  .٠.٠٠٠الرضا الوظیفي للعاملین، حیث تبین أن كاى تربیع تساوي 
) وجـــود عالقـــة معنویـــة بـــین مـــدى تـــوافر غرفـــة طعـــام           ٢٦-٤كمـــا یوضـــح الجـــدول رقـــم (    

، كمــا یوضــح الجــدول وجــود ارتبــاط ٠.٠٠٠و مســتوى أداء العــاملین، حیــث كــاى تربیــع تســاوي 
  .٠.٤٩٨وسط بین هذا العنصر و مستوى أداء العاملین، حیث معامل التوافق یساوي مت
  

ــة  :خامســةالفرضــیة ال ــةتوجــد عالق ــة  ارتباطی ــض ذات دالل ــین بع ب
المقدمــة للعــاملین فــي منشــآت القطــاع و المادیــة الحــوافز المعنویــة 

ــدیھم ــوظیفي ل ــي قطــاع غــزة و مســتوى الرضــا ال و    ،الصــناعي ف
  عمالھم:مستوى أدائھم أل

تولــد لــدى العــاملین شــعورًا بالرضــا الــوظیفي، كمــا تحفــزهم علـــى أداء التــي  الحــوافز هــى     
 )٣١-٤، ()٣٠-٤)، (٢٩-٤)، (٢٨-٤)، (٢٧-٤(أعمــالهم بصــورة أفضــل، و توضــح الجــداول 
، ومســـتوى أدائهـــم لـــدیهمالرضـــا الـــوظیفي  مســـتوىالعالقـــة بـــین الحـــوافز المقدمـــة للعـــاملین، و 

  .ألعمالهم


 
موافق   السؤال

 بشدة
غیر   محاید  موافق

  موافق
غیر موافق 

  بشدة
الوسط   المجموع

  الحسابي
  ٣.٢٧ %١٠٠ %١١.٩ %٢٩.٤ %٣٥.٣ %٢٠.٨ %٢.٦  درجة رضاك عن األجر الذي تتقاضاه

درجة رضاك عن مدى الشعور 
  باألمن الوظیفي

٣.٥٨ %١٠٠  %١٢.٦  %٤٥.٧  %٣٠.٥  %٩.٥  %١.٧  

 قبلواالحترام من  تشعر بالتقدیر
  الرؤساء

٢.٨٥ %١٠٠ %١.٤ %١٧.٥ %٥٠.٦ %٢٦ %٤.٥  

معاملة  يومساواة فیوجد عدالة 
  من قبل صاحب العمل العاملین

٣.٢٧ %١٠٠ %١.٩ %٤٢ %٤٠.٥ %١٢.٨ %٢.٨  

درجة رضاك عن مدى اهتمام 
  دارة بالعاملین و بمشاكلهمإلا

٣.١٩ %١٠٠ %١.١ %٣٧.٧ %٤٣.٩ %١٣.٦ %٣.٧  

مدى مالءمة العمل لمیولك ومؤهلك 
  .الدراسي

٢.٨٥ %١٠٠ %٦.٤ %١٠.٨ %٤٧.٨ %٣٢ %٣  

   درجة رضاك عن وضوح العمل
  و تحدیده

٢.٨٨ %١٠٠ %١.٣ %٢٣.٦ %٤١.٦ %٢٨.٥ %٥  

  ٢.٦٧ %١٠٠ %٠.٣ %١٤.١ %٤٥.٦ %٣٢.٦ %٧.٤درجة رضاك عن العالقة مع 



١٢٦  

  زمالئك في العمل
درجة رضاك عن مدى التعاون   و 

  التنسیق بین العاملین
٢.٩٧ %١٠٠ %٠.٥ %٢٨.١ %٤٤.٤ %٢١.٦  %٥.٤  

یوجد تغذیة راجعة عن أدائك 
  ألعمالك

-  ٣.٨٧ %١٠٠ %٥٠ %١٨.٨  - %٣١.٢ 

هني حصلت على دورات تأهیل م
  لتطویر أداءك أثناء العمل

٣.٩٢ %١٠٠  %٥٤.٥ %١٥.٢ %١.١ %٢٦.٤ %٢.٨ 

حصلت على دورات تأهیل مهني 
  لتطویر أداءك قبل العمل 

٣.٨٧ %١٠٠ %٥٣.٢ %١٤.٧ %٠.٩ %٢٨.٤ %٢.٨ 

 


 
موافق   السؤال

  بشدة
غیر   محاید  موافق

  موافق
غیر موافق 

  بشدة
الوسط   المجموع

  الحسابي
 ٢.٨٤ %١٠٠ %١٠ %٢٨.٩ %٠.٤ %٥٦.٥ %٤.٢  یوجد نزاع بین العاملین أنفسهم
 ٣.٢٣ %١٠٠  %١٥ %٤٠.٢ - %٤٢.٣ %٢.٥  بوجد نزاع بینكم و بین العاملین

 ٢.٤٧ %١٠٠ %٠.٨ %٢٢.٢ %١٢.٦ %٥١.٨ %١٢.٦  بالعاملین و بمشاكلهم تهتمون
دورات تأهیل مهني  یحصل العاملون على 

  أثناء العمل  أداؤهملتطویر 
٢.٧٢ %١٠٠ %١٩.٧ %١٣.٨ %١.٣ %٤٩.٣ %١٥.٩ 

على دورات تأهیل مهني  یحصل العاملون
  قبل العمل  أداؤهملتطویر 

٢.٧٠ %١٠٠ %٢٢.٣ %٩.٦ %٠.٨ %٥٠.٦ %١٦.٧ 

تزودون العاملین بتغذیة راجعة عن أدائهم 
  لألعمال الموكلة إلیهم

- ٣.٢١ %١٠٠ - %٥٠.٢ %٢٠.٩ %٢٨.٩ 


 

بس و المال  السؤال
  جاتو المنس

المعادن 
  الالفلزیة

المعادن عدا   أخرى  األثاث
  الماكینات

 الخشب  الغذائیة

 ٣.٤٣ ٣.١١ ٣.٥٥  ٣.١٦ ٣.٢  ٣.٣٢     ٣.٢٢  األجر الذي تتقاضاهدرجة رضاك عن 

  ٣.٩٦ ٣.٦٩ ٣.٥ ٣.٥ ٣.٤ ٣.٦٧ ٣.٥  درجة رضاك عن الشعور باألمن الوظیفي
  ٢.٨٣   ٢.٥٩   ٢.٧٣  ٢.٩٨    ٢.٦ ٢.٩٧   ٢.٩٤  ساءو االحترام من قبل الرؤ تشعر بالتقدیر 

 ٣.٦٥ ٢.٩١ ٣.٢٣ ٣.٠٩ ٣.٢٨ ٣.٢٧ ٣.٤٦  في معاملة العاملین یوجد عدالة و مساواة

درجة رضاك عن مدى اهتمام اإلدارة بالعاملین 
  و بمشاكلهم

٣.٥٢ ٢.٨٦ ٣.٠٧ ٣.٢٥ ٣.٠٤ ٣.١٦ ٣.٣٧ 

  ٢.٧٤   ٢.٨٩   ٢.٦٣  ٣.٠٧   ٢.٤٨   ٢.٧٢   ٣.٠٥  مدى مالءمة العمل لمیولك ومؤهلك الدراسي
   ٢.٨٣   ٢.٣٩   ٣.١٣      ٣  ٢.٩٢ ٣.٠٨    ٢.٧٩  درجة رضاك عن وضوح العمل و تحدیده



١٢٧  

 ٢.٥٧ ٢.١٩ ٢.٦٥ ٢.٨٤ ٢.٢٤ ٢.٧ ٢.٩٢  زمالء العملدرجة رضاك عن العالقة مع 

درجة رضاك عن مدى التعاون و التنسیق بین 
  العاملین

٢.٩٦ ٢.٤٧ ٣.٠٥ ٣.٠٥ ٢.٦٨ ٢.٩١ ٣.٢٣ 

 ٣.٧٨ ٣.٤٣ ٣.٥ ٣.٥٢ ٣.٠٨ ٣.٤١ ٣.٥١  یوجد تغذیة راجعة عن أدائك ألعمالك

ك ئحصلت على دورات تأهیل مهني لتطویر أدا
  قبل العمل 

٣.٣ ٣.٨٤ ٣.٠٧ ٣.٧٥ ٣.٣٦ ٤.٢٤ ٤.١٩ 

ك ئحصلت على دورات تأهیل مهني لتطویر أدا
  أثناء العمل

٣.٢ ٣.٩ ٣.٢ ٣.٧٥ ٣.٠٦ ٤.٢٤ ٤.١٦ 

 
 


 

  معامل التوافق  قیمة كاى تربیع  السؤال
 ٠.٧٣٨ ٠.٠٠٠  درجة رضاك عن األجر الذي تتقاضاه

 ٠.٥٩٥  ٠.٠٠٠  الشعور باألمن الوظیفيدرجة رضاك عن مدى 

  ٠.٥٨٧  ٠.٠٠٠  درجة رضاك عن الشعور بالتقدیر و االحترام من قبل الرؤساء
 ٠.٥٦٩  ٠.٠٠٠  درجة رضاك عن مدى العدالة و المساواة في معاملة العاملین

 ٠.٥٦٥  ٠.٠٠٠  درجة رضاك عن مدى اهتمام اإلدارة بالعاملین و بمشاكلهم

 ٠.٥٥  ٠.٠٠٠  یولك و مؤهلك الدراسيمدى مالءمة العمل لم

 ٠.٥٣٤ ٠.٠٠٠  درجة رضاك عن وضوح العمل و تحدیده

 ٠.٤٩٥ ٠.٠٠٠  درجة رضاك عن العالقة مع زمالئك في العمل

 ٠.٤٧ ٠.٠٠٠  درجة رضاك عن مدى التعاون و التنسیق بین العاملین

 ٠.٤٣٨  ٠.٠٤٣٣  تغذیة راجعة عن أدائك ألعمالك یوجد

 ٠.٢٣٣  ٠.٠٥٨  ك أثناء العمل ئأهیل مهني لتطویر أداحصلت على دورات ت

 ٠.١٧٧  ٠.٥٣٣  ك قبل العمل ئحصلت على دورات تأهیل مهني لتطویر أدا

  
      

 
  معامل التوافق  قیمة كاى تربیع  السؤال

 ٠.٧٤٦ ٠.٠٠٠  درجة رضاك عن العالقة مع زمالئك في العمل
 ٠.٧١٢  ٠.٠٠٠  بالتقدیر و االحترام من قبل الرؤساء تشعر

 ٠.٦٩٩  ٠.٠٠٠  مدى مالءمة العمل لمیولك و مؤهلك الدراسي
 ٠.٦٤٩ ٠.٠٠٠  درجة رضاك عن وضوح العمل و تحدیده

 ٠.٦١٩  ٠.٠٠٠  مام اإلدارة بالعاملین و بمشاكلهمدرجة رضاك عن مدى اهت



١٢٨  

 ٠.٦١٩ ٠.٠٠٠  درجة رضاك عن مدى التعاون و التنسیق بین العاملین
 ٠.٦١٢  ٠.٠٠٠  مساواة في معاملة العاملین ع الة و یوجد

  ٠.٥  ٠.٠٠٠  درجة رضاك عن مدى الشعور باألمن الوظیفي
 ٠.٤٩٣ ٠.٠٠٠  درجة رضاك عن األجر الذي تتقاضاه

  ٠.٢٤٦ ٠.٠٩١  لت على دورات تأهیل مهني لتطویر أداءك أثناء العمل في المنشأة حص
 ٠.٢١٦ ٠.١٢٧  حصلت على دورات تأهیل مهني لتطویر أداءك قبل العمل في المنشأة

 ٠.٠٣٦ ٠.٣٠٤  تغذیة راجعة عن أدائك ألعمالك یوجد

      
  
  

هـا عالقـة و بـین أداء العـاملین ) أن العناصـر التـي بین٣١-٤( رقـم كما نالحظ من الجدول     
، ١)٣١-٤أقوى من العالقة التـي بینهـا و بـین مسـتوى الرضـا الـوظیفي و المدرجـة فـي جـدول (

ممــا یعنــي أنــه لــیس مــن الضــروري أن یكــون تــأثیر هــذه العناصــر علــى الرضــا الــوظیفي بــنفس 
  .الدرجة على أداء العاملین

لین فــي منشــآت المقدمــة للعــام أھـم مظــاھر العالقــة بــین الحـوافز 
ــوظیفي  القطــاع الصــناعي فــي قطــاع غــزة، و مســتوى الرضــا ال

  لدیھم:
عالقـــة بـــین الحـــوافز ال )٣١-٤، ()٣٠-٤)، (٢٩-٤)، (٢٨-٤)، (٢٧-٤(توضـــح الجـــداول      

  :ما یلي و من مظاهر هذه العالقة المقدمة للعاملین و مستوى الرضا الوظیفي لدیهم،


 
فــي مســح للجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطیني تبــین أن معــدل األجــرة الیومیــة للعامــل      

شــیكًال  ٤٢.٨بلــغ نحــو  ٢٠٠١الفلسـطیني فــي منشــآت القطــاع الصــناعي فــي قطـاع غــزة لعــام 
% مــن عــدد العــاملین یتقاضـــون ٣٣.٩نســبة أن ) ٧-٤رقــم (الجــدول  نالحــظ مــن، و ٢یومیــاً 

، كمـا یتبـین أن مـا یقـارب مـن نصـف العـاملین ( ١٠٠٠أجورًا أقل مـن  %) ٤٦.٧شـیكًال شـهریُا
، كمـا یتضـح أن نسـبة ١٧٠٠ -١٠٠٠یتقاضون أجورًا تتراوح بین  % مـن ١٩.٤شـیكًال شـهریًا

                                                
باستثناء شعور العاملین باألمن الوظیفي، حیث تبین أن تأثیر ھذا العنصر على الرضا الوظیفي أقوى منھ  ١

ر و مستوى كذلك عنصر األجر الذي یتقاضاه العاملون، حیث تبین أن العالقة بین األج، على أداء العاملین

 .الرضا الوظیفي أقوى من العالقة بین األجر و أداء العاملین
، مایو، ٢٠٠٠یة، التقریر السنويمسح القوى العاملة الفلسطینالجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  ٢

٢٠٠٢.  



١٢٩  

  شهریًا فما فوق.شیكًال  ١٨٠٠عدد العاملین یتقاضون أجورًا من 
% مـن عـدد العـاملین غیـر راضـین ٤١.٣) أن نسبة ٢٢-٤كما یتضح من الجدول رقم (       

% مـن العـاملین راضـین عـن األجـور ٢٣.٤عن األجور التـي یتقاضـونها، كمـا یتضـح أن نسـبة 
% مـن عـدد إجمـالي العـاملین متوسـطي الرضـا عـن ٣٥.٣التي یتقاضونها، و أخیـرًا فـإن نسـبة 

التي یتقاضونها، كما یتبین أن العاملین فـي منشـآت القطـاع الصـناعي متوسـطي الرضـا األجور 
  .  ٣.٢٧عن األجور التي یتقاضونها، حیث تبین أن الوسط الحسابي یساوي

) یبـــین أن العـــاملین فـــي منشـــآت الصـــناعات المختلفـــة ٢٤-٤كـــذلك فـــإن الجـــدول رقـــم (     
  متوسطي الرضا عن األجور التي یتقاضونها.

) وجـــود عالقـــة ارتباطیـــة ذات داللـــة بـــین األجـــور التـــي ٢٥-٤كمـــا یبـــین الجـــدول رقـــم (     
ـــوظیفي لـــدیهم، حیـــث تبـــین أن كـــاى تربیـــع یســـاوي  یتقاضـــاها العـــاملون و مســـتوى الرضـــا ال

، كما تبین أن العالقة بین األجور التـي یتقاضـاها العـاملون و مسـتوى الرضـا الـوظیفي ٠.٠٠٠
  .٠.٧٣٨امل التوافق تساوي عالقة قویة حیث قیمة مع

) وجـــود عالقـــة معنویـــة بـــین األجـــور التـــي یتقاضـــاها ٢٦-٤كـــذلك یبـــین الجـــدول رقـــم (     
  .٠.٠٠٠العاملون و مستوى أدائهم ألعمالهم، حیث تبین أن قیمة كاى تربیع تساوي 

٢-
 

) أن أكثــــر مــــن نصــــف العــــاملین ال یشــــعرون بــــاألمن ٢٧-٤یتضــــح مــــن الجــــدول رقــــم (     
، أمــا  %٥٨.٣الــوظیفي، حیــث كانــت نســبتهم  ــاملین فكــانوا متوســطي  %٣٠.٥عــامًال مــن الع

العنصــر، كمــا تبــین أن  هــذامــن العــاملین یشــعرون برضــا عــن  %١١.٢الرضــا، فیمــا تبــین أن 
األمن ة فیمـــا یتعلـــق بشـــعور العـــاملین بـــمتوســـط درجـــةوثـــة بشـــكل عـــام راضـــیة بالعینـــة المبح

  .٣.٥٨الوظیفي، حیث تبین أن الوسط الحسابي لذلك العنصر یساوي 
عــن  درجــة رضــا العــاملینبــین  معنویــة) وجــود فــروق ٢٩-٤كمــا تبــین مــن الجــدول رقــم (     

دا المبحوثون رضـا متوسـط  عـن باألمن الوظیفي بالنسبة للصناعات المختلفة، حیث أب شعورهم
في صـناعة المالبـس و المنسـوجات، و صـناعة األثـاث ، و الصـناعات األخـرى، و  هذا العنصر

صناعة المعـادن عـدا الماكینـات، فیمـا أبـدا العـاملون عـدم الرضـا عـن الشـعور بـاألمن الـوظیفي 
    .في صناعة المعادن عدا الالفلزیة، و الصناعات الغذائیة، و صناعة الخسب

بین هـذا العنصـر و مسـتوى الرضـا  معنویة) وجود عالقة ٣٠-٤كما تبین من الجدول رقم (    
 ، كمـا تبـین وجـود عالقـة ارتباطیـة٠.٠٠٠الوظیفي للعاملین، حیث تبین أن كاى تربیـع تسـاوي 

بین هذا العنصـر و مسـتوى الرضـا الـوظیفي للعـاملین، حیـث قیمـة معامـل التوافـق تسـاوي  قویة
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٠.٥٩٥.  
) وجــود عالقــة معنویــة بــین هــذا العنصــر و مســتوى ٣١-٤و كمــا یتبــین مــن الجــدول رقــم (    

، كما تبـین وجـود عالقـة متوسـطة بـین ٠.٠٠٠أداء العاملین، حیث تبین أن كاى تربیع تساوي 
  .٠.٥هذا العنصر و مستوى أداء العاملین، حیث قیمة معامل التوافق تساوي 

٣-    
 

العنصـر،  هـذامن العاملین غیـر راضـین عـن  %١٨.٩أن  )٢٧-٤تبین من الجدول رقم (ی     
مـن العـاملین  %٥٠.٦العنصر، أما نسـبة  هذامن العاملین راضین عن  %٣٠.٥فیما تبین أن 

تبــین مــن الجــدول أن العینــة المبحوثــة بشــكل عــام یمتوســطي الرضــا عــن هــذا العنصــر، كمــا 
عــن شـــعورها بالتقــدیر و االحتــرام مــن قبـــل الرؤســاء، حیــث تبــین أن الوســـط  متوســطة الرضــا

أصـــحاب  رأي النتـــائج متوافقــة مــع هــذه، و قــد جــاءت ٢.٨٥الحســابي لهــذا العنصــر یســـاوي 
أن ٢٨-٤مــن الجــدول رقــم ( العمــل، حیــث یتبــین مــن أصــحاب العمــل أبــدوا موافقــة  %٤٤.٨) 

  .وجود نزاع بینهم و بین العاملینعلى 
فیمـا یتعلـق  الـوظیفي الرضا مستوىوجود فروق بین  )٢٩-٤كما یتضح من الجدول رقم (     

بالشـــعور و التقـــدیر و االحتـــرام مـــن قبـــل الرؤســــاء بالنســـبة لجمیـــع الصـــناعات، حیـــث أبــــدا 
و    رضا متوسط في صناعة المالبس و المنسوجات، و صـناعة المعـادن الالفلزیـة،حوثون المب

الصــناعات األخــرى، و صــناعة المعــادن عــدا الماكینــات، و صــناعة الخشــب، أمــا العــاملون فــي 
و االحتـرام مـن  ا رضـا فیمـا یتعلـق بشـعورهم بالتقـدیرو صناعة األثاث، و الصناعات الغذائیة أبد

  العمل.  قبل رؤسائهم في
و         بـین هـذا العنصـر  معنویـة) وجود عالقـة ٣٠-٤كذلك فقد تبین من الجدول رقم (     

، كمــا تبــین مــن ٠.٠٠٠مســتوى الرضــا الــوظیفي للعــاملین، حیــث تبــین أن كــاى تربیــع تســاوي 
الجدول وجود عالقة ارتباطیة بین هذا العنصر و مستوى الرضـا الـوظیفي للعـاملین، حیـث قیمـة 

  .٠.٥٨٧ل التوافق تساوي معام
) وجود عالقـة معنویـة بـین هـذا العنصـر و مسـتوى أداء ٣١-٤كما تبین من الجدول رقم (     

، كما تبین وجـود عالقـة ارتباطیـة قویـة بـین ٠.٠٠٠العاملین، حیث تبین أن كاى تربیع تساوي 
  .٠.٧١٢هذا العنصر و مستوى أداء العاملین، حیث معامل التوافق یساوي 

٤-
 
إن خلـق بیئــة عمـل مالئمــة داخـل المنشــأة، ال یتــأتى إال مـن خــالل شـعور العــاملین بعدالــة      
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نحـازة ألســباب غیـر موضــوعیة إال بوجـود أنظمــة عادلـة و غیــر م هــذاالتعامـل معهـم، و لــن یـتم 
و    مـن شـأن العدالـةفمن حیث المكافآت و األجور و العقوبات و التدریب و غیره من األمـور، 

المساواة في معاملة العاملین أن تشیع االرتیاح في نفوس العاملین و تحفـزهم لزیـادة إنتـاجیتهم 
  و تحسین أدائهم.

أن ٢٧-٤و قـــد تبـــین مـــن الجـــدول رقـــم (      مـــوافقین علـــى مـــن العـــاملین غیـــر  %٤٣.٩) 
هـذا العنصـر،  تواجـد عـن مـوافقینمـن العـاملین  %١٥.٦، فیما تبین أن مساواتهم مع العاملین

عـن هـذا العنصـر، كمـا تبـین أن العینـة  الموافقـةمن العاملین فهم متوسطي  %٤٠.٥أما نسبة 
ــة فیمــا یتعلــق بمســاواتهم مــع العــام ةمتوســطالمبحوثــة بشــكل عــام  حیــث تبــین أن لین، الموافق

  .٣.٢٧الوسط الحسابي یساوي 
فیمــا یتعلــق  أبــدوا موافقــة متوســطة) أن المبحــوثین ٢٩-٤كمــا تبــین مــن الجــدول رقــم (     

مــن قبــل رؤســائهم بالنســـبة لجمیــع الصــناعات، باســـتثناء  معـــاملتهمبالعدالــة و المســاواة فــي 
  .  عاملتهمد عدالة في معدم وجو الصناعة ، حیث أبدا المبحوثون في هذه الخشبصناعة 

و          بـین هـذا العنصـرمعنویـة ) وجود عالقـة ٣٠-٤كذلك فقد تبین من الجدول رقم (     
، كمـا تبـین وجـود ٠.٠٠٠مستوى الرضا الـوظیفي للعـاملین، حیـث تبـین أن كـاى تربیـع تسـاوي 

معامــل حیــث قیمــة  عالقــة ارتباطیــة بــین هــذا  العنصــر و مســتوى الرضــا الــوظیفي للعــاملین،
  .٠.٥٦٩التوافق تساوي 

) وجود عالقـة معنویـة بـین هـذا العنصـر و مسـتوى أداء ٣١-٤كما تبین من الجدول رقم (     
، كما تبین وجود عالقة ارتباطیـة بـین ٠.٠٠٠العاملین ألعمالهم، حیث قیمة كاى تربیع تساوي 

  .٠.٦١٢هذا العنصر و أداء العاملین، حیث معامل التوافق یساوي 
٥-

 
أن ٢٧-٤لقد تبین مـن الجـدول رقـم (      بشـأن اهتمـام مـن العـاملین غیـر راضـین  %٣٨.٨) 

ذا العنصــر، أمــا مــن العــاملین راضــین عــن هــ %١٧.٣، فیمــا تبــین أن االدارة بهــم و بمشــاكلهم
مـــن العـــاملین فهـــم متوســـطي الرضـــا عــن هـــذا العنصـــر، كمـــا تبـــین أن العینـــة  %٤٣.٩نســبة 

العنصـر  نصـر، حیـث أن الوسـط الحسـابي لهـذاالمبحوثة بشكل عام متوسطة الرضا عن هـذا الع
 )٢٨-٤(، وقد أبدا أصحاب العمل تعارضًا مـع العـاملین، حیـث تبـین مـن الجـدول ٣.١٩یساوي 

  .یتعلق باهتمامهم بالعاملین و بمشاكلهممن أصحاب العمل أبدوا موافقة فیما  %٦٤.٤أن 
عـــدم وجـــود فـــروق بـــین مســـتوى الرضـــا الـــوظیفي  )٢٩-٤كمـــا تبـــین مـــن الجـــدول رقـــم (     

للعــاملین فیمــا یتعلــق باهتمــام اإلدارة بالعــاملین و بمشــاكلهم بالنســبة لجمیــع الصــناعات، حیــث 
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  .ن هذا العنصرن رضا متوسط عوأبدا المبحوث
و مسـتوى الرضـا وجـود عالقـة بـین هـذا العنصـر  )٣٠-٤كذلك فقد تبین من الجدول رقم (     

، كمـا تبـین وجـود عالقـة ارتباطیـة بـین هـذا ٠.٠٠٠الوظیفي للعاملین، حیث كاى تربیع تساوي 
  .٠.٥٦٥ساوي یالعنصر و مستوى الرضا الوظیفي للعاملین، حیث معامل التوافق 

) وجود عالقة معنویة بین مدى اهتمـام اإلدارة بالعـاملین ٣١-٤بین من الجدول رقم (كما یت    
، كمــا تبــین وجــود عالقــة ٠.٠٠٠و مســتوى أدائهــم ألعمــالهم، حیــث قیمــة كــاى تربیــع تســاوي 

  .٠.٦١٩ساوي یارتباطیة قویة بین هذین العنصرین، حیث معامل التوافق 
  
  
  
٦-

 
أن ٢٧-٤لقـد تبـین مـن الجـدول رقـم (      مـن العـاملین منخفضـي الرضـا عـن هــذا   %١٧.٢) 

مـن  %٤٧.٨مـن العـاملین راضـین عـن هـذا العنصـر، أمـا نسـبة  %٣٥العنصر، فیمـا تبـین أن 
ــة بشــكل عــام  العــاملین فهــم متوســطي الرضــا عــن هــذا العنصــر، كمــا تبــین أن العینــة المبحوث

، حیث قیمـة الوسـط فیما یتعلق بمدى مالءمة العمل لمیولهم و مؤهلهم الدراسي متوسطة الرضا
  .٢.٨٥الحسابي تساوي 

) وجــود فــروق بــین مســتوى الرضــا الــوظیفي للعــاملین ٢٩-٤كمــا تبــین مــن الجــدول رقــم (     
بالنسـبة لجمیـع الصــناعات، العامـل و مؤهلـه الدراســي ق بمــدى مالءمـة العمـل لمیــول فیمـا یتعلـ

باسـتثناء صــناعة متوســط عـن هــذا العنصـر فــي جمیـع الصــناعات، حیـث أبـدا المبحوثــون رضـا 
، حیــث أبـدا المبحوثـون فــي هـاتین الصـناعتین رضــا األثـاث، و صـناعة المعــادن عـدا الماكینـات

  عن هذا العنصر. 
بــین هــذا العنصــر و مســتوى  معنویــة) وجــود عالقــة ٣٠-٤تبــین مــن الجــدول رقــم (كــذلك      

، كمــا تبــین وجــود عالقــة ارتباطیــة ٠.٠٠٠الرضـا الــوظیفي للعــاملین، حیــث كــاى تربیــع تســاوي 
  .٠.٥٥ساوي یبین هذا العنصر و مستوى الرضا الوظیفي للعاملین، حیث معامل التوافق 

) وجود عالقة معنویة بـین مالءمـة العمـل لمیـول العامـل ٣١-٤كما تبین من الجدول رقم (     
ــه الدراســي و مســتوى أدائــه لعملــه، حیــث كــاى تربیــع تســاوي  ، كمــا تبــین أن ٠.٠٠٠و مؤهل

  .٠.٦٩٩العالقة بین هذین العنصرین عالقة ارتباطیة قویة، حیث معامل التوافق یساوي 
 ٧-   
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أن ٢٧-٤لقـــد تبـــین مـــن الجـــدول رقـــم (      مـــن العـــاملین غیـــر راضـــین عـــن هـــذا  %٢٤.٩) 

مـن  %٤١.٦من العاملین راضین عن هذا العنصر، أما نسـبة % ٣٣.٥العنصر، فیما تبین أن 
متوسـطة الرضـا تبـین أن العینـة المبحوثـة العنصـر، كمـا  هـذاالعاملین فهم متوسطي الرضا عن 

  .٢.٨٨الحسابي یساوي حیث تبین أن الوسط فیما یتعلق بوضوح العمل و تحدیده، 
الـــوظیفي  الرضـــا مســـتوىفـــروق بـــین وجـــود عـــدم ) ٢٩-٤( كمـــا تبـــین مـــن الجـــدول رقـــم     

ون ف ـي العمــل بالنســبة للصــناعات المختلفــة، حیــث أبــدا المبحوثــ فیمــا یتعلــق بوضــوح للعــاملین
جمیـع الصــناعات رضــا متوســط عـن هــذا العنصــر، باســتثناء صـناعة المــواد الغذائیــة حیــث أبــدا 

  رضا عن وضوح العمل و تحدیده.المبحوثون في هذه الصناعة 
بــین هــذا العنصــر و مســتوى  معنویــةوجــود عالقــة  )٣٠-٤(تبــین مــن الجــدول رقــم كــذلك      

 ، كمــا تبــین وجــود عالقــة٠.٠٠٠ربیــع تســاوي الرضــا الــوظیفي للعــاملین، حیــث تبــین أن كــاى ت
قیمــة معامـــل تبــین أن بــین هـــذا العنصــر و مســتوى الرضـــا الــوظیفي للعــاملین، حیـــث  معنویــة

  .٠.٥٣٤التوافق تساوي 
) وجـــود عالقـــة معنویـــة بـــین هـــذا العنصـــر و أداء ٣١-٤یتبـــین مـــن الجـــدول رقـــم ( كـــذلك     

تبـین أن العالقــة بـین هــذا العنصــر ی، كمــا ٠.٠٠٠العـاملین، حیــث تبـین أن كــاى تربیـع تســاوي 
  .٠.٦٤٩ومستوى أداء العاملین عالقة ارتباطیة قویة، حیث معامل التوافق یساوي 

٨-              
 
مـن العـاملین منخفضـي الرضـا عـن هــذا  %١٤.٤أن  )٢٧-٤لقـد تبـین مـن الجـدول رقـم (     

مـن  %٤٥.٦مـن العـاملین راضـین عـن هـذا العنصـر، أمـا نسـبة  %٤٠العنصر، فیمـا تبـین أن 
، كمــا تبــین أن فیمــا یتعلـق بعالقــة العامــل مـع زمالئــه فــي العمـلالعـاملین فهــم متوسـطي الرضــا 

قـة العامــل مـع زمالئـه فـي العمــل، فیمـا یتعلـق بعال متوســطة الرضـاالعینـة المبحوثـة بشـكل عـام 
  .٢.٦٧حیث قیمة الوسط الحسابي لهذا العنصر تساوي 

أن ٢٨-٤و قد تبین من الجدول رقم ( من أصحاب العمل یوافقـون علـى وجـود نـزاع  %٦٠.٧) 
  بین العاملین أنفسهم.

 الــوظیفي للعــاملین الرضــا مســتوىفــروق بــین وجــود  )٢٩-٤( كمــا تبــین مــن الجــدول رقــم     
بهــذا العنصــر بالنســبة للصــناعات المختلفــة، حیــث أبــدا المبحوثــون رضــا عــن هــذا ا یتعلــق فیمــ

في صناعة األثـاث، و فـي صـناعة األغذیـة، و فـي صـناعة الخشـب، أمـا العـاملون فـي  العنصر
، و صـناعة المعـادن صناعة المالبس و المنسوجات، و المعادن الالفلزیة، و الصناعات األخرى
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   بعالقة العامل مع زمالئه في العمل. وا رضا متوسط فیما یتعلق أبدعدا الماكینات، 
بــین هــذا العنصــر و مســتوى  معنویــةوجــود عالقــة  )٣٠-٤(تبــین مــن الجــدول رقــم كــذلك      

متوســطة ، كمــا تبـین وجــود عالقـة ٠.٠٠٠الرضـا الــوظیفي للعـاملین، حیــث كـاى تربیــع تسـاوي 
  .٠.٤٩٥ساوي یملین، حیث معامل التوافق بین هذا العنصر و مستوى الرضا الوظیفي للعا

) وجود عالقـة معنویـة بـین هـذا العنصـر و مسـتوى أداء ٣١-٤كما تبین من الجدول رقم (     
، كما تبین وجـود عالقـة ارتباطیـة قویـة بـین ٠.٠٠٠العاملین، حیث تبین أن كاى تربیع تساوي 

  .٠.٧٤٦ق تساوي هذا العنصر و مستوى أداء العاملین، حیث قیمة معامل التواف
  
  
  
٩-

 
مـــن العـــاملین غیـــر راضـــین عـــن هـــذا  %٢٨.٦أن  )٢٧-٤لقـــد تبـــین مـــن الجـــدول رقـــم (     

مـن  %٤٤.٤العنصـر، أمـا نسـبة مـن العـاملین راضـین عـن هـذا  %٢٧العنصر، فیمـا تبـین أن 
ــة بشــكل عــام  العــاملین فهــم متوســطي الرضــا عــن هــذا العنصــر، كمــا تبــین أن العینــة المبحوث

، حیـــث قیمـــة الوســـط فیمـــا یتعلـــق بمـــدى التعـــاون و التنســـیق بـــین العـــاملینمتوســـطة الرضـــا 
  .٢.٩٧الحسابي لهذا العنصر تساوي 

الـــوظیفي الرضـــا  مســـتوىفـــروق بـــین وجـــود عـــدم  )٢٩-٤( كمـــا تبـــین مـــن الجـــدول رقـــم     
في جمیع یتعلق بهذا العنصر بالنسبة للصناعات المختلفة، حیث أبدا المبحوثون فیما للعاملین 

الصـناعات رضـا متوسـط، باسـتثناء العـاملون فـي الصـناعات الغذائیـة، حیـث أبـدا العـاملون فـي 
   هذه الصناعة رضا عن هذا العنصر. 

مـدى التعـاون و التنسـیق بـین  معنویـةوجـود عالقـة  )٣٠-٤(م تبین مـن الجـدول رقـكذلك      
  .٠.٠٠٠تساوي  و مستوى الرضا الوظیفي للعاملین، حیث قیمة كاى تربیع بین العاملین،

) وجود عالقـة معنویـة بـین هـذا العنصـر و مسـتوى أداء ٣١-٤كما تبین من الجدول رقم (     
، كما تبین وجود عالقـة قویـة بـین ٠.٠٠٠وي العاملین ألعمالهم، حیث تبین أن كاى تربیع تسا

  .٠.٦١٩هذین العنصرین، حیث تبین أن معامل التوافق یساوي 
١٠ -             

 
إن من شأن التغذیة الراجعة أن تعزز روح التعـاون و الثقـة المتبادلـة بـین العـاملین      و      
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ــة بتصــحیح االنحرافــات و تصــویب األخطــاء       و  اإلدارة، الســیما إذا اتســمت التغذیــة الراجع
الثنـاء علــى االیجابیــات، و هــذا مــن شــأنه أن یحقـق درجــة عالیــة مــن االنســجام و التفــاهم بــین 

  ارة و العاملین، و تدعیم سبل الوالء للمنشأة، و بالتالي تحسین األداء و زیادة اإلنتاج.اإلد
مــن العــاملین غیــر مــوافقین عــن هــذا  %٦٨.٨أن  )٢٧-٤و قــد تبــین مــن الجــدول رقــم (     

هــذا العنصـر، كمـا تبــین أن تواجـد مـن العـاملین مــوافقین عـن  %٣١.٢العنصـر، فیمـا تبــین أن 
، حیـث فیما یتعلق بوجود تغذیة راجعة عن أدائهـم ألعمـالهم عدم الموافقةأبدت العینة المبحوثة 

  .٣.٨٧قیمة الوسط الحسابي لهذا العنصر تساوي 
تبـین مـن الجـدول رقـم وافق أصحاب العمل العاملین فیما یتعلق بتواجد هذا العنصر، حیث  و  د
أن ٢٨-٤( راجعــة مــن قــبلهم مــن أصــحاب العمــل غیــر مــوافقین علــى وجــود تغذیــة  %٥٠.٢) 

  ألداء العاملین. 
أن المبحـوثین قـد أبـدوا موافقـة متوسـطة بشـأن وجـود  )٢٩-٤كما تبین مـن الجـدول رقـم (     

، باسـتثناء العـاملون فـي بالنسبة للصناعات المختلفة جعة فیما یتعلق بأدائهم ألعمالهمتغذیة را
  صناعة الخشب، حیث أبدوا عدم الرضا عن هذا العنصر.

بین وجـود تغذیـة راجعـة عـن أداء  معنویةوجود عالقة  )٣٠-٤ك تبین من الجدول رقم (كذل    
  .٠.٠٤٣٣ العاملین و مستوى الرضا الوظیفي لدیهم، حیث تبین أن كاى تربیع تساوي

و بـــالرغم مـــن أهمیـــة التغذیـــة الراجعـــة فـــي تصـــحیح أخطـــاء العـــاملین و تـــوجیههم لـــألداء      
قــة ذات داللــة بــین وجــود تغذیــة راجعــة علــى مســتوى الرضــا الصــحیح، و بــالرغم مــن وجــود عال

)، إال أنـه و كمـا یتبـین مـن الجـدول رقـم ٣٠-٤الوظیفي للعاملین و الموضحة فـي جـدول رقـم (
) عــدم وجــود عالقــة بــین هــذا العنصــر و مســتوى أداء العــاملین، حیــث تبــین أن كــاى ٣١-٤(

  .٠.٣٠٤تربیع تساوي 
 ٠١-          

 
یمتــاز العصــر الحــدیث بســرعة التغیــر التكنولــوجي، نتیجــة لالكتشــافات العلمیــة المتالحقــة،      

التجدید المسـتمر، فمـن خـالل التـدریب لهذا یصبح التدریب أمرًا حتمیًا على أى منشأة، لمسایرة 
تستطیع اإلدارة أن تلعب دورًا مهمًا في تطـویر كفـاءات و مهـارات العـاملین لـدیها،   و هـذا مـن 
شأنه أن یحسن أداء العاملین و یزید إنتاجیتهم، كما یخلـق الـوالء و الثقـة بالمنشـأة و االعتـزاز 

  .باالنتماء إلیها
مــن العینــة المبحوثــة غیــر موافقــة علــى  %٦٧.٩أن  )٢٧-٤مــن الجــدول رقــم (و كمــا یتضــح 

مـن العینـة المبحوثـة  %٣١.٢حصولها على دورات تدریبیة قبل استالمها العمل، فیما تبین أن 
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مـن العینــة  %٦٩.٧موافقـة علـى حصـولها علـى دورات تأهیـل مهنـي قبـل العمـل، كمـا تبـین أن 
أثنـاء اسـتالمها العمـل، فیمـا تبـین أن المبحوثة غیر موافقة على حصـولها علـى دورات تدریبیـة 

من العینة المبحوثة موافقة علـى حصـولها علـى دورات تدریبیـة أثنـاء العـاملین، و قـد  %٢٩.٢
فیمــا یتعلــق بحصــولها علــى دورات  عــدم الموافقــةتبــین مــن الجــدول أن العینــة المبحوثــة أبــدت 

، ٣.٩٢، ٣.٨٧تـوالي یسـاوي تدریبیة قبل العمل، و أثنائه، حیث قیمة الوسط الحسـابي علـى ال
ً قبـل العمـل أو  و قد أبدا أصحاب العمل تعارضًا مع العاملین فیمـا یتعلـق بعنصـر التـدریب سـواء

أن٢٨-٤بعده، حیث تبین من الجدول ( من أصحاب العمل مـوافقین علـى تـدریبهم   %٦٥.٢ ) 
یب العاملین قبـل من أصحاب العمل موافقتهم على تدر % ٦٧.٣ للعاملین أثناء العمل، فیما أبدا

  العمل.
أن المبحــوثین قــد أبــدوا رضــا متوســط فیمــا یتعلــق ) ٢٩-٤و قــد اتضــح مــن الجــدول رقــم (     

ً قبل العمـل أو أثنائـه  فـي صـناعة األثـاث، و بحصولهم على حصولهم على دورات تدریبیة سواء
المالبـس في صناعة المعادن عدا الماكینات، و في صناعة الخشب، أمـا العـاملون فـي صـناعة 

و فــي الصــناعات األخــرى، و فــي الصــناعات  المعــادن الالفلزیــة، و المنســوجات، و فــي صــناعة
ً قبل العمل أو أثنائه. الغذائیة، أبدوا عدم الموافقة فیما یتعلق    بتدریبهم سواء

عـدم ) ٣٠-٤( مـن الجـدول رقـمو بالرغم من أهمیة تدریب العـاملین، إال أنـه و كمـا یتبـین      
هم، دیالرضـا الـوظیفي لـ مسـتوى تدریب العـاملین قبـل العمـل، و بین عنصر معنویةقة وجود عال

، كـذلك اتضـح عـدم وجـود عالقـة بـین عنصـر تـدریب ٠.٥٣٣ تسـاوي حیث تبین أن كـاى تربیـع
ــاملین أثنــاء العمــل، و ــ مســتوى الع  تســاوي هم، حیــث تبــین أن كــاى تربیــعدیالرضــا الــوظیفي ل

٠.٠٥٨.  
ة عنصر التدریب فـي إكسـاب العـاملین المهـارات فـي تأدیـة أعمـالهم، إال و بالرغم من أهمی     

ً قبـل العمـل أو ٣١-٤أنه یتبین من الجدول رقم ( ) عدم وجود عالقة بین عنصـر التـدریب سـواء
علـى  ٠.٠٩١، ٠.١٢٧بعده و بـین مسـتوى أداء العـاملین، حیـث تبـین أن كـاى تربیـع تسـاوي 

  التوالي. 
بعض تطبیق بین  ذات داللة قة ارتباطیةتوجد عال:سادسةلالفرضیة ا

عناصر قانون العمل الفلسطیني و مستوى الرضا الوظیفي للعاملین 
        ، في  منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة  

 
عـــدم تطبیــق معظـــم عناصــر قـــانون العمـــل  )٣٢-٤(و كمــا سیتضـــح الحقــًا مـــن الجــدول      

عضو اللجنة التنفیذیـة لالتحـاد رى منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة، ویالفلسطیني داخل 



١٣٧  

، أن معظـــم عناصـــر قـــانون العمـــل الفلســـطیني ال تطبـــق فـــي منشـــآت ١العـــام لنقابـــات فلســـطین
القطــاع الخــاص، و أن ظــروف العمــل التــي یحیاهــا العامــل بهــا تجــاوزات كثیــرة لمــا یــنص علیــه 

هــذا وزارة العمــل علیهــا أن تتعامــل علــى أســاس تطبیــق قــانون العمــل الفلســطیني، و یــرى أن 
القـانون، و  هـذایـرى بأنـه یجـب أن یكـون هنـاك جهـة تعاقـب مـن ال یقـوم بتطبیـق  كما، القانون

، كمـا علـى حـد قولـه ، لذا البـد مـن وجـود جهـات تسـتكملبشأن ذلكهنا ال یوجد محاكم مختصة 
  تفسیر لمواد قانون العمل الفلسطیني. وجوبیرى 
، فیـرى أنـه بـالرغم مـن عـدم تطبیـق ٢أما المدیر التنفیذي لجمعیة أصحاب مصـانع الخیاطـة     

معظم العناصر المتعلقة بقـانون العمـل الفلسـطیني، فـإن التشـریع الفلسـطیني غیـر عـادل، حیـث 
أنه أوجد قانونًا فیمـا یخـص العامـل الفلسـطیني و یحمیـه، لكنـه لـم یضـع قانونـًا یحمـي أصـحاب 

ا یـرى أنــه و إن كـان هنـاك خلــل فـي تطبیـق قـانون العمــل الفلسـطیني، فهـو راجــع المنشـآت، كمـ
إلى خلـل فـي الجهـات المعنیـة و المختصـة، و التـي فـي النهایـة تقـوم بإعطـاء التـرخیص الـالزم 

  إلقامة المنشأة، دون التفتیش و الرقابة حول توافر الظروف المالئمة و اكتمالها. 
، وجـود وحـدة األمـن الصـناعي داخـل ٣ي لوزارة االقتصاد الوطنيو یرى المستشار االقتصاد     

وزارة االقتصاد الوطني، و هذه الوحدة تقوم بالتفتیش على منشـآت القطـاع الصـناعي بالتنسـیق 
مع الدفاع المدني حول ظروف السالمة و الصحة المهنیة، و مدى مالئمة المبنـى، و التهویـة، 

ات، إال أن الخلـل فـي عـدم تطبیـق عناصـر قـانون العمـل و وضع اآلالت، و مـدى تـوافر اإلسـعاف
هو عدم المتابعة المستمرة، كما أنه یعتبر أن اتحاد نقابات العمال هو الجهة المعنیة األساسـیة 
بمتابعــة تطبیــق قــانون العمــل و المدافعــة عــن حقــوق العمــال، و یــرى أنــه مــن الضــروري وجــود 

  انون العمل.تنسیق بین الجهات المختصة لمتابعة تطبیق ق


 
غیر موافق   غیر موافق  محاید  موافق  موافق بشدة  السؤال

  بشدة
الوسط   المجموع

  الحسابي
  عدد ساعات العمل الیومیة

  
  ٤أقل من 
٠.٤% 

 ٦- ٤من

٣.٢% 

  ٨- ٧من
٢٢.١% 

 ١٠- ٩من

٥١.٧% 

 ١٢-١١من

٢٢.٦% 

٣.٩٢ %١٠٠ 

تحصل على عطلة مرضیة مدفوعة 
  األجر

٤.٦٦ %١٠٠ %٨٢.٧ %٩.٢ %١.٧ %٤.٥ %١.٩ 

 ٢.٥٨ %١٠٠ %١٢.٣ %١٢.٨ %١.١ %٦٧.٧ %٦.١تتوافر اإلسعافات األولیة في مكان 

                                                
  .مصدر سابق ذكرهمقابلة مع بكر الجمل،  ١
  .مصدر سابق ذكرهمقابلة مع الحسن بكر،  ٢
 سابق ذكره. صدرامي أبو ظریفة، مم اب ة مع س ٣



١٣٨  

  العمل
تحصل على إجازة سنویة مدفوعة 

  جراأل
٤.٨٦ %١٠٠ %٨٩ %١٠  - %٠.٤ %٠.٦ 

تحصل على عطلة أسبوعیة(یوم 
) مدفوعة األجر   واحد مثًال

٤.٦٨ %١٠٠ %٨٣.٣ %٨.٥ %٢.٢ %٤.٥ %١.٥ 

سبق و أن تم فصل عاملین من 
  المنشأة 

٢.٦٤ %١٠٠ %٥.٨ %٢٣.٢ %٣.٢ %٦٤.٨ %٣ 

سبق و أن زار المنشأة أحد من 
  مفتشي العمل في وزارة العمل

١٠٠ %١٤.٣ %٣٣.٣ %٢.٢ %٤٢.٨ %٧.٤% - 

 ٤.٣٧ %١٠٠ %٦٨ %١٨ %٠.٢ %١٠.٤ %٣.٤  یتم تزویدك بمالبس خاصة بالعمل

 ٤.٠٦ %١٠٠ %٧١.٩ %٥ - %٣.٩ %١٩.٢  أنت مؤمن ضد الحوادث

 
 
 


 

 المجموع  ال  نعم  البیان

 %١٠٠ %٩٨.١ %١.٩  تعمل بموجب عقد عمل

 %١٠٠ %٠.٦ %٩٩.٤  یوجد فترة استراحة أثناء العمل

 


 
غیر   محاید  موافق  موافق بشدة  السؤال

  موافق
غیر موافق 

  بشدة
الوسط   المجموع

  الحسابي
 ٦- ٤  عدد ساعات الدوام الرسمي في المنشأة

١.٣% 
٨- ٧ 

٥٣.١% 
١٠- ٩ 

٣١% 
١٢-١١ 

١٤.٦% 
- ٢.٥٩ %١٠٠ 

ـــاملون ـــة مرضـــیة  یحصـــل الع علـــى عطل
  مدفوعة األجر

٤.٤٧ %١٠٠ %٧٢.٨ %١٥.٩ %٠.٤ %٧.١ %٣.٨ 

علــــى إجــــازة ســــنویة  یحصــــل العــــاملون
  مدفوعة األجر

- ٤.٦٦ %١٠٠ %٧٧ %١٨.٨ %١.٣ %٢.٩ 

علـــــــــى ع لــــــــــة  یحصـــــــــل العــــــــــاملون
) مدفوعة األجر   أسبوعیة(یوم واحد مثًال

- ٤.٥٣ %١٠٠ %٧٤.١ %١٧.٢  %٥.٤ %٣.٣ 

 ٣.٢٦ %١٠٠ %١٠.٥ %٤٧.٣ %٢.٩ %٣٦.٤ %٢.٩  یوجد حاالت فصل للعاملین في المنشأة
سبق و أن زار المنشأة أحد من مفتشي 

  العمل
٢.٧٢ %١٠٠ %٧.٩ %٣٠.٧ %٠.٨ %٤٦.٤ %١٤.٢ 



١٣٩  

و       في المنشأة وسائل الوقایةتتوافر 
  السالمة المهنیة

٢.٠٤ %١٠٠ %٥.٩ %١.٧ %٠.٤ %٧٤.٩ %١٧.٢ 

 ٣.٧٥ %١٠٠  %٤٥.٢ %٢٢.٦ %٠.٨ %٢٤.٧ %٦.٧  یتم تزویدكم بمالبس خاصة بالعمل
 ٣.١٤ %١٠٠ %٣٥.١ %١٣.٩ - %٣١.٨ %١٩.٢  ضد حوادث العمل ن العاملینیتم تأمی

 ٤.٧٤ %١٠٠ %٧٨.٧ %١٩.٢ - %١.٣ %٠.٨  توفر المنشأة عقود عمل للعاملین 

 
 
 
 
 
 
 


 

المعادن   المالبس  
  الالفلزیة

المعادن عدا   أخرى  األثاث
  الماكینات

  الخشب  األغذیة

 ٤.٧٨ ٤.٣٨ ٤.٧٧ ٤.٧٣ ٤.٥٢ ٤.٥٩ ٤.٧٨  تحصل على عطلة مرضیة مدفوعة األجر

 ٢.١٧ ٢.١١ ٢.٩٨ ٢.٢٣ ٢.٢٨ ٢.٢١ ٢.٨١  تتوافر اإلسعافات األولیة في مكان العمل
 ٤.٧٨ ٤.٦٦ ٤.٨٨ ٤.٨٤ ٤.٧٤ ٤.٧٢ ٤.٨٨  ة األجرتحصل على إجازة سنویة مدفوع

 ٤.٧٨ ٤.٣٤ ٤.٧٥ ٤.٦٤ ٤.٤٤ ٤.٦٥ ٤.٨٥  مدفوعة األجر تحصل على عطلة أسبوعیة

 ٢.٩١ ٢.٣٤ ٣.٢٣ ٢.٧ ٢.٦٨ ٢.٤٥ ٢.٦  سبق و أن تم فصل عاملین من المنشأة

 ٣.٤٣ ١.٨١ ٣.٤٧ ٣.٣٧ ٣ ٣.٠٤ ٣.١٦  سبق وأن زار المنشأة أحد من مفتشي العمل

 ٤.٧٨ ٤.٧٣  ٤.٧٥  ٤.٤٥ ٤.٦٨ ٤.٤ ٤.٧٩  تم تزویدك بمالبس خاصة بالعمل؟ی
 ٣.٨٧ ٣.٨ ٤.٧٢ ٤.٧٣ ٤.٣٢ ٣.٢٩ ٤.٢٧  أنت مؤمن ضد حوادث العمل

 


 
 قیمة كاى تربیع  السؤال

  ٠.٠٠٠  درجة رضاك عن عدد ساعات العمل الیومیة 
 ٠.٠٠٠  تحصل على عطلة مرضیة مدفوعة األجر

 ٠.٠٠٠  تتوافر اإلسعافات األولیة في مكان العمل

 ٠.٠٠٠  تحصل على إجازة سنویة مدفوعة األجر

) مدفوعة األجر  ٠.٠٠٠  تحصل على عطلة أسبوعیة(یوم واحد مثًال



١٤٠  

 ٠.٠٠٠  ق و أن تم فصل عاملین من المنشأةسب

 ٠.٠٠٠  سبق و أن زار المنشأة أحد من مفتشي العمل

 ٠.٠٠١  یتم تزویدكم بمالبس خاصة بالعمل

 ٠.٠٠٠  أنت مؤمن ضد حوادث العمل

  ٠.٤٥٦  تعمل بموجب عقد عمل
  ٠.٣٧٠  یوجد فترات استراحة أثناء العمل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 

 قیمة كاى تربیع  السؤال

 ٠.٠٠٠  درجة رضاك عن عدد ساعات العمل الیومیة 

 ٠.٠٠٠  تتوافر اإلسعافات األولیة في مكان العمل

 ٠.٠٠٠  رضیة مدفوعة األجرتحصل على عطلة م

 ٠.٠٠٠  یتم تزویدكم بمالبس خاصة بالعمل

 ٠.٠٠٠  سبق و أن تم فصل عاملین من المنشأة

 ٠.٠٠٠  سبق و أن زار المنشأة أحد من مفتشي العمل

 ٠.٠٠٠  تحصل على إجازة سنویة مدفوعة األجر

) مدفوعة األجر  ٠.٠٠٠  تحصل على عطلة أسبوعیة(یوم واحد مثًال

 ٠.٠١٤  موجب عقد عملتعمل ب

 ٠.٠٧٠  أنت مؤمن ضد حوادث العمل

 ٠.٦٥٤  استراحة أثناء العمل رةیوجد فت 

  
بین یق مظاھر العالقة  سطیني و  تطب مل الفل قانون الع صر  عض عنا ب

في  صناعي  طاع ال شآت الق في من عاملین  لوظیفي لل ضا ا ستوى الر م
  :، و مستوى أدائھم ألعمالھمقطاع غزة

 )٣٧-٤( )،٣٦-٤)، (٣٥-٤)، (٣٤-٤)، (٣٣-٤)، (٣٢-٤اول (یتضــــــح مــــــن الجــــــد     
 يبعــض عناصــر قــانون العمــل الفلســطیني و مســتوى الرضــا الــوظیفتطبیــق وجــود عالقــة بــین 



١٤١  

  و من مظاهر هذه العالقة ما یأتي:و مستوى أدائهم ألعمالهم،  للعاملین،
١-

 
یـنعكس تــأثیر ســاعات العمــل علــى اإلنتاجیــة مـن خــالل درجــة اإلجهــاد العضــلي و اإلجهــاد      

ــولالنفســي الــذي یعانیــه العامــل، و  مــن ســاعات العمــل یحفــز العمــال علــى  یوجــد مســتوى معق
ســتوى، أدى إلــى شــعور العامــل باإلجهــاد العمــل بكفایــة، فــإذا زادت ســاعات العمــل عــن ذلــك الم

ً اإلجهــاد العضــلي أو النفســي، و بالتــالي یــنعكس ذلــك علــى حالــة الفــرد المعنویــة و علــى  ســواء
كفاءتــه اإلنتاجیــة، و لكــن لــیس مــن الضــروري أن تزیــد اإلنتاجیــة إذا انخفضــت ســاعات العمــل 

العـاملین یعملـون مـا  ) أن نصـف٣٢-٤و قد تبین من جدول رقم ( ،عن ذلك المستوى المعقول
ــة التــي  %٥١.٧ســاعات یومیــا،ً حیــث شــكلوا  ١٠-٩بــین  ــة، یلیــه العمال مــن العینــة المبحوث

، حیـث شـكلت  ١٢-١١عملت ما بین  مـن العینـة المبحوثـة، أمـا العمالـة  %٢٢.٦ساعة یومیًا
، كمـا تبـین أن العینـة المبحوثـة %٢٢.١سـاعات، فقـد شـكلت نسـبة  ٨-٧التي عملت مـا بـین 

، حیـث تبـین أن الوسـط الحسـابي یسـاوي  ١٠-٩ملت ما بین ق  ع ، و قـد ٣.٩٢ساعات یومیـًا
أن ٣٤-٤، فقــد تبــین مــن جــدول (رأي العــاملینأبــدا أصــحاب العمــل مخالفــة لــ مــن  %٥٣.١) 

. ٨-٧أصحاب العمل أبدوا أن العاملین في منشآتهم یعملون ما بین    ساعات یومیًا
أن: "ســاعات  ٢٠٠٠لعــام  ٧رقــم  عمــل الفلســطینيمــن قــانون ال ٦٨المــادة ت نصــ قــدو      

: مـن نفـس القـانون ٦٩كمـا نصـت المـادة ، العمل الفعلي فـي األسـبوع خمـس و أربعـون سـاعة"
یقـل عـن سـاعة واحـدة فـي األعمـال الخطـرة أو الضـارة  "أن ساعات العمل الیومي تخفض بما ال

زیر بعــد استشــارة المنظمــات بالصــحة و األعمــال اللیلیــة و تحــدد هــذه األعمــال بقــرار مــن الــو 
  .المعنیة ألصحاب العمل و العمال"

أما عـن عالقـة عـدد سـاعات العمـل بالرضـا الـوظیفي للعـاملین، فقـد تبـین مـن الجـدول رقـم       
بــین عــدد ســاعات العمــل الیومیــة و مســتوى الرضــا الــوظیفي  معنویــة) وجــود عالقــة ٣٦-٤(

  .٠.٠٠٠للعاملین، حیث قیمة كاى تربیع تساوي 
) وجود عالقة معنویة بـین عـدد سـاعات العمـل الیومیـة  ٣٧-٤یتبین من الجدول رقم (كما      

  .٠.٠٠٠و مستوى أداء العاملین، حیث تبین أن كاى تربیع تساوي 
٢-      

 
غیــــر مــــوافقین علــــى مــــن العــــاملین  %٩١.٩أن ) ٣٢-٤( لقـــد تبــــین مــــن الجــــدول رقــــم     

، كمــا تبـین أن العــاملین غیــر مـوافقین بشــدة فیمــا حصـولهم علــى عطلـة مرضــیة مدفوعــة األجـر



١٤٢  

یتعلــق بحصــولهم علــى عطلــة مرضــیة مدفوعــة األجــر، حیــث تبــین أن الوســط الحســابي یســاوي 
) اتفــاق أصــحاب العمــل مــع العــاملین فــي عــدم ٣٤-٤الجــدول رقــم (تبــین مــن  كمــا، و ٤.٦٦

مــن أصــحاب العمــل  %٨٨.٧حصــول العــاملین علــى عطلــة مرضــیة مدفوعــة األجــر، حیــث أبــدا 
  عدم موافقتهم في حصول العاملین في منشآتهم على عطلة مرضیة مدفوعة األجر.

ــق بالصــناعات المختلفــة، فكمــا یتضــح مــن جــدول رقــ      ) عــدم وجــود ٣٥-٤م (و فیمــا یتعل
على عطلة مرضیة مدفوعة األجر، حیـث أبـدا جمیـع العـاملین فـي  فروق بشأن حصول العاملین

  عطلة مرضیة مدفوعة األجر.على جمیع الصناعات بأنهم ال یحصلون 
إن عــدم حصــول العــاملین علــى عطلــة مرضــیة مدفوعــة األجــر یخــالف مــا جــاء بــه قــانون      

، ٢٠٠٠لعــام  ٧مــن قــانون العمــل الفلســطیني رقــم  ٧٩المــادة  نصــت حیــثالعمــل الفلســطیني، 
بنــاء علــى تقریــر مــن اللجنــة الطبیــة یســتحق العامــل إجــازة مرضــیة مدفوعــة األجــر خــالل : "أنــه

  .أخرى" و بنصف األجر لمدة أربعة عشرة یوماً  السنة الواحدة مدتها أربعة عشرة یوماً 
یة مدفوعـــة األجـــر و مســـتوى الرضـــا و عـــن عالقـــة حصـــول العـــاملین علـــى إجـــازة مرضـــ     

بـین هـذین العنصـرین،  معنویـة) وجـود عالقـة ٣٦-٤الوظیفي لدیهم، فقد تبین من جـدول رقـم (
  .٠.٠٠٠حیث قیمة كاى تربیع تساوي 

) وجــود عالقــة معنویــة بــین حصــول العــاملین علــى ٣٧-٤یتبــین مــن الجــدول رقــم (كــذلك      
  .٠.٠٠٠م ألعمالهم، حیث كاى تربیع تساوي عطلة مرضیة مدفوعة األجر و مستوى أدائه

٣-
 

أن ٣٢-٤یبین الجدول رقم (      من المبحوثین یوافقون بتـوافر اإلسـعافات األولیـة  %٧٣.٨) 
بـین أن تمـن المبحـوثین، كمـا ی %٢٥.١عي، فیما لم یوافق على ذلك في منشآت القطاع الصنا

ة في منشآت القطـاع الصـناعي، العینة المبحوثة أبدت موافقة على مدى توافر اإلسعافات األولی
  .٢.٥٨وسط الحسابي یساوي حیث ال

) أن المبحــوثین ٣٥-٤و فیمــا یتعلــق بالصــناعات المختلفــة، فقــد تبــین مــن الجــدول رقــم (     
، بدوا موافقـة فیمـا یتعلـق بتـوافر اإلسـعافات األولیـة فـي المنشـآت الصـناعیة التـي یعملـون بهـاأ

 حیـثباستثناء العاملین في صناعة المالبس و المنسوجات، و صناعة المعـادن عـدا الماكینـات 
  أبدوا موافقة بشكل متوسط فیما یتعلق بهذا العنصر.

 علیه المـادة تالقطاع الصناعي یتوافق مع ما نصإن توافر اإلسعافات األولیة في منشآت      
یجــب تــوافر وســائل "أنــه: حیــث نصــت  ٢٠٠٠لعــام  ٧رـقـم  مــن قــانون العمــل الفلســطیني ٩٠

الحمایة الشخصیة و الوقایة للعاملین من أخطار العمـل و أمـراض المهنـة، كـذلك تـوفر الشـروط 
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و  بــي للعمــال فــي المنشــأة،و تــوافر وســائل اإلســعاف الط الصــحیة الالزمــة فــي أمــاكن العمــل
  ".ضرورة الفحص الطبي الدوري للعمال

أما عن عالقة هذا العنصر بمسـتوى الرضـا الـوظیفي للعـاملین، فقـد تبـین مـن الجـدول رقـم      
بــین مــدى تــوافر اإلســعافات األولیــة و مســتوى الرضــا الــوظیفي  معنویــة) وجــود عالقــة ٣٦-٤(

  .٠.٠٠٠ي للعاملین، حیث تبین أن كاى تربیع تساو 
) وجـود عالقــة معنویـة بـین مـدى تـوافر اإلسـعافات األولیــة       ٣٧-٤یبـین الجـدول رقـم ( كـذلك    

  .٠.٠٠٠و مستوى أداء العاملین، حیث تبین أن كاى تربیع تساوي 
٤-  

 
ــاملین  %٩٩أن ) ٣٢-٤(لقــد تبــین مــن الجــدول رقــم       فیمــا یتعلــق غیــر مــوافقین مــن الع

بشـدة ، كمـا تبـین أن العینـة المبحوثـة غیـر موافقـة حصولهم على إجـازة سـنویة مدفوعـة األجـرب
ي بشــأن حصــولها علــى إجــازة ســنویة مدفوعــة األجــر، حیــث تبــین أن الوســط الحســابي یســـاو 

اتفــاق أصــحاب العمــل مــع العــاملین فــي عــدم  )٣٤-٤( ، و قــد تبــین مــن الجــدول رقــم٤.٨٦
من أصـحاب العمـل عـدم  %٩٥.٨حصول العاملین على إجازة سنویة مدفوعة األجر، حیث أبدا 

  موافقتهم في حصول العاملین في منشآتهم على إجازة سنویة مدفوعة األجر.
ــق بالصــناعات المختلفــ      ) عــدم وجــود  ٣٥-٤ة، فكمــا یتضــح مــن جــدول رقــم (و فیمــا یتعل

فروق فیما یتعلق بحصول العاملین على إجازة سنویة مدفوعة األجر، حیث أبدا جمیع العـاملین 
  في جمیع الصناعات بأنهم ال یحصلون على إجازة سنویة مدفوعة األجر.

جـاءت بـه المـادة  إن عدم حصول العاملین على إجازة سنویة مدفوعة األجر یتنافى مـع مـا     
العامــل یســتحق إجــازة : "أنحیــث نصــت  ٢٠٠٠لعــام  ٧مــن قــانون العمــل الفلســطیني رقــم  ٧٤

ســنویة مدفوعــة األجــر مــدتها أســبوعان عــن كــل ســنة فــي العمــل، و ثالثــة أســابیع للعامــل فــي 
 فقـد نصـت مـا، كالمنشـأة" فـياألعمال الخطرة أو الضارة بالصحة و لمـن أمضـى خمـس سـنوات 

:من نفس القانون  ٧٥المادة  للعامل الحق فـي إجـازة مدفوعـة األجـر فـي األعیـاد الدینیـة و " أن
  ".جازات السنویةالرسمیة ال تحتسب من اإل

أما عن عالقة هذا العنصر بمسـتوى الرضـا الـوظیفي للعـاملین، فقـد تبـین مـن الجـدول رقـم      
ـــاملین علـــى إجـــازة ســـنوی معنویـــة) وجـــود عالقـــة ٣٦-٤(         ة مدفوعـــة األجـــر،بـــین حصـــول الع

  .٠.٠٠٠و مستوى الرضا الوظیفي لدیهم، حیث تبین أن كاى تربیع تساوي 
) وجود عالقة معنویة بین حصول العـاملین علـى إجـازة ٣٧-٤یتبین من الجدول رقم (كما      

  .٠.٠٠٠سنویة مدفوعة األجر و مستوى أدائهم ألعمالهم، حیث كاى تربیع تساوي 



١٤٤  

٥-
 

 علــــىغیــــر مــــوافقین مــــن العــــاملین  %٩١.٨أن ) ٣٢-٤(لقـــد تبــــین مــــن الجــــدول رقــــم      
فیمـا دة بشـ، كمـا تبـین أن العـاملین غیـر مـوافقین حصولهم على عطلة أسبوعیة مدفوعـة األجـر

یتعلق بحصولهم علـى عطلـة أسـبوعیة مدفوعـة األجـر، حیـث تبـین أن الوسـط الحسـابي یسـاوي 
) اتفــاق أصــحاب العمــل مــع العــاملین فــي عــدم ٣٤-٤، و قــد تبــین مــن الجــدول رقــم (٤.٦٨

مـن أصـحاب العمـل  %٩١.٣حصول العاملین علـى عطلـة أسـبوعیة مدفوعـة األجـر، حیـث أبـدا 
  لعاملین في منشآتهم على عطلة أسبوعیة مدفوعة األجر.عدم موافقتهم في حصول ا

ــق بالصــناعات المختلفــة، فكمــا یتضــح مــن جــدول رقــم (      ) عــدم وجــود  ٣٥-٤و فیمــا یتعل
فروق بشـأن حصـول العـاملین علـى عطلـة أسـبوعیة مدفوعـة األجـر، حیـث أبـدا جمیـع العـاملین 

  دفوعة األجر.في جمیع الصناعات بأنهم ال یحصلون على عطلة أسبوعیة م
إن عدم حصـول العـاملین علـى عطلـة أسـبوعیة مدفوعـة األجـر یتعـارض مـع مـا جـاءت بـه      

مواد قانون العمل الفلسطیني، فقـد أعطـى القـانون الفلسـطیني الحـق للعامـل فـي الحصـول علـى 
لعـام  ٧رقـم  من قانون العمل الفلسـطیني ٧٢عطلة أسبوعیة مدفوعة األجر، حیث نصت المادة 

ســاعة متتالیــة،  ٢٤للعامــل الحــق فــي راحــة أســبوعیة مدفوعــة األجــر ال تقــل عــن : "أن ٢٠٠٠
یجـــوز بنـــاء علـــى اتفـــاق طرفـــي اإلنتـــاج تجمیعهـــا مـــرة واحـــدة فـــي الشـــهر، و تحتســـب الراحـــة 
األسبوعیة مدفوعة األجر إذا عمل العامل ستة أیام متصلة قبلها، و یحسم من ذلك نسبة األیـام 

یــوم مــن نفــس القــانون نصــت علــى أن: " ٧٣كمــا أن المــادة ، ن العمــل"التــي تغیبهــا العامــل عــ
قتضـى تحدیـد یـوم آخـر بصـورة الجمعة هو یوم الراحـة األسـبوعیة إال إذا كانـت مصـلحة العمـل ت

  ."منتظمة
و عن عالقة هذا العنصـر بمسـتوى الرضـا الـوظیفي للعـاملین، فقـد تبـین مـن الجـدول رقـم       

       بـــین حصـــول العـــاملین علـــى عطلـــة أســـبوعیة مدفوعـــة األجـــر معنویـــة) وجـــود عالقـــة ٣٦-٤(
  .  ٠.٠٠٠و مستوى الرضا الوظیفي لدیهم، حیث تبین أن كاى تربیع تساوي 

ــى ٣٧-٤یتبــین مــن الجــدول رقــم (كمــا       ــاملین عل ) وجــود عالقــة معنویــة بــین حصــول الع
  .٠.٠٠٠ربیع تساوي عطلة أسبوعیة مدفوعة األجر و مستوى أدائهم ألعمالهم، حیث كاى ت

٦- 
 

یعتبـــر الفصـل  و، ل التعسفي هو طرد العامل من قبل صاحب العمـل دون وجـه حـقــالفص      
 فــي التعســفيرتفــاع مســتویات الفصــل و ا الفلســطیني،ســوق العمــل  فــيســمة رئیســیة التعســفي 
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  :١لألسباب التالیةفلسطین یرجع 
و تفــرض عقوبــات علــى صــاحب  ،التعســفيتحــرم الفصــل  التــيضــعف التشــریعات الوطنیــة  -أ

.العمل إذا ما أقدم على    ذلك
  الكبیر  التناميالعاملة نتیجة الرتفاع نسبة البطالة، و  األیديارتفاع نسبة العرض من  -ب
.العاملة سنویاً  األیدي عدد في     

  السنویة. جازاتاإلالتهرب من تراكم مستحقات نهایة الخدمة و  -ج
نـوع مـن اتفاقـات  أيضعف الحركة النقابیة و غیاب قاعدتها العمالیة، ممـا أدى إلـى تغیـب  -ء

  .العمل
  الفلسطینیة المحتلة. األراضيتعیشها  التيالظروف االقتصادیة و السیاسة  فيالتقلب  -ه
   غیــاب عقــود العمــل  أهمهــا:تتعلــق بالمنشــأة و مــن یــتم الفصــل مــن العمــل ألســباب خاصــة  -و

   بالرواتب.و تحكم المشغلین 
أن ٣٢-٤مــن الجـــدول رقــم ( كمــا یتضـــحو       مـــن المبحــوثین قـــد وافقــوا بوجـــود  %٦٧.٨) 

ث تبـین حاالت فصل للعاملین، كما أبدا المبحوثون موافقة على فصل عاملین مـن أعمـالهم، حیـ
مــن  %٣٩.٣أن  )٣٤-٥(، و قــد تبــین مــن الجــدول رقــم ٢.٦٤أن الوســط الحســابي یســاوي 

  أصحاب العمل قد وافقوا على فصل العاملین من منشآتهم.
     صـــناعة المالبــس و المنســـوجات،) أن العــاملین فــي ٣٥-٤كمــا تبــین مـــن الجــدول رقـــم (     

أبـدوا موافقـة بشـأن وجـود حـاالت فصـل ذیـة و في صناعة المعادن الالفلزیة، و في صناعة األغ
صـناعة المعـادن أما العاملون في صناعة األثاث، و في الصناعات األخـرى، و فـي من عملهم، 

، فیمــا یتعلـق بهــذا العنصــرو فـي صــناعة الخشــب أبـدوا موافقــة بشـكل متوســط عـدا الماكینــات، 
ن هذه المهن یتوارثها األبناء عـن أن العاملین بهذه المنشآت هم من أفراد العائلة، كذلك فإربما 

  .األباء، لذا فقد أبدوا موافقة بشكل متوسط فیما یتعلق بفصلهم من العمل
إن هـذه النسـبة العالیـة مـن فصـل العـاملین مـن أعمـالهم، تؤكـد علـى أن أصـحاب العمـل ال      

مــن قــانون  ٤٦قــد نصـت المــادة یـأبهون بمــواد قــانون العمــل الفلسـطیني و االلتــزام بتطبیقهــا، ف
إنهـاء عقـد العمـل دون وجـود أسـباب  عسـفیاً ته: "یعتبـر أنـ ٢٠٠٠لعام  ٧رقم العمل الفلسطیني 

نصــت علــى: "مــع احتفاظــه بكافــة حقوقــه مــن نفــس القــانون  ٤٧كمــا أن المــادة ، موجبــة لــذلك"
مقـداره أجـر شـهرین عـن كـل سـنة ، عـن فصـله تعسـفیاً  القانونیة األخرى یستحق العامل تعویضاً 

  سنتین". عن مدة ا في العمل على أال یتجاوز التعویض أجرهقضاه
أما عن عالقة هذا العنصر بمستوى الرضـا الـوظیفي للعـاملین، فكمـا یتبـین مـن جـدول رقـم      

                                                
 .١٣ص  ،مصدر سابق ذكره،  المنسيالخواجا، كامل  حمدي  ١
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بـین فصـل العــاملین مـن المنشـآت التــي یعملـون بهـا، و مســتوى  معنویــةوجـود عالقـة  )٣٦-٤(
  .٠.٠٠٠ ساويالرضا الوظیفي لدیهم، حیث قیمة كاى تربیع ت

وجـــود عالقـــة معنویـــة بـــین فصـــل العـــاملین مـــن  )٣٧-٤(یتبـــین مـــن الجـــدول رقـــم  و كمـــا    
  .٠.٠٠٠كاى تربیع تساوي أعمالهم و مستوى أدائهم ألعمالهم، حیث تبین أن 

٧-
 

مــن  ١١٠قــد نصــت المــادة و  إن مفــتش العمــل لــه اختصاصــات معینــة علیــه القیــام بــه،     
قــانون العمــل الفلســطیني أن مفــتش العمــل یخــتص بمــا یلــي: " متابعــة تطبیــق تشــریعات العمــل 

ا فــي ذلــك اســتقبال خاصــة مــا یتعلــق بشــروط و ظــروف العمــل بكافــة الوســائل المشــروعة، بمــ
الشـكاوى و البالغـات، و تزویـد أصـحاب العمــل و العمـال بالمعلومـات و اإلرشـادات الفنیـة التــي 

و المخالفــات  تسـاعد فــي تنفیــذ أحكــام هــذا القــانون، و إبـالغ الجهــات المختصــة بأوجــه الــنقص
فــتش مــن نفــس القــانون نصــت أنــه یحــق لم ١١١التــي یكتشــفها أثنــاء العمــل"، كمــا أن المــادة 

العمــل مــا یلــي: " دخــول أمــاكن العمــل الخاضــعة للتفتــیش بحریــة تامــة أثنــاء العمــل دون ســابق 
إنذار مع وجوب إشعار صاحب العمل أو ممثله عنـد دخـول المنشـأة، و االستفسـار مـن صـاحب 

أن تطبیـق أحكـام و تشـریعات العمل أو من العمال مجتمعـین أو منفـردین أو بحضـور شـهود بشـ
ع على السجالت و الدفاتر و أیة وثائق أخرى تتعلق بشروط العمل و أخـذ صـور و اإل الالعمل 

من نفس القانون نصت بأن: "یقدم مفتشـو العمـل  ١١٤أو مستخرجات منها"، كذلك فإن المادة 
إلى هیئة تفتیش العمل تقاریر دوریة شهریة و سـنویة عـن نتـائج نشـاطاتهم فـي التفتـیش وفـق 

  وم الوزارة بنشر تقریر عام دوري عن أعمال هیئة تفتیش العمل".نماذج تقرها الوزارة، و تق
أن ٣٢-٤مـــن الجـــدول رقـــم ( كـــذلك یتضـــح      مـــن المبحـــوثین قـــد وافقـــوا بزیـــارة  %٥٠.٢) 

مــن المبحــوثین عــدم الموافقــة  %٤٧.٦مفتشــي العمــل للمنشــآت التــي یعملــون بهــا، فیمــا أبــدا 
فتشــي العمــل لمنشــآت العینــة المبحوثــة كانــت بزیــارة مفتشــي العمــل لهــم، كمــا تبــین أن زیــارة م
) ٣٤-٤و قـد تبـین مـن الجـدول رقـم (، ٣.٠٤بشكل متوسط، حیث أن الوسط الحسابي یسـاوي 

  من أصحاب العمل قد وافقوا على زیارة مفتشي العمل لمنشآتهم. %٦٠.٦أن 
یتعلـق  ) عدم وجود فروق بـین الصـناعات المختلفـة فیمـا٣٥-٤كما تبین من الجدول رقم (     

ن فــي جمیــع الصــناعات بزیــارة مفتشــي العمــل لهــم وبزیــارة مفتشــي العمــل، حیــث أبــدا المبحوثــ
ـــ ن فـــ  هـــ ه وبشـــكل متوســـط، باســـتثناء صـــناعة األغذیـــة و المشـــروبات، حیـــث أبـــدا المبحوث

  الصناعة بالموافقة بزیارة مفتشي العمل لهم.



١٤٧  

لـى منشـآت القطـاع الخـاص فـي أن هناك تفتیشات مسـتمرة ع ١و یؤكد رئیس قسم التفتیش     
محافظات قطاع غزة، و لكن ال یعتبر أن هذه التفتیشات مجدیـة، ذلـك أنـه عنـد دخـول المنشـأة، 
ــم أنــه  یواجــه المفــتش مــن قســم التفتــیش بــالقول بــأن صــاحب المنشــأة غیــر موجــود، مــع العل

ى أنـه یجـب أن موجود، و بالتالي ال یستطیع القیام بالتفتیش، أو االطالع علـى السـجالت، و یـر 
یكون هناك تنسیق مع أجهزة األمن للتسهیل فـي دخـول المنشـآت و اإلطـالع علـى سـجالتها، و 
یقول حتى لو قمنا فعًال باإلطالع على المنشأة و سـجالتها و تـم تحریـر مخالفـة، فلـدى صـاحب 

فهنـاك العمل معارف یستطیع بها أن یلغي أى مخالفة، كذلك أیضًا فإنه لو تم تحریـر المخالفـة، 
و یواصـل قولـه أنـه      إجراءات بیروقراطیة كثیـرة، و المحصـلة هـو عـدم معالجـة أیـة مشـكلة، 

التــاریخ لــم یــتم متابعــة أیــة مخالفــة، و منــذ انتفاضــة األقصــى الثانیــة فقــد تــم توقیــف  هــذاحتــى 
  المخالفات نتیجة الوضع االقتصادي السائد في األراضي الفلسطینیة. 

یـرى أن منشـآت القطـاع مـل الفلسـطیني فـي منشـآت القطـاع الصـناعي، عن تطبیق قانون الع و
الخـاص ال تـوفر عقــود عمـل للعــاملین، كـذلك فــإن غالبیـة المنشــآت ال تـوفر تــأمین ضـد حــوادث 
العمل، و ال تحصل العمالة الفلسطینیة على إجازات سنویة أو مرضیة مدفوعة األجـر، كمـا یـرى 

العمـل فـي القـانون الفلسـطیني، و بالتـالي فمسـألة أنه ال یوجد نص واضـح فیمـا یخـص ظـروف 
تــوافر مرافــق صــحیة، أو تهویــة، أو وجــود مــواد كیمیائیــة ذات تــأثیر ضــار علــى صــحة األفــراد، 

  فهذه األمور و غیرها من بیئة العمل تخضع الجتهاد المفتش الذي یقوم بالتفتیش.
غیـر مـنظم، و یعتبـر أن الـذي الفلسطیني الخلل هو أن سوق العمالة  هذاو یرى أن السبب في 

ینظمه عدة أطراف، منها النقابات العمالیة، و أرباب العمـل، و وزارة العمـل، و یـرى أن النقابـات 
العمالیة نقابات غیـر قویـة فـي الـدفاع عـن حقـوق العـاملین، كـذلك فهـو یـرى أن عـدم االسـتقرار 

 مـایـام بتحریـر المخالفـات، كفـي عـدم قیـام الـوزارة بـالتفتیش و الق السیاسي و االقتصادي سـبب
و یؤكــد بأنــه  خیص للمنشــآت،ابشــأن إعطــاء التــر ارت تنســیق بــین الــوز وجــود ضــعف فــي الیــرى 

أن كل شئ في المنشـأة مكتمـل و  ٢ترى الجهات المختصةاعطاء أیة تراخیص إال عندما الیجب 
  جاهز.
الرضـا الـوظیفي أما عن عالقـة زیـارة مفتشـي العمـل لمنشـآت القطـاع الصـناعي و مسـتوى      

بـین زیـارة مفتشـي العمـل معنویـة وجـود عالقـة  )٣٦-٤للعاملین، فكمـا یتبـین مـن الجـدول رقـم (
  . ٠.٠٠٠لمنشآت العینة المبحوثة، ومستوى الرضا الوظیفي لدیهم، حیث كاى تربیع تساوي 

وجــود عالقــة معنویــة بــین زیــارة مفتشــي العمــل  )٣٧-٤(یتبــین مــن الجــدول رقــم  وكمــا      

                                                
  .٢٤/٨/٢٠٠٣، غزة، رئیس قسم التفتیش العام في اإلدارة العامة بوزارة العملمقابلة مع وائل خلف،   ١
 مثل البلدیات، الدفاع المدني، وزارة االقتصاد الوطني. ٢
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  .٠.٠٠٠كاى تربیع تساوي منشآت الممسوحة و مستوى أدائهم ألعمالهم، حیث تبین أن لل
٨-

 
أن ٣٢-٤یتبـین مـن الجـدول رقـم (      بمالبــس هم زویـدتبعـدم  یوافقـون مــن العـاملین %٨٦) 

خاصــة بالعمــل، كمــا تبــین أن المبحــوثین أبــدوا عــدم الموافقــة عــن هــذا العنصــر، حیــث الوســط 
) اتفـــاق أصـــحاب العمـــل مـــع ٣٤-٤، و قـــد تبـــین مـــن الجـــدول رقـــم (٤.٣٧الحســـابي یســـاوي 

مــن أصــحاب  %٦٧.٨العــاملین فــي عــدم تزویــد العــاملین بمالبــس خاصــة بالعمــل، حیــث أبــدا 
  تزوید العاملین بمالبس خاصة بالعمل.دم إقرارهم بعالعمل 
) عــدم وجــود فــروق بــین الصــناعات المختلفــة فیمــا ٣٥-٤كمــا اتضــح مــن الجــدول رقــم (     

یتعلــق بتزویــد العــاملین بمالبــس خاصــة بالعمــل، حیــث أبــدا المبحوثــون عــدم الموافقــة عــن هــذا 
  العنصر.

بــین هــذا العنصــر و مســتوى  وجــود عالقــة معنویــة )٣٦-٤كمــا تبــین مــن الجــدول رقــم (     
، و هـذا یظهـر أهمیـة هـذا العنصـر ٠.٠٠١الرضا الوظیفي للعـاملین، حیـث كـاى تربیـع تسـاوي 
  على الرغم من إهماله من قبل أصحاب المنشآت.

) وجــود عالقــة معنویــة بــین هــذا العنصــر و مســتوى ٣٧-٤تبــین مــن الجــدول رقــم (كــذلك ی     
  .٠.٠٠٠تساوي كاى تربیع  قیمةأداء العاملین، حیث 

٩-
 
فـي دول العـالم یتـوفى یومیـًا : ١فى بیان صحفى لمنظمة العمـل الدولیـة، أوضـح البیـان أنـه     
سة آالف شـخص فـى المتوسـط نتیجـة للحـوادث أو األمـراض المرتبطـة بالعمـل، خم من یقربما 

  ملیونـًا مـن الحـوادث المهنیـة ٢٧٠أما سنویًا فإن هـذا العـدد یصـل إلـى الملیـون، و هنـاك نحـو 
ملیونًا من حاالت االصابة بأمراض مهنیة عبر العـالم، و فـى حـوالى ثلـث هـذه الحـاالت  ١٦٠و 

عة أیام عمـل أو أكثـر، و تشـیر تقـدیرات منظمـة العمـل الدولیـة إلـى یؤدي المرض إلى ضیاع أرب
و        من الناتج المحلى االجمالى فى العالم یضیع نتیجة لتكالیف االصابة و الوفـاة %٤أن 

  .المرض من خالل التغیب عن العمل، و عالج المرض، و االعاقة الناتجة عن هذه الحوادث
ي منشــآت القطـاع الخـاص فــي قطـاع غـزة و ذلــك مـن خــالل ا عـن أســباب الحـوادث فــــأم       

                                                
نسخة  ،العمل فى والصحة للسالمةلعمل الدولیة بمناسبة الیوم العالمى طاولة مستدیرة لمنظمة ا ١

  .٢٧/٤/٢٠٠٣، www-ilo-mirror.cornell.edu،الكترونیة
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  :١تيالزیارات المتكررة التي قامت بها وزارة العمل فهي كاآل
  تحرك السیارات المزودة بروافع في ممرات ضیقة مما یعرض العمال الحتماالت اإلصابة  -
الكبیـــرة عــدم حمایــة العمـــال المتواجــدین فــي منطقـــة المصــنع مــن كمیـــات الغبــار و األتربــة  -

  الناتجة كمخلفات.
  عدم االهتمام بارتداء المالبس الواقیة و الكفوف و الكمامات. -
  وجود بعض األسالك الكهربائیة العاریة و األباریز و الكوابل الملقاة على األرض. -
  عدم وجود حمایة حول اآلالت مثل شبك الحمایة. -
  الشتعال المتسربة ألرض المصنع.وجود كمیات كبیرة من الزیوت، و المواد القابلة ل -
  .من قبل العاملین ألدوات القص و القطعهناك بعض االستعمال الخاطئ  -
مـن العـاملین ال یعرفـوا مـا هــي  افتقـار بعـض المنشـآت إلـى اإلسـعافات األولیـة، كمــا أن كثیـراً  -

    أضرار المواد التي یستخدمونها.
أن٣٢-٤یبین الجدول رقم (و     ضـد حـوادث وثین  یقرون بأنهم غیـر مـؤمنین غالبیة المبح ) 

من المبحـوثین غیـر مـوافقین بشـأن تـأمینهم مـن قبـل  %٧٦.٩حیث أظهرت النتائج أن العمل، 
حـوادث من المبحوثین بالموافقة بتـأمینهم ضـد  %٢٣.٢صاحب العمل ضد الحوادث، فیما أفاد 

ضـد حـوادث العمـل، حیـث العمل من قبل أصحاب العمل، كمـا تبـین أن المبحـوثین غیـر مـؤمنین 
مـن  %٤٩أن  )٣٤-٤( ، و كما یتبین من الجدول رقـم٤.٠٦تبین أن الوسط الحسابي یساوي 

  أصحاب المنشآت أبدوا عدم موافقة بتأمین العاملین ضد حوادث العمل.
جمیــع الصــناعات قــد أبــدوا عــدم ) أن المبحــوثین فــي ٣٥-٤كمــا یتضــح مــن الجــدول رقــم (     

هم ضــد حــوادث العمـــل، باســتثناء صــناعة المعــادن الالفلزیــة، حیــث أبـــدا الموافقــة علــى تــأمین
المهنـة خطـرة، ممـا  هـذه، و لربمـا أن بشكل متوسط فیما یتعلق بهذا العنصر المبحوثون موافقة

  یستدعي تأمین العاملین ضد حوادث العمل.
عــدم  إن عــدم تــأمین نســبة كبیــرة مــن العــاملین فــي منشــآت القطــاع الصــناعي یــدل علــى     

یجـب " :و التـي تقـول ٢٠٠٠لعام  ٧من قانون العمل الفلسطیني رقم  ١١٦تطبیق نص المادة 
، على صاحب العمل أن یؤمن عمالـه مـن إصـابات العمـل لـدى الجهـات المرخصـة فـي فلسـطین"

: "من نفس القانون قد نصت  ١١٨كما أن المادة       عالج العامـل المصـاب إلـى أن یـتم شـفاؤهأن
، "و مســتلزماتها ة النفقــات العالجیــة الالزمــة بمــا فیهــا نفقــات الخــدمات التأهیلیــةو تغطیــة كافــ

إذا حالــت إصــابة العمــل دون أداء " نصــت أنــه:مــن نفــس القــانون قــد  ١١٩المــادة  كــذل  فــإن
بمــا ال مــن أجــره الیــومى عنــد وقــوع اإلصــابة طیلــة عجــزه المؤقــت  %٧٥العامــل لعملــه یســتحق 

                                                
 .  ١٩٩٨، غزة، وزارة الصناعة، دراسة في األمن الصناعي،  إدارة الدراسات والتخطیط ١
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  یوم". ١٨٠یتجاوز 
ما عن عالقة هـذا العنصـر بمسـتوى الرضـا الـوظیفي للعـاملین، فكمـا یتضـح مـن الجـدول أ      
بــین تــأمین العــاملین ضــد حــوادث العمــل و مســتوى الرضــا  معنویــة) وجــود عالقــة ٣٦-٤رـقـم (

  .  ٠.٠٠٠الوظیفي لدیهم، حیث تبین أن كاى تربیع تساوي 
معنویـة بـین تـأمین العـاملین ضـد عدم وجود عالقة  )٣٧-٤(یتبین من الجدول رقم كذلك       

علـى و       ،٠.٠٧أن كـاى تربیـع تسـاوي حوادث العمل و مستوى أدائهم ألعمالهم، حیث تبین 
الرغم من وجود عالقة بین تأمین العاملین ضد حـوادث العمـل و مسـتوى الرضـا الـوظیفي لـدیهم 

  عمالهم.)، إال أن هذا ال یؤثر على أداء العاملین أل٣٦-٤كما اتضح من جدول (
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    ) بعقود عمل  ) أن النسبة األكبر من العاملین ال یتمتعون٣٣- ٤لقد تبین من الجدول رقم
  من عدد العاملین،  %٩٨.١مع أصاحب العمل، حیث شكلوا نسبة 

إن عدم توفیر عقود عمل للعاملین في منشآت القطاع الصـناعي فـي قطـاع غـزة، یتعـارض      
مـن قـانون العمـل  ٢٤رقـم مع ما جاءت به مـواد قـانون العمـل الفلسـطیني، حیـث نصـت المـادة 

: ٢٠٠٠لعام  ٧رقم  الفلسطیني صـریح یبـرم  شـفهيأو  كتـابيهو اتفـاق  الفرديعقد العمل " أن
ــین یلتــزم  إلنجــازو ذلـ ك  ،بــین صــاحب العمــل و العامــل لمــدة محــددة أو غیــر محــددة عمــل مع

و یلتــزم فیــه      بموجبـه العامــل بـأداء عمــل لمصـلحة صــاحب العمــل و تحـت إدارتــه و إشـرافه،
نصــت مـن نفـس القـانون  ٢٨ن المـادة كمـا أ، "صـاحب العمـل بـدفع األجـر المتفـق علیـه للعامـل

ــى أنــه: ــة العربیــة متضــمناً  "یــنظم عل األجر، و نــوع بــأساســیة خاصــة  شــروطً  عقــد العمــل باللغ
و للعامـل إثبـات     نسـخة منـه للعامـل، العمل، و مكانه، و مدته، و یوقـع مـن طرفیـه، و تعطـى

ــانون مــن  ٤١كــذلك فقــد نصــت المــادة قــه بكافــة طــرق اإلثبــات القانونیــة"، حقو  : أنــهنفــس الق
"یجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل ألسباب فنیة أو خسارة اقتضت تقلیص عـدد العمـال مـع 

  .احتفاظ العامل بحقه في بدل األشعار و مكافئة نهایة الخدمة، شریطة إشعار الوزارة بذلك"
ؤثر علـــى ال یـــ هـــذاو بـــالرغم مـــن أن غالبیـــة العـــاملین ال یتمتعـــون بعقـــود عمـــل، إال أن       

معنویـة ) عـدم وجـود عالقـة ٣٦-٤مستوى الرضا الـوظیفي لـدیهم، فقـد تبـین مـن الجـدول رقـم (
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  .٠.٤٥٦بین مدى توافر عقود عمل ومستوى الرضا الوظیفي لدیهم، حیث كاى تربیع تساوي 
) وجــود عالقــة معنویــة بــین مــدى تــوافر عقــود عمــل         ٣٧-٤یتبــین مــن الجــدول رقــم (كــذلك      

، أى أن تـوافر عقـود عمـل ٠.٠١٤وى أداء العاملین، حیـث تبـین أن كـاى تربیـع تسـاوي و مست
للعاملین یؤثر على مستوى أدائهـم ألعمـالهم، بـالرغم مـن أنـه كمـا اتضـح سـابقًا مـن جـدول رقـم 

) عـدم وجــود عالقــة بــین مــدى تــوافر عقــود عمــل و مســتوى الرضــا الــوظیفي للعــاملین، ٣٦-٤(
  ضروري أن یؤثر دائمًا الرضا الوظیفي على أداء العاملین.مما یعني أنه لیس من ال
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یعــة العمــل الــذي إن العامــل یقضــى وقتــًا طــویًال فــي عملــه، و بغــض النظــر عــن نــوع و طب      
، فهــو بحاجــة إلــى فتــرات یتوقــف فیهــا عــن العمــل خــالل ســاعات  ً ذهنیــًا أم عقلیــًا یمارســه ســواء

  العمل الرسمیة، لیرتاح و یجدد نشاطه و حیویته.
موافقــة فیمــا یتعلــق أن غالبیــة المبحــوثین أبــدوا  )٣٣-٤مــن الجــدول رقــم (و كمــا یتضــح      

         .من العینة المبحوثة %٩٩.٤و هؤالء قد شكلوا نسبة بتوفر استراحة یومیة أثناء العمل، 
مـن قـانون  ٧٠إن حصول العاملین على راحة یومیـة، یتوافـق مـع مـا نصـت علیـه المـادة       

یجــب أن تتخلــل ســاعات العمــل حیــث أنهــا نصــت بأنــه: " ٢٠٠٠لعــام  ٧رـقـم  العمــل الفلســطیني
جموعها عن ساعة، مـع مراعـاة أال یعمـل العامـل الیومي فترة أو أكثر لراحة العامل ال تزید في م

  ".أكثر من خمس ساعات متصلة
نشـاط العـاملین، إال  دو على الرغم من أن أخذ قسط مـن الراحـة الیومیـة أثنـاء العمـل، یجـد     

بین مدى توافر راحة أثنـاء العمـل  معنویة) عدم وجود عالقة ٣٦-٤أنه یتبین من الجدول رقم (
  .٠.٣٧٠یفي للعاملین، حیث قیمة كاى تربیع تساوي و مستوى الرضا الوظ

) عــدم وجــود عالقــة معنویــة بــین مــدى تــوافر راحــة ٣٧-٤یتبــین مــن الجــدول رقــم (كــذلك      
، ممـا یعنـي أنـه ٠.٦٥٤أثناء العمل و مستوى أداء العاملین، حیث تبین أن كاى تربیع تساوي 

شـاط و حیویـة العـاملین، إال أنهـا ال تـؤثر و بالرغم من أهمیـة تـوافر راحـة أثنـاء العمـل لتجدیـد ن
  على الرضا الوظیفي للعاملین، و على أدائهم ألعمالهم.
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(اإلطار العملي للبحث و اختبار  رابعملخص الفصل ال
  الفروض)

  
  

فــي هــذا الفصــل تطرقــت الباحثــة لخصــائص منشــآت عینــة البحــث، حیــث تــم التحــدث عــن      
  .ینیة، و هیكل أصحاب العمل، و هیكل منشآت القطاع الصناعيهیكل العمالة الفلسط
تم التطرق الختبار فرضیات الدراسـة و ایجـاد العالقـة بـین من هذا الفصل و في المبحث الثاني 

المتغیرات من خالل االختبارات المتعددة مثل النسب المئویة و معامل بیرسون و معامل التوافـق 
  .یفینو اختبار كاى تربیع و اختبار ل
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  /النتائج و التوصیاتخامسالفصل ال
  

  مقدمة:
إن اإلقبــال علــى العمــل و تحقیــق األداء المرغــوب ال یــتم مــن فــراغ، بــل یجــب تــوفیر البیئــة      

فـراد العـاملین فـي تلـك المناسبة داخل منشآت األعمال، كذلك یجب توفیر الحوافز و الخدمات لأل
علـى اعتبـار أن ذلـك تجسـیدًا  ،ترك أثرًا إیجابیًا لدى العـاملینتلبیئة المناسبة توفیر االمنشآت، ف

توصــیات التــي توصــلت ال وهــم النتــائج ألیهــدف هــذا الفصــل التطــرق  ، وهــمالهتمــام المنشــأة ب
  قد تم تقسیم هذا الفصل إلى المبحثین التالیین:، و إلیها الباحثة

  .المبحث األول/ نتائج البحث
  البحث. توصیاتي/ المبحث الثان
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  المبحث األول/نتائج البحث:
  

بیئــة العمــل  بنـاء علــى الدراسـة المیدانیــة التـي قامــت بهــا الباحثـة، حــول تقیـیم مــدى تـأثیر     
على الرضا الوظیفي للعاملین و أدائهم ألعمالهم في منشـآت القطـاع الصـناعي فـي قطـاع غـزة، 

  نتائج التالیة:فقد توصلت الباحثة إلى ال
وجود عالقـة ارتباطیـة بـین المؤهـل العلمـي للعـاملین فـي منشـآت القطـاع الصـناعي فـي  -

فیمــا بینــت  و مســتوى أدائهــم ألعمــالهم،قطــاع غــزة، و مســتوى الرضــا الــوظیفي لــدیهم،
الجنس، و العمـر، و الحالـة االجتماعیـة، متغیرات النتائج ضعف العالقة االرتباطیة بین 

، و و مسـتوى الرضـا الـوظیفي لـدى العـاملین من جهة، د سنوات العمل، و عدو المهنة
  .مستوى أدائهم ألعمالهم

وجــود فــروق ذات داللــة بــین الــذكور و اإلنــاث العــاملین فــي منشــآت القطــاع الصــناعي  -
فـي قطــاع غــزة فــي العناصــر اآلتیــة: الشـعور باالنتمــاء و الــوالء للمنشــأة التــي یعملــون 

اج مـن أجـر العامـل، االسـتعداد لقطـع اإلجـازة لظـرف طـارئ بها، خصـم زمـن توقـف اإلنتـ
فــي العمــل، درجــة الرضــا عــن اإلضــاءة فــي المنشــأة، درجــة الرضــا عــن مــدى مالءمــة 
العمل لمیول العامل و مؤهله الدراسي، درجة الرضا عـن مـدى التعـاون و التنسـیق بـین 

ضـا عـن مـدى العدالـة العاملین، درجة الرضا عن النظافة العامة لمكان العمل، درجة الر 
 و المساواة في معاملة العاملین، درجة الرضا عن مدى توافر مرافق صحیة.
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و     وجود فروق ذات داللة بین العمالـة التـي تعمـل علـى اآللـة،و لقد أظهرت الدراسة  -
العمالــة الیدویــة المعاونــة، فــي منشــآت القطــاع الصــناعي فــي قطــاع غــزة فــي العناصــر 

ن وضـــوح العمـــل و تحدیـــده، درجـــة الرضـــا عـــن العالقـــة مـــع اآلتیـــة: درجـــة الرضـــا عـــ
العالقــة مــع زمـالء العمــل، درجــة الرضـا عــن اهتمــام االدارة  الرضــا عـن الرؤسـاء، درجــة

بالعاملین و بمشاكلهم، درجة الرضا عن الشعور باألمن الـوظیفي، الشـعور باالنتمـاء و 
 الوالء للمنشأة التي یعملون بها.

ین بعــض عناصــر بیئــة العمــل المادیــة للعــاملین فــي منشــآت وجــود عالقــة ذات داللــة بــ -
القطــاع الصــناعي فــي قطــاع غــزة و مســتوى الرضــا الــوظیفي لــدیهم، و هــذه العناصــر 
بالترتیب حسب قوة العالقة هى: درجة الرضا عن التكییف داخل المنشآت، درجة الرضـا 

لرضـا عـن موعـد عن اإلضـاءة، درجـة الرضـا عـن النظافـة العامـة لمكـان العمـل، درجـة ا
بدء العمل، درجة الرضا عن مدى توافر مرافق صـحیة فـي المنشـآت، درجـة الرضـا عـن 

 مدى توافر غرفة طعام أو كافتیریا في المنشآت.

وجــود عالقــة ذات داللــة بــین بعــض عناصــر بیئــة العمــل المادیــة للعــاملین فــي منشــآت  -
هـذه العناصـر بالترتیـب القطاع الصناعي في قطاع غزة، و مستوى أدائهم ألعمـالهم، و 

درجــة الرضــا عــن حســب قــوة العالقــة هــى: درجــة الرضــا عــن االضــاءة فــي المنشــأة، 
درجـة الرضـا عـن مـدى تـوافر مرافـق صـحیة فـي المنشـأة، درجـة النظافة لمكـان العمـل، 

الرضا عن التكییف، درجـة الرضـا عـن موعـد بـدء العمـل، درجـة الرضـا عـن مـدى تـوافر 
 .في المنشأةغرفة طعام أو كافتیریا 

المقدمــة للعــاملین فــي و المادیــة وجــود عالقــة ذات داللــة بــین بعــض الحــوافز المعنویــة  -
منشــآت القطــاع الصــناعي فــي قطــاع غــزة، و مســتوى الرضــا الــوظیفي لــدیهم، و هــذه 

ــوظیفي، الرضــا عــن األجــر، العناصــر بالترتیــب حســب قــوة العالقــة:  الشــعور بــاألمن ال
مـن قبـل الرؤسـاء فـي العمـل، مـدى العدالـة و المسـاواة فـي  و االحترام الشعور بالتقدیر

معاملـــة العـــاملین، مـــدى اهتمـــام اإلدارة بالعـــاملین و بمشـــاكلهم، مـــدى مالءمـــة العمـــل 
لمیــول العامــل و مؤهلــه الدراســي، درجــة الرضــا عــن وضــوح العمــل و تحدیــده، درجــة 

العــاملین، وجــود  الرضــا عــن العالقــة مــع زمــالء العمــل، درجــة التعــاون و التنســیق بــین
تبین عدم وجود عالقة بین تدریب العـاملین قبـل  و ل نتغذیة راجعة عن أداء العاملین، 

 .العمل أو أثنائه و مستوى الرضا الوظیفي لدیهم

ــاملین فــي منشــآت  - ــة بــین بعــض الحــوافز المعنویــة المقدمــة للع وجــود عالقــة ذات دالل
عمـالهم، و هـذه العناصـر بالترتیـب القطاع الصناعي في قطاع غزة، و مستوى أدائهم أل
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و االحتـرام           هى: العالقـة مـع زمـالء العمـل، الشـعور بالتقـدیرحسب قوة العالقة 
من قبل الرؤساء، مدى مالءمـة العمـل لمیـول العامـل و مؤهلـه الدراسـي، وضـوح العمـل 

یق بــین و تحدیــده، مــدى اهتمــام اإلدارة بالعــاملین و بمشــاكلهم، مــدى التعــاون و التنســ
ــاملین، الشــعور بــاألمن الــوظیفي، ــة الع ــة و المســاواة فــي معامل ــاملین، مــدى العدال  الع

فیما تبین عدم وجـود عالقـة بـین حصـول العـاملین علـى دورات  درجة الرضا عن األجر،
ً قبــل العمــل أو أثنائــه و مســتوى أدائهــم ألعمــالهم، كمــا تبــین أیضــًا عــدم  مهنیــة ســواء

 الراجعة عن أداء العاملین و مستوى أدائهم ألعمالهم.وجود عالقة بین التغذیة 

بعـض عناصـر قـانون العمـل الفلسـطیني و مسـتوى تطبیـق وجود عالقة ذات داللة بـین  -
و مستوى أدائهـم  الرضا الوظیفي للعاملین في منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة،

لــى ع لــة و هــذه العناصــر هــى: عــدد ســاعات العمــل الیومیــة، الحصــول ع ألعمــالهم
مرضیة مدفوعة األجر، توافر االسعافات األولیـة فـي مكـان العمـل، الحصـول علـى إجـازة 

الفصــل مـــن ســنویة مدفوعــة األجـــر، الحصــول علــى عطلـــة أســبوعیة مدفوعــة األجـــر، 
، زیارة مفتشي العمل لمنشآت القطاع الصـناعي، تزویـد العـاملین بمالبـس خاصـة العمل

بـین مسـتوى فیمـا تبـین عـدم وجـود عالقـة  ،ث العمـلبالعمل، تـأمین العـاملین ضـد حـواد
، كـذلك تبـین عـدم وجـود عالقـة بـین عقـود العمـلالرضا الوظیفي لـدى العـاملین و تـوفر 

تـــأمین العـــاملین ضـــد حـــوادث العمـــل و وجـــود اســـتراحة أثنـــاء العمـــل، و مســـتوى أداء 
 العاملین.
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  / توصیات البحث ثانيالمبحث ال
  
  

  مقدمة:
إن المنظمات ما هى إال خالیا في جسم المجتمع، تعتمد درجة حیویتها علـى عنصـر بشـري      

ة لألداء الجید، و بالتالي فمن الضروري االهتمـام بهـذا العنصـر البشـري، بیمتلك القدرات المطلو 
هـــذا  فهــو الرأســمال الحقیقـــي لمنشــآت األعمــال، و انطالقـــًا مــن النتـــائج التــي تــم إیجازهـــا فــي

الخـروج بـأكثر التوصـیات أهمیـة و التصـاقًا بموضـوع الدراسـة، و ذلـك للمسـاهمة  یمكنالفصل، 
في تحسین بیئة العمل التـي یعیشـها العامـل الفلسـطیني، مـن أجـل النهـوض و الرقـى باقتصـادنا 

  الفلسطیني، و قد تم تقسیم التوصیات إلى اآلتي:
 

  االهتمام بالعاملین و بمشاكلهم و ذلك من خالل: ضرورة رفع مستوى  -١
  مراعاة التوافق بین حجم العمل، و قدرات الموظف الشخصیة. -    
جماعـة    العمل على رفع روح العامل المعنویة باستمرار، و اشعاره أنه عضـو فعـال فـي  -    

  متفاعلة و متجانسة و متساویة في الحقوق.
تقر للموظـــف، بحیـــث ال یشـــعر بـــأن هنـــاك تفكیـــرًا لفصـــله، أو تـــوفیر منـــاخ العمـــل المســـ -    

طالمـــا أنـــه ملتـــزم بشـــروط العمـــل، و المنشـــأة بحاجـــة  ،االســـتغناء عنـــه فـــي المســـتقبل
  .لخدماته

  النظر في شكاوى الموظفین، و محاولة حل المشاكل التي تعترضهم أثناء العمل. -    
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م، و تقــدیم المكافــآت المناســبة لهــم، تقــدیرًا تقــدیر جهــود المــوظفین، و اإلشــادة بانجــازاته -    
  لجهودهم.

یجـب  صاحب العمـل و األجیـر فـي المنشـأة، و بـدًال مـن ذلـك المسافة بینالعمل على إذابة  -٢
ً المدیر أو المسؤول و جمیع الموظفین و المسـتخدمین، هـم كـل  نشر فكرة أن الجمیع سواء

  أة، و النهوض بها.متكامل، یتعاونون في سبیل زیادة انتاجیة المنش
ـــدیر المتبـــادل بـــین  -٣ ـــى أســـاس االحتـــرام و التق ـــاملین          ایجـــاد بیئـــة عمـــل جیـــدة تقـــوم عل الع

  و أصحاب العمل.                    
، توضیح المعاییر التي یحاسب على أساسها كل فرد، و من ثم تقییم كفـاءة العـاملین بعـدل -٤

  و عدالتها.و وضوح سیاسات الحوافز و المكافآت 
  
  
  من خالل: ضرورة تحسین البیئة المادیة ألماكن العمل -٥  
التي تتماشى مع األجور السائدة في األراضـي الفلسـطینیة و  األجور العادلةالعاملین ح من -   

  .مع جدول غالء المعیشة
  المالئمة داخل المنشآت. مراعاة الحرارة و التهویة و االضاءة -    
، تمكــن العمــال مــن أخــذ قســط مــن الراحــة،     ام أو كافتیریــا داخــل المنشــآتتــوفیر غرفــة طعــ -   

  .و تناول طعامهم أثناء ساعات العمل الرسمي
   تــــوفیر المالبــــس الواقیــــة و األجهــــزة الالزمــــة، لحمایــــة العمــــال مــــن التعــــرض لالصــــابة  -   

  بأمراض المهنة.
اءة الشـدیدة، و اإلشـعاعات، و المـواد اتخاذ االحتیاطات الكفیلة بالوقایة من مخـاطر االضـ -   

  الكیماویة الضارة، و مخاطر األجهزة و اآلالت.
التركیـز علــى شــراء اآلالت الحدیثــة و المتطــورة بـدًال مــن اآلالت القدیمــة، و ذلــك لالســتفادة  -٦

ً كــان ذلــك فیمــا یتعلــق بزیــادة حجــم االنتــاج، أو التقلیــل مــن  مــن المیــزة التقنیــة لهــا، ســواء
  ضائع، و رفع مستوى جودة المنتج.ال قت ال

 
ـــى تطبیـــق المواصـــفات الخاصـــة بالســـالمة و الصـــحة المهنیـــة فـــي المنشـــآت  -١ التأكیـــد عل

  الصناعیة، و محاسبة من ال یتقید بها.
التوسع بانشاء المراكز و المعاهد الوطنیة، لتدریب العـاملین و إعـادة تـأهیلهم، خاصـة مـن  -٢

ستویات التعلیمیة الدنیا، بما یتالءم مع احتیاجات سـوق العمـل، خاصـة فـي مجـال هم في الم
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  الحرف المهنیة.
العمل علـى متابعـة تطبیـق ، و تعزیز كافة التشریعات و القوانین التي تكفل حقوق العاملین -٣

، و مخالفــة مــن ال منشـآت األعمــال، و التأكیــد علـى االلتــزام بـهقـانون العمــل الفلسـطیني فــي 
  قید به.یت
توعیة أصحاب العمل بضرورة االهتمام بالعاملین، و توعیة المسـتهلك الفلسـطیني بضـرورة  -٤

  .تفضیله عن المنتج األجنبيدعم المنتج الفلسطیني و 
مـــن أجـــل  تطــویر شـــبكة كهربــاء و میـــاه مســتقلة، كـــذلك تطـــویر شــبكة طـــرق و اتصــاالت -٥

  .تشجیع االستثمار في فلسطین
البضائع الصینیة، و غیرها مـن البضـائع مـن أجـل حمایـة المنتجـات  غراقإمواجهة مخاطر  -٦

و بلوغهــا         أن تكــون الحمایـة لفتــرة معینــة، بهـدف تنمیــة الصــناعات عـلـىالفلسـطینیة، 
  درجة عالیة من الكفاءة و المنافسة.

ق خلـ أن تعمـل علـىفي ظل االغالقات المتكررة، فإن هذا یتطلب من السلطة الفلسـطینیة  -٧
العمالـة الفلسـطینیة التـي تـدخل سـوق  وفرص عمل بدیلة للعمالة الفلسطینیة في اسرائیل، 

، و هـــذا یمكـــن أن یـــتم مـــن  االهتمـــام بالعامـــل خـــالل العمـــل الفلســـطیني ألول مـــرة ســـنویًا
، كذلك من خالل زیـادة تشـجیع االسـتثمارات المحلیـة في منشآت القطاع المحلي الفلسطیني

  طرق االنتاج، و دعم التسویق، و غیره من األمور. و األجنبیة، و تحسین
علــى الســلطة الفلســطینیة البحــث فــي امكانیــة اســتیراد مســتلزمات االنتــاج الســلعیة مباشــرة  -٨

دون الحاجــة للوســـیط االســرائیلي، و ضـــرورة البحــث فـــي تخفیــف التعقیـــدات و االجـــراءات 
ورد الفلسـطیني بالمثـل، بالمقارنـة األمنیة االسرائیلیة فـي نقـاط العبـور، بحیـث یعامـل المسـت

ــى مــع المســتورد االســرائیلي تعــدیل اتفــاق بــاریس االقتصــادي للحــد مــن ، و هــذا یحتــاج إل
  القیود المفروضة على تصدیر المنتج الفلسطیني.

إن تحقیــق مثـــل هــذه التســـهیالت ســوف یـــنعكس إیجابیـــًا علــى بیئـــة العمــل فـــي منشـــآت       
  القطاع الصناعي الفلسطیني.
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  المالحققائمة 
  مقدمة:

  یتضمن البحث المالحق اآلتیة:      
  ) قائمة استبانة صاحب المنشأة.١ملحق ( -
 قائمة استبانة العامل.) ٢ملحق ( -

 ) نمـــــوذج المقابلــــة مع/المستشـــــار االقتصــــادي بـــــوزارة االقتصــــاد الـــــوطني٣ملحــــق ( -
 (سامي أبو ظریفة).الفلسطیني 

بقطـاع  قابلة مع/المدیر التنفیذي التحاد أصحاب مصانع الخیاطـة) نموذج الم٤ملحق ( -
 (الحسن بكر).غزة 

عضـو اللجنـة التنفیذیـة التحـاد نقابـات عمـال فلسـطین ) نموذج المقابلـة مـع/ ٥ملحق ( -
 (بكر الجمل).

) نمــوذج المقابلــة مــع/ رئــیس قســم التفتــیش العــام فــي االدارة العامــة بــوزارة ٦ملحــق ( -
 وائل خلف).(الفلسطیني العمل 
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  )١ملحق(
 

 
  
  

ـــــــــــــــــــــــة اإلســـــــــــــــــــــــالمیة                                                                -غـــــــــــــــــــــــزة -الجامع
  استبانة رقم: .......

  قسم الدراسات العلیا   
  إدارة األعمال     

  
  
  
  

 
مــدى تــأثیر بیئــة داد دراســة لنیــل درجــة الماجســتیر حــول: إننــي بصــدد إعــ        
فـــي منشـــآت القطـــاع  الرضـــا الـــوظیفي للعـــاملین و أدائهـــم ألعمـــالهم علـــى العمـــل

، لذا أرجو التكرم باإلجابة على فقـرات االسـتبانة، مـع العلـم في  طاع  زةالصناعي 
ــط ألغــراض البحــث العلمــي، مقــ ــي ســیتم الحصــول علیهــا فق درة أن المعلومــات الت
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  شاكرة لكم حسن تعاونكم.و جهودكم 
  

 
  
  
  
  
  
  
  

 
 

:ـــتتعلق بالمنشة عامات ــمعلوم/ القسم األول   أة
  ----------------(إختیاري)أة ـــمدیر المنش -١
  -----------------ختیاري)(إأة ـــاسم المنش -٢
  -----------------رأس مال المنشأة (اختیارى) -٣
  --------------------- عـــدد العاملیــن -٤
  ----------------- العمــر الزمني للمنشــأة  -٥
: ـــــادي للمنشـــــاط االقتصــــالنش -٦   أة

  ت المعـادن عـدا الماكینـات  (    )أ) صنـع المالبـس و المنسوجــات (    )   ب) صنع منتجـا
  ت) صنع منتجات المعادن الالفلزیــة (    )   ث) صنع المنتجات الغذائیـة و المشروبــات  (    )                            

  (   ) ح) صنع األثاث وصنع منتجات أخرى (   )   خ) صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من القش 
  د )  ........................................................................ج) صناعات أخري ( حد

  موقــــــــع المنشــــــأة: -٧
  محافظة رفح  محافظة خان یونس  محافظة الوسطي  محافظة غزة  محافظة شمال غزة

          
  الوضــع القانونـــي للمنشـــأة: -٨

  ة عامةمساهم  مساهمة خصوصیة  تضامن  منشأة فردیة
        

  عدد ساعات الدوام الرسمي في المنشأة: -٩
  - اذكر-غیر ذلك  ١٢-١١من   ١٠-٩من   ٨- ٧من  ٦-٤من 
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  اآلالت فــــي المنشــــــــأة: -١٠

  أوتوماتیكیة  نصف أوتوماتیكیة  یدویة
      

  
موافق   السؤال  الرقم

  بشدة
غیر   محاید  موافق

  موافق
غیر موافق 

  بشدة
            یعملون في المنشأة ١٥ون هناك أطفال  د  ١١
            في تسویق المنتج ضعفتعانى المنشأة من   ١٢
            تعاني المنشأة من نقص في المواد الخام  ١٣
            تعانى المنشأة من انقطاع التیار الكهربي  ١٤
            تعانى المنشأة من منافسة أجنبیة لبضائعها  ١٥
            حصة المنشأة في السوق في نمو   ١٦
            تؤثر اإلغالقات المتكررة على حصة المنشأة فى السوق  ١٧

  یتــــم تصدیـــر منتجكــم إلــــي: -١٨
  الدول األجنبیة  الدول العربیة  سوق الضفة الغربیة  السوق االسرائیلي  السوق المحلي

          
  

موافق   الســـؤال  الرقم
  بشدة

غیر   محاید  موافق
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

            أن زار المنشأة أحد من مفتشى العمل  سبق و  ١٩
            سبق و أن تلقت المنشأة أي عقاب من مفتشي العمل  ٢٠

  یوجـــد فترات استراحة أثناء العمـــل: -٢١
  ال  نعم

    

  تبلــغ فترات الراحة أثناء العمــــــل: -٢٢
  غیر ذلك  دقیقة ٦٠  دقیقة ٤٥  دقیقة ٣٠  دقیقة ٢٠
          
  معلومات تتعلق بصاحب المنشأة: القسم الثاني/

  س: ـــــــــــــــــالجن -٣٢
  أنثي  ذكر

  ر:ــــــــــــــــــالعم -٤٢
  فأكثر ٥٦  ٥٥-٤٦من   ٤٥-٣٦من   ٣٥-٢٦من  ٢٥-١٥من  سنة ١٥أقل من 
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  ة:  ــــــة االجتماعیــــــالحال - ٥٢
  مطلق  أرمل  أعزب  متزوج

        

  د:والدد األ ــــــــــــــع -٦٢
  فأكثر ١٦  ١٥-١٢من  ١١- ٨من  ٧- ٥من  ٤أقل من

          
  ي:ــــــؤهل العلمـــــالم -٢٧

  دراسات علیا  بكالوریوس  دبلوم  ثانوي  إعدادي  ابتدائي
            

  
  
  
  
  

  القسم الثالث/ معلومات تتعلق بالعاملین في المنشأة:
موافق   السؤال  الرقم

  بشدة
غیر   محاید  موافق

  موافق
غیر موافق 

  بشدة
            أعمالهم بدرجة عالیة من الدقة  ونؤد العاملی  ٢٨
            لمنشأةا في عملهم عن العاملین من قبلهناك رضا وظیفي   ٢٩
            هناك إنتماء و والء للمنشأة من قبل العاملین  ٣٠
             یوجد حاالت فصل للعاملین فى المنشأة  ٣١
            تأخر عن العمل من قبل العاملین  یوجد  ٣٢
            تغیب عن العمل من قبل العاملین دیوج  ٣٣
            من قبل العاملین  في المنشأة ترك للعمل هناك حاالت  ٣٤
            نزاع بین العاملین أنفسهم  یوجد  ٣٥
            نزاع بینكم و بین العاملین یوجد  ٣٦
            صابات عمل أثناء تأدیتهم ألعمالهمإلیتعرض العاملون   ٣٧
عامل فى تأدیة العمـل المطلـوب منـه فى حالة أن أخطأ ال  ٣٨

  هل یتم معاقبته بخصم من أجره
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  *القسم الرابع/ معلومات تتعلق بالحوافز  المقدمة من صاحب العمل إلي العاملین:
موافق   السؤال  الرقم

  بشدة
غیر   محاید  موافق

  موافق
غیر موافق 

  بشدة
            توفر المنشأة عقود عمل للعاملین  ٣٩
            علي إجازة سنویة مدفوعة األجر ونیحصل العامل  ٤٠
            ملون علي عطلة مرضیة مدفوعة األجـر عایحصل ال  ٤١
            یحصل العاملون علي عطلة أسبوعیة مدفوعة األجـر   ٤٢
            یتم تأمین العاملین ضد الحوادث فى المنشأة  ٤٣
ـــي  ٤٤ ـــي دورات تأهیـــل مهن ــــل العـــاملون عل لتطـــویر  یحصـــ

  أداؤهم قبل العمــل
          

ـــي لتطـــویر   ٤٥ ـــي دورات تأهیـــل مهن ــــل العـــاملون عل یحصـــ
  أداؤهم أثناء العمــل 

          

تـــزودون العـــاملین بتغذیـــة راجعـــة عـــن أدائهـــم لألعمـــال   ٤٦
  الموكلة إلیهم 

          

            تتوافر في المنشأة وسائل الوقایة و السالمة المهنیـة  ٤٧
            خاصة بالعملو أدو ت لین بمالبس تزودون العام  ٤٨
            توفــرون فرص المكافأة للعمــال األكفـــاء   ٤٩
            تهتمون بالعاملین و بمشاكلهم   ٥٠
            إلى أى مدى تتوافر الظروف المادیة اآلتیة فى المنشأة:  ٥١
            إضاءة   أ)
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            الرطوبة)-التدفئة-التكییف (التھویة  ب)
            ة العامة فى المنشأةالنظاف  ت)
            توافر مرافق صحیة   ث)
            توافر غرفة طعام أو كافتیریا   ح)

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  )٢( ملحق

 
  

ـــــــــــــــــــــــة اإلســـــــــــــــــــــــالمیة                              -غـــــــــــــــــــــــزة -الجامع
  استبانة رقم: .......

  سات العلیاقسم الدرا   
  إدارة األعمال     

  

  

  

 
ملإنني بصدد إعداد دراسة لنیل درجة الماجستیر حـول:        ئة الع تأثیر بی  مدى 

في منشآت القطاع الصناعي  الرضا الوظیفي للعاملین و على أدائھم ألعمالھم  على
ــرات االســتبانة، مــع فــي قطــاع غــزة، ــى فق ــة عل ــذا أرجــو التكــرم باإلجاب ال لــم أن  ل

 والمعلومات التى سیتم الحصول علیها فقط ألغراض البحث العلمى مقدرة جهودكم 
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  شاكرة لكم حسن تعاونكم.
 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
  تتعلق بالمنشأة:ة عامـــمعلومات  –م األول ـــالقس

  --------------(اختیاري)المنشأة  مـاس
  --------------(اختیاري)مدیر المنشأة 

 ---------------عدد العمال فى المنشأة 
 أة : ــــادي للمنشـاط االقتصــالنش-١

  أ) صنـع المالبـس و المنسوجــات  (    )     ب) صنع منتجـات المعـادن عـدا الماكینـات (    )
  الالفلزیــة  (    )     ث) صنع المنتجات الغذائیـة و المشروبــات  (    )                             ت) صنع منتجات المعادن

  ح) صنع األثاث وصنع منتجات أخرى (    )     خ) صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من القش (    )
  ...........................ج) صناعات أخري ( حدد )  .............................................

  موقــــــــع المنشــــــأة: -٢
  محافظة رفح  محافظة خان یونس  محافظة الوسطي  محافظة غزة  محافظة شمال غزة

          

  اآلالت فــــي المنشـــــــأة: -٣
  أوتوماتیكیة  نصف أوتوماتیكیة  یدویة
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  ي: ائتعانى المنشأة من انقطاع التیار الكهرب -٤
  غیر موافق علي اإلطالق  غیر موافق  محاید  موافق  ق بشدةمواف

          

  سبق و أن زار المنشأة أحد من مفتشي العمل: -٥
  غیر موافق علي اإلطالق  غیر موافق  محاید  موافق  موافق بشدة

          

  یوجد فترات استراحة أثناء العمل؟ -٦
  ال  نعم

  تبلغ فترات الراحة أثناء العمل -٧
  غیر ذلك  دقیقة ٦٠  دقیقة ٤٥  ةدقیق ٣٠  دقیقة ٢٠

                                                  
  

  

  

  

  

  

  

  القسم الثاني/ معلومات تتعلق بالعامل:
  س: ـــــــــــــــــالجن -٨

  أنثي  ذكر
  ر:ــــــــــــــــــالعم -٩

  فأكثر ٥٦  ٥٥-٤٦من   ٤٥-٣٦من   ٣٥-٢٦من  ٢٥-١٥من  سنة ١٥أقل من 
            

  ة:  ــــــة االجتماعیــــــالحال - ١٠
  مطلق  أرمل  أعزب  متزوج

        

:دد األ ــــــــــــــع -١١   والد
  ال ینطبق  فأكثر ١٦  ١٥-١٢من  ١١- ٨من  ٧- ٥من  ٤أقل من

            

  مـنـطـقـــة اإلقـامــــــة: -٢١
  رفح  خان یونس  الوسطي  غزة  شمال غزة

          
  ي:ــــــؤهل العلمـــــالم -٣١
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  دراسات علیا  بكالوریوس  دبلوم  ثانوي  إعدادي  ابتدائي
            

  ة: ــــــــــــــالمهن -٤١
  عامل ( غیر ماهر)  عامل إنتاج  إداري(محاسب،سكرتیر)  مدیر عام

        
  عــدد سنـــوات العمـــل فـى المنشـــأة: -٥١

  ١٠أكثر من   ١٠- ٧  ٦- ٤من  ٣-١من   أقل من سنة
          

  ـل فــى المنشـــأة:عــدد ساعــات العمـــ -٦١
  -أذكر -غیر ذلك  ١٢-١١من   ١٠-٩من   ٨- ٧من  ٦- ٤من   ٤أقل من 

            
  

  

  ال  نعم  السؤال  الرقم
      ل ــــد عمـــب  قــل بموجـمـتع  ١٧
      سبق و أن تركت عملك الحالي و عدت إلیه   ١٨
      أنت عضو فى النقابة  ١٩

  

موافق   السؤال  الرقم
  بشدة

غیر   محاید  موافق
  قمواف

غیر موافق 
  بشدة

            تتأخـر فـي الحضـور إلـي العمـل   ٢٠
            تـتـغـیـــب عـــن العمـــل  ٢١
            سبق وأن حصل نزاع بینك و بین صاحب العمل  ٢٢
            سبق و أن حصل نزاع بینك و بین زمالئك فى العمل  ٢٣
            سبق و أن تعرضت لحادث فى العمل   ٢٤
نتــاج أثنـاء العمــل ألسـباب ال شــأن فـي حالــة توقـف اإل   ٢٥

  للعامل بها یتم خصم زمن توقف اإلنتاج من أجرك 
          

            تشعر باالنتماء و الوالء للمنشأة التى تعمل بها  ٢٦
            تشعر بضغط فى العمل   ٢٧
 في حالة أن وجدت فرصة عمل بمرتب أعلي في شركة  ٢٨

  الحالي  عملك أخري هل أنت علي استعداد لترك
          

إذا كنت فى إجازة هل أنت على استعداد لقطع إجازتـك   ٢٩
  لظرف طارئ فى العمل 

          

            سبق و أن تعرضت لعقاب من قبل صاحب العمل   ٣٠
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 القسم الثالث/ معلومات تتعلق بالحوافز المادیة:
  تتقاضـــي أجــــرك : -٣١

  -أذكر-غیر ذلك   شهریاً   أسبوعیاً   یومیاً 
        

  معدل الراتب الشهري الذي تتقاضاه ( بالشیكل)؟ ما هو -٢٣
أقل 

  ٤٠٠من
 ٤٠٠من 
  ٦٠٠إلى 

 ٧٠٠من 
  ٩٠٠إلي 

 ١٠٠٠من 
  ١٣٠٠إلي 

 ١٤٠٠من 
  ١٧٠٠إلي 

 ١٨٠٠من 
  ٢١٠٠إلي 

 ٢٢٠٠من 
  ٢٦٠٠إلي 

٢٧٠٠ 
  فأكثر

                
یوجد فرق بین أجرك وأجر عامل آخر في نفس مجال عملك ونفس الخبـرات فـي المنشـأة  -٣٣

    :تعمل بهاالتى 
  ال  نعم

  ما قیمة أجرة المواصالت الشهریة من و إلي مكان العمل بالشیكل؟ -٤٣
  ال ینطبق  فأكثر ١٥١  ١٥٠إلي ٩٠من   ٩٠إلي ٦٠من   ٦٠أقل من 
          

  

  

  

  

  

موافق   السؤال  الرقم
  بشدة

غیر   محاید  موافق
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

            تتقاضى بدل مواصالت   ٣٥
            زة سنویة مدفوعة األجرتحصل علي إجا  ٣٦
            تحصل علي عطلة مرضیة مدفوعة األجر  ٣٧
ــوم واحــد مــثال)   ٣٨ ــة أســبوعیة (ی ــي عطل تحصــل عل

  مدفوعة األجر 
          

            تعمل ساعات عمل  إضافیة   ٣٩

  تحســــب الساعـــة اإلضافیــــة ب: -٤٠
  ال ینطبق  غیر ذلك  ساعة و نصف  ساعة عمل

        
  

  ابع / معلومات تتعلق بالحوافز المعنویة:القسم الر
  

غیر موافق   موافق  محاید  موافقموافق   السؤال  الرقم
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  بشدة  بشدة
ــي لتطــویر   ٤١ ــل مهن ــي دورات تأهی حصــلت عل

  أداءك قبل العمل
          

ــي لتطــویر   ٤٢ ــل مهن ــي دورات تأهی حصــلت عل
  أداءك أثناء العمل

          

            هناك تغذیة راجعة عن أدائك ألعمالك  ٤٣
            یتم تزویدك بمالبس خاصة بالعمل  ٤٤
            تتوافر اإلسعافات األولیة في مكان العمل  ٤٥
            سبق و أن تم فصل عاملین من المنشأة  ٤٦
            سبق و أن ترك عاملون عملهم فى المنشأة  ٤٧
            أنت مؤمن ضد حوادث العمل  ٤٨
 یوجد عدالة و مساواة فـي معاملـة العـاملین مـن  ٤٩

  قبل صاحب العمل
          

            تشعر بالتقدیر و االحترام من قبل الرؤساء  ٥٠

  
  
  
  
  
  

  القسم الخامس/ معلومات تتعلق بالرضا الوظیفي:
راضي   عنصر الرضا  الرقم

  بشدة
متوسط   راضي

  الرضا
غیر 
  راضي

غیر راضي 
  بشدة

            ما هي درجة رضاك عن: أدائك لعملك  ٥١
            ملكبشكل عام تشعر برضا في ع  ٥٢
            األجر الذي تتقاضاهما هي درجة رضاك عن:   ٥٣
            موعد بدء العمل ما هي درجة رضاك عن:  ٥٤
            عدد ساعات العمل الیومیة: ما هي درجة رضاك عن  ٥٥
 ،التدفئــة ،التكییف(التھویــةمــا هــي درجــة رضــاك عــن:   ٥٦

  فى المنشأة الرطوبة)

          

            فى المنشأة ضاءةاإلما هي درجة رضاك عن:   ٥٧
            النظافة العامة لمكان العمل: ما هي درجة رضاك عن  ٥٨
فى   مدى توافر مرافق صحیة ما هي درجة رضاك عن:  ٥٩

  المنشأة

          

عام أو مــا هــي درجــة رضــاك عــن  ٦٠ فة ط توافر غر مدى   :          
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  كافتیریا فى المنشأة
            وضوح العمل، و تحدیده ما هي درجة رضاك عن:  ٦١
ـــك   ٦٢ ـــة وظیفت ـــة و منزل مـــا هـــي درجـــة رضـــاك عـــن: مكان

  االجتماعیة
          

            ما هي درجة رضاك عن: العالقة مع زمالئك في العمل  ٦٣
و      ما هي درجة رضاك عن: اهتمام اإلدارة بالعـاملین  ٦٤

  بمشاكلهم
          

ما هي درجة رضاك عن: مدى التعـاون و التنسـیق بـین   ٦٥
  العاملین

          

            ما هي درجة رضاك عن: الشعور باألمن الوظیفي  ٦٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣ملحق (
  

 
  

  
 سامي أبو ظریفة 

     
الرضـا الـوظیفي إننى بصدد إعداد دراسة لنیـل درجـة الماجسـتیر حـول: مـدى تـأثیر بیئـة العمـل علـى          
قطاع غزة، لذا أرجو من سیادتكم التكرم بتزویدى  في فى منشآت القطاع الصناعىعمالهم وأدائهم أل ،للعاملین

  بالمعلومات الضروریة بشأن ذلك، مقدرة لكم جهودكم، شاكرة حسن تعاونكم.
 

الفلسطیني المستشار االقتصادي بوزارة االقتصاد الوطني. 
  * كیف تقیمون المنتج الفلسطینى؟
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.............................................................................................  
  .* هل سبق و أن تم تمثیل المنتج الفلسطینى فى المعارض العربیة و الدولیة؟ اذكر

.............................................................................................  
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  الحسن بكر     ،،،،، 

      

لرضـا الـوظیفي ا إننى بصدد إعداد دراسة لنیـل درجـة الماجسـتیر حـول: مـدى تـأثیر بیئـة العمـل علـى         
، لذا أرجو من سیادتكم التكرم بتزویدى في  طاع  زة يفى منشآت القطاع الصناعأدائهم ألعمالهم ، و للعاملین

  بالمعلومات الضروریة بشأن ذلك، مقدرة لكم جهودكم، شاكرة حسن تعاونكم.
  

زةالمدیر التنفیذي التحاد أصحاب مصانع الخیاطة لمحافظات غ 

ما هى نسبة المصانع التي تعمل لصـالح الشـركات االسـرائیلیة(من البـاطن)؟ و مـاهى نسـبة المصـانع التـي * 
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  و المنسوجات، و یعتبرون أن دور الجمعیة محدود في منحهم التصاریح؟ ما هو تعلیقكم على ذلك؟
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ضـا الـوظیفي علـ  الر إننى بصدد إعداد دراسة لنیل درجة الماجستیر حـول : مـدى تـأثیر بیئـة العمـل          
، لــذا أرجــو مــن ســیادتكم التكــرم  -قطــا  غــزة  –منشــآت القطــاع الصــناعى للعــاملین، وأدائهــم ألعمــالهم فــي 

  بتزویدى بالمعلومات الضروریة بشأن ذلك، مقدرة لكم جهودكم، شاكرة حسن تعاونكم.
  

عضو اللجنة التنفیذیة التحاد نقابات عمال فلسطین 
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  ى ذل ؟عن مصالحهم، كما یعتبرون أن االتحاد معمول لألحزاب و لیس للعمال، ما هو تعلیقكم عل
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ئة حول :بصدد إعداد دراسة لنیل درجة الماجستیر  إنني          مل على مدى تأثیر  بی لوظیفي  الع الرضا ا
مالھم  ھم ألع عاملین، و أدائ طاع  في لل شآت الق صناعيمن طاع  – ال لــذا أرجــو مــن ســیادتكم التكــرم  ،-غزة ق

  تعاونكم.شاكرة حسن  جهودكم،مقدرة لكم  ذلك،بالمعلومات الضروریة بشأن  بتزویدي
  

 ة العامة بوزارة العمل الفلسطینيرئیس قسم التفتیش العام في اإلدار.  
  ؟يفى القطاع الصناع ةهل تقومون بتفتیش على المنشآت الخاص *
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. إدارة الدراسات و التخطیط بوزارة آفاق الصناعات النسیجیة في فلسطین و قع وعواد، طاهر،  - ٤٠     

  .٢٠٠١الصناعة، غزة، سبتمبر، 
: . الطبعــة الثانیــة،العمالــة الفلســطینیة ماهیتهــا و خصائصــها الهیكلیــةصــبیح، ماجــد،  -٤١      مركــز  ـغـزة

  .١٩٩٩الدیمقراطیة و حقوق العاملین، 
الغربیة و قطاع غزة  لبنیویة التي استجدت على القوى العاملة في الضفةالتغیرات اقطامش، أحمد،  -٤٢     

  .١٩٩٩. رام اهللا: مركز الدیمقراطیة و حقوق العاملین، ما بعد اسلو
. غزة: إدارة الدراسات و التخطیط بوزارة الصناعة، مشكالت الصناعة الفلسطینیةرجب، معین،  -٤٣      
  .١٩٩٧ینایر، 
و           . الطبعـة الثانیـة، األردن: دار الشـروق للنشـرإدارة الموارد البشریةى، شاویش، مصطف -٤٤     

  .١٩٩٦التوزیع، 
و         . طبعة أولى، عمان: دار الصفاء للنشر إدارة الموارد البشریةشحادة، نظمي، و آخرون،  -٤٥     

  .٢٠٠٠التوزیع، 
  .٢٠٠١أولى، المركز العربي للتدریب، . طبعة أنظمة إعداد المشرفینشقبوعة، داود،  -٤٦     
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و     . الطبعة الثانیة، اإلسكندریة: الدار الجامعیة للطباعة و النشراإلدارة المعاصرةشریف، علي،  -٤٧     
  .١٩٩٧التوزیع، 
 
االقتصاد الفلسطیني خالل عام من عمر  خسائراالتحاد العام لنقابات عمال فلسطین، بحث حول:  -١     

  .٢٠٠١سبتمبر  -٢٠٠٠سبتمبر  :غزة .انتفاضة األقصى
أثر االغالق والحصار على الحركة العمالیة  :دراسة حولاالتحاد العام لنقابات عمال فلسطین،  -٢     

.١٥/٤/٢٠٠١ -٢٩/٩/٢٠٠٠والقطاعات االقتصادیة الفلسطینیة المختلفة خالل الفترة  غزة  .  
  .١٩٩٨.غزة: وزارة الصناعة، دراسة في األمن الصناعيإدارة الدراسات والتخطیط ،  -٣     
الحوراني، محمد، (دراسة تحلیلیة لمشاكل البحث عن العمال و تشغیلهم و دوران العمل لدى  -٤     

  .١٩٨٤، ١١مجلد  ،١، عدد مجلة دراساتالمنشآت الصناعیة األردنیة). 
. االنتاجیة: واقعها و طرق تحسینها بالتطبیق على شركة مصانع االسمنت األردنیةلید. العبادلة، و  -٥     

  .١٩٩٤رسالة ماجستیر غیر منشورة. جامعة أم درمان االسالمیة، 
، مجلة دراساتالعواملة، نائل، (أبعاد المناخ المؤسسي في الوزارات و الدوائر المركزیة في األردن).  -٦     
  .١٩٩٤ونیو، ی ،٢١مجلد ، ٣عدد 
مجلة العتیبي، آدم، (الرضا الوظیفي بین موظفي القطاعین الحكومي و الخاص في دولة الكویت).  -٧     

  .١٩٩١، ینایر، ٦٩، عدد االدارة العامة
، (أثــر الخصــائص الوظیفیــة والشخصــیة وقــیم العمــل علــى األداء الــوظیفي فــي القطــاع آدم، العتیبــي -٨     

  .١٩٩٨، ٩عدد قطر، ، المجلة العلمیة). الحكومي بدولة الكویت
  

دراسة حالة في قطـاع  –الفرا، ماجد، (آراء حول السلوك اإلداري االستراتیجي عند المدیر الفلسطیني  -٩     
  .٢٠٠٣ :غزة ،١١مجلد ، ١٢). مجلة الجامعة اإلسالمیة، عدد -غزة 
     أداء العـاملین فــي أجهـزة الرقابـة المالیــة الـذنیبات، محمـد محمــود، (المنـاخ التنظیمـي و أثــره علـى -١٠     

  .١٩٩٩ ،٢٦مجلد، ١، عددمجلة دراسات للعلوم اإلداریةو االداریة في األردن). 
 جاب اهللا، رفعت محمد، (محددات نتائج رضا العاملین عن العائد المادي من الوظیفة بمصر). - ١١     

: ،المجلة العلمیة   .١٩٩٢، ٣عدد  قطر
  .١٩٩٧. یولیو، سوق العمل في الضفة الغربیة و قطاع غزةالعمل،  وزارة - ١٢     
، مجلة اإلدارة العامةكوهن، ألفي، ترجمة سیف بن عبد العزیز سیف، (لماذا تفشل برامج الحوافز)،  -١٣      
  .١٩٩٥، مارس، ٤عدد 
عدد رقم المراقب االقتصاديماس،  -١٤       .٢٠٠٢، دیسمبر، ٩. 
.غزة: اكتوبر، واقع و ظروف عمل المرأة، دراسة استطالعیةطیة و حقوق العاملین، مركز الدیمقرا -١٥    

١٩٩٦.  
، 1، وزارة العمــل، عــددمجلــة العمـل و العمــالعـوض، ســمیر، (المــرأة الفلسـطینیة و ســوق العمــل).  -١٦    

  .١٩٩٦یولیو، 
طبعة -دراسة میدانیة-ةمحددات و آفاق التصنیع في قطاع غز عكاشة، محمود، أبو ظریفة، سامي،  -١٧    
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  .١٩٩٢أولى، القدس: نوفمبر 
، ینایر، ١، عدد ٢٤، مجلد مجلة دراساتعساف، محمود، (نظم الحوافز و ربط األجر باالنتاج).  -١٨    

١٩٩٧.  
مجلـة ، (الرضا عن العمل لدى أعضـاء هیئـة التـدریس فـي جامعـة الیرمـوك). محمد شدیقات، یحیى -١٩    

  .١٩٩٩، ینایر، ٣٥عدد  األردن، ،یةاتحاد الجامعات العرب
 
 )، التصنیف السلعي١سلسلة التصنیفات القیاسیة رقم (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  -١     

  .١٩٩٦. طبعة ثانیة، رام اهللا: ینایر، الموحد للضفة الغربیة و قطاع غزة
  .٢٠٠٠. نوفمبر، ١٩٩٩المسح الصناعي لإلحصاء الفلسطیني، الجهاز المركزي  -٢     
  .٢٠٠٢. مارس، ٢٠٠٠المسح الصناعي الجهاز المركزى لإلحصاء الفسطیني،  -٣     
. ٢٠٠١-التقریر السنوي-مسح القوى العاملة الفلسطینیةالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  -٤     

  .٢٠٠٢مایو، 
أبریل،  .، نتائج أساسیة٢٠٠١ سلسلة المسح االقتصادیةحصاء الفلسطیني، الجهاز المركزي لإل -٥     

٢٠٠٣.  
  .٢٠٠٠لعام  ٧السلطة الوطنیة الفلسطینیة، قانون العمل الفلسطیني رقم  -٦      

. رام اهللا: وزارة التخطـیط و التعـاون الـدولي، التقریر الـوطني لتقـدیر الفقـر بالمشـاركةهالل، جمیل،  -٧      
  .٢٠٠٢یولیو، 

حسـب  احصائیات غیر منشورة حول عدد منشـآت القطـاع الصـناعي فـي قطـاع غـزة، الصناعةوزارة  -٨      
  .٢٠٠٠ :غزة .المحافظات

حسـب  احصائیات غیر منشورة حول عـدد منشـآت القطـاع الصـناعي فـي قطـاع غـزةوزارة الصناعة،  -٩     
  .١٩٩٧ :غزة .المحافظات

أثر االغالق و قیود الحركة على األنشطة اإلنتاجیة مم المتحدة، مكتب المنسق الخاص لأل -١٠    
  .٢٠٠٢یونیو  ٣٠ -٢٠٠٢ینایر١. الفلسطینیة
 

  .٢٠٠٣، www.emoe.orgنسخة الكترونیة،  (المؤلف مجهول)، .أثر الضوضاء على الحیاة -١     
، نســــــــخة الكترونیــــــــة، ٥٤، عــــــــددمجلــــــــة النبــــــــأاإلمــــــــارة، ســــــــعدي، (الضــــــــغوط النفســــــــیة).  -٢     

www.annabaa.org ،،٢٠٠٠فبرایر.  
، نسخة بها المتعلقة ات المالبة، بعض اآلثار االقتصادیة للبطالة و اإلعانالدوسري، مسفر بن عتیق -٣       

  .٢٠٠٣، .www.al-l:qa.orgالكترونیة، 
، الریـــــــاض: نســـــــخة الكترونیـــــــة، مجلـــــــة اإلقـــــــالعالـــــــدكتور الســـــــویدان، (خماســـــــیة الـــــــوالء).  -٤     

www.eqla3.net ،٢٨/١/٢٠٠١.  
محمد، الطورة، یاسین، خلیفات، صالح، (أسباب رغبة العاملین في مستشفى األمیرة هیا بنـت  الهبة، -٥     

ـــــــى خـــــــارج المستشـــــــفى)،  ، نســـــــخة الكترونیـــــــة، مجلـــــــة التمـــــــریض األردنیـــــــةالحســـــــین باالنتقـــــــال إل
www.Malka.Itgo.com/research.htm ،١٩٩٨.  

http://www.emoe.org
http://www.annabaa.org
http://www.al-l:qa.org
http://www.eqla3.net
http://www.Malka.Itgo.com/research.htm
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نسخة الكترونیة، (المؤلف مجهول)، . الموت بسبب االفراط في العمل بالیابان -٦     
http://news.bbc.co.uk/hi/bic. ،٢٤/٥/٢٠٠٢.  

منظمة  -. برنامج التشغیل الفلسطینيسیاسات األجور و رفاهیة العملال، المنسي،كامل، صالح، جم -٧     
   .٢٠٠٣، www.mol.gov.psالعمل الدولیة، نسخة الكترونیة، 

نسخة الكترونیة، (المؤلف مجهول)، . قلة النوم أقرب طریقین إلى القبر العمل الشاق و -٨     
www.aljazera.net  ،٩/٧/٢٠٠٢.  

ــا  -٩      ــي و ظروفه ــد المــالي للوظیفــة و مســتقبلها المهن ــوظیفي بالعائ الفضــلى، فضــل، (عالقــة الرضــا ال
 .٢٠٠١، ینایر، www.netnile.comالكترونیة ، نسخة االقتصاد و االدارةمجلة المادیة). 

ــة الفــرد -١٠      ــة تزیــد انتاجی ــول)، . القیلول  ،/www.Aljazeera.netنســخة الكترونیــة، (المؤلــف مجه
١٥/٩/٢٠٠١.  

  . نسخة الكترونیة،استغالل األطفال اقتصادیاً الشوبكي، ریما ، جبر، شادي،  -١١     
 www.pcc-jer.org    ،٢٠٠٣ .  

  .٢٠٠٣، www.newsofed.com. نسخة الكترونیة، الحوافزبو سنینة، فتحي جمعة،  -١٢     
. الرضــا الــوظیفي لعــاملي مواصــالت االمــاراتاســتبیان للــرأي یكشــف ارتفــاع نســبة جریــدة البیــان،  -١٣      

  .١٢/١١/٢٠٠٢،  www.albayan.co.aeنسخة الكترونیة،
  .٢٠٠٣،/www.feedo.netنسخة الكترونیة، (المؤلف مجهول)، . هموم بیئیة -١٤      

. مؤسســة الیونســف، نســخة الغربیــة و قطــاع غــزة تشــغیل األطفــال فــي الضــفةهندیــة، ســهى،  -١٥      
  .٢٠٠٣، www.mol.gov.psالكترونیة، 

  
، نسخة الخسائر و األضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي خالل االنتفاضةوزارة االقتصاد الوطني،  -١٦      

  .٢٠٠٣ ،www.met.gov.ps، الكترونیة
، www.Mol.gov.ps، .نسخة الكترونیةالتنمیة االقتصادیة ودور القطاع الخاصوزارة العمل،  -١٧      

٢٠٠٣.  
نسـخة  .ارتفاع حاد في نسـبة البطالـة والفقـر فـي األراضـي الفلسـطینیةوزارة الشؤون االجتماعیة،  -١٨      

  .١٨/٤/٢٠٠٣ .www.mopic.gov.psالكترونیة، 
ــالمي للســالمة و الصــحة فــي العمــل طاولــة مســتدیرة لمنظمــة العمــل الدولیــة بمناســبة الیــوم -١٩        .الع

  .٢٧/٤/٢٠٠٣، www.ilo-mirror.cornell.eduنسخة الكترونیة،  (المؤلف مجهول)،
  .٢٠٠٣، www.almotmiz.net نسخة الكترونیة،(المؤلف مجهول)، . كیف تحفز موظفیك -٢٠     
نســـخة الكترونیـــة،  .الدوائیـــة فـــي فلســـطینالصـــناعات مركـــز المعلومـــات الـــوطني الفلســـطیني،  -٢١     

www.pnic.gov.ps ،٢٠٠٣.  
االسـرائیلي علـى  آثار سیاسـة الحصـار و االغـالق و العـدوانمركز المعلومات الوطني الفلسطیني،  -٢٢     

  .٢٠٠٣، .www.pnic.gov.psنسخة الكترونیة،  .االقتصاد الفلسطیني و سوق العمل
. نسخة الكترونیة، صناعة الدباغة في فلسطینمركز المعلومات الوطني الفلسطیني،  -٢٣      

www.pnic.gov.ps ،٢٠٠٣.  

http://news.bbc.co.uk/hi/bic
http://www.mol.gov.ps
http://www.aljazera.net
http://www.netnile.com
http://www.Aljazeera.net/
http://www.pcc-jer.org
http://www.newsofed.com
http://www.albayan.co.ae
http://www.feedo.net/
http://www.mol.gov.ps
http://www.met.gov.ps
http://www.Mol.gov.ps
http://www.mopic.gov.ps
http://www.ilo-mirror.cornell.edu
http://www.almotmiz.net
http://www.pnic.gov.ps
http://www.pnic.gov.ps
http://www.pnic.gov.ps
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 ،. نسخة الكترونیةصناعة النسیج و المالبس في فلسطینركز المعلومات الوطني الفلسطیني، م - ٢٤     
www.pnic.gov.ps ،٢٠٠٣.  

العام لنقابـات  االتحادتقریر الخسائر االقتصادیة الصادرة عن مركز المعلومات الوطني الفلسطیني،  -٢٥     
  .٢٠٠٣، www.pnic.gov.ps. غزة: نسخة الكترونیة، عمال فلسطین

ـــــدس،  -٢٦      ، نســـــخة الكترونیـــــة، %50ارتفـــــاع نســـــبة البطالـــــة بـــــین الفلســـــطینیین إلـــــى نـــــداء الق
www.qudsway.com. ،١٠/٦/٢٠٠٣.   

 صـــــحیفة هاندســـــباىنعمة،هاشـــــم، (مـــــوت ملیـــــوني عامـــــل ســـــنویًا نتیجـــــة ظـــــروف العمـــــل)،  -٢٧      
  .١٦/١١/٢٠٠٣ ،www.rezgar.com، نسخة الكترونیة، NRC Handeisbi.الهولندیة

ة، أبو غریبة، باتریسیا، (العوامل المؤثرة في الرضا الوظیفي لدى العاملین في مهنة سلیمان، وفیق -٢٨       
ــــــــةالتمــــــــریض فــــــــي األردن).  ــــــــة التمــــــــریض األردنی  www.malkaنســــــــخة الكترونیــــــــة،  ،مجل
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