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 انـــبي

 

أقرررناأمررر اذهررررسالرررنها قنمررر قماأماررر اقررررذراق  ذمرررما قهرررر اقمجررربارن رررما قذ  مررر جنا أماررر ام ج رررماأ  ررر   ا

 أنالرنها قنمر قماأ اأجا رمءاذمار اقرساجهررساقمجربارن رما,ا قخ صما  م  م ءاذ ا سا إلش نةاقر ا ج ذر ا نرا

ا.علج األجا  ذمماأ اذمارا

ا

ا:...................... ق  قجعا

اماع را قن ذناعر جذ ذرا ذم

ا:ا.................................. ق  نجخا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 شكر وعرفان

قررر ا صررر   ا ق رررناآ علررراا ق ذررررابانلا قمررر قذجنا  قصررر ةا  قمررر ساعلررراامرررجرا  م جررر ءا  قذنمرررلجنااا

ا. قذج ذجنا اذنام ناعلاارن  ا قااج سا قرجنا

عر مم ا باعلرااإم ر مارن مر  الرنهاأذر ا قرراأا"ذجعا قملرجسمررا قمرإمر اأ اذر اعلذ مر اإ قلاسا اعلساقمر ا"

قرر اجرررا قمرر نافرر اإ هرررسا رر  فناشررظنجا عتررجسا ذ مرر م اقظرربا قررنجنامرر عر م ا ذررر  اأناأ اإفرر اجمررمم ا

ماسا م  نجا قهررجنا قررظ  ناذ ذر را ق مفرنجا قرنجا  ظرلالرنها قرن مرماأذن  با    ا قذخ لفما علاانا

 ذم م اذنا ق  ا قظ جنا,ا جا ا قساج   ناج ذ اف ا هرجسا قذم عرةا قملذجما ص ج  ا   ا ا  مارل ا رقجه ا

قراا جرما ق  ر راظذر اإ ذناعلذ ا قشئا قظ جنا ظر ناق ار رها قف ربا قظ جرنافر اتار نالرنها قرن مرما,ا

 قررظ  ناعفجرحا ذررا ا قررظ  نااع ر ءاق مرما قذم قشرمأ هرسا  مجربا قشرظنا  قمنفر نا قرااأناأجممرم ا

ن ءلرررساآ ن ءلررر ا ذ  تررر  اسا قهجذرررما ا  اعلررراا ظرررنذاسا هرررن ءةالرررنها قنمررر قما ذم قشررر ا ا اامشرررارا ألق ررر 

ا. قمرجرةا

ظذ اأ هرسا شظنجا عتجساإذ م م اإقاا قرظ  نامجر راقمر ساذممررا نمر ذتا ق مذجرما قنجفجرما قذمر ر ذماعلراا

ا.   باف نةا قرن مماف ا ق  ذمماا قنجا نق ا اره

قررااذرر تف ا م ن را ذتممرر را قمررل ما ق  مجررماإاإذ مرر م نا عتررجسا هرررسا مذجرررا قشررظأناأ  اجفرر  م ا

ا. قنجناشذل اساعجم  ا ق   جما

ا

ا  با ق ا ق  فجر

ا ق   ث
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 الملخص

ا
ج ذ با قارحا قنئج اقانها قرن مماف ا ق منحاعلاا ا جناق م نا قخرذما قذرمجما قفلم جم اعلاا    ا

ااررنها قرن مررمأذرر ا أللررر حا قذ ررررةاقلررجسا قمرر ق اذرر تف ا قه رر عا قمرر سا ق ظرر ذ ا قفلمرر جم ام رر ا ق م

 قم  ذربا  ق صر رجما     ذ عجرما  ق تجفجرما  ألظ رجذجرما ق ر ا هرحا ن ءالرنهااف نظماعلاا فمرجنا را جن

اذ ترحاذرناذر تف ا قر م ن را500 إلم  ماألر حا قرن ممافهررا رسا ق صر باعلرااعجمرماذرن,ا قت لنةا

 ق  مجررعاا قرررا ررسا ألخررنا مررجنا إلع  رر ن ق ملررجسا قمرر ق ااتممرر ر ق  هرر  ا ذ قررنجناا  قذتممرر را ق ظ ذجررم

ا.ف ا ل ا ق م ن راذذنا   ا  ام  ا ق ملجسا قم ق اأ م ءاخرذ اسا ق تجفجمااقلذ تفجنا ق  ن ف 

ا
 قذر تفجنام ر ااإق  ر ر ناصر ناق م نا قخرذما قذرمجرماعلرااأ قرا ش ذلرا قرن مماعلااأمئلما   ثا

ن را ق م ا  قمذنا  قرخبا قشانجا  ق  قما    ذ عجما ذظ نا قمرظنا نقر ا ق ملجسا قم ق ا ملاذ  ج

ا. ذناذ رر را   ذ عجما  ق ص رجما  تجفجما أظ رجذجما

ا ق  هرر   قذرر تفجنا قررنجناا أل قجررماذررناخرر با مرر   مما ررسا  مجمارر اعلرراامرر ر قرررا ررسا ق صرر باعلرراا ق ج 

 قررراصررذذرا  مرر   مماذررناا1998مرر جم اعر سا ق ملجسا قمرر ق ا مررراصررر ناقر م نا قخرذررما قذرمجررما قفل ر

أمررئلما  ملرررااعلررااذب   ق رر م ا قررنجاجشرر,ا ق ج مرر را قشخصررجماقلذ تررحاجشرر ذباعلررااااقمررذجنا أل ب

 ق ملجسا قم ق ا صرج راع ر ن را  مر   مما صر نةا ج   جرما أع ر اا ذتمم را قذ تفجناإق   را ر  فع

ا.قظباع  نةا مم اذرن  اق هرجناألذجما قم  نةا

ا
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 Cronbach)اعمررراإ ررن ءا ق  لجرربا إل صرر ئ اقذرررةا إلع ذ رجررما  مرر خر ساذم ذررباظن م رر  اأقفرر ا ا

Alphaمر   مما  رجناأناقجذرماظن م ر  اأقفر ا مر  جا  م را قرر خل اقإلقهج  اذرةا   را قذهج  ا  (اا

ا قذررررر تفجناإق  ررررر رإذظ مجرررررماإمررررر خر سا  مررررر   ممافررررر ا  لجررررربار  فرررررعا لرررررنها قم ج رررررما شرررررجناإق ,اا0.77

ا. قفلم جمجنا ذتمم را ق ملجسا قم ق 

ا
م ن فرررر راإلإ صرررر ئجماظررر ق ظن ن را ق مرررر  جما  قذ  مرررر  را ق مرررر  جما  اإخ  رررر ن رعرررررةااأمرررر خرذر قررررا

 One Way)اخ  رر نا ق  رر جنا أل ر رجاإمر خرسا أظذرر ا,اT   قذمج نجرما  قممررلا قذمم جرما  خ  رر نااا

Analysis Variance ANOVA ااخ   نإم خر ساإظذ ا سا(اا(Scheffeاا)قلذه نم را ق مرجما جنا

اقذمنفما قم قما جنا مضا قذ  جرن ر(ااPerson)ان    اإم خرساذم ذباأظذ ا,ا قذ  م  را ق م  جما

ا.ف ا قرن مماا قذم ارفم

ا
ا: ذناألسا قم  ئتا ق  ا  صلراإقجا ا قرن مم

ا
 ق ملررجساا ذتممرر ر ساذرر تف ا قه رر عا قمرراإق  رر رعلرراا ررا جنا   رر اقرر م نا قخرذررما قذرمجررماا ررا جن 

 ذلرمااذرناقلذر تفجنا ق ر اج فنلر ا قهر م ن ر  فما قم ف رةا قذ تفجناذناإ قم ق ا نق اذناذم لرا

قلذ تفجناذناألسا قر  فعا ق ر ا هرحا ن ءا  عا قذ ق ا قظ نار فعا  مجناقرا قشا ر را قملذجما ا

ا.ملجسا قم ق   ص قاساعلااشا ر راعلذجماذناذتمم را ق

 اا ق ملررجساا ذتممرر راق  رر ر إلذرر تف ا قه رر عا قمرر ساا هرر م نا قخرذررما قذرمجررمافرر ااظ مررارن ررما ررا ن

ا.عمرا قذ تفجنا قنظ ناأظ ناذنا قذ تف را إلم ثا قم ق 
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 ا ذتممر راق  ر ر إلغرمةاا هر م نا قخرذرما قذرمجرمافر ااق ر عاذنااذ تف ا قه  عا قم سا ا نظ نا

ا.أظ ناذنا قذ تفجناذنامظ نا ق فما ق ملجسا قم ق 

 ا(ا2000_1601)فئ را قذ تفجنا ا ن ال افئما قذ تفجنان جا قرخبا قذ رم ااأظ نإ اأنا

 ذتممررر را (ا41_28) قفئرررما قمذنجرررما قشررر  مااذررر تف ااإق  ررر رقررر م نا قخرذرررما قذرمجرررماإقررراااأرة

ا. ق ملجسا قم ق 

 ا.مم  سا جنا ق خصص را ق  ارنما ا قذ تفجنا ا  جمما قذانا ق  اجمذل نا ا إ اج  را

  ا.ا ق ملجسا قم ق ااسا ذتمم رإق   قف اا نألسار  فعا قذ تفنار فعا  ججنا قذامماظ

 ق ملجسا قم ق ا ذتمم ر قذ تفجنااإق   رشظلرا قر  فعا قذ قجما  فم اذاذ اف ا . 

ا
ا:ا قرا  صلرا قرن مماإقاا قمرجراذنا ق  صج راجذظناإ ن ماألذا 

ا
 م را قخ صما  قذم ئبا ق تجفجرما  قذ قجرماقلذر تفجناق م نا قخرذما قذرمجمافجذ اج ملرا  ق ا هججسا

ا. شظباعلسا  ذلما قشا ر را قملذجما شظباخ صا

 ق ذججرررما رررجنا ق ررر  فما قذذم  رررماقلذررر تفجنا قرررنجناج ذلررر ناشرررا ر راعلذجرررما ممررر ساذرررعاج رررلا 

 قذا سا ق تجفجما ق  اجه ذ نا ا ا  جنا قنجنا اجمذل نافر ا ق خصصر را ق ر ارنمر ل ا نقر ا

 .   جنا قظف ءةا  ق  رةاف ا قه  عا قم سا باأذنا

 قخرذما قذرمجمافجذ اج ملررا رن  ا قذتلربا قملذر ا ق خصصر ا  قذمرذاا قر تجف اا م نقا مرجب 

ا.اص مم ا قهن ناف ا ق م ن را  أل امةا ق ظ ذجماذنا قذخ صجن  جثاجص  ا

 



 vi 

 تجفررمامفمررا ا مرر راقرر م نا قخرذررما قذرمجررما قخ صررما رررن  را قذ تررحا تررن حا قاإعرر رةا هجررجس 

 .قل راذنا قنغ ما ق  ذ ماقرةا قذ تفجنا   ججناذاماسا

 ا قرررررن راظفرررر ءةاق مررررمم   جرررر اعذلجررررما ق رررررنجلاذررررناخرررر با  مرررر ف رةاذررررنا قررررر ن را قخ ن جررررما

ا قذ تحا
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  Summary 

 

The general objective of this study is to asseis the effect of the Palestinian  

Civil Service Law (CSL) on the enrollment of the employees of the 

Palestinian governmental public sector in higher education institution HEI.  

The specific objectives of this study focus on explaining the effect of the 

economic, social and academic factors behind this phenomenon/trend.  In 

order to achieve the objective s of the study, 500 samples of employees in 

the ministries and governmental institutions were obtained.The geographical 

distribution of the employees who enrolled in higher education programs 

while performing their jobs in those ministries was taken into consideration. 

 

The study contained questions that envistigate the effect of the applying the 

CSL on the enrollment of the employees in HEI. Variables such as age, 

salary, social status and location of residence within certain social economic, 

career and academic limitations were taken into account. The initial findings 

were obtained through a survey that was distributed on the employees who 

enrolled in graduate studies after the declaration of the Palestinian CSL in 

1998.  The survey was made of two sections.  The first part contained 

personal information on the employee while the second part contained the 
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questions that are related to the incentives/motivations that stimulated those 

employees to enroll in the HEI.  The statements in the survey were written in 

a positive form accompanied by a varied degree scale to evaluate its 

importance 

When statistical analysis were performed to find out the range of 

dependency by using the Cronbach Alpha factor/agent for measuring the 

range of steadiness of the scale and the internal symmetry of the survey, it 

appeared 0,77.  This result indicates that it is possible to use the survey to 

analyze the motivations for the enrollment of the Palestinian employees in 

the (HEI). 

statistical tests were used such as the mean, standard deviation , One Way 

Analysis Variance ANOVA ,correlation coefficient ,scheffe , and t- test   . 

The most important results the study reached: 

 There is clear effect for the CSL on the enrollment of the employees 

of the public sector in HEI related to the benefits and incentives 

provided for the employees who hold academic certificates/degrees.  

Improvement of the financial situation of the employees turned out to 

be among the most important incentives behind the employees 

earning academic certificates from HEI. 
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 The degree of effect of the CSL was higher on the male employees 

who enrolled in graduate studies than the female employees. 

 The employees of the public sector in Gaza Strip were affected by the 

CSL more than the employees in the west Bank who joined HEI. 

 The low income employees (NIS1601-2000) were the most affected 

category by the law. 

 The CSL caused the young employees between the ages of (28-41) 

years to join the HEI. 

 There is no conformity between the fields of study and the nature of 

the jobs the employees do.  

 The motivation to change the job was the most important among the 

motivations that caused the employees to join HEI. 

 The financial motivation was an important incentive for the 

employees to join HEI. 

 

The study also reached the following important recommendations: 

 CSL should be evaluated in regard of the special articles that are 

related generally to the personal and financial issues of the employees 

and specifically to their academic certificates. 
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 In order to improve the performance of the public sector, incentives 

given to employees who study fields that are in conformity with what 

they do in their jobs should be distinguished from those who have 

graduate degrees in consistent with their work. 

 Amending the CSL concerning the relation between the academic 

qualification and the career title, meaning that the decision makers in 

the ministries and the government departments should become 

specialized in the fields consistent with their jobs. 

 Severed articles in the CSL should be levaluated particularly those   

related to the employees’ scale of ranks and conditions in order to limit 

the strong desire of the employees to change their jobs. 

 Efficiency and capanlity of employees performance could be adjusting 

training programs.                                       
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  الفصل األول
 مدخل إلى الدراسة

 
  مقـدمــة1-1 

بالقددرات الززمدل لتطدور اصقت داد والتددمات  أألفراد يعتبر قطاع التعليم المورد الرئيس الذي يزود

عدداد إساسد  فد  األ, والتعليم هو م در تلبيل المتطلبات اصجتماعيل واصقت داديل وهدو الم ددر 

تمددل لمواةبددل ال ددورة العلميددل وال ددؤاعيل , ويددؤدي التعلدديم عدددة المددوارد البيددريل التدد  ي تاججددا المج

قددرات  إةتسدابقدرات علميل وفؤيل تمةدؤجم مدن  أألفرادةساب إهمجا أساسيل ف  المجتمل أوظائف 

 علميل ومجؤيل تساعدهم على مواججل ال ياة .

     
لفددرد ت قيددد أهددداف ماديددل ألفددراد والمجتمعدات إذا أراد ااوبدذل  يم ددل التعلدديم رةؤددا أساسديا فدد   يدداة 

واجتماعيل , إذ ييةل التعليم والتطدور فيدو وسديلل إذا أراد الفدرد زيدادة مدتوصتدو فد  ال يداة وت قيدد 

 التطور اصقت ادي واصجتماع  .

ن اصقت ددادي ,يعدديش العددالم فدد  اوفدد  الوقددت الددذي يؤظددر فيددو إلددى التعلدديم ةوسدديلل لت قيددد ال ددم

أؤقزبدات عددة فد  مفداهيم التعلديم والتددريب مدل دتدول إريبيدل أ دد ت وقتؤا الراهن م دامين  دورة تد

األلفيددل ال ال ددل فالعددالم بدددون اسددت ؤا  سددوا  ةددان المتقدددم فيددو أو السدداع  للتقدددم أو الؤددام  , أعلددن 

 ربو على التعليم والتدريب ومفاهيمو , وترجت عليؤا ؤماذج جديديل من العالم المتقدم تجددف فد  

ى مدددزج الؤظريدددل بدددالتطبيد  عدددداد جيدددل مدددن تريجددد  التعلددديم العدددال  مدددتمةن مدددن المقدددام األول إلددد

أن مترجدات  –وبدون العودة إلى الدراسدات  –ا لت اد بسود العمل ومل أن الجميل يدر  تماما 

 التعليم ف  فلسطين ص تتؤاسب وا تياجات سود العمل وذل  لسببين : 
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لجامعات والةليدات الؤظريدل والتد  تعدد التدريجين مدن األول : مسار التعليم األةاديم  من تزل ا 

ؤا يل ؤظريل ب تو , وتزج بجم ف  سود العمل و يؤجا ي عب على التدريجين تطبيدد مدا اةتسدبو  

ن ةاؤدددت ا  تياجدددات الوظيفيدددل التددد  سددديلت د بجدددا  مدددن معلومدددات ؤظريدددل علدددى الواقدددل العلمددد  , واا

بمدا يتؤاسدب مدل إ تياجاتجدا فسؤدو سدوف يؤ دم فد  بسيطل واذا لم تقم تلد  المؤسسدل بتيهيلدو مجؤيدا 

 يوم ما إلى قائمل العاطلين عن العمل .

 
السددبب ال دداؤ  : مددن تددزل مسددار التعلدديم التقؤدد  والفؤدد  والددذي ؤالددو مددن الفيددل فدد  بزدؤددا ؤ دديب 

فجؤا  من البرامج التعليميل والتدريبيل لجذا المسار ما  مم على أن يزود المتدرب بمجارات معيؤل 

تؤهلددو لمجؤددل معيؤددل تتتيددر إ تياجاتجددا ب ددورة سددريعل ومسددتمرة بفعددل الددزمن والتقدددم وطبيعددل سددود 

العمل , فز الجامعات أعدت الطالب ب ورة تؤهلو لإلؤتراط ف  سود العمل وص مؤسسات التعليم 

الفؤددد  أعدتدددو لدددذل  , ممدددا يبقددد  فر دددل التدددريج فددد  ال  دددول علدددى فر دددل عمدددل م ددددودة ويبقددد  

 مجؤيل م دودة أي ا .ةفا تو ال

 
يعتبدددر التدددددريب الددددوظيف  والمجؤدددد  ةؤيدددداط إؤسدددداؤ  متطددددط لددددو يجدددددف إلددددى إ ددددداث تتيددددرات فدددد  

المتدددربين مددن ؤا يددل المعلومددات والمجددارات والتبددرات وا ؤجددازات ومعدددصت األدا  وطددرد العمددل 

 والسلو  .

لتؤميدل ووسديلتجا , وهدو وف  ظل عالم المجتمعات والمؤسسدات المعا درة يعتبدر التددريب هدو أداة ا

الوسدديلل إلددى ت قيددد الةفددا ة والةفايددل فدد  األدا  وا ؤتدداج  يددث أن التدددريب الددوظيف  أو التددددريب 

أ ؤددا  التدمددل يجيددص الفر ددل أمددام الموظددف  ةتسدداب معددارف ومجددارات جديدددة فدد  مجددال عملددو , 

زت مجؤتدو وردرس ويةسبو آفاقا جديدة فد  مجدال ممارسدتو لمجؤتدو وذلد  مدن تدزل تب دير  بميدة

 مفاهيم التعليم المستمر ف  المتدرب ويساعد  على ا ؤفتاح على اآلترين بجدف تؤميتو مجؤيا .
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الددددول وال ةومدددات ومؤسسدددات القطددداع التددداص علدددى تيدددريل القدددواؤين وال دددوافز لتيدددجيل  ت دددرص

ؤتاجيدل عمليل التعليم والتدريب لت قد من ذل  رفل ةفدا ة موظفيجدا لت  دل مدن تدزل ذلد  علدى إ

 عاليل وأة ر جودة .

وسؤتؤاول ف  هذ  الدراسل أ ر التيريعات وال وافز الت  ت مؤجا قاؤون التدمل المدؤيل ف  تيجيل 

مدددوظف  القطددداع العدددام ال ةدددوم  علدددى ا لت ددداد بمؤسسدددات التعلددديم العدددال  الفلسدددطيؤ  والعوامدددل 

 أألترى المؤ رة ف  هذ  الظاهرة .

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : ة الدراسةمشكم  1_2  
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إدارة وتيتيل مؤسسات القطاع العام  1994تسلمت السلطل الوطؤيل الفلسطيؤيل ف  مؤت ف عام 

ال ةوم  من ا دارة المدؤيدل ا سدرائيليل ,بموجدب إتفاقيدات أوسدلو بدين مؤظمدل الت ريدر الفلسدطيؤيل 

سدرائيل, وقدد تةدون مدوظف  القطداع العدام فدد   يؤدو مدن مدوظف  ا دارة المدؤيدل ا سدرائيليل  يددث  واا

تعجدددت السددلطل الوطؤيددل الفلسددطيؤيل باسددتمرارهم فدد  وظددائفجم ,  ةمددا اؤ ددم إلدديجم ةددوادر مؤظمددل 

الت ريددر الفلسددطيؤيل ةمددوظفين بع ددجم مدددؤيين وبع ددجم عسددةريين ,  ةمددا تددم تعيددين العديددد مددن 

المدؤيدددل المددوظفين الجددددد علدددى أسدددس متتلفددل  عدددن تلددد  التددد  تددم بموجبجدددا تعيدددين مدددوظف  ا دارة 

ا سرائيليل من قبل, وأسدس تتتلدف عدن التعييؤدات التد  تدم بموجبجدا تعيدين ةدوادر مؤظمدل الت ريدر 

العائدددين مددن التددارج , وقددد ترتددب علددى ذلدد  بددروز العديددد مددن الفددوارد واصتتزفددات بددين مددوظف  

عليجدا  القطاع العام ال ةوم  ف  السلطل الوطؤيل الفلسدطيؤيل فد  الددرجات والرواتدب التد  ي  دل

موظف  ةل فئل والت  لم تةن التعييؤات ف  الة ير من الوزارات ومؤسسات القطاع العام ال ةوم  

ف  السلطل الوطؤيدل مؤسدجمل أ ياؤدا مدل المدؤهزت العلميدل والتبدرة العمليدل لمدوظف  هدذ  الفئدات , 

لدوص  قبدل وقد استؤدت تل  التعييؤات رالبا على أسس يت يل وتؤظيميل ووطؤيل وطبقدت قاعددة ا

 الةفا ة رالبا .

, الذي  1998وبقيت األمور يائةل رير وا  ل المعالم  تى  دور قاؤون التدمل المدؤيل عام  

 ددادد عليددو المجلددس التيددريع  الفلسددطيؤ  ومددن  ددم  ددادد عليددو رئدديس السددلطل الوطؤيددل وطبددد 

وف الماليدددل  فددد   دددين بقددد  الجاؤدددب المدددال  مرتبطدددا بت سدددن الظدددر  1999اليدددد ا داري مؤدددو عدددام 

 للسلطل الوطؤيل الفلسطيؤيل ,  يث تلقى الموظفين دفعات جزئيل على إست قاقات القاؤون .

وعيدديل تطبيددد اليددد ا داري مددن قدداؤون التدمددل المدؤيددل الفلسددطيؤ  بدددأ ةددل موظددف يب ددث عددن  

ا الدرجدددل التددد    دددل عليجدددا وفقدددا لقددداؤون التدمدددل المدؤيدددل وةدددان الجدددز  األةبدددر مدددن المجتمدددين بجدددذ
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التتييددر هددم المددوظفين ذوي الدددرجات الوظيفيددل المتدؤيددل , الددذين وجدددوا فدد  قدداؤون التدمددل المدؤيددل 

 مزذا أتيرا لت سين ظروف ويروط عملجم .

 
وقدددد ت ددددمن قدددداؤون التدمددددل المدؤيددددل العديددددد مدددن المددددواد التدددد  ت دددداول إؤ دددداف  ملددددل اليددددجادات  

لفلسددطيؤ  مددن تددزل ت فيددز المددوظفين علددى الجامعيددل وتدددفل باتجددا  ت سددين ةفددا ة القطدداع العددام ا

مدن  12و 11  ا لت اد بمؤسسات التعليم العال  , وهذا ةدان وا د ا مدن تدزل ؤ دوص المدواد 

مدن القداؤون والمل دد رقدم  1قاؤون التدمل المدؤيل إ افل إلى ت ديد سلم الرواتب فد  المل دد رقدم 

, وقدد 1998لعدام  4التدمدل المدؤيدل رقدم من القاؤون إ افل إلى ميروع القداؤون المعددل لقداؤون  2

تدددزامن ذلددد  مدددل إلت ددداد أعدددداد صبددديس بجدددا بمؤسسدددات التعلددديم العدددال  مدددن مدددوظف  القطددداع العدددام 

ال ةدددوم  الفلسددددطيؤ  لل  دددول علددددى درجددددات تعليميدددل عاليددددل , وتيددددير سدددجزت جامعددددل القدددددس 

مدددن  ديدددد مدددن الطلبدددلالمفتو دددل وبدددرامج الماجسدددتير فددد  الجامعدددات األتدددرى تيدددير إلدددى إلت ددداد الع

 موظف  القطاع العام بجذ  البرامج التعليميل .

 
تبين سجزت جامعل القددس المفتو دل أن عددد الطلبدل الدارسدين فد  جامعدل القددس المفتو دل مدن الفئدل 

( طالدب  وطالبدل وهدم ييدةلون 4391) 1999د  2000( سؤل فد  العدام الدراسد  31العمريل فود سن)

الددليل ا   دائ  و و [لطلبل من متتلف الفئات العمريل ف  ذلد  العدام % من مجموع ا25ما ؤسبتو 

, فدد   ددين أن عدددد الطلبددل الدارسددين فدد  جامعددل القدددس المفتو ددل مددن الفئددل العمريددل  ] 2001ت ع /

( طالددب وطالبددل وييددةلون مددا 5110بلدد   ) 2000د  2001( سددؤل فمددا فددود فدد  العددام الدراسدد   31)

الددليل ا   دائ  و و  [من متتلدف الفئدات العمريدل فد  ذلد  العدام   % من مجموع الطلبل20ؤسبتو 

فقدددد بلددد  عددددد الطلبدددل فددد  جامعدددل القددددس  2001د  2002,أمدددا فددد  العدددام الدراسددد   ] 2001ت ع /

% مدن 18( طالدب وطالبدل وهدم ييدةلون ؤسدبل  5208سدؤل فمدا فدود ) 31المفتو ل من الفئدل العمريدل 
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جامعدل القددس المفتو دل ,الةتداب ا   دائ  [مجموع الطلبل ف  متتلف الفئات العمريل ف  ذل  العدام 

 . ]   2003السؤوي,

  

أن عدددد الطلبددل الملت قددين فدد  بددرامج  الدراسددات العليددا 2000 تبددين إ  ددائيات وزارة التعلدديم العددال    

وزارة التعلدديم  [( طالبددا وطالبددل 1424)  1999– 2000المتتلفددل فدد  الجامعددات الفلسددطيؤيل فدد  العددام 

, أمددا عدددد الطلبددل الملت قددين فدد  بددرامج الدراسددات العليددا فدد   ]    2000العددال , الدددليل ا   ددائ  ,

وزارة التعليم العدال   [( طالبا وطالبل 6161( فقد بل  )2000–2001الجامعات الفلسطيؤيل ف  العام )

 .  ] 2001,الدليل ا   ائ  , 

لم العدال  وربمدا إلت دد ي   دائيات السدابقل  ددوث إرتفداع فد  أعدداد الطلبدل الملت قدين فد  التعدتبين ا

العديد من الموظفين من الذين ص ي ملون يجادة ال اؤويل العامدل بالجامعدات لل  دول يدجادات علميدل  

سددب إعتقدداد بمؤسسددات التعلدديم العددال  ربمددا بجدددف ا سددتفادة مددن تيددريعات قدداؤون التدمددل المدؤيددل , و 

البا ددث أؤددو ربمددا يةددون ذلدد  مددن مؤطلددد الب ددث عددن ا ؤ دداف والتطددور الددوظيف  وت سددين ظددروف 

عملجدددم وذلددد  فددد  ظدددل الظلدددم الدددوظيف  والمدددال  الدددذي وقدددل علدددى بعدددض المدددوظفين ؤتيجدددل التعييؤدددات 

رياب التيريعات واألؤظمل  المتسرعل ف  المؤسسات ال ةوميل الت  تعاؤ  من ت تم وظيف  ف  ظل

و أ ياؤدا ت داربجا وتعددد م دادرها, فلددم   داريدل التد  تدؤظم عمدل القطداع العدام ال ةددوم  الفلسدطيؤ ,ا

تستؤد التعييؤات  ف  وظائف القطاع العام ال ةوم  الفلسطيؤ  رالبدا إلدى  أؤظمدل وتيدريعات وقدواؤين 

 وا  ل وموججل بل استؤدت العديد من التعييؤات وفد أؤظمل وأسس متتلفل .

 
ذا الواقددل مددل البددد  بتؤفيددذ بددرامج التعلدديم المفتددوح فدد  فلسددطين  يددث ةددان لتددوفر بددرامج التعلدديم تددزامن هدد

المفتو ددل المؤتيددرة فدد  العديددد مددن م افظددات ال ددفل  –المفتدوح التدد  تتم ددل  فدد  فددروع  جامعددل القدددس 

التربيدددل و قطدددداع ردددزة أن سدددداعدت العديددددد مدددن الطلبددددل المدددوظفين فدددد  القطدددداع العدددام ال ةددددوم  علددددى 
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ا لت اد بمؤسسدات التعلديم العدال  ,  يدث يتديم ؤظدام التعلديم المفتدوح الدذي يت دف بالمروؤدل فد  هدذ  

الجامعددل  التوفيددد بددين عملددو ودراسددتو وبقددا  الموظددف علددى رأس عملددو مددن ججددل وموا ددلل دراسددتو , 

د مددن ةددذل  جددذبت بددرامج الماجسددتير التدد  جددرى افتتا جددا فدد  العديددد مددن الجامعددات الفلسددطيؤيل العديدد

 الموظفين اتجا  موا لل دراستجم العليا , ت و ا طبيعل الدراسل المسائيل ف  هذ  البرامج.

 
 :أهمية الدراسة 1_3

 تةمن أهميل الدراسل ف  الؤقاط الرئيسيل التاليل : 

 بمؤسسددات التعلدديم العدددال  الددذي أ د ددو  دددور قددداؤون  التعددرف علددى التتييددر فدد  ؤسدددبل ا لت دداد

ى العددددداملين فدددد  مؤسسددددات القطدددداع العدددددام ال ةددددوم  فدددد  السددددلطل الوطؤيدددددل التدمددددل المدؤيددددل لددددد

 الفلسطيؤيل.

   المساعدة ف  التعرف على مدى اؤسجام التعليم المةتسب من قبل موظف  القطاع العام ال ةوم

مددل التت ددص المجؤدد  لدددى العدداملين فدد  مؤسسددات القطدداع العددام ال ةددوم  فدد  السددلطل الوطؤيددل 

 تزل إلت اقجم بمؤسسات التعليم العال . الفلسطيؤيل المدؤيل من

   ةمددا تدديت  أهميددل هددذ  الدراسددل مددن الؤتددائج والتو دديات التدد  سددوف ت دددر عؤجددا بالؤسددبل لددوزارت

العمل , والتربيل والتعليم العال  , وديوان يؤون الموظفين والت  ساهمت ف  إعداد قاؤون التدمل 

 لتقييم قاؤون التدمل المدؤيل وتطوير  فيما بعد. المدؤيل الفلسطيؤ  , وستيةل هذ  الدراسل أساسا

 

  تةمددن أهميددل الدراسددل أي ددا فدد  أؤجددا مددن  الدراسددات التدد  تقيدديم األ ددر الددذي ترةددو قدداؤون التدمددل

المدؤيدددل علدددى العددداملين فددد  مؤسسدددات القطددداع العدددام ال ةدددوم  فددد  السدددلطل الوطؤيدددل المدؤيدددل فددد  

يمؤم الدارسين لجذا المو وع ف  المسدتقبل مدادة  ا لت اد بمؤسسات التعليم العال  , وهذا سوف

 علميل.
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  سدددوف تسددداعد هدددذ  الدراسدددل فددد  و دددل هيةليدددات مؤاسدددبل للمؤسسدددات التددد  تددددار بموجدددب قددداؤون

التدمدددل المدؤيدددل الفلسدددطيؤ  وفقدددا لمدددا سدددوف تدددوفر  الدراسدددل مدددن معلومدددات  دددول  جدددم الةفدددا ات 

 العلميل المتوفرة لديجا .

 
  المتططددين والدارسددين فدد  الجامعددات الفلسددطيؤيل) وت و ددا جامعددل و ددل ؤتددائج الدراسددل أمددام

القدس المفتو دل ( لفجدم مؤيدرات ا لت داد بمؤسسدات التعلديم العدال  لددى العداملين فد  مؤسسدات 

السلطل الوطؤيل الفلسطيؤيل المدؤيل مما قد يساهم ف  ت ديد مسار اللوائم التؤفيذيل لقاؤون التدمل 

 د .المدؤيل الت  لم تو ل بع

 

 :أهداف الدراسة  4 _1   

يتم دددل الجددددف الرئيسددد  لجدددذ  الدراسدددل فددد  ت ديدددد اآل دددار المتوقعدددل ل ددددور قددداؤون التدمدددل المدؤيدددل   

الفلسطيؤ  على إلت اد العداملين فد  مؤسسدات السدلطل الوطؤيدل الفلسدطيؤيل المدؤيدل بمؤسسدات التعلديم 

 العال  أما األهداف الم ددة فج  :

 
والوظيفيل واألةاديميل ( ف  إلت اد العداملين   ددات ) اصقت اديل واصجتماعيلت ديد دور الم. 1   

 ف  القطاع العام ال ةوم  الفلسطيؤ  بمؤسسات التعليم العال  .

 
ت ديددد العزقددل بددين  أ ددر الم ددددات اصقت دداديل واصجتماعيددل والوظيفيددل و األةاديميددل علددى إلت دداد . 2

لسطيؤ  بمؤسسات التعليم العال   بمتتيدرات الجدؤس والعمدر والددتل موظف  القطاع العام ال ةوم  الف

 وال الل اصجتماعيل ومةان السةن ) فل /رزة ( ومةان السةن ف  الم افظات.
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ت ديدددد دور ال دددوافز التددد  تقددددم بجدددا قددداؤون التدمدددل المدؤيدددل علدددى إلت ددداد مدددوظف  القطددداع العدددام . 3

 ؤسسات التعليم العال  .ال ةوم  الفلسطيؤ  ؤ و موا لل دراستجم ف  م

 

ت ديدددد دور العقوبدددات التددد  تقددددم بجدددا قددداؤون التدمدددل المدؤيدددل علدددى إلت ددداد مدددوظف  القطددداع العدددام . 4

 ال ةوم  الفلسطيؤ  ؤ و موا لل دراستجم ف  مؤسسات التعليم العال  .

 

 :أسئمة الدراسة 1_5

 تسعى هذ  الدراسل إلى ا جابل عن األسئلل التاليل :

    ر قداؤون التدمدل المدؤيدل فد  إلت داد العداملين فد  مؤسسدات السدلطل الوطؤيدل الفلسدطيؤيل ما هدو دو . 1

 المدؤيل بمؤسسات التعليم العال  ؟ 

هل هؤا  فرود ذات دصلل إ  ائيل ف  مستوى تي ير قاؤون التدمل المدؤيل على إلت اد العاملين . 2

ت التعلددديم تعدددزى إلدددى متتيدددرات الجدددؤس , فددد  مؤسسدددات السدددلطل الوطؤيدددل الفلسدددطيؤيل المدؤيدددل بمؤسسدددا

العمددددر, الدددددتل , مةددددان ا قامل) ددددفل /رددددزة( , ال الددددل اصجتماعيددددل ,مةددددان ا قامددددل فدددد  الم افظددددات 

 الفلسطيؤيل. 

مدداهو أ ددر الدددوافل اصقت دداديل واصجتماعيددل والوظيفيددل و األةاديميددل علددى إلت دداد مددوظف  القطدداع . 3

 لتعليم العال .العام ال ةوم  الفلسطيؤ  بمؤسسات ا

مدددا هددد  العزقدددل بدددين الددددوافل اصقت ددداديل واصجتماعيدددل والوظيفيدددل و األةاديميدددل  لت ددداد مدددوظف  . 4

القطاع العام ال ةدوم  الفلسدطيؤ  بمؤسسدات التعلديم العدال  بمتتيدرات الجدؤس والعمدر والددتل وال الدل 

 الفلسطيؤيل. اصجتماعيل ومةان السةن ) فل /رزة ( ومةان ا قامل ف  الم افظات

 
 :حدود الدراسة  6_1



 10 

تقت ر ؤتائج هدذ  الدراسدل علدى عيؤدل مدن العداملين فد  مؤسسدات السدلطل الوطؤيدل الفلسدطيؤيل المدؤيدل 

والذين إلت قوا بمؤسسات التعليم العال  أ ؤا  تواجدهم على رأس عملجدم سدوا  أةملدوا دراسدتجم أم ص أو 

ن عملجدم بعدد إةمدال ت  ديلجم العلمد  متدي رين بدال وافز   لوا على إجازات دراسيل وعادوا إلى أمداة

والعقوبددات التدد  تقدددم بجددا قدداؤون التدمددل المدؤيددل أو بدددوافل أتددرى سددوف يددتم التعددرف عليجددا مددن تددزل 

دراسددل العيؤددل , ةددذل  تيددمل هددذ  الدراسددل العدداملين فدد  مؤسسددات السددلطل الوطؤيددل الفلسددطيؤيل المدؤيددل 

 لجامعيل بعد  دور قاؤون التدمل المدؤيل .الذين عيؤوا أ ؤا  دراستجم ا

 
يست ؤى من هذ  الدراسل العاملين ف  مؤسسات السلطل الوطؤيل الفلسطيؤيل المدؤيل الذين   دلوا علدى 

يجادات علميل قبل تعييؤجم ف  وظائفجم ولم ي  لوا على يجادات علميل أترى أ ؤا  وظيفتجم, وذل  

 ف ةليا عن دوافل عيؤل الدراسل .ألن دوافل هذ  الفئل ف  التعليم تتتل
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 الفصل الثاني

 مكونات وخصائص القطاع العام الفمسطيني

 :تعريف القطاع العام الفمسطيني 2 – 1

يعرؼ القطاع العاـ الفلسطيني بأنه ذلؾ القطاع الذي يعمػؿ للػت دقػ يـ اػ مات يساسػيو مطل بػو  

لضػػماف النظػػاـ العػػاـ  الاػػ مات ااساسػػيو  الدػػي يلػػعب دسػػ يقما له ػػرا  ت  دقػػ ـ  ػػذ  الاػػ مات 

حت إشراؼ ال  لو  الدي ددحمؿ نفقات إنداجما ت  يمثؿ القطاع العاـ جميع الا مات العامو   ف د

 ةدمييػػز  الدػػي دشػػرؼ لليمػػا ال  لػػو سػػ اة بلػػ رة جز يػػو ي  اليػػو ي  بلػػ رة مباشػػرة ي   يػػر مباشػػر 

 .]    2003لبري ت[

ؤسسػػات الدػػي دعمػػػؿ يداػػ ف القطػػاع الحاػػػ مي مػػف الع يػػ  مػػػف الػػ زارات  الملػػال   المي ػػػات  الم 

ضػػػمف الم ازنػػػو العامػػػو للحا مػػػو  يدشػػػاؿ المياػػػؿ الدنظيمػػػي للقطػػػاع الحاػػػ مي للسػػػلطو ال طنيػػػو 

 للت النح  الدالي :  2004الفلسطينيو حسب ما جاة  ي م ازنو السلطو الفلسطينيو لعاـ 

 
 الوزارات في السمطة الوطنية الفمسطينية: 2-1-1 

 لشر ف "  زارة ضمف السلطو ال طنيو الفلسطينيو  ي:ي ج   ي السلطو ال طنيو " إثناف   

 زارة العمؿ ت  زارة االقدلا  ال طني ت سػلطو الميػا  ت  زارة الدربيػو  الدعلػيـ ت  زارة ا لػوـ ت  زارة 

العػػػ ؿ ت  زارة الاارجيػػػو ت  زارة الماليػػػو ت  زارة الزرالػػػو ت  زارة الطاقػػػو  الملػػػا ر الطبيعيػػػو ت  زارة 

اليو ت  زارة اللحو ت  زارة ااشغاؿ  ا سااف ت زارة الحاـ المحلي ت  زارة الثقا و ت الشؤ ف االجدم

 زارة الداطػػػػػػيط  الدعػػػػػػا ف الػػػػػػ  لي ت  زارة الشػػػػػػباب  الرياضػػػػػػو ت  زارة ال االيػػػػػػو ت  زارة السػػػػػػياحو ت 

المجلػػػس الدشػػػريعي ت  زارة الم الػػػوت ت  زارة االدلػػػاالت ت الجمػػػاز المراػػػزي ل حلػػػاة ت   ػػػذ  

 ]  2003لبريت  [ل زارات ددبع  زارة الماليو  د اؿ م ازندما ضمف الم ازنو العامو .ا
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 الهيئات والمراكز والمجأن العاممة بصورة مستقمة عن الوزارات:  2-1-2

 دشمؿ مادب الر اسو   مجلػس الػ زراة ت   ي ػو الرقابػو العامػو ت  لجنػو ا نداابػات الفلسػطينيو ت  

عومات ت  ي و شؤ ف المنظمات اا ليو ت  اللجنو العليا لدشجيع  االسدثمار ت  المي و العامو ل سد

مجلػػػس القضػػػاة االلػػػت ت  يػػػ اف قاضػػػي القضػػػاة ت  ار الفدػػػ م  البحػػػ ث  ا سػػػوميو ت مف ضػػػيو 

 . ] 2003دقرير  زارة الماليو ت [ الد جيه ال طني ت  ي و الم ف اللناليو

 
 طني الفلسػطيني  اللجنػو الدنفيذيػو ت  الػ ا رة السياسػيو ت بػالمجلس الػ المؤسسات الخاصة 2-1-3 

 اللن  ؽ الق مي ت   ا رة العوقات الق ميو ت  ا رة شؤ ف الوج يف ت   ي و الم س لو الفلسطينيو 

 . ] 2004دقرير  زارة الماليو ت  [ت السفارات 

 
و ت سػػلطو الطاقػػو ت :سػػلطو الطيػػراف المػػ ني ت سػػلطو المػػ ان  البحريػػ السللمطات الخاصللة 2-1-4 

سػػلطو الميػػا  ت قنػػاة  لسػػطيف الفضػػا يو ت  االػػو اانبػػاة الفلسػػطينيو ت المي ػػو العامػػو للدبػػ  ت المي ػػو 

 ]   2003دقرير  زارة الماليو ت [العامو للبدر ؿ ت  ي و الدأميف  المعاشات .

 

 ا  المؤسسات الدابعو لم المؤسسات األمنية وقوات الشرطة واألمن الوطني 2-1-5 

 نشأة وتطور القطاع العام " الحكومي " الفمسطيني:2-2 

بالر ـ مف االحدوالت المدعاقبو الدػي دعرضػت لمػا  لسػطيف إبدػ اة مػف ا ندػ اب البريطػاني مػر را 

بػػػا  ارة الملػػػريو للػػػت قطػػػاع  ػػػزةت  ا  ارة اار نيػػػو للػػػت الضػػػفو الغربيػػػو ت  اندمػػػاة بػػػا حدوؿ 

و  قطاع  ػزة ت إال يف  ػذا لػـ يحػؿ   ف اسػدعانو السػلطات الحاامػو ا سرا يلي للت الضفو الغربي
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بع   مف الم ظفيف المحلييف لدسيير اام ر العامو للسااف الفلسطينييف ال لا اللحو  الدعليـ 

 . ]  1998ملحيست[ الا مات االجدماليو ااساسيو 

ضػفو الغربيػو  قطػاع  ػزة بلػ  الم نيػو  ػي ال فلشيو دسلـ السلطو ال طنيو الفلسطينيو إ ارة الشؤ   

دحػػت إ ارة السػػلطو الفلسػػطينيو ثوثػػيف يلفػػا  قػػ    ػػر  الػػ   مػػ ظفي ا  ارة الم نيػػو الػػذيف يلػػبح  

بػالر ـ مػف دػ ريبمـ مػف قبػؿ ا  ارة الم نيػو  -م ظف ا ا  ارة الم نيو ا سرا يليو مػف الفلسػطينييف  

الاػػ مات  ػػي قطالػػات معينػػو ال سػػيما ضػػماف د لػػيؿ  –ا سػػرا يليو المحػػ     ػػي مجػػاؿ ا  ارة 

اللحو  الدعليـ بسرلو  سم لو بالر ـ مػف يف بقػا مـ اػاف بطلػب مػف إسػرا يؿ ي رج ضػمف ادفاقيػو 

 .]   2003لبري ت [ 1994القا رة 

 
شاؿ اا ر ا  ارة الم نيو لب ا  يما بع  للت مؤسسات السلطو مف الناحيو الماليػو  الممنيػو حيػث 

لت الد ريب السليـ  الاا ي اف ا  ارة الم نيو العليا اانت د ار مف قبػؿ ضػباط يفدقر  ذا الاا ر إ

إسػػػػرا يلييف ت  اقدلػػػػرت مممػػػػو المػػػػ ظفيف المحليػػػػيف للػػػػت ال ظػػػػا ؼ الػػػػ نيا بعيػػػػ ا لػػػػف ا شػػػػراؼ 

ت مػف ناحيػو ثانيػو  قػ  بػرز  ػي يمػااف اللجػ ة الفلسػطيني قطػاع    1999 ] اللػاي ت [ الداطػيط. 

ينشػػػػأده منظمػػػػو الدحريػػػػر الفلسػػػػطينيو  ػػػػي المجػػػػاالت ال  اليػػػػو  السياسػػػػيو  شػػػػبه رسػػػػمي  لسػػػػطيني

 .]  1998ملحيست[ االقدلا يو  االجدماليو  ا لوميو  

 

دػػـ  مػػع العا ػػ يف مػػف مػػ ظفي ذلػػؾ القطػػاع بالمؤسسػػات الرسػػميو الفلسػػطينيو  ذلػػؾ بلػػرؼ النظػػر 

ي الدحقػ ا بمػا ي  طريقػو الدعيػيف لف ممارادمـ  مػؤ ودمـ  قػ رادمـ  مػ م انسػجامما مػع الممػاـ الدػ

الدػػي حلػػل ا لليمػػا حػػيف لػػ  دمـ إلػػت يرض الػػ طف  الدحػػاقمـ بمؤسسػػات القطػػاع العػػاـ ت يمػػا مػػف 

( م ظػػػؼ  72792) 2002ناحيػػػو العػػػ    يبلػػػ  لػػػ   مػػػ ظفي السػػػلطو ال طنيػػػو الفلسػػػطينيو لػػػاـ 
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-2الجػ  ؿ رقػـ ) )م ني( حيث يد زع  ؤالة الم ظفيف بشػاؿ ر يسػي للػت لشػر  زارات امػا يبػيف

1.) 

 

زيػػػا ة مضػػػطرة  ػػػي يلػػػ ا  المػػػ ظفيف دبعػػػا  2003حدػػػت العػػػاـ  1997شػػػم ت االػػػ اـ مػػػف لػػػاـ 

لظػػػر ؼ االػػػو بسياسػػػو السػػػلطو  لػػػيس القػػػ رة االسػػػديعابيو للقطػػػاع العػػػاـ الحاػػػ مي  ػػػي السػػػلطو 

ا ي ضػ  حجػـ الزيػا ة  نسػبدما  ػي الد ظيػؼ  ػي القطػاع الحاػ مي اسػدنا 2-2 ال طنيػو   الجػ  ؿ 

      ]  2003لبري ت [ (2-2اما يبيف الج  ؿ رقـ ) 2004إلت دقرير  زارة الماليو

اردفػع  يمػا الد ظيػؼ بنسػب ابيػرة  1999  1998   1997يف سػن ات   2-2 يسد ؿ مف الجػ  ؿ

مقارنو مع السن ات الدي دلدما  ربما يع   دفسير ذلؾ إلت ل ـ المق رة الماليو  سدمرار  ي سياسو 

ي ضػػ  دالفػػو ااجػػ ر -2   3لدػػي يلػػبحت دسػػدنفذ نسػػبو ابيػػرة مػػف الم ازنػػو  الجػػ  ؿ الد ظيػػؼ ا

 -1997ضػػػمف الم ازنػػػو الفلسػػػطينيو حسػػػب قػػػان ف الا مػػػو الم نيػػػو للسػػػلطو الفلسػػػطينيو مػػػف سػػػنو 

 .] 2001ت  2000ت   1997 دقارير  زارة الماليو ت    [ 2001

 
 :قطاع العام " الحكومي "الخصائص الديموغرافية واالجتماعية لموظفي ال 2-3 

يدػػػ زع مػػػ ظفي القطػػػاع العػػػاـ " الحاػػػ مي "  ػػػي الضػػػفو العربيػػػو بػػػيف الحضػػػر  الريػػػؼ  المايمػػػات 

% 40.4%  سػااف الريػػؼ بنسػػبو  51 يشػير الد زيػػع إلػت يف لػػ   المػ ظفيف مػػف سػااف الحضػػر 

نح  الدػالي: %ت يما  ي قطاع  زة  ااف د زيع الم ظفيف للت ال8.6يما المايمات  اانت نسبدمـ 

% مف سااف الريؼت  الج  ؿ  4.2% مف سااف المايمات  35.5% مف سااف الحضر  60.3

الجمػػػػاز المراػػػػزي ل حلػػػػاة الفلسػػػػطينيت الػػػػا ص العػػػػامليف  ػػػػي  [( ي ضػػػػ  ذلػػػػؾ  3-2رقػػػػـ )

 ]   2002القطاليف العاـ  الااص ت

 



 15 

ف سػااف الحضػر سػ اة ( اثا و الم ظفيف  ػي القطػاع الحاػ مي مػ3-2يسد ؿ مف الج  ؿ رقـ )   

%  قطػاع  ػزة 8.6بالنسبو للضفو الغربيو ي  قطاع  زة  يما سااف المايمات  ي الضفو الغربيػو 

الجمػػػػاز المراػػػػػزي ل حلػػػػػاة الفلسػػػػػطينيت الػػػػا ص العػػػػػامليف  ػػػػػي القطػػػػػاليف العػػػػػاـ  [% 35.5

 .]   2002 الااصت

ا حلػاةات إلػػت دفػػ ؽ  يمػا بالنسػػبو لد زيػع المػػ ظفيف العػػاـ الحاػ مي حسػػب الجػنس حيػػث دشػػير 

لػػ   المػػ ظفيف مػػف الػػذا ر  ػػي القطػػاع العػػاـ الحاػػ مي للػػت لػػ   ا نػػاث سػػ اة بالنسػػبو للضػػفو 

( يضػػػعاؼ 7الغربيػػػو ي  قطػػػاع  ػػػزة حيػػػث بلغػػػت نسػػػبو الػػػذا ر  ػػػي الضػػػفو الغربيػػػو  قطػػػاع  ػػػزة )

 الااص الجماز المرازي ل حلاة الفلسطينيت الا ص العامليف  ي القطاليف العاـ  [النساة  

 ]  2002ت

 
( مف الم ظفيف  ي القطاع العاـ الحاػ مي 34-25( يف الف و العمريو مف )4-2يبيف الج  ؿ رقـ )

( سنو 24-15%( دليما  الف و العمريو مف )35.7يللت نسبو  بيف   ات الم ظفيف  شالت نسبو )

% ( مػػػف 64.5%( مػػػف المػػػ ظفيف  ػػػي القطػػػاع العػػػاـ ت   ػػػذا يعنػػػي يف نسػػػبو )28.8 قػػػ  شػػػالت )

ذا مػا دػـ إضػا و الف ػو الثالثػو مػف سػف ) (  الدػي 44-35م ظفي القطاع العاـ  ػـ مػف الشػباب  ت  ا 

%(مػػػف مجمػػػ ع المػػػ ظفيف 85.3%( مػػػف مجمػػػ ع المػػػ ظفيف دلػػػب  النسػػػبو )20.8شػػػالت نسػػػبو )

الجمػاز المراػزي ل حلػاة الفلسػطينيت الػا ص العػامليف [( سػنوت ت45الذيف دقؿ يلمار ـ لػف )

  .]   2002اليف العاـ  الااصت ي القط

 دقبلمػػا العمػػري للدػػ ريب ت إال  )43-52 بػػالر ـ مػػف ا يجابيػػو المد قعػػو مػػف الػػا ص  ػػذ  الف ػػو)

يف ذلؾ يجب يف يلفت اندبا  المشػرليف إلػت دنظػيـ قػان ف دقالػ  يػدوةـ مػع  ػذ  الدشػايلو العمريػو 

( 60ط يلو  ي  ظا فمػا حدػت لمػر )لم ظفي القطاع العاـ ت حيث يف  ذ  الف و س ؼ دبقت لفدرة 
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سنو اما    منل ص لليػه  ػي قػان ف الدقالػ  ممػا يعنػي بالنسػبو لمػؤالة البقػاة للػت ريس العمػؿ 

( سنو ت   ذا بطبيعو الحاؿ ي قؼ إماانيو د ظيػؼ يلػ ا   ج يػ ة مػع 26-16مف  درة ددرا ح مف )

ؼ ج ي ة ال لػا  يف القطػاع مرالاة اال ا  الضامو للاريجيف   ل ـ إماانيو اسدح اث  ظا 

العاـ يعاني  ي االؿ مػف دضػاـ م ظفيػهت مػع مرالػاة الحاجػو الماسػو إلػت ضػر رة  ػد  المجػاؿ 

  ي الد ظيؼ  ي القطاع العاـ يماـ اريجيف الجامعات الذيف ددزاي  يلمار ـ باسدمرار. 

فلسطيني دظمػر الندػا ع يما بالنسبو للحالو االجدماليو ل م الم ظفيف  ي القطاع العاـ الحا مي ال

يف  نػػاؾ ااػػدوؼ بػػيف المػػ ظفيف مػػف الػػذا ر  يمػػا يدعلػػؽ بالحالػػو االجدماليػػو حيػػث دظمػػر  ػػ ارؽ 

ابيػػرة بػػيف يلػػ ا  المدػػز جيف    يػػر مدػػز جيف ي  الػػذيف سػػبؽ لمػػـ الػػز اج مػػف الػػذا ر حيػػث شػػاؿ 

حلػػػػػاة الجمػػػػػاز المراػػػػػزي ل  [% لػػػػػـ يدػػػػػز ج يبػػػػػ ا.20.3% مقابػػػػػؿ  67.9الػػػػػذا ر المدز جػػػػػ ف 

 ]  2002الفلسطيني ت الا ص العامليف  ي القطاليف العاـ  الااص ت

 
% مػػػف  85.8  يمػػػا ياػػػص  ا نػػػاث  ػػػتف ا حلػػػاةات دظمػػػر  ر قػػػا ج  ريػػػو حيػػػث يوحػػػظ يف 

 %مف ا ناث لـ يدز جف يب ا . 33.8الم ظفات  ي القطاع الحا مي يناث مدز جات مقابؿ 

% مػػػػف ا نػػػػاث  57.1بيػػػػو  قطػػػػاع  ػػػػزة  ػػػػيوحظ يف يمػػػػا  يمػػػػا يدعلػػػػؽ بػػػػالفر ؽ بػػػػيف الضػػػػفو الغر 

% مػػف ا نػػاث 35.5الم ظفػػات  ػػي القطػػاع الحاػػ مي  ػػي الضػػفو الغربيػػو  ػػف مدز جػػات مقابػػؿ 

% مػػػف  62.5الم ظفػػات  ػػػي القطػػاع الحاػػػ مي لػػـ يدػػػز جف يبػػ ات يمػػػا  ػػي قطػػػاع  ػػزة  ػػػتف نسػػبو 

ناث الم ظفات  ي نفس % مف ا  29.2ا ناث الم ظفات  ي القطاع الحا مي مدز جات مقابؿ 

الجمػػاز المراػػزي ل حلػػاة الفلسػػطينيت الػػا ص العػػامليف  ػػي القطػػاع [القطػػاع لػػـ يدػػز جف يبػػ ا.

 .]  2002العاـ  الااص ت
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دعاػػس  ػػذ  المؤشػػرات يف  البيػػو ا نػػاث الم ظفػػات  ػػي القطػػاع الحاػػ مي  ػػف مدز جػػات بفػػ ارؽ  

سػبب اا ضػاع االقدلػا يو اللػعبو الدػي  اضحو بػيف اللػ ادي لػـ يدػز جف يبػ ا  ربمػا ياػ ف ذلػؾ ب

الجمػػػاز  [دػػ  ع الػػػذا ر إلػػت الػػػز اج مػػف م ظفػػػات للمسػػال ة  ػػػي م اجمػػو اا ضػػػاع االقدلػػا يو. 

 .]   2002المرازي ل حلاة الفلسطينيت الا ص العامليف  ي القطاليف العاـ  الااصت

ا ا إلػت لػ   سػػن ات ( د زيػع المػ ظفيف حسػب لػ   سػن ات  راسػدمـ اسػدن5-2يظمػر الجػ  ؿ رقػـ )

ال راسو  حيث يمدلؾ القطاع الحاػ مي قػ رة  ػي اسػدقطاب المػ ظفيف مػف حملػو المػؤ وت العلميػو 

الجمػاز المراػزي ل حلػاة الفلسػطينيت الػا ص العػامليف  ػي القطػاليف العػاـ  الاػاص   [العليػا 

 . ]  2002ت

                                  
 13اردفػاع  ػي نسػبو المػ ظفيف  ػي القطػاع الحاػ مي الػذيف  رسػ ا  (5-2يسد ؿ مف الج  ؿ رقـ )

سنو  أاثر بنسبو لاليو  ربما يع   ذلؾ إلت طبيعو القطاع العاـ الحا مي الفلسطيني ا نه قطػاع 

نداجما للت ذ ي المؤ وت العلميو مف حملو الػ بلـ  إ ظيفي يق ـ ا مات لحيو  دعليميو يعدم  

 لت.المد سط  الباال ري س  أل

 بالنظر إلت الدحلػيؿ العلمػي  ػي القطػاع الحاػ مي  الجػنس نجػ  يف  نػاؾ لوقػو طر يػو بػيف   

ا نػػاث   رجػػو الدحلػػيؿ العلمػػي حيػػث يردفػػع لػػ   ا نػػاث الم ظفػػات  ػػي القطػػاع الحاػػ مي المػػا 

از ا ت  رجػػو دحلػػيلمف العلمػػي  اردفعػػت لػػ   سػػن ات ال راسػػو حيػػث بلغػػت نسػػبو ا نػػاث اللػػ ادي 

% مػػػف مجمػػػ ع ا نػػػاث 84.4سػػػنو  راسػػػيو  مػػػا  ػػػ ؽ مػػػف م ظفػػػات القطػػػاع الحاػػػ مي  13يدممػػػف 

الجمػػػػاز المراػػػػزي ل حلػػػػاة الفلسػػػػطيني ت الػػػػا ص العػػػػامليف  ػػػػي القطػػػػاليف العػػػػاـ [الم ظفػػػات 

 .]  2002 الااصت
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(  د زيػػع مػػ ظفي القطػػاع العػػاـ الحاػػ مي حسػػب النشػػاط االقدلػػا ي 6-2ي ضػػ  الجػػ  ؿ رقػػـ)  

% للمػ ظفيف  ػي القطالػات 5.6مف المػ ظفيف  ػي قطػاع الاػ مات مقابػؿ  % 94.4حيث يدراز 

%  ػػي   ا ػػر ا  ارة العامػػو  الػػ  اع الدػػابع للحا مػػو 30.20ا نداجيػػو ت  يدراػػز الم ظفػػ ف بنسػػبو 

% ثػػـ يػػأدي الم ظفػػ ف  ػػي قطػػاع  24.3ال طنيػػو ثػػـ يػػأدي مػػ ظفي قطػػاع الدعلػػيـ الحاػػ مي بنسػػبو 

%  3.7%  مف ثـ الم ظف ف  ي قطػاع ا نشػاةات بنسػبو 6.1بو اللحو  العمؿ االجدمالي بنس

الجمػاز المراػزي ل حلػاة  [%2.0 الم ظف ف  ي ينشطو الا مػو المجدمعيػو  االجدماليػو بنسػبو 

 . ] 2002الفلسطينيت الا ص العامليف  ي القطاليف العاـ  الااصت

 

قطػػػػاع العػػػػاـ " الحاػػػػ مي " دبػػػػرز المؤشػػػػرات النسػػػػب السػػػػابقو يف الغالبيػػػػو العظمػػػػت مػػػػف مػػػػ ظفي ال

يدراز ف  ي  ظا ؼ ا  ارة العامو  ااجمزة اامنيو حيػث اانػت نسػبو دراػز ـ  ػي  ظػا ؼ ا  ارة 

%  مف مجم ع الم ظفيف  ي باقي القطالات بينمػا  54.8العامو  ااجمزة اامنيو الضفو الغربيو 

يف  ػػػػي بػػػػاقي %  مػػػػف مجمػػػػ ع المػػػػ ظف 72.9اانػػػػت  ػػػػي قطػػػػاع  ػػػػزة نسػػػػبو يللػػػػت  لػػػػلت إلػػػػت 

طو ال طنيػو  ػي لالقطالات  ربما  ذا يع   مف  جمو نظر الباحث إلت دراز  جػ   مؤسسػات السػ

 ال قبؿ الضفو الغربيو   ي حيف يف نسبو الم ظفيف  ي قطػاع  ػزة  ػي قطػاع  الدعلػيـ يقطاع  زة 

 قؿ منما مف نسبو الم ظفيف  ي قطاع الدعليـ  ي الضفو الغربيو .ياانت 

 
ابػػر  ػػي ي  دفسػػير ذلػػؾ إلػػت الػػ  ر الػػذي دلعبػػه  االػػو الغػػ ث  ػػي مجػػاؿ الدعلػػيـ بشػػاؿ  ربمػػا يعػػ   

الضػػفو الغربيػػو حيػػث بلػػ  لػػ   المػػ ظفيف  ػػي قطػػاع الدعلػػيـ الدػػابع ل االػػو الغػػ ث  ػػي قطػػاع  ػػزة 

م ظػػؼ ت يمػػا  ػػي  7080م ظػػؼ بينمػػا اػػاف لػػ   المػػ ظفيف  ػػي قطػػاع الدعلػػيـ الحاػػ مي  3750

الجمػاز  [م ظػؼ. 1515   مػ ظفي قطػاع الدعلػيـ الدػابع ل االػو الغػ ث الضػفو الغربيػو  قػ  بلػ  لػ

 .]  2002المرازي ل حلاة الفلسطيني ت الا ص العامليف  ي القطاع العاـ  الااصت
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( د زيع الم ظفيف حسب الممنو  الجنس  ق   شالت نسبو الم ظفيف  ي 7-2ي ض  الج  ؿ رقـ )

%ت  يمػػػا  20ت يمػػػا المداللػػػيف  اانػػػت نسػػػبدمـ % 30القطػػػاع العػػػاـ " الحاػػػ مي " مػػػا نسػػػبده 

%ت ثـ الم ظفيف  ي الممف اا ليو شال ا  17المدالل ف  المسال  ف شال ا ما نسبده   فالفني

 اانػت  راة%ت يما المشرليف  م ظفي ا  ارة العليػا  المػ  10  شاؿ الادبو نسبو , % 1.2نسبو 

 23%ت  مشغلي اآلالت  اانت نسػبدمـ  3.8% يما المشدغليف بالحرؼ  اانت نسبدمـ  5نسبدمـ 

الجمػػػاز المراػػػزي ل حلػػاة الفلسػػػطينيت الػػػا ص العػػػامليف  ػػػي  [%0.1% يمػػا الممػػػرة نسػػػبدمـ 

 .]  2002القطاليف العاـ  الااص ت

 
يبيف الج  ؿ السابؽ يف نسػبو الػذا ر  ػي ال ظػا ؼ العليػا يقػؿ مػف ا نػاث حيػث شػالت ال ظػا ؼ 

ا  ارة العليا  الم ير ف  المدالليف  الفنييف  المسال يف  الادبو ( العليا ) المشرل ف   ظا ؼ 

% ت بينمػا شػالت نسػبو 6.6% ت يما ال ظػا ؼ الػ نيا  لػـ دػز  نسػبو الػذا ر  يمػا لػف  54.9نسبو 

%   ػػذا يشػػير إلػػت دفػػ ؽ ا نػػاث بشػػػاؿ 91.0ا نػػاث  ػػي نفػػس ال ظػػا ؼ ااربعػػو اا لػػت نسػػبو 

الجمػػػاز المراػػػزي ل حلػػػاة الفلسػػػطينيت [ال ظػػػا ؼ العليػػػا . ملمػػػ س للػػػت الػػػذا ر  ػػػي إشػػػغاؿ  

 .]  2002الا ص العامليف  ي القطاليف العاـ  الااصت

 
 :وتعميم  موظفي القطاع العام ) الحكومي ( أثناء الخدمة  تدريب2-4  

 دعرؼ لمليو الد ريب بأنما لمليو دبا ليو لدعليـ  دعلـ مجم لو مػف المعػارؼ  ااسػاليب المدعلقػو 

ا ػػرا  قػػ  ابالعمػػؿت  ػػي حػػيف لر مػػا الػػبعض اآلاػػر بأنمػػا نشػػاط لنقػػؿ المعر ػػو إلػػت مجم لػػو مػػف 

 . ] 1997جامعو الق س المفد حوت القان ف ا  اريت[دفي  ـ 
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عػػرؼ الػػبعض اآلاػػر لمليػػو الدػػ ريب  الم جػػه للمػػ ظفيف بأنمػػا لمليػػو إاسػػاب الم ظػػؼ معػػارؼ ي 

ادسػػاب اانمػػاط السػػل ايو  ابػػرات يحدػػاج إليمػػا الم ظػػؼ  ػػي إادسػػاب ال معل مػػات الدػػي دنقلػػه  ا 

جؿ ر ع مسد م افاةده  ي اا اة  زيػا ة إنداجػه بمػ ؼ ي الممارات الموةمو  العا ات الوزمو مف 

 .  1973 ] برلي ت[دحقيؽ ا دقاف  ي العمؿ  االقدلا   ي الدالفو 

بأنػػه العمليػػو  دعريػػؼ الدػػ ريب بشػػاؿ لػػاـ ]..bahaedu. Gov]  www  قػػ  ي ر  المنػػ ي 

المسدمرة الدي مف اولما يدـ دز ي  المد رب بالمعل مات  الممارات الوزمو لاي يا ف قػا ر للػت 

 ي اة مماـ مح  ة بشاؿ.

 
الد ريب يثناة الا مو للت ينه جم  منظـ  ماطػط  www.bahaedu.Gov]  [ ق  لرؼ ال رة 

نػػو  دحسػيف  دطػػ ير ممارادمػا  قػػ رادمات لػه لدز يػػ  القػ م البشػػريو  ػي الجمػػاز ا  اري بمعػارؼ معي

الدػػ ريب بأنػػه  [www.bahedu.Gov] دغييػػر سػػل اما  ادجا ادمػػا بشػػاؿ إيجػػابي   يعػػرؼ لزيػػز

يمػػػ ؼ إلػػػت دز يػػػ  الفػػػر  بالمعر ػػػو  الممػػػارات  االدجا ػػػات الدػػػي دؤ لػػػه لمزا لػػػو لمػػػؿ معػػػيف مػػػع 

 ػي سػلـ  يادػه العمليػو  اردقا ػه نساني ت   ػ  لمليػو مسػدمرة مػع الفػر  طيلػو ح اال دماـ بالجانب ا

 العمؿ ت  يعدبر يا ي

www. Bahedeu.Gov] [:يف الد ريب يدا ف مف ثوثو ما نات  ي 

 ينه نشاط لنقؿ المعر و مف يجؿ دنميو  دط ير نماذج الدفاير  ينماط اا عاؿ ا را  الدنظيـ.1- 

 لي  مسد م اا اة المرج .ينه محا لو لدغيير سل ؾ اا را  لس  الثغرة بيف اا اة الفع2- 

يف لمليػو الدػ ريب دطلػؽ للػت مادلػؼ لػ ر العمليػات [www.behedeu.Gov]   يرم لسػار

 اانشػػػطو الماططػػػو الدػػػي دمػػػ ؼ إلػػػت إحػػػ اث دغيػػػرات اا اة الػػػ ظيفي للعػػػامليف با ضػػػا و إلػػػت 

ج ي ة سل ايات يارم مردبطو به ت  يدـ ذلؾ مف اوؿ إادساب معارؼ  ممارات  قيـ  ادجا ات 
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للدألػػيؿ  الدنميػػو  يماػػف القػػ ؿ )يف الدػػ ريب يثنػػاة الا مػػو  ػػ  نشػػاط  ػػا ؼ  ماطػػط ت  دبلػػ رت 

ي  ا ػػه بلػػ رة  قيقػػو   اضػػحو مػػف حاجػػات المدػػ ربيف ال اقعيػػو  الدػػي دحػػ  ت  ػػي ضػػ ة مدطلبػػات 

يػػو اا اة الفعػػاؿ المػػالمـ  اماانػػادمـ الفعليػػو  ػػي ال اقػػع الممػػارس ت  يسػػعت  ػػذا النشػػاط إلػػت دنم

المد ربيف معر يا  مماريا   ج انيا  ي ج  دس    ر ح الدعا ف  المسال ة  الثقو بالنفس  باآلاريف 

ت  يسال  للت النم  الممني  الذادي باسدا اـ يساليب الدعلـ الجمػالي  الفػر ي  شػباع الحاجػات 

 . ]  [www.behadeu.Govالد ريبيو المشدراو  الفر يو للمد ربيف بشاؿ  ا ر( 

 
 :العالقة بين التدريب والتعميم  2-4-1 

مف اوؿ الح يث السابؽ لف الدػ ريب يثنػاة الا مػو يبػ    اضػحا الدرايػز للػت الجانػب المعر ػي 

 الممنػػػي للمدػػػ رب مدناسػػػيف ي  مدجػػػا ليف الفدػػػرة الدعليميػػػو ي  الدحلػػػيؿ العلمػػػي للمدػػػ رب ت  اػػػأف 

 ذ   ا  ة  ي مجاؿ العمؿ . الدعليـ الذي دـ دحليله مف قبؿ المد رب)الم ظؼ( ليس

 
إف اانماط المدق مو  ي الدعليـ الحػ يث يلػبحت دمػ ؼ إلػت الػ مع بػيف الدعلػيـ  الدػ ريب بمعنػت  

مػػزج النظريػػػات العلميػػػو بػػػالدطبيؽ العملػػػي ت  لػػػ ا  اػػػا ر قػػػا ر للػػػت م الػػػلو  راسػػػده اااا يميػػػو  

الدعلػػػيـ بشػػػالما النظػػػري مػػػع الدػػػي دمانػػػه مػػػف ا لدحػػػاؽ بسػػػ ؽ العمػػػؿ  عنػػػ ما ال ددفػػػؽ مارجػػػات 

مدطلبػػات سػػ ؽ العمػػؿ  يقػػـ  الع يػػ  مػػف الشػػراات  الملػػانع  ػػي القطػػاع الاػػاص بتنشػػاة مرااػػز 

د ريبيو ضامو بعضما يعا ؿ  ي دجميزاده اليات دطبيقيو  ي بعض ال  ؿ المدق مو   ما ذلؾ إال 

لػ ا  الاػريجيف ت حيػث  ليؿ للت مح   يو ي اة المؤسسػات الدعليميػو ذات الطػابع الدنظيػري  ػي إ

 امػيس ت[يف الدعليـ  الد ريب يعدبر مف المردازات الدي دق ـ لليما لمليو د ظيؼ الق م العاملو 

[  2003. 
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 :عالقة التعميم والتدريب مع سوق العمل 2-4-2

ي جه العوقو بيف الدعليـ  الد ريب مف جمو  س ؽ العمؿ مف جمو يارم مدع  ة  مدفا دو ت  دعدبر

لػػؾ إلػػت اشػػدراامما  ػػي ما نػػات يساسػػيو ت  الداامػػؿ  الدػػ ااؿ  ػػي  ظيفػػو اػػؿ منممػػا ت ممػػا  يعػػ   ذ

يجعؿ ي ػ ا مما شػبه مشػدراو ت  مػف ي ػـ ال ظػا ؼ الدػي يؤ يمػا النظػاـ الدػ ريبي  الدعليمػي لا مػو 

 س ؽ العمؿ ما يلي :

 دطػػػ ير لمليػػػو يعدبػػػر الدعلػػػيـ  الدػػػ ريب بمسػػػد ياده  يشػػػااله المادلفػػػو ي ػػػـ المػػػ ااؿ  نعػػػاش 1- 

 الدشغيؿ.

دعدبػػػر مارجػػػات مؤسسػػػات الدعلػػػيـ  الدػػػ ريب الماػػػ ف الر يسػػػي لقػػػ ة العػػػرض  ػػػي سػػػ ؽ العمػػػؿ                2- 

  بالدالي دد قؼ الا ص العرض للت الا ص اريجي مؤسسات الدعليـ  الد ريب.

فػػو  ػػي دلػػ يب يسػال  الداطػػيط اللػػحي   السػػليـ لمارجػػات الدعلػػيـ  الدػػ ريب بمراحلمػػا المادل3- 

 .]  2003اميس ت[ي ضاع س ؽ العمؿ

 
 بعي ا لف منطلػؽ الحاجػو للدػ ريب مػف يجػؿ الافػاةة الممنيػو  ػتف الدػ ريب يمثػؿ الحػ  اا نػت مػف 

الدعليـ حيػث يػ  ر للمدػ رب  رلػو ياثػر مػف  يػر   ػي الحلػ ؿ للػت مادسػبات ما يػو ددمثػؿ  ػي 

ر ـ مػف يف لمليػو الدػ ريب سػ ؼ دالػؼ المدػ رب زيا ة حجـ م ا الده الما زا ت  درة د ريبه ت بال

يلبا مػػػػػا الجسػػػػػ يو  قػػػػػ  يدحمػػػػػؿ يلبا مػػػػػا الما يػػػػػو إذا لػػػػػـ ددحملمػػػػػا المؤسسػػػػػو المشػػػػػغلو ي  جمػػػػػات 

 .  1981 ] ايت   ديس ؿ ت[حا ميو

الم ا مػػو بػػيف الدػػ ريب  الدعلػػيـ مػػف ناحيػػو  الدشػػغيؿ مػػف ناحيػػو ياػػرم يحدػػاج إلػػت دجسػػير  دشػػاؿ 

ت  لػػف داػ ف دلػػؾ الم ا مػو مج يػػو بػ  ف دح يػػ   ظيفػو اػػؿ منممػا ت   دفعيػػؿ  علػي بػػيف  ظيفديممػا 

 . ]     2003اميست[الالا ص المشدراو بينمما  
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مػػف ناحيػػو ثانيػػو  ػػتف ا ردبػػاط  ثيػػؽ بػػيف الدعلػػيـ  الحيػػاة العمليػػو ت نظػػرا لػػ  ر الدعلػػيـ  ػػي إلػػ ا  

ج إليما المجدمع لم اابو الدط ر العلمػي الم ار  البشريو القا رة للت ا ناراط  ي الممنو الدي يحدا

 الدان لػػ جي ت  يامػػف   ر مؤسسػػات العمػػؿ  ػػي دػػ  ير المعل مػػات الاالػػو بد لػػيؼ ال ظػػا ؼ 

 الممػػفت  الدػػي للػػت يساسػػما يػػدماف قطػػاع الدعلػػيـ مػػف دحليػػؿ منا جػػه  طرا قػػه لاػػي يعػػ  اريجيػػه 

إلػػا ة دػػ ريب  ػػي ب ايػػو الػػ ا ؿ بالشػػاؿ الػػذي يماػػنمـ مػػف القيػػاـ بمػػذ  ال ظػػا ؼ   ف الحاجػػو إلػػت 

 .]   1990ب بطأنو ت [إلت الد ظيؼ

 
 نظرا ا ميو الد ريب  الدعليـ  ي س ؽ العمؿ برزت ينماط ح يثو مف السياسات الدي دؤا  للت  

 ضر رة  ذ  العوقو  ددجا ز إشااليو الد ريب الااص للممنو ت  مف  ذ  السياسات :

دمػػ  للػػت مفمػػـ   مػػع ال راسػػو  العمػػؿ ت  ذلػػؾ با لدمػػا  للػػت الدعلػػيـ العػػالي الدعػػا ني :  يع 1-

منا ع  راسيو ح يثو دعدبر العمؿ الدطبيقي  الابرة  ي م قع العمؿ جزة مػف درايبدمػات  لليػه  ػتف 

الدعلػػيـ الدعػػا ني يػػ  ر الابػػرة العمليػػو مػػف اػػوؿ دػػ ادر  دػػرات العمػػؿ  ال راسػػو  ػػي قطالػػات مرا ػػؽ 

العمؿ للطلب  ااؿ مؤسسات ا نداجت  ق  طبقت ل   مػف الجامعػات   اللنالو  الدجارة اما ي  ر

 Berufs ػػذا النػػػ ع مػػػف الدعلػػػيـ مثػػػؿ جامعػػػو )نػػػ رث ييسػػػدرف(  ػػػي بريطانياتامػػػا دػػػ  ر مؤسسػػػو 

Akademiek  ػػػي جمم ريػػػو يلمانيػػػا االدحا يػػػو ت برنامجػػػا للدعلػػػيـ الدعػػػا ني بالدعػػػا ف ال ثيػػػؽ مػػػع 

 .] 1990ب بطانو ت[يب الطوب  ي  ع ف لمـ  ي نفس ال قتيرباب العمؿت حيث يق ـ  ؤالة بد ر 

 
سياسػػات العمالػػو  الد ظيػػؼ: إف الدغيػػرات  ػػي بنػػت  محد يػػات  طرا ػػؽ الدعلػػيـ مسػػدمرة لجعػػؿ  2-

نظاـ الدعليـ ياثر دجا با مع مدطلبات س ؽ العمؿ ت  يجب للت سياسو الد ظيؼ يف درالي ذلػؾ 

لػػػيـ مدطلبػػػات د ريبيػػػو لمليػػػو دمثػػػؿ جػػػزة اليدجػػػزة مػػػف الدغيػػػر ت بمػػػا  ػػػي ذلػػػؾ دضػػػميف منػػػا ع الدع
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مدطلبػػػات الداػػػرج ت امػػػا يف الدنسػػػيؽ مػػػع المؤسسػػػات ا نداجيػػػو السػػػديعاب الطلبػػػو  ػػػي مؤسسػػػادما 

 .]  1990ب بطانو ت [ق رة االسديعابيو لدلؾ المؤسسات(السداماؿ دلؾ المدطلبات ) مع مرالاة ال

دي دح   ااج ر  الحػ ا ز بحيػث درالػي الدغيػرات الدػي إلا ة النظر  ي الق انيف  الدشريعات ال 3-

دحػػ ث  ااػػؿ مؤسسػػات الدعلػػيـ العػػالي  الدػػي دمػػ ؼ إلػػت دغييػػر ن ليػػو الممػػارات  الافػػاةات الدػػي 

 .]  1990ب بطأنوت [يغرسما النظاـ الدعليمي  ي الاريع  م الفاده الج ي ة 

 
 أهمية التدريب والتعميم أثناء الخدمة: 2-4-3

لد ريب يثناة الا مو الفرلو يماـ المد ربيف  ادساب معارؼ ج ي ة  ي مجػاؿ لملمػـ ا يمي   1-

  دراز للت الجانب الدطبيقي للنظريات الدي حلل ا لليما مف اوؿ الدعليـ. .

الد ريب يثناة الا مو يسػال  للػت إادسػاب ممػارات ج يػ ة ددطلبمػا الممنػو الدػي يعمػؿ يسال   2- 

 بما المد رب .

ادسػاب ادجا ػات إيجابيػو ادجػا  الممنػو  يسال  3-  الد ريب يثناة الا مو للت دغيير االدجا ػات  ا 

  .نداجيو العمؿإالممارسو مف قبؿ المد رب ت مما يؤ ي إلت ر ع ر حه المعن يو ت  زيا ة 

 

الد ريب يثناة الا مو ياسب المدػ رب ف اقػا ج يػ ة  ػي مجػاؿ ممارسػو ممندػه  ذلػؾ مػف  ياسب 4-

بمشػػاوت ممنيػػو  دحػػ يادما  يسػػبابما  ايفيػػو الػػدالص منمػػا ت   الدقليػػؿ مػػف فثار ػػا  اػػوؿ دبلػػير 

 للت ي اة العمؿ .

الد ريب يثنػاة الا مػو المدػ رب مفػا يـ الػدعلـ المسػدمر مػف اػوؿ دماينػه مػف ممػارات ياسب   5-

 الدعلـ الذادي المسدمر .



 25 

اآلاػريف مػف زمػوة  بمػ ؼ دنميدػه  الد ريب يثناة الا مو المدػ رب للػت ا نفدػاح للػت يسال  6- 

ممنيا ت  ذلؾ مف اوؿ زيا ة  رص االحدااؾ مع الػزموة  ػي إطػار الممػاـ  النشػاطات الجماليػو 

 الدي ددطلب العمؿ الدعا ني  دسي  ر ح الجمالو .

 إطوع المد ربيف للت اؿ ما    ج ي   ي مجاؿ ي اة الممنو .7- 

دمـ مف اوؿ الح ار الما ؼ البناة الذي ي ل  ال لي بأ ميو زيا ة إندماة المد ربيف إلت مؤسسا8- 

 المؤسسات  ي المجدمع ت   ي ا مو البشريو .

يجػػا  الحػػا ز لمزيػػ   9-  مقارنػػو مسػػد يات اا اة للمدػػ ربيف ت بنظػػرادمـ  ػػي يمػػااف جغرا يػػو ياػػرم  ا 

 .] www.gurayatedu.gov [مف ال قو  ا دقاف  ي العمؿ .

امػػا يف الدػػ ريب يسػػال  الفػػر   ػػي زيػػا ة م ا الدػػه الما يػػو حيػػث ينػػه المػػا زا  الدػػ ريب بعػػ  الحػػ  

 .]  1981ايت ت دسي ؿ ت [اا نت مف الدعليـ زا  ال اؿ 

 
 :الفرق بين التعميم والتدريب2-4-4  

للػػػت ممػػػارات مدميػػػزة المدػػػ رب  ينظػػػر إلػػػت  الدعلػػػيـ  الدػػػ ريب بمػػػ م حلػػػ ؿ المػػػدعلـ  المدػػػ رب   

لزيا ة  م ا الت ما يػو ياثػر مػف اػوؿ دسػ يؽ دلػؾ الممػارات المدميػزة  ػي سػ ؽ العمػؿ ت  بػالر ـ 

مػػف يف الدعلػػيـ يساسػػي يػػ  ر للفػػر  دسػػ يؽ نفسػػهت إال يف الفػػر  يسػػدطيع االسػػدمرار بدعلػػيـ نفسػػه ي  

مدمػا ممػا يػؤ ي إلػت زيػا ة الػ اؿ الػذي د ريب نفسه م م الحياة ليزي  مف إنداجػه  بالدػالي زيػا ة قي

يحلػؿ لليػهت إال يف االسػػدثمار الفػر ي  ػي الدعلػػيـ يػردبط بعوقػػو لاسػيو مػع العمػػر انػه بػػاقدراب 

 . ]  1981ايت ت دسي ؿ ت[الفر  مف سف الدقال  دقؿ المر   ات الما يو 

 
العػػاـ  ػػي السػػلطو  مػػف  جمػػو نظػػر الباحػػث  ػػتف الحػػ ا ز الدػػي ي  ر ػػا الدػػ ريب لمػػ ظفي القطػػاع  

ال طنيػػػو الفلسػػػطينيو  ػػػتف الػػػ  رات الد ريبيػػػو الدػػػي يدلقا ػػػا الم ظػػػؼ )سػػػ اة دلػػػؾ المردبطػػػو ببػػػرامع 

http://www.gurayatedu.gov/
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السلطو ( ي  دلؾ ال  رات الدي يدلقا ػا الم ظػؼ للػت نفقدػه الاالػو (  ػتف نظػاـ الحػ ا ز   نظػاـ 

ييو ح ا ز مف ذلؾ الد ريب دقييـ ي اة الم ظؼ ال يرالي دلؾ ال  رات الد ريبيو  ال يدلقت الم ظؼ 

ت  لاػػػف بالنسػػػبو للدعلػػػيـ  ػػػتف الشػػػما ة العلميػػػو دػػػؤثر للػػػت الم ظػػػؼ مػػػف ناحيػػػو المسػػػمت الػػػ ظيفي 

 الرادػػػب الػػػذي يدلقػػػا  حيػػػث ال يدلقػػػت الم ظػػػؼ يي لػػػو ات إ اريػػػو ي  ماليػػػو بنػػػاة للػػػت الػػػ  رات 

بمػػػ ؼ الحلػػػ ؿ للػػػت الد ريبيػػػو  بػػػذلؾ  تنػػػه مػػػف المد قػػػع يف ياػػػ ف ا لدحػػػاؽ بمؤسسػػػات الدعليـ)

الشػػػما ة ( يابػػػر مػػػف ا لدحػػػاؽ نحػػػ  الدػػػ ريب ت  ذلػػػؾ إنسػػػجاما مػػػع السياسػػػو المدبعػػػو  ػػػي السػػػلطو 

 ال طنيو الفلسطينيو.

 
 دور التعميم العالي والتعميم العالي المفتوح في بناء القوى البشرية2-4-5  

سػات الدعلػيـ العػالي ا ل ػؾ يعدبر الدعليـ العالي المفد ح لفو مدق مػو  معالػرة لمبػ ي إنفدػاح مؤس

الذيف  اددمـ  رص ا لدحاؽ بالمؤسسات النظاميو للدعليـ ت  ددمثؿ  يما مبا ئ إنسػانيو  اقدلػا يو 

 دنم يو  مف مق مادما ا نسانيو ينما دػ  ر حظػا مناسػبا مػف الفػرص الدعليميػو المداا  ػو ددمثػؿ  ػي 

 .]   1979زايت[جانبيف ر يسييف  ما : 

جانب دعػ يض ا ل ػؾ الػذيف  ػاددمـ  ػرص مدابعػو ال راسػو العاليػو لسػبب ي  فاػرت  الجانب اا ؿ:

 يعدبػػر حرمػػانمـ  ػػذا حرمانػػا مػػف حػػؽ إنسػػاني مػػف الػػدعلـ المسػػدمرت حالػػت ظػػر ؼ حيػػادمـ   ف 

 الدمدع بما .

الجانػػب الثػػاني: جانػػب إردقػػا ي ا ل ػػؾ الػػذيف ينشػػ  ف دطػػ يرا لافػػاةدمـ الممنيػػو  العمليػػو بػػالدز   

 سدمر بالمعر و  ندا ع العلـ  معطيات الدانل جيا المدط رة  المدغيرة باسدمرار.الم

 يماػػف النظػػر إلػػت نظػػاـ الدعلػػيـ المفدػػ ح مػػف منظػػار ا نػػه لػػيغو مدق مػػو بػػ ال مػػف الدػػ ريب يثنػػاة 

 الا مو ت  م  نظاـ ال يفدرض  ي مندسبيه  الدفرغ لل راسو  درؾ يلمالمـ  مممادمـ ال ظيفيو 
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يحػػدفظ لمػػـ بحػػؽ  )نػػ ات ال م رسػػيو للدػػز   بالمعر ػػوـ بتماانيػػو العمػػؿ (  يفػػد  لمػػـ ق) يحػػدفظ لمػػ

 .] 1977 دحيت[ني  الدعليمي لمذا النظاـ  ي الدعليـ العالي .انس الدعلـ ( مف  نا يظمر البع  ا

 مػ  يما اابعا  االقدلا يو  الدنم يو  يماف إجمالما  ي يف الدعليـ المفدػ ح يمثػؿ مطلبػا مز  جػات  

يحقػػػؽ مطالػػػب إنسػػػانيو  دعليميػػػو شػػػعبيو لجممػػػ ر المػػػ اطنيف دع يضػػػا لمػػػـ لمػػػا  ػػػادمـ مػػػف  ػػػرص 

الدعلػػػيـت   ػػػي ال قػػػت ذادػػػه دمثػػػؿ حقػػػا لل  لػػػو  ػػػي اسػػػدثمار الطاقػػػات  القػػػ م العاملػػػو الػػػذي اقدلػػػر 

 دأ يلما للت ق ر معيف مف المسد م العلمي  الدأ يلي .

 
 ح يقـ  ب  ر دع يض ) لل  لو (  ي سبيؿ اسدثمار الطاقػات  بمذا المعنت  تف نظاـ الدعليـ المفد 

الاامنػػػػػو  ر ػػػػػع مسػػػػػد م الدأ يػػػػػؿ ) القػػػػػا ـ ( إلػػػػػت مسػػػػػد م الدأ يػػػػػؿ المطلػػػػػ ب لدحقيػػػػػؽ اا ػػػػػراض 

 االقدلا يو  الدنم يو .

 
ظػاـ الدعلػيـ المفدػ ح اسػدجابو طبيعيػو لندػا ع ضػغط الحاجػوت النػابع مػف الد قػؼ الابيػر  ق  ياػ ف ن

لاريجػي مرحلػػو الدعلػيـ الثػػان ي  الػػذي يػنجـ لػػف دػرااـ اػػزيف سػػن ي ممػف ال دسػػد لبمـ الجامعػػات  

لمح   يػػػو قػػػ رادما االسػػػديعابيو    ػػػذا الاػػػزيف يمثػػػؿ طاقػػػو شػػػبابيو  ا لػػػو قػػػ  ال دجػػػ   مػػػع حجممػػػا 

ي  ظا ؼ ال  لو  مرا قما االقدلا يو  االجدماليػو ت  ضػو لػف اػ ف الحاجػات الدنم يػو الع  ي  

للق م البشريو العاملو ددطلع نح  المسد يات المدق مو  ن ليا مف الثقا و  الدعلـ  الدأ يػؿ  الدػ ريب 

 .]   1986ال باغت  [

مػػػا  لطا مػػػا الدنم يت  نػػػا  دبقػػػت  ػػػذ  الطاقػػػو البشػػػريو معطلػػػو دعطػػػيو جز يػػػا ي  اليػػػا مػػػف إماانياد

يظمػػر لنظػػػاـ الدعلػػيـ المفدػػػ ح   ر إيجػػػابي لمدطلبػػات ال اقػػػع  ػػي اسػػػديعاب  ػػػذ  الف ػػو   ير ػػػا مػػػف 

الف ػػات لدسػػمـ  ػػي دعليممػػا  دػػ ريبما  دأ يلمػػا ت  للػػت ي اة ي ضػػؿ  انداجيػػو يللػػت  ػػي لػػيغو  يػػر 
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بيػػػػو  اػػػػ مات لامػػػػو م رسػػػػيو   يػػػػر مالفػػػػو للمؤسسػػػػات الجامعيػػػػو )مػػػػف   اـ  ا  ارة  اػػػػ مات ماد

 . ] 1986ال باغت[  ير ا(. 

 
 :دور مزايا التعميم المفتوح في إلتحاق الموظفين بالتعميم2-4-6  

إداحػػو الفرلػػو للػػرا بيف  ػػػي الدعلػػيـ با لدحػػاؽ بػػالبرامع الدػػػي يفضػػل نما   ف الحاجػػو إلػػػت  -أوال 

إلػت ملػطل  الدعلػيـ  ]  Holmberg,1989 [ قػ  دطػرؽ   الد اجػ  الفعلػي  ػي مقػر اااا يميػو ت

ن ع ااص مف الدعليـ يغطي جميع ااشااؿ ال راسيو   ي جميع المسد يات الدي  المفد ح للت ينه

ليسػػػت دحػػػت ا شػػػراؼ المباشػػػر  المسػػػدمر للمعلمػػػيف  ػػػي  ر ػػػو المحاضراتت يشػػػار إلػػػت الشػػػر ط 

 العامو الدي يجب د  ر ا لدحقيؽ مفم ـ الدعليـ المفد ح:

يـ مداحا  ي يي مااف يد اج   يه طوب ي  حدت طالب  احػ   سػ اة اػاف يجب يف يا ف الدعل1- 

  ي  ذا المااف معلم ف يـ ال .

 ينبغي يف دقع مسؤ ليو الدعليـ للت الطالب .2- 

يجػػػب يف دحػػػرر الاطػػػو الدعليميػػػو المعلمػػػيف مػػػف ال اجبػػػات الدقلي يػػػو بحيػػػث ياػػػ ف اػػػؿ ال قػػػت 3- 

 المعطت منلبا للت اا  اؼ الدعليميو .

 يجب يف ي  ر النظاـ الدعليمي للمدعلميف ااديارات ي سع  ي الم ض لات  الطرا ؽ .4- 

 يجب يف يسدا ـ النظاـ الدعليمي اا و ال سا ؿ  الطرؽ .5- 

يجػب يف يجمػع النظػاـ الدعليمػي بػيف ال سػا ط  الطرا ػؽ بحيػث دعلػـ ال حػ ة ال راسػيو ياثػر مػػف 6- 

 طريقو  عالو .

 الدقنيػػػات منظمػػػو  ػػػي الدلػػػميـ  االسػػػدا اـ بحيػػػث يعػػػزز اػػػؿ منمػػػا يجػػػب يف داػػػ ف ال سػػػا ط  7-

 اآلار  اذلؾ بنسبو الما ة ال راسيو  المنطقو الدعليميو .
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يجب يف يحا ظ النظاـ الدعليمي  ي  ر  رلا للدايػؼ مػع الفػر ؽ بػيف المدعلمػيف  الفػر ؽ بػيف 8- 

 المعلميف .

  جه مباشرة نح  بل غ اا  اؼ .يجب يف يقـ  النظاـ الدرب ي للت الدق يـ الذي ي9- 

 
المر نػػو الفا قػػو  ػػي دنظػػيـ ي قػػات ال راسػػو  نظاممػػا العػػاـ حيػػث يدعامػػؿ الػػ ارس مػػف اػػوؿ  –ثأنيػػا 

شباو ا ندرنت  ال سا ط المسان ة مف منزله ي  مقر لمله ي   ي اا قات الدي دناسػبه للػت مػ ار 

 ػي دمييػز  للدعلػيـ Rac,1889  ] [ريػس السػالو   ف الدقيػ  بم اليػ   جػ ا ؿ م رسػيو ت  قػ  ياػ  

الجامعي المفد ح لف نظاـ الدعلػيـ الدقليػ ي للػت ينػه نظػاـ يسػدطيع  ػد   ػرص مادلفػو للمدعلمػيف 

 يسدا ـ م ا  دعليميو مدمرازة ح ؿ المدعلـ  يسم  للمدعلميف ااذ   ر ـ  مسؤ ليادمـ  ػي الدعلػيـ 

   [Rac,1889] .زمو لل ج   ا نساني  يسال   ي المحا ظو للت الممارات ا نسانيو الو

إلت م م المر نػو  ػي الدعلػيـ المفدػ ح  ذاػر يف نظػاـ الدعلػيـ  ]  [Jeffries,1990دطرؽ  يفرس 

زالدمػػا بقػػ ر  المفدػػ ح  ػػ  دعلػػـ دػػدـ  يػػه إلػػا ة النظػػر المسػػدمر للمحػػ  ات الدػػي دقػػع للػػت الطالػػب  ا 

يجيات الدػ ريس ال سػيما دلػؾ الدػي دسػدا ـ المسدطاع تينه دعلـ يسػدفي  منػه مػ م  اسػع مػف اسػدراد

الدعلػػػيـ المسػػػدقؿ  المفػػػر  يف الدعلػػػيـ المفدػػػ ح يسػػػال  للػػػت ال راسػػػو  ػػػي ال قػػػت الاػػػاص بالطالػػػب 

 بطريقده الاالو  المااف الذي يح    تإف الدعليـ المفد ح دنظيـ يسال  المدعلميف للت الدعلـ  ي 

فػػد  الدعلػيـ العػػالي المفدػ ح  ػرص يػػدـ  يمػا الدغلػػب ال قػت  الماػاف المو ػػـ لظػر  مـ  مدطلبػادمـ  ي

للػػػت المعيقػػػات الناجمػػػو لػػػف العػػػزؿ الجغرا ػػػي ي  االلدػػػزاـ الػػػ ظيفي  الشالػػػي ي  الدقيػػػ  بالنظػػػاـ 

 [ الرسػػػمي الدػػػػي  البػػػػا مػػػػا دمنػػػع النػػػػاس مػػػػف الحلػػػػ ؿ للػػػت المعر ػػػػو  الدػػػػ ريب الػػػػذي يحداج نػػػػه

[Jeffries ,1990  . 
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ر نػو المدػ  رة  ػي الدعلػيـ المفدػ ح الدػي ال يقيػ   يمػا الطالػب بأنمػاة إلػت  الم ]8991نشػ افت [يشار

 راسده  ي  درة زمنيو مح  ة اما    الحاؿ  ي الدعليـ الدقلي ي إذ يسػم  النظػاـ الدعليمػي المفدػ ح 

للطوب الب ة  الد قؼ لف الدعلـ بحسب ي  ا مـ القريبو  يمانه دح ي  الفدرة ال راسيو الدي دناسبه 

 اططه الشاليو.بم جب 

 حجـ المر نو المد  رة  ي نظاـ الدعليـ المفد ح ي  ]  Robinson [1984 , ي ضحت 

الدعليـ لف بع    لفده بأنه شاؿ مف يشااؿ الدربيو حيث يا ف الدرايز للػت الػدعلـ للػت  دػرات 

لػػو مراػػزة  قليلػػو م زلػػو للػػت العػػاـ ال راسػػي ت   ػػي  ػػذ  الفدػػرات يعمػػؿ  ػػي البيػػت بطريقدػػه الاا

  لاف مع إماانيو اسدشارة المعلـ لبر المادؼ ي  بالبري  . 

 
الػػدعلـ لػػف بعػػ  بأنػػه االسػػدا اـ المػػنظـ لل سػػا ط المطب لػػو  ]  1987الي نسػػا ت[ لر ػػت منظمػػو 

جػػػػؿ االدلػػػػاؿ بػػػػيف المدعلمػػػػيف ي  ير ػػػػا ت   ػػػػذ  ال سػػػػا ط يجػػػػب يف داػػػػ ف معػػػػ ة إلػػػػ ا ا جيػػػػ ا مػػػػف 

  ي  راسدمـ . المعلميف  د  ير ال لـ للمدعلميف 

يمػػػػا  يمػػػػا يدعلػػػػؽ بالعوقػػػػو المرنػػػػو بػػػػيف الطالػػػػب  المعلػػػػـ  ػػػػي نظػػػػاـ الدعلػػػػيـ المفدػػػػ ح  قػػػػ   لػػػػفما  

[Rumbe,1989]  بضػػر رة دػ  ر طالػػب ي  ياثػر  مقػػرر  مػنمع يسػػدطيع المعلػـ دعليمػػه ت  المػػدعلـ

عمػػؿ  يمػػا المعلػػـ قػا ر للػػت دعلمهت لقػػ  ادفػػاؽ بػػيف المعلػػـ  المػػدعلـ ي  بػػيف المػػدعلـ  المؤسسػػو الدػػي ي

 يحػػػ   العقػػػ    ر اػػػؿ مػػػف المعلػػػـ  المػػػدعلـ ت . ياػػػ ف المػػػدعلـ  يمػػػا بعيػػػ ا ) منفلػػػو ( لػػػف المعلػػػـ 

 يماف يف يدـ الدعليـ للت لادؽ المػدعلـ ي  با نػ ماج مػع ينمػاط ياػرم مػف الدربيػو بمػا  يمػا الدعلػيـ 

لػػيـ تامػػا يدطلػػب العقػػ  بػػيف  جمػػا ل جػػه ت ياػػ ف المدعلمػػ ف منفلػػليف لػػف المؤسسػػو الدػػي دقػػ ـ الدع

المعلػػػـ  المػػػدعلـ يف يقػػػـ  المعلػػػـ بدعلػػػيـ  المػػػدعلـ  يقػػػـ  بتلطا ػػػه ا رشػػػا ات با ضػػػا و إلػػػت الدقػػػ ـ 

ف الذي ق  يدـ مف قبؿ المؤسسو ي  ي  نما تحيث يف م ا  الدعلػيـ لػف بعػ  مدػ  رة للمدعلمػيف الومدح
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بعػ  ت اػالبرامع الدعليميػو الم جمػو لبػر  مي  ي الغالب ملممو بطرؽ دنسجـ مػع نظػاـ الػدعلـ لػف 

 سط انات الم مجو ت ي  يشرطو الفي ي  ت ي  النشرات الم جمو ....  الدلفاز ت ي  ا

 

 آليات التعميم المفتوح: 2-4-7 

  ا سيلو دداطت المسا ات الجغرا يػو  السياسػيو  الثقا يػو ت  يقػـ  الدعلػيـ عينظر إلت الدعليـ لف ب  

يساسػػيو دػػدلاص  ػػي الفلػػؿ الماػػاني بػػيف المعلػػـ  الطالػػب ت  يػػدـ  يمػػا نقػػؿ  لػػف بعػػ  للػػت االػػيو

المعر ػػو إلػػت المػػدعلـ بػػ ال مػػف إحضػػار  إلػػت ملػػ ر ا ت لقػػ  يسػػممت الدانل جيػػا منػػذ ي ا ػػؿ نشػػأدما  ػػي 

دعزيز  ذا المفم ـ لن ما اسدب لت المو المعلـ امرسؿ  ي يبسط النماذج االدلاليو بالمل ر  ذلؾ 

 لمعلـ ليس مل ر المعل مات ال حي  .دعبيرا بأف ا

 
إف الدعليـ لف بع   ي ال قت الحاضر ظػا رة  اسػعو ا ندشػار ددايػؼ مػع الدانل جيػا  لعػؿ الدقػ ـ 

 ي الدانل جيا سا ـ  ي اندشار   يردبط مسدقبؿ الدعليـ لف بع  اردباطا  ثيقا بػالدط ر الدان لػ جي 

  1991 ].  إبرا يـ ت[الحاضر ت

يات باؿ ما دملاه مف سرلو ا ندشار    ريو الابر  ادساله  ما ددمدع به مف ق رة  دعدبر الفضا 

للػػػػت مااطبػػػػو اا ػػػػو الف ػػػػات للػػػػت ااػػػػدوؼ يلمػػػػار ـ  يجناسػػػػمـ  جنسػػػػيادمـ مػػػػف ي ػػػػـ الدقنيػػػػات 

ا لوميو  الدعليميو المسدا مو  ي نقؿ المعل مػات  د لػيلما ممػا سػا ـ  ػي امدػ ا  نظػاـ الدعلػيـ 

 . ] 1993اللباغ ت [اطؽ نا يو  ي اارياؼ المفد ح إلت من

دعدبػػر ااقػػراص الم مجػػو إحػػ م الدقنيػػات الدعليميػػو المح سػػبو بفضػػؿ مػػا دق مػػه مػػف اػػ مات مميػػزة  

للػػػت انسػػػجاـ الطلبػػػو  ػػػي  1995نيػػػا المفد حػػػو لػػػاـ احيػػػث يثبدػػػت  راسػػػات قامػػػت بمػػػا جامعػػػو بريط

راسو  ي يي  قت يري   يي مااف يري  انه ال راسو ت   ي نفس ال قت  مي د  ر للطالب إماانيو ال 

 . ]  Jones , 1998 [يحمؿ الما ة الدعليميو  ي جيبه 
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يسػػال   الدعلػػيـ لػػف طريػػؽ شػػباات ا ندرنػػت  ػػي لمػػؿ المشػػاريع المدفاللػػو  المشػػدراو  دػػ  ير بي ػػو  

معل مػات  نيو بالمعل مات دسػمـ  ػي إثػراة الػ  ر الج يػ  المد قػع مػف المػدعلـ يف يلعبػه  ػي للػر ال

 . ] 1999حم ي ت [  ي الدعلـ لف بع  

يمػػػا البريػػػ  ا لادر نػػػي  مػػػ  يػػػ  ر  سػػػيلو للدفالػػػؿ ا يجػػػابي بػػػيف الطلبػػػو  ملػػػا ر المعل مػػػات ي   

الم رسػػيف  الطلبػػو ينفسػػمـ حيػػث يػػدـ دبػػا ؿ المعل مػػات  المناقشػػو الجماليػػو  ػػي حػػؿ المشػػاوت ي  

 .  ] 1997الما ي ت [الدساؤالت المطر حو  

 
 :1998لسنة  4قانون الخدمة المدنية الفمسطيني رقم 2-5  

اطػػ ة  امػػو بادجػػا  معالجػػو إشػػااليات الجمػػاز  1998لعػػاـ  4يعدبػػر قػػان ف الا مػػو الم نيػػو رقػػـ  

الػػػػ ظيفي الناشػػػػ   ػػػػي السػػػػلطو ال طنيػػػػو الفلسػػػػطينيو ت  منػػػػذ د لػػػػت السػػػػلطو ال طنيػػػػو للػػػػوحيادما 

 ت نفسػما يمػاـ  اقػع إ اري مدبػايف ال ياضػع لقػػان ف ال ظيفيػو  ػي الضػفو الغربيػو  قطػاع  ػزة  جػػ

نما ي ار مف قبؿ ق انيف م ر ثو مف ل ة   ؿ  يعدبر ذلؾ ي ـ إشااليات الجماز   لسطيني م ح   ا 

 .]  1999لمر  ت [ا  اري  ي السلطو ال طنيو 

إلػت   ق  اسدم ؼ ل  ر قان ف الا مو معالجو ذلؾ ال اقػع  يعػزم لػ  ر قػان ف الا مػو الم نيػو 

 الع ي  مف ااسباب   مف يبرز ا :

المشػػاوت النادجػػو لػػف  جػػ   نظػػاميف قػػان نييف  ػػي الضػػفو الغربيػػو الدػػي اانػػت دػػ ار بم جػػب  1-

ي  بعض القػ انيف البريطانيػو ت  قطػاع  ػزة الػذي اػاف  1967لعاـ  23قان ف الا مو اار ني رقـ 

بعػػػ  بمجم لػػػو مػػػف اا امػػػر العسػػػاريو  يػػػ ار بم جػػػب قػػػ انيف ملػػػريو لػػػ لدما ا  ارة الم نيػػػو  يمػػػا

 ". 1988جمعت  يما بع   لر ت باسـ " يسس الا مو العامو لعاـ 
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 نديجػػػو لمػػػذا ا اػػػدوؼ الابيػػػر بػػػيف النظػػػاميف  ػػػي الضػػػفو الغربيػػػو  قطػػػاع  ػػػزة  قػػػ  جػػػاة قػػػان ف  

الا مػػو الم نيػػػو الفلسػػػطيني  بقػػػان ف م حػػػ  ليضػػػع يسسػػا  احػػػ ة للدعامػػػؿ مػػػع المػػػ ظفيف سػػػ اة  ػػػي 

 الضفو الغربيو ي  قطاع  زة .

دح ي  جمو االادلاص  ي دح ي  الر ادب للم ظفيف  بع  يف ااف  ي اف شؤ ف الم ظفيف    2- 

الذي يح   ر ادب الم ظفيف   قا لمبا ئ مس  ة قان ف الا مو الم نيو الدػي لػا ؽ لليمػا الػر يس 

دمػ ت بشػاؿ ابيػر للػت  الدي  ضػعت جػ  ال يحػ   ر ادػب المػ ظفيف الدػي ال1994-10-11  ي 

 رجػػػو الم ظػػػؼ الدػػػي حلػػػؿ لليمػػػا   قػػػا لقػػػرار دعيينػػػه  مسػػػما  الػػػ ظيفي الػػػذي احدػػػؿ اثيػػػرا  ػػػي 

 ]  1999دقرير البنؾ ال  ليت الضفو الغربيو   زةت إ ارة القطاع العاـت [العو ات

 دماػػػف  يػػػ اف شػػػؤ ف المػػػ ظفيف مػػػف إ ارة الر ادػػػب  ػػػي قطػػػاع  ػػػزة ت بينمػػػا بقيػػػت إ ارة جػػػػ ا ؿ  

دقريػر البنػؾ الػ  لي ت الضػفو الغربيػو   ػزة ت إ ارة  [الر ادب  ي الضفو الغربيو مػع  زارة الماليػو . 

 . ] 1999القطاع العاـ ت

 
ا اػػػدوالت النادجػػػو لػػػف د سػػػيع  رجػػػات السػػػلـ الػػػ ظيفي الدػػػي حػػػ   ا  يػػػ اف الا مػػػو الم نيػػػو 3- 

 رجػػػو ت اػػػذلؾ  ضػػػع قػػػان ف  13(  رجػػػو   الدػػػي قللػػػما قػػػان ف الا مػػػو الم نيػػػو إلػػػت 21 لػػػ   ا)

الا مػو الم نيػو يسسػػا ماليػو  ا  اريػػو ج يػ ة للدعامػػؿ مػع المػ ظفيف حيػػث  لػؿ بػػيف ال رجػو الماليػػو 

دقرير البنؾ الػ  ليت الضػفو الغربيػو   ػزة  [ ال رجو ال ظيفيو  قلص مف لو ات المسمت ال ظيفي

 .] 1999ت إ ارة القطاع العاـت 

 ي يل ا  المػ ظفيف حيػث  ضػع قػان ف الا مػو الم نيػو ضػ ابط  ضع ح  للزيارات المضطرة 4-  

مح  ة للد ظيؼ مف اوؿ  ضع  ياليات للػ زارات  الػ  ا ر  حػ   جمػو االادلػاص  ػي الدعيػيف 

 اشدرط  جػ   شػا ر  ػي  ياليػو يحػ  الػ زارات ي  شػا ر  ػي المياليػو العامػو للم ازنػو حدػت يماػف 
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بنػؾ الػ  ليت الضػفو الغربيػو   ػزة ت إ ارة القطػاع العػاـت دقريػر ال [دعييف م ظؼ  ي دلؾ ال ظيفو .

1999 [. 

الدقليص مف النفقات الدي يسدملاما م ازنو الر ادب للم ظفيف حيث بلغت نسبو النفقات للػت   6-

 .] 2003دقرير  زارة الماليو  [ %  ( مف الم ازنو 60ر ادب الم ظفيف  )

يسػػػس للػػػ رجات ال ظيفيػػػو  الماليػػػو مقدرنػػػو  إنلػػػاؼ ذ ي الافػػػاةات العلميػػػو مػػػف اػػػوؿ  ضػػػع7- 

قػان ف  [بالمؤ ؿ العلمي  ليس بالمسمت ال ظيفي الذي ااف معم ال به قبػؿ قػان ف الا مػو الم نيػو 

 .]   1998ت4الا مو الم نيو الفلسطيني رقـ

 
 قانون الخدمة المدنية والتعميم:2-5  

لدػػي دػػربط  ضػػعيو الم ظػػؼ  ب رجػػو دضػػمف قػػان ف الا مػػو الم نيػػو الفلسػػطيني لػػ  ا مػػف المػػ ا  ا 

دحليله العلمي  الشما ة العلميو الدي حلؿ لليما الدي دماف الم ظؼ مػف دحقيػؽ بعػض الدقػ ـ 

الػػ ظيفيت  بػػالرج ع إلػػت يسػػس دلػػنيؼ المػػ ظفيف  ػػي قػػان ف الا مػػو الم نيػػو نجػػ  يف الدحلػػيؿ 

يساسػػػما  الدػػػي العلمػػػي للم ظػػػؼ يلعػػػب   را ابيػػػرا  ػػػي دح يػػػ    ػػػو الم ظػػػؼ الدػػػي يلػػػنؼ للػػػت 

 .]  1999لمر  ت[بم جبما يح   د رجه رادبه   د رجه  ال ظيفي 

 
قسـ المشرع الفلسػطيني المػ ظفيف إلػت امػس   ػات با ضػا و إلػت الف ػو الاالػو   الػ زراة  ذلػؾ 

حسػػػب المؤ ػػػؿ العلمػػػي للم ظػػػؼ  الػػػذي يحػػػ   للػػػت يساسػػػه طبيعػػػو الممػػػاـ المسػػػن ة لاػػػؿ م ظػػػؼ 

( ي ضػػ  2-2ا المؤ ػػؿ العلمػػي يساسػػا للػػربط  ػػي الف ػػو حسػػب الشػػاؿ ) الرادػػب الممنػػ ح لػػه معدبػػر 

 دقسيـ الم ظفيف إلت   ات حسب المؤ ؿ العلمي باسدثناة الف و الاالو   الف و اا لت:
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 دقسيـ   ات م ظفيف القطاع العاـ حسب قان ف الا مو الم نيو: (2-2شاؿ )

 األساسللي لراتللبا لتدرجا الدرجة 

 بالشيكل

وظلللائف  

ة الفئللللللللل

الثالثلللللة 

الكتابيللة 

والفنيللللة

7 

 

 2700 4 3 دكتوراه طب

وظلللللللللللللللللللللائف  2400 5 4 +عالوتين 4دكتوراه ماعدا الطب /طبيب أخصائي دبموم 

اختصللللللللللللاص 

 6ثانيةالفئة ال

 2100 5 5 المهندس / الصيدلي / الطبيب البيطري / الماجستير

 1850 5 6 سنوات 4الدرجة الجامعية األولى /

وظلللللللائف الفئلللللللة   1650 5 7 تين أو دبموم ثالث سنواتدبموم سن

 1450 5 8 نوية عامة أو ما يعادلهااث 4الرابعة الحرفية

  1200 10 9 حرفي

 ]  1999لمر ت[

 
  قسػػـ قػػان ف الا مػػو الم نيػػو  اػػؿ   ػػو مػػف المػػ ظفيف إلػػت مجم لػػو يقسػػاـ للػػت يسػػاس المؤ ػػؿ  

الم ظػػؼ الػػذي يحمػػؿ شػػما ة الػػ بل ـ ضػػمف الف ػػو العلمػػي للم ظػػؼ حيػػث ي جػػب القػػان ف دلػػنيؼ 

الثالثو  يبقت د رج الم ظؼ  ااؿ  رجات نفس الف و إال إذا حلؿ للت الشما ة الجامعيو اا لػت 

 الدػي دػنص للػت ) يجػ ز 13 حيث يندقػؿ إلػت مػ ظفي الف ػو الثانيػوت   ػذا مػا نلػت لليػه المػا ة 

لػػت الف ػػو الثالثػػو لنػػ  حلػػ له للػػت الثان يػػو نقػػؿ الم ظػػؼ مػػف إحػػ م الف دػػيف الرابعػػو  الاامسػػو إ

العامو  ما   قما إلت ال رجو المقررة لمؤ له للت يف يدقاضت رادبه المقرر لل رجو المنق ؿ إليما ي  

 ] 1998ت 4قان ف الا مو الم نيو رقـ  [الرادب االلي قبؿ النقؿ ييمما ياثر(

 مف قان ف الا مو الم نيو  للت : 12اذلؾ نلت الما ة  

لػػت الف ػػو الثانيػػو لاػػؿ مػػف يحلػػؿ للػػت الشػػما ة الجامعيػػو 1-   يجػػ ز نقػػؿ مػػ ظفي الف ػػو الثالثػػو  ا 

 اا لت للت ااقؿ يثناة ا مده  يف دا ف الشما ة  ي مجاؿ العمؿ 
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 ػػي  ػػذ  الحالػػو ينقػػؿ الم ظػػؼ إلػػت ال رجػػو المقابلػػو الدػػي يعػػا ؿ رادبمػػا مػػا اػػاف يدقاضػػا  قبػػؿ  -5

 .] 1998ت 4لم نيو رقـ قان ف الا مو ا[النقؿ.( 

 قػػ  شػػجع المشػػرع المػػ ظفيف  للحلػػ ؿ للػػت مػػؤ وت للميػػو مناسػػبو  مدق مػػو  قػػ  نػػص المشػػرع 

جػػؿ دسػػميؿ لمليػػو حلػػ لمـ للػػت شػػما ات جامعيػػو مػػف يللػػت بعػػض الدسػػميوت للمػػ ظفيف مػػف 

يػو ( مػف قػان ف الا مػو الم ن87اوؿ إلدحاقمـ بمؤسسات الدعليـ العالي حيػث نلػت المػا ة رقػـ )

سن ات   ي  دػرة اا يػو للحلػ ؿ للػت  3للت) ج از من  الم ظؼ إجازة  راسيو ب  ف رادب م ة 

 [شػػػما ة الباػػػال ري س ي  الػػػ بلـ  ي  حدػػػت الماجسػػػدير للم ظػػػؼ الػػػذي يحمػػػؿ شػػػما ة الباػػػال ري س(

 . ]  1998ت 4قان ف الا مو الم نيو رقـ 

 
  بعيػػػ  إلػػػت حػػػ ا ز  ظيفيػػػو بنػػػاة للػػػت قػػػان ف الا مػػػو الم نيػػػو الفلسػػػطيني مػػػف قريػػػب ي لػػػـ يدطػػػرؽ

الدػػػػ ريب الاػػػػاص بػػػػالم ظفيف )سػػػػ اة الدػػػػ ريب الحاػػػػ مي ي  الدػػػػ ريب الاػػػػاص ( حيػػػػث ال يمػػػػن  

الم ظؼ  رجات  ظيفيو ي  درقيات بناة للت الشػما ات الد ريبيػو الدػي حلػؿ لليمػا ت مػف  جمػو 

ؼ  ال يشاراه القػان ف نب  اح   قط    الم ظانظر الباحث يف  ذلؾ يجعؿ لمليو الد ريب مف ج

 ي دحفيز ا ل يػهت اػـ يف الباحػث يسػجؿ موحظدػه للػت دلػؾ الػ  رات الد ريبيػو ا نمػا الدػؤ ي  ػي 

النمايػػو إلػػت إحػػ اث دطػػ ر جػػ ي  ملمػػ س  ػػي قػػ رات المػػ ظفيف ا نمػػا دسػػدن  إلػػت المحسػػ بيو  ػػي 

 درشي  الم ظفيف المنسبيف لدلؾ ال  رات .

 
 ػي  لدبارات الدعليـ  الشػما ات العلميػو معدبػرا إيا ػا يساسػا إلاـ  بشاؿق ـ قان ف الا مو الم نيو 

دقسيـ   ات الم ظفيف ت  بالر ـ مف ضآلو الح ا ز الدي يقػ مما القػان ف  لحملػو الشػما ات العلميػو 

ممػػا ال يماػػف الدبػػار  يساسػػا  ػػي الػػؽ إلدحػػاؽ بمؤسسػػات الدعلػػيـ العػػالي بالنسػػبو للػػذيف ال يحملػػ ف 

يػو حيػث يف مػ ظفي الف ػو الثانيػو  الثالثػو  دبقػت  ػرص حلػ لمـ للػت  رجػات شما ات للميو لال
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يللت مح   ة نظرا الحدفاظ م ظفي ا  ارات العليا بمسميادمـ الدػي الدبر ػا القػان ف حػؽ مادسػب 

 دبقػػػػت  رلػػػػمـ  ػػػػي دحقيػػػػؽ دقػػػػ ـ ملمػػػػ س  ػػػػي  ػػػػي الحلػػػػ ؿ للػػػػت مػػػػؤ وت لليػػػػا االماجسػػػػدير 

الحل ؿ للت شػما ات الماجسػدير  الػ اد راة دفػ ؽ قػ رة الم ظػؼ  ال اد راة تمع العلـ يف دااليؼ 

ب ضػػعه المػػالي) حدػػت بعػػ  لػػ  ر قػػان ف الا مػػو الم نيػػو( ممػػا يجعػػؿ  ػػرص الحلػػ ؿ للػػت  ػػذ  

الشػػما ات محػػ   ة  اضػػحو لسػػن ات ااق ميػػو الدػػي  ػػي اػػارج إطػػار الدالػػص  الممنػػو ياثػػر مػػف 

 دق ير الشما ات  الافاةات العلميو .

الر ـ مف ا  راؾ  دشايص الحالو إال ينه يوحظ مف اػوؿ الرجػ ع إلػت سػجوت الدعلػيـ إال ينه ب

الاػػاص بػػالم ظفيف اسػػدمرار إلدحػػاؽ المػػ ظفيف بمؤسسػػات الدعلػػيـ العػػالي  الدعلػػيـ العػػالي ت حيػػث 

ااف ل   الاريجيف  ي برامع الماجسدير  ي مادلؼ الجامعات الفلسطينيو مف الف و العمريػو  ػ ؽ 

 زارة الدعلػػػيـ [( اػػػريع  اريجػػػو422) 2001– 2000نو  مػػػا  ػػػ ؽ  ػػػي العػػػاـ ال راسػػػي سػػػ 35سػػػف 

 .   2001] ال ليؿ ا حلا ي ت العاليت

 
 ذا ا لدحاؽ يماف دفسير  بع ة ادجا ات ت ق  يع   جزة منما لقان ف الا مو الم نيو  ما يماف يف 

ف يماف دفسير ذلؾ ييضا ربمػا ي  ر  للم ظؼ مف دق ـ )  ل  ااف مح    (  ي مجاؿ  ظيفده  لا

بر بو الم ظؼ  ي الحل ؿ للت مؤ ػؿ للمػي مدميػز ر بػو منػه  ػي دغييػر ممندػه الحا ميػو إلػت 

ابػر ت  ػذا بحسػب إ ارات المػ ظفيف يممنو يارم ق  دحقؽ له إمديازات ياثر  دلبي طم حه بشػاؿ 

لقػان ف الحػالي  يػر الذيف يعمل ف  ي مجاؿ اادلالمـت  ربما دا ف ب ا ع قنالات االػو  يف ا

حدت  1998منلؼ  دش به بعض الاو ات ال لا بع  الدع يوت الدي ح ثت لليه منذ لاـ 

 ربما يعدق   ؤالة بأف القان ف الحالي س ؼ يدع ؿ  ربما ينلفمـ  ي يـ  مف ااياـ ت  2004لاـ 

 يحملػػ ف مػػف قبػػؿ   ػػو مػػف ال الجػػامعي مػػف ناحيػػو ياػػرم ربمػػا ياػػ ف ا لدحػػاؽ بمؤسسػػات الدعلػػيـ 
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لدحاق ا بمؤسسات الدعليـ العالي ب ا ع حمايو منالبمـ الدي ق  دا ف ممػ  ة  ػي اشما ات للميو  

 يـ  مف ااياـ إذا ما ح ث دع يوت للت القان ف  الغي ما يسمت حؽ مادسب .

 ربما يا ف  ذا ا لدحاؽ ان ع مف القنالو ل م الم ظفيف بضر رة دنميو ق رادمـ الذاديػو  ػي ظػؿ  

دجػػ   المعر ػػو العلميػػو بشػػاؿ مدسػػارع ت   ػػي  ػػذ  الحالػػو ياػػ ف الدعلػػيـ ن لػػا مػػف الدػػ ريب  دطػػ ير 

 الممارات بغض النظر لف المر    ال ظيفي ي  الما ي الذي ي  ر   ذلؾ الدعليـ.

 ق  دنا ؿ مجم لو مػف البنػ    2002لسنو  55يما  يما يدعلؽ بقان ف الا مو الم نيو اار ني رقـ 

و دراػػز للػػت المػػؤ وت العلميػػو  الممػػارات المطل بػػو  شػػغاؿ ال ظػػا ؼ حيػػث قسػػـ القػػان ف القان نيػػ

الم ظفيف ) باسدثناة الف و العليا ( إلػت يربػع   ػات حيػث اشػدرط لػؿ مػ ظفي الف ػو اا لػت  الثانيػو 

الحل ؿ للت ال رجو الجامعيو اا لت اح  ي نت للحل ؿ للت ال ظا ؼ المدعلقو بمذ  الف و يمػا 

ظفي الف ػػػو الثالثػػػو اشػػػدرط المشػػػرع الحلػػػ ؿ للػػػت شػػػما ة الثان يػػػو العامػػػو احػػػ  ي نػػػت  شػػػغاؿ مػػػ  

 .] 2002ت 55نظاـ الا مو الم نيو اار ني رقـ [ ظا ؼ  ذ  الف و 

 
اما يشار المشػرع إلػت جػ از دنقػؿ المػ ظفيف بػيف  ػذ  الف ػات الػثوث بمعنػت إماانيػو دػرقيدمـ مػف  

 . ]  2002ت 55لم نيو اار ني رقـ نظاـ الا مو ا[  و إلت يارم 

مػػ ظفي الف ػػو الرابعػػو حلػػ لمـ للػػت شػػما ة ال راسػػو الثان يػػو العامػػو  للػػت اشػػدرط المشػػرع اار نػػي

اشػػرط يساسػػي  شػػغاؿ  ظػػا ؼ  ػػذ  الف ػػو مػػع لػػ ـ جػػ از دػػنقلمـ إلػػت   ػػات ياػػرم  منػػع دالػػيفمـ 

  ] . 2002ت 55 ني رقـالا مو الم نيو اار  نظاـ [الف ات ااارم   يبمممات  ظيفيو 

ادلػػػاص االطبيػػػب  يمػػا  يمػػػا يدعلػػػؽ بػػػالعو ات الممنيػػػو  قػػػ  يلطػػػت القػػػان ف اار نػػػي لمػػػ ظفي ا

% مف رادبه ااساسػي  زا  للػت  120 الممن س  اللي لي  الجي ل جي نسبو لو ات دلؿ إلت 

%  100لػف  ذلؾ بمن  الطبيب البشري  طبيب ااسنأف لو ة مسا اة ال دزيػ   ػي حػ  ا االلػت
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% مػػػف الرادػػػب ااساسػػػي للطبيػػػب العػػػاـ يمػػػا  30مػػػف الرادػػػب ااساسػػػي للطبيػػػب ا ادلالػػػي   

 .]  2002ت55نظاـ الا مو الم نيو اار ني رقـ  [% 50المعلـ  من  لو ة إضا يو ال دزي  لف 

 
 ػػي نفػػس ال قػػت يجػػاز القػػان ف اار نػػي مػػف بػػاب الحػػ ا ز للمػػ ظفيف جػػ از الحلػػ ؿ للػػت لػػو ة 

% مف رادبه ااساسي إذا ق ـ الم ظػؼ بػراةة اادػراع لػه  ا ػ ة للمجدمػع ي  للجمػو  5ريو بنسبو شم

 . ] 2002ت 55نظاـ الا مو الم نيو اار ني رقـ [ الدي يعمؿ بما

مػػن  القػػػان ف للم ظػػػؼ مػػف الف ػػػو اا لػػػت  الثانيػػػو إذا حلػػؿ للػػػت مؤ ػػػؿ للمػػي ج يػػػ  يللػػػت مػػػف 

للػػه يف دػػدـ درقيدػػه بحسػػب الف ػػو  ال رجػػو مػػن  زيػػا ة المؤ ػػؿ الػػذي يحمػػؿ  يدلػػؿ بم ضػػ ع دا

ف اسن يو  اح ة إذا حلؿ الم ظؼ للػت شػما ة  بلػ ـ لػالي بعػ  الشػما ة الجامعيػو اا لػت  زيا دػ

ف إذا حلؿ للت شما ة  الماجسدير   يحلػؿ للػت ثػوث زيػا ات سػن يو إذا اػاف المؤ ػؿ اسن يد

 .] 2002ت 55و اار ني رقـنظاـ الا مو الم ني [العلمي الج ي  ال اد را 

 
يمػػػا  ػػػي قػػػان ف الا مػػػو الم نيػػػو الفلسػػػطيني  ػػػنوحظ اردبػػػاط المػػػؤ وت العلميػػػو بالف ػػػات ال ظيفيػػػو 

 الر ادػػب ااساسػػيو للمػػ ظفيف  لػػ ـ اردباطمػػا بالمسػػميات ال ظيفيػػو  قػػ  لػػ حظ  بم جػػب دسػػاينات 

سػمت ر ػيس قسػـ ي  ر ػيس قان ف الا مو الم نيو للم ظفيف للت  ج   بعض الم ظفيف يحملػ ف م

شػػعبو ي  حدػػت نا ػػب ر ػػػيس شػػعبو ي  م ظػػؼ إ اري بػػ  ف مسػػػمت   ػػـ يحملػػ ف شػػما ات للميػػػو 

لاليػػػو االماجسػػػدير  الػػػ اد را   ػػػي حػػػيف نجػػػ  بعػػػض مػػػ  راة الػػػ  ا ر  بعػػػض المػػػ راة العػػػاميف ال 

 يحمل ف مؤ وت دزي  لف الثان يو العامو ي  ال بل ـ .

  
ي العػػاـ الػذي يػػ  ع الفػر   ػي الحلػػ ؿ للػت الشػػما ات العلميػو لدلبيػػو إضػا و إلػت الػػ ا ع االجدمػال

طم حه الشالي  االجدمالي  ي الحلػ ؿ للػت الشػما ات الجامعيػو  ربمػا اػاف بطبيعػو الدعلػيـ 
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المفد ح  نظامه الااص بع ـ الدزاـ الطالب ب  اـ جامعي ثابت مما ال يعيؽ  ظيفده   را  ي الؽ 

 .ؿ الم ظفيف بمؤسسات الدعليـ العالي دشجيع  ذا ا لدحاؽ مف قب

يدعلػػؽ بػػالح ا ز الاالػػو بػػالم ظفيف  الدػػي يقر ػػا قػػان ف الا مػػو الم نيػػو الفلسػػطيني  قػػ   ايمػػا  يمػػ 

 مف قان ف الا مو الم نيو الفلسطيني للت : 56نلت الما  

ع يجػػ ز للػػ ا رة المادلػػو لػػرؼ ماا ػػأة دشػػجيعيو للم ظػػؼ الػػذي يقػػ ـ يلمػػاال ي  بح ثػػا در ػػ 1-

 افاةة  العمؿ  درش  النفقات  .

يجػػػ ز للػػػ ا رة المادلػػػو مػػػن  الم ظػػػؼ لػػػو ة دشػػػجيعيو دعػػػا ؿ العػػػو ة ال  ريػػػو ) السػػػن يو ( 2-  

المقػػررة إذا حلػػؿ للػػت دقريػػر افايػػو بمردبػػو ممدػػاز لػػف العػػاميف اآلاػػريف للػػت يف ال يزيػػ  لػػ   

 ػػي  ػػذ  ال رجػػو ت  ػػتذا قػػؿ % مػػف لػػ   العػػامليف 52المػػ ظفيف الػػذيف يمنحػػ ف  ػػذ  العػػو ة لػػف 

لػ   ـ لػػف امسػو دمػػن  ل احػ  مػػنمـ للػت يال يداػػرر منحمػا لػػنفس الم ظػؼ إال بعػػ  سػنديف للػػت 

 ] 1999ت 4قان ف الا مو الم نيو الفلسطيني رقـ  [ااقؿ مف داريخ منحما له 

 يوحظ مف اوؿ  ذ  الما ة  ج   نقاط ر يسيو دفسر ا :

 
 بمعنت ينه ال ي ج  ح ا ز مسدمرة   ي مقدلػرة للػت الحػا ز  ل ـ اردباط الح ا ز بال رجو  ت

 الما ي ت  الذي ق ر بحجـ العو ة السن يو  قط .

  اردبػػػاط العػػػو ة بمعػػػايير دقيػػػيـ اا اة الػػػذي يضػػػعه الػػػر يس المباشػػػر  الػػػذي ال يضػػػطلع لليػػػه

لدبارات ف  مما يجعؿ الدقييـ مف قبؿ الر يس المباشر ااضعا الاالم ظؼ إال بع  ر عه لل ي  

لغاة   ر المشرؼ الممني  ي دقييـ الذي يا ف  ي ل رة لمؿ الم ظؼ .  يارم ت  ا 
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مف النظاـ للت ) يج ز من  الم ظػؼ  38يما   ي نظاـ الا مو الم نيو اار ني  ق  نلت الما  

%( مف الرادب ااساسي بقرار مف ال زير بناة للت ددسيب لجنو 5لو ة اسدثنا يو شمريو بنسبو )

 اسو ااميف العاـ  لض يو ثوثو مف ابار م ظفي ال ا رة  ي الحاالت الداليو :بر 

 . إذا ق ـ الم ظؼ براةة اادراع له  ا  ة للجمو الدي يعمؿ بما ي  للمجدمع 

 .إذا ق ـ الم ظؼ بحثا ي   راسو دحقؽ  ا  ة مؤا ة للجمو الدي يعمؿ بما ي  للمجدمع 

 بػػ الي ي  حقػػؽ ينجػػاز ر ػػع ي اة المؤسسػػو ي    ػػر إذا قػػاـ الم ظػػؼ با مػػو مميػػزة ي  لمػػؿ إ

 ] . 2002ت 55نظاـ الا مو الم نيو اار ني رقـ [نفقات للت المؤسسو الدي يعمؿ بما .

 
مػػػف  نػػػا يظمػػػر الفػػػرؽ  ػػػي دح يػػػ  م جبػػػات اسػػػدحقاؽ الم ظػػػؼ للحػػػ ا ز  ػػػي القػػػان نيف اار نػػػي  

 ز الما يػو إال ينممػا اادلفػا  ػي جمػو  الفلسطيني  بالر ـ مف الدشابه بينمما  ػي حلػر ا  ػي الحػ ا

دح يػػ  يحقيػػو الم ظػػؼ لمػػا حيػػث اسػػدبع  دقيػػيـ اا اة  ػػي القػػان ف اار نػػي ت اػػذلؾ ربػػط الحػػ ا ز 

بنسػػبو مػػف الرادػػػب ااساسػػي  ػػػي القػػان ف اار نػػػي يجعػػؿ منمػػا ذات قيمػػػو ياثػػر مػػػف ربطمػػا بقيمػػػو 

قػػان ف اار نػػي مػػف ااسػػباب الم جبػػو العػػو ة السػػن يو امػػا  ػػي القػػان ف الفلسػػطيني ت اػػذلؾ  سػػع ال

لدلػػػؾ الحػػػ ا ز إذ ربطمػػػا بمنفعػػػو العامػػػو  لػػػـ دقدلػػػر للػػػت منفعػػػو جمػػػو العمػػػؿ امػػػا  ػػػي القػػػان ف 

 الفلسطيني  ي دح ي  شاؿ م جبادما.

 

 

 

 الثانيممحق جداول الفصل  2-6

 ي ض  دراز م ظفي القطاع العاـ  ي يابر ال زارات : (1-2ج  ؿ رقـ )
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 النسبو % م ظفيفل   ال ال زارة

 47.77 34778  زارة الدربيو  الدعليـ العالي

 13.14 9571  زارة اللحو

 4.87 3547  زارة اا قاؼ

 3.08 2243  ي يف الم ظفيف

 2.30 1675  زارة ال االيو

 2.32 1696  زارة ااشغاؿ العامو  ا سااف

 1.43 1042  ي و ا ذالو  الدلفزي ف

 2.16 1575  زارة الماليو

 2.75 2008  زارة الزرالو

 1.41 1030 الشؤ ف االجدماليو

 1.41 854  زارة العمؿ

 17.54 12773 بقيو ال زارات  المي ات 

 100 72792 المجم ع

] 

 2003  ] الجعفري  فار ف ت            
 

 

 

 

 ف (ي ض  نم  يل ا  الم ظفيف  ي القطاع العاـ ) الم نييف  العساريي:(2-2ج  ؿ رقـ )
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 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 السنو

 134000 130000 125000 122000 115000 104000 91000 81000 الع  

 2.7 4.4 2.2 6.3 11 14.3 11.9 16.4 النم %

 

   ]  2003لبري ت[    
 

 

 

ي ضػػػػ  نسػػػػبو ر ادػػػػب مػػػػ ظفي القطػػػػاع العػػػػاـ مػػػػف ملػػػػر  ات الم ازنػػػػو : ( 3-2جػػػ  ؿ رقػػػػـ )

 مو) المبل  بالملي ف   الر(العا

 

 2001 2000 1997 البن  

 686 592 447 ر ادب  يج ر

 %63 %60 %55 نسبة الرواتب في الموازنة

 
 ] 2001ت  2000ت   1997 دقارير  زارة الماليو ت   [ 

 

 

 

 د زيع م ظفي القطاع العاـ حسب مااف الساف: (4-2ج  ؿ رقـ )
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 زةقطاع   الضفو الغربيو ن ع الدجمع

 %60.3 %51.1 حضر

 %4.2 %40.4 ريؼ 

 35.5 %8.6 مايمات 

 %100 %100 المجم ع

 

 ]   2002تعامليف  ي القطاليف العاـ  الااصالجماز المرازي ل حلاة الفلسطينيتالا ص ال[

 
 
 

 د زيع م ظفي القطاع العاـ حسب الف ات العمريو::  (5-2ج  ؿ رقـ )
 

 النسبو الف و العمريو

24-15 28.8% 

34-25 35.7% 

44-35 20.8% 

 %14.7  ما   ؽ  44

 %100 المجم ع

 
   2002الجماز المرازي ل حلاة الفلسطينيتالا ص العامليف  ي القطاليف العاـ  الاػاصت[

[  
 
 

 ي ض  د زيع م ظفي القطاع العاـ حسب سن ات  راسدمـ: (6-2ج  ؿ رقـ )
 

 النسبو ل   سن ات ال راسو
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 %0.06 لفر

6-1 8% 

9-7 11.6% 

12-10 24.1% 

 %55.0  أاثر13

 %1.2 لـ يلدحؽ يب ا

 %1.2  ير مبيف

 
  ]  2002الجماز المرازي ل حلاة الفلسطينيتالا ص العامليف  ي القطاليف العاـ  الااصت[

 
 
 

 د زيع م ظفي القطاع العاـ حسب القطالات االقدلا يو: (7-2ج  ؿ رقـ )
 

 ع  زةقطا الضفو الغربيو القطاع

 %0.33 %0.1 الزرالو

 %0.34 %0.7 اللنالو

 %0.7 %0.6 ينشاةات

 %0.23 %0.3 دجارة الجملو البحريو

 %0.97 %0.85 االدلاالت

 %72.9 %54.8 ا  ارة العامو لل  اع

 %15.1 %34.5 الدعليـ

 %7.0 %5.3 اللحو  العمؿ االجدمالي

 %2.43 %2.85 يارم

 ] 2002لفلسطينيتالا ص العامليف  ي القطاليف العاـ  الااصتالجماز المرازي ل حلاة ا [

 

 

 د زيع م ظفي القطاع العاـ حسب الممنو: (8-2ج  ؿ رقـ )
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 قطاع  زة الضفو الغربيو 

 يناث ذا ر يناث ذا ر الممنو الر يسيو

 %5.9 %4.8 %5.4 %6.6 المشرل ف  م ظف  ا  ارة العليا

 %27.4 %13.8 %30.2 %20 المدالل ف

الفنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  المداللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف 

  المسال  ف

17.4% 35% 9.1% 38.5% 

 %21.6 %8.2 %15.7 %7 الادبو

 %4.8 %49.2 %3.4 %83.2. م ظفي الا مات

 %0 %0.1 %0 %0.1 الم ظفيف  ي اللي   الزرالو

 %0.2 %3.0 %0.4 %3.2 م ظفي الحرؼ

 %0 %2.2 %4.8 %10.6 مشغل  اآلالت 

 %1.5 %9.5 %4.8 %10.6 ال ظا ؼ اا ليو

 %0.1 %0.14 %0.3 %0.2  ير مبيف

 
 ]  2002الجماز المرازي ل حلاة الفلسطينيتالا ص العامليف  ي القطاليف العاـ  الااصت[
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 الفصل الثالث  
 منهجية الدراسة

 : المنهجية و الطريقة واإلجراءات3-1  

وفقااألهداااهذههاااراهذ هيذاااعهفاالهذ ثراايهه قااوه ااايهةااهويهيااأللولهذ نه ااعهذ  هل ااعهذ  قااا  لله قااوه

إ ثحألقه وظ لهذ ق ألعهذ رألمهذ حكو لهذ  قا  للهب ؤااألتهذ ثرق مهذ رأل لهفإلهاارذهذ  ةايه فاههه

ثنه عهفااالهثحق ااايهذ ظاااألايفهذ  ااااثفهفعهلهور اااعه ااالهنااا يهثحه اااهه  لاااعهإ اااوه ااايههذ  لفم اااعهذ  اااا

ذ هيذااااااعهوك   اااااعهذنث أليااااااألهحثاااااوهثكاااااوله  اقاااااعه  مث ااااا هذ هيذااااااعهلهك اااااألهاااااا ثمه اااااي هذ نةاااااأل  ه

ذ ه  وغيذف ااعه ر لااعهذ هيذاااعهلهبرااههذاااثريذهه ي قااعهم اا هذ ب أللااألتهذ نألةااعهبر لااعهذ هيذاااعهو اايهه

ق ايهثقاعهذ ب أللاألتهلو ث ا لهاارذهذ  ةايههذ رلألةايهذ ثأل  اعههذداأل  بهذإلحةاأل  عهذ  ااثنه عهفالهثح

ه:

ه:همنهج الدراسة3-1-1  

ثااامهثةااا  مهذااااثبأللعه قق اااألمهباااإميذاذتهم ااا هذ  رقو اااألتهوذ ب أللاااألتهحاااويهذ ظاااألايفهذ  ااااثفهفعه ه اااايه

ةاااهويهياااأللولهذ نه اااعهذ  هل اااعه قاااوهإ ثحاااألقه اااوظ لهذ ق اااألعهذ راااألمهذ حكاااو لهب ؤاااااألتهذ ثرقااا مه

(هويااهه  ث ااههفاالهثةاا  مهذعاااثبأللعه قااوهذ هيذاااألتهذ اااألبقعهوذ لظي ااألتهذإلحةااأل  عههذ رااأل لهوذ رااأل ل

هويأللولهذ نه عهذ  هل عهوذ قوذ حهوذ ث ي رألتهذ  ره ع.

ويههذ ث قتهذعاثبأللعه قوه ههه لهذ  ؤ يذتهذ نألةاعهباأل  وظ  له ا ته م و اعه الهذ ب أللاألته

  ااوظ  له االه  لااعهذ هيذاااعهلهك ااألهذ  نةاا علههوب أللااألتهنألةااعهب ب رااعهذ وظااأل ههذ ثااله  اا قفألهذ

ث  لتهذعاثبأللعهذ ره اهه الهذ اهوذف هذعيثةاأله عهوذعمث أل  اعهوذدكأله   اعهوذ وظ   اعههذ ثاله ثويا ه

ه له كوله فألهثأا يهفلهإ ثحألقهذ  وظ  لهب ؤااألتهذ ثرق مهذ رأل ل.
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قاااوهفقااايذتهوياااهه نث ااايه ق اااألاه  كاااأليتهذ يباااأل له ثقق ااايهلاااابعهذ ث اااثتهفااالهإمألباااألته فااايذههذ ر لاااعه 

هذعاثبأللعهكوا قعه ق ألاهإمألبألتهذ  بحوا له قوهفقيذتهذعاثبأللعه.

 Cronbachو لههإميذاهذ ثحق يهذإلحةأل له  هىهذإل ث أله عهبألاثنهذمه رأل يهكيولبألخه   أله ه

Alphaه ق ألاه هىهاألبتهذ  ق ألاهوذعثاألقهذ هذنقله  اثبأللعهثب له لهي  عهكيولبألخه   ألهه)

هذ لث معهث  يهإ وهث ث هذعاثبأللعهبابألته  له غيذههذعاثبأللعه.لهواراهه0.77ثاألويه

ه
 وة لهكأل ثكيذيذتهذإلحةألاه ويههثمهذاثنهذمه هفه األ  بهإحةأل  عه  يههذ ثحق يه لفأله اقوبه

  ريفعهT  ذ حاألب عهوذ  ثوا ألتهذ حاألب عهوذإللحيذفألتهذ  ر ألي عهوذ لابهذ  رلو عهوذنثبأليههه

 One Wayلعهذ هيذاعهلهك ألهذاثنهمهذنثبأليهذ ثبأل لهذدحألهيه هذ ث ألبههوذعنث ههب له  

Analysis Valiance ANOVA هك ألهثمهذاثنهذمهذنثبأليه هه)Scheffeه ق قأليلألتهذ بره عهه)

(ه  ريفعهذ ر يعهب لهبرهههPersonب لهذ  ثوا ألتهذ حاألب عهلهك ألهذاثنهمه رأل يهذيثبأل ه ه

هذ  ث  يذتهفلهذ هيذاع

 

  :دراسةمجتمع ال3-1-2  

 ثكوله مث  هذ هيذاعه لهم   ه وظ لهذ ق ألعهذ رألمهذ حكو له هذ  هل  له(ذ رأل ق لهفلهكيه له

لهذذ اااااو ذيذتههوذ  ؤاااااااألتهذ رأل اااااعهوذ حكو  اااااعهذ  قاااااا  ل عهذ ثأل  اااااعه:هذ  مقااااااهذ ث اااااي رلهلهوه اااااوه

ذيفهذدوياااألههلهذ  اااوظ  لهذ راااألمهلهوو ذيفهذ هذنق اااعههلهوو ذيفهذ حكااامهذ  حقااالهلهلهوو ذيفهذ  أل  اااعهلهوو ه

وو ذيفهذإليثةاااااألهلهوو ذيفهذ ثن ااااا  هوذ ثراااااألولهذ اااااهو لهلهوو ذيفهذإلااااااكأللهلوو ذيفهذ  يذ اااااعهلهوو ذيفه

ذ ث اااو لهلهوو ذيفهذ ثيب اااعهوذ ثرقااا مهلهوو ذيفهذ ةاااحعهلهوو ذيفهذ  اااؤولهذعمث أل  اااعهلهوو ذيفهذ ر ااايهله

  اااااابألبهوذ ي أل ااااااعهلهلوو ذيفهذ لقاااااايهوو ذيفهذإل اااااا مهوذ اقألفااااااعهلهوو ذيفهذ ااااااا ألحعهوذ اااااااأليهلهوو ذيفهذ

وذ  وذةاا تهلهوو ذيفهذ بي ااههوذعثةااألعتهلهلهوو ذيفهذ رااهيهلهو مقاااهذ ق ااألاهذد قااولههويااههبقاا ه
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(ه1_3(ه وظههو وظ عههوذ مهويهييامه ه66930 هههذ  وظ  لهذ ر له  كقوله مث  هذ هيذاعه 

ه[مهذ حكاو لهذ  قاا  لل و حه هههذ  وظ  لهفالهكايهو ذيفهو ؤاااعه اله ؤاااألتهذ ق األعهذ راأل

ه] ق ألتهذ  مقاهذ ث ي رلهذ  قا  لل

 :عينة الدراسة 3 –1-3

واااوهذ حماامهذ  لألااابه لااههذنث ااأليهذ ر لااألته (ه وظااههو وظ ااعهل500بقاا هحماامهه  لااعهذ هيذاااعه ه

(هويههثامهم ا هذ ر لاعه اله2003ل sekaran(هك أله  أليته 05 له أله كولهحممهذ ر لعه كايه له 

 له م وعهذ  وظ  لهوثو   هاراهذ لابعه قوهم   هذ و ذيذتهبثحه ههلابعه%ه0نث أليهلابعهذ يقه

%ه اااله م اااوعهذ راااأل ق لهفااالهكااايهو ذيفهوياااههثااامهذنث اااأليهذ ر لاااعه اااله اااوظ لهذ ق اااألعهذ راااألمه  اااله0

وياههثامهه1998إ ثحأليوذهب ؤااألتهذ ثرق مهذ رأل لهبرههةهويهيأللولهذ نه اعهذ  هل اعهذ  قاا  لله األمه

عه بق ااعه اا قتهم  اا هذ ااو ذيذتهفاالهذ اااق عهذ و ل ااعهذ  قااا  ل عهفاالهاااحبهذ ر لااعه قااوه ااكيه  لاا

ذ  ااا عهذ  يب اااعهوي اااألعهغااا فهح ااااهثااامهثحه اااههحمااامهذ ر لاااعه ااالهكااايهو ذيفه ااالهنااا يهثحه اااهه اااههه

ذ  ااوظ  لهذ رااأل ق لهفاالهم  اا هذ ااو ذيذتهوذ  ااه ي ألتهذ  نثق ااعلهه اا ه يذ ااألفهذ ثو  اا هذ م يذفااله م  اا ه

(هذاااااثب ألله  ااااأله م ااااوعه431 م ااااوعهذعاااااثب أللألتهذ  اااااثيهفه هذ  حألفظااااألتهذ  قااااا  ل علهويااااههكااااألل

ه%(.86.2(هذاثب أللهلهوبر عهثكولهلابعهذعاثب أللألتهذ  اثيهفه 69ذعاثب أللألتهذ   قوهفه 

ه
 :تصويب االستبانة  3-1-4

يااألمهذ بألحاااهبراايههذعاااثبأللعه قااوه ااههه االهذ  حك اا له االه   ااألاهذ ف  ااعهذ ثهي ااا عهفاالهمأل رااعهه

هذاهي  فاامهوثةااو بهذعاااثبأللعهلهوبأل  راايهثاامه ناارهذ   حظااألتهذ ثااله بااهواألهبراا لهذ قااهاه االه ماايهإباا

(ه20 ثبأليهوثمهثةو بفأله لهيبيهذ بألحاهلهو لهامهثمههثرب عهذعاثبأللعهب كيهثمي بله لهيبايه إلذ

 اان ه االه فاايذههذ ر لااعه االه قبااعهذ هيذاااألتهذ رق ااألهفاالهمأل رااعهذ قااهاهح اااهثاامهم رفاامهفاالهيأل ااعه
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عاثبأللعه ق فمه قثرق قه قوه هىهو او هفقيذثفاألهبأل لاابعه ر لاعهذ هيذااعهح ااهثامهوذحهفهوثمهثو   هذ

هثام يه ههه لهذ   حظألته نراألهذ بألحاهبر لهذع ثبأليه لههثةو بهذعاثبأللعه.

ه
ه:هخصائص العينة الديموغرافية3-2 

 يكااا هاااارذهذ مااا اه ااالهذ هيذااااعه قاااوهذااااثريذههنةاااأل  هذ ر لاااعهذ ه  وغيذف اااعه ااالهح ااااهذ مااالاه

ذ ر يهو كأللهذ اكلهفلهذ   عهذ  يب عهوهي ألعهغ فههوثقا مه فيذههذ ر لعه لهح اه كاأللهذ ااكلهوه

فلهذ قايىه وهذ  اهله وهذ  ن  األتهوثو  ا ه فايذههذ ر لاعه الهح ااهذ ااكلهفالهذ  حألفظاألتهلهوذ حأل اعه

 كاأللههذعمث أل  عهدفيذههذ ر لاعهلهو كاأللهذ ر ايهفالهذ قي اعه وهذ  ه لاعهلهوثو  ا ه فايذههذ ر لاعهحااب

ذ ر ايهفاالهذ  حألفظااألتهذ  قااا  ل عههوذ ر اايهفاالهو ذيذتهذ اااق عهذ و ل ااعهذ  قااا  ل عهلهكاار عهثو  اا ه

 فيذههذ ر لعهحابهفثيفهذإل ثحألقهبأل ر يهلهوذ يذثبهذ  فييهدفيذههذ ر لعلهوثو   ه فيذههذ ر لعهحاابه

حااابه اااؤا ثفمهيلااوذتهثااوظ  فمههوحاااابه ااؤا ثفمهذ رق  ااعه لاااههإ ثحااأليفمهبأل وظ  ااعهذ حكو  اااعهوه

ذ رق  ااعهذ حأل  ااعهبرااههإ ثحااأليفمهب ؤااااألتهذ ثرقاا مهذ رااأل للهكاار عهثو  اا ه فاايذههذ ر لااعهحااابهذ مأل رااعه

ذ ثااااالهذ ثحقاااااوذهبفاااااألهلهوحاااااابهذ ثنةةاااااألتهذ ثااااالههيااااااواأله الاااااألاه  قفااااامهفااااالهوظاااااأل  فمهذ حأل  اااااعه

 قاوههوذ ثنةةألتهذ ثله ر قولهبفألهفلهوظأل  فمهلهكر عهثو   ه فيذههذ ر لاعهحاابهفثايفهذ حةاوي

آنيه فألهفه ق  اعهيبايهإ ثحاأليفمهبأل وظ  اعهذ حكو  اعهوفثايفهحةاو فمه قاوهآنايه افألهفه ق  اعهبراهه

إ ثحااأليفمهبأل وظ  ااعهذ حكو  ااعهلهو   ااألهثو  اا ه فاايذههذ ر لااعهحااابه ااا  ألثفمهذ وظ   ااعه لااههإ ثحااأليفمه

ثلهكأللوذهبأل وظ  عهو ا  ألثفمهذ وظ   عهذ حأل  عهبرههحةو فمه قوه ؤا ته ق  عه  قوه لهثقعهذ 

حألةااق له ق فااأله لااههإ ثحااأليفمهبأل وظ  ااعهذ حكو  ااعهلهوااا ثمه اايههذ مااهذويهذ نألةااعهبنةااأل  ه

هذ ر لعهفلهلفأل عهذ  ةي.

ه
 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة:   3-2-1 
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 :ذ هيذاعهحابه ث  يذتهذ هيذاعهوال  ثلألويهارذهذ م اه لهذ هيذاعهثو   ه  لع

  الجنس:  3-2-2

%(هه64.3(هولاابثفمه هه277 ههكاأللذ اركويهه اله ههه فايذههذ ر لاعه ل(ه2-3 ويهييمه ه ركاهذ مه

%(ه اله فايذههه35.7 (هولاابثفله هه154 ههكأللذ ريههذإللألا له فيذههذ ر لعههواله  قوه له ههه

تهذ ظايوههذعمث أل  اعه ق وظ اعهثر اقهوثحاهه اله  ق اعهكأللاههيب األهألاكالهث اا يهر اعهب ذ ر لعهلهو 

ذ ةاااألهيفه ااالهذ مفاااأل هذ  يكااا يههذ األلو اااعهذ ب أللاااألتااااراهذ  ؤ ااايذتهذإلحةاااأل  عه ااا ههث اااقوثثلققفاااألهله

لاابعه  األيكعهذ لااألاهفالهذ ر ايهح ااهبق اتهلاابعههذلن األههإ او إلحةألاهذ  قا  للهوذ ثلهث ا يه

هذإللاااألاهإ اااوتهلاااابعهذ اااركويهكأللااا%(هوفااالهغااا فه301.4فااالهذ  ااا عهذ  يب اااعه هذإللاااألاهإ اااوذ اااركويه

ه(2003ذ رأل قعهل( ه احهذ قوىه(%723.5

 العمر :  3-2-3

ه173كألله ههامه هه28ه-34(هإ وه لهلابعه فيذههذ ر لعه لهذ   عهذ ر ي عه3_3ذ مهويهييمه هيبين

%ه(هه له فيذههذ ر لعهوكأللتهذ لاابعهذد قاوهبا له فايذههذ ر لاعهلههه40.1(هويههوةقتهلابثفمهإ وه ه

%هه29.7(هولابثفمهه له فيذههذ ر لعه هه128وكألله ههامه هه50-41امه أثلهبرهاألهذ   عهذ ر ي عه

%ه(ه  األهذ   اعهذ ر ي اعه الهه18.6 (هولاابثفمه ه80كاألله اههامه هه21ه-27(له  األههذ   اعهذ ر ي اعه

اهه 50%ه(ه الهه فايذههذ ر لاعهل  األهذ   اعهذ ر ي اعههه9.3(هولاابثفمه هه40فكاألله اههامه هه42اهه49

هله فيذههذ ر لعه.ه%(ه 2.3(ههولابثفمه ه10ف ألههفوقههفكألله ههامه ه

ه:الضفة الغربية وغزة(: حسب السكن3-2-4  
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(هه357 له ااههه فاايذههذ ر لااعهذ اار له اااكلولهذ  اا عهذ  يب ااعهكااألله هه4-3) ث ااحه االهذ مااهويهيياامه 

%ه(ه له فيذههذ ر لعهفلهح لهكألله ههه فيذههذ ر لعهذ ر له ااكلولهه82.8ه(فيهذهو لهلابثفمهكأللته

ه%ه(ه له فيذههذ ر لعه.ه17.2لته ه(هولابثفمهكأله74ي ألعهغ فه ه

ه
ه:القرية والمدينة والمخيم فيحسب السكن 3-2-5  

(هولااابثفمهه200(ه له اههه فاايذههذ ر لااعهذ ار له اااكلولهفاالهذ  اهلهكااألله ه5-3 و احهذ مااهويهيياامه 

(هه124%ه(ه اله فايذههذ ر لاعهلهب ل األهكاألله اههه فايذههذ ر لاعهذ ار له ااكلولهذ قايىه هه46.4كأللته ه

%ه(ه االه فاايذههذ ر لااعهلهو ااأثلهفاالهذ  يثبااعهذ األ اااعه فاايذههذ ر لااعهذ اار لهه28.8لااابثفمهكأللااته هفاايهذهوه

ه%ه(ه له فيذههذ ر لعهه24.8(هولابثفمهكأللته هه107 اكلولهفلهذ  ن  ألتهح اهكألله ههامه ه

ه
 حسب السكن في المحافظات:3-2-6 

 ااههامههكااألل حألفظااعهذ نق اايهه ااههه فاايذههذ ر لااعهذ اار له اااكلوله ل(ه6-3 اااثهيه االهذ مااهويهيياامه 

ذ اار له اااكلوله حألفظااعههاألل ااع%(ههلههااامه ااأثلهفاالهذ هيمااعهذ 14.8(هو  ااكيهاااؤعاه ااألهلااابثه 64 

%(ه له فيذههذ ر لعهلهامه أثلهفلهذ هيمعهذ األ ااعهذ ار له12.1 يه ألهلابثهه ه 52)  ههو ههامهمل ل

 فاايذههذ ر لااعلهااامه ااأثلهه%(ه اال10.9تهلااابثفمه هكأللاا(هوه47 هو ااههامه اااكلوله حألفظااعهب ااته حاام

%(ه10.0(ه يه األهلاابثه 43 هو اههامهبأل هيمعهذ يذبرعه فيذههذ ر لعهذ ر له اكلوله حألفظاعه او كيم

 ااههامههكااأللويااههثاااألوته رفااألهفاالهذ رااهههوذ لااابعه ااههه فاايذههذ ر لااعهذ قاار له اااكلوله حألفظااعهغاا فهوه

ماعهذ نأل ااعه فايذههذ ر لاعه اله%(ه له فيذههذ ر لعهلهو أثلهفالهذ هيه11.2(ه يه ألهلابثهه 48   أله 

%(ه له فيذههذ ر لعلهو أثلهفلهذ هيمعهذ األهاعه9.7(هولابثفمه 42 حألفظعهلألبقاهو ههامه هكأللا

%(ه له فيذههذ ر لعهلهو أثله8.6(ه يه ألهلابثهه 37 هو ههامه حألفظعهيقق ق عهكأللذ  وظ  له لها

%(ه اله فايذههذ ر لاعهلهاامه7.0اابثفمه (هول30 هو اههامه حألفظعههيذمهذهللهكأللبرهامهه فيذههذ ر لعها
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%(هه له فيذههذ ر لعهلامه أثلهبرههر عه4.4(هولابثفم 19 هو ههامه حألفظعه ي حألهكأللذ  وظ  لها

%(ه اله فايذههذ ر لاعهلهاامه اأثله4.2(هولابثفمه 18 هو ههامه حألفظعهاق  تهكأللذ  وظ  له لهها

%(هاااامه اااأثلهبراااههر اااعه3.0مه (هولاااابثف13 هو اااههامه حألفظاااعه ااا أليهغااا فهكأللذ  اااوظ  له ااالهاااا

%(ه اااله فااايذههذ ر لاااعهلهه1.4(ههولاااابثفمه 6 اااولاهو اااههامه هألل حألفظاااعههناااهكأللذ  اااوظ  له ااالهاااا

 حألفظااعه وبااألاهح اااههكألل حألفظااعهيفااحه ا هذ  ااوظ  له االهااهكأللوثااألوىه ااهههذ  ااوظ  له الهااا

هه%(ه االه فاايذ0.9 وبااألاهولااابثفمه هكألل(ه االهااا4%(هو ه0.9بلااابعه ه (ه اايفح4بقاا ه ااههامه 

%(ه له فيذههذ ر لعهلهوفاله0.7(هولابثفمه 3 هههذ  وظ  لهف فأله هكأللذ ر لعهل  أله حألفظعهذ قهاهف

%(ه اااله م اااوعه فاااايذههذ ر لاااعلهوثركااااهثقااااعه0.2 هولااااابثه(ه1 اااههامه هكاااألل حألفظاااعهه ااايهذ اااابقحه

هذ ر لعهث  لهكألفعه حألفظألتهذ و لهفلهذ   عهذ  يب عهوي ألعهغ فهبلابه ث ألوثع.ه لذ  ؤ يذته

 

 حسب الحالة االجتماعية:3-2-7  

%هه70.5 هوكأللتهلابثفمهه (ه304(ه له ههه فيذههذ ر لعهذ  ث وم لهكألله 7-3 ب لهذ مهويهييمه 

%ه(هه25.8تهلاابثفمه هكأللا(هوهه111  ثا وم له هذهغ ايه فايذهه اهههكاأللب ل األههله فيذههذ ر لع (ه ل

ه8لهذ   ققوله له فيذههذ ر لعهو ههامه ه لهب له فيذههذ ر لعهو أثلهفلهذ  يثبعهذ األ اعهف عهذ  وظ وه

%ه(ه لهب له فيذههذ ر لعهو ثاألوىه رفمهف عهذ  وظ ولهذديذ يه له فايذههذ ر لاعهه1.9(هولابثفمه ه

ه%ه(ه له فيذههذ ر لعه.ه1.9(هولابثفمه هه8و ههامه ه

 

 

 

 

 

ه:هحسب  مكان العمل) قرية ـ مدينة (  3-2-8
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(هه365فااايذههذ ر لاااعهذ ااار له كاااألله  قفااامهفااالهذ  ه لاااعه ه(ه له اااههه 8-3ذ ماااهويهييااامه ه ث اااحه ااال

(هه66(ه  ألهلاابعهذ  اوظ  لهذ ار له ر قاولهفالهذ قايىهفكاألله اههامه هه84.7 % وكأللتهلابثفمه ه

%ه(ه اله فايذههذ ر لاعهويب األه راوههر اعهإ اوهثيكا ه ؤاااألتهذ ق األعهذ راألمهه15.3ولابثفمهكأللته ه

 فلهذ  هله كايه لهذ قيى.

ه
هن العمل في المحافظات:حسب مكا  3-2-9  

(ه63(ه له ااههه فااايذههذ ر لاااعهذ اار له ر قاااولهفاااله حألفظااعه ااا أليهغااا فه ه9-3 و ااحهذ ماااهويهييااامه 

%ه(هوااالهذ لااابعهذد قااوه االه فاايذههذ ر لااعهلهااامه ااأثلهبرااهاأله فاايذههذ ر لااعهه14.6ولااابثفمهكأللااته ه

فاايذههذ ر لااعه  ااأله%ه(ه االه ه13.5(هولااابثفمه هه58ذ اار له ر قااولهفااله حألفظااعهذ نق اايهو ااههامه ه

%ه(ه اااله فااايذههه12.3(هولاااابثفمه هه53 حألفظااعهيذمهذهللهفكاااألله اااههه فااايذههذ ر لاااعهذ رااأل ق لهف فاااأله ه

ه10.9(هولاابثفمهكأللاته هه47ذ ر لعهله  األه حألفظاعهملا لهفكاألله اههه فايذههذ ر لاعهذ راأل ق لهف فاأله ه

(ه اااله فااايذههه%ه10.9(هولاااابثفمه هه47%ه(هوثااااألوته رفاااأله حألفظاااعهب اااته حااامهفكاااألله اااههامه ه

هذ ر لعه.

ه
%ه(هوفالهه9.7(هولاابثفمه هه42وفله حألفظعه و كيمهكألله هههذ رأل ق لهف فأله اله فايذههذ ر لاعه ه

%ه(ه اله فايذههذ ر لاعهوفالهه حألفظاعهلاألبقاهه8.8(هولاابثفمه هه38 حألفظعهيقق ق عهكاألله اههامه ه

حااألهكااألله ااههه فاايذهه%ه(ه االه فاايذههذ ر لااعهوفااله حألفظااعه ي ه7.9(هولااابثفمه هه34كااألله ااههامه ه

%ه(ه االه فاايذههذ ر لااعهله  ااأله حألفظااعهاااق  تهه4.4(هولااابثفمهكأللااته هه19ذ ر لااعهذ رااأل ق لهف فااأل ه

لهأل%ه(ه اله فايذههذ ر لاعهوفاله حألفظاعهناه3.7(هوكأللاتهلاابثفمه هه16فكألله هههذ راأل ق لهف فاأله ه

ه4و ههامه ه%ه(هوثاألوته رفأله حألفظعه وبألاهه0.9(هولابثفمه ه4 ولاهكألله هههذ رأل ق له ه

(هه3%ه(ه اااله فااايذههذ ر لاااعهلب ل اااألهكاااألله اااهههذ راااأل ق لهفاااله حألفظاااعهذ قاااهاه هه0.9(هولاااابثفمه ه
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يايهذ  حألفظااألته االه %ه(ه اله فاايذههذ ر لاعهوكأللااته حألفظاعهه اايهذ ابقحهااالهه0.7ولاابثفمهكأللااته ه

ه%ه(ه له فيذههذ ر لع.ه0.2(هولابثهه ه1ح اه هههذ رأل ق لهف فأله ه

هيعهب له كأللهذ اكلهو كأللهذ ر يهفلهذ  ةيهذ يذب .واوهه ثمه لألي عهذ ر 

ه
 حسب العمل في الوزارات:  3-2-10

(ه له ااهههذ رااأل ق لهفاالهو ذيفهذ ثيب ااعهوذ ثرقاا مه االه فاايذههذ ر لااعهكااألله10-3ذ مااهويهيياامه ه اااثهيه اال

 ق له%ه(هو أثلهفلهذ  يثبعهذ األل عه فيذههذ ر لعهذ رأله38.2(هولابثفمهكأللته هه165ذ رهههذدكبيه ه

%ه(ه له فيذههذ ر لعهب ل ألهكألله هههذ راأل ق لهه16.0(هولابثفمه هه69فلهو ذيفهذ ةحعهو ههامه ه

%ه(ه له فيذههذ ر لعه  ألهو ذيفهذ  يذ عهفكألله هههه8.6(هولابثفمهكأللته هه37فلهو ذيفهذ هذنق عه ه

ياألههفكاألله اههامه ه%ه(ه  ألهو ذيفههذدوهه4.4(هولابثفمهه لهه فيذههذ ر لعهه هه19ذ رأل ق لهف فأله ه

(هه12%ه(هوثااااألوتهلاااابعهذ راااأل ق لهفااالهو ذيفهذ  أل  اااعه هه3.2(ههولاااابثفمه اااله فااايذههذ ر لاااعه هه18

(ه اله فايذههه12%ه(هو اههامه هه2.8%ه(ه  هلابعهذ راأل ق لهفالهو ذيفهذ ر ايه هؤه2.8ولابثفمه ه

هذ ر لعه.

ه
%ه(ه الهه2.6(هولاابثفمه هه11  أله هههذ رأل ق لهفلهذ  مقااهذ ث اي رله اله فايذههذ ر لاعهفكاألله ه

(ه االهذ ر لااعلهو ااهههه2.3(هولااابثفمه هه10 فاايذههذ ر لااعلهو ااهههذ رااأل ق لهفاالهذ حكاامهذ  حقاالهكااألله ه

%ه(هوثااألوىه رفاأله اهههذ راأل ق لهفالهه2.1(هولاابثفمه هه9ذ رأل ق لهفلهو ذيفهذ  بألبهوذ ي أل عه ه

لهذ راهههوذ لاابعهو ذيفهذ  اؤوله%ه(هوثاألوىه رفاألهفاه2.1(هولابثفمه هه9و ذيفهذإلاكأللهو ههامه ه

ه%ه(ه له فيذههذ ر لعه.ه2.1(هولابثفمه هه9ذعمث أل  عهو ههامه ه

و  حااااظه اااالهذ مااااهويهذلن ااااألهه ااااههه فاااايذههذ ر لااااعه اااالهذ  ااااوظ  لهذ رااااأل ق لهفاااالهكاااايه اااالهو ذيفه

%ه(ه اله فايذههذ ر لاعهكار عهذ راأل ق لهفالهه اوذلهذ  اوظ  له الهه1.6(هولاابثفمه هه7ذعثةألعته ه
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 هه(هولاابثفمهه5%ه(هوكار عهو ذيفهذ ث او لهو اههامه هه1.2(هولابثفمه هه5ذ ر لعهو ههامه هه فيذه

%ه(هه0.9(هولاابثفمه هه4(ه له فيذههذ ر لعهلهب ل ألهكاألله اهههذ راأل ق لهفالهو ذيفهذعيثةاألهه هه1.2

ه%ه(ه اااله فااايذههذ ر لاااعهوكااار عه0.9(هولاااابثفمه   اااأله هه4وكااار عهو ذيفهذ ثرقااا مهذ راااأل لهو اااههامه ه

ىه اهههكار عهثااألوه%ه(ه اله فايذههذ ر لاعهلهه0.9(هولاابثفمه هه4 مقاهذ ق ألاهذد قوهو ههامه ه

و ذيفهذ اا ألحعهو اههامهه اهههذ راأل ق لهفاله%ه(ه ا ه0.7(هولاابثفمه ه3و ذيفهذ راهيه ههذ رأل ق لهفل

(هه2(ه االه فاايذههذ ر لااعهفاالهحاا لهكااألله ااهههذ رااأل ق لهفاالهو ذيفهذ اقألفااعه هه%ه0.7(هولااابثفمه هه3 ه

ه%ه(ه له فيذههذ ر لعه.0.2ولابثفمه ه

ه
(هولاابثفمه اله1وكأللهذ رهههذدييه له فيذههذ ر لعهذ رأل ق لههفلهو ذيفهذ  وذة تهفقامه   اهه اله ه

ه%(ه له فيذههذ ر لعه.ه0.2(هولابثهه هه1%ه(هوو ذيفهذ ثن   ه هه0.2 فيذههذ ر لعه ه

ذيذته االه فاايذههذ ر لااعهذ اار لهإ ثحااأليوذهويب ااألهكااأللهااارذهذعلن ااألههفااله ااهههذ  ااوظ  لهفاالهاااراهذ ااو ه

ب ؤاااااألتهذ ثرقااا مهذ راااأل له الاااألاهذ نه اااعه راااوههإ اااوه لهااااراهذ اااو ذيذتهيب اااألهذنثاااأليته وظ  فاااألهفاااله

ذدةااايهبلاااألاذه قاااوه اااااه ق  اااعه اااثمه ااالهن  فاااألهثر  ااالفمهوبأل ثاااأل لهعهثوماااههحألماااعه اااهىهااااؤعاه

هذ  وظ  له إل ثحألقهب ؤااألتهذ ثرق م.

ه
 : لتحاق بالعملحسب فترة اإل 3-2-11  

(ه له ااهههذ  ااوظ  له االه فاايذههذ ر لااعهذ اار لهذ ثحقااوذهبأل ر اايهياالهذ ق ااألعه11-3 باا لهذ مااهويهيياامه 

(هه هفثاايفهااا  يفهذإلهذيفهذ  هل ااعه30وةاايه هه1974ه -1994ذ رااألمهذ حكااو لهفاالهذ  ثاايفه ااألهباا له

لهذ  وظ  له له%ه(ه  6.6ذإلايذ  ق عه قوهذ ق ألعهذ رألمهذ حكو لهذ  قا  لل(هوث كيهلابثفمه ه

 -ه2003  فيذههذ ر لعهلهفلهح له لهذ ر لهذ ثحقوذهبأل ر يهفلهذ اق عهذ و ل عهفلهذ  ثيفه له األمه

%ه(ه له فيذههذ ر لعهو  كالهث اا يه93.4 (ه وظههوكأللتهلابثفمه ه401 كألله ههامه هه1995
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هر ااااااعهباااااااببهثوااااااا هذ اااااااق عهذ و ل ااااااعهفاااااالها ألاااااااعهذ ثوظ ااااااهههوله يذ ااااااألفهذ  ااااااؤا تهذ رق  ااااااع

ذ ثنةةاا علهح اااه ااأل  تهذ اااق عهذ و ل ااعه  ااهذههذ  ااوظ  له ااهفه  اارألههور ااعه االه ل قااقه

ذ حهه له  كقعهذ ب أل عهه لهمفعهلهو اله مايه الحه كألف األتها ألاا عه ابرههذ   األتهذ ثالهثر لاته

هثر لألها ألا أله لهمفعهاألل عه.

ه
ه) شيكل(:هحسب الراتب الشهري3-2-12  

ه-2000 فااااايذههذ ر لاااااعهذ ااااار لهثثااااايذو هيوذثااااابفمه اااااله(ه له اااااههه12-3 ااااااثهيه ااااالهذ ماااااهويهييااااامه ه

%ه(ه اااله فااايذههذ ر لاااعهلو لهذ ااار لهيذثااابفمهه39.2(ه وظاااههوكأللاااتهلاااابثفمه ه169 ااا كيه 1601

%ه(ه له فيذههذ ر لعهلهو أثلهه34.2(هولابثفمه هه148   كيهف ألهفوقهفقههكألله ههامه هه2000

(هه114 اا كيهو اااههامه هه1000  –ه1600فاالهذ  يثبااعهذ األ ااااعه فاايذههذ ر لااعهذ ااار لهيذثاابفمه االه

%ه(هلهواااارذه رلااله لهذ  أل ب اااعهذ رظ اااوه ااالهذ  اااوظ  لهكأللاااتهه26.5ولااابثفمه اااله فااايذههذ ر لاااعه ه

(ه ااا كيههفااالهذ  اااومهو راااهيه70.1دماااويهفااالهذ  ااا عهذ  يب اااعه ذ ماااويامهذ  ااافي عه يااايه اااله راااهيه

حااهوههناا هذ  قااي.هه(ه اا كيهفاالهذ  ااومه  ااأله  اا هف ااعهذ  ااوظ  لهفااله58.1ذدمااويهفاالهي ااألعهغاا فه 

ه.]ه2004ذ مفأل هذ  يك يه إلحةألاهذ  قا  للهله[

 

 :توزيع أفراد العينة حسب الجهات التي عمموا معها قبل العمل في السمطة الوطنية3-2-13 

(هإ وهذ مفاألتهذ ثالهكاألله ر ايهبفاأله اوظ لهذ ق األعهذ راألمهذ  قاا  للهيبايه13-3 هيهذ مهويهييمه 

(هلفقااههكااألله ااهههذ  ااوظ  له االه فاايذههذ ر لااعهذ اار له1994 عه ااألمه ل ااألاهذ اااق عهذ و ل ااعهذ  قااا  لإ

(هولااااابثفمه347ااااابقه فاااامهذ ر اااايهفاااالهذ ق ااااألعهذ رااااألمهثحااااتهإ اااايذههذإلهذيفهذ  هل ااااعهذإلااااايذ  ق عه 

%(هوااااامهذ رااااهههذدكباااايهله  ااااألهذ اااار لهكااااأللوذه ر قااااولهفااااله ؤااااااألته لظ ااااعهذ ثحي اااايه85.5كأللاااات 

(ههولاابثفمه اله3ق عهذ و ل اعهذ  قاا  ل عهفكاألله اههامه ذ  قا  ل عهيبيهإ ثحأليفمههبأل ر يهفلهذ اا
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بفاااهههذ ح اااألظه قاااوهه%(ههلهويب اااألهكاااأللهإ ثحاااألقهااااراهذ   اااعهب ؤاااااألتهذ ثرقااا م0.69 فااايذههذ ر لاااعه 

 كألاابهحققوااأله الهنا يه  قفامهااألبقألهله  األهذ  اوظ  له اله فايذههذ ر لاعهذ ار لهكاأللوذه ر قاولهفاله

%(ه االه فاايذههذ ر لااعهلهويب ااأله6.69ولااابثفمهكأللااته (ه30اااوقهذ ر اايهذإلااايذ  قلهفكااألله ااههامه 

 كولهر عهبحكامهوذيا هذ ب أل اعهبا لهذ ناي م لهذ اريهكاألله اهفرفمهلحاوهااوقهذ ر ايهذإلاايذ  قلهيبايه

ثاقمهذ اق عهذ  قا  ل عه ة ح ألثفألل  ألهذ ر لهكأللوذه ر قولهفلهاوقهذ ر يهذ  حقلهفكألله ههامه

لهب ل ااألهكااألله ااهههذ اار لهكااأللوذه ر قااولهفاالهذدي ااأليهه(ه االه فاايذههذ ر لااع2.32% (هولااابثفمه ه10 

 له فيذههذ ر لعهله  أله هههذ ر لهكأللوذه ر قولهفله لظ األته اق اعه (3.0% (هولابثفم 13ذ ريب عه 

(ه االه فاايذههذ ر لااعلو مه ثمااألو ه ااههه فاايذههذ ر لااعه %1.16(هولااابثفم ه5 حق ااعه االه فاايذههذ ر لااعه 

فايذههذ ر لاعهيبايهإ ثحاأليفمهبأل ر ايهفالهذ ق األعهذ راألمهذ حكاو لهذ ر لهكاأللوذه ر قاوله   األيهحايفه اله 

%(ه االه فاايذهه  لااعهذ هيذاااعه  ااأله0.23(هولااابثههكأللااته 1فاالهذ اااق عهذ و ل ااعهذ  قااا  ل عهفكااأللوذه 

 فاايذههذ ر لااعهذ اار لهكااأللوذه ااأل ق له االهذ ر اايهيباايه  قفاامهفاالهذ ق ااألعهذ رااألمهذ حكااو لهذ  قااا  لله

ه%(ه له فيذههذ ر لع.5.10(هولابثفمهكأللته ه22فكأللوذه 

ه
و ر ىهذلن ألههلابعهذ  وظ  لهذ ار له  قاوذهفاله ؤاااألته لظ اعهذ ثحي ايهذ  قاا  ل عه اله  لاعه

ذ هيذاعهإ وه لهااؤعاهحةاقوذه قاوههيماألتهوظ   اعه أل  اعهو اا  ألتهوةا ح ألتههباأل يغمه اله له

ااوذاههاااألتهذ ثرقا م ؤا ثفمهعهثث قه  هثقعهذ  ا  ألتهوبأل ثأل لهففمهغ يه رل  لهبألإل ثحاألقهب ؤه

 له ل ققألتهوظ   عهدلفمهحةقوذه قوههيماألتهوظ   اعه أل  اعهله وه ل ققاألتهذيثةاأله عهفايوذثبفمه

 أل  عهمهذهله  أله لهلألح عهذمث أل  عهفإلفمه  قكولهة ح ألتهك  قعهبثاو قفمهذمث أل  األه  األه ل اله

 .ه] قح اهله[هويهذ رأل يهذعمث أل لهفلهثوم ههاؤعاهب ؤااألتهذ ثرق م

ه
 حسب المؤهل العممي عند اإللتحاق بالوظيفة:3-2-14  
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(ه له اهههذ  اوظ  له اله فايذههذ ر لاعهذ ار له ح قاوله افألهفهذ اهبقومه14-3 اثهيه لهذ ماهويهييامه 

%(ه42.5(هولااابثفمه هه183ذ  ثوااا ه لااههثر  االفمهفاالهذ وظ  ااعهكااألله يث رااألهح اااهبقاا ه ااههامه ه

(هه146ةق له قوه فألهفهذ بكأل وي واه لههثر  لفمه ه له فيذههذ ر لعهو أثلهبرهامهذ  وظ  لهذ حأل

%ه(ه له فيذههذ ر لعهلهو أثلهبأل هيمعهذ األ اعه فيذههذ ر لعهذ حألةاق له قاوه افألهفهه33.8ولابثفمه ه

ه%ه(ه.ه20.0(هولابثفمه له فيذههذ ر لعه هه86ذ األلو عهذ رأل عه لههثر  لفمهو ههامه ه

ذ اار له ح قااوله اافألهفهذ ااهبقومهذ  ثوااا هوذ بكااأل وي واه لهذيث ااألعه ااههه فاايذههذ ر لااعه االهذ  ااوظ  له

  لهإ ثحقوذهب ؤااألتهذ ثرق مهذ رأل لهبفهههذ حةويه قوه فألهفهذ بكأل وي واهوذ  ألمااث يه  ا يه

هإ وههععتهاأل عهوارذهاوهه كوله له امهذ  حألويهذ ثلهاثيك ه ق فألهذ هيذاعهعحقأل.

ه1.9(هولااابثفمه هه8لااههثر  االفمهفكااألله ااههامه ه  ااأله فاايذههذ ر لااعهذ حألةااق له قااوهذ ااهبقومهذ رااأل له 

 %ه(هو ثاألوىه  هاراهذ   عهح قعه فألهفهذ  ألماث يه لهح اهذ لابعهوذ رههه.

 
 حسب المؤهل العممي بعد الحصول عمى وظيفة:3-2-15  

(هذيث ااألعه ااههه فاايذههذ ر لااعه االهذ حألةااق له قااوه اافألهفهذ بكااأل وي واه ه15-3 ظفاايهذ مااهويهيياامه 

(هذ ث  ااااايذتهذ ثااااالهحةاااااقتهفااااااله16-3%ه(لهو و اااااحهذ ماااااهويهيياااااامه ه60.0 هه(هولاااااابثفمه259

دفااايذههذ ااار لهذذ  اااؤا تهذ رق  اااعهدفااايذههذ ر لاااعه الاااألاهوظ  اااثفمههح ااااهلق ااااهذلن اااألههفاااله اااههه

 ح قوله فألهفهذ األلو عهذ رأل عهوذ هبقومهذ  ثوا هويب أله  ايهارذهبإ ثحاألقهااؤعاهب ؤاااألتهذ ثرقا مه

هذته  قوه.هذ رأل لهوحةو فمه قوه فأله

(هذلن اااألههفاااله اااههه فااايذههذ ر لاااعهذ حألةاااق له قاااوه ااافألهفهذ اااهبقومه3-16ك اااأله بااا لهذ ماااهويهييااامه 

%ه(ه اله فايذههذ ر لاعهلههه14.8(هولاابثفمه هه64ذ  ثوا هبرههثر  لفمهفلهذ وظ  اعهح ااه ةابحه ه

اهلهوااارذه ااهيه قااوهإ ثحااألقهذ ره ااهه  االه ح قااولهذ ااهبقومهذ  ثوااا هلحااوهذ حةااويه قااوهذ بكااأل وي وه
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ح اااهذيث اا ه ااهههذ اار له ح قااوله اافألهفهذ بكااأل وي واله  ااأله ااهههذ حألةااق له قااوه اافألهفهذ  ألماااث يه

فقاااههذيث ااا ه   اااأله قأليلاااعهبراااهههذ حألةاااق له قاااوهذ  ألمااااث يهيبااايهثر  ااالفمهفااالهذ وظ  اااعهذ ااار لهكاااألله

%ه( اله فاايذههه14.2(هولااابثفمه هه61(هو ةابحه ااههامهف  األهبرااههذإل ثحاألقهبأل وظ  اعه ه8 اههامه 

 لعهل  ألهذ حألةاق له قاوه افألهفهذ األلو اعهذ رأل اعه الهذ  اوظ  له فايذههذ ر لاعهفقاههإلن اهه اههامهذ ر

%ه(ه االه فايذههذ ر لااعله  األه ااهيه قاوهإ ثحااألقه اههه االهاااؤعاه7.9(هولاابثفمه هه34إ اوه ااههامه ه

لحوهذ حةويه قاوههبقاومه ثواا هوبكاأل وي والهه  األهذ حألةاق له قاوه افألهفهذ اهبقومهذ راأل لهفكاألله

(هولاابثفمهه6(ه له فيذههذ ر لاعهه  األهح قاعه افألهفهذ اهكثويذاهفكاألله هه1.6(هولابثفمه هه7 هه ههام

ه%ه(.ه1.4 له فيذههذ ر لعه ه

كأللتهبفهههذ حةويه قوههواراهذ  ؤ يذتهثركاه لهلابعه أل  عه لهذإل ثحألقهب ؤااألتهذ ثرق م

رق مهذ  األ لهلهفلهح له لهذ بكأل وي واهوذ  ألماث يهنةوةأله  هثوفيه لظ عهذ ثرق مهذ   ثو هوذ ث

ذإل ثحااألقه االهذ األلو ااعهذ رأل ااعهلحااوهذ ااهبقومهعه ركاااه ف ااق عهه ق وظااه هحااابهث ااي رألتهيااأللوله

هذ نه عهذ  هل عه(ه ايهذ بكأل وي واهوذ  ألماث ي.

ه
 حسب الجامعات التي تم اإللتحاق بها:3-2-16  

%ه(هه67.8(هولااابثفمه هه292ه(ه لهلااابعهكب اايفه اله فاايذههذ ر لااعه 17-3ثبا لهلثااأل لهذ مااهويهييامه 

ذ ثحقوذهبمأل رعهذ قهاهذ   ثوحعهبفهههذ حةاويه قاوه افألهفهذ بكاأل وي واهويب األه كاولهر اعهبااببه

 يولعهذ ثرق مهذ   ثو هنةوةألهف  أله ثرققههبأل هوذمهذ مأل رلهله  ألهمأل رعهذ لمأل هفكاألله اهههذ ار له

 فيذههذ ر لعهو رثقهه لهاؤعاهإ ثحأليوذه%ه(ه لهه14.4ه((هولابثفمه62ذ ثحقوذهبفأله له فيذههذ ر لعه ه

بفااهههذ حةااويه قااوه ألماااث يهلوباار عهثكااولهمأل رااعهذ قااهاهذ   ثوحااعهومأل رااعههب ؤااااألتهذ ثرقاا م

(ه وظااهه االه فاايذههذ ر لااعهه21ذ لمااأل ه ااكقتهذ و ااألاهذ ثرق  االهذدكباايه ق ااوظ  للهب ل ااألهذ ثحااقه ه
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له  األهذ مأل راعهذإلاا   عهفكاألله اهههه%ه(ه اله فايذههذ ر لاعه4.9بمأل رعهب يه  تهوكأللتهلاابثفمه ه

%ه(ه له فيذههذ ر لعهلهب ل األهكاألله اهههذ ار لهه3.0(ولابثفمه هه 13 فيذههذ ر لعهذ ر لهذ ثحقوذهبفأله ه

%ه(ه اااله فااايذههذ ر لاااعه  اااأله فااايذههذ ر لاااعهذ ااار لهه2.8(هولاااابثفمه هه12ذ ثحقاااوذهبأل مأل راااعهذديهل اااعه ه

%ه(ه له فيذههذ ر لعهوكألله اهههه1.4(هولابثفمه هه6 ههذ ثحقوذهبمأل رعهذد اي_هغ فههفكألله ههام

%ه(ههله  األهذ  قثحقا له اله فايذههذ ر لاعهفالهه1.4(هولاابثفمه هه6غ فه هه–ذ  قثحق لهبكق عهفقا  له

  اااهههكاااأللوه%ه(ه اااله فااايذههذ ر لاااعهه1.2(هولاااابثفمه هه5مأل راااعهثاااولاه_هثاااولاهفكاااألله اااههامه ه

 . (ه له فيذههذ ر لع2.1ابثفمه (هول0 بوهه اه ه–بمأل رعهذ قهاه ذ  قثحق ل

 
%ه(هوثااألوىهه0.5(هولاابثفمه ه2  ألهذ  قثحق لهبمأل رعهب ته حمه له فيذههذ ر لاعهفكاألله اههامه ه

%ه(ه   ااألهه0.5(هولااابثفمه هه2ذ فلااههفكااألله ااههامه هه–ااارذهذ رااههه اا هذ  قثحقاا لهبمأل رااعهه فااله

ل  ألهمأل رعهذ نق يلهومأل رعه  له  اه_ ةيلهومأل رعهذ قألايفه_ه ةيلهوذ مأل رعهذد ي ك اعه_ه

فقا  للهومأل رعهذديةوه_هغ فههفكألله هههذ  وظ  لهذ  قثحق لهبفألهوذحهه قوهذدييهويب ألهكألله

هذ فهههذ حةويه قوهذ  ألماث يه وهذ هكثويذف.

ه
ههاء الوظيفة:التي درسوها أثنهحسب التخصصات3-2-17 

(ه لهثو  اا ه فاايذههذ ر لااعهحااابهذ ثنةةااألتهذ ثاالههياااواأله الااألاه18-3 اااثهيه االههذ مااهويهيياامه 

هإ ثحأليفمهبأل وظ  عهمألاتهك أله قل:

  ــةاالتخصصــات : هوث اا يهثنةاا هذ ثيب ااعهوذ ثل  ااعهوذ هيذاااألتهذ ريب ااعهذ  رألةاايفههألكاديمي

مث األعهوذ ي أل ا ألتهح ااهبقا ه هذبهبم   هفيو فاألهوذ رقاومهذ ا ألاا عهو قامهذعذوثنةةألته

(هولااابثفمه225 ااههه فاايذههذ ر لااعه االهذ  ااوظ  لهذ اار لههياااوذهاااراهذ ثنةةااألتهذدكأله   ااعه 

 .ه )%52.20كأللته 
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 ـــــة : ال  هوث ااااا يهثنةااااا هذ نه اااااعهذعمث أل  اااااعهوذإل ااااا مهوذ ث اااااي ههتخصصـــــات المهني

يهوذ  ااااي هقااامهذ ااال اهذ ثيباااوه وذ ثن ااا  هذ ح اااييهوذ حقاااوقهوذ  يذ اااعهوذ ةاااحعهوذ ةااا ه عهوه

ه%(ه.19.02(هولابثفمهكأللته 82وبق ه هههذ ر لههياوذهاراهذ ثنةةألته ه(وذ ك   ألا

 اهههذ اار له:ه وث ا يهثنةاا هإهذيفه   األيهوذإلهذيفهذ  أل  ااع(هح ااهوةاايهتخصصـات إداريــة 

ه.(ه له فيذههذ ر لع%22.04ته كألل(هولابثفمه95ثنةةألته هاراهذ هذهياوه

 : ظ اعه لذ  ب عهوذ  نبي عهوثنة هذ  نثبيذتهوهه هوث  يهثنة هذ رقوم تخصصات فنية

(ه29 اههه فايذههذ ر لاعهذ ار لههيااوذهثنةةاألتهفل اعه  ( وكانوذ حألاوبهوذ فلهاع ذ  رقو ألت

 .%(ه له فيذههذ ر لع6.72ته كأللولابثفمه

 
 له (19-3 و ااحهذ مااهويهيياامه هحســب التخصصــات الوظيفيــة  التــي يعممــون بهــا:18-2-3  ه

هبهذ ثنةةألتهذ وظ   عهذ ثله ر قولهبفألهمألاه قوهذ لحوهذ ثأل ل:ثو   ه فيذههذ ر لعهحا

 ههه فيذههذ ر لعهذ ر له ر قولهفله بق ح اه  هوث  يهوظ  عهذ ثهي ا(ه:الوظائف األكاديمية 

ه%ه(ه له فيذههذ ر لع.27.14(هوكأللتهلابثفمه ه117دكأله   عه هذذ وظأل هه

  :وذ ة ه عهوذ  بهوذ ق األاهوذ ث اي  ه هوث  يهوظأل ههذ ث ي ههوذ فلهاعالوظائف المهنية 

%( له فيذهه8.12(هولابثفمه هه35 ههه فيذههذ ر لعهذ ر له ر قولهفلهثقعهذ وظأل ه ههوبق ( 

 ذ ر لعل

 :هوث  يه وظ لهذإلهذيذتهذ  نثق عه(هوكألله هههذ  وظ  لهذإلهذي ا له الههالوظائف اإلدارية 

هذههذ ر لع%(ه له فيه53.59(هولابثفمهكأللتهه ه231 فيذههذ ر لعه 

 :ـــة و بقااا ه اااههههه هوث ااا يهفلااالهذ  نثبااايذتهوذ حألااااوبهوذ بي ماااعهوذ فلهااااع( الوظـــائف الفني

 .%(11.13(ه له فيذههذ ر لعهولابثفم 48ذ  وظ  لهذ  ل  ل ه
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(ه له اااااهههذ  اااااوظ  لهذ ااااار لههيااااااوذهثنةةاااااألته كأله   اااااعه20-3و ظفااااايه ااااالهذ ماااااهويهييااااامه هه

ه(225كألل 

 له له ااهههذ  ااوظ  له االه فاايذههذ ر لااعهذ اار له ر قااوله%(هفاالهحاا52.20 وظااههولااابثفمهكأللااته ه

(ه اااااالهذ اااااار لههياااااااوذه108%(هوااااااارذه رلااااااله له 27.12(هولااااااابثفمه 117فااااااله فااااااله كأله   ااااااعه 

ثنةةاااألته كأله   اااعهعه ر قاااولهفااالهثنةةااافملهوكااار عهكاااأللهذ و ااا هبأل لاااابعه ق اااوظ  لهذ ااار له

هههذ ر له ر قولهفاله%(هفلهح له له 19.02(هولابثفمه 82هياوذهثنةةألته فل عهو ههامه 

(ه وظهه له فيذههذ ر لاعه ر قاوله47%(ه  أله رلله له 8.12(هولابثفمه 35ثنةةألته فل عه 

هفلهثنةةألتهغ يه فل ع.

(هولاااابثفمهكأللاااته95  اااألهبأل لاااابعه قثنةةاااألتهذإلهذي اااعهفكاااألله اااهههذ  اااوظ  لهذ ااار لههيااااواأله ه

(هولااااابثفمهكأللااااته231%(هلهفاااالهحاااا له له ااااهههذ اااار له ر قااااولهفاااالهثنةةااااألتهإهذي ااااعه 2.04 

(ه وظاهه االه فايذههذ ر لااعهذ اار له ر قاولهفاالهوظاأل ههإهذي ااعه اامه136%(هواارذه رلااله له 53.59 

 هيااااوذهثنةةاااألتهإهذي اااعلهواااارذه اااهيه قاااوه لهذ ر ياااعهبااا لهذ ثنةااا هذ  اااهيواهوذ ثنةااا ه

ذ  فلاله  ياعهااقب عه  األه ر اله ؤ ايذتهاااقب عهحاويهإ كألل اعهيفا هك األافهذ ق األعهذ راألمهذ حكااو له

ن يهارذهذ  اكيه الهذ ر ياعهلهوااوهه اثمهذ ثرايهه فاراهذ ر ياعه الهنا يهذنثباأليهب يااولهه ل

هفلهذ  ةيهذ  حق.

ه
ه:حسب فترة الحصول عمى آخر شهادة قبل اإللتحاق بالوظيفة3-2-19  

(ه له فاايذههذ ر لااعهذ حألةااق له قااوه اافألهفه ق  ااعه قااوهذدياايهيباايه21-3 اااثهيه االهذ مااهويهيياامه 

%ه(هو اااأثله51.1(هولاااابثفمهكأللاااته ه220كاااألله ه2000–ه2004 اااعهفااالهذ  ثااايفهإ ثحاااأليفمهبأل وظ 

(هه100و اااههامه ه1983 ه–ه1994براااهامه فااايذههذ ر لاااعهذ حألةاااق له قاااوه ااافألهذتهفااالهذ  ثااايفه
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%ه(ه له فيذههذ ر لعهلهفلهح لهكألله هههه فيذههذ ر لعهذ حألةق له قوه فألهذتهه23.2ولابثفمه ه

%ه19.7(هولاابثفمه ه85كألله ههامه هه1995ه-1999حكو  عه ق  عههيبيهإ ثحأليفمهبأل وظ  عهذ 

اااه 1982له  األه فاايذههذ ر لااعهذ  قثحقا لهبأل هيذاااعهيبايهثر  االفمهفاالهذ وظ  اعهفاالهذ  ثاايفهبا له ااألمهه  (

ه%ه(ه له فيذههذ ر لعه.6.0(هولابثفمه  26فكألله ههامه ه 1966

ه
هفة:حسب تاريخ الحصول عمى آخر شهادة بعد اإللتحاق بالوظي3-2-20  

(ه له ههه فيذههذ ر لعهذ حألةاق له قاوهآنايه افألهفه ق  اعهبراههإ ثحاأليفمه22-3 ظفيهذ مهويهييمه 

%ه(هب ل ااألهكااألله ااهههذ  ااوظ  له53.7(هولااابثفمه 231كااألله ه2000-2004بأل وظ  ااعهفاالهذ  ثاايفه

(هولااابثفمه ه140كااألله ههه1995ه–ه1999ذ حألةاق له قااوهآناايه افألهفه الااألاهذ وظ  ااعهفالهذ  ثاايفه

ه(ه له فيذههذ ر لعه.%هه32.4

(هولااابثفمه هه50فكااألله ه1983ه–ه1994  ااأله ااهههذ حألةااق له قااوه اافألهذته ق  ااعهناا يهذ  ثاايفه

له  األه فايذههذ ر لاعهذ حألةاق له قاوه افألهذته ق  اعهفالهذ  ثايفه األهبا له  %ه(ه اله فايذههذ ر لاع11.6

ه%ه(ه له فيذههذ ر لع.2.3(هولابثفمهكأللته ه10كألله ه 1966اهه 1982

(ههذ  ايقهفالهذ  ثايذتهذ ثالهحةايهف فاألهإ ثحاألقهه ق اوظ  لهب ؤاااألته23-3 مهويهييم و و حهذه

ذ ثرقاا مهذ رااأل له االهح اااهفثاايفهذ حةااويه قااوهآناايه اافألهفهيباايهذ ثر اا لهوبرااههذ ثر اا لهفاالهذ وظ  ااعله

(هف ألهفوقهذ هذههف فاألهذ حةاويه قاوه افألهذتهمأل ر اعهويب األه1995و ظفيه لهذ  ثيفه ألهب له ألمه 

هذإل ث أل ذتهذ نألةعهبقأللولهذ نه عهذ  هل عه.وهققهذعاث ألهفه لهذ حوذف هكأللهر عه له ل 

ه
هحسب المسمى الوظيفي عند التعيين:3-2-21  

ثو  ااا ه فااايذههذ ر لاااعهحاااابه اااا  ألثفمهذ وظ   اااعهوذ ثااالهماااألاته قاااوه(ه24-3 ظفااايهذ ماااهويهييااامه ه

هذ لحوهذ ثأل ل:
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 :لهذ ااار له ح قاااولهذيث اااألعه اااهههذ  اااوظ هإ اااو  ااا يهذ ماااهويهمســـمى وظيفـــي موظـــف مهنـــي 

 ااا  ألته فل ااعه لااههثر  االفمهكأل   ي اا لهوذ  فلهااا لهوذد بااألاهوذ ةاا أله عهوفلاالهذ  نثباايذته

(هه115وفللهذد رعهو نةأل  لهذ ثنه يهوذدنةأل   لهذعمث أل   لهوذ ق ألاهوكألله ههامه ه

 %ه( له فيذههذ ر لع.ه26.7ولابثفم ه

 ذ  وظ  لهذ ر له ح قوله ا وه فيذههذ ر لعه لهه:هوةيه ههمسمى وظيفي رئيس شعبة

ه%ه(ه له فيذههذ ر لع.ه24.8(هولابثفمه ه107وظ  لهي  اه ربعه ه

 :بق ه هههذ  وظ  له فيذههذ ر لعهذ ر له ح قوله ا وهوظ  لههمسمى وظيفي رئيس قسم

 %ه(ه له فيذههذ ر لعه.ه15.3(هولابثفمه ه66 لههثر  لفمهي  اهيامه ه

 :ذ  وظ  له فيذههذ ر لعهذ ر له ح قوله ا وه ه يه ههه وةيهمسمى وظيفي مدير دائرة

 .%ه(هه6.3(هولابثفمه هه27هذ يفه ه

  :ههه فيذههذ ر لاعهذ ار له ح قاوله اا وه اه يه ه ي اعه لاهه  بق مسمى وظيفي مدير مديرية 

 %ه(ه له فيذههذ ر لعه.ه0.7(هولابثفمه ه3ثر  لفمه ه

 ه3ح قوله ا وه ه يه ألمه ه:هوةيه ههه فيذههذ ر لعهذ ر له مسمى وظيفي مدير عام)

ه%ه(ه له فيذههذ ر لعه.ه0.7ولابثفمه ه

بق ه هههذ ر له ح قوله ا وهوظ  له هياه له فيذههذ ر لعه هههمسمى وظيفي مدرس: 

ه%ه(ه له فيذههذ ر لع.ه25.5(هولابثفمه ه110

ه
 حسب المسمى الوظيفي الحالي لمموظفين )بعد حصولهم عمى شهادات عممية (:  3-2-22  

ثو  ااا ه فااايذههذ ر لاااعهحاااابهه له ااااثهيهه(25-3ذ ماااهويهييااامه فااالهه ذ  ؤ ااايذتهذ اااوذيهف لاااألاه قاااوب 

ه:ته قوهذ لحوهذ ثأل لكأللذ وظ   عهبرههحةو فمه قوهآنيه فألهفه ق  عههم ا  ألثف
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  :اههه فايذههذ ر لاعهذ ار له ح قاوله اا وه وظاهه فلاله ه بقا مسمى وظيفي موظـف مهنـي 

 ذ ر لع.ه%ه( له فيذهه19.7(هولابثفمه هه85

  :هههذ  وظ  له فايذههذ ر لاعهذ ار له ح قاوله اا وهي ا اههوةيمسمى وظيفي رئيس شعبة 

%ه(هلويب اااااأله كاااااولهذيث اااااألعه اااااهههااااااراهذ   اااااعهذ  قثحقاااااعهه30.1(هولاااااابثفمه هه130 اااااربعه ه

ب ؤاااااألتهذ ثرقااا مهكاااولهااااراهذ   اااعهثاااأثلهفااالهآنااايههيماااألتهذ ااااقمهذ اااوظ  لهوعه وماااههفيةاااعه

  لهإعه االهناا يهذ حةااويه قااوه اافألهذتهمأل ر ااعلهوذعاااث ألهفه االه  ااأل فمهلحااوهذ ثقااهمهذ ااوظ

 ث ي رألتهيأللولهذ نه عهذ  هل عه.

 :بقاا ه ااههه فاايذههذ ر لااعهذ اار له ةاابحوذه ح قااوله ااا وهوظ  االههمســمى وظيفــي رئــيس قســم

 %ه(ه له فيذههذ ر لع.هه 20.8(هولابثفمه هه90ي  اهيامهبرههحةو فمه قوهآنيه فألهفه ه

 وةايه اههه فايذههذ ر لااعهذ ار له ةابحوذه ح قاوله اا وهوظ  االههائــرة:مسـمى وظيفـي مـدير د

 %ه(هل له فيذههذ ر لعهه3.4(هولابثفمه هه15 ه يههذ يفهبرههحةو فمه قوهآنيه فألهفه ه

 :بق ه هههذ  وظ  له له فيذههذ ر لعهذ ر له ةبحوذه ا وه ه يههمسمى وظيفي مدير مديرية

 %ه( له فيذههذ ر لع.هه1.3ولابثفمه ه(ههه6 ه ي عهبرههذ حةويه قوهآنيه فألهفه ه

 ه5:هوةايه اههه فايذههذ ر لاعهذ ار له ح قاوله اا وه اه يه األمه ههمسـمى وظيفـي مـدير عـام)

ه%ه(ه له فيذههذ ر لع.ه1.1ولابثفمه ه

 :بقااا ه اااههه فااايذههذ ر لاااعهذ ااار له ح قاااوله اااا وهوظ  اااله اااهياهبراااهههمســـمى وظيفـــي مـــدرس

%ه( االه فاايذههه23.2(هولااابثفمه هه100 ههحةااو فمه قااوهآناايه اافألهفه ق  ااعه الااألاهوظ  ااثفم

 ذ ر لع.

ه
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(هحاهواهث   ايهفاالهذ  اا  ألتهذ وظ  اعه ق اوظ  لهبراههحةاو فمه قااوه26-3و و احهذ ماهويهييام 

 اافألهذته ق  ااعهح اااهكااألله ااهههذ  ااوظ  لهذ اار له ح قااوله ااا  ألته فل ااع ه وظااهه فلااله( لااهه

ثباايذتهوفلاالهذد اارعهو نةااأل  لهثر  االفمهكأل   ي اا لهوذ  فلهااا لهوذد بااألاهوذ ةاا أله عهوفلاالهذ  ن

(ه االه فاايذههذ ر لااعهولااابثفم هه115ذ ثنااه يهوذدنةااأل   لهذعمث ااأل   لهوذ ق ااألاهوكااألله ااههامه ه

فلهح له ةبحه ههه فيذههذ ر لعهذ ر له ح قوله اا وه وظاهه فلالهه%ه( له فيذههذ ر لع.ه26.7

 ر لااعهلهويااهه  ااايه%ه( االه فاايذههذه19.7(هولااابثفمه هه85برااههحةااو فمه قااوه اافألهذته ق  ااعه ه

 ر عهبحةويه ههه لفمه قوه ا  ألته ثقه عهوظ   ألهكي  اه ربعه وهي  اهيام.

(هولاابثفمه ه107 بق ه ههه فيذههذ ر لعه لهذ  وظ  لهذ ر له ح قوله ا وهوظ  لهي  اه ربعه ه

%ه(ه له فيذههذ ر لاعه لاههثر  الفمههو ةابحه اهههذ  اوظ  له اله فايذههذ ر لاعهذ ار له ح قاولهه24.8

%ه(هويب ااألهه30.1(هولااابثفمه هه130 ااا وهي اا اه ااربعههبرااههحةااو فمه قااوه اافألهذته ق  ااع ه

 كاااولهاااارذهذ ث   ااايهفاااله اااهههذ  اااوظ  لهذ ااار له ح قاااوله اااا وهوظ  ااالهي ااا اه اااربعهكاااأللهبااااببه

ب ل ألهبق ه هههذ ر لهذ  وظ  له فيذههذ ر لاعهذ ار له ح قاولهلهحةو فمه قوه فألهذته ق  عه ثقه عه

%ه(ه له فيذههذ ر لعهلهوث  يهبرههه15.3(هولابثفمه ه66ر  لفمهي  اهيامه ه ا وهوظ  له لههث

%ه(ه اله فايذههذ ر لاعلهه 20.8(هولاابثفمه هه90حةاويه فايذههذ ر لاعه قاوه افألهذته ق  اعهإ اوه ه

وارذه هيه قوهحهواهث  يذتهفالهذ  اا وهذ اوظ  لهدفايذههذ ر لاعهلث ماعه حةاو فمه قاوه افألهذته

ه ق  عه.

ه
(هولااابثفمه هه27ذ  ااوظ  له فاايذههذ ر لااعهذ اار له ح قااوله ااا وه ااه يههذ اايفهفكااألله ههوبأل لااابعه رااهه

%ه(هو ةاااابحه ااااههه فاااايذههذ ر لااااعهذ اااار له ةاااابحوذه ح قااااوله ااااا وهوظ  ااااله ااااه يههذ اااايفهبرااااههه6.3

%ه(هل ااااله فااايذههذ ر لااااعهلهوياااهه  ااااايهااااارذهه3.4(هولاااابثفمه هه15حةاااو فمه قااااوهآنااايه اااافألهفه ه
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ر له ح قااوله ااا وه ااه يههذ اايفهبحةااو فمه قااوهثيي ااألتهوظ   ااعهذعلن األههفااله ااهههذ  ااوظ  لهذ اا

هإ وه ه يه ه ي عه وه ه يه ألمه وهيب ألهثيكفمه قوظ  عهذ حكو  عه.

ه
(ه3  ألهف  أله ثرقاقههباأفيذههذ ر لاعهذ ار له ح قاوله اا وه اه يه ه ي اعهفكاألله اههامه لاههثر  الفمه ه

وظ  له اله فايذههذ ر لاعهذ ار له ح قاوله اهههذ  اه%ه(ه له فيذههذ ر لعهلب ل أله ةبحه0.7ولابثفمه ه

%ه( اله فايذههذ ر لاعلهه1.3(ههولاابثفمه هه6 ا وه ه يه ه ي عهبرههذ حةويه قوهآنيه فألهفه ه

هويب ألهمألاتهاراهذ   ألهفه لهذ  وظ  لهذ ر له ح قوله ا وه ه يههذ يف.ه

لهوياههث  ايهاارذه%ه(ه0.7(هولابثفمه ه3 بق هه ههه فيذههذ ر لعهذ ر له ح قوله ا وه ه يه ألمه ه

%ه(هبرااههذ حةااويه قااوه اافألهذته ق  ااعله  ااأله  اا يهإ ااوهه1.1(هوكأللااتهلااابثفمه ه5 ههذ رااهههإ ااو

 لثقأليه ههه لهذ  وظ  لهإ وه ا وه ه يه ألمههبرههحةو فمه قوه فألهذته ق  ع.إ

(هولاااابثفمهه110فااالهحااا لهكاااألله اااهههذ ااار له ح قاااوله اااا وهوظ  اااله اااهياه اااله فااايذههذ ر لاااعه هه

 فاايذههذ ر لاااعهيباايهحةااو فمه قاااوه اافألهذته ق  اااعهلهفاالهحاا لهلقااا هااارذهذ راااههه%ه(ه االهه25.5 

براههحةاو فمه قااوهآنايه افألهفه ق  اعه الااألاهه%ه(ه اله فاايذههذ ر لاعه23.2(هولاابثفمه هه100إ او 

هوظ  ثفمهويب أله  ايهارذهذ لق هبثحويهم اه لفمهإ وهوظأل ههإهذي عهفلهل ألقه  قفمهذ ثيبويه.

 
  متغيرات الدراسة:3-3  

 واراهذ  ث  يذتهال: وذ  اثققع   يهارذهذ م اه لهذ هيذاعه ي أله  ث  يذتهذ هيذاعهذ ثألبرع 

 المتغيرات المستقمة:3-3-1  

 :هو هه اثو ألله ركيهله لاوه(.هالجنس
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  ه34_28 ااألمهلهوهذ  اااثوىهذ اااألللهه27_21:هو ااههن اااه اااثو ألته هذ  اااثوىهذدويهالعمــر

 ااألمهلهوذ  اااثوىهذ ناااأل اهه48_42اااثوىهذ يذبااا ه ااألمهلهوذ  ه41_35 ااألمهوذ  اااثوىهذ األ ااااه

هف ألهفوق(.ه– ألمه49

 :) لهه1600_1000و اااااااااههاااااااااا اه ااااااااااثو ألته هذدويه ااااااااالهالراتـــــــــب الشـــــــــهري) شـــــــــيكل

 ف ألهفوقه(ه..هه–ه2000لهوذ  اثوىهذ األ اهه2000_1601وذ األلل

 : و هه اثو ألله ه  عهلهغ فه(همكان السكن 

 : ه لعهله ن مه(و هها اه اثو ألته هيي عهلههمكان اإلقامة  

  كأللهذ اكلهفلهذ  حألفظألت:ه-*

 : و هه يب ه اثو ألته ه   به.ه ث وجه.ه  ققهله ي ي(هالحالة االجتماعية 

 : و هه اثو ألله:ه يي عهله ه لعه(همكان العمل 

 : ــاريخ اإللتحــاق بالعمــل ف ااألهه–ه1995(لهوذ اااأللله هه1994_1974و ااهه اااثو ألله هذدويهت

 فوق(.

ه
هتابعة:المتغيرات ال3-3-2  

 ومهه قهيذاعه ث  يهثألب هوذحاههإ ثحاألقه اوظ لهذ ق األعهذ راألمهذ حكاو لهب ؤاااألتهذ ثرقا مهذ راأل لهه

هوذ رأل ل.

ه

ه

ه

ه



 70 

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

 ممحق جداول الفصل الثالث 3-4

ه و حهثو   ه مث  هذ هيذاعهوذ لابعهذ   و عه كيهو ذيف:ه(1_3مهويهييمه 
 

 ذ لابعهذ   و ع  هههذ  وظ  ل ذ و ذيف

 0.81 521 ذ ث ي رلذ  مقاه

 3.44 2203 لهذ  وظ  لهذ رألمذه وه

 2.61 1675 و ذيفهذ هذنق ع

 0.75 483  مقاهذ ق ألاهذد قو

 0.71 458 و ذيفهذ حكمهذ  حقل

 2.41 1545 و ذيفهذ  أل  ع

 5.54 3547 و ذيفهذدويأله

 0.85 549 و ذيفهذعيثةأله

 0.63 406 و ذيفهذ ثن   هوذ ثرألولهذ هو ل

 3.12 1996 ذد  أليهذ رأل عهوذإلاكأللو ذيفه

 3.12 1996 و ذيفهذ  يذ ع

 0.91 586 و ذيفهذ ث و ل

 53.16 34000 و ذيفهذ ثيب عهوذ ثرق مهذ رأل ل
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 14.07 9000 و ذيفهذ ةحع

 1.56 1004 و ذيفهذ  ؤولهذعمث أل  ع

 1.37 880 و ذيفهذ ر ي

 0.14 414 و ذيفهذإل  مهوذ اقألفع

 0.78 504 ذ األيو ذيفهذ ا ألحعهوه

 1.5 663 و ذيفهذ  بألبهوذ ي أل ع

 0.75 484 و ذيفهذ لقيهوذ  وذة ت

 0.99 635 و ذيفهذ بي ههوذعثةألعت

 0.62 400 و ذيفهذ رهي

 %100 63951 ذ  م وع

ه

 2003العههذ  ةهيه:ه ق ألتهذ  مقاهذ ث ي رلهذ  قا  لل*

 

هثو   ه فيذههذ ر لعهحابهذ ملا:ه(2_3مهويهييم 

ه
 ذ لابع ذ رهه  ملاذ

 64.3 277 ركوي

 35.7 154 إلألا

 100 437 ذ  م وع

 
 ذإللألا(هواله  قوه لهلابعه%64.3بق تهلابعهذ ركويه * 
 

 

 

هو   ه فيذههذ ر لعهحابهذ ر يث:هه(3_ه3مهويهييمه 

ه
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 ذ لابع ذ رهه ذ   عهذ ر ي ع

 18.6 80 27اهههه 21 له

 40.1 173 34اهههه 28   له

 29.7 128 41ههاهه 35 لهه

 9.5 41 48اهههه  42 لهه

 2.8 9 ف ألهفوقهه 49 لهه

 100 431 ذ  م وع

 

ه%(88 ه41_21بق تهلابعهذ  وظ  له لهذ   عهذ ر ي عه* 

هو   ه فيذههذ ر لعهب لهذ   عهوغ فث:هه(3_4مهويهييمه 

ه
 ذ لابع ذ رهه ذ  ل قع

 82.8 357 ذ   عهذ  يب ع

 17.2 74 ي ألعهغ ف

 100 431 ذ  م وع

ه

هغ فهكألل(ه له فيذههذ ر لعهواله  قوه لهلابعها82.8ذ   عهذ  يب عه هكألل*هوةقتهلابعها
 

ه

ه

ه

ه
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هذ اكلهكأللثو   ه فيذههذ ر لعهحابه :هه(5_3مهويهييم 

ه
 ذ لابع ذ رهه  كأللهذ اكل

 46.4 200  ه لع

 28.8 124 يي ع

 24.8 107  ن م

 100 431 ذ  م وع

ه
ه(46.4عهذ قر له اكلولهفلهذ  ه لعه *بق تهلابعه فيذههذ ر ل

 

 

هألتثو   ه فيذههذ ر لعهحابهذ اكلهفلهذ  حألفظ:هه(6_3 مهويهييمه
ه

 ذ لابع ذ رهه ذ  حألفظع

 14.8 64 ذ نق ي

 12.1 52 مل ل

 10.9 47 ب ته حم

 10.0 43  و كيم

 10.0 43  ه لعهغ ف

 9.7 42 لألبقا

 8.6 37 يقق ق ع

 7.0 30 يذمهذهلل

 4.4 19  ي حأل

 4.2 18 اق  ت

 3.0 13   أليهغ ف

 1.4 6 له ولاألن

 1.2 5 وا هغ ف

 0.9 4 يفح
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 0.9 4  وبألا

 0.7 3 ذ قها

 0.2 1 ه يهذ بقح

 100 431 ذ  م وع

 

(ه له فيذههذ ر لعهفله حألفظألتهذ نق يهلهمل لهلهب ته حمهله و كيمهله ه لعهغ فه83.1 اكله * 
هلهلألبقاهلهيقق ق عهلهيذمهذهلل

هه

ه

ه

ه

هثو   ه فيذههذ ر لعهحابهذ حأل عهذعمث أل  ع:ه(7_3 مهويهييمه

ه
 ذ لابع ذ رهه ذ حأل عهذعمث أل  ع

 70.5 304  ث وج

 25.8 111    ب

 1.9 8   قق

 1.9 8  ي ي

 100 431 ذ  م وع

 

ه(70.5*هكأللتهلابعهذ  ث وم له له فيذههذ ر لعه 

ه

ه
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ه

ه

هذ ر ي يي عه/ه ه لع(هأللكثو   ه فيذههذ ر لعهحابه :ه(8-3 مهويهييم

ه
 ذ لابع ذ رهه  كأللهذ ر ي

 84.7 365  ه لع

 15.3 66 يي ع

 100 431 ذ  م وع

 

ه%(ه له فيذههذ ر لع84.7*هبق ه ههه فيذههذ ر لعهذ قر له ر قولهفلهذ  ه لعه 

هثو   ه فيذههذ ر لعهحابهذ  حألفظعهذ ثله ر قولهبفأل:هه(9_3 مهويهييمه

ه
 ذ لابع ذ رهه ذ  حألفظع

 14.6 63  ه لعهغ ف

 13.5 58 ذ نق ي

 12.3 53 يذمهذهلل

 10.9 47 مل ل

 10.9 47 ب ته حم

 9.7 42  و كيم

 8.8 38 يقق ق ع

 7.9 34 لألبقا

 4.4 19  ي حأل

 3.7 16 اق  ت

 0.9 4 نأله ولا

 0.9 4  وبألا

 0.7 3 ذ قها

 0.2 1 ه يهذ بقح
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 0.5 2 ي مهلأليةع

 100 431 ذ  م وع

ه
ذهللهوهمل لهوب اته حامهو او كيمهه ل  قفمهفله هلهغ فهوذ نق يهويههكأللبعهذ  وظ  لهذ قر له *لا

ه%(ه له فيذههذ ر لع88.6يقق ق عهولألبقاه 

ه

 

 

ه

ه
هثو   ه فيذههذ ر لعهحابهذ و ذيفهذ ثله ر قولهبفأل:ه(10-3 مهويهييمه

ه
 ذ لابع ذ رهه ذ و ذيف

 37.8 163 ذ ثيب عهوذ ثرق م

 16.0 69 ذ ةحع

 8.6 37 ذ هذنق ع

 4.4 19 ذ  يذ ع

 4.2 18 ذدويأله

 3.2 14 ذإل  م

 2.8 12 ذ  أل  ع

 2.8 12 ذ ر ي

 2.6 11 ذ  مقاهذ ث ي رل

 2.3 10 ذ حكمهذ  حقل

 2.1 9 ذ  بألبهوذ ي أل ع

 2.1 9 ذإلاكألل

 2.1 9 ذ  ؤولهذعمث أل  ع

 1.6 7 ذعثةألعت

 1.2 5 ه و لهذ  وظ  ل
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 1.2 5 ذ ث و ل

 0.9 4 ذعيثةأله

 0.9 4 ذ ثرق مهذ رأل ل

 0.9 4 ذ ق ألاهذد قو

 0.7 3 ذ رهي

 0.7 3 ذ ا ألحع

 0.5 2 ذ اقألفع

 0.2 1 ذ  وذة ت

 0.2 1 ذ ثن   

 100 431 ذ  م وع

ه

ه%(62.4*هلابعهذ رأل ق لهفلهو ذيفهذ ثيب عهوذ ثرق مهوو ذيفهذ ةحعهوو ذيفهذ هذنق عه 
 

هفمهبأل ر يهإ ثحألي فيذههذ ر لعهحابهثألي خههثو   :هه(11-3 مهويهييمه
ه

 ذ لابع ذ رهه العهذإل ثحألقهبأل ر ي

 6.6 30 1994اه 1974 له

 93.4 401 2004اه 1995 لهه

 100 431هذ  م وع

ه

*هلااابعهذ  ااوظ  لهذ قاار لهذ ثقااوذهبأل ر اايهفااله ؤااااألتهذ اااق عهذ و ل ااعهذ حكو  ااعهفاالهذ  ثاايفه ااألب له

ه%(93.4 ه2004 – 1995 ألم

ه
ه
ه
ه
ه
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ه
هثو   ه فيذههذ ر لعهحابهذ يذثبهذ  فيي:هه(12-3مهويهييمه 

ه
 ذ لابع ذ رهه ذ يذثبهذ  فيي

 26.5 114 1600اهه 1000 له

 39.2 169 2000اههه 1601 له

 34.3 148 اهف ألهفوقهه  2000

 100 431 ذ  م وع

ه

ه%(ه65.7  كيه ه2000_ه1000*هلابعهذ  وظ  لهذ قر لهيوذثبفمه له
ه
ه

هيلوذتهذ ثوظ هثو   ه فيذههذ ر لعهحابه:هه(13-3 مهويهييمه
ه

 ذ لابع ذ رهه ذه لفألوهذ مفعهذ ثلهمألؤه

 0.69 3  لظ عهذ ثحي يهذ  قا  ل ع

 80.5 347 ذإلهذيفهذ  هل عهذإلايذ  ق ع

 6.69 30 اوقهذ ر يهذإلايذ  قل

 2.32 10 اوقهذ ر يهذ  حقل

 3.48 15 ذدي أليهذ ريب ع

 0 0 ذدي أليهذدملب ع

 1.16 5  لظ ألته اق عه حق ع

 لظ ألتهغ يهحكو  عهه

  ملب ع(

0 0 

 0.23 1    أليهحيف

 5.10 22  أل يه لهذ ر ي

 100 431 ذ  م وع

ه
%(ه اله فايذهه80.5*هبق تهلابعهذ  وظ  لهذ قر لهكاأللوذه ر قاوله اهىهذإلهذيفهذ  هل اعهذإلاايذ  ق عه 

هذ ر لع
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هبأل وظ  عه ثحألقابهذ  ؤايهذ رق له لههذإلثو   ه فيذههذ ر لعهح:هه(14-3 مهويهييمه
ه

 ذ لابع ذ رهه ذ  ؤايهذ رق ل

 42.5 183 هبقومه ثوا 

 33.8 146 بكأل وي وا

 20.0 86 لو عه أل عألا

 1.9 8 هبقومه أل ل

 1.9 8  ألماث ي

 100 431 ذ  م وع

فمهإ ثحأليه لههو ألماث يه*هلابعهذ  وظ  لهذ قر له ؤا ثفمهذ رق  عههبقومه ثوا هوبكأل وي وا

ه%(76.3بأل وظ  عه 

هثو   ه فيذههذ ر لعهحابهذ  ؤايهذ رق لهبرههذإل ثحألقهبأل وظ  ع:هه(15-3مهويهييمه 
 

 ذ لابع ذ رهه ذ  ؤايهذ رق ل

 60.0 259 بكأل وي وا

 14.8 64 هبقومه ثوا 

 14.2 61  ألماث ي

 7.9 34 ذ األلو عهذ رأل ع

 1.6 7 هبقومه أل ل

 1.4 6 هكثويذا

 100 431 ذ  م وع

 

 لابعهذ  وظ  لهذ قر له ؤاقفمهذ رق لههبقومه ثوا هوبكأل وي واهو ألماث يهبرههإ ثحأليفمه

 %(89بأل وظ  عه 

ه
ه
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 و ااااحهذ  ااايقهبااا لهذ  اااافألهفهذ رق  اااعهذ  حةاااقعه ق ااااوظ  له لاااههذ ثر اااا له:هه(16_3ماااهويهييااامه 
هو فألهثههفلهذ ويتهذ حأل ل

ه
   فألهفهذ رق  عهذ  حةقعه ق وظ  لهفلهذ ويتهذ حأل لذ ذ  فألهفهذ رق  عهذ  حةقعه ق وظ  له لههذ ثر  ل

 ههه ذ  فألهف

 ذ  وظ  ل

 ههه ذ  فألهف ذ لابع

 ذ  وظ  ل

 ذ لابع

 %7.9 34 لو عه أل عألا %20.0 86 لو عه أل عألا

 %14.8 64 هبقومه ثوا  %42.5 183 هبقومه ثوا 

 %60.0 259 بكأل وي وا %33.8 146 بكأل وي وا

 %1.6 7  أل لههبقوم %1.9 8 هبقومه أل ل

 %14.2 61  ألماث ي %1.9 8  ألماث ي

 %1.4 6 هكثويذا %00 0 هكثويذا

 %100 431 ذ  م وع %100 431 ذ  م وع

ه
ه(15_3(هو 14_3(ه  ثقه لهذ مهو  له 16_3مهويهييمه 

هبفألهذ ثحقوذثو   ه فيذههذ ر لعهحابهذ مأل رعهذ ثله:هه(17_3مهويهييمه 
ه

 ذ لابع ذ رهه ذ مأل رع

 67.8 292 ذ   ثوحعذ قهاه

 14.4 62 ذ لمأل 

 4.9 21 ب يه  ت

 3.0 13 ذإلا   ع

 2.8 12 ذديهل ع

 1.4 6 ذد اي

 1.4 6 كق عهفقا  ل

 1.2 5 ثولا

 1.2 5 ذبوه ا

 0.5 2 ب ته حم

 0.5 2 ه فل

 0.2 1 ذ نق ي

 0.2 1   له  ا

 0.2 1 ذ قألايف
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 0.2 1 ذ مأل رعهذد ي ك ع

 0.2 1 ذديةو

 100 431   م وعذ

ه
 ه(%76.8بمأل رعهذ قهاهذ   ثوحعه الألاهوظ  ثفمه هذ ثحقوذلابعهذ  وظ  لهذ قر له

ه

ه

ه
ه
ه
ه
ه
ه

هثو   ه فيذههذ ر لعهحابهذ ثنة هذ ريههياواه الألاهذ وظ  ع:هه(18_3مهويهييمه 
ه

 ذ لابع ذ رهه ذ ثنة 

 %52.20 225 ثنةةألته كأله   ع

 %19.02 82 ثنةةألته فل ع

 %22.04 95  عثنةةألتهإهذيه

 %6.72 29 ثنةةألتهفل ع

 %100 431 ذ  م وع

 

  ه%(52.20لابعهذ  وظ  لهذ قر لههياوذهثنةةألته كأله   عه

ه
ه
ه
ه
ه
ه
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ه
هذ ثله ر قولهبفألهذ ثنةةألتهذ وظ   عثو   ه فيذههذ ر لعهحابه:هه(19_3مهويهييمه 

ه
  لابعذ  رههذ  وظ  عذ

 %27.14 117 ظأل هه كأله   عوه

 %8.12 35 ظأل هه فل عوه

 %53.59 231 نةةألتهإهذي عث

 %11.13 48 نةةألتهفل عث

 %100 431   م وعذ

 
 ه%(27.14ابعهذ  وظ  لهذ قر له ر قولهفلهثنةةألته كأله   عه ل

ه
ه
ه

هو حهذ ر يعهب لهذ ثنة هذ رق لهوذ ثنة هذ وظ  ل :هه(20_3هويهييمه م
ه

  وظ  عهذ ثله ر قولهبفألذ  ثنة هذ ريههياواذ

  لابعذ  رههذ  وظ  عذ لابع ذ  رههذ  ثنة ذ

 %27.14 117 ظأل هه كأله   عوه %52.20 225 نةةألته كأله   عث

 %8.12 35 ظأل هه فل عوه %19.02 82 نةةألته فل عث

 %53.59 231 نةةألتهإهذي عث %22.04 95 ذي عهنةةألتهإث

 %11.13 48 نةةألتهفل عث %6.72 29 نةةألتهفل عث

 %100 431   م وعذ %100 431   م وعذ

ه
ه(19_3(هوه 18_3(ه  ثقه لهذ مهو  له 20_3هويهييمه م
 

ه
ه
ه
ه
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و   ه فيذههذ ر لعهحابهثألي خهذ حةويه قوهآنيه فألهفه ق  عهي يهث:هه(ه21_3هويهييمه م
همهبأل وظ  عف ثحأليإ
ه

ألي خهذ حةويه قوهآنيهث

  فألهف

  لابعذ  رههذ

 6.0 26 1982ه-1966ل 

 23.2 100 1994ه-1983ل 

 19.7 85 1999ه–ه1995ل 

 51.1 220 اهف ألهفوقه 2000له 

 %100 431   م وعذ

 

 مهبأل وظ  اعهفالهذ  ثايفه الهف ثحأليإابعهذ  وظ  لهذ قر لهحةقوذه قوه فألهذته ق  عهيبيهل
ه%(51.1ألهفوقه  فه2000 ألمه

 
ه

 ثحألقهو   ه فيذههذ ر لعهحابهثألي خهذ حةويه قوهآنيه فألهفهبرههذإلث:هه(22_3هويهييمه م
هبأل وظ  ع

ه
  لابعذ  رههذ  حةويه قوهذ  فألهفألي خهذث

 0 0 1982ه-1966ل 

 13.9 60 1994ه-1983ل 

 32.4 140 1999ه-1995ل 

 53.7 231 اهف ألهفوقه 2000له 

 100 431   م وعذ

 
 مهبأل وظ  عهفلهذ  ثيفهه لهف ثحأليإعهذ  وظ  لهذ قر لهحةقوذه قوه فألهذته ق  عهبرههبال

ه%(53.7ف ألهفوقه ه2000 ألمه
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هو حهذ  يوقهب لهذ  وظ  له لهح اهفثيفهذ حةويه قوهآنيه فألهف :هه(23_3مه هههويهييم
ه
ألي خهحةويهذ  وظهه قوهآنيه فألهفهيبيهث

 ذ ثر  ل

 ألي خهحةويهذ  وظهه قوهآنيه فألهفهبرههذ ثر  لث

ألي خهذ حةويه قوهآنيهث

  فألهف

ألي خهذ حةويه قوهآنيهث  لابعذ  رههذ

  فألهف

  لابعذ  رههذ

 %0 0 1982اهه 1966له  %6.0 26 1982اهه 1966له 

 %13.9 60 1994اهه 1983له  %23.2 100 1994اههه1983له 

 %32.4 140 1999اهه 1995له  %19.7 85 1999اهه 1995له 

 %53.7 231 اهف ألهفوقه 2000 له  51.1 220  ألهفوقفاهه 2000له 

 %100 431   م وعذ %100 431   م وعذ

ه

 ه(22_3(هوه 21_3 مهو  له (ه  ثقه لهذ23_3هويهييمه م

ه
هو   ه فيذههذ ر لعهحابهذ  ا وهذ وظ  له لههذ ثر  لث:هه(24_3هويهييمه م

ه
  لابعذ  رههذ   ا وهذ وظ  لذ

 26.7 115 وظههإهذيي 

 25.5 110 هيا 

 24.8 107   اه ربعيه

 15.3 66   اهياميه

 6.3 27 ه يههذ يف 

 0.7 3 ه يه ه ي ع 

 0.7 3 ه يه ألم 

 100 431 وع  م ذ

ه
  وهوظ  ااااله وظااااههإهذييه ااااا وهااااالااااابعهذ  ااااوظ  لهذ قاااار له ح قااااوله لااااههثر  اااالفمه 

ه%(52.2هيا  

ه
 وظ  لهذ حأل له هبرههذ ثنيجه لهذو   ه فيذههذ ر لعهحابهذ  ا وهث:هه(25_3هويهييمه م

هذ  ؤااعهذ ثرق   ع(
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ه
  لابعذ  رههذ   ا وهذ وظ  لذ

 30.1 130   اه ربعيه

 23.2 100 هيا 

 20.8 90   اهياميه

 19.7 85 وظههفلل 

 3.4 15 ه يههذ يف 

 1.3 6 ه يه ه ي ع 

 1.1 5 ه يه ألم 

 100 431   م وعذ

ه
مهف ثحأليإ*هلابعهذ  وظ  لهذ قر له ح قوله ا وهوظ  لهي  اه ربعهو ا وه هياهبرهه

 %(53.3) ؤااألتهذ ثرق مب

ألثفمه لهه  لعه لههثر  لفمههو اا  ألته فيذههذ ر   لهب  يقهذو حه :هه(26_3هويهييمه م
هحةو فمه قوهآنيه فألهف

ه

 

   25_3(هوه 24_3 ثقه لهذ مهو  له) 

   ا وهذ وظ  لهبرههذ حةويه قوهآنيه فألهفذ   ا وهذ وظ  له لههذ ثر  لذ

  لابعذ  رههذ   ا وهذ وظ  لذ  لابعذ  رههذ ل  ا وهذ وظ  ذ

 19.7 85 وظه  26.7 115 وظه 

 30.1 130   اه ربعيه 24.8 107   اه ربعيه

 20.8 90   اهياميه 15.3 66   اهياميه

 3.4 15 ه يههذ يف  6.3 27 ه يههذ يف 

 1.3 6 ه يه ه ي ع  0.7 3 ه يه ه ي ع 

 1.1 5 ه يه ألم  0.7 3 ه يه ألم 

 23.2 100 هيا  25.5 110 هيا 

 %100 431   م وعذ %100 431   م وعذ
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 الفــصل الــرابــع

 نتائج التحميل اإلحصائي
 : مقدمة 4-1 

يهدؼ هذا الفصؿ إلى عرض النتائج اإلحصائية  التي توصمت إليها الدراسة , وقد استخدمت في 

لقيػػاس تػػ  ير المحػػددات ايقتصػػادية  Fهػػذا الدراسػػة ال ديػػد مػػف احدوات اإلحصػػائية م ػػؿ اخت ػػار 

ة عمى إلتحاؽ موظفي القطاع ال ػاـ الحكػومي  مسسسػات الت مػيـ وايجتماعية والوظيفية واحكاديمي

ال ػػػػالي وفحػػػػص الفػػػػروؽ فػػػػي مسػػػػتويات المت يػػػػرات النخصػػػػية  الجػػػػنس وال مػػػػر ومكػػػػاف السػػػػكف 

 ضػػفة/ةز( و والحالػػة ايجتماعيػػة والػػدخؿ ومكػػاف السػػكف فػػي المحافظػػات و   ػػار(  خػػر  فػػ ف هػػذا 

حػػػاؽ المػػػوظفيف ت  ػػػا ليخػػػتيؼ فػػػي جنسػػػهـ و يسػػػتهدؼ م رفػػػة ايختيفػػػات فػػػي إلتFايخت ػػػار  

و عمػػارهـ ومكػػاف سػػكنهـ فػػي الضػػفة وةػػز( و مػػدخويتهـ وحػػالتهـ ايجتماعيػػة ومكػػاف سػػكنهـ فػػي 

عمػػى إلتحػػاقهـ  مسسسػػات الت مػػيـ ال ػػالي وفقػػا لممحػػددات ايقتصػػادية ودرجػػة ت  يرهػػا  المحافظػػات 

ات الدراسػػة ومقارنػػة النتػػائج اإلحصػػائية وايجتماعيػػة والوظيفيػػة واحكاديميػػة  وقػػد تػػـ اخت ػػار فرضػػي

ات اإلنحرافػػ, كمػػا تػػـ اسػػتخداـ المتوسػػطات الحسػػا ية والتكػػرارات و 0.05=& مػػم مسػػتو  الديلػػة 

ف واسػػػتخداـ اخت ار الت ػػػػايف الممت يػػػرات التػػػي لهػػػا مسػػػتوي T-TESTالم ياريػػػة  اسػػػتخداـ اخت ػػػار 

م رفػة إذا كػاف هنػاؾ فػروؽ  ػػيف لممت يػرات التػي لهػا  ك ػر مػف مسػتوييف ل  ANOVAاححػاد(و 

لم رفػة الفػروؽ  ػيف المجموعػات ولصػال   CHEFFEمت يرات الدراسػة  كمػا تػـ اسػتخداـ اخت ػار 

لفحػص مػد  ارت ػاط   PEARSON ( الفئات كانت الفروؽ  , كمػا تػـ حسػاع م امػؿ ايرت ػاط 

ف سكف الموظفيف  فراد ال يقة  يف المت يرات المستهدفة في هذا الدراسة  وم رفة ال يقة  يف مكا

ال ينة ومكاف عممهـ ومػد  ميئمػة التخصصػات التػي درسػها المػوظفيف لممهػف التػي ي ممػوف  هػا, 

 وينمؿ هذا الفصؿ الجداوؿ التي توض  ايخت ارات اإلحصائية ونتائجها
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 النتائج المتعمقة بتساؤالت الدراسة:2_4  

كػػؿ مػػػف ال وامػػػؿ  رالدراسػػػة المت مقػػة  ػػػدو ينػػمؿ هػػػذا الجػػزد مػػػف الدراسػػة عرضػػػا لنتػػػائج تسػػاسيت  

 الدراسة.لمت يرات  ايقتصادية وايجتماعية والوظيفية واحكاديمية  النس ة

 
 مدى تأثير العوامل االقتصادية عمى إلتحاق موظفي القطاع العام الحكومي بالتعميم 2-1_4

: 

يػػر عمػػى إلتحػػاؽ  فػػراد و  ف ال وامػػؿ ايقتصػػادية كػػاف لهػػا تػػ  ير ك 1-4يتضػػ  مػػف الجػػدوؿ رقػػـ   

ال ينة  مسسسات الت ميـ ال الي إنسجاما  مم قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني الذ( يػوفر إمتيػازات 

ماديػة لممػوظفيف الحاصػميف عمػى نػهادات عمميػة عاليػة , ومػف هػذا المنطمػؽ ي تقػد  فػراد ال ينػػة  ف 

فػػػي وظػػائفهـ وكانػػت قيمػػػة  إلتحػػاقهـ  مسسسػػات الت مػػيـ ال ػػػالي سػػوؼ يػػوفر لهػػػـ وضػػم مػػالي جيػػد

و وسػوؼ يسػاعدهـ  يضػا عمػى تحقيػؽ مكاسػع ماديػة  خػر  1054.1الوسط الحسا ي لهذا ال  ار( 

مف خيؿ  الحصوؿ عمى عمؿ إضافي   د دوامهـ وقد نكؿ هذا ايتجاا  قو  الدوافم ايقتصادية 

و 302344الحسػػا ي  وكانػػت قيمػػة الوسػػط يلػػد   فػػراد ال ينػػة فػػي إلتحػػاقهـ  مسسسػػات الت مػػيـ ال ػػال

ور مػػػػا يكػػػػوف هػػػػذا اإللتحػػػػاؽ  مسسسػػػػات الت مػػػػيـ ال ػػػػالي جػػػػاد مػػػػف فئػػػػة المػػػػوظفيف حممػػػػة نػػػػهادات 

الماجسػػػتير و الػػػدكتورا( , إضػػػافة إلػػػى  ف  فػػػراد ال ينػػػة ي تقػػػدوف  ف تكػػػاليؼ الت مػػػيـ ال ػػػالي منطقيػػػة 

المفتػوح حيػث تقػؿ   حيث يمكنهـ سدادها مف خيؿ رواتػ هـ ور مػا كػاف المقصػود هنػا تكمفػة الت مػيـ

الػػذ( تػػـ حسػػا ع يخت ػػار الفػػرؽ  ػػيف  t تكمفتػػع عػػف الت مػػيـ فػػي الجام ػػات احخػػر , و ػػيف اخت ػػار 

الوسط الحسا ي لم ينة عندما ي يكوف هناؾ ت  ير لممت يرات المختمفة عمى إلتحاؽ موظفي القطاع 

 و.1-4جدوؿ  ال اـ الحكومي نحو مسسسات الت ميـ ال الي ولمزيد مف التفصيؿ  نظر ال
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ولتوضػي  دور المحػػددات ايقتصػػادية فػػي إلتحػاؽ  فػػراد ال ينػػة  مسسسػػات الت مػيـ ال ػػالي سػػوؼ يػػتـ 

 مناقنة المحددات ايقتصادية ت  ا لمت يرات الدراسة 

 
تأثير العوامل االقتصادية عمى إلتحاق مـوظفي القطـاع العـام بمؤسسـات التعمـيم العـالي  4-2-2  

 :لمتغير الجنس  وفقا

و عػػدـ وجػػود فروقػػات  ػػيف المػػوظفيف والموظفػػات فػػي إلتحػػاقهـ  مسسسػػات 2-4ي ػػيف الجػػدوؿ رقػػـ  

الت ميـ ال الي لمحصوؿ عمى درجة ال كالوريوس ف عمى ور ما كاف ذلؾ التوافػؽ  حكػـ التسػاو( فػي 

ال  ػػػارات  اإللتحػػػاؽ  ػػػيف الجنسػػػيف مػػػف منطمقػػػات اقتصػػػادية. ولػػػـ تظهػػػر دييت إحصػػػائية اتجػػػاا

 :التالية

  تحسيف الوضم المالي في الوظيفة 

  الحصوؿ عمى عمؿ إضافي 

  المقدر( عمى دفم الرسـو الجام ية. 

 
تأثير العوامل االقتصادية عمى إلتحاق موظفي القطاع العام بمؤسسات التعمـيم العـالي  3_2_4 

 :وفقا لمتغير العمر

ال ينػػػة فػػػي إلتحػػػاقهـ و وجػػػود فروقػػػات ذات ديلػػػة إحصػػػائية  لػػػد   فػػػراد 3-4 ظهػػػر الجػػػدوؿ رقػػػـ  

  مسسسات الت ميـ ال الي اتجاا:

   ومستو  الديلة )1054.1تحسيف الوضم المالي في الوظيفة حيث كاف الوسط الحسا ي 

 و وهي دالة إحصائية...0.  

  و 0.18.وومسػتو  الديلػة  302144الحصوؿ عمى عمؿ إضافي حيث كاف الوسط الحسػا ي

 وهي دالة إحصائية.



 8. 

 فروقػػات ذات ديلػػة إحصػػائية اتجػػاا مقػػدر(  فػػراد ال ينػػة عمػػى دفػػم الرسػػـو  فػػي حػػيف لػػـ تظهػػر

 الجام ية 

مما ينير إلى اعتقاد  فراد ال ينة  مختمؼ فئاتهـ ال مرية   ف اإللتحػاؽ  مسسسػات الت مػيـ ال ػالي  

سوؼ يوفر لهػـ نػهادات عمميػة تسػاعد عمػى زيػاد( دخمهػـ مػف عائػد الوظيفػة ,انطيقػا مػف فهمهػـ 

ات قانوف الخدمة المدنية في تمييز الموظفيف ممف يحمموف النػهادات ال مميػة عػف ةيػرهـ, لتنري 

  و الحصوؿ عمى عمؿ إضافي يساعد عمى زياد( مدخويتهـ .

و فيمػػا يت مػػؽ 34_28و  ف هػػذا الفروقػػات كانػػت لصػػال  الفئػػة ال مريػػة  4-4و ػػيف الجػػدوؿ رقػػـ  

و ف الفػػروؽ كانػػت لصػػال  5-4الجػػدوؿ رقػػـ    تحسػػيف الوضػػم المػػالي فػػي الوظيفػػة, ويسػػتدؿ مػػف 

و اتجػاا الحصػػوؿ عمػى عمػؿ إضػػافي,حيث  نػع لػػيس مػف المسػػت رع 41_35الفئػة ال مريػة مػػف   

 ف تكوف هذا الفئات هي احك ر طموحا نحو تحسيف وض ها المالي  اعت ار  نها فئة الن اع وي 

 زالت المسسوليات والطموحات  مامهـ.

 
االقتصادية عمى إلتحاق مـوظفي القطـاع العـام بمؤسسـات التعمـيم العـالي  تأثير العوامل4-2-4  

 : وفقا لمتغير السكن ) الضفة وغزة(

و  وجػػود فروقػػات ذات ديلػػة إحصػػائية  ػػيف عينػػة الدراسػػة فػػي اإللتحػػاؽ 6-4ي كػػس الجػػدوؿ رقػػـ  

 اتجاا:   مسسسات الت ميـ ال الي ت  ا لممحددات ايقتصادية لمت ير السكف  يف الضفة وةز(

  اإللتحػػػػاؽ  مسسسػػػػات الت مػػػػيـ  هػػػػدؼ تحسػػػػيف الوضػػػػم المػػػػالي فػػػػي الوظيفػػػػة حيػػػػث كػػػػاف

ور مػا يكػػوف  مسػتو  الديلػةو و ػذلؾ ت ت ػر 0.4.و وهػي  قػؿ مػف  8..0.مسػتواالديلة  

هػػػذا  تػػػ  ير قػػػانوف الخدمػػػة المدنيػػػة الػػػذ( ي طػػػي إمتيػػػازات ماديػػػة لممػػػوظفيف مػػػف حممػػػة 

فم  فراد ال ينة لإللتحاؽ  مسسسات الت ميـ ال الي لإلستفاد( النهادات ال ممية ال ميا مما د
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مػػف هػػذا التميػػز وكانػػت الفروقػػات لصػػال   فػػراد ال ينػػة مػػف سػػكاف قطػػاع ةػػز( ور مػػا يفسػػر 

ذلؾ  الوضم ايقتصاد( في قطاع ةز(  و ر ما  حكػـ تط يػؽ قػانوف الخدمػة المدنيػة مػف 

فػي الضػفة   مػم ال مػـ  نػع ق ػؿ ق ؿ ديػواف نػسوف المػوظفيف فػي ةػز(  نػكؿ يختمػؼ عنػع 

توحيد آليات ال مؿ  يف ديواف نسوف الموظفيف في ةػز( والضػفة كػاف هنػاؾ اخػتيؼ فػي 

 الدرجة التي ي يف عميها الموظؼ ت  ا لنهادتع ال ممية و 

   تحقيػػػػػػؽ مكاسػػػػػػع ماديػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػيؿ الحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى عمػػػػػػؿ إضػػػػػػافي وكػػػػػػاف مسػػػػػػتو

وهذا ينير ر ما إلى   مستو  الديلةت ر و و ذلؾ ت 0.4.وهي  قؿ مف   و8..0.الديلة 

إلتحػػاؽ مػػوظفي القطػػاع ال ػػاـ  مسسسػػات الت مػػيـ ال ػػالي لمحصػػوؿ عمػػى نػػهادات عمميػػة 

عاليػػة   ماجسػػتير ودكتػػورا( و  هػػدؼ الحصػػوؿ عمػػى عمػػؿ إضػػافي خصوصػػا فػػي مجػػاؿ 

قػد الت ميـ ال الي  و ال مؿ مم المنظمػات احهميػة وذلػؾ نتيجػة لتػدني الراتػع الحكػومي, و 

جػػػادت الفروقػػػات لصػػػال   فػػػراد ال ينػػػة مػػػف سػػػكاف الضػػػفة ال ر يػػػة وذلػػػؾ نظػػػرا لسػػػػهولة 

الحصػػوؿ عمػػى عمػػؿ إضػػافي فػػي القطػػاع الخػػاص ويرتفػػاع تكػػاليؼ الحيػػا( الماديػػة فػػي 

 الضفة ال ر ية.

  )المقػػػدر( عمػػػى دفػػػم الرسػػػـو واحقسػػػاط الجام يػػػة ,وكانػػػت هػػػذا الفػػػروؽ لصػػػال  سػػػكاف ةػػػز

رد( الوضم ايقتصػاد( فػي قطػاع ةػز(, مقارنػة لمػا هػو الوضػم ور ما ي ود ذلؾ  س ع ت

 عميع في الضفة ال ر ية.

 
تأثير العوامل االقتصادية عمى إلتحاق موظفي القطـاع العـام بمؤسسـات التعمـيم العـالي  4-2-5 

 : وفقا لمتغير الحالة االجتماعية



 83 

ات ايقتصادية لمت يػر و عدـ وجود دييت إحصائية ت ز  إلى المحدد7-4يوض  الجدوؿ رقـ   

الحالػػة ايجتماعيػػة حيػػث تسػػاو   فػػراد ال ينػػة فػػي دوافػػم إلتحػػاقهـ  مسسسػػات الت مػػيـ ال ػػالي اتجػػاا 

و  واتجػػاا تحقيػػؽ مكاسػػع 1054.1تحسػػيف وضػػ هـ المػػالي فػػي وظيفػػتهـ وكػػاف الوسػػط الحسػػا ي  

اتجػػاا و و 302144ماديػػة مػػف خػػيؿ حصػػولهـ عمػػى عمػػؿ إضػػافي وكانػػت قيمػػة الوسػػط الحسػػا ي 

و, ولػػػـ تظهػػػر  ( 103225وكانػػػت قيمػػػة الوسػػػط الحسػػػا ي  مقػػػدرتهـ عمػػػى دفػػػم الرسػػػوـ الجام يػػػة

فروقات تنػير إلػى وجػود عيقػة ذات ديلػة إحصػائية , ور مػا يكػوف ذلػؾ التنػا ع  ػيف  فػراد ال ينػة 

 فػي قػانوف الخدمػة المدنيػة ت  ػا لمحالػة ( حكـ تدني الرواتع  نػكؿ عػاـ وعػدـ وجػود عػيوات مميػز 

نػيكؿ  40   18ايجتماعية إي  فارؽ  سػيط يتم ػؿ فػي عػيو(  سػيطة لمزوجػة واحويد تحػت سػف 

نيكؿ نهريا لمولد الواحد و , وهذا يفسر عدـ وجود فروقات  يف  فراد ال ينة ت ز  إلى 10نهريا و

 المحددات ايقتصادية لمت ير الحالة ايجتماعية. 

 
إلتحاق موظفي القطاع العـام بمؤسسـات التعمـيم العـالي  تأثير العوامل االقتصادية عمى  4-2-6

 : وفقا لمتغير الدخل

و وجػود فروقػات  ػيف  فػراد ال ينػة فػي إلتحػاقهـ  مسسسػات الت مػيـ 8-4يستخمص مف الجػدوؿ رقػـ  

ال ػػالي ت ػػز  إلػػى المحػػددات ايقتصػػادية لمت يػػر الػػدخؿ وقػػد ظهػػرت هػػذا الفروقػػات اتجػػاا إلتحػػاؽ 

ات الت مػيـ ال ػالي  ػدافم تحسػيف الوضػم المػالي فػي الوظيفػة حيػث كانػت قيمػة  فراد ال ينػة  مسسسػ

و و ػذلؾ ت ت ػر 0.4.و وهػي  قػؿ مػف  0.17.و ومسػتو  الديلػة كػاف  1054.1الوسط الحسا ي  

نطيقا مف تنري ات قانوف الخدمة المدنيػة , ويوضػ  الجػدوؿ رقػـ إور ما كاف ذلؾ  مستو  الديلة

و نػػيكؿ, وهػػذا الفئػػة المتوسػػطة 2000_ 16001ت لصػػال  فئػػة الػػدخؿ  و  ف الفروقػػات كانػػ4-9 
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%و مف  فراد ال ينة ور ما  ف هذا الفئة ت حث عف زياد( في دخمها 39.2الدخؿ والتي تنكؿ نس ة 

 النهر(  اتجاهيف:

احوؿ: الحصػػوؿ عمػػى نػػهادات ممػػا يػػوفر لهػػـ زيػػاد( فػػي رواتػػ هـ حسػػع تنػػري ات قػػانوف الخدمػػة 

 المدنية

و إلػػى وجػػود فروقػػات لػػد  9-4ني : الحصػػوؿ عمػػى عمػػؿ إضػػافي حيػػث ي ػػيف الجػػدوؿ رقػػـ  وال ػػا 

ونػػيكؿ 2000_1601 فػػراد ال ينػػة  فػػي هػػذا ايتجػػاا  , وكانػػت تمػػؾ الفػػروؽ لصػػال  فئػػة الػػدخؿ   

 و 10-4 يضا كما ينير الجدوؿ رقـ  

لتحػػػاؽ  مسسسػػػات  ينمػػػا لػػػـ تظهػػػر فروقػػػات ذات ديلػػػة إحصػػػائية إتجػػػاا رة ػػػة  فػػػراد ال ينػػػة فػػػي اإل

 الت ميـ ال الي  دافم الحصوؿ عمى عمؿ إضافي  و المقدر( عمى دفم الرسـو الجام ية.

 
تأثير العوامل االقتصادية عمى إلتحاق موظفي القطـاع العـام بمؤسسـات التعمـيم العـالي  4-2-7 

  : وفقا لمتغير السكن في المحافظات

ديلػػػة إحصػػػائية لػػػد   فػػػراد ال ينػػػة فػػػي و  وجػػػود فروقػػػات ذات 11-4يتضػػػ  مػػػف الجػػػدوؿ رقػػػـ   

إلتحػػػػاقهـ  مسسسػػػػات الت مػػػػػيـ ال ػػػػالي ت  ػػػػػا لممحػػػػددات ايقتصػػػػػادية  النسػػػػ ة لمت يػػػػػر اإلقامػػػػة فػػػػػي 

المحافظات وقد كانت هذا الفروقػات اتجػاا تحقيػؽ مكاسػع ماديػة مػف خػيؿ الحصػوؿ عمػى عمػؿ 

و وهي  قؿ مف 0.53.  مستو  الديلةو وكاف 30822إضافي حيث كانت قيمة الوسط الحسا ي  

و فقػػػػد تسػػػػاوت 12-4, وكمػػػػا يظهػػػػر فػػػػي الجػػػػدوؿ رقػػػػـ    مسػػػػتو  الديلػػػػةو و ػػػػذلؾ ت ت ػػػػر 0.4. 

المحافظات في هذا ايتجاا , حيث لـ تفرؽ تنري ات قانوف الخدمة المدنية  يف محافظة و خر  , 

ـ الجام يػة حيػث كما ظهرت فروقات ذات ديلة إحصائية إتجاا مقدر(  فراد ال ينة عمى دفم الرسو 

و ذلؾ فهي دالة  و0.4.و وهي  قؿ مف  ...0.و وكانت الديلة  108.38كاف الوسط الحسا ي  
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إحصائية,في حيف تساو   فراد ال ينة اتجاا تحسيف الوضم المالي في الوظيفػة  نػاد عمػى مػا جػاد 

 و ولـ تظهر فروقات ذات ديلة إحصائية.11-4في الجدوؿ  

 
 : مل االجتماعية عمى إلتحاق موظفي القطاع العام الحكومي بالتعميممدى تأثير العوا  4_3

و  ف المحددات ايجتماعية كػاف لهػا   ػر واضػ  عمػى إلتحػاؽ  فػراد 13-4يستدؿ مف الجدوؿ رقـ  

ال ينػة  مسسسػات الت مػػيـ ال ػالي سػػواد  النسػ ة لتحقيػػؽ مكانػة مرموقػة فػػي المجتمػم حيػػث كػاف لهػػا 

م الػزميد فػي ال مػػؿ ولتوضػي    ػر ال وامػػؿ ايجتماعيػة عمػى إلتحػػاؽ وزف وتػ  ير  ك ػر مػف تنػػجي

الذ( تـ احتسا ع يخت ار الفرؽ  يف الوسط  t فراد ال ينة  مسسسات الت ميـ ال الي فقد  يف اخت ار 

الحسػػا ي لم ينػػة والوسػػط الحسػػا ي لمجتمػػم الدراسػػة عنػػدما ي يكػػوف هنػػاؾ تػػ  ير لممت يػػرات عمػػى 

ولمزيػد مػف التفصػيؿ  نظػر الجػدوؿ رقػـ  ع ال ػاـ الحكػومي  مسسسػات الت مػيـإلتحاؽ موظفي القطا

و وسػػوؼ ننػػاقش   ػػر المحػػددات ايجتماعيػػة عمػػى إلتحػػاؽ مػػوظفي القطػػاع ال ػػاـ الحكػػومي 4-13 

  مسسسات الت ميـ ال الي ت  ا لممت يرات التالية:

 
الحكومي العـام بمؤسسـات تأثير العوامل االجتماعية عمى إلتحاق موظفي القطاع العام 4-3-1  

 : التعميم العالي حسب متغير الجنس

و تساو(  فراد ال ينة في اإللتحاؽ  مسسسات الت ميـ ال الي اتجػاا 14-4يستدؿ مف الجدوؿ رقـ    

المحددات ايجتماعية لمت ير الجنس سواد  النس ة لمحصوؿ عمػى مكانػة مرموقػة فػي المجتمػم  و 

إللتحػاؽ  مسسسػات الت مػيـ, وقػد تسػاو  الػذكور واإلنػاث ال عمى  مؿ النس ة لتنجيم الزميد في ال

 في هذا ايتجاا.
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تأثير المتغيرات االجتماعية عمى إلتحـاق مـوظفي القطـاع العـام الحكـومي بمؤسسـات   4-3-2 

 التعميم العالي حسب متغير العمر :

 مػؽ   لتحػاؽ  فػراد و عدـ وجػود فروقػات ذات دييت إحصػائية فيمػا يت15-4يظهر الجدوؿ رقـ  

ال ينػػة  مسسسػػات الت مػػيـ ال ػػالي ت ػػز  إلػػى المحػػددات ايجتماعيػػة  النسػػ ة لمت يػػر ال مػػر اتجػػاا 

مػف منطمػؽ تحقيػؽ مكانػة مرموقػة فػي المجتمم, ينمػا ظهػرت فروقػات  اإللتحاؽ  مسسسات الت مػيـ

و 30587ي  ذات ديلػػة إحصػػائية إتجػػاا تنػػجيم الػػزميد فػػي ال مػػؿ وكانػػت قيمػػة الوسػػط الحسػػا 

و فممػا ينػؾ فيػع  ف الػدعـ ايجتمػاعي يػوفر داف يػة نحػو التقػدـ , إضػافة 0.53.وقيمة الديلػة  

 تإلػػػى  ف هػػػذا الػػػدعـ قػػػد يكػػػوف جػػػاد مػػػف فئػػػة ذو( الخ ػػػر(  مػػػف الػػػزميد فػػػي ال مػػػؿ الػػػذيف  قيػػػ

ئات . وقد تساوت جميم الف ةمستوياتهـ الوظيفية متدنية نتيجة ل دـ حصولهـ عمى نهادات عممي

 و .15-4كما يستدؿ مف الجدوؿ رقـ    ال مرية في هذا ايتجاا

 
تــأثير المتغيــرات االجتماعيــة عمــى إلتحــاق مــوظفي القطــاع العــام الحكــومي بمؤسســات  4-3-3 

 التعميم العالي حسب متغير مكان السكن ) ضفة ـ غزة (:

تسػػػاو   فػػػراد  و عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات دييت إحصػػػائية حيػػػث16-4يتضػػػ  مػػػف الجػػػدوؿ رقػػػـ   

ال ينة في اإللتحاؽ  مسسسػات الت مػيـ ال ػالي ت  ػا لممحػددات ايجتماعيػة لمت يػر السػكف   ضػفة ػ 

إللتحػاؽ ال عمػى ةز( و اتجاا تحقيؽ مكانة مرموقة في المجتمم , واتجاا تنجيم الزميد في ال مػؿ

  مسسسات الت ميـ ال الي.
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لتحــاق مــوظفي القطــاع العــام الحكــومي بمؤسســات تــأثير المتغيــرات االجتماعيــة عمــى إ 4-3-4 

 التعميم العالي حسب متغير  الحالة االجتماعية:

و تساو(  فراد عينة الدراسة في إلتحاقهـ  مسسسػات الت مػيـ ال ػالي 17-4يستدؿ مف الجدوؿ رقـ   

تمػػم ت  ػػا لممحػػددات ايجتماعيػػة لمت يػػر الحالػػة ايجتماعيػػة اتجػػاا تحقيػػؽ مكانػػة مرموقػػة فػػي المج

 واتجاا تنجيم الزميد في ال مؿ عمى اإللتحاؽ  مسسسات الت ميـ ال الي.

 
تــأثير المتغيــرات االجتماعيــة عمــى إلتحــاق مــوظفي القطــاع العــام الحكــومي بمؤسســات  4-3-5 

 التعميم العالي حسب متغير الدخل :

ة فػي المجتمػم و تساو(  فػراد ال ينػة اتجػاا تحقيػؽ مكانػة مرموقػ18-4يستخمص مف الجدوؿ رقـ   

ولػػػػـ تظهػػػػر فروقػػػػات إحصػػػػائية,  المقا ػػػػؿ فقػػػػد ظهػػػػرت  فروقػػػػات  ػػػػيف  فػػػػراد ال ينػػػػة فػػػػي إلتحػػػػاقهـ 

 مسسسػػػػػات الت مػػػػػيـ ال ػػػػػالي ت ػػػػػز  إلػػػػػى المحػػػػػددات ايجتماعيػػػػػة لمت يػػػػػر الػػػػػدخؿ اتجػػػػػاا اإللتحػػػػػاؽ 

حيػػػػث كانػػػػت قيمػػػػة الوسػػػػط   مسسسػػػػات الت مػػػػيـ ال ػػػػالي مػػػػف منطمػػػػؽ تنػػػػجيم الػػػػزميد فػػػػي ال مػػػػؿ

و وهػػػي دالػػػة إحصػػػائية وهػػػذا ي ػػػود إلػػػى دور الػػػدعـ 1..0.و ومسػػػتو  الديلػػػة  304.4الحسػػػا ي 

و  وكانػػػػت 19-4ايجتمػػػػاعي فػػػػي تنػػػػجيم اإللتحػػػػاؽ  مسسسػػػػات الت مػػػػيـ, وقػػػػد  ػػػػيف الجػػػػدوؿ رقػػػػـ  

 . 1601-200الفروقات لصال  فئة الدخؿ مف 

 
كــومي بمؤسســات تــأثير المتغيــرات االجتماعيــة عمــى إلتحــاق مــوظفي القطــاع العــام الح 4-3-6 

 التعميم العالي حسب متغير السكن في المحافظات :

و وجػػػػػود فػػػػػروؽ ذات ديلػػػػػة إحصػػػػػائية ت ػػػػػز  إلػػػػػى المحػػػػػددات 20-4يسػػػػػتدؿ مػػػػػف  الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ 

ايجتماعية  النس ة لمت ير السكف  في محافظػات الضػفة وةػز( وذلػؾ اتجػاا تحقيػؽ مكانػة مرموقػة 
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و, وقػػد  تسػػاو   فػػراد 0.11.و وقيمػػة الديلػػة  108114فػػي المجتمػػم حيػػث كػػاف الوسػػط الحسػػا ي  

 و.21-4ال ينة حسع ما يوض  الجدوؿ رقـ  

و وجود فروؽ  يف  فػراد ال ينػة فػي إلتحػاقهـ  مسسسػات الت مػيـ ال ػالي 2-4.ويوض  الجدوؿ رقـ  

اتجػػاا اإللتحػػاؽ  مسسسػػات الت مػػيـ  تنػػجيم مػػف الػػزميد فػػي ال مػػؿ حيػػث كػػاف المتوسػػط لحسػػا ي 

و   ف تمػؾ 22-4وقػد  ػيف الجػدوؿ رقػـ   مستو  الديلػةو وهي 0.33.وكانت الديلة   و305388 

 الفروقات كانت لصال  سكاف ةز( .

ور ما ينير ذلؾ  إلى  ف  فراد ال ينة مف سكاف ةز( يتمقوف دعما اجتماعيا مف زميئهـ في ال مؿ 

  ك ر مف ةيرهـ في المحافظات  حخر .

 
وظيفيــة عمــى إلتحــاق مــوظفي القطــاع العــام الحكــومي بمؤسســات مــدى تــأثيرا لعوامــل ال  4_4

 : التعميم العالي

و  ف ال وامػػػؿ الوظيفيػػػة الػػػوارد( فػػػي هػػػذا الجػػػدوؿ كػػػاف لهػػػا تػػػ  ير 23-4يسػػػتدؿ مػػػف الجػػػدوؿ رقػػػـ  

م نو( عمى إلتحاؽ موظفي القطاع ال اـ الحكومي  مسسسات الت ميـ ال الي وكانت ال  ارات التي 

ؿ عمى فرصة وظيفية  فضػؿ مػف الحاليػة  و الحصػوؿ عمػى تخصػص مناسػع لها عيقة  الحصو 

لممهنة التػي ي مػؿ  هػا  فػراد ال ينػة كانػت دافػم إللتحػاؽ  فػراد ال ينػة  مسسسػات الت مػيـ ال ػالي وقػد 

يكػػػوف ذلػػػؾ مػػػف منطمقػػػات الوضػػػم الػػػػوظيفي داخػػػؿ مسسسػػػات السػػػمطة الوطنيػػػة وارت ػػػاط التطػػػػور 

 نية  الحصوؿ عمى مسهيت عممية .الوظيفي حسع قانوف الخدمة المد

وقػػد نػػكمت الػػدوافم الوظيفيػػة فػػي الحصػػوؿ عمػػى تػػدريع مناسػػع والتكيػػؼ مػػم  يئػػة ال مػػؿ وتحقيػػؽ 

توازف  يف المسهؿ ال ممي والمسمى الوظيفي دوافم لد   فراد ال ينة في إلتحاقهـ  مسسسات الت ميـ 

 ال الي .
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ر  داف ػػا قويػػا لػػد   فػػراد ال ينػػة فػػي إلتحػػاقهـ فػػي حػػيف لػػـ ينػػكؿ دافػػم ت ييػػر المهنػػة إلػػى مهنػػة  خػػ

 مسسسات الت ميـ ال الي , ويتفؽ مم هذا ايتجاا موقؼ  فراد ال ينة مف القياـ  مهاـ مت دد( داخؿ 

المسسسة ورة ة  فراد ال ينػة فػي إكتسػاع قػدرات عمميػة تحقػؽ لػديهـ الرضػا الػوظيفي واعتقػاد  فػراد 

 عد عمى اإلندماج في المهنة .ال ينة   ف الت ميـ ال الي سوؼ يسا

 
وهذا ينير إلى  ف  فراد ال ينة كانوا  ك ر ت  را  ال  ارات التػي لهػا عيقػة م انػر(  تنػري ات قػانوف 

 الخدمة المدنية مف  جؿ تحقيؽ  هدافهـ الوظيفية ع ر الت ميـ كوسيمة .

ال ينػػة فػػي إلتحػػاقهـ  مػػا  النسػػ ة لتسػػهييت قػػانوف الخدمػػة فقػػد كانػػت  يضػػا عػػامي منػػج ا حفػػراد 

  مسسسات الت ميـ ال الي وتحقيؽ  هدافهـ التي تحققها لهـ تنري ات قانوف الخدمة المدنية.

سػػنت رض إلػػى  حػػث  ولتوضػػي  دور ال وامػػؿ الوظيفيػػة فػػي إلتحػػاؽ  فػػراد ال ينػػة  مسسسػػات الت مػػيـ

 دور المحددات الوظيفية ت  ا لمت يرات الدراسة

 
يفية عمى إلتحاق موظفي القطاع العام الحكـومي بمؤسسـات التعمـيم تأثير العوامل الوظ 4-4-1 

 العالي حسب متغير الجنس :

و  وجود فروقات لد   فراد ال ينة ت  ا المحددات الوظيفية لمت ير الجنس 24-4ي يف الجدوؿ رقـ  

و  وقيمػػػة الديلػػػة  132..1اتجػػػاا ت ييػػػر المهنػػػة إلػػػى مهنػػػة  خػػػر  حيػػػث كػػػاف الوسػػػط الحسػػػا ي  

و ولـ تظهر فروقات واضحة  يف الذكور واإلناث ,ور ما ينير ذلؾ إلػى الوضػم الػوظيفي 33... 

المتػػػرد( فػػػي مسسسػػػات السػػػمطة الوطنيػػػة مػػػف حيػػػث ال يقػػػة الوظيفيػػػة والتػػػدرج الػػػوظيفي ودرجػػػة 

النفافية في الت امؿ وتقييـ احداد .... وجميم هذا احمور التي تطرؽ إليها قانوف الخدمػة المدنيػة 

و ور ما ي تقد كي الجنسػيف  ػ ف حصػولهـ عمػى مػسهيت 2004الموائ  الم دلة لمقانوف ل اـ  وفي 
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عمميػػة عاليػػة سػػوؼ يػػوفر لهػػـ فرصػػة ت ييػػر مهنػػتهـ ور مػػا يقصػػد  ػػذلؾ اإللتحػػاؽ تػػرؾ ال مػػؿ فػػي 

 القطاع ال اـ الحكومي واإلنتقاؿ إلى ال مؿ في مجايت  خر  يتوفر فيها ظروفا وظيفية  فضؿ .

إللتحػاؽ  مسسسػات الت مػيـ ال ػالي  ػدافم الحصػوؿ عمػى فرصػة لتسػاو   فػراد ال ينػة فػي ا في حيف

وظيفية  فضؿ مف الحالية واتجػاا الحصػوؿ عمػى تخصػص يناسػع المهنػة واتجػاا تحسػيف القػدرات 

فػػي التكيػػؼ مػػم  يئػػة ال مػػؿ  و اتجػػاا الحصػػوؿ عمػػى تػػدريع  و تحقيػػؽ تػػوازف  ػػيف المسهػػؿ ال ممػػي 

,  و اتجػاا الحصػوؿ عمػى ة و اتجاا احتيػاج الوظيفػة إلػى متطم ػات عمميػة عاليػ والمسمى الوظيفي

تخصػػػػص يناسػػػػع المهنػػػػة  و اتجػػػػاا ايسػػػػتفاد( مػػػػف تسػػػػهييت قػػػػانوف الخدمػػػػة المدنيػػػػة سػػػػواد فػػػػي 

تسػػهييت الػػدواـ  و خصػػـ الضػػري ة  و المػػن  الدراسػػية  و اتجػػاا إكتسػػاع قػػدرات تمكػػف مػػف القيػػاـ 

ة  و اتجاا إكتساع قدرات تساعد في تحقيؽ الرضا الػوظيفي  و اتجػاا  مهاـ مت دد( داخؿ المسسس

 المساعد( عمى اإلندماج في المهنة.

 
تأثير العوامل الوظيفية عمى إلتحاق موظفي القطاع العام الحكومي بمؤسسات التعمـيم  4-4-2 

 العالي حسب متغير العمر :

ة فيما يت مػؽ   لتحػاؽ  فػراد ال ينػة و ظهور فروؽ ذات  دييت إحصائي25-4يفسر الجدوؿ رقـ  

  مسسسات الت ميـ ال الي ت ز  لممحددات الوظيفية لمت ير ال مر اتجاا ال  ارات التالية :

  الحصػػػػوؿ عمػػػػى فرصػػػػة وظيفيػػػػة  فضػػػػؿ مػػػػف الفرصػػػػة الحاليػػػػة حيػػػػث كػػػػاف الوسػػػػط الحسػػػػا ي

يستدؿ مف  و  ناد عمى ما  27_21و وكانت هذا الفروقات لصال  الفئة ال مرية   108533 

 و.26-4الجدوؿ رقـ  

  مسػػػتو  الديلػػػػةو و .30384ت ييػػػر المهنػػػة إلػػػػى مهنػػػة  خػػػػر  وكانػػػت قيمػػػػة الوسػػػط الحسػػػػا ي 

و وهي دالة إحصائية  وقد يفسر ذلؾ  رة ة  فػراد ال ينػة فػي الحصػوؿ عمػى نػهادات 3..0. 



 1.. 

مػػف  عمميػػة عاليػػة تفػػت  المجػػاؿ  مػػامهـ لتسػػمـ وظػػائؼ  خػػر  تػػوفر لهػػـ نػػروط وظيفيػػة  فضػػؿ

 وظائفهـ الحالية.

و 41_35و لصال  الفئة ال مرية  27-4وقد كانت هذا الفروقات كما هو واض  مف الجدوؿ رقـ  

%و مػػف  فػػراد ال ينػػة 40.1ور مػػا ي  ػػر ذلػػؾ عػػف رة ػػة جامحػػة لػػد  هػػذا الفئػػة التػػي تنػػكؿ نسػػ ة  

ـ الحكػػومي فػػي  ت ييػػر وظػػائفهـ ور مػػا يكػػوف ذلػػؾ مسنػػر لسػػود الحالػػة الوظيفيػػة فػػي القطػػاع ال ػػا

السمطة الوطنية الفمسطينية , وهذا الفئة ت ت ر نا ة نس يا وي يزاؿ  مامهـ المجاؿ لم ػدد مػف جديػد 

  مهف  خر  توفر لهـ نروطا وظيفية  فضؿ مف الحالية .

 
  ايسػػػػتفاد( مػػػػف التسػػػػهييت فػػػػي الػػػػدواـ التػػػػي يقػػػػدمها قػػػػانوف الخدمػػػػة المدنيػػػػة وكػػػػاف الوسػػػػط

و عمػػػػػػى اعت ػػػػػػار  ف قػػػػػػانوف الخدمػػػػػػة المدنيػػػػػػة 2..0.الديلػػػػػػة  و وقيمػػػػػػة 3027.4الحسػػػػػػا ي 

و يػنص عمػى حػؽ الموظػؼ فػي الحصػوؿ عمػى إجػاز(  ػدوف 1998الفمسطيني الصادر عػاـ  

اإللتحػػاؽ  عمػػىراتػػع تصػػؿ إلػػى   ر ػػم سػػنوات يمكنػػع   ػػدها ال ػػود( إلػػى وظيفتػػع ممػػا ينػػجم 

-4,ويظهػػر الجػػدوؿ رقػػـ    مسسسػػات الت مػػيـ ال ػػالي مػػم ايحتفػػاظ  حػػؽ ال ػػود( إلػػى الوظيفػػة

 و .27_21و  ف الفروقات في هذا ايتجاا جادت لصال  الفئة ال مرية  28

  ايسػػػتفاد( مػػػف تسػػػهييت قػػػانوف الخدمػػػة المدنيػػػة فػػػي خصػػػـ الضػػػري ة وكانػػػت قيمػػػة الوسػػػط

فمػػا فػػوؽ  وكمػػا 49 و وقػػد جػػادت هػػذا الفػػروؽ لصػػال  الفئػػة ال مريػػة   3045.3الحسػػا ي 

 و.29-4يوض  الجدوؿ رقـ  

  و 103134الػػػتمكف مػػػف القيػػػاـ  مهػػػاـ مت ػػػدد( داخػػػؿ المسسسػػػة وكانػػػت قيمػػػة الوسػػػط الحسػػػا ي

, وقػد يكػوف هػذا  ػدافم إكتسػاع قػػدرات  مسػتو  الديلػػةو وهػي 0.28. مسػتو  الديلػةوكانػت 

عمميػػػػػة ومهنيػػػػػة تسػػػػػاعد عمػػػػػى التقػػػػػدـ الػػػػػوظيفي  موجػػػػػع تنػػػػػري ات قػػػػػانوف الخدمػػػػػة المدنيػػػػػة 



 1.1 

تػػػع التػػػي تمػػػن  الموظػػػؼ المتميػػػز فػػػي  دادا عػػػيوات اسػػػت نائية و وت ديي1998الفمسػػػطيني  

وحػػوافز ماديػػة ,وقػػد تسػػاوت جميػػم الفئػػات ال مريػػة فػػي هػػذا ايتجػػاا ولػػـ يظهػػر  ينهػػا فروقػػات 

 و.30-4حسع ما  نار الجدوؿ رقـ  

  الحصػػػوؿ عمػػػى نػػػهادات عمميػػػة  قصػػػد تحقيػػػؽ الرضػػػا الػػػوظيفي حيػػػث كانػػػت قيمػػػة الوسػػػط

مسػتو  و و ػذلؾ ت ت ػر 0.4.و وهػي  قػؿ مػف  0.53.نت الديلػة   و وكا103334الحسا ي  

, ور ما يفسر ذلؾ اإللتحاؽ   دـ  نسجاـ  يف احع اد الوظيفية التي يتحممها الموظفيف الديلة

و يف مسهيتهـ ال ممية التي ر ما ت ينوا في وظائفهـ  دوف مسهيت عممية ور ما ي تقد هػسيد 

وؼ يمكػػنهـ مػػف القيػػاـ  واج ػػاتهـ الوظيفيػػة ور مػػا ي تقػػد  ػػ ف الحصػػوؿ عمػػى مسهػػؿ عممػػي سػػ

وظيفية عاليةو   ف رفػم كفػادتهـ والقيػاـ  مهػاـ مت ػدد(   درجةال  ض   ممف لـ يحصموا عمى 

وظيفية عميا, مما قد  درجةو 1998سوؼ يمنحهـ  موجع قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني  

و عػدـ وجػود فػرو قػات 31-4الجػدوؿ رقػـ  يساهـ في تحقيؽ الرضا الػوظيفي لػديهـ, ويظهػر 

 ػػػػيف الفئػػػػات ال مريػػػػة فػػػػي هػػػػذا ايتجػػػػاا ممػػػػا ينػػػػير إلػػػػى تسػػػػاو(  فػػػػراد ال ينػػػػة فػػػػي اإللتحػػػػاؽ 

  مسسسات الت ميـ ال الي  قصد تحقيؽ الرضا الوظيفي.

و عدـ وجود فروقات  يف  فراد ال ينة في دوافم إلتحاقهـ  مسسسات 25-4يستدؿ مف الجدوؿ رقـ  

ال الي اتجاا الحصوؿ عمػى تخصػص يناسػع المهنػة التػي ي ممػوف  هػا  و تحسػيف القػدرات الت ميـ 

فػػي التكيػػؼ مػػم  يئػػة ال مػػؿ  و الحصػػوؿ عمػػى تػػدريع يسػػاعد عمػػى تطػػوير احداد فػػي ال مػػؿ  و 

تحقيؽ توازف  يف المسهؿ ال ممي والمسمى الوظيفي ,  و مف منطمؽ  ف الوظيفة التي ي ممػوف  هػا 

مية عالية ,  و ايستفاد( مف المن  الدراسية التي يقدمها قانوف الخدمػة المدنيػة تتطمع مسهيت عم

  و حف الت ميـ ال الي يساعد عمى اإلندماج في المهنة.



 1.3 

تأثير العوامل الوظيفية عمى إلتحاق موظفي القطاع العام الحكومي بمؤسسات التعمـيم  4-4-3  

 العالي حسب متغير مكان السكن )ضفة ـ غزة ( :

و وجػػػػود فػػػػروؽ ذات ديلػػػػة إحصػػػػائية  ػػػػيف مػػػػوظفي القطػػػػاع ال ػػػػاـ 32-4يوضػػػػ  الجػػػػدوؿ رقػػػػـ   

الحكػػػومي فػػػي إلتحػػػاقهـ  مسسسػػػات الت مػػػيـ ال ػػػالي ت ػػػز  إلػػػى المحػػػددات الوظيفيػػػة التاليػػػة نتيجػػػة 

 يختيؼ ظروؼ السكف وهذا الفروقات تم مت في ال  ارات التالية:

  و 308541يمػػة الوسػػط الحسػػا ي لسػػكاف الضػػفة حيػػث كانػػت ق ت ييػػر المهنػػة إلػػى مهنػػة  خػػر

و وكانػت هػذا الفروقػات لصػال  سػكاف الضػفة وقػد يكػوف ذلػؾ التوجػع 3021.7ولسكاف ةز(  

لػػػد  مػػػوظفي القطػػػاع ال ػػػاـ الحكػػػومي إتجػػػاا ت ييػػػر مهنػػػتهـ إلػػػى مهنػػػة  خػػػر   ػػػدافم تػػػرد( 

مستو  روؽ في احوضاع الوظيفية في مسسسات القطاع ال اـ الفمسطيني, وقد كانت هذا الف

لصال   فراد ال ينة مف سكاف الضفة ال ر ية ور مػا ي ػود ذلػؾ إلػى اخػتيؼ احوضػاع  الديلة

الوظيفيػػة فػػي قطػػاع ةػػز( عنهػػا فػػي الضػػفة ال ر يػػة  حكػػـ تركػػز م ظػػـ الػػوزارات واإلدارات فػػي 

 قطاع ةز( 

   لوسػػػط و  فػػػي سػػػاعات الػػػدواـ حيػػػث كػػػاف ا1998التػػػ  ر  تنػػػري ات قػػػانوف الخدمػػػة المدنيػػػة

و وكانػػت هػػذا الفروقػػات .30438و ولػػد  سػػكاف ةػػز( 3024.1الحسػػا ي لػػد  سػػكاف الضػػفة 

 لصال  سكاف ةز( . 

  الت  ر  تنري ات قانوف الخدمة المدنية في خصـ الضري ة لمطم ة لمموظفيف حيث كانت قيمة

و وكانػػت هػػذا الفروقػػات 308523و ولسػػكاف ةػػز(  305873الوسػػط الحسػػا ي لسػػكاف الضػػفة  

 سكاف ةز( . لصال 



 1.2 

  الت  ر  حوافز المن  الدراسية التي يقدمها قػانوف الخدمػة المدنيػة لممػوظفيف الطم ػةحيث كانػت

و,وكانػػػػت هػػػػذا 303573و ولسػػػػكاف ةػػػػز(  304173قيمػػػػة الوسػػػػط الحسػػػػا ي لسػػػػكاف الضػػػػفة  

 الفروقات لصال  سكاف ةز( .

لمدنيػػة مػػف ق ػػؿ ديػػواف ور مػػا كػػاف ذلػػؾ التوجػػع لصػػال  سػػكاف ةػػز(  حكػػـ تط يػػؽ قػػانوف الخدمػػة ا 

 نسوف الموظفيف في ةز(  درجة  ك ر مف ديواف نئوف الموظفيف فرع  الضفة ال ر ية.

و تسػػاو(  فػػراد ال ينػػة فػػي إلتحػػاقهـ  مسسسػػات الت مػػيـ ال ػػالي 32-4فػػي حػػيف يظهػػر الجػػدوؿ رقػػـ  

اتجاا الحصوؿ عمى فرصة وظيفية  فصؿ مف فرصتهـ الحالية , واتجاا الحصوؿ عمػى تخصػص 

يناسع المهنة التي ي مموف  ها , و إلتحاؽ  فػراد ال ينػة  مسسسػات الت مػيـ ال ػالي  ػدافم  ف الت مػيـ 

ال الي سوؼ يحسف قدراتهـ في التكيؼ مم  يئة ال مؿ  و حصولهـ عمى تدريع يطور  دائهـ فػي 

موف  هػا ال مؿ ,  و تحقيؽ توازف  يف مسهمهـ ال ممي ومسماهـ الوظيفي  و حف وظائفهـ التي ي م

تتطمػػع مػػسهيت عمميػػة عاليػػة  و الحصػػوؿ عمػػى تخصػػص يناسػػع المهنػػة التػػي ي ممػػوف  هػػا ,  و 

حف الت مػػيـ ال ػػالي سػػوؼ يكسػػ هـ قػػدرات تمكػػنهـ مػػف القيػػاـ  مهػػاـ مت ػػدد( داخػػؿ المسسسػػة التػػي 

 ي مموف  ها  و مساعدتهـ في تحقيؽ الرضا الوظيفي  و اإلندماج في المهنة.

 



 1.5 

لعوامل الوظيفية عمى إلتحاق موظفي القطاع العام الحكومي بمؤسسات التعمـيم تأثير ا  4-4-4 

 العالي حسب متغير الحالة االجتماعية :

و  وجود فروقات  يف  فراد عينة الدراسة في إلتحاقهـ نحو الت ميـ 33-4يتض  مف  الجدوؿ رقـ   

 ف هذا الفرؽ في الفقرات التالية:ال الي ت  ا لممحددات الوظيفية لمت ير الحالة ايجتماعية وقد كا

  ايسػػتفاد( مػػف تسػػهييت قػػانوف الخدمػػة المدنيػػة فػػي خصػػـ الضػػري ةحيث كانػػت قيمػػة الوسػػط

حنهػا  قػؿ مػف  دالػة احصػائيةو وهػي ت ت ػر 3..0.و وكانت قيمة الديلة  3045.3الحسا ي 

ير م ػػال  ف كػاف  محػدودو فهػو ينػكؿ دعمػا لتػوفا  و وعمػى اعت ػار  ف هػذا الخصػـ   و 0.4.  

 الرسـو الجام ية .

متػزوجيف الو فػ ف هػذا الفروقػات جػادت لصػال  فئػة 34-4و ناد عمى ما يستدؿ مػف الجػدوؿ رقػـ  

 ك ر منها لفئػة ال يػر المتػزوجيف و فئػة المطمقػيف وفئػة احرامػؿ ور مػا يكػوف ذلػؾ مػف منطمػؽ ك ػر 

و دايػػػة حيػػػاتهـ ال مميػػػة عمػػػى حع ػػػاد الماديػػػة التػػػي يتحممهػػػا المتػػػزوجيف فػػػي  نػػػاد مسػػػتق مهـ احجػػػـ 

اعت ار  نع مف المتوقم  ف تكوف فئػة ال يػر متػزوجيف هػي الفئػة احصػ ر سػنا  ػيف الفئػات ال مريػة 

لم ينة ,فهـ م نييف   ( م م  مالي لمواصمة الت ميـ مستفيديف مػف التسػهييت فػي خصػـ الضػري ة 

 صؿ عمى عيو( الزوجة و احويد .التي يقدمها قانوف الخدمة المدنية , كما  ف هذا الفئة ي تح

 
  ايسػػتفاد( مػػف تسػػهييت قػػانوف الخدمػػة المدنيػػة فػػي المػػن  الدراسػػيةحيث كانػػت قيمػػة الوسػػط

 و وهي دالة إحصائية  5..0.  ايحصائية و وكانت قيمة الديلة3045.3الحسا ي

د إكماؿ و تتم ؿ تمؾ التسهييت في إعطاد الموظؼ إجاز( مم احتفاظع  حقع في وظيفتع    

و تساو( الفئات 35-4ويظهر الجدوؿ رقـ   دراستع وهذا يمكف الموظؼ مف السفر والتفرغ لمت ميـ,

و وجود فروؽ 33-4ايجتماعية في هذا ايتجاا ولـ تظهر فروؽ  ينها,كما  ظهر الجدوؿ رقـ  



 1.4 

تحاؽ  فراد ذات ديلة إحصائية ت ز  إلى المحددات الوظيفية لمت ير الحالة ايجتماعية اتجاا إل

ال ينة  مسسسات الت ميـ ال الي  هدؼ الحصوؿ عمى نهاد( تساعد عمى  اإلندماج في المهنة 

ور ما كاف اإللتحاؽ  مسسسات الت ميـ ال الي  هذا ايتجاا ي ود إلى كوف التوظيؼ لـ يتـ عمى 

سات قاعد( التخصص مما يس ع فجو( وظيفية  يف الموظؼ ووظيفتع فر ما كاف اإللتحاؽ  مسس

الت ميـ ال الي لمحصوؿ عمى نهادات عممية تقمؿ مف الفجو(  يف الموظؼ ووظيفتع مما يساعد 

تالي تطوير احداد في ال مؿ مما يسهـ في تجنع الموظؼ العمى اإلندماج في المهنة , و 

-4لم قو ات المنصوص عميها  موجع قانوف الخدمة المدنية وت دييتع, ويوض  الجدوؿ رقـ   

 وجود فروقات   يف الفئات ايجتماعية في هذا ايتجاا.  و عدـ36

و  ف ال  ػارات الوظيفيػة التػي لػـ يكػف لهػا وزف فػي إلتحػاؽ مػوظفي 33-4يتض  مف الجػدوؿ رقػـ  

 القطاع ال اـ الحكومي  مسسسات الت ميـ ال الي هي:

  الحصػػػػوؿ عمػػػػى فرصػػػػة وظيفيػػػػة  فضػػػػؿ مػػػػف وظيفػػػػتهـ الحاليػػػػة  و  النسػػػػ ة لمحصػػػػوؿ عمػػػػى

 ص يناسع مهنتهـ التي ي مموف  ها .تخص

 .الحصوؿ عمى تخصص يطور مف قدراتهـ في التكيؼ مم  يئة ال مؿ 

 .الحصوؿ عمى تدريع يطور  دائهـ في ال مؿ 

 .تحقيؽ توازف  يف مسهمهـ ال ممي ومسماهـ الوظيفي 

 .حف وظيفتهـ تتطمع مسهيت عممية عالية 

   ها.الحصوؿ عمى تخصص يناسع المهنة التي ي مموف 

 . ت يير مهنتهـ إلى مهنة  خر 

 .ايستفاد( مف تسهييت قانوف الخدمة المدنية في ساعات الدواـ الرسمي 

 .إكتساع قدرات تمكنهـ مف القياـ  مهاـ مت دد( داخؿ المسسسة التي ي مموف  ها 



 1.3 

 .إكتساع قدرات عممية  تحقؽ لديهـ الرضا الوظيفي 

 
حاق موظفي القطاع العام الحكومي بمؤسسات التعمـيم تأثير العوامل الوظيفية عمى إلت  4-4-5 

 العالي حسب متغير الدخل :

و وجػػود فػػروؽ لػػد   فػػراد ال ينػػة ت ػػز  إلػػى المحػػددات الوظيفيػػة لمت يػػر 37-4ي ػػيف الجػػدوؿ رقػػـ   

 الدخؿ  و ف هذا الفروقات كانت اتجاا:

  مسػػػتو  و و 108533الحصػػوؿ عمػػى فرصػػػة وظيفيػػة  فصػػػؿ ,وكانػػت قيمػػة الوسػػػط الحسػػا ي

 و وهي دالة إحصائية ,وقد كانت الفروقات كما يستدؿ مف الجدوؿ رقـ...0.الديلة  

ونػػيكؿ وذلػػؾ  تػػ  ير الػػدخؿ المتػػدني لهػػذا الفئػػة, 1601-200و لصػػال  فئػػة الػػدخؿ مػػف  4-38  

التػػي مػػف المتوقػػم  نػػع مػػف خػػيؿ حصػػولهـ عمػػى نػػهادات عمميػػة عاليػػة سػػوؼ تت يػػر مسػػمياتهـ 

 و.2004ت دييت قانوف الخدمة المدنية ل اـ  الوظيفية مف خيؿ 

  تحقيػػػؽ تػػػوازف  ػػػيف المسػػػمى الػػػوظيفي والمسهػػػؿ ال ممي,حيػػػث كانػػػت قيمػػػة الوسػػػط الحسػػػا ي

و وهػػي دالػػة إحصػػائية وقػػد جػػادت هػػذا الفػػروؽ 0.17.و وكانػػت مسػػتو  الديلػػة  303385 

الجػدوؿ   و نػيكؿ فمػا فػوؽ حسػع مػا يتضػ  مػف2000 يف الفئات لصال  فئة الػدخؿ مػف  

و , حيػػث  ف حصػػوؿ هػػذا الفئػػة عمػػى مسػػمى وظيفػػي يناسػػع مػػسهيتهـ ال مميػػة 39-4رقػػـ  

سوؼ ي ني ت يير في روات هـ المالية حيث ير ط قانوف الخدمة المدنيػة  ػيف المسهػؿ ال ممػي 

 والفئة الوظيفية التي يندرج تحتها الموظؼ .

 
 فػػتهـ تحتػػاج إلػػى مػػسهيت عمميػػة مػػف منطمػػؽ  ف وظي إلتحػػاؽ  فػػراد ال ينػػة  مسسسػػات الت مػػيـ

و 3..0.و ومسػتو  الديلػة  302251عالية هـ ي يحممونها وكانت قيمػة الوسػط الحسػا ي  

ور ما يكػوف الرة ػة فػي الحفػاظ عمػى المسػمى الػوظيفي دفػم  اتجػاا الحصػوؿ عمػى نػهادات 
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مػػػػف عمميػػػػة وذلػػػػؾ تقػػػػديرا ح( ت ييػػػػرات محتممػػػػة لقػػػػانوف الخدمػػػػة المدنيػػػػة يحػػػػـر هػػػػذا الفئػػػػة 

اإلمتيػػازات الوظيفيػػػة التػػي حصػػػمت عميهػػا فػػػي فتػػػر( الفػػراغ القػػػانوني وال نػػوائية فػػػي الت يػػػيف 

الوظيفية ,وقد كانت الفروؽ في هػذا ايتجػاا لصػال  فئػة الػدخؿ  درجةوالتوظيؼ وتصنيؼ ال

 و .40-4و نيكؿ  ناد عمى ما جاد في الجدوؿ رقـ  2000_  1601 

   و وكػػاف 3038.4خػػر  وكانػػت قيمػػة الوسػػط الحسػػا ي  الرة ػػة فػػي ت ييػػر المهنػػة إلػػى مهنػػة

و وهي دالة إحصائية وقد كاف هذا التوجػع لصػال  فئػة الػدخؿ مػف   0.13.مستو  الديلة  

 و.41-4و نيكؿ كما يوض   الجدوؿ رقـ  2000_  1601

 
و عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات دييت إحصػػائية  ػػيف  فػػراد ال ينػػة فػػي 37-4يسػػتدؿ مػػف الجػػدوؿ رقػػـ  

 اتجاا ال  ارات التالية: هـ  مسسسات الت ميـإلتحاق

 .الحصوؿ عمى تخصص يناسع ط ي ة المهنة التي ي مموف  ها 

 .الحصوؿ عمى مسهؿ عممي يساعد عمى التكيؼ مم  يئة ال مؿ 

 .الحصوؿ عمى تدريع يطور احداد في ال مؿ 

 .ايستفاد( مف تسهييت قانوف الخدمة المدنية في ساعات الدواـ 

  )مف تسهييت قانوف الخدمة المدنية في المن  الدراسية.ايستفاد 

 .ايستفاد( مف تسهييت قانوف الخدمة المدنية في خصـ الضري ة 

  اإللتحاؽ  مسسسػات الت مػيـ ال ػالي  هػدؼ إكتسػاع قػدرات عمميػة تسػاعد عمػى القيػاـ  مهػاـ

 مت دد( داخؿ المسسسة التي ي مموف  ها.

 هدؼ إكتساع قدرات عممية تساعد عمػى تحقيػؽ الرضػا  اإللتحاؽ  مسسسات الت ميـ ال الي 

 الوظيفي.
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 .إكتساع قدرات عممية تساعد عمى اإلندماج الوظيفي 

 
تأثير العوامل الوظيفية عمى إلتحاق موظفي القطاع العام الحكـومي بمؤسسـات التعمـيم  4-4-6 

 العالي حسب متغير السكن في المحافظات :

وقػػات ذات ديلػػة إحصػػائية ت ػػز  إلػػى المحػػددات الوظيفيػػة و وجػػود فر 42-4يظهػػر الجػػدوؿ رقػػـ  

 لمت ير السكف في المحافظات  اتجاا ال  ارات التالية :

   و ومسػتو  108581الحصوؿ عمى فرصة وظيفية  فضؿ مف الحالية وكاف الوسط الحسػا ي

و فػ ف هػذا الفػروؽ جػادت 43-4و ,و ناد عمى ما جاد في الجػدوؿ رقػـ  ...0.الديلة كاف  

 صال   الموظفيف مف سكاف ةز(.ل

   و 303543تحقيؽ توازف  يف المسمى الوظيفي والمسهؿ ال ممي وكانت قيمة الوسط الحسا ي

و فقػػد تسػػاوت جميػػم 44-4و , وكمػػا يتضػػ  مػػف الجػػدوؿ رقػػـ  0.54.ومسػػتو  الديلػػة كػػاف 

 المحافظات في هذا ايتجاا .

  و ومسػػػتو  الديلػػػة 303372سػػػا ي  وكانػػػت قيمػػػة الوسػػػط الح ت ييػػػر المهنػػػة إلػػػى مهنػػػة  خػػػر

و  ػػ ف تمػػؾ الفروقػػات كانػػت  لصػػال   فػػراد ال ينػػة مػػف 45-4و , وي ػػيف الجػػدوؿ رقػػـ  ...0. 

 سكاف ةز( .

 حيػػث كانػػت قيمػػة الوسػػط  ايسػػتفاد( مػػف تسػػهييت قػػانوف الخدمػػة المدنيػػة فػػي خصػػـ الضػػري ة

قػػػد تسػػػاوت جميػػػم , و مسػػػتو  الديلػػػةو وهػػػي 0.58.و ومسػػػتو  الديلػػػة  304228الحسػػػا ي  

 و.46-4المحافظات في هذا ايتجاا  ناد عمى الجدوؿ رقـ  

و عػػدـ وجػػود فروقػػات ذات ديلػػة إحصػػائية  ػػيف  فػػراد ال ينػػة فػػي 42-4يسػػتدؿ مػػف الجػػدوؿ رقػػـ   

 إلتحاقهـ  مسسسات الت ميماتجاا الدوافم التالية:
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  التي ي مموف  ها.التوجع نحو الت ميـ ال الي  هدؼ الحصوؿ عمى تخصص يناسع المهنة 

 . التوجع نحو الت ميـ ال الي  هدؼ تحسيف قدراتهـ في التكيؼ مم  يئة ال مؿ 

  التوجػػع نحػػو الت مػػيـ ال ػػالي  هػػدؼ الحصػػوؿ عمػػى تػػدريع يسػػاعدهـ فػػي تطػػوير  دادهػػـ فػػي

 ال مؿ.

 .التوجع نحو الت ميـ ال الي حف وظيفتهـ تتطمع مسهيت عممية عالية 

  الي  هدؼ الحصوؿ عمى تخصص يناسع المهنة التي ي مموف.التوجع نحو الت ميـ ال 

  التوجع نحو الت ميـ ال الي  هدؼ ايستفاد( مف تسهييت  قانوف الخدمػة المدنيػة فػي سػاعات

 الدواـ والمن  الدراسية.

  التوجػػػع نحػػػو الت مػػػيـ ال ػػػالي  هػػػدؼ الػػػتمكف مػػػف القيػػػاـ  مهػػػاـ مت ػػػدد( داخػػػؿ المسسسػػػة التػػػي

 ي مموف  ها.

  نحو الت ميـ ال الي  هدؼ إكتساع قدرات عممية تساعدهـ في تحقيؽ الرضا الوظيفي.التوجع 

  . التوجع نحو الت ميـ ال الي  هدؼ اإلندماج  المهنة 

 
مدى تأثير العوامل األكاديمية عمـى إلتحـاق  مـوظفي القطـاع العـام الحكـومي بمؤسسـات   5_4

 : التعميم العالي

إلتحػػػػاؽ  فػػػػراد ال ينػػػػة  مسسسػػػػات الت مػػػػيـ ال ػػػػالي  هػػػػدؼ  و  ف47-4يسػػػػتدؿ مػػػػف الجػػػػدوؿ رقػػػػـ    

الحصوؿ عمى مسهؿ عممي  عمى كاف  هـ ال وامؿ احكاديمية ت  يرا عمػى إلتحػاؽ مػوظفي القطػاع 

و  ور مػػا يمكػػف 104832ال ػػاـ الحكػػومي  مسسسػػات الت مػػيـ ال ػػالي حيػػث كػػاف الوسػػط الحسػػا ي  

 ينػة فػي الحصػوؿ عمػى النػهادات ال مميػة احعمػى تفسير ذلؾ إنطيقا مف الهدؼ المحدد حفػراد ال

الوظيفيػػة والماليػػة إنطيقػػا مػػف ايسػػتفاد( مػػف تنػػري ات قػػانوف  درجػػةوذلػػؾ  هػػد ؼ تحقيػػؽ  عمػػى ال



 11. 

و عػػدـ وجػػود عيقػػة  ػػيف التخصصػػات التػػي  48-4الخدمػػة المدنيػػة , ويتضػػ  مػػف الجػػدوؿ رقػػـ   

 PERSSONحيث  ظهرت نتائج اخت ار درسها  فراد ال ينة و يف التخصصات التي ي مموف  ها,

عدـ وجود عيقة ذات ديلة إحصائية  يف التخصص الذ( درسػوا والتخصػص الػذ( ي ممػوف  ػع  

%و مػػػف  فػػػراد ال ينػػػة المػػػذيف درسػػػوا 50و ػػػالرجوع إلػػػى خصػػػائص ال ينػػػة الديموةرافيػػػة ييحػػػظ  ف  

سػ ة  فػراد ال ينػة تخصصات  كاديمية ي مموف في مهػف ةيػر التخصصػات التػي درسػوها ,وكانػت ن

%و ,  ينمػػا كانػػت نسػػ ة  فػػراد ال ينػػة المػػذيف 70المػػذيف درسػػوا تخصصػػات مهنيػػة وي ي ممػػوف  هػػا  

ي ممػػوف فػػي مهػػف إداريػػة ضػػ ؼ نسػػ ة  فػػراد ال ينػػة المػػذيف درسػػوا تخصصػػات إداريػػة , وهػػذا ينفػػي 

ا , ولمزيػد وجود عيقػة  ػيف التخصصػات التػي درسػها  فػراد ال ينػة والتخصصػات التػي ي ممػوف  هػ

 و. 20-3مف الم مومات يمكف الرجوع إلى الجدوؿ رقـ  

و نػاد عمػى نتػائج  2004وتتفؽ هذا النتيجػة مػم النتػائج التػي توصػمت إليهػا دراسػة الج فػر( ويفػي

والتػػي  ظهػػرت  ف  ك ػػر مػػف  م ػػي  1997مسػػ  الت ػػداد ال ػػاـ لمسػػكاف والمسػػاكف الػػذ(  جػػر( عػػاـ 

ال ر ية ي مموف في مهف ي تنسجـ مػم تخصصػاتهـ , و ف خريجي تخصص المحاس ة في الضفة 

%و مػػف خريجػػي إدار( احعمػػػاؿ فػػي قطػػاع ةػػػز( ي ممػػوف فػػي مجػػػاؿ ةيػػر تخصصػػػهـ, و ف 22.4 

%و مف خريجي إدار( احعمػاؿ فػي الضػفة ال ر يػة ي ممػوف فػي مجػايت ةيػر تخصصػاتهـ 32.8 

الم ػة ال ر يػة فػي الضػفة  %و مػف خريجػي تخصػص31التي درسوها, و ظهرت الدراسة  يضا  ف  

 2004 ] , 72ص   الج فر( , يفي , [ال ر ية ي مموف في مجاؿ ةير تخصصهـ الذ( درسوا .

وهذا النتيجة ت كس نتائج سم ية لدور الت ميـ في تحسيف كفػاد( القطػاع ال ػاـ وتطػويرا وتت ػارض  

ل ػػػامميف فيػػع حيػػػث  ف مػػم  هػػداؼ قػػػانوف الخدمػػة المدنيػػة فػػػي تطػػوير القطػػاع ال ػػػاـ ورفػػم كفػػاد( ا

عمميػػة  درجػػةالهػػدؼ مػػف التنػػري ات والقػػوانيف الخاصػػة  مػػن  إمتيػػازات لممػػوظفيف الحاصػػميف عمػػى 

نتاجية القطاع ال اـ , وسػنتناوؿ  التفصػيؿ تػ  ير ال وامػؿ احكاديميػة عمػى  عالية هو زياد( كفاد( وا 
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قا لمت يرات الجنس وال مػر إلتحاؽ موظفي القطاع ال اـ الحكومي نجو مسسسات الت ميـ ال الي وف

 ومكاف اإلقامة والدخؿ ومكاف السكف .

 
تــأثير العوامــل األكاديميــة عمــى إلتحــاق مــوظفي القطــاع العــام الحكــومي بمؤسســات    4-5-1 

 التعميم العالي حسب متغير الجنس : 

 و عػػدـ وجػػود فروقػػات فػػي إلتحػػاؽ  فػػراد ال ينػػة  مسسسػػات الت مػػيـ49-4يسػػتدؿ مػػف الجػػدوؿ رقػػـ  

ال ػػالي ت  ػػا لممحػػددات احكاديميػػة لمت يػػر الجػػنس سػػواد  النسػػ ة لػػدافم الحصػػوؿ عمػػى تخصػػص 

 جديد يناسع القدرات الذاتية  و  النس ة لدافم الحصوؿ عمى مسهؿ عممي  عمى .

 
تأثير العوامل األكاديمية عمى إلتحاق موظفي القطاع العام الحكومي بمؤسسات التعميم  4-5-2 

 العمر: العالي حسب متغير

و وجػػػود فػػػرو قػػػات ذات ديلػػػة إحصػػػائية ت ػػػز  إلػػػى المحػػػددات 50-4يتضػػػ  مػػػف الجػػػدوؿ رقػػػـ  

احكاديميػػة لمت يػػر ال مػػر اتجػػاا الرة ػػة فػػي الحصػػوؿ عمػػى مسهػػؿ عممػػي  عمػػى حيػػث كػػاف الوسػػط 

و , ور ما تكوف هذا الرة ة ذاتيػة يػدف ها الرة ػة 0.17.و ومستو  الديلة كاف  104832الحسا ي 

و كما يسػتدؿ مػف 27_21ميز عف اآلخريف, وقد كانت هذا الفروقات لصال  الفئة ال مرية  في الت

و حيػػث  ف هػػذا الفئػػة ي زالػػت نػػا ة ويتػػوفر لػػديهـ الطمػػوح ال ممػػي والػػوظيفي 51-4الجػػدوؿ رقػػـ  

 ك ػػر مػػف ةيػػرهـ مػػف الفئػػات, فػػي حػػيف تسػػاو    فػػراد ال ينػػة اتجػػاا إلتحػػاؽ  فػػراد ال ينػػة  الدراسػػة 

 و.50-4لحصوؿ عمى تخصص يتناسع مم قدراتهـ الذاتية كما ي يف الجدوؿ رقـ   هدؼ ا

 
تأثير العوامل األكاديمية عمى إلتحاق موظفي القطاع العام الحكومي بمؤسسات التعميم  4-5-3 

 العالي حسب متغير مكان السكن ) ضفة غزة (:
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فيمػا يت مػػؽ   لتحػاؽ  فػػراد و عػػدـ  وجػود فروقػػات ذات ديلػة إحصػػائية 52-4يظهػر الجػػدوؿ رقػـ   

ال ينة  مسسسات الت ميـ اتجاا الحصػوؿ عمػى تخصػص جديػد يػتيدـ مػم قػدراتهـ الذاتيػة  و اتجػاا 

 الرة ة في الحصوؿ عمى مسهؿ عممي  عمى. 

 
تأثير العوامل األكاديمية عمى إلتحاق موظفي القطاع العام الحكومي بمؤسسـات التعمـيم  4-5-4

 ة االجتماعية :العالي حسب متغير الحال

و وجػػػػػود فروقػػػػػات ذات دييت إحصػػػػػائية ت ػػػػػز  إلػػػػػى المحػػػػػددات 53-4يوضػػػػػ  الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ   

احكاديميػػة لمت يػػر الحالػػة ايجتماعيػػة اتجػػاا الحصػػوؿ عمػػى مسهػػؿ عممػػي  عمػػى حيػػث كانػػت قيمػػة 

و وهي دالة إحصائية , و يظهػرا لجػدوؿ 0.37.و ومستو  الديلة كاف  104832الوسط الحسا ي 

 و عدـ وجود اختيؼ  يف الفئات ايجتماعية في هذا ايتجاا .54-4 رقـ 

و تسػاو(  فػراد ال ينػة اتجػاا رة ػة  فػراد ال ينػة فػي إكتسػاع قػدرات عمميػة 53-4وي ف الجػدوؿ رقػـ  

 عالية وعدـ ظهور فروقات ذات دييت إحصائية.

 
الحكومي بمؤسسات التعميم تأثير العوامل األكاديمية عمى إلتحاق موظفي القطاع العام  4-5-5 

 العالي حسب متغير الدخل :

و عػػدـ وجػػود فروقػػات ذات ديلػػة إحصػػائية  ػػيف  فػػراد ال ينػػة فيمػػا 55-4يسػػتدؿ مػػف الجػػدوؿ رقػػـ  

يت مػػؽ  المحػػددات احكاديميػػة لمت يػػر الػػدخؿ اتجػػاا الحصػػوؿ عمػػى تخصػػص يناسػػع قػػدرات  فػػراد 

  عمى ولـ تظهر فروقات في ذلؾ. ال ينة الذاتية  و اتجاا الحصوؿ عمى مسهؿ عممي

 
تأثير العوامل األكاديمية عمى إلتحاق موظفي القطاع العام الحكومي بمؤسسات التعميم  4-5-6 

 العالي حسب متغير السكن في المحافظات :
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و عػػدـ وجػػود فروقػػات  ػػيف  فػػراد ال ينػػة فػػي إلتحػػاقهـ  مسسسػػات الت مػػيـ 56-4ي ػػيف الجػػدوؿ رقػػـ   

ت احكاديميػػة لمت يػػر السػػكف فػػي المحافظػػات حيػػث تسػػاو   فػػراد ال ينػػة اتجػػاا ت ػػز  إلػػى المحػػددا

الحصػػوؿ عمػػى تخصػػص جديػػد يتناسػػع مػػم قػػدراتهـ الذاتيػػة  و اتجػػاا الرة ػػة فػػي الحصػػوؿ عمػػى 

 مسهؿ عممي  عمى.

 
 ف  ك ر المحػددات احكاديميػة تػ  يرا عمػى إلتحػاؽ مػوظفي القطػاع ال ػاـ  52-4وي يف الجدوؿ رقـ 

 مسسسػػات الت مػػيـ ال ػػالي هػػو دافػػم الحصػػوؿ عمػػى مكاسػػع ماديػػة مػػف خػػيؿ الحصػػوؿ  الحكػػومي

الػػدوافم الماديػػة لتوجػػع  فػػراد ال ينػػة نحػػو الت مػػيـ ال ػػالي .  ر  عمػػى عمػػؿ إضػػافي وهػػذا يػػدلؿ عمػػى 
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 ممحق جداول الفصل الرابع:  

ادية  نكؿ الم يار( لممحددات ايقتص اإلنحراؼلوسط الحسا ي و اظهر ي:  و1-4دوؿ رقـ  ج

 مجرد

 

لوسط ا لمحددا

 الحسا ي

 اإلنحراؼ

 الم يار(

 tيمة ق

 15.0 0.7418 1.4501 ام ية لتحسيف وض ي المالي في الوظيفةجلتحقت  الدراسة الا

لتحقت  الدراسة الجام ية لمحصوؿ عمى مكاسع مادية مف خيؿ ا

 ال مؿ اإلضافي

2.3255 0.9315 32.8 

مكف مف تسديد الرسـو الجام ية لتحقت  الدراسة الجام ية حتا

 ويتناسع مم وض ي ايقتصاد(

1.6334 0.8601 15.4 

 

 و مف خيؿ حساع : tخراج قيمة   تـ است

  1 –لوسط الحسا ي ا -1

 و 3.083الجذر التر ي ي لم ينة   ÷ الم يار(  اإلنحراؼ -3

T= قيمة  3ناتج ال ممية ÷  1اتج ال ممية ن -2
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 مسسسات الت ميـ ال الي لتحاؽ لديلة الفروؽ في اإل   T _ Test تائج اخت ار ن:  و2-4دوؿ  رقـ  ج
 د ال ينة ت  ا لممحددات ايقتصادية لمت ير الجنسالد   فر  

 

 توسطم ل ددا لجنسا لمحدد

 حسا ي

 راؼحن 

 م يار(

 درجة

 الحرية

 يمة تق

 المحسو ة

مستو  

 الديلة

 0.676 0.676- 429 0.7433 1.4477 277 كرذ تيلتحقت  الدراسة الجام ية لتحسيف وض ي المالي في وظيفا

 0.7592 1.4545 154 ى ن 

 0.7512 1.4511 431 لجنسا

ا تساعدني في تحقيؽ مكاسع مادية مف هنلتحقت  الدراسة الجام ية حا

 خيؿ الحصوؿ عمى عمؿ إضافي

 0.459 1.993- 429 0.9360 2.2491 277 كرذ

 0.9141 2.4351 154 ى ن 

 0.9250 2.3421 431 لجنسا

يتناسع مم وض ي و لتحؽ  الدراسة حتمكف مف تسديد الرسـو ا

 ايقتصاد(

 0.304 2.048- 429 0.8424 1.5704 277 كرذ

 0.8824 1.7468 154 ى ن 

 0.8624 1.6586 431 لجنسا
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 مسسسات الت ميـ ال الي تحاؽ لو  لتقييـ اإلANOVAتائج تحميؿ الت ايف ححاد( ن:  و3-4دوؿ رقـ  ج
 لد   فراد ال ينة ت  ا لممحددات ايقتصادية لمت ير ال مر 

 
 درجة صدر الت ايفم لمحددا

 الحرية

جموع م

 المر  ات

توسط م

 المر  ات

يمة ؼ ق

 المحسو ة

مستو  

 الديلة

لوسط ا

 الحسا ي

 اإلنحراؼ

 الم يار(

لتحقت  الدراسة الجام ية لتحسيف وض ي المالي ا

 وظيفتي في

 0.7481 1.4501 0.000 5.483 2.946 11.783 4 يف المجموعات  

 0.537 228.894 426 اخؿ المجموعاتد

 _ 240.677 430 لمجموعا

ا تساعدني في تحقيؽ هنلتحقت  الدراسة الجام ية حا

مكاسع مادية مف خيؿ الحصوؿ عمى عمؿ 

 إضافي

 0.9315 2.3155 0.019 2.989 2.546 10.186 4 يف المجموعات 

 0.852 362.900 426 اخؿ المجموعاتد

 _ 373.086 430 لمجموعا

لتحؽ  الدراسة حتمكف مف تسديد الرسـو ويتناسع ا

 مم وض ي ايقتصاد(

 0.8601 1.6334 0.061 2.273 1.661 6.646 4 يف المجموعات 

 0.731 311.433 426 اخؿ المجموعاتد

 _ 318.079 430 لمجموعا
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 ل مرا  ا لممحددات ايقتصادية لمت ير تو ل  د تحسيف الوضم المالي في الوظيفة Scheffeخت ار  ا:  و4-4رقـ   جدوؿ
 

لفرق في ا لفئات العمريةا لمحددا

 لوسط الحسابيا

مستوى 

 الداللة

 27_21 لتحقت  الدراسة الجام ية لتحسيف وض ي المالي في وظيفتيا

 

28_34 0.3946* 0.004* 

35 _41 0.3672 0.164 

42_48 0.3375 0.0229 

 0.850 0.2875- _ فما فوق 49

 34_28 لتحقت  الدراسة الجام ية لتحسيف وض ي المالي في وظيفتيا

 

   21_27 -0.3946* 0.004* 

35 _41 -0.1274 0.695 

42_48 -5.71 0.995 

 0.087 0.6821- _ فما فوق 49

 41_ 35  الدراسة الجام ية لتحسيف وض ي المالي في وظيفتيلتحقت ا

 

   21_27 -0.2672 0.164 

28  _34 0.1274 0.695 

42_48 7.031 0.991 

 0.259 0.5547- _ فما فوق 49
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 48_42 لتحقت  الدراسة الجام ية لتحسيف وض ي المالي في وظيفتيا

 

   21_27 -.03375 0.229 

28_34 5.708 0.995 

35 _41 -7.03 0.991 

 0.215 6250.- _ فما فوؽ 49

 فما فوؽ – 58 لتحقت  الدراسة الجام ية لتحسيف وض ي المالي في وظيفتيا

 

   21_27 0.2875 0.850 

28  _34 0.6821 0.087 

35 _41 0.5547 0.259 

42_48 0.6250 0.215 
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 لممحددات ايقتصادية لمت ير ال مر الحصوؿ عمى عمؿ إضافي ت  و ل  د اScheffeخت ار  ا: و5-4دوؿ رقـ  ج

 
لفرؽ في ا لفئات ال مريةا لمحددا

لوسط ا

 الحسا ي

مستو  

 الديلة

 27_21لتحقت  الدراسة الجام ية الحصوؿ عمى مكاسع مادية مف خيؿ ال مؿ اإلضافيا

 

 

28_34 -0.3642 0.076 

35 _41 0.429* - 0.032* 

42_48 -0.3750 0.356 

 0.919 0.3000- _ فما فوؽ 49

 

 34_28لتحقت  الدراسة الجام ية الحصوؿ عمى مكاسع مادية مف خيؿ ال مؿ اإلضافيا

 

28_34 

 21_27 0.3642 0.076 

35 _41 -6.55 0.985 

42_48 -1.08 1.000 

 1.000 6.416 _ فما فوؽ 49

 

 41_ 35دية مف خيؿ ال مؿ اإلضافيلتحقت  الدراسة الجام ية الحصوؿ عمى مكاسع ماا

 

 21_27 0.4297* 0.032* 

28  _34 6.553 0.985 

42_48 5.469 0.999 

 0.996 0.1297 _ فما فوؽ 49

 

 



 13. 

 

   48_42 لتحقت  الدراسة الجام ية الحصوؿ عمى مكاسع مادية مف خيؿ ال مؿ اإلضافيا

 

 
 فما فوؽ – 58 دية مف خيؿ ال مؿ اإلضافيلتحقت  الدراسة الجام ية الحصوؿ عمى مكاسع ماا

 

 
21_27 0.3750 0.365 

28_34 1.084 1.000 

35 _41 -5.47 0.999 

 1.000 7.500 _ فما فوؽ 49

   21_27 0.3000 0.919 

28  _34 -6.42 1.000 

35 _41 -0.1279 0.996 

42_48 -7.50 1.000 
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 مسسسات الت ميـ ال الي لتحاؽ لم رفة حجـ اإل   T _ Test تائج اخت ار ن:  و6-4دوؿ رقـ  ج

 لد   فراد ال ينة ت  ا لممحددات ايقتصادية لمت ير السكف / الضفة وةز( 

 
 توسطم ل ددا لسكفا لمحددا

حسا ي 

 حسا ي

 راؼحنإ

 م يار(

 درجة

 الحرية

 يمة تق

 المحسو ة 

 الة د

 إحصائيا

المالي في  لتحقت  الدراسة الجام ية لتحسيف وض يا

 وظيفتي

 0.007 1.486- 429 0.7136 1.4258 375 فةض

 0.8926 *1.5676 74 ز(ة

ا تساعدني في تحقيؽ هنلتحقت  الدراسة الجام ية حا

 مكاسع مادية مف خيؿ الحصوؿ عمى عمؿ إضافي

 0.009 1.283 429 0.9092 *2.3417 375 فةض

 1.0294 2.1892 74 ز(ة

ف تسديد الرسوـ ويتناسع مم محتمكف لتحقت  الدراسة ا

 وض ي ايقتصاد(

 0.020 5.221- 429 0.8016 1.5378 375 فةض

 0.9816 *2.0946 74 ز(ة
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 مسسسات الت ميـ ال الي لتحاؽ م رفة حجـ اإللANOVAتائج اخت ار    ن:  و7-4دوؿ رقـ  ج

 تماعيةجلد   فراد ال ينة ت  ا لممحددات ايقتصادية لمت ير الحالة اي 

 
 درجة صدر الت ايفم لمحددا

 الحرية

جموع م

 المر  ات

متوسط 

 المر  ات

قيمةؼ 

 المحسو ة

مستو  

 الديلة

لوسط ا

 الحسا ي

 اإلنحراؼ

 الم يار(

 0.7481 1.4501 0.573 0.666 0.374 1.121 3 يف المجموعات   لتحقت  الدراسة الجام ية لتحسيف وض ي المالي في وظيفتيا

اخؿ د

 تاعالمجمو 

427 239.55

7 

0.561 

240.67 430 لمجموعا

7 

_ 

ا تساعدني في تحقيؽ مكاسع هنلتحقت  الدراسة الجام ية حا

 مادية مف خيؿ الحصوؿ عمى عمؿ إضافي

 0.9315 2.3155 0.854 0.261 0.227 0.682 3 يف المجموعات 

اخؿ د

 المجموعات

427 372.40

4 

0.872 

373.08 430 لمجموعا

6 

_ 

لتحؽ  الدراسة حتمكف مف تسديد الرسـو ويتناسع مم وض ي ا

 ايقتصاد(

 0.8601 1.6334 0.862 0.250 0.724 2.171 3 يف المجموعات 

اخؿ د

 المجموعات

427 315.90

8 

0.740 

318.07 430 لمجموعا

9 

_ 
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 مسسسات الت ميـ ال الي لتحاؽ و لم رفة حجـ اإلANOVAتائج اخت ار  ن:  و8-4دوؿ رقـ  ج
 لد   فراد ال ينة ت  ا لممحددات ايقتصادية لمت ير الدخؿ 

 
 درجة صدر الت ايفم لمحددا

 الحرية

جموع م

 المر  ات

توسط م

 المر  ات

يمة ؼ ق

 المحسو ة

مستو  

 الديلة

لوسط ا

 الحسا ي

 اإلنحراؼ

 الم يار(

لتحقت  الدراسة الجام ية لتحسيف وض ي المالي في ا

 تيفوظي

 0.7481 1.4501 0.018 4.050 2.235 4.471 2 يف المجموعات  

 0.552 236.207 428 اخؿ المجموعاتد

 _ 240.677 430 لمجموعا

ا تساعدني في تحقيؽ هنلتحقت  الدراسة الجام ية حا

 مكاسع مادية مف خيؿ الحصوؿ عمى عمؿ إضافي

 0.9315 2.3155 0.028 3.621 3.104 6.208 2 يف المجموعات 

 0.857 366.878 428 اخؿ المجموعاتد

 _ 373.086 430 لمجموعا

لتحؽ  الدراسة حتمكف مف تسديد الرسـو ويتناسع مم ا

 وض ي ايقتصاد(

 0.8601 1.6334 0.292 1.236 0.913 1.827 2 يف المجموعات 

 0.739 316.252 428 اخؿ المجموعاتد

 _ 318.079 430 لمجموعا
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 و ل  د تحسيف الوضم المالي في الوظيفة ت  ا لممحددات ايقتصادية لمت ير الدخؿScheffeتائج اخت ار  ن:  و9-4دوؿ رقـ  ج
 

لوسط الفروقات في ا لدخؿا لمحددا

 الحسا ي

 لديلةامستو  

 1600_  1000تحسيف وض ي المالي في الوظيفةل

 

1601  _2000 0.2562* 0.018 

 0.229 0.1593 فما فوؽ_ 2000

 2000_  1601 تحسيف وض ي المالي في الوظيفةل

 

   1601  _2000 -0.2562* 0.018 

 0.512 9.68- _ فما فوؽ2000

 _ فما فوؽ2000 تحسيف وض ي المالي في الوظيفةل

 

   1000  _1600 -0.1593 0.229 

1601  _2000 9.683 0.512 
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 تحقيؽ مكاسع مادية مف خيؿ عمؿ إضافي  لبعد( Scheffe) ت ارتائج اخن:  (10-4) دوؿ رقـج
 ت  ا لممحددات ايقتصادية لمت ير الدخؿ

 
لفروقات في ا لدخؿا المحدد

 لوسط الحسا يا

مستو  

 لديلةا

 1600_  1000 تحقيؽ مكاسع مادية مف خيؿ عمؿ إضافي

 

1601  _2000 -0.2973* 0.031 

 0.159 0.2218- _ فما فوق2000

 2000_  1601 تحقيؽ مكاسع مادية مف خيؿ عمؿ إضافي

 

   1601  _2000 0.2973* 0.031 

 0.769 7.552 فما فوؽ_ 2000

 فما فوؽ_ 2000 تحقيؽ مكاسع مادية مف خيؿ عمؿ إضافي

  

   1000  _1600 0.2218 0.159 

1601  _2000 -7.55 0.769 
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  مسسسات الت ميـ ال الي لتحاؽ فة حجـ اإلر و لم ANOVAتائج اخت ار   ن:  (11-4)دوؿ رقـ ج
 لد   فراد ال ينة ت  ا لممحددات ايقتصادية لمت ير السكف في المحافظات

 
 درجة صدر الت ايفم المحدد

 الحرية

جموع م

 المر  ات

توسط م

 المر  ات

يمة ؼ ق

 المحسو ة

مستو  

 الديلة

لوسط ا

 الحسا ي

 اإلنحراؼ

 الم يار(

اسة الجام ية لتحسيف وض ي المالي في التحقت  الدر 

 وظيفتي

1.447 0.277 1.396 0.770 2.309 3 يف المجموعات  

1 

0.7722 

121.10 204 اخؿ المجموعاتد

9 

0.594 

123.41 207 لمجموعا

8 

_ 

التحقت  الدراسة الجام ية حنها تساعدني في تحقيؽ 

 مكاسع مادية مف خيؿ عمؿ إضافي

 0.9609 2.933 0.042 2.789 2.510 7.530 3 يف المجموعات 

183.58 204 اخؿ المجموعاتد

0 

0.900 

191.11 207 لمجموعا

1 

_ 

1.706 0.000 8.521 6.425 19.276 3 يف المجموعات  التحؽ  الدراسة حتمكف مف تسديد الرسـو الجام ية

7 

0.9145 

153.83 204 اخؿ المجموعاتد

4 

0.754 

173.11 207 لمجموعا

1 

_ 
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و ل  د تحقيؽ مكاسع مادية مف عمؿ إضافي ت  ا Scheffeتائج اخت ار  ن: و12-4دوؿ رقـ  ج
 لممحددات  يقتصادية لمت ير السكف في المحافظات

 
لوسط الفرؽ في ا اف السكفمك المحدد

 الحسا ي

مستو   

 لديلة ا

 نا مس تحقيؽ مكاسع مادية مف عمؿ إضافي

 

 0.480 0.3571- اهللاـ ر 

 0.836 0.1741- لخميؿا

 0.784 0.1905 ز(ة

 راـ اهلل تحقيؽ مكاسع مادية مف عمؿ إضافي

 

 0.480 0.3571- ا مسن   

 0.097 0.5313- لخميؿا

 0.884 0.1667- ز(ة

 الخميؿ تحقيؽ مكاسع مادية مف عمؿ إضافي

 

 0.836 0.1741 ا مسن   

 0.097 0.5313 اـ اهللر 

 0.175 0.3646 ز(ة

 ةز( تحقيؽ مكاسع مادية مف عمؿ إضافي

 

 0.784 0.1905- ا مسن   

 0.884 0.1667 اـ اهللر 

 0.175 0.3648- لخميؿا
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ظهر الوسط الحسا ي واإلنحراؼ الم يار( لممحددات ايجتماعية  نكؿ ي:  و13-4دوؿ رقـ    ج
 مجرد

 
لوسط ا المحدد

 الحسا ي

 حراؼاإلن

 الم يار(

 يمة تق

 23.130 0.6953 1.7633 التحقت  الدراسة لتحقيؽ مكانة مرموقة في المجتمم

 27.885 1.1327 2.5058 التحقت  الدراسة نتيجة لتنجيم زميئي في ال مؿ

 

  1 –لوسط الحسا ي ا -1و مف خيؿ حساع :  tـ استخراج قيمة   ت

 و 3.083لم ينة   الجذر التر ي ي ÷ الم يار(  اإلنحراؼ -3

  و t= قيمة    3ناتج ال ممية ÷  1اتج ال ممية ن -2
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 لد   فراد ال ينة ت  ا لممحددات ايجتماعية لمت ير الجنس مسسسات الت ميـ ال الي لتحاؽ م رفة حجـ اإلل   T _ Testتائج اخت ار  ن: و14-4دوؿ رقـ  ج
 

 توسطم ل ددا لجنسا المحدد

 حسا ي

 راؼحنإ

 م يار(

 درجة

 الحرية

 يمة تق

 و ةسالمح 

مستو  

 الديلة

 0.869 932.- 429 0.6844 1.7401 277 كرذ التحقت  الدراسة لتحقيؽ مكانة مرموقة في المجتمم

 0.7147 1.8052 154 ى ن 
    0.7009 1.7726 431 لجنسا

 0.837 1.949 429 1.1313 2.5848 277 كرذ التحقت  الدراسة نتيجة لتنجيم زميئي في ال مؿ

 1.1250 2.3636 154 ى ن 

    1.1281 2.4742 431 لجنسا

 
 
 



 12. 

 
 مسسسات  لتحاؽ و لم رفة حجـ اإلANOVAتائج اخت ار  الت ايف اححاد( ن:  و15-4دوؿ رقـ  ج

 لد   فراد ال ينة ت  ا لممحددات ايجتماعية لمت ير ال مر الت ميـ ال الي
 

 درجة لت ايفصدر ام المحدد

 الحرية

جموع م

 لمر  اتا

توسط م

 المر  ات

يمة ؼ ق

 المحسو ة

مستو  

 الديلة

لوسط ا

 الحسا ي

 اإلنحراؼ

 الم يار(

التحقت  الدراسة لتحقيؽ مكانة 

 مرموقة في المجتمم

 0.6953 1.7633 0.438 0.944 0.457 1.826 4 يف المجموعات 

 0.484 206.034 426 اخؿ المجموعاتد

 _ 207.80 430 مجموعلا

التحقت  الدراسة نتيجة لتنجيم 

 زميئي في ال مؿ

 1.1327 2.25058 0.042 2.498 3.161 12.645 4 يف المجموعات 

 1.265 539.090 426 اخؿ المجموعاتد

 _ 551.735 430 لمجموعا

 



 121 

 مسسسات الت ميـ ال الي ؽ لتحالم رفة حجـ اإل   T _ Testتائج اخت ار  ن:  و16-4دوؿ رقـ  ج
  فراد ال ينة ت  ا لممحددات ايجتماعية لمت ير السكف / ضفة ةز(  لد 

مكاف  المحدد

 السكف

المتوسط  ال دد

 الحسا ي

اإلنحراؼ 

 الم يار(

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسو ة

الديلة 

 اإلحصائية

 0.817 2.869 429 0.7104 *1.8067 375 فةض مرموقة في المجتمم ةانكلتحقت  الدراسة لتحقيؽ ما

 05768 1.5541 74 ز(ة

 0.634 2.892 429 1.1207 *2.5770 375 فةض لتحقت  الدراسة نتيجة لتنجيم زميئي في ال مؿا

 1.1351 2.1622 74 ز(ة
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 مسسسات الت ميـ ال الي لتحاؽ م رفة حجـ اإللANOVA نتائج اخت ار :  و17-4دوؿ رقـ  ج
 الة ايجتماعيةحد ال ينة ت  ا لممحددات ايجتماعية لمت ير اللد   فرا 

 
 درجة صدر الت ايفم لمحددا

 الحرية

جموع م

 المر  ات

توسط م

 المر  ات

يمة ؼ ق

 المحسو ة

مستو  

 الديلة

لوسط ا

 الحسا ي

 اإلنحراؼ

 الم يار(

 0.6953 1.7633 0.522 0.752 0.364 1.093 3 يف المجموعات  مرموقة في المجتمم ةانكلتحقت  الدراسة لتحقيؽ ما

 0.484 206.768 427 اتعاخؿ المجمو د

 _ 207.861 430 لمجموعا

 1.1327 2.5058 0.080 2.265 2.881 8.643 3 يف المجموعات  لتحقت  الدراسة نتيجة لتنجيم زميئي في ال مؿا

 1.272 543.092 427 اخؿ المجموعاتد

 _ 551.735 430 لمجموعا
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 مسسسات الت ميـ ال الي لتحاؽ لم رفة حجـ اإل   وANOVAتائج اخت ار   ن: و18-4دوؿ رقـ  ج
 لد   فراد ال ينة ت  ا لممحددات ايجتماعية  لمت ير الدخؿ 

 
درجة  مصدر الت ايف المحدد

 الحرية

مجموع 

 المر  ات

المتوسط 

 المر  ات

قيمة ؼ 

 المحسو ة

مستو  

 الديلة

الوسط 

 سا يالح

اإلنحراؼ 

 الم يار(

التحقت  الدراسة لتحقيؽ مكانة 

 مرموقة في المجتمم

 0.6953 1.7633 0.413 0.885 0.428 0.856 2  يف المجموعات

 0.428 207.005 428 داخؿ المجموعات

 _ 207.861 430 المجموع

التحقت  الدراسة نتيجة لتنجيم 

 زميئي في ال مؿ

 1.1327 2.5058 0.001 6.616 8.273 16.546 2  يف المجموعات

 1.250 535.189 428 داخؿ المجموعات

 _ 551.735 430 المجموع
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 و19-4دوؿ رقـ  ج
و ل  د تنجيم الزميد في ال مؿ ت  ا لممحددات ايجتماعية لمت ير Scheffeتائج اخت ار  ن

 الدخؿ
الفروؽ في الوسط  الدخؿ المحدد

 الحسا ي
 الديلة

تنجيم الزميد في ال مؿ 
1...-13.. 

13.1-3.. -.05582 * .0..4 
 0887. 8023- فما فوؽ -...3

 تنجيم الزميد في ال مؿ
13.1-3... 

13.1-3... .05582* .0..4 
 .0.3. 02428. فما فوؽ -...3

 تنجيم الزميد في ال مؿ
 فما فوؽ -...3

1...-13.. 80234 .0887 
13.1-3... -.02428* .0.3. 
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 مسسسات الت ميـ ال الي لتحاؽ لم رفة حجـ اإل   ANOVAتائج اخت ار    ن: و20-4دوؿ رقـ  ج
 لد   فراد ال ينة ت  ا لممحددات ايجتماعية لمت ير السكف في المحافظات 
 

درجة  مصدر الت ايف لمحددا

 الحرية

مجموع 

 المر  ات

متوسط 

 المر  ات

قيمة ؼ 

 المحسو ة

ستو  م

 الديلة

الوسط 

 الحسا ي

اإلنحراؼ 

 الم يار(

مرموقة في  ةانكلتحقت  الدراسة لتحقيؽ ما

 المجتمم

 0.6472 1.7115 0.011 3.821 1.538 4.613 3  يف المجموعات

 0.402 82.080 204 داخؿ المجموعات

 _ 86.692 207 المجموع

لتحقت  الدراسة نتيجة لتنجيم زميئي في ا

 ؿال م

 1.2017 2.4279 0.026 3.159 4.424 13.272 3  يف المجموعات

 1.400 285.646 204 داخؿ المجموعات

 _ 298.918 207 المجموع
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 مرموقة في المجتمم ةانكو ل  د تحقيؽ مScheffeتائج اخت ار  ن:  و21-4دوؿ رقـ    ج
 جتماعية لمت ير السكف في المحافظاتايت  ا لممحددات  

 
اف مك ددلمحا

 السكف

لوسط الفرؽ في ا

 الحسا ي

 لديلةا

 نا مس مرموقة في المجتمم ةانكحقيؽ مت

 

 0.430 0.2524 اـ اهللر 

 0.463 0.2024 لخميؿا

 0.130 *0.4107 ز(ة

 راـ اهلل مرموقة في المجتمم ةانكحقيؽ مت

 

 0.430 0.2524- ا مسن   

 0.988 5.00- لخميؿا

 0.725 0.1583- ز(ة

 الخميؿ مرموقة في المجتمم ةانكقيؽ متح

 

 

 0.463 0.2024- ا مسن   

 0.988 5.000 اـ اهللر 

 0.304 0.2083 ز(ة

 ةز( مرموقة في المجتمم ةانكحقيؽ مت

 

 

 0.103 *0.4107- ا مسن   

 0.725 0.1583- اـ اهللر 

 0.304 0.2083- لخميؿا
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 و ل  د تنجيم الزميد في ال مؿ ت  ا Scheffe تائج اخت ار ن:  و22-4دوؿ رقـ    ج
 جتماعية لمت ير السكف في المحافظاتايلممحددات 

 
لوسط الفرؽ في ا اف السكفمك لمحددا

 الحسا ي

 لديلةا

 نا مس نجيم مف الزميد قي ال مؿت

 

 1.000 1.905 اـ اهللر 

 0.659 0.2976- لخميؿا

 0.567 0.3274 ز(ة

 راـ اهلل ي ال مؿنجيم مف الزميد قت

 

 1.000 1.90- ا مسن   

 0.691 0.3167- لخميؿا

 0.697 0.3083 ز(ة

 الخميؿ نجيم مف الزميد قي ال مؿت

 

 0.659 0.2976 ا مسن   

 0.691 0.3167 اـ اهللر 

 *0.026 *0.6250 ز(ة

 ةز( نجيم مف الزميد قي ال مؿت

 

 0.567 0.3274- ا مسن   

 0.697 0.3083- اـ اهللر 

 0.026 0.6250- لخميؿا
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 الم يار( لممحددات الوظيفية  نكؿ مجرد اإلنحراؼلوسط الحسا ي و اظهر ي و23-4دوؿ رقـ  ج
 

لوسط ا لمحددا

 الحسا ي

 اإلنحراؼ

 الم يار(

يمة ق

 ت

لتحقت  الدراسة الجام ية لمحصوؿ عمى فرصة وظيفية ا

  فضؿ مف الحالية

1.9466 0.7979 31.5 

دراسة لمحصوؿ عمى تخصص يناسع المهنة لقت  التحا

 التي  عمؿ  ها

1.8979 0.8701 22.4 

 20.8 0.8653 1.8329 لتحقت  الدراسة لتحسيف قدراتي في التكيؼ مم  يئة ال مؿا

لتحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى تدريع يساعد في تطوير ا

  دائي في ال مؿ

1.8074 0.8721 20.1 

 24.5 1.0362 2.2274يف مسهمي ال ممي والمسمى  وازف لتحقت  الدراسة لتحقيؽ تا
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 الوظيفي الذ( احممع

 26.6 1.0498 2.3341 ف وظيفتي تتطمع مسهيت عممية عاليةلتحقت  الدراسة حا

لتحؽ  الدراسة لمحصوؿ عمى تخصص يناسع المهنة التي ا

  عمؿ  ها

1.9675 0.9615 24.1 

 41.7 1.0084 2.6705  خر  لى مهنةإلتحقت  الدراسة لت يير مهنتي ا

انوف الخدمة قإلستفاد( مف تسهييت للتحقت  الدراسة ا

 المدنية في ساعات الدواـ

2.3805 1.2404 27.6 

انوف الخدمة قإلستفاد( مف تسهييت للتحقت  الدراسة ا

 المدنية في خصـ الضري ة

2.5406 1.1764 30.8 

 ةالخدمانوف قإلستفاد( مف تسهييت للتحقت  الدراسة ا

 المدنية في المن  الدراسية

2.5406 1.2342 30.8 



 15. 

لتحقت  الدراسة حتمكف مف القياـ  مهاـ مت دد( داخؿ ا

 المسسسة التي  عمؿ  ها

1.6125 0.8974 15.3 

كتساع قدرات عممية تساعد في تحقيؽ لتحقت  الدراسة إلا

 الرضا الوظيفي

1.6265 0.7577 20.8 

 18.0 0.8493 1.7239 إلندماج في المهنة ا ىعد عما تساهنلتحقت  الدراسة حا

 

 و مف خيؿ حساع : tـ استخراج قيمة   ت
  1 –لوسط الحسا ي ا-1

 و 3.083الجذر التر ي ي لم ينة   ÷ الم يار(  اإلنحراؼ -3   

  و t= قيمة    3ناتج ال ممية ÷  1 ممية لاتج ان-2      

 
 مسسسات  لتحاؽ في تقييـ  حجـ اإل   T _ Testتائج اخت ار  ن: و24-4دوؿ رقـ  ج

 الت ميـ ال الي ت  ا لممحددات الوظيفية  لمت ير الجنس
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 توسطمال ل ددا لجنسا لمحددا

 حسا يال

 راؼحناإل

 م يار(ال

 درجة

 الحرية

 يمة تق

 ةالمحسو 

مستو  

 الديلة

 0.946 027.- 429 0.7433 1.4477 277 كرذ لتحقت  الدراسة الجام ية لمحصوؿ عمى فرصة وظيفية  فضؿ مف الحاليةا

 0.7592 1.4545 154 ى ن 

 0.8040 1.9469 431 لجنسا

 0.705 430.- 429 0.8770 1.8845 277 كرذ لتحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى تخصص يناسع المهنة التي  عمؿ  هاا

 0.8596 1.9221 154 ى ن 

 0.8683 1.9037 431 لجنسا

 0.716 1.130- 429 0.8442 1.7978 277 كرذ راسة لتحسيف قدراتي في التكيؼ مم  يئة ال مؿلتحقت  الدا

 0.9015 1.8961 154 ى ن 

 0.8728 1.8469 431 لجنسا

 0.858 731. 429 0.8744 1.8303 277 كرذ ع يساعد في تطوير  دائي في ال مؿيلتحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى تدر ا

 0.8692 1.7662 154 ى ن 

 0.8718 1.7982 431 لجنسا

 

 0.117 192.- 429 1.10100 2.2202 277 كرذ لتحقت  الدراسة لتحقيؽ توازف  يف مسهمي ال ممي والمسمى الوظيفي الذ( احممعا

 1.0850 2.2403 254 ى ن 
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 1.0475 2.2302 431 لجنسا

 0.064 531.- 429 1.0209 2.3141 277 كرذ ية عاليةف وظيفتي تتطمع مسهيت عمملتحقت  الدراسة حا

 1.1023 2.3701 154 ى ن 

 1.0616 2.3421 431 لجنسا

 0.128 0.731 429 0.9479 1.9928 277 كرذ لتحؽ  الدراسة لمحصوؿ عمى تخصص يناسع المهنة التي  عمؿ  هاا

 0.9871 1.9221 254 ى ن 

 0.9675 1.9574 431 لجنسا

 0.026 1.123 429 0.9797 2.7112 277 كرذ لى مهنة  خر إلتحقت  الدراسة لت يير مهنتي ا

 1.0573 2.5974 154 ى ن 

 1.0185 2.6541 431 لجنسا

 0.597 2.329 429 1.2412 2.4838 277 كرذ انوف الخدمة المدنية في ساعات الدواـقسهييت تإلستفاد( مف للتحقت  الدراسة ا

 1.2212 2.1948 154 ى ن 

 1.2316 2.3388 431 لجنسا

 0.965 3.041 429 1.1756 2.6679 277 كرذ انوف الخدمة المدنية في خصـ الضري ةقإلستفاد( مف تسهييت للتحقت  الدراسة ا

 1.1463 2.3117 154 ى ن 

 1.1609 2.4898 431 لجنسا

 

 0.557 2.645 429 1.2254 2.6570 277 كرذ ي المن  الدراسيةفانوف الخدمة المدنية قسهييت إلستفاد( مف تللتحقت  الدراسة ا

 1.2264 2.3312 154 ى ن 
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 1.2259 2.4941 431 لجنسا

 0.622 635.- 429 0.8824 1.5921 277 كرذ ـ  مهاـ مت دد( داخؿ المسسسة التي  عمؿ  هاالتحقت  الدراسة حتمكف مف القيا

 0.9255 1.6494 154 ى ن 

 0.9039 1.6207 431 لجنسا

 0.070 1.258 429 0.7942 1.6606 277 كرذ كتساع قدرات عممية تساعد في تحقيؽ الرضا الوظيفيلتحقت  الدراسة إلا

 0.6853 1.5649 154 ى ن 

 0.7397 1.6127 431 لجنسا

 0.180 1.004 429 0.8498 1.7545 277 كرذ في المهنة  إلندماجاا تساعد عمى هنلتحقت  الدراسة حا

 0.8483 1.6688 154 ى ن 

 0.8490 1.7116 431 لجنسا
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 و25-4دوؿ رقـ  ج
 مسسسات الت ميـ ال الي لتحاؽ ة حجـ اإلفو لم ر ANOVAتائج اخت ار  الت ايف اححاد(  ن
 ير ال مرلد   فراد ال ينة ت  ا لممحددات الوظيفية لمت  

 درجة صدر الت ايفم لمحددا

 الحرية

جموع م

 المر  ات

توسط م

 المر  ات

يمة ؼ ق

 المحسو ة

 لديلةا

 اإلحصائية

لوسط ا

 الحسا ي

 اإلنحراؼ

 الم يار(

ى فرصة ملتحقت  الدراسة الجام ية لمحصوؿ عا

 وظيفية  فضؿ مف الحالية

 0.7979 1.9466 0.060 2.276 1.432 5.728 4 يف المجموعات 

268.14 426 اخؿ المجموعاتد

5 

0.629 

273.77 430 لمجموعا

3 

_ 

لتحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى تخصص يناسع ا

 المهنة التي  عمؿ  ها

 0.8701 1.8979 0.287 1.254 0.947 3.789 4 يف المجموعات 

321.71 426 اخؿ المجموعاتد

9 

0.755 

325.50 430 لمجموعا

8 

_ 

دراتي في التكيؼ مم  يئة ق الدراسة لتحسيف لتحقت ا

 ال مؿ

 0.8653 1.8329 0.953 0.172 0.130 0.519 4 يف المجموعات 

321.45 426 اخؿ المجموعاتد

3 

0.755 

 _ 327 430 لمجموعا
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لتحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى تدريع يساعد في ا

 تطوير  دائي في ال مؿ

 0.4721 1.8074 0.243 1.371 1.039 4.157 4 يف المجموعات 

3222.8 426 اخؿ المجموعاتد

59 

0.758 

327.01 430 لمجموعا

6 

_ 

لتحقت  الدراسة لتحقيؽ توازف  يف مسهمي ال ممي ا

 والمسمى الوظيفي الذ( احممع

 1.0362 2.2274 0.291 1.246 1.335 5.341 4 يف المجموعات 

456.37 426 اخؿ المجموعاتد

6 

1.071 

461.71 430 لمجموعا

7 

__ 

ف وظيفتي تتطمع مسهيت عممية لتحقت  الدراسة حا

 عالية

 1.0498 2.3341 0.140 1.740 1.905 7.619 4 يف المجموعات 

466.26 426 اخؿ المجموعاتد

9 

1.905 

473.88 430 لمجموعا

9 

_     

لتحؽ  الدراسة لمحصوؿ عمى تخصص يناسع ا

 ي  عمؿ  هاالمهنة الت

 0.9651 1.9675 0.596 0.596 0.645 2.578 4 يف المجموعات 

394.96 426 اخؿ المجموعاتد

7 

0.927 

397.54 430 لمجموعا

5 

_ 

لى مهنة إي تلتحقت  الدراسة مف  جؿ ت يير مهنا

  خر 

 1.0084 2.6750 0.006 3.714 3.683 14.733 4 يف المجموعات 

422.48 426 اخؿ المجموعاتد

3 

0.992 

437.21 430 لمجموعا

6 

_ 
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انوف قإلستفاد( مف تسهييت للتحقت  الدراسة ا

 الخدمة المدنية في ساعات الدواـ

 1.2404 2.3805 0.003 4.055 6.067 24.268 4 يف المجموعات 

637.32 426 اخؿ المجموعاتد

8 

1.496 

661.59 430 لمجموعا

6 

_ 

انوف قإلستفاد( مف تسهييت للدراسة لتحقت  اا

 الخدمة المدنية في خصـ الضري ة

 1.1764 2.5406 0.062 2.260 3.091 12.363 4 يف المجموعات 

582.67 426 اخؿ المجموعاتد

6 

1.368 

595.03 430 علمجمو ا

9 

_ 

إلستفاد( مف المن  الدراسية التي للتحقت  الدراسة ا

 ةنيالمدانوف الخدمة قيقدمها 

 1.2342 2.5406 0.282 1.267 1.925 7.702 4 يف المجموعات 

647.33 426 اخؿ المجموعاتد

8 

1.520 

655.03 430 لمجموعا

9 

_ 

ي فـ مت دد( التحقت  الدراسة حتمكف مف القياـ  مها

 المسسسة التي  عمؿ  ها

 0.8974 1.6125 0.037 2.578 2.046 8.184 4 يف المجموعات 

338.10 426 اخؿ المجموعاتد

8 

0.794 

 _ 346 430 لمجموعا

كتساع قدرات عممية تساعد في لتحقت  الدراسة إلا

 تحقيؽ الرضا الوظيفي

 0.7577 1.6265 0.042 2.498 3.161 12.645 4 يف المجموعات 

539.09 426 اخؿ المجموعاتد

0 

1.265 

551.73 430 لمجموعا

5 

_ 

إلندماج في اا تساعد عمى هنت  الدراسة حلتحقا

 المهنة 

 0.8493 1.7239 0.164 1.639 1.175 4.700 4 يف المجموعات 

305.44 426 اخؿ المجموعاتد

4 

0.717 

310.14 430 لمجموعا

4 

_ 
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 و ل  د الحصوؿ عمى فرصة وظيفيةScheffeخت ار  ا: و26-4دوؿ رقـ ج
 حددات الوظيفية لمت ير ال مر فضؿ مف الحالية ت  ا لمم 

 
لوسط الفرؽ قي ا لفئات ال مريةا لمحددا

 الحسا ي

مستو  

 الديلة

 27_21 لحصوؿ عمى فرصة وظيفية  فضؿ مف الحاليةا

 

28_34 -0.2644 0.196 

35 _41 -0.3188 0.096 

42_48 -0.2625 0.572 

 0.714 0.3875- فما فوؽ_  49

 34_28  ؿ مف الحاليةلحصوؿ عمى فرصة وظيفية  فضا

 

   21_27 0.2644 0.196 

35 _41 -5.44 0.096 

42_48 1.879 0.572 

 0.714 0.1231- فما فوؽ_  49

 41_ 35 لحصوؿ عمى فرصة وظيفية  فضؿ مف الحاليةا

 

 

 

 

 

   21_27 0.3188 0.096 

28_34 5.437 0.987 

42_48 5.625 0.997 

 0.999 6.88- فما فوؽ_  49

 48_42 لحصوؿ عمى فرصة وظيفية  فضؿ مف الحاليةا

 

 

21_27 0.2625 0.572 

28_34 -1.88 1.000 

35 _41 -5.62 0.997 

 0.995 0.1250- فما فوؽ_  49

 فما فوؽ -58 حصوؿ عمى فرصة وظيفية  فضؿ مف الحاليةال   

 

 

21_27 0.3875 0.714 

28_34 0.1231 0.994 

35 _41 6.875 0.999 

42_48 0.1250 0.995 
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 لى مهنة إو ل  د ت يير المهنة Scheffeخت ار  ا:  و27-4لجدوؿ رقـ  ا
  ير ال مرت خر  ت  ا لممحددات الوظيفية لم

 
لوسط الفرؽ قي ا لمحددا

 الحسا ي

مستو  

 الديلة

 37-31 لى مهنة  خر إلتحقت  الدراسة لت يير مهنتي ا

 

-0.4697* 0.017* 

-0.4703* 0.028* 

-0.5125 0.135 

-0.3125 0.928 

 34_28 لى مهنة  خر إلتحقت  الدراسة لت يير مهنتي ا

 

  0.4697* 0.017* 

-5.87 1.000 

-4.28 1.000 

0.1572 0.994 

 41_ 35 لى مهنة  خر إلتحقت  الدراسة لت يير مهنتي ا

 

 

 

  0.4703* 0.028 

5.871 1.000 

-4.22 1.000 

0.1578 0.994 

 57-53 لى مهنة  خر إلتحقت  الدراسة لت يير مهنتي ا

 

  0.5125 0.135 

4.277 1.000 

4.219 1.000 

0.2000 0.988 

 فما فوؽ_  49 لى مهنة  خر إلتحقت  الدراسة لت يير مهنتي ا  

 

0.3125 0.928 

-0.1572 0.994 

-0.578 0.994 

-0.2000 0.988 
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الخدمة المدنية في  قانوفمف تسهييت  لإلستفاد(و ل  د Scheffeاخت ار  :  و28-4ـ  جدوؿ رق
 ساعات الدواـ ت  ا لممحددات الوظيفية لمت ير ال مر

 
الفرؽ في الوسط  الفئة ال مرية المحدد

 الحسا ي

مستو  

 الديلة

التحقت  الدراسة لإلستفاد( مف تسهييت قانوف الخدمة 

 27_21 دواـالمدنية في ساعات ال

 

28_34 0.3207 0.441 

35 _41 0.3094 0.534 

42_48 -2.50 1.000 

 0.184 1.0250- _ فما فوؽ 49

التحقت  الدراسة لإلستفاد( مف تسهييت قانوف الخدمة 

 34_28 المدنية في ساعات الدواـ

 

 

   21_27 -0.320 0.441 

35 _41 -1.13 1.000 

42_48 -0.3457 0.628 

 *0.23 *1.3457- _ فما فوؽ 49

التحقت  الدراسة لإلستفاد( مف تسهييت قانوف الخدمة 

 41_ 35 المدنية في ساعات الدواـ

 

   21_27 -0.3064 0.534 

28_34 1.129 1.000 

42_48 -0.3344 0.685 

 *0.27 *1.3344- _ فما فوؽ 49

 التحقت  الدراسة لإلستفاد( مف تسهييت قانوف الخدمة

 48_42المدنية في ساعات الدواـ

 

   21_27 2.500 1.000 

28_34 0.3457 0.628 

35 _41 0.3344 0.685 

 0.255 1.000- _ فما فوؽ 49

التحقت  الدراسة لإلستفاد( مف تسهييت قانوف الخدمة 

 _ فما فوؽ 49 المدنية في ساعات الدواـ

 

   21_27 1.0250 0.184 

28_34 1.3457* 0.023* 

35 _41 1.3344* 0.027* 

42_48 1.0000 0.255 
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انوف الخدمة المدنية في قإلستفاد( مف تسهييت لو ل  د Scheffeخت ار  ا:  و29-4دوؿ رقـ  ج
 الضري ة ت  ا لممحددات الوظيفية لمت ير ال مر ـخص

 
الفرؽ في الوسط  الفئة ال مرية المحدد

 الحسا ي

مستو  

 الديلة

 الدراسة لإلستفاد( مف تسهييت قانوف الخدمة المدنية التحقت 

 27_21 في خصـ الضري ة

 

28_34 0.1944 0.842 

35 _41 -2.97 1.000 

42_48 -3.75 1.000 

 0.370 0.8125- _ فما فوؽ 49

التحقت  الدراسة لإلستفاد( مف تسهييت قانوف الخدمة المدنية 

 34_28 في خصـ الضري ة

 

   21_27 -0.1944 0.824 

35 _41 -0.2241 0.609 

42_48 -0.2319 0.865 

 0.138 1.0069- _ فما فوؽ 49

التحقت  الدراسة لإلستفاد( مف تسهييت قانوف الخدمة المدنية 

 41_ 35 في خصـ الضري ة

 

   21_27 2.969 1.000 

28_34 0.2241 0.609 

42_48 -7.81 1.000 

 0.387 7828.- _ فما فوؽ 49

التحقت  الدراسة لإلستفاد( مف تسهييت قانوف الخدمة المدنية 

 48_42 في خصـ الضري ة

 

   21_27 3.750 1.000 

28_34 0.2319 0.865 

35 _41 7.813 1.000 

 0.477 0.7750- _ فما فوؽ 49

التحقت  الدراسة لإلستفاد( مف تسهييت قانوف الخدمة المدنية 

 _ فما فوؽ 49 في خصـ الضري ة

 

   21_27 0.8125 0.370 

28_34 1.0069 0.138 

35 _41 0.7828 0.387 

42_48 0.7750 0.477 
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و ل  د التمكف مف القياـ  مهاـ مت دد( داخؿ المسسسة Scheffeاخت ار  :  و30-4الجدوؿ رقـ  
 ت  ا لممحددات الوظيفية لمت ير ال مر

 
الوسط  الفرؽ في الفئة ال مرية المحدد

 الحسا ي

مستو  

 الديلة

التحقت  الدراسة لمقياـ  مهاـ مت دد( داخؿ المسسسة التي 

 27_21  عمؿ  ها

 

28_34 0.3451 0.086 

35 _41 0.3609 0.091 

42_48 0.3750 0.318 

 0.908 0.3000 _ فما فوؽ 49

التحقت  الدراسة لمقياـ  مهاـ مت دد( داخؿ المسسسة التي 

 34_28  عمؿ  ها

 

   21_27 -0.3451 0.086 

35 _41 1.585 1.000 

42_48 2.991 1.000 

 1.000 4.51- _ فما فوؽ 49

التحقت  الدراسة لمقياـ  مهاـ مت دد( داخؿ المسسسة التي 

 41_ 35  عمؿ  ها

 

   21_27 -0.3609 0.091 

28_34 -1.59 1.000 

42_48 1.406 1.000 

 1.000 6.09- _ فما فوؽ 49

التحقت  الدراسة لمقياـ  مهاـ مت دد( داخؿ المسسسة التي 

 48_42  عمؿ  ها

 

   21_27 -0.03750 0.318 

28_34 -2.99 1.000 

35 _41 -1.41 1.000 

 1.000 7.50- _ فما فوؽ 49

التحقت  الدراسة لمقياـ  مهاـ مت دد( داخؿ المسسسة التي 

 _ فما فوؽ 49  عمؿ  ها

 

   21_27 -0.3000 0.908 

28_34 4.509 1000 

35 _41 6.094 1.000 

42_48 7.500 1.000 
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 ؽ يقدرات تحق إكتساعو ل  د Scheffeاخت ار  و31-4 الجدوؿ رقـ
 الوظيفية لمت ير ال مر لممحدداتالرضا الوظيفي ت  ا 

 
لوسط الفرؽ في ا لفئة ال مريةا لمحددا

 الحسا ي

مستو  

 الديلة

 27_21 ساع قدرات تحقؽ الرضا الوظيفيكتإ

 

28_34 7.868 0.964 

35 _41 6.094 0.988 

42_48 -1.25 1.000 

 0.344 0.5375- _ فما فوؽ 49

 34_28 كتساع قدرات تحقؽ الرضا الوظيفيإ

 

   21_27 -7.87 0.964 

35 _41 -1.77 1.000 

42_48 -9.12 0.976 

 0.180 0.616- _ فما فوؽ 49

 41_ 35 كتساع قدرات تحقؽ الرضا الوظيفيإ

 

   21_27 -6.09 0.988 

28_34 1.775 1.000 

42_48 -7.34 0.991 

 0.215 0.5984- _ فما فوؽ 49

 48_42 يفكتساع قدرات تحقؽ الرضا الوظيإ

 

   21_27 1.250 1.000 

28_34 9.118 0.976 

35 _41 7.344 0.991 

 0.426 0.5250- _ فما فوؽ 49

 كتساع قدرات تحقؽ الرضا الوظيفي إ

 _ فما فوؽ 49

   21_27 0.5375 0.344 

28_34 0.6162 0.180 

35 _41 0.5984 0.215 

42_48 0.5250 0.426 
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  مسسسات الت ميـ ال الي لتحاؽلم رفة حجـ اإل   T _ Testنتائج اخت ار  :  و32-4جدوؿ رقـ  
 ا لممحددات الوظيفية لمت ير السكف /ضفة ةز(لد   فراد ال ينة ت   
 

 توسطم ل ددا لسكفا لمحددا

 حسا ي

 راؼحناإل

 م يار(ال

 درجة

 الحرية

 يمة تق

 المحسو ة 

مستو  

ة وظيفية صلتحقت  الدراسة الجام ية لمحصوؿ عمى فر ا الديلة

  فضؿ مف الحالية

 0.480 3.080 429 0.8073 *2.0000 375 فةض

 0.7008 1.6892 74 ز(ة

لتحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى تخصص يناسع المهنة التي ا

  عمؿ  ها

 0.781 0.946 429 0.8829 *1.9160 375 فةض

 0.8054 1.8108 74 ز(ة

 0.956 0.832 429 0.8770 *1.8487 375 فةض لتحقت  الدراسة لتحسيف قدراتي في التكيؼ مم  يئة ال مؿا

 0.8077 1.7568 74 ز(ة

لتحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى تدريع يساعد في تطوير ا

  دائي في ال مؿ

 0.992 1.282 429 0.8804 *1.8319 375 فةض

 0.8264 1.6892 74 ز(ة

المسمى و لتحقت  الدراسة لتحقيؽ توازف  يف مسهمي ال ممي ا

 الوظيفي الذ( احممع

 0.121 0.841 429 1.0498 *2.2465 375 فةض

 0.9697 2.1351 74 ز(ة
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 0.505 0.818 429 1.0594 2.3529 375 فةض ف وظيفتي تتطمع مسهيت عممية عاليةلتحقت  الدراسة حا

 1.0042 2.2432 74 ز(ة

ي تلتحؽ  الدراسة لمحصوؿ عمى تخصص يناسع المهنة الا

  عمؿ  ها

 0.847 0.610 429 0.9728 *1.9804 375 فةض

 0.9091 1.9054 74 ز(ة

 0.005 3.413 429 0.9712 *2.7451 375 فةض لى مهنة  خر إقت  الدراسة لت يير مهنتي لتحا

 1.1094 2.3108 74 ز(ة

انوف الخدمة قإلستفاد( مف تسهييت للتحقت  الدراسة ا

 واـدالمدنية في ساعات ال

 0.000 1.117- 429 1.2734 2.3501 375 فةض

 1.0627 *2.5270 74 ز(ة

انوف الخدمة قإلستفاد( مف تسهييت لدراسة لتحقت  الا

 المدنية في خصـ الضري ة

 0.000 1.631- 429 1.2077 2.4986 375 فةض

 0.9940 *2.7432 74 ز(ة

خدمة لانوف اقإلستفاد( مف تسهييت للتحقت  الدراسة ا

 المدنية في المن  الدراسية

 0.000 0.827- 429 1.2666 2.5182 375 فةض

 1.0654 *2.6486 74 ز(ة

لتحقت  الدراسة حتمكف مف القياـ  مهاـ مت دد( داخؿ ا

 المسسسة التي  عمؿ  ها

 0.113 0.522- 429 0.8765 1.6022 375 فةض

 0.9969 *1.6622 74 ز(ة
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كتساع قدرات عممية تساعد في تحقيؽ لتحقت  الدراسة إلا

 الرضا الوظيفي

 0.127 1.072 429 0.7750 *1.6443 375 فةض

 0.6660 1.5405 74 ز(ة

 0.158 0.072- 429 0.8372 1.7227 375 فةض إلندماج في المهنة اا تساعد عمى هنلتحقت  الدراسة حا

 0.9111 *1.7297 74 ز(ة
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  مسسسات الت ميـ ال الي لتحاؽلم رفة حجـ اإلANOVA نتائج اخت ار  :  و33-4جدوؿ رقـ  
 ا لممحددات الوظيفية لمت ير الحالة ايجتماعيةلد   فراد ال ينة ت   

 
درجة  مصدر الت ايف المحدد

 الحرية

مجموع 

 المر  ات

متوسط 

 المر  ات

قيمة ؼ 

 المحسو ة

مستو  

 الديلة

الوسط 

 الحسا ي

اإلنحراؼ 

 الم يار(

التحقت  الدراسة الجام ية لمحصوؿ عمى فرصة 

 وظيفية  فضؿ مف الحالية

 0.7979 1.9466 0.862 2.250 0.160 0.479 3  يف المجموعات

 0.640 273.293 427 داخؿ المجموعات

 _ 273.773 430 المجموع

التحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى تخصص يناسع 

 المهنة التي  عمؿ  ها

 0.8701 1.8979 0.361 1.071 0.811 2.432 3  يف المجموعات

 0.757 323.076 427 داخؿ المجموعات

 _ 325.508 430 لمجموعا

التحقت  الدراسة لتحسيف قدراتي في التكيؼ مم  يئة 

 ال مؿ

 0.8653 1.8329 0.152 1.768 1.317 3.951 3  يف المجموعات

 0.745 318.021 427 داخؿ المجموعات

 _ 321.972 430 المجموع

التحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى تدريع يساعد في 

 في ال مؿتطوير  دائي 

 0.344 1.111 0.844 2.532 32  يف المجموعات

 

1.8074 0.8721 

 0.760 324.484 427 داخؿ المجموعات

 _ 327.016 430 المجموع
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التحقت  الدراسة لتحقيؽ توازف  يف مسهمي ال ممي 

 والمسمى الوظيفي الذ( احممع

 1.0362 2.2274 0.187 1.607 1.718 5.154 3  يف المجموعات

 1.069 456.563 427 داخؿ المجموعات

 _ 461.717 430 المجموع

التحقت  الدراسة حف وظيفتي تتطمع مسهيت عممية 

 عالية

 1.0498 2.3341 0.372 1.046 1.152 3.457 3  يف المجموعات

 1.102 470.432 427 داخؿ المجموعات

 _ 473.889 430 المجموع

دراسة لمحصوؿ عمى تخصص يناسع التحؽ  ال

 المهنة التي  عمؿ  ها

 0.9615 1.9675 0.870 0.238 0.221 0.664 3  يف المجموعات

 0.929 396.881 427 داخؿ المجموعات

 _ 397.545 430 المجموع

التحقت  الدراسة مف  جؿ ت يير مهنتي إلى مهنة 

  خر 

 1.0084 2.6705 0.149 1.786 1.806 5.419 3  يف المجموعات

 1.011 431.797 427 داخؿ المجموعات

 _ 437.216 430 المجموع

التحقت  الدراسة لإلستفاد( مف تسهييت قانوف 

 الخدمة المدنية في ساعات الدواـ

 1.2404 2.3805 0.127 1.914 2.927 8.780 3  يف المجموعات

 1.529 652.816 427 داخؿ المجموعات

 _ 661.596 430 لمجموعا

التحقت  الدراسة لإلستفاد( مف تسهييت قانوف 

 الخدمة المدنية في خصـ الضري ة

 1.1764 2.5406 0.002 5.098 6.858 20.574 3  يف المجموعات

 1.345 574.466 427 داخؿ المجموعات

 _ 595.039 430 المجموع

 



 147 

  الدراسية التي التحقت  الدراسة لإلستفاد( مف المن

 يقدمها قانوف الخدمة المدنية

 1.1764 2.5406 0.004 4.520 6.721 20.163 3  يف المجموعات

 1.487 634.877 427 داخؿ المجموعات

 _ 655.039 430 المجموع

التحقت  الدراسة حتمكف مف القياـ  مهاـ مت دد( 

 داخؿ المسسسة التي  عمؿ  ها

 1.2342 1.6125 0.491 0.806 0.650 1.950 3  يف المجموعات

 0.806 344.343 427 داخؿ المجموعات

 _ 346.292 430 المجموع

التحقت  الدراسة إلكتساع قدرات عممية تساعد في 

 تحقيؽ الرضا الوظيفي

 0.7577 1.6265 0.112 2.009 1.145 3.436 3  يف المجموعات

 0.570 243.423 427 داخؿ المجموعات

 _ 246.858 430 المجموع

التحقت  الدراسة حنها تساعد عمى اإلندماج في 

 المهنة 

 0.8493 1.7239 0.033 2.941 2.093 6.278 3  يف المجموعات

 0.712 303.866 427 داخؿ المجموعات

 _ 310.144 430 المجموع
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الخدمة المدنية  قانوفايستفاد( مف تسهييت  و ل  دScheffeنتائج اخت ار  : و34-4جدوؿ رقـ  
 في خصـ الضري ة ت  ا لممحددات الوظيفية لمت ير الحالة ايجتماعية

 
الحالة  المحدد

 ايجتماعية

الفرؽ في الوسط 

 الحسا ي

مستو  

 الديلة

الحصوؿ عمى نهاد(  هدؼ ايستفاد( مف قانوف 

  عزع الخدمة المدنية في خصـ الضري ة

 

 *0.044 *0.3672- متزوج

 0.319 0.7973 مطمؽ 

 1.000 4.730  رمؿ

الحصوؿ عمى نهاد(  هدؼ ايستفاد( مف قانوف 

 متزوج الخدمة المدنية في خصـ الضري ة

 

 *0.044 *0.3672  عزع   

 0.050 1.1645 مطمؽ 

 0.802 0.4145  رمؿ

الحصوؿ عمى نهاد(  هدؼ ايستفاد( مف قانوف 

 مطمؽ ي خصـ الضري ةالخدمة المدنية ف

 

 0.319 0.7973- متزوج   

 0.050 1.1645-  عزع

 0.643 0.7500-  رمؿ

الحصوؿ عمى نهاد(  هدؼ ايستفاد( مف قانوف 

  رمؿ الخدمة المدنية في خصـ الضري ة

 

 1.000 4.73-  عزع   

 0.8022 0.4145- متزوج

 0.643 0.7500 مطمؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13. 

الخدمة  قانوفو ل  د ايستفاد( مف تسهييت Scheffeنتائج اخت ار  :  و35-4جدوؿ رقـ  
 المدنية في المن  الدراسية ت  ا لممحددات الوظيفية لمت ير الحالة ايجتماعية

 
الحالة  المحدد

 ايجتماعية

الفرؽ في الوسط 

 الحسا ي

مستو  

 الديلة

الحصوؿ عمى نهاد(  هدؼ ايستفاد( مف المن  التي يقدمها 

  عزع قانوف الخدمة المدنية

 

 0.056 0.3729- متزوج

 0.375 0.7883 مطمؽ 

 0.973 0.2117-  رمؿ

الحصوؿ عمى نهاد(  هدؼ ايستفاد( مف المن  التي يقدمها 

 متزوج قانوف الخدمة المدنية

 

 0.056 0.3729  عزع   

 0.071 1.1612 مطمؽ 

 0.987 0.1612  رمؿ

ؼ ايستفاد( مف المن  التي يقدمها الحصوؿ عمى نهاد(  هد

 مطمؽ قانوف الخدمة المدنية

 

 0.375 0.7883- متزوج   

 0.071 1.1612-  عزع

 0.443 1.0000-  رمؿ

الحصوؿ عمى نهاد(  هدؼ ايستفاد( مف المن  التي يقدمها 

  رمؿ قانوف الخدمة المدنية

 

 0.9793 0.2117  عزع   

 0.987 0.1612- متزوج

 0.443 1.000 مطمؽ 
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 و ل  د الحصوؿ عمى نهاد( تساعدScheffeتائج اخت ار  ن: و36-4دوؿ رقـ  ج
 إلندماج في المهنة ت  ا لممحددات الوظيفية لمت ير الحالة ايجتماعيةاعمى  
 

الحالة  المحدد

 ايجتماعية

الفرؽ في الوسط 

 الحسا ي

مستو  

 الديلة

 ندماج في المهنةالحصوؿ عمى نهاد(  هدؼ اإل

  عزع

 0.930 6.253 متزوج

 0.199 0.6078 مطمؽ 

 0.199 0.6678  رمؿ

 الحصوؿ عمى نهاد(  هدؼ اإلندماج في المهنة

 متزوج

 0.930 6.25-  عزع   

 0.262 0.6053 مطمؽ 

 0.262 0.6053-  رمؿ

 الحصوؿ عمى نهاد(  هدؼ اإلندماج في المهنة

 مطمؽ

 0.199 0.6678- متزوج   

 0.262 0.6053-  عزع

 1.000 0.000  رمؿ

 الحصوؿ عمى نهاد(  هدؼ اإلندماج في المهنة

  رمؿ

 0.199 0.6678-  عزع   

 0.262 0.6053- متزوج

 1.000 0.000 مطمؽ 
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  مسسسات لتحاؽو لم رفة حجـ اإلANOVAنتائج اخت ار   : و37-4جدوؿ رقـ  
 د   فراد ال ينة ت  ا لممحددات الوظيفية لمت ير الدخؿل الت ميـ ال الي 
 

 مصدر المحدد

 الت ايف

درجة 

 الحرية

مجموع 

 المر  ات

متوسط 

 المر  ات

قيمة ؼ 

 المحسو ة

مستو  

 الديلة

الوسط 

 الحسا ي

اإلنحراؼ 

 الم يار(

التحقت  الدراسة الجام ية لمحصوؿ عمى 

 فرصة وظيفية  فضؿ مف الحالية

 0.7979 1.9466 0.000 8.860 5.442 10.884 2  يف المجموعات
 0.614 262.883 428 داخؿ المجموعات

 _ 373.773 430 المجموع

التحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى تخصص 

 يناسع المهنة التي  عمؿ  ها

 0.8701 1.8979 0.863 0.148 0.112 0.224 2  يف المجموعات

 0.760 325.248 428 داخؿ المجموعات

 _ 325.508 430 المجموع

التحقت  الدراسة لتحسيف قدراتي في التكيؼ 

 مم  يئة ال مؿ

 0.8653 1.8329 0.837 0.178 0.134 0.268 2  يف المجموعات

 0.752 321.704 428 داخؿ المجموعات

 _ 321.972 430 المجموع
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التحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى تدريع يساعد 

 ي تطوير  دائي في ال مؿف

 0.8721 1.8074 0.872 0.137 0.105 0.209 2  يف المجموعات

 0.764 326.807 428 داخؿ المجموعات

 _ 327.016 430 المجموع

التحقت  الدراسة لتحقيؽ توازف  يف مسهمي 

 ال ممي والمسمى الوظيفي الذ( احممع

 1.0362 2.2274 0.018 4.064 4.303 8.605 2  يف المجموعات

 1.059 453.112 428 داخؿ المجموعات

 _ 461.717 430 المجموع

التحقت  الدراسة حف وظيفتي تتطمع مسهيت 

 عممية عالية

 1.0498 2.3341 0.002 6.092 6.558 13.116 2  يف المجموعات

 1.077 460.772 428 داخؿ المجموعات

 _ 473.889 430 المجموع

التحؽ  الدراسة لمحصوؿ عمى تخصص 

 يناسع المهنة التي  عمؿ  ها

 0.9615 1.9675 0.606 0.501 0.464 0.928 2  يف المجموعات

 0.927 396.617 428 داخؿ المجموعات

 _ 397.545 430 المجموع

التحقت  الدراسة مف  جؿ ت يير مهنتي إلى 

 مهنة  خر 

 1.0084 2.6705 0.012 4.488 4.490 8.981 2  يف المجموعات

 1.001 428.235 428 داخؿ المجموعات

 _ 437.216 430 المجموع
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التحقت  الدراسة لإلستفاد( مف تسهييت قانوف 

 الخدمة المدنية في ساعات الدواـ

 1.2404 2.3805 0.102 2.297 3.514 7.027 2  يف المجموعات

 1.529 654.569 428 داخؿ المجموعات

 _ 661.596 430 المجموع

التحقت  الدراسة لإلستفاد( مف تسهييت 

 الخدمة المدنية في خصـ الضري ةقانون 

 1.1764 2.5406 0.065 2.747 3.771 7.542 2  يف المجموعات

 1.373 587.498 428 داخؿ المجموعات

     _ 595.039 430 المجموع

إلستفاد( مف المن  الدراسية التحقت  الدراسة ل

 يةنالتي يقدمها قانوف الخدمة المد

 1.2342 2.5406 0.388 0.948 1.445 2.890 2  يف المجموعات

 1.524 652.150 428 داخؿ المجموعات

 _ 655.039 430 المجموع

التحقت  الدراسة حتمكف مف القياـ  مهاـ 

 مت دد( داخؿ المسسسة التي  عمؿ  ها

 0.8974 1.6125 0.420 0.870 0.701 1.402 2 يف المجموعات 

 0.806 344.891 428 داخؿ المجموعات

 _ 346.292 430 المجموع

التحقت  الدراسة إلكتساع قدرات عممية تساعد 

 في تحقيؽ الرضا الوظيفي

 0.7577 1.6265 0.631 0.460 0.265 0.530 2  يف المجموعات

 0.576 246.328 428 داخؿ المجموعات

 _ 246.858 430 المجموع

التحقت  الدراسة حنها تساعد عمى اإلندماج 

 في المهنة 

 0.8493 1.7239 0.657 0.393 0.284 0.568 2  يف المجموعات

 0.723 309.576 428 داخؿ المجموعات

 _ 310.144 430 المجموع
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و ل  د الحصوؿ عمى فرصة وظيفية  فضؿ مف Scheffeر  نتائج اخت ا:  و38-4جدوؿ رقـ  
 الحالية ت  ا لممحددات الوظيفية لمت ير الدخؿ

 
الفروقات في  الدخؿ المحدد

 الوسط الحسا ي

 الديلة

الحصوؿ عمى فرصة وظيفية  فضؿ مف 

 1600_  1000 الحالية

 

1601  _2000 0.2562* 0.018* 

 0.229 0.1593 _ فما فوؽ2000

عمى فرصة وظيفية  فضؿ مف  الحصوؿ

 2000_  1601 الحالية

 

   

1601  _2000 -0.2562* 0.018* 

 0.512 9.68- _ فما فوؽ2000

الحصوؿ عمى فرصة وظيفية  فضؿ مف 

 _ فما فوؽ2000 الحالية

 

   

1000  _1600 -0.1593 0.229 

1601  _2000 9.683 0.512 

 

 و ل  د تحقيؽ توازف  يفScheffeنتائج اخت ار  :  و39-4جدوؿ رقـ  
 المسمى الوظيفي والمسهؿ ال ممي ت  ا لممحددات الوظيفية لمت ير الدخؿ 
 

الفروقات في  الدخؿ المحدد

 الوسط الحسا ي

 الديلة

تحقيؽ توازف  يف المسمى الوظيفي والمسهؿ 

 1600_  1000ال ممي

 

1601  _2000 -0.2210 0.209 

 0.733 0.1011 _ فما فوؽ2000

تحقيؽ توازف  يف المسمى الوظيفي والمسهؿ 

  ال ممي

 

   

1601  _2000 0.2210 0.209 

 *0.022 *0.3221 _ فما فوؽ2000

تحقيؽ توازف  يف المسمى الوظيفي والمسهؿ 

 ال ممي

 _ فما فوؽ2000

   1000  _1600 -0.1011 0.733 

1601  _2000 -0.3221* 0.022 
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 و ل  د احتياج الوظيفة إلى Scheffeاخت ار   نتائج:  و40-4جدوؿ رقـ  
 مسهيت عممية عالية ت  ا لممحددات الوظيفية لمت ير الدخؿ

 
الفروقات في  الدخؿ المحدد

 الوسط الحسا ي

 الديلة

 احتياج الوظيفة إلى مسهيت عممية عالية

1000  _1600 

1601  _2000 -0.3310* 0.032* 

 0.945 4.362 _ فما فوؽ2000

 تياج الوظيفة إلى مسهيت عممية عاليةاح

1601  _2000 

 

1000  _1600 0.3310* 0.032* 

 *0.006 *0.3746 _ فما فوؽ2000

 احتياج الوظيفة إلى مسهيت عممية عالية

 _ فما فوؽ2000

   

1000  _1600 -4.36 0.945 

1601  _2000 -0.3746* 0.006 

 

 
مهنة  خر  ت  ا  إلىو ل  د ت يير المهنة Scheffeنتائج اخت ار  :  و41-4جدوؿ رقـ  

 لممحددات الوظيفية لمت ير الدخؿ
 

الفروقات في  الدخؿ المحدد

 الوسط الحسا ي

 الديلة

 1600_  1000ت يير المهنة إلى مهنة  خر 

 

1601  _2000 -0.3276* 0.027* 

_ فما 2000

 فوؽ

-0.32960* 0.033 

 2000_  1601ت يير المهنة إلى مهنة  خر 

 

   1000  _1600 0.3276* 0.027 

_ فما 2000

 فوؽ

6.397 1.000 

 _ فما فوؽ2000ت يير المهنة إلى مهنة  خر 

 

   1000  _1600 0.3269 0.033* 

1601  _2000 -6.40 1.000 
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  مسسسات الت ميـ ال الي لتحاؽلم رفة حجـ اإل   ANOVAنتائج اخت ار  :  و42-4جدوؿ رقـ  
    فراد ال ينة ت  ا لممحددات الوظيفية لمت ير السكف في المحافظاتلد 

 
درجة  مصدر الت ايف المحدد

 الحرية

مجموع 

 المر  ات

متوسط 

 المر  ات

قيمة ؼ 

 المحسو ة

مستو  

 الديلة

الوسط 

 الحسا ي

اإلنحراؼ 

 الم يار(

التحقت  الدراسة الجام ية لمحصوؿ عمى 

 فرصة وظيفية  فضؿ مف الحالية

 0.8468 1.9471 0.000 6.316 4.205 12.614 3 ف المجموعات ي

135.80 204 داخؿ المجموعات

4 

0.666 

148.41 207 المجموع

8 

_ 

التحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى تخصص 

 يناسع المهنة التي  عمؿ  ها

 0.8362 1.7750 0.409 0.974 0.681 2.044 3  يف المجموعات

142.70 204 داخؿ المجموعات

6 

0.700 

144.75 207 المجموع

0 

_ 

التحقت  الدراسة لتحسيف قدراتي في 

 التكيؼ مم  يئة ال مؿ

 0.8506 1.8269 0.803 0.331 0.242 0.725 3  يف المجموعات

149.04 204 داخؿ المجموعات

4 

0.731 

149.76 207 المجموع

9 

_ 
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ريع التحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى تد

 يساعد في تطوير  دائي في ال مؿ

 0.8455 1.7596 0.749 0.406 0.293 0.878 3  يف المجموعات

147.10 204 داخؿ المجموعات

3 

0.721 

147.98 207 المجموع

1 

_ 

التحقت  الدراسة لتحقيؽ توازف  يف مسهمي 

 ال ممي والمسمى الوظيفي الذ( احممع

 1.0132 2.2452 0.045 2.738 2.741 8.224 3  يف المجموعات

204.27 204 داخؿ المجموعات

2 

1.001 

212.49 207 المجموع

5 

_ 

التحقت  الدراسة حف وظيفتي تتطمع 

 مسهيت عممية عالية

 1.0268 2.3654 0.124 1.943 2.021 6.063 3  يف المجموعات

212.16 204 داخؿ المجموعات

8 

1.040 

218.23 207 المجموع

1 

_ 

التحؽ  الدراسة لمحصوؿ عمى تخصص 

 يناسع المهنة التي  عمؿ  ها

 0.9275 1.9038 0.215 1.504 1.285 3.854 3  يف المجموعات

174.22 204 داخؿ المجموعات

3 

0.854 

178.07 207 المجموع

7 

_ 

التحقت  الدراسة مف  جؿ ت يير مهنتي إلى 

 مهنة  خر 

 1.0770 2.6683 0.000 9.239 9.573 28.720 3  يف المجموعات

211.39 204 داخؿ المجموعات

0 

1.036 

 _ 240.11 207 المجموع

التحقت  الدراسة لإلستفاد( مف تسهييت 

 قانوف الخدمة المدنية في ساعات الدواـ

 1.2020 2.3173 0.090 2.196 3.119 9.357 3  يف المجموعات

 1.420 28.700 204 داخؿ المجموعات

299.05 207 المجموع

8 

_ 
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التحقت  الدراسة لإلستفاد( مف تسهييت 

 قانوف الخدمة المدنية في خصـ الضري ة

 1.1159 2.5337 0.047 2.695 3.276 9.827 3  يف المجموعات

247.93 204 داخؿ المجموعات

7 

1.215 

257.76 207 المجموع

4 

_ 

سة لإلستفاد( مف المن  التحقت  الدرا

 الدراسية التي يقدمها قانوف الخدمة المدمية

 1.1817 2.5673 0.371 1.051 1.466 4.399 3  يف المجموعات

284.65 204 داخؿ المجموعات

9 

1.395 

289.05 207 المجموع

8 

_ 

التحقت  الدراسة حتمكف مف القياـ  مهاـ 

 هامت دد( داخؿ المسسسة التي  عمؿ  

 0.9700 1.6587 0.230 1.449 1.354 4.063 3  يف المجموعات

190.70 204 داخؿ المجموعات

1 

0.935 

194.76 207 المجموع

4 

_ 

التحقت  الدراسة إلكتساع قدرات عممية 

 تساعد في تحقيؽ الرضا الوظيفي

 0.7424 1.5962 0.915 1.173 9.654 0.290 3  يف المجموعات

113.00 204 وعاتداخؿ المجم

7 

0.558 

114.07 207 المجموع

7 

- 

التحقت  الدراسة حنها تساعد عمى اإلندماج 

 في المهنة 

 0.8158 1.6731 0.825 0.300 0.202 0.606 3  يف المجموعات

137.16 204 داخؿ المجموعات

3 

0.672 

137.76 207 المجموع

9 

_ 



 18. 

و ل  د الحصوؿ عمى فرصة وظيفية  فضؿ مف Scheffeخت ار   نتائج ا:  و43-4جدوؿ رقـ  
 الحالية ت  ا لممحددات الوظيفية لمت ير السكف في المحافظات

 
 مكاف  المحدد

 السكف

الفرؽ في 

 المتوسط الحسا ي

 الديلة 

 نا مس الحصوؿ عمى فرصة وظيفية  فضؿ مف الحالية 

 

 0.100 0.4905 راـ اهلل

 1.000 2.976 الخميؿ

0.022 *0.4960 ةز(

 راـ اهلل الحصوؿ عمى فرصة وظيفية  فضؿ مف الحالية  *

 

 0.100 0.4905- نا مس   

 0.066 0.4875- الخميؿ

 1.000 5.556 ةز(

 الخميؿ  الحصوؿ عمى فرصة وظيفية  فضؿ مف الحالية

 

 1.000 2.98- نا مس   

 0.066 0.4875 راـ اهلل

0.007 *0.4931 ةز(

 ةز(  لحصوؿ عمى فرصة وظيفية  فضؿ مف الحاليةا *

 

 0.158 *0.4960- نا مس   

 0.177 5.56- راـ اهلل

 0.144 *0.4931- الخميؿ
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و ل  د تحقيؽ توازف  يف المسهؿ ال ممي والمسمى Scheffeنتائج اخت ار  : و44-4جدوؿ رقـ  
 المحافظاتالوظيفي ت  ا لممحددات الوظيفية لمت ير السكف في 

 
 مكاف المحدد

 السكف 

الفرؽ في الوسط 

 الحسا ي

 الديلة 

 تحقيؽ توازف  يف المسمى الوظيفي والمسهؿ ال ممي

 نا مس

 0.405 0.4096 راـ اهلل

 0.856 0.1749- الخميؿ

 0.856 0.1706 ةز(

 تحقيؽ توازف  يف المسمى الوظيفي والمسهؿ ال ممي

 راـ اهلل

 0.405 04095.- نا مس   

 0.076 0.5844- الخميؿ

 0.751 0.2389- ةز(

 تحقيؽ توازف  يف المسمى الوظيفي والمسهؿ ال ممي

 الخميؿ

 0.856 0.1749 نا مس   

 0.076 0.5844 راـ اهلل

 0.260 0.3455 ةز(

 تحقيؽ توازف  يف المسمى الوظيفي والمسهؿ ال ممي

 ةز(

 0.856 0.1706- نا مس   

 0.751 0.2389 راـ اهلل

 0.260 0.3455- الخميؿ

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 183 

مهنة  خر  ت  ا لممحددات  إلىو ل  د ت يير المهنة Scheffeاخت ار  :  و45-4جدوؿ رقـ    
 الوظيفية لمت ير السكف في المحافظات

 
الفرؽ في الوسط  مكاف السكف المحدد

 الحسا ي

 الديلة 

 نا مس    ت يير المهنة إلى مهنة  خر 

 

 *0.006 *0.8667 اهلل راـ

 *0.028 *0.6146 الخميؿ

 *0.000 *1.0139 ةز(

 راـ اهلل    ت يير المهنة إلى مهنة  خر 

 

 0.006 0.8667- نا مس   

 0.741 0.2521- الخميؿ

 0.931 0.1472 ةز(

 الخميؿ    ت يير المهنة إلى مهنة  خر 

 

 *0.028 *0.6146- نا مس   

 0.741 0.2521 راـ اهلل

 0.160 0.3993 ةز(

 ةز(   ت يير المهنة إلى مهنة  خر 

 

 0.000 *1.0139- نا مس   

 0.931 0.1472- راـ اهلل

 0.160 0.3993- الخميؿ
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الخدمة  قانوفو ل  د ايستفاد( مف تسهييت Scheffeنتائج اخت ار   :  و46-4جدوؿ رقـ  
 محددات الوظيفية لمت ير السكف في المحافظاتالمدنية في الضري ة ت  ا لم

 
مكاف  المحدد

 السكف

الفرؽ في الوسط 

 الحسا ي

 الديلة 

يستفاد( مف تسهييت قانوف الخدمة المدنية في 

 نا مس  خصـ الضري ة

 

 0.311 0.5000- راـ اهلل

 0.593 0.3021- الخميؿ

 0.063 0.5833- ةز(

ة المدنية في يستفاد( مف تسهييت قانوف الخدم

 راـ اهلل  خصـ الضري ة

 

 0.311 0.5000 نا مس   

 0.883 0.1979 الخميؿ

 0.989 8.33- ةز(

يستفاد( مف تسهييت قانوف الخدمة المدنية في 

 الخميؿ   خصـ الضري ة

 

 0.593 0.3021 نا مس   

 0.883 0.1979- راـ اهلل

 0.532 0.2813- ةز(

قانوف الخدمة المدنية في  يستفاد( مف تسهييت

 ةز(  خصـ الضري ة

 

 0.063 0.5833 نا مس   

 0.989 8.333 راـ اهلل

 0.532 0.2813 الخميؿ
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 يظهر الوسط الحسا ي واإلنحراؼ الم يار(:  و  4_47جدوؿ رقـ 
 لممحددات احكاديمية  نكؿ مجرد 
 

الوسط  لمحدد

 الحسا ي

اإلنحراؼ 

 الم يار(

 ة تقيم

التحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى تخصص جديد يناسع 

 قدراتي الذاتية

1.8353 0.9441 20.8 

 29.8 0.5660 1.5963 التحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى مسهؿ عممي  عمى 

 

 و مف خيؿ حساع : tتـ استخراج قيمة   

  1 –الوسط الحسا ي  -1

 و 3.083الجذر التر ي ي لم ينة   ÷ اإلنحراؼ الم يار( -3

 و  t= قيمة    3ناتج ال ممية ÷  1ناتج ال ممية -2

 
 

 اخت ار  يرسوف لم يقة  يف التخصص احكاديمي والتخصص المهني:  و48-4جدوؿ رقـ  
 

التخصص  

 الذ( درسوا

التخصص الذ( 

 ي مموف  ع

 0.077- 1.000 م امؿ ارت اط  يرسوف

 0.110 - مستو  الم نوية
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  مسسسات الت ميـ ال الي لتحاؽلديلة الفروؽ في حجـ اإل  T _ Testاخت ار  نتائج : و49-4جدوؿ رقـ  
 لد   فراد ال ينة ت  ا لممحددات احكاديمية لمت ير الجنس 
 

 متوسط ال دد الجنس المحدد

 حسا ي

 نحراؼإ

 م يار(

درجة 

 الحرية

 قيمة ت

 المحسو ة

مستو  

 الديلة

سع قدراتي التحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى تخصص جديد ينا

 الذاتية

 0.100 0.706 429 0.9771 1.8592 277 ذكر

 0.8832 1.7922 154  ن ى

 0.9301 1.8257 431 الجنس

 0.723 030.- 429 0.5858 1.5957 277 ذكر التحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى مسهؿ عممي  عمى

 0.5304 1.5974 154  ن ى

 0.5581 1.5965 431 الجنس
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 لم رفة حجـ   وANOVAنتائج اخت ار  الت ايف اححاد( :  و50-4دوؿ رقـ    ج
 لد   فراد ال ينة ت  ا لممحددات احكاديمية لمت ير ال مر  اإللتحاؽ  مسسسات الت ميـ ال الي 
 

مجموع  درجة الحرية مصدر الت ايف المحدد

 المر  ات

المتوسط 

 الحسا ي

قيمة ؼ 

 المحسو ة

مستو  

 الديلة

ط الوس

 الحسا ي 

اإلنحراؼ 

 الم يار(

التحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى 

 تخصص جديد يناسع قدراتي الذاتية

1.835 0.316 1.188 1.057 4.227 4  يف المجموعات

3 

 

0.9441 
 

 0.890 379.077 426 داخؿ المجموعات

 _ 383.304 430 المجموع

التحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى مسهؿ 

 عممي  عمى

1.596 0.018 2.999 0.943 3.773 4 ف المجموعات ي

3 

 

0.5660 

 0.315 133.981 426 داخؿ المجموعات

 _ 137.754 430 المجموع
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 لحصوؿ عمىاو ل  د Scheffeنتائج اخت ار   :  و51-4جدوؿ رقـ  
 مسهؿ عممي  عمى ت  ا لممحددات احكاديمية لمت ير ال مر 
 

رؽ في الوسط الف مكاف السكف المحدد

 الحسا ي

 الديلة 

 27_21  الحصوؿ عمى مسهؿ عممي  عمى

 

28_34 0.2557* 0.024 

35 _41 0.2094 0.146 

42_48 0.2375 0.312 

 0.911 0.1875 _ فما فوؽ 49

 34_28  لمحصوؿ عمى مسهؿ عممي  عمى

 

 

 

 

 

   21_27 -0.2557* 0.024 

35 _41 -4.63 0.973 

42_48 -1.82 1.000 

 0.998 6.82- _ فما فوؽ 49

 41_ 35 لمحصوؿ عمى مسهؿ عممي  عمى

 

   21_27 -0.2094 0.146 

28_34 4.633 0.973 

42_48 2.812 0.999 

 1.000 2.19- _ فما فوؽ 49

 48_ 42 لمحصوؿ عمى مسهؿ عممي  عمى

 

   21_27 -0.2375 0.312 

28_34 1.821 1.000 

35 _41 -2.81 0.999 

 1.000 5.00- _ فما فوؽ 49

 _ فما فوؽ 49  لمحصوؿ عمى مسهؿ عممي  عمى

 

   21_27 -0.1875 0.911 

28_34 6.821 0.998 

35 _41 2.188 1.000 

42_48 5.000 1.000 
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  مسسسات الت ميـ ال الي لتحاؽلم رفة حجـ اإل   T _ Testنتائج اخت ار  :  و52-4جدوؿ رقـ  
  فراد ال ينة ت  ا لممحددات احكاديمية لمت ير السكف / ضفة ةز(لد  

 
 متوسط ال دد السكف المحدد

 حسا ي

 نحراؼإ

 م يار(

درجة 

 الحرية

 قيمة ت

 المحسو ة

مستو  

 الديلة

التحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى تخصص جديد 

 يناسع قدراتي الذاتية

 0.127 0.296- 429 0.9607 1.8291 375 ضفة

 0.8652 1.8649 74 ةز(

 0.959 0.479 429 0.5696 1.6022 375 ضفة التحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى مسهؿ عممي  عمى

 0.5510 1.5676 74 ةز(

 

 



 188 

  مسسسات لتحاؽو لم رفة حجـ اإلANOVAنتائج اخت ار    : و53-4جدوؿ رقـ  
 ت ير الحالة ايجتماعيةلد   فراد ال ينة ت  ا لممحددات احكاديمية لم الت ميـ ال الي 

درجة  مصدر الت ايف المحدد

 الحرية

مجموع 

 المر  ات

متوسط 

 المر  ات

قيمة ؼ 

 المحسو ة

مستو  

 الديلة

الوسط 

 الحسا ي

اإلنحراؼ 

 الم يار(

التحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى 

 تخصص جديد يناسع قدراتي الذاتية

0.944 1.8353 2.024 6.073 3  يف المجموعات

1 

2.5058 1.1327 

377.23 427 داخؿ المجموعات

1 

0.883 

383.30 430 المجموع

4 

_ 

التحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى مسهؿ 

 عممي  عمى

 0.5660 1.5963 0.028 3.052 0.964 2.892 3  يف المجموعات
134.86 427 داخؿ المجموعات

2 

0.316 

137.75 430 المجموع

4 

_ 

 



 17. 

 و ل  د الحصوؿ عمى مسهؿ Scheffeنتائج اخت ار  : و54-4جدوؿ رقـ  
 حكاديمية لمت ير الحالة ايجتماعيةاعممي  عمى ت  ا لممحددات 

 
الحالة  المحدد

 ايجتماعية

الفرؽ في الوسط 
 الحسا ي

مستو  
 الديلة

 الحصوؿ عمى مسهؿ عممي  عمى
  عزع

 0.983 2.537 متزوج

 0.332 3.806 مطمؽ 

 0.111 0.5056  رمؿ

 الحصوؿ عمى مسهؿ عممي  عمى
 متزوج

   

 0.983 2.54-  عزع

 0.375 0.3553 مطمؽ 

 0.129 0.4803  رمؿ

 الحصوؿ عمى مسهؿ عممي  عمى
 مطمؽ

   

 0.332 0.3806- متزوج

 0.375 0.3553-  عزع

 0.978 0.1250  رمؿ

 الحصوؿ عمى مسهؿ عممي  عمى
  رمؿ

   

 0.111 0.5056-  عزع

 0.129 0.4803- تزوجم

 0.978 0.1250- مطمؽ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 171 

  مسسسات  لتحاؽلم رفة حجـ اإل   وANOVAنتائج اخت ار  :  و55-4جدوؿ رقـ  
 حكاديمية  لمت ير الدخؿالد   فراد ال ينة ت  ا لممحددات  الت ميـ ال الي

 
 درجة مصدر الت ايف المحدد

 الحرية 

مجموع 

 المر  ات

متوسط 

 المر  ات

قيمة ؼ 

 المحسو ة

مستو  

 الديلة

الوسط 

 الحسا ي

اإلنحراؼ 

 الم يار(

التحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى 

تخصص جديد يناسع قدراتي 

 الذاتية

 1.1327 2.5058 0.449 0.802 0.715 1.431 2  يف المجموعات

 0.892 381.873 428 داخؿ المجموعات

 _ 383.304 430 المجموع

اسة لمحصوؿ عمى التحقت  الدر 

 مسهؿ عممي  عمى

 0.5660 1.5963 0.074 2.615 0.831 1.663 2  يف المجموعات

 0.318 136.091 428 داخؿ المجموعات

 _ 137.754 430 المجموع

 

 



 173 

  مسسسات الت ميـ ال الي لتحاؽلم رفة حجـ اإلANOVAنتائج اخت ار  : و56-4جدوؿ رقـ  
 حكاديمية  لمت ير السكف في المحافظاتالممحددات  لد   فراد ال ينة ت  ا 
 

درجة  مصدر الت ايف المحدد

 الحرية

متوسط  مجموع المر  ات

 المر  ات

قيمة ؼ 

 المحسو ة

الوسط  مستو  الديلة

 الحسا ي

اإلنحراؼ 

 الم يار(

التحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى 

تخصص جديد يناسع قدراتي 

 الذاتية

 0.9124 1.8077 0.487 0.815 0.680 2.041 3  يف المجموعات

 0.835 170.266 204 داخؿ المجموعات

 _ 172.308 207 المجموع

التحقت  الدراسة لمحصوؿ عمى 

 مسهؿ عممي  عمى

 0.5559 1.6394 0.217 1.496 0.459 1.377 3  يف المجموعات

 0.307 62.580 204 داخؿ المجموعات

 _ 63.957 207 المجموع
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج التحميل اإلحصائي

 :تحميل النتائج5-1 

قصد استنتاج مدلوالتها , واالستفادة من ذلك في تحليلل أبالاد إلتحلاو ملوظفي القطلاع الالام الحملومي بمؤسسلام التالليم بيهدف هذا الفصل إلى تحليل نتائج البحث 

مهللارام واللدرام المللوظفين ومللدا اسللتفادتهم مللن الحللوافز والمزايللا الداصللن مللن ذلللك القللانون ليللتم ترتيلل  الاللالي ومللدا مسللاهمن اللانون الددمللن المدنيللن فللي تطللوير 

 م الااليالمحددام االاتصادين واالجتماعين والوظيفين واألماديمين التي مان لها تأثير على إلتحاو موظفي القطاع الاام الحمومي بمؤسسام التالي

 
 قتصادية بين فئات الموظفين حسب متغيرات الدراسة:الفروق في المحددات اال   5-1-1

بمؤسسام التاليم الاالي بدوافع إاتصادين , وأي هم إلتحاا( المتغيرام التي ظهرم فيها فرواام بين موظفي القطاع الاام الحمومي في   1-5يظهر الجدول رام )  

 ددام االاتصادين مانم أمثر تأثيرا على إلتحاو هؤالء الموظفين بمؤسسام التاليم الااليالفئام من الموظفين مانم أمثر تأثرا من غيرها من الفئام, وأي المح

 
 تحسين الوضع المالي في الوظيفة : 
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 ( أن أمثر الفئام تأثرا بقانون الددمن المدنين في إلتحااهم بمؤسسام التاليم الاالي هي: 1-5يستدل من الجدول رام) 

  ( مللن أفللراد الاينللن ومللن 40.1بللر هللذف الفئللن قللابن مقارنللن مللع الفئللام الامريللن األدللرا وهللي تقللمل نسللبن )   وتات 34 – 28فئللن المللوظفين مللن عمللر  %

( عللام وهللذف الفئللن الامريللن  60المتوالع أن يمللون تللم تايللين هلؤالء فللي الوظيفللن منللذ فتللرة اريبلن, وذلللك فللطن أمللامهم سلنوام ددمللن طويلللن حتللى سللن التقاعلد ) 

وح الالمي والمادي وال يزال أمامها المستقبل الطويل لبناء حياتهم والتدطليط للمسلتقبل وللذلك فلطن ملن الطبيالي أن يفملر هلؤالء فلي القابن يتوفر لديها الطم

 الطرو والوسائل التي من داللها يستطياون زيادة مددوالتهم المادين من الوظيفن .

 
 ن اطاع غزة أمثر تأثرا من الموظفين من سمان الضفن الغربين.فئن الموظفين الذين التحقوا نحو مؤسسام التاليم الاالي  من سما 

  ( وال قلك  33.2قيمل  وهي فئن الددل المتوسط وهي تقلمل النسلبن األعللى ملن بلين فئلام الاينلن )  2000  - 1601فئن الموظفين ذوي الددل من %

 2000 – 1601فع موظفي القطاع الالام الحملومي ملن فئلن اللددل هلذف ) أن هذا المستوا من الددل المتدني مقارنن مع متطلبام الحياة المايقين مما يد

ين ملن الفئلام ( إلى البحث عن طرو ووسائل لزيادة مددوالتهم وعائداتهم من الامل في الوظيفن, وهذا ينسجم مع النتائج السابقن للدراسلن حيلث أن الملوظف

 الامرين السابقن هم أمثر الفئام إلتحااا بمؤسسام التاليم.
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هم لإلستفادة من مزايلا وربما ياتقد موظفي القطاع الاام الحمومي من هذف الفئن أن إلتحااهم  نحو مؤسسام التاليم الاالي للحصول على قهادام علمين عالين تؤهل

علللى نقللل الموظللف مللن الفئللن الراباللن  ( وجللدول الفئللام 13( والمللادة )  12اللانون الددمللن المدنيللن حيللث نصللم التقللرياام الداصللن بقللانون الددمللن المدنيللن المللادة ) 

للدرجن التلي سلمن صلنف  والدامسن إلى الفئن الثالثن في حال حصوله على المؤهالم الالمين الداصن بهذف الفئن و يتقاضى الموظف رات  الفئن المنقول إليها, وفقا

 . 1999]  عمرو ,[عليها ابل نقله

والتلي اارهلا المجللس التقلرياي بلالقراءة األوللى والثانيلن عللى ربلط الدرجلن الماليلن للموظلف بالقلهادة الالميلن التلي  مما نصم الللوائ  المادللن لقلانون الددملن المدنيلن 

 . ] 2004منااقام المجلس التقرياي لتاديل اانون الددمن المدنين,[يحملها الموظف مع مراعاة سنوام الددمن

 
بغض النظر عن التدصص ( سوف يحصل على عالوة مادين في راتبه وهي عالوة ثابتن يتقاضاها وبذلك فطن الموظف ومن دالل حصوله على قهادة علمين )  

ن بهلم البحلث علن قهريا ومن هذا المنطلو مانم أمثر الفئام تأثرا بتلك التقرياام هي الفئام التي تااني من أوضاع مادين صابن وتمللي علليهم الظلروف الداصل

 رواتبهم . موارد مالين , مما ياني حدوث تحسن في

( عللدم وجللود فرواللام بللين مللوظفي القطللاع الاللام الحمللومي فللي إلتحللااهم نحللو الاللليم الاللالي بالنسللبن لمتغيللر الجللنس ومتغيللر الحالللن  1-5ممللا يظهللر الجللدول راللم )  

 االجتماعين ومتغير السمن في المحافظام .
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  الحصول عمى مكتسبات مادية من خالل الحصول عمى عمل إضافي : - أ

 ( وجود فرواام بين الموظفين بالنسبن للفئام  التالين:1-5جدول رام ) يوض  ال

  بهدف الحصول على عمل وددل إضافي هو  وتاتبر هذف الفئن أيضا فئن قابن وأن إلتحاو الموظفين من هذف الفئن  بمؤسسام التاليم 41 – 35الفئن الامرين

 ين التي يتحملها موظفي هذف الفئن الامرين .أمر طبياي إنطالاا من حجم اإللتزامام االجتماعين والماد

  مللن دللالل سللمان الضللفن مللن أفللراد الاينللن مللانوا  أمثللر تللأثرا مللن سللمان اطللاع غللزة ,  وربمللا مللان ذلللك نللاتج عللن تللوفر اإلممانيللن للامللل اإلضللافي فللي الضللفن

 المؤسسام التاليمين الجاماين  أو المؤسسام األهلين أمثر من اطاع غزة .

 
  وهللي فئللن الللددل المتوسللط(هي أمثللر فئللام الللددل لمللوظفي القطللاع الاللام الحمللومي  تللأثرا بقللانون الددمللن المدنيللن فللي إلتحللااهم  2000 – 1601فئللن الللددل (

جله هلذف والع أن تو بمؤسسام التاليم الاالي وذلك إنطالاا من حاجن هؤالء إلى عمل إضافي يغطي نفقاتهم المادين نتيجن  لمددوالتهم ملن الوظيفلن  , وملن المت

ن وظيفيلن الفئن من موظفي القطاع الاام الحمومي نحو التاليم الاالي  يسلتهدف الحصلول عللى قلهادة الماجسلتير واللدمتوراف وذللك بهلدف الحصلول عللى فرصل

 إضافين توفر لهم عائدام مالين دصوصا مع انتقار مؤسسام التاليم المفتوح في جميع محافظام الضفن الغربين واطاع غزة .
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( عللدم وجللود فرواللام بللين مللوظفي القطللاع الاللام الحمللومي فللي إلتحللااهم نحللو الاللليم الاللالي بالنسللبن لمتغيللر الجللنس ومتغيللر الحالللن  1-5ظهللر الجللدول راللم )  ممللا ي

 االجتماعين ومتغير السمن في المحافظام .

 
 قدرة عمى دفع الرسوم الجامعية :مال -  

 ي:( أن أمثر الفئام تأثرا ه1-5يبين الجدول رام )  

 ل عليها الذمور فئن اإلناث وربما مان  ذلك بدافع أن روات  اإلناث اال من روات  الذمور وذلك من منطلو أن اإلناث تحرم من مثير من الاالوام التي يحص

نطالاا أن الدرجام الاليا تترمز في الذمور  بقمل عام .  وا 

 
 ان ذلك من منطلو الوضع االاتصادي في اطاع غزة .فئن الموظفين من سمان غزة أمثر تأثرا من سمان الضفن وربما م 

سسلام التالليم الالالي مما يتبين من الجدول ذاته  تساوي فئام الموظفين عنلد متغيلر الاملر والحاللن االجتماعيلن واللددل والسلمن فلي المحافظلام , فلي إلتحلااهم بمؤ 

( فلطن دافلع الحصلول عللى عملل إضلافي ملان أالوا المحلددام االاتصلادين وأمثرهلا  4 – 1من منطلو المقلدرة عللى دفلع الرسلوم الجامايلن, و يسلتدل ملن الجلدول ) 

 تأثيرا على أفراد الاينن في إلتحااهم بمؤسسام التاليم الاالي .
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 :  الفروق في المحددات االجتماعية بين فئات الموظفين حسب متغيرات الدراسة 5-1-2 

بمؤسسلام التالليم الالالي بلدوافع إاتصلادين , وأي هم إلتحاافيها فرواام بين موظفي القطاع الاام الحمومي في  ( المتغيرام التي ظهرم  1-5يظهر الجدول رام ) 

 سسام التاليم الاالي.الفئام من الموظفين مانم أمثر تأثرا من غيرها من الفئام, وأي المحددام االاتصادين مانم أمثر تأثيرا على إلتحاو هؤالء الموظفين بمؤ 

 
 ة مرموقة في المجتمع : انكتحقيق م - ت

ن مرمواللن فللي مانللبللدافع تحقيللو م ( تسللاوي جميللع فئللام المللوظفين فللي إلتحللااهم بمؤسسللام التاللليم الاللالي بالنسللبن لجميللع المتغيللرام2-5يسللتدل مللن الجللدول راللم ) 

 .المجتمع

 
 تشجيع الزمالء في العمل: - ث

 فلي الاملل الءبلدافع تقلجيع اللزم بمؤسسلام التالليم الالاليهم إلتحلااالقطلاع الالام الحملومي فلي وجود فرواام بلين ملوظفي  يظهر ( 2-5الجدول رام )بالمقابل فطن 

 لدا الفئام التالين:

  2000      _  1601فئن الددل 
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    فئن الموظفين سمان محافظن غزة 

 تحاو بمؤسسام التاليم الاالي .(أن هذا الاامل هو من أهم الدوافع االجتماعين في تقجيع الموظفين لإلل  23-4ويبين الجدول رام ) 

 
 :  الفروق في المحددات الوظيفية بين فئات الموظفين حسب متغيرات الدراسة5-1-3   

بمؤسسام التاليم الاالي بدوافع وظيفين , وأي هم إلتحاا( المتغيرام التي ظهرم فيها فرواام بين موظفي القطاع الاام الحمومي في  3-5الجدول رام )  يتض  من

حملومي بمؤسسلام ئام ملن الملوظفين مانلم أمثلر تلأثرا ملن غيرهلا ملن الفئلام , وأي المحلددام الوظيفيلن ملان األمثلر تلأثيرا عللى إلتحلاو ملوظفي القطلاع الالام الالف

 التاليم الاالي .

 
 الحصول عمى فرصة وظيفية أفضل من الحالية : - أ

بمؤسسام التالليم الالالي بلدافع الحصلول هم إلتحاارواام بين موظفي القطاع الاام الحمومي في المتغيرام التي ظهرم فيها فأن  (  3-5الجدول رام )  يستدل من

 على فرصن وظيفين أفضل من الحالين ,حيث مانم أمثر الفئام تأثرا هي:



 207 

  ي القطلاع الالام الحملومي ملن وهذف الفئن متوسطن الددل وربما يقير ذلك إلى األوضلاع الوظيفيلن المترديلن فل 2000 – 1601فئن الموظفين الذين ددلهم

لالام حيث الددل المتدني والذي ربما يدفع هذف الفئن للبحلث علن فرصلن وظيفيلن أفضلل ربملا دلارج القطلاع الالام الحملومي , أو ضلمن مؤسسلام القطلاع ا

ربيللن والتاللليم مدتلفللا عللن التصللنيف الحمللومي حيللث التبللاين فللي الللدرجام الوظيفيللن بللين الللوزارام , حيللث نجللد التصللنيف الللوظيفي للمللوظفين فللي وزارة الت

 .  ] 2004اسائم روات  الموظفين في وزارام مدتلفن ,[الوظيفي لوزارة الحمم المحلي أو وزارة الزراعن أو وزارة الامل 

 قلؤون الملوظفين فلي غلزة  فئن الموظفين من سمان محافظن غزة أمثر تأثرا من بقين المحافظام, وربما ياود ذلك إلى آليام الامل التي مان يطبقها ديلوان

 عنه في الضفن الغربين .

  

( عدم وجود فرواام بين الموظفين عند متغير الجنس والامر والسمن ) ضفن وغزة ( والحالن االجتماعين , واد تساوم فئام الموظفين  3-5ويوض  الجدول رام ) 

 الملتحقين بمؤسسام التاليم الاالي عند هذف المتغيرام.

 
 ن المؤهل العممي والمسمى الوظيفي :تحقيق توازن بي - ب

بمؤسسام التالليم الالالي بلدافع تحقيلو تلوازن بلين هم إلتحاا( المتغيرام التي ظهرم فيها فرواام بين موظفي القطاع الاام الحمومي في   3-5الجدول رام )  يبين 

فملا فلوو أمثلر فئلام اللددل تلأثرا ملن بقيلن الفئلام وملن الماتقلد أن  2000دل المؤهل الالملي والمسلمى اللوظيفي, وأن أمثلر الفئلام تلأثرا هلي فئلن الملوظفين ذوي اللد
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ف الحفلاظ عللى تللك أصحا  هذف الفئام يحملون مسميام وظيفين عالين ودون أن يمونوا مؤهلين لهذف المسميام وربما مان إلتحلااهم بمؤسسلام التالليم الالالي بهلد

ن الددمن المدنين ومذلك بهدف الاقوبام المنصوص عليها في اانون الددمن المدنين , بمانى أن هؤالء لم يلتحقوا المسميام وما يتباها من مردود فيما لو تغير اانو 

 بمؤسسام التاليم الاالي بدافع زيادة ددلهم , وأنما بدافع الحفاظ على ددلهم.

 
سلام التالليم الالالي بلدافع تحقيلو تلوازن بلين المؤهلل الالملي والمسلمى ( علدم وجلود فروالام بلين ملوظفي القطلاع الالام فلي اإللتحلاو بمؤس3-5يبين الجلدول رالم )  

 الوظيفي  عند متغير الجنس والامر والسمن والحالن االجتماعين والددل والسمن في المحافظام .

 
 الوظيفة تتطمب مؤهالت عممية عالية : - ت

بمؤسسللام التاللليم الاللالي مللن منطلللو أن هم إلتحللااالقطللاع الاللام الحمللومي فللي  المتغيللرام التللي ظهللرم فيهللا فرواللام بللين مللوظفي أي (  3-5الجللدول راللم )  يسللتدل

ومن المتواع أن يمون الموظفين في هذف الفئن هم الموظفين المهنيين  2000 – 1601وظيفتهم تتطل  مؤهالم علمين عالين هي الفئام فئن الموظفين ذوي الددل 

 لمهنين  .الذين ياتقدون أن التاليم سوف يرفع من ادراتهم ا
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( عدم وجود في فرواام بين فئام الموظفين الذين إلتحااوا بمؤسسام التاليم الاالي بدافع أن وظيفتهم تتطل  مؤهالم علمين عالين 3-5ويستدل من الجدول رام ) 

 عند متغيرام الجنس والامر والحالن االجتماعين والسمن في المحافظام .

 
 مهنة أخرى : إلىتغيير المهنة  - ث

( وجود فرواام بين فئام موظفي القطاع الاام الذين التحقوا بمؤسسام التاليم الالالي بلدافع تغييلر مهنلتهم إللى مهنلن أدلرا ومانلم  3-5ظهر الجدول رام )  مما ي

 أمثر الفئام تأثرا هي : 

   ف الفئللن بمؤسسللام التاللليم الاللالي بهللدف وهللي تقللمل نسللبن عظمللى مللن المللوظفين وهللي أيضللا الفئللن القللابن حيللث أن إلتحللاو هللذ 41 – 28الفئللن الامريللن

الاللام اإلنتقللال إلللى مهنللن أدللرا يقللير إلللى أن هللذف الفئللن مللن المللوظفين التحقللم بمؤسسللام التاللليم الاللالي بقصللد عللدم االسللتمرار فللي الامللل فللي القطللاع 

أوضللاع المللوظفين فللي اطللاع غللزة عللن أوضللاع  ( إدللتالف 3-5الحمللومي نظللرا لتللردي األوضللاع الوظيفيللن فللي القطللاع الاللام , ممللا يبللين الجللدول راللم )  

 الموظفين في الضفن الغربين وربما هذا ناتج عن اإلدتالف في آليام الامل بين  ديوان قؤون الموظفين في غزة  والضفن.

  سللام التاللليم الاللالي مللن هللي األمثللر إلتحللاو بمؤسسللام التاللليم الاللالي مللن بقيللن الفئللام , وربمللا مللان إلتحااهللا بمؤس 2000 – 1601فئللن الللددل المتوسللط

 منطلو رفع مفاءتهم الالمين والمهنين حتى يتممنوا من تغيير مهنتهم.



 210 

 محافظلام وهلذا الموظفين سمان اطاع غزة مانوا األمثر تأثرا في إلتحااهم بمؤسسام التاليم الاالي بدافع تغيير مهنتهم إللى مهنلن أدلرا ملن سلمان بقيلن ال

 سمان  اطاع غزة وسمان بقين المحافظام. يبين إدتالف األوضاع الوظيفين بين

 
( يبين عدم وجود فرواام بين فئام الموظفين الذين إلتحااوا بمؤسسام التاليم الاالي بلدافع تغييلر مهنلتهم إللى مهنلن أدلرا اتجلاف متغيلر 3-5إال أن الجدول رام )  

 الجنس والحالن االجتماعين .

 

 ساعات الدوام : ية في قانون الخدمة المدن االستفادة من التسهيالت - ج

بمؤسسلام التالليم الالالي ,بلدافع االسلتفادة هم إلتحلااالمتغيرام التي ظهرم فيها فرواام بين موظفي القطاع الاام الحمومي في  أن ( 3-5الجدول رام ) يتض  من 

 غيرها من الفئام هي: من تسهيالم اانون الددمن المدنين في ساعام الدوام وأي الفئام من الموظفين مانم أمثر تأثرا من

  فما فوو  49 الفئن الامرين 

 .فئن الموظفين سمان غزة 

( تسللاوي المللوظفين فللي إلتحللااهم بمؤسسللام التاللليم الاللالي عنللد متغيللر الجللنس ومتغيللر الحالللن االجتماعيللن ومتغيللر الللددل ومتغيللر  3-5ويسللتدل مللن الجللدول راللم ) 

 السمن في المحافظام .
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 الخدمة المدنية في خصم الضريبة : نونقاتسهيالت  االستفادة من - أ

بمؤسسلام التالليم الالالي ,بلدافع االسلتفادة هم إلتحلااالمتغيرام التي ظهرم فيها فرواام بين موظفي القطاع الاام الحمومي في  أن (3-5الجدول رام )  يستدل من 

 من تسهيالم اانون الددمن المدنين في دصم الضريبن مانم على النحو التالي:

  الموظفين من سمان غزة.فئن 

 .فئن المتزوجين 

(  تسللاوي فئللام المللوظفين الللذين التحقللوا بمؤسسللام التاللليم الاللالي مللن منطلللو االسللتفادة مللن تسللهيالم اللانون الددمللن المدنيللن فللي 3-5ويسللتدل مللن الجللدول راللم )  

 دصم الضريبن  عند متغير الجنس والامر والددل والسمن في المحافظام .

 

 :ت الوظيفية التي لم تظهر فيها فروق بين فئات الموظفين حسب متغيرات الدراسةالمحددا5-1-4

 بمؤسسام التاليم الاالي هي :هم إلتحااظهر فيها فرواام بين موظفي القطاع الاام الحمومي في لم ت المتغيرام التي  أن (  3-5الجدول رام )  يستدل من 

  الحصول على تدصص يناس  المهنن التي أعمل بها   . 
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    . لتحسين القدرة في التميف مع بيئن الامل 

 .الحصول على تدري  يساعد على تطوير األداء في الامل 

 .االستفادة من تسهيالم اانون الددمن المدنين في المن  الدراسين 

 .التممن من القيام بمهام متاددة دادل المؤسسن 

 . إمتسا  ادرام علمين تحقو الرضا الوظيفي 

 .المساعدة على اإلندماج في المهنن 

( أن أمثر المحددام الوظيفين تأثيرا على إلتحاو موظفي القطاع الاام الحمومي بمؤسسام التاليم الاالي هو دافع تغيير المهنن إلى 23-4يستدل من الجدول رام ) 

 .مهنن أدرا وهذا يابر عن سوء األوضاع الوظيفين للموظفين في القطاع الاام الحمومي

 
 :  ألكاديمية بين فئات الموظفين حسب متغيرات الدراسةاالفروق في المحددات 5-1-5  
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بمؤسسلام التالليم الالالي بلدوافع أماديميلن , وأي هم إلتحلاا( المتغيرام التي ظهرم فيها فرواام بين موظفي القطلاع الالام الحملومي فلي  4-5الجدول رام )  يوض 

ثرا من غيرها ملن الفئلام , وأي المحلددام األماديميلن ملان األمثلر تلأثيرا عللى إلتحلاو ملوظفي القطلاع الالام الحملومي بمؤسسلام الفئام من الموظفين مانم أمثر تأ

 التاليم الاالي .

 
 الحصول عمى تخصص يناسب القدرات الذاتية : - أ

بمؤسسلام التالليم الالالي ,بلدافع الحصلول عللى هم إلتحلاامومي فلي المتغيرام التي ظهرم فيها فرواام بين موظفي القطاع الاام الح أن ( 4-5الجدول رام ) يبين 

وهلذف النتيجلن  27_  21الفئن الامريلن  تدصص يناس  القدرام الذاتين للموظف , وأي الفئام من الموظفين مانم أمثر تأثرا من غيرها من الفئام بهذا الدافع هي 

حيلث أقلارم الدراسلن إللى أن إلتحلاو طلبلن الثانويلن الااملن بالجامالام الفلسلطينين ال ياتملد عللى  2004تتفو مع النتيجن التي توصلم إليها دراسلن الجافلري والفلي 

 ] 2004الجافري , الفي , [تدطيط مسبو من ابل الطال  وأنما ياتمد على رغباتهم الذاتين .

 

قللوا بمؤسسللام التاللليم الاللالي  بللدافع الحصللول علللى تدصللص جديللد ( عللدم وجللود فللروو بللين فئللام مللوظفي القطللاع الاللام الللذين التح 4-5يسللتدل مللن الجللدول راللم ) 

 يناس  ادراته الذاتين بالنسبن لمتغيرام الجنس وممان السمن ) ضفن / غزة ( والحالن االجتماعين والددل و السمن في المحافظام.
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 :م العاليبمؤسسات التعميموظفي القطاع العام الحكومي  إلتحاقكثر تأثيرا عمى األ المحددات   5-1-6

( عللى أن المحلددام الوظيفيلن مانلم أمثلر المحلددام تلأثيرا وهلذف النتيجلن للدراسلن تنسلجم ملع تقلرياام الانون 5-5في الجدول رام )  ANOVAدلم نتائج ادتبار 

ن المدنيلن فلي مجملهلا حلوافز وظيفيلن تهلدف (  وتتفو هذف النتيجن مون أن تقرياام الانون الددمل12( و المادة )11( المادة )1998لسنن )  (4الددمن المدنين رام )

 أساساإلى تحسين أوضاع موظفي القطاع الاام

% ( ملن الملوظفين 88واللذين يقلملون نسلبن )   41   -21وهذف التقرياام  ملان لهلا تلأثير عللى إلتحلاو أفلراد الاينلن ملن الملوظفين والموظفلام ملن الفئلن الامريلن  

% ( من الموظفين أفراد الاينن ومان الموظفين 39.2ويقملون نسبن )  1601-2000    فئن الموظفين الذين تتراوح ددولهم بين أفراد الاينن مما مان لها تأثير على 

%( ملن أفلراد الاينلن أمثلر تلأئرا بينملا 70.5%( أمثلر إلتحاالا ملن الملوظفين ملن سلمان الضلفن الغربيلن مملا ملان المتلزوجين ونسلبتهم ) 10.0من اطاع غزة ونسبتهم )

 مانم فئام الموظفين األدرا أال تأثرا في إلتحااها بمؤسسام التاليم الاالي من منطلو الدوافع الوظيفين بمؤسسام التاليم الاالي.

 
ملا أعللى مل واد نصم تقرياام اانون الددمن المدنين على أن تقدم الموظف في درجتله الوظيفيلن ملرتبط بالمؤهلل الالملي فململا حصلل الموظلف عللى مؤهلل علملي 

عللى ربلط الدرجلن  تقدمم الفئن الوظيفيلن التلي ينتملي إليهلا الموظلف , وهلذا يلنامس عللى درجلن الموظلف الماليلن حيلث نصلم تالديالم الانون الددملن المدنيلن األوللى

دراج الاالوة التدصصين من ضمن الاالوام القهرين للموظف وهذا بحد ذاته يقلمل دافالا اويلا إللتحلاو أفلراد الاينلن بمؤسسلام  المالين للموظف بقهادته الالمين , وا 
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فرصلتهم الحاليلن  مملا  التاليم الاالي لإلستفادة من هذف اإلمتيلازام , والد قلملم هلذف الحلوافز دافالا للدا أفلراد الاينلن اتجلاف الحصلول عللى فرصلن وظيفيلن أفضلل ملن

أجللل االسللتفادة مللن الاللالوة التدصصللين , واتجللاف تحقيللو تللوازن بللين  قللملم دافاللا اتجللاف الحصللول علللى تدصللص يناسلل  طبياللن المهنللن التللي ياملللون بهللا وذلللك مللن

متسللا  اللدرام علميللن تممللن مللن القيللام بمهللام متاللددة دادللل المؤسسللن التللي ياملللون بهللا, واإلنللدماج فللي المه نللن وتحقيللو الرضللا المسللمى الللوظيفي والمؤهللل الالمللي وا 

ابل صدور القانون , وهذا ما أمدم علين اللوائ  المادلن لقانون الددمن المدنين والتلي أارهلا المجللس الوظيفي , وذلك حفاظا على ممتسبام) وظيفين ومالين ( حققم 

 ] 2004مداوال م المجلس التقرياي المنقورة في صحيفن الحياة ,  [التقرياي بالقراءة المبدأين والقراءة األولى 

 
 :الخدمة المدنية قانونو  بمؤسسات التعميم العالي الحكومي موظفي القطاع العام إلتحاقالعالقة بين آفاق 5-1-7 

هالم علميلن عاليلن يستدل من نتلائج الدراسلن الميدانيلن أن الاواملل الوظيفيلن قلملم اللدافع الرئيسلي إللتحلاو ملوظفي القطلاع الالام الحملومي نحلو الحصلول عللى ملؤ 

مللانوا متللأثرين تمامللا بتقللرياام اللانون الددمللن المدنيللن التللي وجللد فيهللا  ؤسسللام التاللليموذلللك ممللا هللو واضلل  مللن الدراسللن الميدانيللن أن المللوظفين فللي إلتحللااهم هللذا بم

 موظفي القطاع الاام مالذا أديرا لتحسين أوضاعهم الوظيفين .

الث فئلام ملن الملوظفين وبالرجوع إلى دصائص الاينن الديموغرافين نالحظ أن هذا اإللتحاو بمؤسسام التاليم الاالي من ابل موظفي القطاع الاام انحصر في ثل 

أوضلاعهم الوظيفيلن بنلاء هي حملن الثانوين الاامن وحملن الدبلوم المتوسط وحملن البمالوريوس , والموظفون من هلذف الفئلام اللثالث ياتقلدون أنله ملن الممملن تالديل 
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ن اانون الددمن المدنين ينقل الموظف من الفئلن الثالثلن إللى الفئلن ( م12على تقرياام اانون الددمن المدنين التي تاتبر منصفن لهم حيث أنه وبالرجوع إلى المادة )

 .] 1999عمرو,[الثانين إذا حصل على المؤهل الالمي المطلو  بقرط أن تمون قهادته في مجال عمله

 
ن , وهللذف المللادة مللن اللانون الددمللن وبللذلك يللتممن الموظللف مللن الحصللول علللى الدرجللن الداصللن بهللذف الفئللن وبللذلك يحصللل علللى االسللتحقااام الوظيفيللن لهللذف الدرجلل 

( من اانون الددمن المدنين دافاا لدا الموظفين للحصول عللى 13المدنين اد تمون متالقن بالحصول على قهادة الماجستير الدمتوراة , في حين قملم المادة رام )

 1999] عمللرو,[ن الراباللن والدامسللن إلللى فئللن مللوظفي الفئللن الثالثللنقللهادة البمللالوريوس حيللث يللؤدي حصللول علللى تلللك القللهادة إلللى نقللله وظيفيللا مللن مللوظفي الفئتللي

 وبالتالي االستفادة من اإلمتيازام الوظيفين والصالحيام اإلدارين الممنوحن لموظفي تلك الدرجن .

 
النصاف الموظفين من الحاصللين عللى ملؤهالم علميلن وفي اللوائ  المادلن والتي نااقتها الجهام التقرياين وأارتها بالقراءة األولى والثانين لوحظ الترميز ومحاولن 

ذوي التدصصللام عاليللن حيللث يممللن اللراءة إلتحللاو هللذف التقللرياام نحللو اعتمللاد المؤهللل الالمللي أساسللا للتصللنيف الللوظيفي مللع الترميللز علللى االمتيللازام الممنوحللن للل

 . 2004]منااقام المجلس التقرياي ,[الالمين والتقليل من أهمين المسميام الوظيفين
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لصللالحيام بللذلك يحقللو الموظللف المؤهللل علميللا تقللدما وظيفيللا ملحوظللا علللى صللايد الدرجللن الوظيفيللن إال أنلله ال يحقللو أي تقللدم علللى صللايد المسللمى الللوظيفي وا  

والللوائ  المادللن , بقلدر ملا يبتالد  الممنوحن , وبقدر ما يتفو الموظفين في إلتحااهم بمؤسسام التاليم الالالي ملن ناحيلن وظيفيلن ملع تقلرياام الانون الددملن المدنيلن

 عن الهدف الاام المنقود في إحداث تغيير تحسين  في أداء القطاع الاام الحمومي الفلسطيني وذلك من ناحيتين :

 
إحلداث تغييلر فلي المسلميام األولى : تتالو باد استممال النهج لدا الجهام التقرياين في السلطن الوطنين وذلك من دالل عدم تطلرو الانون الددملن المدنيلن إللى 

دول الفئلن الثالثلن ) فئلن الوظيفين لموظفي القطاع الاام وفقا لمؤهالتهم الالمين ودبرتهم ومفاءتهم الوظيفين فماذا ياني حصول الموظف عللى قلهادة علميلن تؤهلله للد

ظيفي مما هو وتبقى صالحياته الوظيفين مما مانم ابلل حصلوله عللى اإلدارام الوسيطن ( وما يترت  عليها من تغيير في درجته الوظيفين في حين يبقى مسماف الو 

رارام داطئن من المؤهل الالمي , ويبقى على ورأس الهرم الوظيفي القدص غير المؤهل علميا ومهنيا لذلك المسمى , وما يترت  على ذلك من تدبط في إصدار ا

 قوم بتنفيذها موظف مؤهل علميا ال يملك الصالحين في تغييرها أو تاديلها .موظف يحتل رأس الهرم الوظيفي من موظفي الفئن األولى بينما ي

 
ض النظللر عللن الثانيللن : عمليللن الدلللط الحاصللل مللن ابللل المللوظفين فللي إلتحللااهم بمؤسسللام التاللليم الاللالي بللين هللدفهم الللرئيس فللي الحصللول علللى قللهادة علميللن بغلل

غرافيللن حيللث لللوحظ التبللاين بللين التدصللص الالمللي والمهللام التللي يقللوم بهللا الموظللف , وهنللا تممللن التدصللص ومللان ذلللك واضللحا مللن دللالل دصللائص الاينللن الديمو 
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ذا يفسلر الماضلن حيث أن الموظف يساى للحصول على مؤهل علمي دون األدذ باين االعتبار ملدا أنسلجام تدصصله اللذي درسله ملع المهلام التلي يقلوم بهلا وهل

اانون الددمن المدنين حيث أن المقرع اقترط اإلنسجام والتوافو بين التدصص الالمي والتدصص المهنلي فلي الجلزء إلتحاو الموظفين نحو االستفادة من جزء من 

( في األنتقلال إللى الفئلن الثالثلن بينملا للم يسلتفيد فلي األنتقلال إللى الفئلن الثانيلن ملع 13( وبهذا يمون الموظف اد استفاد فقط من المادة رام )12األول من المادة رام )

 دصص . أنه مان بطممانه االستفادة الماملن من التقرياام بمجرد تحديد تدصصه وبذلك يحقو فائدتين هما إمتيازام الفئن والدرجن و إمتيازام الت

 
ومانلم  2000_1601%( وفئن الددل 88ومانم نسبتهم من الاينن) 41_ 21مانم الفئن الامرين  من  مما يفسر ذلك أن أمثر الموظفين إلتحااا بمؤسسام التاليم

% ( من أفراد 70.5%( وفئن المتزوجين ونسبتهم)10.0%( والموظفين من سمان غزة ونسبتهم )70.5%( وفئن المتزوجين من أفراد الاينن ونسبتهم )39.3نسبتهم )

ياام القلانون دون الترميلز عللى المفلاءة والتدصلص وهلذا الاينن , وهذف الفئام األمثر إلتحااا ياتقد أنها إلتحاام بمؤسسام التاليم بهدف االستفادة المادين ملن تقلر 

دصصلام أمثلر ملن يسب  تدني اإلنتاجين في القطلاع الالام , وملن هلذا المنطللو يجل  عللى المقلرع أن يأدلذ بالين االعتبلار هلذف المسلألن وترميلز الحلوافز عللى الت

 ين ) الوصف الوظيفي(.الترميز على أنسجام المؤهالم الالمين مع المهام التي يقوم  بها الموظف
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%( فلي حلين أن 72.56( ملن الفصلل الثاللث أن نسلبن أفلراد الاينلن اللذين درسلوا تدصصلام بايلدة المهلام الوظيفيلن التلي يقوملون بهلا) 3-20ويوض  الجدول رالم )

تيجن إدتيار بيرسون لمدا الترابط في الاالالن بلين %(  ويؤمد هذف الن27.44نسبن الموظفين الذين درسوا تدصصام تنسجم مع المهام الوظيفين التي يقومون بها) 

 ( أنه ال توجد عالان بين المؤهل الالمي والمهام الوظيفين التي يقوم بها الموظف    48-4التدصص الالمي والمهام الوظيفين للموظف حيث يبين الجدول رام)

 
وجود عالان اوين بين مملان السلمن ومملان  PEARSON( والذي أظهر ادتبار  6-5)أما بالنسبن للاالان بين ممان السمن وممان الامل حيث فسر الجدول رام 

 الامل حيث أثر ممان الامل على ممان السمن بمانى أن غالبين أفراد الاينن ياملون في نفس المحافظام التي يسمنون بها

 

 

 ممحق جداول الفصل الخامس 2-5

 
 الاام الحمومي حس  المحددام االاتصادينالفروو بين فئام موظفي القطاع :  (1-5جدول رام )

 لمتغيرام الجنس والامر والددل وممان السمن والحالن االجتماعين والسمن في المحافظام  
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السمن  الامر الجنس المحددام االاتصادين

 )ضفن/غزة(

الحالن 

 االجتماعين

السمن في  الددل

 المحافظام

التحقم بالدراسن الجاماين لتحسين وضاي 

 في وظيفتي المالي

 - 2000-1601 - غزة 28-34 -

التحقم بالدراسن الجاماين ألنها تساعدني في 

تحقيو مماس  مادين من دالل الحصول على 

 عمل إضافي

 - 2000-1601 - ضفن 35-41 

التحقم بالدراسن ألتممن من تسديد الرسوم 

 ويتناس  مع وضاي االاتصادي 

 - - - غزة - ناثإ
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 فروو بين فئام موظفي القطاع الاام الحمومي حس  المحددام االجتماعين(ال2-5جدول رام ) 
 لمتغيرام الجنس والامر والددل وممان السمن والحالن االجتماعين والسمن في المحافظام  
 

السمن  الامر الجنس المحددام االجتماعين

 )ضفن/غزة(

الحالن 

 االجتماعين

السمن في  الددل

 المحافظام

لتحقيو ممانن مرموان في التحقم بالدراسن 

 المجتمع

 الضفن - - - - -

التحقم بالدراسن نتيجن لتقجيع زمالئي في 

 الامل

 غزة 1601-2000 - - - -
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 الفروو بين فئام موظفي القطاع الاام الحمومي حس  المحددام الوظيفين : (3-5جدول رام )
 عين والسمن في المحافظاملمتغيرام الجنس والامر والددل وممان السمن والحالن االجتما

 
السمن  الامر الجنس المحددام الوظيفين

 )ضفن/غزة(

الحالن 

 االجتماعين 

السمن في  الددل

 المحافظام

التحقم بالدراسن الجاماين للحصول على فرصن وظيفين أفضل 

 من الحالين

 غزة 1601-2000 - - - -

التحقم بالدراسن للحصول على تدصص  يناس  المهنن التي 

 مل بهااع

- - - - - - 

 - - - - - - التحقم بالدراسن لتحسين ادراتي في التميف مع بيئن الامل

التحقم بالدراسن للحصول على تدري  يساعد في تطوير أدائي 

 في الامل

- - - - - - 
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التحقم بالدراسن لتحقيو توازن بين مؤهلي الالمي والمسمى 

 الوظيفي الذي احمله

فما  -2000 - - - -

 وفو 

- 

 - 2000-1601 - - - - التحقم بالدراسن ألن وظيفتي تتطل  مؤهالم علمين عالين

التحقم بالدراسن للحصول على تدصص يناس  المهنن التي 

 اعمل بها

- - - - - - 

 غزة 2000-1601 - ضفن 34-28 - التحقم بالدراسن لتغيير مهنتي إلى مهنن أدرا

م اانون الددمن المدنين التحقم بالدراسن لإلستفادة من تسهيال

 في ساعام الدوام

 - - - غزة فما فوو 49 -

التحقم بالدراسن لإلستفادة من تسهيالم اانون الددمن المدنين 

 في دصم الضريبن

 - - متزوج غزة - -
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التحقم بالدراسن لإلستفادة من تسهيالم اانون الددمن المدنين في 

 المن  الدراسين

- - - - - - 

بمهام متاددة دادل المؤسسن التي  امالدراسن ألتممن من القيالتحقم ب

 اعمل بها

- - - - - - 

التحقم بالدراسن إلمتسا  ادرام علمين تساعد في تحقيو الرضا 

 الوظيفي

- - - - - - 

 - - - - - - التحقم بالدراسن ألنها تساعد على اإلندماج في المهنن
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 ألماديمين اموظفي القطاع الاام الحمومي حس  المحددام  (الفروو بين فئام4-5جدول رام ) 
 لمتغيرام الجنس والامر والددل وممان السمن والحالن االجتماعين والسمن في المحافظام 
 

السمن  الامر الجنس المحددام األماديمين

 )ضفن/غزة(

الحالن 

 االجتماعين 

السمن في  الددل

 المحافظام

دصص جديد التحقم بالدراسن للحصول على ت

 يناس  ادراتي الذاتين

- 21-27 - - - - 

التحقم بالدراسن للحصول على مؤهل علمي 

 أعلى

- - - - - - 
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 نتائج ادتبار بيرسون للاالان بين متغير السمن في : (5-5جدول رام )
 المحافظام ومتغير ممان الامل في المحافظام

 
 الامل في المحافظام السمن في المحافظام 

 0.944 1.000 ل بيرسونماام

 _ 0.000 مستوا المانوين

 

 

 

 

 لمارفن أي المحددام مان أمثر تأثيرا على  ANOVAادتبار : (6-5جدول رام )
 إلتحاو أفراد الاينن بمؤسسام التاليم الاالي 
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 المحسوبن tايمن  نحراف الماياريإلا الوسط الحسابي المحدد

 2.025 0.5988 1.8654 االاتصادي

 0.018 0.7452 1.9281 ماعياالجت

 0.001 0.5412 2.0093 الوظيفي

 0.020 0.7463 1.9382 األماديمي
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

يتناوؿ ىذا الجزء مف الدراسة النتائج التي توصمت الييا الدراسة كما يتناوؿ توصيات الباحث مف 

 خالؿ النتائج التي توصمت الييا الدراسة

 
 :نتائج الدراسة 6-1

  
 مف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 لتحاؽ موظفي القطاع العاـ بمؤسسات يوجد تأثير  لقانوف الخدمة المدنية عمى ا

التعميـ العالي وذلؾ بدافع اإلستفادة مف الحوافز التي يوفرىا قانوف الخدمة المدنية 

 لمموظفيف حممة الشيادات العممية وكاف دافع الموظفيف تحسيف وضعيـ المالي.

 
 نية كاف التحاؽ موظفي القطاع العاـ الحكومي الذكور بمؤسسات التعميـ العالي المد

 في أكثر مف الموظفات اإلناث.

 
 مف قطاع غزة  في االلتحاؽ بمؤسسات  موظفي القطاع العاـ الحكومي كاف تأثر

 أكثر مف الموظفيف مف الضفة. التعميـ العالي

 
 فئات الموظفيف تأثرا كانت فئة الموظفيف مف ذوي الدخؿ المنخفض  وكانت أكثر

(1601_2000  ) 
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 مدنية إلى التحاؽ موظفي الفئة العمرية الشابة أدت تشريعات قانوف الخدمة ال

 ( بمؤسسات التعميـ العالي.41_28)

  ال يوجد انسجاـ بيف التخصصات التي درسيا الموظفوف وبيف الميف التي يعمموف

 بيا.

  .كاف دافع تغيير المينة أىـ دوافع الموظفيف في التحاقيـ بمؤسسات التعميـ العالي 

 ميما في التحاؽ الموظفينبمؤسسات التعميـ العالي شكمت الدوافع المالية حافزا. 

  موظفي  لإللتحاؽشكمت جامعة القدس المفتوحة وبرامج التعميـ العالي الوعاء األكبر

 . ليالتعميـ العا بمؤسساتالقطاع العاـ الحكومي 

      

 : التوصيات 6-2

انية التي تـ إجراءىػا بعنػواف   في ضوء النتائج واالستنتاجات التي تـ التوصؿ إلييا مف الدراسة الميد

أثر صدور قانوف الخدمة المدنية عمى إلتحاؽ موظفي القطاع العػاـ الحكػومي الفمسػطيني بمؤسسػات 

 التعميـ العالي   يوصي الباحث في ىذه الدراسة بما يمي :

ليػػػة ضػػػرورة مراجعػػػة قػػػانوف الخدمػػػة المدنيػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػالبنود الخاصػػػة بالمسػػػائؿ الوظيفيػػػة والما. 1

 لمموظفيف بشكؿ عاـ وحممة الشيادات العممية بشكؿ خاص .

يجب التمييز بيف الحوافز الممنوحة لمموظفيف الذيف يحمموف شيادات عممية تنسجـ مع المياـ   . 2

الوظيفية التي يقوموف بيا وبيف الذيف ال يعمموف في التخصصات التي درسوىا وذلؾ مف أجؿ تطوير 

 اع العاـ.الكفاءة والجودة في القط



 207 

ضػػرورة مراجعػػة التصػػنيفات الماليػػة لقػػانوف الخدمػػة المدنيػػة وتحسػػينيا بمػػا يػػتالءـ مػػع مسػػتويات .  3

 الحياة الفمسطينية وذلؾ لمحد مف التيافت عمى األعماؿ اإلضافية. 

عمػػػؿ مراجعػػػة لقػػػانوف الخدمػػػة المدنيػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػربط المؤىػػػؿ العممػػػي التخصصػػػي بالمسػػػمى  . 4

 يصبح صانعي القرار في الوزارات الحكومية مف المتخصصيف.الوظيفي بحيث 

تحديد وصؼ وظيفي لجميع الوظائؼ الحكومية بحيث يتـ تسكيف  الموظفيف وتحديد مسمياتيـ 5.  

 الوظيفية وفقا لتخصصاتيـ العممية.

تعديؿ بنود قانوف الخدمة المدنية الخاصة بدرجات الموظؼ وظروؼ الوظيفة نفسيا لمحد مف .  6

 لرغبة الجامحة لدى الموظفيف بتغيير مينتيـ.ا

تعزيز الحوافز  في قانوف الخدمة المدنية المتعمقة بتعزيز إلتحاؽ الموظفينبمؤسسات التعميـ 7 .  

 العالي لمحصوؿ عمى مؤىالت عممية متناسبة مع المياـ الوظيفية التي يقوموف  بيا.

 دورات الخارجية لتعزيز كفاءة وقدرات الموظؼ.توجيو عممية التدريب مف خالؿ االستفادة مف ال.  8

ضػػػرورة اشػػػتماؿ قػػػانوف الخدمػػػة المدنيػػػة عمػػػى تشػػػريعات تفصػػػؿ بػػػيف الدرجػػػة الماليػػػة والدرجػػػة .  9 

 الوظيفية وربط الدرجة المالية بالشيادة التخصصية .
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 عزيزي الموظؼ/ة :

 تحية طيبة وبعد:

تيدؼ ىذه االستبانة الى تقييـ اآلثار الناجمة عف صدور قانوف الخدمة          

المدنية الفمسطيني وعالقتو بالمتغيرات االقتصادية واالجتماعية واألكاديمية وأثر الحوافز 

ستيـ في والعقوبات التي تقدـ بيا القانوف عمى توجو الموظفيف نحو مواصمة درا

مؤسسات التعميـ العالي  الفمسطيني مف وجية نظر الموظفيف الذيف التحقوا بمؤسسات 

 التعميـ العالي .

إف تقديرؾ لكؿ فقرة مبني عمى تقييمؾ ألثر صدور قانوف الخدمة المدنية عمى توجو   

العامميف في المؤسسات الحكومية نحو مؤسسات  التعميـ العالي الفمسطيني , كما 

 تعبئة البيانات الشخصية التي تستخدـ لغايات البحث العممي فقط . ويرجى

ذا وسوؼ يكوف تعاونؾ في إعطاء المعمومات الصادقة أثرا فعاال في نتائج ىذه الدراسة , والتي ى

نصافؾ إداريا وحصولؾ عمى حقوقؾ ا  وظيفيةلنأمؿ أف تسيـ في ايجاد حالة تطور إداري وا 

 
 و شــكرا لتــعاونــكم

 حثالبا
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 المحور األول :البيانات الشخصية
 الجنس-1

 
 أنثى    ]         [(2ذكر                               ]     [(1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العمر:  .......................................................... -2

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 .......................................................  ]شيكؿ  [الدخؿ الشيري  -3

                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مكان السكن:الضفة الغربية / قطاع غزة-4
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 الحالة االجتماعية-5
 
 أرمل     ] [(4مطمق               ]  [ (3متزوج              ]   [  (2أعزب             [     ](1
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 ..الوزارة )الييئة ( التي تعمل بيا : ...................................-7 
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 217 
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 تاريخ ترك العمل تاريخ التعيين جية العمل

 

 إدارة مدنية إسرائيمية

 سنة شير سنة شير

    

     منظمة التحرير الفمسطينية

     إسرائيل

     سوق العمل المحمي

     األقطار العربية في

     في األقطار األجنبية

     منظمات أىمية محمية

     منظمات غير حكومية )أجنبية(

     أعمال حرة

     عاطل عن العمل

     غير ذلك حدد
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ظيفة سنة الحصوؿ عمى آخر شيادة عممية بعد التحاقؾ في الو -20

 شير ................. سنة
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 ( بما يالئمؾ.X: الرجاء اإلجابة عف األسئمة الواردة أدناه بوضع إشارة )المحور الثاني
 

 الرقـ
 ةلفقرا

موافؽ  موافؽ
 بشدة

معارض  معارض
 بشدة

11Q مالي للتحقت بالدراسة الجامعية لتحسيف وضعؾ اا
 في وظيفتي

    

2Q راسة الجامعية أثناء العمؿ ألنو لتحقت بالدا
يساعدني في الحصوؿ عمى مكاسب مادية ) عمؿ 

 إضافي(

    

3Q تمكف ألتحقت بالدراسة الجامعية أثناء العمؿ ألنني ا
 مف تسديد الرسـو واألقساط الجامعية 

    

Q4 العمؿ ألتمكف مف  ءلتحقت بالدراسة الجامعية أثناا
 الحاليةالحصوؿ عمى فرصة وظيفية أفضؿ مف 

    

Q5 لتحقت بالدراسة الجامعية أثناء العمؿ لمحصوؿ ا
 عمى تخصص يتناسب مع المينة التي تعمؿ بيا

    

Q6 لتحقت بالدراسة الجامعية أثناء العمؿ لتحسيف ا
 في التكيؼ مع العمؿ يقدرات

    

Q7 لمحصوؿ  ؿلتحقت بالدراسة الجامعية أثناء العما
 عمؿعمى تدريب يطور أدائؾ في ال

    

  َ  َ  َ  َ  َQ8 لتحقت بالدراسة الجامعية أثناء العمؿ لتحقيؽ ا
العممي لينسجـ مع المسمى  يتوازف بيف مؤىم
 مموأحالوظيفي الذي 

    

Q9 ظيفتي و لتحقت بالدراسة الجامعية أثناء العمؿ ألف ا
 تتطمب مؤىالت عممية عالية

    

  َQ10 لتحقت بالدراسة الجامعية أثناء العمؿ لمحصوؿ ا
 مؿ بياأعمى تخصص يناسب المينة التي ع
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Q11 لتحقت بالدراسة الجامعية أثناء العمؿ مف أجؿ تغيير ا
 الى مينة أخرى  يمينت

    

Q12 العمؿ نتيجة  ءلتحقت بالدراسة الجامعية أثناا
لمتسييالت التي يقدميا قانوف الخدمة المدنية لمطمبة 

 الموظفيف في خصـ الضريبة

    

Q13 ت بالدراسة الجامعية أثناء العمؿ نتيجة التحق
لمتسييالت التي يقدميا قانوف الخدمة المدنية لمطمبة 

 الموظفيف في ساعات الدواـ

    

  َ14Q  التحقت بالدراسة الجامعية أثناء العمؿ نتيجة
لمتسييالت التي يقدميا قانوف الخدمة المدنية لمطمبة 

 الموظفيف في المنح الدراسية

    

Q15 تمكف مف أقت بالدراسة الجامعية أثناء العمؿ كي لتحا
 مؿ بياأعالقياـ بمياـ متعددة داخؿ المؤسسة التي 

    

Q16 لتحقت بالدراسة الجامعية أثناء العمؿ لتحقيؽ مكانة ا
 مرموقة في المجتمع

    

Q17 يلتحقت بالدراسة الجامعية أثناء نتيجة لتشجيع زمالئا 
 في العمؿ

    

  َQ18 الدراسة الجامعية أثناء العمؿ نتيجة لتشجيع لتحقت با
 يمف المسؤوليف في عمم

    

Q19 لتحقت بالدراسة الجامعية أثناء العمؿ الكتساب قدرات ا
 عممية تحقؽ لدي الرضا الوظيفي

    

Q20 ي نلتحقت بالدراسة الجامعية أثناء العمؿ ألنيا تساعدا
 عمى االندماج في المينة
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 1 

 ملحق جداول الفصل الخامس 2-5

 
 الفروق بين فئات موظفي القطاع العام الحكومي حسب المحددات االقتصادية:  (1-5جدول رقم )

 لمتغيرات الجنس والعمر والدخل ومكان السكن والحالة االجتماعية والسكن في المحافظات  
 

السكن  العمر الجنس المحددات االقتصادية

 )ضفة/غزة(

الحالة 

 ماعيةاالجت

السكن في  الدخل

 المحافظات

التحقت بالدراسة الجامعية لتحسين وضعي 

 المالي في وظيفتي

-1601 - غزة 28-34 -

2000 

- 

التحقت بالدراسة الجامعية ألنها تساعدني في 

تحقيق مكاسب مادية من خالل الحصول عمى 

 عمل إضافي

-1601 - ضفة 35-41 

2000 

- 

ديد الرسوم التحقت بالدراسة ألتمكن من تس

 ويتناسب مع وضعي االقتصادي 

 - - - غزة - ناثإ

 



 2 

 (الفروق بين فئات موظفي القطاع العام الحكومي حسب المحددات االجتماعية2-5جدول رقم ) 
 لمتغيرات الجنس والعمر والدخل ومكان السكن والحالة االجتماعية والسكن في المحافظات  
 

لسكن ا العمر الجنس المحددات االجتماعية

 )ضفة/غزة(

الحالة 

 االجتماعية

السكن في  الدخل

 المحافظات

التحقت بالدراسة لتحقيق مكانة مرموقة في 

 المجتمع

 الضفة - - - - -

التحقت بالدراسة نتيجة لتشجيع زمالئي في 

 العمل

- - - - 1601-

2000 

 غزة
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 المحددات الوظيفية الفروق بين فئات موظفي القطاع العام الحكومي حسب : (3-5جدول رقم )
 لمتغيرات الجنس والعمر والدخل ومكان السكن والحالة االجتماعية والسكن في المحافظات

 
السكن  العمر الجنس المحددات الوظيفية

 )ضفة/غزة(

الحالة 

 االجتماعية 

السكن في  الدخل

 المحافظات

التحقت بالدراسة الجامعية لمحصول عمى فرصة وظيفية أفضل 

 من الحالية

- - - - 1601-

2000 

 غزة

التحقت بالدراسة لمحصول عمى تخصص  يناسب المهنة التي 

 اعمل بها

- - - - - - 

 - - - - - - التحقت بالدراسة لتحسين قدراتي في التكيف مع بيئة العمل

التحقت بالدراسة لمحصول عمى تدريب يساعد في تطوير أدائي 

 في العمل

- - - - - - 

حقيق توازن بين مؤهمي العممي والمسمى التحقت بالدراسة لت

 الوظيفي الذي احممه

فما  -2000 - - - -

 فوق

- 
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-1601 - - - - التحقت بالدراسة ألن وظيفتي تتطمب مؤهالت عممية عالية

2000 

- 

التحقت بالدراسة لمحصول عمى تخصص يناسب المهنة التي 

 اعمل بها

- - - - - - 

-1601 - ضفة 34-28 - سة لتغيير مهنتي إلى مهنة أخرىالتحقت بالدرا

2000 

 غزة

التحقت بالدراسة لإلستفادة من تسهيالت قانون الخدمة المدنية 

 في ساعات الدوام

فما  49 -

 فوق

 - - - غزة

التحقت بالدراسة لإلستفادة من تسهيالت قانون الخدمة المدنية 

 في خصم الضريبة

 - - متزوج غزة - -

بالدراسة لإلستفادة من تسهيالت قانون الخدمة المدنية في التحقت 

 المنح الدراسية

- - - - - - 
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بمهام متعددة داخل المؤسسة  امالتحقت بالدراسة ألتمكن من القي

 التي اعمل بها

- - - - - - 

التحقت بالدراسة إلكتساب قدرات عممية تساعد في تحقيق الرضا 

 الوظيفي

- - - - - - 

 - - - - - - دراسة ألنها تساعد عمى اإلندماج في المهنةالتحقت بال
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 ألكاديمية االفروق بين فئات موظفي القطاع العام الحكومي حسب المحددات  (4-5جدول رقم ) 
 لمتغيرات الجنس والعمر والدخل ومكان السكن والحالة االجتماعية والسكن في المحافظات 
 

السكن  لعمرا الجنس المحددات األكاديمية

 )ضفة/غزة(

الحالة 

 االجتماعية 

السكن في  الدخل

 المحافظات

التحقت بالدراسة لمحصول عمى تخصص 

 جديد يناسب قدراتي الذاتية

- 21-27 - - - - 

التحقت بالدراسة لمحصول عمى مؤهل عممي 

 أعمى

- - - - - - 
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 سكن في نتائج اختبار بيرسون لمعالقة بين متغير ال: (5-5جدول رقم )
 المحافظات ومتغير مكان العمل في المحافظات

 
 العمل في المحافظات السكه في المحافظات 

 0.944 1.000 معامل بيرسون

 _ 0.000 مستوى المعىوية

 

 

 

 

 لمعرفة أي المحددات كان أكثر تأثيرا عمى  ANOVAاختبار : (6-5جدول رقم )
 إلتحاق أفراد العينة بمؤسسات التعميم العالي 
 

 المحسوبة tقيمة  وحراف المعياريإلا الوسط الحسابي المحدد

 2.025 0.5988 1.8654 االقتصادي

 0.018 0.7452 1.9281 االجتماعي
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 0.001 0.5412 2.0093 الوظيفي

 0.020 0.7463 1.9382 األكاديمي
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