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 :إقرار
 

، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة جامعة القدس لنيل درجة الماجستير ل أنها قدمت،أقر أنا مقدم الرسالة
أن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة و، اء ما تم اإلشارة إليه حيثما وردباستثن

 .   آخرعليا ألي جامعة أو معهد
 

 

 
 :التوقيع

 
 عبد الهاديحسن كامل أسعد 

 
 2008 /4 /23: التاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 



ب  

 شكر وتقدير 

 
 : وبعد  والسالم على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرينة والصال،الحمد هللا رب العالمين

 
ص لفاني أسجي خا  " م للناس شكرهأ ،شكر الناس هللا عز وجل    أإن  "عمال بقوله صلى اهللا عليه وسلم       ف

 ،حماد حسـين  الدكتور   الفاضل   إلى األستاذ  ، بالجميل  مني ديري اعترافا وعظيم امتناني وتق  ، شكري
 ولم يدخر جهـدا فـي تقـديم النصـائح واإلرشـادات             ،دراسةالذي تفضل باإلشراف على هذه ال     

هاته ي و كان  لتوج    ، إلى جادة الصواب   يخذ بيد أو، فقد أعطاني من وقته وجهده الكثير     ، هاتيوالتوج
، فجـزاه اهللا خيـر الجـزاء      ،  هذه الدراسة   أكبر األثر في إخراج    ،المفيدةونصائحه  ، العلمية النافعة 

  .جزل له المثوبة في الدارينأو
 

 ممثلـة بإدارتهـا     ، وعظيم امتناني وتقديري إلى جامعـة القـدس        ،كذلك ال يفوتني أن أقدم شكري     
يـة المسـتدامة    مج التنميـة الريف   واخص بالذكر القائمين على برنا     ،وأساتذتها وجميع القائمين عليها   

والـدكتورة  ،  والدكتور ثمين الهيجاوي   ،والدكتور عزام صالح  ،  الدكتور زياد قنام   :األفاضل ةساتذاأل
 .ل القائمين على هذا البرنامجك و،فدوى اللبدي

 
الـدكتور   : الذين تفضلوا بتحكيم استبانة هذه الدراسة وهماألفاضلكما أتقدم بخالص الشكر لألساتذة      

واألسـتاذ   ،ربيع عويس والدكتور   ،األستاذ مراد أبو الهيجاء   و ،سائد ربايعة لدكتور  وا ،مازن ربايعة 
 . أحمد ربايعةاألستاذ، وخالد أبو الهيجاء

 
 التـي قـدمت لـي العـون         ،خوة في الوزارات والمؤسسـات    كما أتقدم بعظيم الشكر إلى جميع اإل      

 األمين  ، األخ شاهر سعد   وعلى رأسهم  ، في الحركة العمالية الفلسطينية    اإلخوةكافة    وإلى ،والمساعدة
 . وإلى اإلخوة في جميع فروع االتحاد في كل محافظات الوطن،العام التحاد نقابات عمال فلسطين

 
 الذين تكرمـوا    ، أعضاء لجنة المناقشة   ، لألساتذة األفاضل  ، وعظيم التقدير  ،كما أتقدم بالشكر الجزيل   

 . شكورين بقبول مناقشة هذه الرسالةم
  

 ووقف إلى جانبي في جميع مراحل إعـداد         ، لكل من ساعدني   ،خالص الشكر والتقدير   ب  أتقدم وأخيرا
  .دراسةهذه ال



ج  

 التعريفات

 
االتحاد العام لنقابات 

 عمال فلسطين
هو االسم الجديد الذي تم االتفاق على إطالقه على كل من اتحاد الضفة             :

ي يتمتـع   وهو اتحاد نقابي عمـال    ) 1999كرزم،  (الغربية واتحاد غزة  
بشخصية اعتبارية مستقلة، له بموجبها حق التقاضي، والتملك، وإبـرام          
العقود وفقاً للقانون واألنظمة الوطنية السارية المفعول، تأسـس سـنة           

 امتداد لنضاالت الحركة العمالية الفلسطينية، التي تأسست سـنة          1965
ف  في مدينة حيفا، تحت اسم جمعية العمال العرب، والتي اعتر          1921

بها االنتداب البريطاني على فلسطين، مركزه الرئيسي القدس، وله حق          
االتحاد العام لنقابات عمال    . (إنشاء فروع له في كافة محافظات الوطن      

 )2004فلسطين، 

 

يتألف من مندوبي النقابات العامة تبعاً لعدد أعضائها، وهـو السـلطة            :المؤتمر العام لالتحاد 
ري قراراته على جميع أعضائه، ويملك صالحية       العليا في االتحاد، وتس   

. تقرير كل ما يعود بالفائدة على االتحاد العام لنقابات عمـال فلسـطين            
 ).2004االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، (

 

يتشكل مجلس االتحاد من قبل المؤتمر العام بما ال يقل عن ثلث أعضاء             : مجلس االتحاد
 مـن أجـل مناقشـة التقريـر اإلداري          المؤتمر، ويجتمع مرة كل سنة    

والمالي، ويحق للمجلس دعوة المؤتمر العام كلما اقتضت الحاجة لذلك،          
. وهو المجلس المركزي لالتحاد، وينتخب مـن قبـل المـؤتمر العـام            

 ).2004االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، (

 

نقابات المختلفة ممثلـة فـي      تنتخب من قبل المؤتمر العام، علماً بان ال       : اللجنة التنفيذية
المؤتمر العام وقد شكلت بناء على اتفاق القوى السياسية في أواخر عام            

، وقد استكملت في األعـوام      1990، والذي أعلن عنه في آذار       1989
فـتح  :  عضوا موزعة على القوى كما يلي      18الالحقة، ليصبح قوامها    

عضـاء لكـل    أ) 3(أعضاء، الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب      ) 6(
منهم، وعضو واحد لكل من فدا، والنضال، والفلسطينية، وتجتمع اللجنة          



د  

 شهور وتناقش تطبيق سياسة االتحـاد واإلشـراف         3التنفيذية مرة كل    
وتنتخب من بـين  . على عمل الدوائر المختلفة، وبحث التقارير المختلفة      

،  السـر    وأمناء، ونائب األمين العام    ، األمين العام لالتحاد    : أعضاءها
. االتحاد العام لنقابات عمال فلسـطين، ب      .  (ورؤساء الدوائر المختلفة  

وقد شكلت اللجنة التنفيذية إلعداد إجراء االنتخابات فـي اتحـاد           ). ت
، االتحـاد   1999كرزم،  (نقابات العمال، إال أنها لم تنجزها حتى اليوم         

 ).2004العام لنقابات عمال فلسطين، 

 

مهني يشكل وفقاً لقانون النقابات وهي نقابة عمـال المهنـة           أي تنظيم   : النقابة
 ).2000، شاويش. (الواحدة على مستوى الوطن

 

كل شخص طبيعي يؤدي عمال لدى صاحب العمل لقاء أجـر ويكـون             : العامل
 ).2002وزارة العمل، . (أثناء أدائه العمل تحت إدارته وإشرافه

 

ي أو جسماني لقاء أجر سواء كان هذا        كل ما يبذله العامل من جهد ذهن      : لعملا
منظمة العمـل العربيـة،     (العمل دائما أو مؤقتا أو عرضيا أو موسمياً         

1997.( 

 

النفسـي أو   / هو تنفيذ مجموعة من المهمات تتطلب بذل الجهد العقلي          : لعملا
. العضلي بغرض إنتاج سلع أو خدمات معينة لتلبية االحتياجات البشرية         

 ).2005غدنز، (

 

وزارة العمل،  . (العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنجازه مدة محدودة       : العمل المؤقت
2002.( 

 

هي الحوار الذي يجري بين أي من نقابات العمـال أو ممثلـين عـن               : المفاوضة الجماعية
العمال وبين صاحب العمل أو أصحاب العمل أو ممثليهم بهدف حسـم            

ف العمـل أو رفـع الكفـاءة        النزاع الجماعي أو تحسين شروط وظرو     
 )2005، النصيري. (اإلنتاجية



ه  

 

اتفاق مكتوب باللغة العربية يبرمه طرفا المفاوضة الجماعية ويتضـمن          : تفاق العمل الجماعيا
. أحكاماً تتعلق بتحسين شروط وظروف العمل ورفع الكفاءة اإلنتاجيـة         

 ).2002وزارة العمل،(

 شفهي صريح أو ضمني، يبرم بين صاحب العمـل          هو اتفاق كتابي أو   : عقد العمل الفردي
والعامل لمدة محددة أو غير محددة، أو إلنجاز عمـل معـين، يلتـزم              
بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمـل، وتحـت إدارتـه            

. وإشرافه، ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع األجر المتفق عليـه للعامـل           
 ).2002وزارة العمل، (

 

عمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة وال تزيد مدة إنجازه على ثالثة           ال: العمل العرضي
 ).2002وزارة العمل، (. أشهر

 

الحادث الذي يقع للعامل أثناء العمل، أو بسببه، أو أثناء ذهابه لمباشرة            : إصابة العمل
عمله، أو عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك اإلصـابة بأحـد أمـراض              

 ).2002وزارة العمل، (. المهنة التي يحددها النظام

 

هو الشخص الذي يعاني من عجز في بعض قدراته الجسدية أو الحسية            : المعوق
أو الذهنية ، نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامـل وراثـي،              
أدى لعجزه عن العمل أو أضعف قدرته عن القيام بإحـدى الوظـائف             

هيل مـن أجـل     األساسية األخرى في الحياة ويحتاج إلى الرعاية والتأ       
 ).)ت .ب(منظمة العمل العربية، . (دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع

 

 

 
 

 
 
 
 



و  

 دراسةملخص ال

 
 في صون حقوق العام لنقابات عمال فلسطينتحاد االهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور 
تبع اولتحقيق هذا الهدف ، 2007 ـ 2000 من سنة العاملين في محافظات شمال الضفة الغربية

 الدراسة، حيث طور الباحث استبانة لمالءمته ألغراض هذه  التحليليالباحث المنهج الوصفي
) 96.12( وتبين تمتعها بدرجة ثبات مقدارها ، تم فحص صدقها وثباتها،فقرة) 64(اشتملت على 
 : األول:كونت االستبانة من قسمين أساسيين، وتة جيدة جداً، وتفي ألغراض الدراسةوهي درج

الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، : لى متغيرات الدراسة المستقلة وهيومات شخصية موزعة عمعل
العام تحاد االدور  فقد شمل : أما القسم الثاني.، وعدد أفراد األسرةوالعمل، والحالة االجتماعية

ت فرعية وقد تكون من خمسة مجاال ،حقوق العاملينوحماية عمال الفلسطيني في صون لنقابات 
التدريب والتوجيه المهني، و، وتوفير فرص عملالخدمات الصحية والسالمة المهنية، : لدراسة وهيل

 .والحد من معوقات العمل النقابي، واإلجازات
 

 والبالغ ، فقد تكون من جميع المنتسبين لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين،أما مجتمع الدراسة
نظراً لكبر حجم ) %1( بنسبة ،أخذ عينة منتظمة، حيث قام الباحث بعامال) 30013(عددهم 
زعة على  موالعام لنقابات عمال فلسطين،التحاد لمنتسب ) 300(، حيث بلغت العينة المجتمع

  .متغيرات الدراسة المستقلة
 

حرافات المعيارية  تم استخراج المتوسطات الحسابية واالن،تهااولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضي
، وإجراء تحليل التباين األحادي للعينات المستقلة) T-test" (ت"، وتم استخدام اختبار ةوالنسب المئوي

)One-way ANOVA(لمبحوثين من أفراد عينة الدراسة لداللة الفروق بين استجابات ا.  
 

حقوق وحماية  في صون العام لنقابات عمال فلسطين،تحاد االأن دور وتبين من نتائج الدراسة، 
 وذلك من خالل إجابة المبحوثين من أفراد ،ال موافقة أفراد عينة الدراسة بدرجة كبيرة ن،العاملين

 الخدمات الصحية والسالمة المهنية بدرجة موافق وبمتوسط  مجال حظي حيث ،عينة الدراسة
 يرتبط يقوم به االتحاد العام لنقابات عمال فلسطينذلك أن الدور الذي سبب  و،)3.69(حسابي قدره 

، األمر الذي يعزز ويطور القطاع التنموي في شمال  كبيرا باحتياجات العمال وهمومهماارتباط
بدرجة تقدير ) 3.79(كما أن مجال توفير فرص العمل قد بلغ المتوسط الحسابي له ، الضفة الغربية

 ولعل سبب ذلك أن مجال توفير فرص العمل الذي يقوم به االتحاد العام لنقابات عمال ،موافق



ز  

 من  نال اهتماما كبيرا من قبل أفراد العينة لما له من خالل الضغط على الجهات المسؤولة،نفلسطي
 . الوظيفيةكبير في تلبية احتياجات العمال وهمومهمأثر 

 
ن  حيث كا،)3.76( فقد كان المتوسط الحسابي له ،أما بالنسبة لمجال التدريب والتوجيه المهني

يقوم به ، ولعل سبب ذلك أن مجال التدريب والتأهيل المهني الذي التقدير لهذا المجال بالموافقة
 يؤثر بدرجة كبيرة في عملية تلبية وتنمية طموحات العاملين من االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

 وتوجيه ، األمر الذي ينعكس على تحقيق التنمية الخاصة بالقطاع العمالي،خالل انتسابهم لالتحاد
 التنمية االقتصادية  يكون لها األثر الكبير في تحقيق،جوانب عمل معينةاهتماماتهم نحو 

 ، وبدرجة تقدير موافق،)3.73(زات فقد كان المتوسط الحسابي له وكذلك مجال اإلجا، واالجتماعية
 في ضمان وتحصيل ولعل سبب ذلك أن لالتحاد دور كبير في متابعة حقوق المنتسبين ومساعدتهم

 فقد كان المتوسط الحسابي ، النقابيهذا واضح في مجال الحد من معوقات العمل، وحقوقهم العمالية
 ولعل سبب ذلك أن مجال الحد من معوقات العمل ، بالموافقةوبدرجة رضا واستجابة) 3.75(له 

 ،النقابي ينال تأكيد غالبية أفراد العينة بدور االتحاد في متابعة قضاياهم العمالية بمختلف أشكالها
 . في وتحصيل حقوقهم العماليةن أي معيق يؤثر في أدائهم ألعمالهم، األمر الذي يساعدوالحد م

 
 عند مستوى الداللة اإلحصائية اداللة إحصائيفروق وقد تبين من نتائج الدراسة أنه ال توجد 

)α=0.05(بعة حسب متغيراتها المستقلة في جميع مجاالت الدراسة التا ،) الجنس، والعمر، والمؤهل
، كما تم ، وبهذا قبلت الفرضية الصفرية)، وعدد أفراد األسرة االجتماعية، والحالةلمي، والعملالع

السالمة المهنية حسب متغير الخدمات الصحية ورفض الفرضية الصفرية واألخذ بالبديلة في مجال 
  .لصالح فئة الذكور على فئة اإلناث، لوجود فروق دالة إحصائياً، حيث كانت الفروق الجنس

 
 ضرورة تسهيل إجراءات انتساب العاملين : أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات كان منهاوقد

، مع ضرورة التنسيق مع الجهات الرسمية في مجال لها تشمل جميع القطاعات العماليةلالتحاد وجع
نات  إضافة إلى توفير الدعم الكامل من قبل وزارة الصحة في مجال تقديم التأمي،حل قضايا العمال

 ،، وضرورة التعاون الكامل مع وزارة العمل الفلسطينية، وجعل رسومها رمزية لفئة العمالالصحية
 من خالل تفعيل برامج مختصة بفئات ،في سبيل توفير فرص العمل للعمال العاطلين عن العمل

ل استيعاب بعض جأ وضرورة التنسيق والتشبيك مع المؤسسات الخاصة من ،العاطلين عن العمل
 .لعاطلين عن العملا
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The role of the general union of the Palestinian workers association in the  
maintenance and protection of the worker's rights 
 
Abstract 
 
The study aimed at identifying the role of the Union of Palestinian Workers in the 
maintenance of the social rights of workers in the provinces of the north West Bank from 
2000-2007 . To achieve this purpose the researcher followed the descriptive analytical 
approach which suites the purposes of this study. The researcher developed a questionnaire 
which included (64) paragraph. The study was examined for its sincerity and stability . It 
showed a degree of stability amount (96.12) and this is a very good degree which meets the 
purposes of the study . The questionnaire consisted of two basic sections, the first is about 
the personal information that distributed on an independent variable study: the sex, age , 
scientific qualification, employment, marital status, number of family members). The 
second section covered the role of the Union of Palestinian Workers in the maintenance of 
the social rights of workers and consist of five sub-divisions of study: the health services 
and occupational safety, employment, vocational training and guidance, holidays, reducing 
impediments union work. 
 
The society study consists of all the subscribers of the General Federation of Trade Unions 
of Palestine, who are (30013), where the researcher took a regular sample of ((% 1) 
because of the large size of the community. The sample reached (300) subscribers who 
associates with the Federation of Trade Unions Palestinian and distributed on an 
independent variables study. 
  
The responses to the questions of the study and  its assumptions , computational averages 
and standard deviations and percentages was extracted and tested using "T." (T-Test )for 
independent samples . Unilateral variation analysis (One-way ANOVA) was used for 
indication of the differences between interviewees members responses to the study sample. 
  
The results of the study showed that the role of trade unions in maintaining the rights of the 
Palestinian social workers received, to a great extent, the approval of the individual  
sample study significantly, through the interviewees answer of the sample study, in respect 
to the health services and professional safety has obtained an agree degree with an average 
(3.69) the role played by the General Federation of Trade Unions associated with the 
Palestinian workers and their needs of salient concerns, which promotes and enhances the 
development sector in the northern West Bank, and the provision of job opportunities has 
an agreement  computational average  (3.79) . 
 
The reason for the job opportunities may be attributed to the work of the General 
Federation of Trade Unions of Palestine received considerable attention by members of the 
sample due to its significant impact in addressing the needs of workers and their concerns 
careers. 
  
As for the domain of training and vocational guidance ,it has gained an agreement of an 
arithmetical average (3.76), where the estimate for the approval of this area, probably 
because the area of training and vocational rehabilitation being done by the General 
Federation of Trade Unions Palestinian affect significantly the process of development to 
meet the aspirations of workers through the affiliation of the Union. This reflected the 



ط 

development of the labor sector and directing their concerns about certain aspects of the 
work have a significant impact in achieving economic and social development, this has an 
arithmetical average (3.73) and its estimating agree degree. The reason for this may be that 
Union played a big role in the follow-up of workers dues as well as their working rights, 
and this is clear in reducing obstacles of union work which has achieved an arithmetic 
average (3.75) the degree of satisfaction with the response of approval, and Perhaps the 
reason that the reduction of obstacles to union work affects the majority of the sample 
members' role in the follow-up of their cases with various forms and reduce any 
disadvantage that affects the performance of their work, which helps to ensure the 
collection of their laboring rights and dues. 
 
The study results showed that there were no statistically significant differences at the level 
of statistical significance (0.05 = a) in all areas of study as independent variables (gender, 
age, scientific qualification, employment, marital status, number of family members, and 
accepted this premise zero. The zero hypothesis was rejected and the substitution one was 
adopted in the field of health services and vocational safety according to a sex variable, for 
the existence of differences statistically function, where the differences in favor of male 
category to the category of females. 
  
The researcher's recommendations including the need to provide material support(funding) 
to the laboring unions by the official authorities of workers at the local or international 
levels, facilitate procedures for the enrollment of workers and make it cover all sectors 
unions, with the need for coordination with the official authorities in resolving issues, 
making full supports for workers available by the Ministry of Health in providing health 
insurance and with a symbolic costs (fees) for workers categories. Also the need for full 
cooperation with the Palestinian Ministry of Labor to provide job opportunities for the 
unemployed workers to work through the activation of competent programs categories for 
them and the need for coordination and networking with private institutions in order to 
accommodate some of the unemployed candidates or vacancies.  
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 الفصل األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خلفية الدراسة ومشكلتها 

 
 المقدمة 1.1

 
تلعب الطبقة العاملة في كافة أنحاء المعمورة، دورا بارزا في حركة المجتمع المدني، إذ أنها تشكل                

وصلت الطبقة العاملـة إلـى هـذا        وقد ت ، القوة الطليعية في عملية اإلنتاج والبناء، والتقدم والتطور       
الدور، بعد صراع طويل، تم خالله تنظيم العمال في مواقع العمل، وتشكيل النقابات العمالية حسب               

 .)2006االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين،  (.المهن المختلفة
    

قد ساهمت في عملية    ف،  والقوى العربية العاملة  ليست بعيدة عن القوى العاملة في بقية أرجاء العالم            
 . البناء  واإلنتاج والتقدم والتمدن

 
إال أن األحداث الكبرى التي عاشها الوطن العربي خالل القرنين الماضيين من األلفية الثانية ومـا                

قد أثرت على مجمل األوضاع العربية عامـة، وعلـى          ،  زال تفاعلها وتأثيرها في تصاعد مستمر     
 .خاصةالعمالة العربية عدديا ونوعيا 

 
لقد أثر االستعمار اإلنجليزي والفرنسي على عملية البناء والتقدم والتطوير في العالم العربي، بسبب              
أنظمته وإداراته الخانقة للحرية والديمقراطية، وتوظيف القدرات لخدمة مصـالحهم علـى حسـاب              

 جزءا هاما مـن    تقتطع   - إسرائيل -المصالح الوطنية، ثم إنه خلف وراءه ظله االستعماري البغيض        
مما تسبب في انشغال الوطن العربي وأهدر إمكانياته وألزمه استنفاد طاقاتـه،            ، قلب الوطن العربي  

 .في حروب مستمرة، أبقت جهود العمل للبناء تراوح مكانها
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فعملت القوى الكبرى على السـيطرة عليـه، جابيـة          ،  وقد شهد القرن الماضي تدفق النفط العربي      
عن أصحابها الشرعيين، مما حجم وحد من فرص التقدم والنماء فـي المنطقـة              فوائده أو معظمها    

 .وقدراتها على توفير القدر المستحق من الحياة الكريمة لقوى العمل فيها
 

 حول مستقبل العمالة في الشرق األوسـط وشـمال أفريقيـا                  2003تشير دراسة البنك الدولي سنة      
 ستواجه خالل العقدين القادمين، تحديات غير مسبوقة، ففي حين          ، إلى أن المنطقة   )المنطقة العربية (

مليون عـامال عـام     ) 146(ماليين عامال، ستبلغ    ) 104( بحوالي   2000قدرت القوى العاملة عام     
، ولمواكبة هذه الزيادة، يلزم إيجاد      2020مليون عامال عام    ) 185(، وربما تصل إلى حوالي      2010

 . قدين القادمين، إذا بقيت األحوال على ما هي عليهمليون فرصة عمل خالل الع) 80(
 

إن األوضاع االقتصادية المتردية الجارية في الوطن العربي، في ما عـدا دول مجلـس التعـاون                 
 . الخليجي الغنية، تلقي بثقلها على أحوال العمالة وانتشار البطالة العربية

 
يعاتها المختلفة بين األقطار، وعدم االستقرار      هذا باإلضافة إلى عامل عدم التوازن بين الموارد وتوز        

وما زالـت   ، السياسي الحقيقي واالستقرار األمني، نتيجة الحروب والصراعات التي شهدتها المنطقة         
حالة من االستنزاف والتراجع انعكست في قلة فرص العمل، واتساع حجم البطالة التي تصـل فـي            

مليون باإلضافة إلـى أعـداد كبيـرة مـن          ) 3.2(ق  فلسطين حوالي ثلث القوى العاملة، وفي العرا      
 . المصريين والسودانيين واليمنيين أجبروا على ترك وظائفهم في الخليج

 
والبطالة كما يوضح العالم الهندي امرتاصـن       ، وهكذا انتقلت البطالة إلى معظم دول الوطن العربي       

، مقابل تكلفة مالية باهظة،     ليست مجرد نقص في الدخل، يمكن أن تعوضه الحكومات بشكل أو بآخر           
وإنما البطالة مصدر إضـعاف بعيـد المـدى للحريـة والمبـادرة             ، هي في ذاتها مبدأ خطير جدا     

والمعروف أيضا أن لها آثارا بعيدة المدى، من بينها أنها تسهم فـي االسـتبعاد               ، والمهارات الفردية 
منظمـة  .(الذات والثقة بـالنفس   االجتماعي لبعض الجماعات، وتسبب الشعور بفقدان االعتماد على         

 ). 2006العمل العربية، 
  

إال أن الطبقـة    ، إذا كانت الطبقة العاملة في العالم لها أهميتها في اإلنتاج والبناء والتقدم والتطـور             
العاملة الفلسطينية شكلت منذ تأسيسها في مطلع العشرينات من القرن الماضي، العمود الفقري فـي               

االتحاد العام لنقابـات    . (ء، وكذلك في عملية النضال من اجل االستقالل الوطني        عملية اإلنتاج والبنا  
 .)2006، عمال فلسطين
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إال أن القراءة السريعة لتاريخ الحركة النقابية الفلسطينية، منذ بداية العشرينات من القرن الماضـي               
الكبيـرة والنوايـا    كما مر، وبسبب من االستعمار اإلنجليزي واالحتالل اليهودي، و رغم الجهـود             

الطيبة لقيادات هذه الحركة، تشير إلى مجموعة من نقاط الضعف في بيئتها الداخلية رافقتها طيلـة                
، تاريخها، وحالت دون تمكين الحركة النقابية من لعب دور إبداعي اقتصادي واجتماعي وسياسـي             

ية مركـز الديمقراطيـة     جمع. (وحالت أيضا دون إبداع أشكال تنظيمية، تعكس واقع الطبقة العاملة         
 ) 2003، وحقوق العاملين في فلسطين

 
يرتبط الوضع االقتصادي للدولة بشكل عام، بظروف المجتمع السياسـية واالجتماعيـة والبيئيـة،              
والقدرة على التخطيط المتوازن، الذي يعمل على إيجاد الخطط التنموية، التي تمكن المجتمـع مـن                

 . املة، مما يعني نهضة شاملة تعمل على تحقيق أهداف المجتمعالوصول إلى أفضل صيغ التنمية الش
 

كما يرتبط الوضع االقتصادي أيضا، بالدخل والعدالة االجتماعية، ومدى توفر الخدمات المختلفـة،             
إضافة إلى ارتباطه بالقدرة على نشر الوعي السياسـي واالقتصـادي، وبالتـالي فـان األوضـاع                 

. ، تعتبر من أهم المؤشرات الدالة على واقع التنمية بشـتى إشـكالها            االقتصادية السائدة في المجتمع   
 )  2005عبد الحق، (
 

وتعتبر أوضاع قطاع العمل في فلسطين، من أهم التحديات طويلة األمد في مجال السياسية العامـة                
الهادفة إلى إصالح االختالالت في سوق العمل، حيث تتسع وتتزايد الفجوة، بـين عـرض العمـل                 

ب عليه، وقوة العمل الفلسطينية يتعدى دورها الدور اإلنتاجي؛ لكونها تتحمل جزءا كبيرا مـن               والطل
المعاناة نتيجة الظروف القاسية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، مع العلم أن هذه االختالالت كانـت    

 النمو حـدوث    ثمنا لالحتالل، وليست ثمنا للنمو، أسوة بباقي االقتصادات التي يكون فيها ثمن تحقيق            
 ) 2004البرغوثي، . ( اختالالت في أسواق العمل والتعامالت الخارجية

  
إن على الطبقة العاملة الفلسطينية ، المساهمة بشكل فعال في بناء االقتصاد الفلسـطيني، وتحسـين                

  أثناء ، من أجل أخذ البعد االجتماعي بعين االعتبارالفلسطينية، مناضلة في نفس الوقتالبنية التحتية 
 ).2006االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين،  . (عملية التنمية والبناء القائمة

 
إن العمل النقابي في فلسطين يكتسب أهمية كبيرة في هذا الوقت، حيث يتعرض عمالنـا لظـروف                 
عمل قاسية، وفي نفس الوقت يبادر العمال في كثير من أماكن العمل، إلى تشـكيل لجـان عماليـة                   
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ديمقراطية لتمثلهم، مما يدل على تنامي الوعي بالحقوق العمالية، وأهميـة الـدفاع عنهـا،               منتخبة  
 ).  2002العيسه، . (وصوال لظروف وشروط عمل عادلة

 
من أجل ذلك ال بد من إعادة تنظيم الصفوف على أسس مهنية وديمقراطية، كي تسـتطيع الحركـة                  

مل حضارية عصرية منظمة، داخل سوق العمـل        العمالية الفلسطينية، المساهمة في خلق عالقات ع      
الفلسطيني، وذلك بالتعاون مع البرلمان الفلسطيني، ومع كافة قوى العمل السياسـية واالقتصـادية              

الحكومة والعمـال   : واالجتماعية، وتعزيز الشراكة االجتماعية والتعاون بين أطراف اإلنتاج الثالثة        
االتحاد العام لنقابـات    . ( شريكا متكافئا فاعال ومؤثرا    وأصحاب العمل، بحيث تكون الحركة العمالية     

 ).   2006، عمال فلسطين
     
  مشكلة الدراسة 2.1

 

أن النقابات العمالية هي أحد أهم منظمات المجتمع المدني، من حيث نشأتها وغايتها عالمياً، وعربياً،               
لف المهن واألعمال، لحماية    فهي منظمات غير ربحية برز وجودها لمساندة شريحة العاملين في مخت          

الحقوق، وتنظيم األعمال، وأن الناظر إلى تاريخ النقابات العمالية في الحالة الفلسطينية يجـد أنهـا                
لبعت دوراً كبيراً ساهم في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني تحت االحتالل، وتطور عملهـا بعـد                

باب االنتساب وتجديد العضوية، والدفاع عن      اتفاقيات أوسلو ليصبح هناك تنظيم للعمل النقابي، وفتح         
 :المصالح والحقوق العمالية، ومن هنا برزت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي

 
 ما دور إتحاد نقابات العمال الفلسطيني في صون حقوق العاملين في شمال الضفة الغربية؟

 
  مبررات الدراسة 3.1

 

يشاهده من غياب للعمل النقابي، الذي يلبي احتياجات العاملين         كون الباحث أحد أفراد المجتمع، وما       
بالطريقة المطلوبة، حيث من المعروف أن النقابات العمالية، هي من أهم ركائز المجتمع، وأسـاس               
لبناء المؤسسات وتفعيل دورها، وللرغبة في مواجهة العقبات التي تحول دون قيام االتحاد بـدوره               

مفترض أن يكون لالتحاد العام لنقابات العمال، دور كبير في  حمايـة             على أكمل وجه، حيث من ال     
 .حقوق العاملين، وحل مشاكلهم، ومتابعة قضاياهم
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  أسئلة الدراسة 4.1
 

نقابات عمال فلسطين، في صون وحماية حقوق العاملين، في         العام ل تحاد  االما دور   :  السؤال الرئيس 
 شمال الضفة الغربية؟

 
ل الدراسة الرئيس والمتعلق بمشكلة الدراسة، اشتق الباحث منه عدة أسئلة فرعيـة             لإلجابة على سؤا  
 :على النحو التالي

 
نقابات عمال فلسطين، في حماية حق العاملين من حيث متابعة توفير           العام ل تحاد  االما دور    .1

 خدمات الصحة والسالمة المهنية؟
  حق العاملين في توفير فرص عمل؟نقابات عمال فلسطين، في حمايةالعام لتحاد االما دور  .2
نقابات عمال فلسطين، في حماية حق العاملين فـي الحصـول علـى             العام ل تحاد  االما دور    .3

 التدريب والتوجيه المهني؟
 ؟اإلجازاتنقابات عمال فلسطين، في حماية حق العاملين في مجال العام لتحاد االما دور  .4
 في الحد من معيقات العمل النقابي؟نقابات عمال فلسطين، العام لتحاد االما دور  .5
حقـوق العـاملين   وحمايـة  نقابات عمال فلسطين، في صون العام لتحاد  االدور  هل يختلف    .6

الجنس، العمر، المؤهل العلمي، طبيعة العمل، الوضع االجتماعي،        (باختالف كل من متغير     
 ؟)عدد أفراد األسرة

 
  فرضيات الدراسة5.1

  

  عمال فلسطين في صون وحماية حقـوق       نقاباتالعام ل التحاد  لور كبير   ال يوجد د  : الفرضية الرئيسة 
 .العاملين

 

 :أما الفرضيات الفرعية فقد كانت كما يلي
 

فـي دور  ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة اإلحصـائية          .1
 .الجنسنقابات عمال فلسطين في حماية حقوق العاملين تعزى لمتغير ل العامتحاد اال

فـي دور  ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة اإلحصـائية          .2
 .نقابات عمال فلسطين قي حماية حقوق  العاملين تعزى لمتغير العمرالعام لتحاد اال
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فـي دور   ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة اإلحصـائية            .3
 .عمال فلسطين في حماية حقوق العاملين  تعزى لمتغير المؤهل العلمينقابات العام لتحاد اال

فـي دور  ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة اإلحصـائية          .4
 .نقابات عمال فلسطين قي حماية حقوق العاملين تعزى لمتغير العملالعام لتحاد اال

فـي دور  ) α= 0.05(لداللـة اإلحصـائية  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا        .5
نقابات عمال فلسطين في حماية حقوق العـاملين تعـزى لمتغيـر الوضـع              العام ل تحاد  اال

 .االجتماعي

فـي دور  ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة اإلحصـائية          .6
لمتغيـر عـدد أفـراد      نقابات عمال فلسطين في حماية حقوق العاملين تعزى         العام ل تحاد  اال

 .األسرة

 
 أهداف الدراسة 6.1

 
 :إن لهذه الدراسة هدف عام ومجموعة من األهداف الفرعية وقد جاءت على النحو اآلتي

 
 إن الهدف العام لهذه الدراسة هو التعرف على دور االتحاد العام لنقابات عمال                 :الهدف العام  •

ـ         ات شـمال الضـفة     فلسطين، في صون وحماية حقوق العاملين في محافظ
 .الغربية

                  

 : األهداف الفرعية •

 
 :تتمثل أهداف الدراسة الفرعية بما يلي

 
بيان دور االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في حماية حق العاملين في تـوفير خـدمات                 •

 .الصحة والسالمة المهنية
 في حماية حق العـاملين فـي        تسليط الضوء على دور االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين،         •

 .توفير فرص العمل للعمال الفلسطينيين
التعرف على دور االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في حماية حق العاملين في الحصول               •

 .على التدريب والتوجيه المهني
 .اإلجازاتبيان دور االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في مجال حماية حق العاملين في  •
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تعرف على معوقات العمل النقابي، ومحاولة إيجاد سبل للتغلب على هـذه المعوقـات، أو               ال •
 . الحد منها

لتعرف فيما إذا كان هنالك اختالف في استجابات أفراد العينة، في دور االتحاد العام لنقابات               ا •
عمال فلسطين، في صون وحماية حقوق العاملين، في محافظات شـمال الضـفة الغربيـة،        

الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، وطبيعة العمل، والوضع االجتماعي، وعـدد          (: فباختال
 ؟)أفراد األسرة

 
  أهمية الدراسة 7.1

  

 : تكمن أهمية الدراسة في األمور اآلتية
 

تسهم هذه الدراسة في إبراز دور مؤسسة تعنى بشؤون شريحة كبيرة من المجتمع، إذ تعود                •
اد، من حيث تقليل البطالة، والضغط على الجهـات المختصـة           النقابة   بالفائدة على االقتص     

لتوفير فرص عمل للعمال، وتمكن من يطّلع عليه من معرفة دور هذه المؤسسة في حمايـة                
حقوق العاملين، وما تقوم به من خدمة المجتمع، وما تؤديه من أعمال، وتعطي تقييماً لهـذا                

أي ووجهة نظر العاملين فيما تقوم به مـن         الدور مما يعود عليها بالفائدة من حيث معرفة ر        
 .أعمال

 .قلة الدراسات حول هذا الموضوع والتي تمثل عصب المؤسسات والعاملين فيها •
 .إجراء مثل هذه الدراسة سيغني المكتبات بموضوع في غاية األهمية •

 
  إجراءات الدراسة 8.1

 
 :جاءت إجراءات هذه الدراسة على النحو اآلتي

 
هم العمال المنتسبون إلى االتحاد العام لنقابات العمال  في شـمال الضـفة              : مجتمع الدراسة  •

جنين ، وطـولكرم، ونـابلس، وقلقيليـة، وطوبـاس،          : الغربية، وتشمل محافظات كل من    
 .عامال) 30013(وسلفيت، والبالغ عددهم 

 نظرا لعدد العاملين الكبير في محافظات شمال الضفة الغربية والـذي بلـغ            : عينة الدراسة  •
 استبانة على   300كعينة للدراسة فقام بتوزيع     % 1عامال، فقد اكتفى الباحث بنسبة      )30013(

 .العاملين تم  اختيارهم بالطريقة العشوائية المنتظمة
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ستكون االستبانة أداة رئيسية لجمع المعلومات وإجـراء بعـض المقـابالت            : أداة الدراسة  •
 .الشخصية مع بعض المسؤولين في االتحاد

 . للتحاليل اإلحصائية Spssمعالجة اإلحصائية باستخدام برنامجستتم ال •
 

 منهجية الدراسة  9.1
 

حيث تم استخدام هذا المنهج؛ لمالءمته إلجـراء         تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي،      
كشف العالقات المختلفة بين المتغيرات المبحوثة، لـذلك فقـد اسـتخدم الباحـث               البحث، وفي  هذا
كأداة للبحث للحصول على البيانات الالزمة من مجتمع الدراسة، المؤلـف مـن العـاملين                ستبانةاال

 .   المنتسبين لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظات شمال الضفة الغربية

 

  محددات الدراسة 10.1

 

 : جاءت حدود هذه الدراسة على النحو اآلتي
 

 المنتسبين إلى االتحاد العام لنقابات عمـال فلسـطين فـي            وتشمل العاملين : الحدود البشرية  •
 .  شمال    الضفة الغربية

محافظة : وتشمل محافظات شمال الضفة الغربية والتي تشتمل على كل من         : الحدود المكانية  •
 .نابلس، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، وطوباس، وسلفيت

اية حقوق العاملين االجتماعيـة فـي       وتشمل دور النقابات العمالية في حم     : الحدود الزمانية  •
 . 2007- 2000شمال الضفة الغربية من عام 
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 الفصل الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلطار النظري للدراسة
 

  الحركة النقابية العمالية العالمية والعربية1.2
 

 وف التي مر بهانبذة عن تاريخ اتحاد النقابات العالمي والظر
 

 :اتحاد النقابات العالمي. 1.1.2

 

تشكل القوى العاملة في المجتمع محور عملية التنمية باعتبارها موردا أساسيا من موارد المجتمـع               
التي يتوقف عليها نجاح عملية التنمية الشاملة، ومن هنا حظيت باهتمام الدول والهيئـات الدوليـة؛                

 ).  1997، شتا. (عية، والتعليمية، والفنية، واالقتصادية، وغيرهالتحديد مؤشرات تنميتها االجتما
 

وقد بدأت فكرة إنشاء النقابات نتيجة لما كان يتعرض له العمال من الظلم واالسـتغالل، وانتهـاك                 
أي أن ال يتقدم العمال إلى مصنع آحادا وأفـرادا          " المساومة الجماعية   " الحقوق، حيث تراءت فكرة     

ولكن أن يتقدموا كجماعة لها صوت واحـد، بحيـث ال           . ه، ويملي عليهم شروطه   فيستبد بهم صاحب  
يوجد إال هذا الصوت الواحد، وبالتالي يضطر أصحاب األعمال للنزول من عليائهم  والتفاهم مـع                

 ).1992، البنا. (العاملين وكان ذلك ميالد الحركة النقابية
    

 الجماعة المعاصرة، وذلك نتيجة لتطور وظائفها على        وقد اكتسب المنظمة النقابية أهمية متزايدة في      
الصعيد المهني، باعتبارها تمثل أوسع قطاعات المجتمع، وتهدف إلى حماية حقوق العاملين، والدفاع             

كما ، عن مصالحهم، وتحسين شروط وظروف عملهم، ورفع مستواهم المهني واالجتماعي والثقافي          
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يساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية لكثيـر مـن         أنها تخاطب في هذا المجال كشريك رئيس        
وقد انعكس ذلك االهتمام وبدا واضحا في المكانة الكبيرة، التي تتمتع بها النقابات في المجال               ، الدول

 ). 2006، إسماعيل. (القانوني الوطني والدولي
 

عب والتضـحيات، وفـي   سلكت الحركة النقابية طريقا طويال خشنا حافال باألشواك واألهوال والمتا   
النهاية انتصرت وأثمرت عددا من التجارب االجتماعية، التي كانت فـي صـميم بنـاء المجتمـع                 

 ). 1992، البنا. (بل وأساس قيامه، الحديث
 

فئة العاملين، وفئة أرباب العمـل،      : بعد ظهور اآلالت الجديدة، ظهرت فئتان لهما مصالح متناقضة        
ى جهة لها وزنها وتأثيرها؛ لترعى مصالح العاملين، وتصـون          ومن هنا برزت الحاجة بوضوح إل     

.      وتحمي حقوقهم، وتحقق مطالبهم، وتدافع عنهم، وتسعى إلى تحسين ظـروف العمـل وشـروطه              
 ).1998، نقابة االتصاالت(
 

نشأت النقابة كتنظيم مهني يهدف إلى الدفاع عن مصالح أعضائه في القرن التاسع عشر، وتم بعـد                 
ر الحق النقابي دستوريا في معظم دول العالم، وصدرت التشريعات التي تحدد دور النقابة،              ذلك إقرا 

ولكن تفاوتت هذه التشريعات في مختلف الدول من حيث مدى تحديد موضوع النقابة، ويرجع هـذا                
ولكن هناك قاسم مشترك بين معظم هذه الدول هـو  ، التفاوت إلى ظروف كل قطر ونظامه السياسي   

 ). 1998، حنفي. (ساتيرها على نصوص تقر الحق النقابي، وتكفل له الحماية الدستوريةاشتمال د
 

لم تقف الحركات النقابية العمالية في أوروبا وأمريكا، عند حد تنظيم العمال في نقابات عمالية ضمن                
ة لتجاوب  وكان ذلك نتيج  ، البلدان أو الدول المختلفة، بل تعدت ذلك إلى إيجاد اتحادات عمالية دولية           

رغبات العمال في مختلف الدول، حيث كانوا دائما يشعرون بضرورة إنشاء روابط عمالية دوليـة               
 )).  ت. ب(، خريس والصفدي. (مشتركة

 
زعيم منظمة الرجال العاملين في لندن تشكيل منظمة عمالية دولية وكان ذلك            " وليم لوفيت   " اقترح  

 ألفت لجنة أروبية مركزيـة مـن      1847وفي سنة   . ويافي خطاب موجه إلى الطبقات العاملة في أر       
جماعات من عمال لندن وباريس وبروكسل في أحد اجتماعات اللجنة األولى، قرأ كـارل مـاركس               

يـا عمـال العـالم      : " وفريد ريك اينجلز تصريحهما المنهجي، الذي انطلقت فيه العبارة المشهورة         
 )). ت. ب(، خريس والصفدي". (اتحدوا 
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، وكان ذلك في مدينة لندن، عندما عقد اجتماع حضـره           1864حاد العمالي األول في عام      تشكل االت 
ممثلون عن العمال من ايطاليا وبولندا وفرنسا وألمانيا وسويسرا وبعض النازحين الموجودين فـي              
لندن ومنهم كارل ماركس، الذي وقع عليه االختيار لصياغة الخطاب الموجه إلى الطبقات العاملـة،               

.        ع األنظمة لهذه المنظمة الجديدة التي أطلق عليها اسم االتحـاد الـدولي للرجـال العـاملين                ولوض
 )).  ت. ب(، خريس والصفدي(
  

كان هدف االتحاد ربط المنظمات العمالية في أكبر عدد ممكن من الدول بعضها مع بعض، والـى                 
 المنظمات العمالية، ومن أجل تحرير      إنماء روح التعاون بين تلك المنظمات، من أجل تقدم وازدهار         

ولكن ألسباب سياسية واقتصادية ودينية اختلـف األعضـاء فـي           ، الطبقات العمالية تحريرا كامال   
المجلس العام لالتحاد، وما لبث االتحاد أن فقد سيطرته على تلك النقابات، وأخذ يضعف إلى أن حل                 

 . م1874رسميا عام 
 

كل اتحاد عمالي دولي آخر، واسـتطاعوا مـن ذلـك بعـد عقـد               بعد ذلك سارع النقابيون إلى تش     
 . ، وأعلنوا عن تشكيل االتحاد الدولي الثاني1979المؤتمرات التمهيدية في باريس سنة 

 
وفي االجتماع األول لالتحاد الثاني، تقرر أن يوجه االتحاد جهوده لتحقيق برنامج من التشـريعات               

لتي كانت تقول بأن التشريعات العمالية لم تكن تتفق مع          الدولية، ورفضت ادعاءات بعض األعضاء ا     
مبادئ االشتراكية، ووجد نتيجة لذلك دعاة النقابية ضد دعاة االشتراكية، ولكن االشتراكيين تمكنـوا              

 مكتبا سموه المكتب االشتراكي الدولي، مما جعل االتحـاد الثـاني            1900من التفوق، وشكلوا سنة     
اب االشتراكية ونقابات العمال، وبنشوب الحرب العالمية األولى، لم يعد          اتحاد ضعيفا، تتنازعه األحز   

 . لالتحاد وجود يذكر
 

 دولة، واتفقوا   56، اجتمع في باريس مندوبون عن خمسة وستين منظمة عمالية من            1945وفي سنة   
 . على إنشاء منظمة عمالية جديدة، أطلق عليها اسم اتحاد نقابات العمال العالمي

 
 عقد مؤتمر في جنيف انبثق عنه لجنة تحضيرية لتمهد لمؤتمر عمالي عالمي حر،              1949وفي سنة   

تقرر عقده في لندن، ثم عقد ذلك المؤتمر الذي نتج عنه االتحاد الدولي لنقابـات العمـال الحـرة،                   
وأصبح في العالم اتحادان دوليان، واحد يسيطر عليه الشرق الشيوعي، واآلخر يسيطر عليه الغرب              

 )).ت. ب(، خريس والصفدي. (راطيالديمق
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واستمر الصراع في الساحة النقابية العالمية وازدادت الخالفات اتساعا بين االتحادين، وأخذ بعـض              
القادة النقابيين يضعون العراقيل في الطريق نحو وحدة العمل على النطاقين الوطني والدولي، إال أن               

 ).2003، غريب. (ية، قد ازداد في السنوات األخيرةالتوجه نحو مثل هذه الوحدة في الحركة النقاب
 

 :االتحاد العام لنقابات العمال العرب. 2.1.2

 

تعتبر النقابات من أكثر تنظيمات المجتمع المدني تأثيرا في الحياة المهنية واالقتصادية واالجتماعية،             
، وفي تنظـيم عالقـات      فقد أدت هذه النقابات وما زالت تؤدي دورا حاسما في حياة الطبقة العاملة            

العمل وتطويره وتحسين شروطه وظروفه، ولم يكن ذلك غريبا عليها فقد كان لها السبق التـاريخي                
في ميالد الحركة النقابية المعاصرة، وتجسيد وترسيخ الفكرة النقابية كأسـاس مـن أسـس بنـاء                 

 ).   2006، إسماعيل. (المجتمعات الحديثة
 

قة العاملة وتأسيس حركتها النقابية في جميع األقطار العربية، كما هناك تشابه كبير في حركة الطب
 .أن لألحزاب السياسية دور نشط ومهم في مساندة الطبقة العاملة؛ لتأسيس نقابات وطنية خاصة بها

وناضلت الطبقة العاملة أيضا وما زالت تناضل ضد القيادات التي تنصـبها السـلطات الحكوميـة،                
تكونت بعض االتحادات النقابية السرية، كما انفصلت الكثير مـن االتحـادات   ونتيجة هذه المواقف،    

وقد أثمر نضال الطبقة    . النقابية عن االتحاد الدولي للنقابات الحرة، وانضمت التحاد النقابات العالمي         
 ).2008، غريب. (العاملة في األقطار العربية طوال سنين عدة، عن تأسيس أول اتحاد دولي لها

 

 تقدم بعض العمال الفلسطينيون بمذكرة إلى مؤتمر الخريجين العرب، الذي عقد فـي              1955 في عام 
القدس، طالبوا فيها المؤتمر باتخاذ توصية بقيام اتحاد دولي للعمال العرب، وفي نفس العـام وجـه                 
االتحاد العام لعمال األردن دعوة إلى االتحادات في كل من سوريا ولبنان ومصـر؛ لعقـد جلسـة                  

رية تعمل على الدعوة لعقد مؤتمر تحضيري للعمال العرب، يكون مسـتقال عـن اتحـادات                تحضي
وعقد العمـال   . العمال العالمية، وتوحيد جهود العمال العرب لخير األمة العربية وعزتها وكرامتها          

العرب في دمشق أول مؤتمر لهم، انبثق عنه االتحاد الدولي للعمـال العـرب، وكـان ذلـك فـي                    
 ).   1982، القيمري (.م22/3/1956
   
انضم إلى االتحاد الدولي للعمال العرب تقريبا جميع االتحادات في األقطار العربية، إال أن ذلك ال                 

يعني أن االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أو االتحادات في األقطـار العربيـة، قـد حظيـت                  
، بل أن كثيرا منها ما زال يعـاني مـن           باستقاللية كاملة عن سياسة الحكومات في األقطار العربية       
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التدخالت، وفرض القيادات، وكثير من االنتهاكات لحقوق الطبقة العاملة فـي األقطـار العربيـة،               
 ).2008، غريب. (وحرية التنظيم النقابي ومبادئ الديمقراطية النقابية

 
    1967ـ 1920 تاريخ الحركة العمالية النقابية الفلسطينية من 2.2

 

م، 1909بدايات التنظيم النقابي في فلسطين، مستندة إلى قانون النقابات العثماني، الصادر سنة             كانت  
الذي يسمح لثمانية أشخاص فأكثر، أن يؤلفوا فيما بينهم جمعية لرعاية األعضاء المنتسـبين إليهـا،            

، 2006، الطقـز (. ورفع مستواهم مادياً وثقافياً واجتماعياً، على أن ال تتدخل في الشئون السياسـية        
 ).1982، طهبوب

 
، حيث التقت مشاعر العمال وألول مرة في سكة         1920بدأ التنظيم النقابي الفعلي في فلسطين، عام        

حديد حيفا، لتكوين صندوق خاص لجمع التبرعات من عمال الشركة، لعائالت العمال الذين يقضون              
 حيفا، ومع بساطة هذه الخطـوة، إال        نحبهم، والعمال الذين يداهمهم المرض ، باسم نادي سكة حديد         

 .أنها كانت سبباً في صهر العمال في بوتقة واحدة من العمل المشترك؛ لتحقيق بعـض المكاسـب                
 ). 1982طهبوب، ، 1990القيمري، (
 

 بداية مرحلة جديدة للحركة العمالية في فلسطين، حيث ظهـرت الحركـة النقابيـة               1925كان عام   
جاه اإلصالحي جنباً إلى جنب مع الحركة النقابيـة العربيـة اليهوديـة             العربية الخالصة، ذات االت   

 ).1992الفتاش، . (المشتركة، والتي عقدت مؤتمرها األول في نفس العام
  

، تشكلت جمعية العمال العرب الفلسطينية، بالرغم من العوائق والصـعوبات           )1925(في ذلك العام    
  في وجه الحركـة العماليـة        -د العام للعمال اليهود    االتحا -الجمة، التي كان يضعها الهستدروت      

العربية، ليبقى العمال العرب تحت مظلة الهستدروت وتخطيطاته، حيث رفع الهسـتدروت شـعار              
العمل اليهودي، الذي يقضي بمنع العمال العرب منعا باتا من العمل في المشاريع اليهوديـة، كمـا                 

 منظمة على البضائع والمنتجات العربية، حتـى ال  رفع شعار اإلنتاج اليهودي، حيث فرض مقاطعة     
. تباع في سوق اليهود، ومن تجرأ من العرب على دخول سـوقهم، تعـرض لالعتـداء والطـرد                 

 ).1990الموسوعة الفلسطينية، (
 

كان من أهداف جمعية العمال العرب الفلسطينية، رفع المستوى األدبي واالجتماعي واالقتصـادي             
ع عن مصالح العمال، وإيجاد مركز رئيسي ترتبط به فروع الجمعيـة فـي              لعمال فلسطين، والدفا  
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فلسطين، وتعميم فروع للجمعية في جميع مدن وقرى فلسطين، وأمر آخر مهم هو السعي إليجـاد                
التشريعات لحماية العمال الفلسطينيين، إزاء أصحاب رؤوس األموال، وأرباب العمـل، وتحصـيل             

مل، وتقدير األجور، وترتيب المعاشات والمكافآت واإلعانات، في        حقوق العمال، بتحديد ساعات الع    
حاالت العطل والعجز واإلصابة، ومنح اإلجازات والعالوات، ووضع أنظمة الترقيـات، وإعـداد             
الوسائل لتسهيل سكناهم وتعليم أبنائهم، ووقاية صحتهم، وتسوية مشاكلهم، مثل الفصـل التعسـفي،              

 )).ت. ب(، أبو كشك(. والمشكالت الناتجة عن العمل
 

، وأعلن عنها في المركز الرئيسي في حيفا، وأقامت لها          )1925\3\31(وتم تسجيل هذه الجمعية في      
، 1928، 1927فروع ومراكز في غالبية مدن وقرى فلسطين، وقامت بعدة إضرابات في العـامين             

، 1990ي،  القيمـر . (إضـراباً ) 28(فبلغـت   ) 1933 -1930(وزادت اإلضرابات ما بين عامي      
 .    )1982طهبوب، 

 
 تشكل ما سمي باتحاد عمال فلسطين، بتخطيط من الدائرة العربية في الهستدروت،             1927 في عام   

من خالل حفنة متعاونة معهم، تنفيذاً لألهداف التي حددتها تلك الدائرة؛ لتضمن سـيطرة الحركـة                
ية، لتكون تلك الحركة، صيغة من صـيغ        العمالية الصهيونية، على الحركة العمالية العربية الفلسطين      

 .)1982طهبوب، ، 1990القيمري، . (التعاون ما بين العمال العرب واليهود
 

كان من أهم أهداف جمعية العمال العرب الفلسطينية، الوقوف في وجه الهجرة الصهيونية، وتـدفق               
ك الحديد فـي حيفـا،      العمال اليهود إلى فلسطين ومزاحمتهم العمال العرب، وكان لنقابة عمال سك          

األثر الفعال في تاريخ الجمعية، حيث وقفت في وجه إدارة سكة الحديد، باستخدامها العمال اليهـود                
  ).1990القيمري، ، 1992الفتاش، (. وتفضيلهم على العمال العرب

 
  610، بحضـور    1930\1\11قامت جمعية العمال العرب، بعقـد المـؤتمر العمـالي األول فـي              

  ).1982رشيد،  ، 1992الفتاش، . ( عامالً من مختلف أنحاء البالد3020ثلون مندوبين، يم
  

وكان من أهم قرارات هذا المؤتمر، القرار القاضي بأن تكون اللجنة المركزيـة مخولـة بـإعالن                 
اإلضراب عند اللزوم، وبأن يعمل العمال لمصلحة الوطن، باالشتراك في كل أمر ال يتنـافى مـع                 

 ).1982رشيد، . (البهممصالح العمال ومط
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 )1992الفتاش، ( أهم أعمال جمعية العمال العرب الفلسطينية 3.2
 

  :قامت جمعية العمال العرب الفلسطينية بعدة أعمال كان من أهمها
 

 .إنشاء مدرسة ليلية لتعليم العمال األميين •
بسـبب  محاولة بناء قرى نموذجية على غرار المستوطنات، إال أنها لم تنجح فـي ذلـك،                 •

 .الصعوبات المالية التي واجهتها
 .تحقيق مكاسب للعمال، برفع أجورهم، وتحديد ساعات العمل •
تربية كوادر نقابية مثقفة وقادرة على قيادة الحركة العمالية، والمساهمة الفعالة في الحركـة               •

 .الوطنية
 

ريخي عـام    تأسس حزب العمال العرب ولم يدم طويالً، حيث عجل اإلضراب التـا            1936في عام   
       ).1990القيمري، . ( في نهاية هذا الحزب1936

  
 في مدينة   1935 قامت جمعية العمال العرب الفلسطينية بعدد من اإلضرابات العمالية مع بداية عام             

حيفا، استمرت سبعة عشر يوماً، ثم أتبعت ذلك بمجموعة من اإلضرابات، بالتعاون مـع النقابـات                
 ستة وعشرون إضراباً، كـان أعنفهـا        1939اإلضرابات مع نهاية عام     العمالية، حتى وصل عدد     

  يوماً، عبـر اإلضـراب عـن سـخط الشـعب             175 الذي استمر    1936\2\22وأشملها إضراب   
الفلسطيني على السياسة االستعمارية اإلنجليزية، وتصدى فيه لسياسة االستيطان الصهيونية، ومـع            

فعل الوطنية، إال أنه شكل ضربة قاسية للعمـال العـرب،           أن نتائجه االيجابية كانت تعكس ردود ال      
حيث نجحت الحركة الصهيونية، في توظيف العمال اليهود في الشركات والمؤسسات التي غادرها             

 ).1990القيمري، . (العرب
 

وقد نجحت الجمعية من خالل تلك اإلضرابات في تحديد ساعات العمـل، واإلجـازات المرضـية                
 . )1990القيمري، . (وتحقيق العديد من المطالب العماليةوالدينية واألعياد، 

 
، ونادت فيه بتوحيد وتنظيم فـروع نقابـات   1946\3\29ثم قامت الجمعية بعقد مؤتمرها الثاني في  

الجمعية، ورفع مستوى المعيشة للعمال، وإيجاد ضمانة اجتماعية للعمال وعائالتهم، ضد المـرض             
  ).1990يمري، الق. (والبطالة والعجز والشيخوخة
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 حدثت النكبة، وتشرد الشعب الفلسطيني، وضاعت مؤسساته ونقاباته ضمن ما ضاع            1948في سنة   
 ).1992الفتاش، . (من أرضه ومكتسباته

 
لقد دمرت البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية والمؤسساتية بتشرد الشعب الفلسـطيني، وتشـتت             

 .1946تفادة من قانون نقابات العمال لسنة اآلالف من العمال، وفوتت الفرصة لالس
 

بنقل مركزها من حيفا إلى نابلس، وتشتت       ) جمعية العمال العربية الفلسطينية   (قامت الحركة النقابية    
 ).2006الطقز، . (القادة النقابيون واستقر معظمهم في عمان

 
 وأغلق مقر جمعية العمال     وقد رافق هذا الوضع، ضم الضفة الغربية إلى المملكة األردنية الهاشمية،          

فصدر قرار المجلـس األعلـى      ) 1992الفتاش،  (،  1951، وفي رام اهللا عام      1950في نابلس عام    
لجمعية العمال العربية الفلسطينية، باستئناف العمل النقابي، انطالقا من عمان، حيث غيرت الجمعية             

نشأت فروعا لها في فلسـطين،      ، وتأسست جمعية العمال العرب الفلسطينية التي أ       1952اسمها عام   
 ).1990القيمري، ، 2006الطقز، . (وتحديداً في نابلس، وطولكم، وبيت لحم

 
 دخل التنظيم النقابي مرحلة     - وهو قانون العمل األردني    -1953وبعد سن قانون نقابات العمال سنة       

اب مهنة واحدة،    عمال أصح  7جديدة، وانفتح المجال لتأسيس نقابات جديدة، حيث أجاز القانون لكل           
 ).  2006، الطقز، 1983المصري، . (أن يشكلوا نقابة خاصة بهم

 
 حيث يجيز القانون األردني للنقابات إذا       1955تأسس االتحاد العام لنقابات العمال في األردن، عام         

ــددها   ــغ ع ــا    7بل ــاً له ــاداً عام ــكل اتح ــوق، أن تش ــا ف ــاش، . ( فم  ) 1992الفت
وفـي  . ، تُشكّل االتحاد العام لنقابات العمال في الضـفة الشـرقية          وتم تسجيل إحدى وعشرين نقابة    

 . نقابة تضم أربعة آالف عامل40الضفة الغربية تم تسجيل 
 

) 17(وارتبط التزايد في تأسيس نقابات عمالية بالتشريع العمالي، حيث صدر قانون التعويض رقـم               
، والـذي   1965عـام   ) 3(معدل رقم   ، والقانون ال  1960 لعام   21، ثم قانون العمل رقم      1955لعام  

 عامال، وتضمن   20 إلى   7ارتفع بموجبه الحد األدنى لعدد العمال الذين يحق لهم تسجيل نقابة، من             
وكان قد صدر فـي      ).2006الطقز،  . (قانون العمل في إطار أحكامه، فصال خاصا بالعمل النقابي        

موقعـا  ) يا عمال فلسطين اتحـدوا    : ( ، أول بيان للحركة العمالية الفلسطينية تحت اسم       1962\5\25
 ).1990القيمري، . (باسم اللجنة العامة لعمال فلسطين من القاهرة



 17

 ، تأسست منظمة التحرير الفلسطينية، وتم اإلعالن عن تشكيل منظمات فلسطينية، 1964في سنة 
تسعة مـن   هي عبارة عن ممثليات لمنظمة التحرير، وتشكل االتحاد العام لعمال فلسطين، حيث قام              

  ).1992القتاش، (. النقابيين في الخارج، وأعلنوا أنفسهم هيئه إدارية
 

، وجهت اللجنة التنفيذية التحاد عمال فلسطين، رسالة إلى أول لجنة تنفيذية            1964\ 8\ 30وبتاريخ  
 لمنظمة التحرير الفلسطينية، تعلن قرار انضمام االتحاد إلى المنظمة، باعتبار اتحاد عمال فلسطين،            

اللجنة التنفيذية لالتحاد العام لعمال فلسـطين، متأكـدة مـن أن    : قاعدة من قواعد المنظمة جاء فيها     
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعرف أن قوتها ليست من قرار الملوك والرؤساء فقـط،           

الشعب الفلسـطيني   بل باإلضافة إلى ذلك، فان تفوقها ونجاحها، يعتمدان على مقدار التفاف جماهير             
  ).1990القيمري، . (حولها

 
وبعد ذلك، تأسست فرع اتحاد عمال فلسطين في لبنان، وفرع آخر في جمهورية مصـر العربيـة،                 

القيمري، . (1965 ثم تم فتح فرع لالتحاد في سورية عام          1964وفرع في ألمانيا، جميعها في عام       
1990(. 

 
ر األول لالتحاد العـام لعمـال فلسـطين بتـاريخ           وبعد شتات طويل، وغياب قسري، عقد المؤتم      

 في غزة، بعد ثمانية عشر عاما من انعقاد المؤتمر الثالث لجمعيـة العمـال العربيـة                 1965\4\14
الفلسطينية، وسط ترحيب عربي ودولي، ليستأنف العمال العرب الفلسطينيون دورهم التاريخي، في            

ارض فلسطين، وفي الساحة العربية والدولية وليقـود        قيادة مسيرة الحركة العمالية الفلسطينية على       
االتحاد العام لعمال فلسطين، نضال العمال العرب في فلسطين بدماء الشهداء، وتضحيات العمـال،              

 .)1990القيمري، . (إلى أن تتحرر فلسطين بإذن اهللا
 

 2007ـ 1967 تاريخ الحركة النقابية الفلسطينية من عام 4.2

 

، لم تعد هناك صلة تذكر بين االتحاد العام للنقابات في الضفة            )1967(رائيلي عام   بعد االحتالل اإلس  
 تنادى النقـابيون الفلسـطينيون فـي        1969الشرقية لألردن، وفرعه في الضفة الغربية، وفي عام         

، 1969\10\1الضفة الغربية، وشكلوا االتحاد العام للنقابات العمالية، وكان أول اجتمـاع لـه فـي          
استقاللهم عن االتحاد في األردن، وانتخب زكريا حمدان أول أمين عام لالتحـاد، وبـادر               وأعلنوا  

 .االتحاد بالعمل على استقاللية جميع المؤسسات الفلسطينية
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 ، اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واتخذت قرارا 1969 أيلول من عام 25وفي 
ــام لل  ــاد الع ــتقالل االتح ــي األردن،  يقضــي باس ــاد ف ــن االتح ــفة، ع ــي الض ــات ف  نقاب

 وقراره أن منظمة التحرير هي الممثل الشـرعي         1974وبعد مؤتمر القمة في الدار البيضاء، سنة        
.        والوحيد للشعب الفلسطيني، أصبح االتحاد العام لنقابات العمال ممـثال للمنظمـة وأحـد أذرعهـا               

 ). 1992الفتاش، (
 

الل اإلسرائيلي للضفة وغزة، حركة نقابية نشطة ، ارتبطت بطبيعة الصراع            وقد شهدت حقبة االحت   
بين االحتالل والحركة النقابية، ورغم صعوبة المرحلة، إال أنها شهدت تشكيل اتحاد نقابات العمـال          
في الضفة الغربية كما مر، إال أنه في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، حصل صراع حاد بـين                 

فحصل انشقاق في الحركة النقابية، حيـث شـكلت         ) 2006الطقز،  . (على قيادة النقابات  التنظيمات  
اتحادا خاصا  ) حركة فتح   ( اتحادا خاصا بها، وشكلت كتلة الشبيبة العمالية        ) اليسار(الكتلة التقدمية   

، وفي أواخر الثمانينات  . 1982، ثم شكلت كتلة الوحدة العمالية عام        )8/1981(بها، وذلك في شهر     
 ). 1992الفتاش، . (تشكلت كتلة كفاح العمال

 
، حيث جرى اتفاق بين الكتل والتنظيمات النقابية،        )1990(واستمر هذا الوضع من التفرق حتى عام        

 .على توحيد النقابات الفلسطينية، في إطار االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
 

ام، ضمن اتفاق كامل وواضـح، وأسـس        ، تم اإلعالن عن توحيد أطر االتحاد الع       31/3/1990ففي
عريضة، وشكلت اللجنة التنفيذية الموحدة، واختير األخ شاهر سعد أمينا عاما لهـا، وبقـي هـذا                 

 . )2006الطقز، (.  وما زال1994الوضع إلى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
 
 الحركة العمالية النقابية في قطاع غزة 5.2 

 

تشريد الشعب الفلسطيني، وضم قطاع غزة إلى مصر، قامـت السـلطات            م، و 1948بعد نكبة عام    
المصرية بإقفال مقر مؤتمر العمال العرب في غزة، وبقي الوضع في غاية البؤس والفقر والقهـر                

 .1952االجتماعي، حتى قيام الثورة المصرية عام 
تماعية كالنقابات  ، وظهرت المؤسسات االج   1956وبدأت الحركة الوطنية في القطاع بالصمود سنة        

 ).1992الفتاش، ( .والجمعيات وغيرها، وتشكلت النقابات العمالية في غزة وبقية مدن القطاع
 عندما احتل اليهود قطاع غزة، كان يوجد ست نقابات ولهـا فـروع فـي مـدن                  1967وفي عام   

ويلة، اعتقادا  وقد قامت سلطات االحتالل بإغالق النقابات واتحادها العام لفترة ط         . ومخيمات القطاع 
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وبعد مدة طويلة، واستمرار المطالبة بفتح      . منها بأن النقابات العمالية، تأخذ دورا بارزا في المقاومة        
مقار النقابات، ورفع المنع عنها، سمحت السلطات بفتحها واشترطت عدم تنسـيب أعضـاء جـدد                

 ).1990وزوز، . (للنقابات
 

 النقابات، وسجن قسم منهم، فقام النقـابيون بتنسـيب          في فترة اإلغالق الطويلة، توفي قسم من قادة       
أعضاء جدد، وإجراء انتخابات جديدة، بالرغم من معارضة سلطات االحتالل، وأجريت االنتخابات            
في مقر الصليب األحمر، بسبب محاصرة جيش االحتالل مقار النقابات، وانتخبـت هيئـة تنفيذيـة                

 االتحاد أمينا على حقوق الطبقة العاملة في القطـاع،          محمد قنيطة، وقد كان   : جديدة، وأمين عام هو   
         .وخاصة أولئك الذين يعملون داخل الخط األخضر، ويتعرضون ألنـواع شـتى مـن االسـتغالل               

 ).1992الفتاش، (
 

وقد قام االتحاد بشرح األوضاع العامة، ومعاناة الناس والظلم الواقع عليهم، واالضـطهاد القـومي               
تعرض له العمال العرب من الشركات وأصحاب العمل اليهود، وعـدم إعطـائهم             والعرقي، الذي ي  

كثيراً من حقوقهم، وعدم مساواة أجورهم بالعمال اليهود، قام االتحاد بشرح كل ذلك للوفود النقابيـة    
  .والشعبية والرسمية، التي كانت تزور القطاع

 
 فألغي قانون العمل    2000لسنة  ) 7(قم  السلطة الفلسطينية صدر قانون العمل الفلسطيني ر       وفي عهد 

الذي كان ينظم العمل النقابي في الضفة الغربية، وقد جاء في المادة رقـم              ) 1965\2(األردني رقم   
 :من القانون األساسي الفلسطيني ما يلي) 2\26(

للفلسطينيين الحق في تشكيل النقابات والجمعيات واالتحادات والـروابط واألنديـة والمؤسسـات             " 
 ".شعبية وفق القانون ال
  

ورغم أن قانون العمل الفلسطيني، يعالج بعض مواضيع النقابات العماليـة، كاإلضـراب، وغلـق               
هذا . المنشآت، وغير ذلك، إال أنه ترك مسألة تنظيم نقابات العمال، لقانون منتظر، خاص بالنقابات             

ية النقابية، وتنظيم العمل النقابي     الوضع، خلق فراغا في األسس والقواعد التشريعية، التي تكفل الحر         
 .بكافة أشكاله 

 
 وتعديالته، وال زال ساري ) 1954\331(وفي قطاع غزة يطبق قانون نقابات العمال المصري رقم 

.       المفعول، ماعدا األحكام التي تم إلغاؤها بصدور األحكام الواردة في قـانون العمـل الفلسـطيني               
 ).2006الطقز، (
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 م النقابي ومشروعيته حق التنظي6.2

 
 :الحق في التنظيم النقابي دوليا وعربيا ومحليا 
 

 : دوليا وعربيا. 1.6.2

 

لم تحظ الحقوق األساسية للنقابات العمالية باعتراف رسمي على الصعيد العالمي، إال بعـد انتهـاء                
جاء االعتـراف   الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد أن تم االعتراف بها على المستوى المحلي، وقد              

حـول  ) 87(االتفاقية رقـم    : الدولي هذا من خالل اتفاقيتين رئيسيتين لمنظمة العمل الدولية، وهما         
بشـأن حـق التنظـيم و       ) 98(م، واالتفاقية رقم    1948الحرية النقابية وحق التنظيم، الصادرة عام       

 الخاصة  1978لسنة  ) 151(م، هذا إضافة إلى اتفاقية رقم       1949المفاوضة الجماعية، الصادرة عام     
وقد تم التأكيد على هـذا االعتـراف        . للتنظيم النقابي ) الحكومية(بحماية حق موظفي الخدمة العامة      

بالحقوق النقابية، من خالل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الصادر عـن األمـم المتحـدة عـام                 
مكتـب العمـل    . (ام إليهـا  م، والذي أشار صراحة إلى حق تشكيل النقابات العمالية واالنضم         1948

 )).ت. ب(الدولي، 
 

 بشأن الحريات والحقوق النقابية، التي صادقت عليهـا         1976لعام  " 1"كما أن  االتفاقية العربية رقم       
منظمة التحرير الفلسطينية في حينه، والتي وافقت عليها السلطة الوطنية الحقا، أكدت على الحق في               

 .التنظيم النقابي بحرية
 

 :من هذه االتفاقيات واإلعالنات العالمية، يمكننا إجمال أهم الحقوق النقابية بما يليوانطالقا 
 

حق العمال دون أي تمييز أو تفرقة في االنضمام إلى تنظيمات عماليـة نقابيـة، بمحـض                  •
 .اختيارهم دون الحاجة إلى تصريح مسبق

ا بكل حرية، وحقهـا     حق النقابات في وضع األنظمة واللوائح الخاصة بها، وانتخاب ممثليه          •
في تنظيم أدارتها وأنشطتها وبرامجها، دون أي تدخل من السلطات الحكومية، أو أصـحاب              

 .العمل
حماية النقابات من أي تدخل من جانب أصحاب العمل في عملية تشكيلها، وسـير عملهـا                 •

 .وإدارتها
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ت عمال فلسطين،   االتحاد العام لنقابا  . (حق النقابات في ممارسة أنشطتها داخل مكان العمل        •
 ).2006دليل اللجان العمالية، 

 
 :محليا. 2.6.2

 

، الحق فـي    )26(كفل القانون األساسي الفلسطيني والذي يطلق عليه الدستور الفلسطيني في المادة            
 .تشكيل النقابات والجمعيات واالتحادات وفقا للقانون

 
 : م2000سنة ل) 7(من قانون العمل الفلسطيني رقم ) 5( كما جاء في المادة 
للعمال وأصحاب العمل، الحق في تكوين منظمات نقابية، على أسـاس مهنـي            : وفقا ألحكام القانون  

لمـوظفي  ) 3(كما كفل هذا القانون في المـادة        . يهدف إلى رعاية مصالحهم، والدفاع عن حقوقهم      
نقابـات عمـال    االتحـاد العـام ل     (.الحكومة، والهيئات المحلية، الحق في تكوين نقابات خاصة بهم        

 . )2006دليل اللجان العمالية،  فلسطين
 

  أهداف النقابة7.2

 

تعمل النقابات على تأمين فرص العمل للعمال من خالل الضغط على الجهات المختصة بذلك، حيث               
تعتبر عامال مساعدا على تقليل نسبة البطالة، وتعمل على محاربة استغالل أصحاب العمل للعاملين،              

، جامعة القـدس المفتوحـة    . (ابات باالحتفاظ بسجالت أو ملفات لجميع المنتسبين إليها       كما تقوم النق  
1997( 

 
كما تهدف النقابة إلى مساعدة العامل على التكيف مع مجتمعه الجديد، وتوفير طرق الحماية له فـي                 
 هذا المجتمع، ورفع مستوى العاملين وأسرهم من النـواحي االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة              

والصحية، عن طريق زيادة دخلهم، وتوفير احتياجاتهم الضرورية، وإيجاد مناخ مناسـب إلقامـة              
عالقات جيدة بين العاملين وأصحاب العمل، ومحاربة روح العداء والتعصب، واالهتمام بالتـدريب             

دوليـا،  المهني لرفع الكفاية اإلنتاجية لدى العاملين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وتمثيلهم محليا و            
والعمل من أجل وضع قوانين العمل وإيجاد تشريعات اجتماعية بشكل ينسجم ويتوافق مع التطـور               
ويحقق طموحات العاملين وآمالهم في مستقبل مشرق و إيجاد تعاونيات حرفية وإسكانية واستهالكية             

ام الدستور  لمنفعة األعضاء والمساهمة في الجهود التي تهدف إلى تحسين األوضاع العامة وفق أحك            
والقوانين، وإيجاد مراكز ثقافية، ومعاهد نقابية، ومراكز لمحو األمية، ومكتبات، وأندية، رياضـية،             
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وإصدار المجالت والنشرات؛ لتوعية العمال، ونشر روح الديمقراطية، وتـدعيم أواصـر المحبـة              
. يـة المناسـبة   واألخوة بين األعضاء والتشكيالت النقابية، ومعالجة أيـة خالفـات بـالطرق الود            

 ).1983، المصري(
 

 الحقوق االجتماعية للعامل الواردة في قانون العمل الفلسطيني 8.2

 
من أهم إنجازات االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، العمل الحثيث على إصـدار قـانون العمـل                 

التي أعـدت   ، حيث قام االتحاد بالتعاون مع منظمة العمل العربية،          2000لسنة  ) 7(الفلسطيني رقم   
، والذي أصبح فيما بعـد،      1994، في تموز سنة     )مسودة القانون (مشروع قانون العمال الفلسطيني     

، 29/3/2000قانون العمل الفلسطيني، بعد إقرار المجلس التشريعي له، في جلسته المنعقدة بتاريخ             
ية لمنظمة التحرير    رئيس اللجنة التنفيذ   - عليه رحمة اهللا   –وصادق عليه السيد الرئيس ياسر عرفات       

  ).1997مركز الحقوق، . (30/4/2000لفلسطينية، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بتاريخ  
 

وقد تضمن قانون العمل الفلسطيني كثيرا من المواد التي تضمن وتصون حقوق العمال االجتماعيـة               
 : ومن ذلك

 
عمالية التي يرفضونها، نتيجـة     إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في الدعاوى ال         •

نزاع يتعلق باألجور، أو اإلجازات، أو مكافآت نهاية الخدمة، أو بالتعويضات عن إصـابة              
 ).2002وزارة العمل، . (العمل، أو بفصل العامل فصال تعسفيا

 
للعمال الحق في تكوين نقابات عمالية على أساس مهني، بهدف رعاية مصالحهم، والـدفاع               •

 )2002وزارة العمل، . (  شك أن منها الحقوق االجتماعيةوال عن حقوقهم،
 

تقــوم وزارة العمــل بإعــداد إحصــاءات دوريــة خاصــة بالبطالــة والتشــغيل كمــا                •
 .)2002وزارة العمل، . (ونوعا

 
إلزام صاحب العمل بتشغيل عدد من العمال المعوقين المؤهلين بأعمال تتالءم مع إعـاقتهم،               •

 ).2002وزارة العمل، . (من حجم القوى العاملة في المنشاة%) 5(ل عن بنسبة ال تق
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 مساواة العاملين بعقود عمل محددة، بمن فيهم العاملون بموجب عقد عمل عرضي، أو عقد              •
عمل موسمي، بالعاملين بعقود عمل غير محددة، من حيث الحقوق والواجبات في ظـروف              

 .)2002وزارة العمل، . (مماثلة
 

مل شهادة خدمة عند انتهاء خدمته بناء على طلبه، يذكر فيها اسمه وعملـه ومـدة                منح العا  •
 ). 2002وزارة العمل، (.  عمله

 
مكافأة نهاية الخدمة، حيث يحق للعامل الذي أمضى سنة من العمل، الحق في مكافأة نهايـة                 •

 الخدمة، مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل، على أساس آخر أجـر تقاضـاه                
وزارة . (دون احتساب ساعات العمل اإلضافية ، وتحتسب لهذا الغـرض كسـور السـنة               

 ).2002العمل، 
 

تعويض العامل عن فصله من العمل فصال تعسفيا أجره شهرين عن كل سنة قضـاها فـي                  •
 ).2002وزارة العمل، . ( العمل، على أال يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتين

 
ة، والتوصل إلى اتفاق عمل جماعي من أجل تحسين شـروط           ضمان حق المفاوضة الجماعي    •

 .)2002وزارة العمل، . (وظروف العمل ورفع الكفاءة اإلنتاجية
 

 ).2002وزارة العمل، . (ضمان حق اإلضراب للعمال للدفاع عن مصالحهم •
 

تحديد ساعات العمل الفعلي في األسبوع، حيث نص القانون على أن ساعات العمل الفعلـي                •
 .)2002وزارة العمل، . (بوع خمس وأربعون ساعةفي األس

 
كما نص القانون على وجوب تخفيض ساعات العمل اليومي بما ال يقل عن ساعة واحدة في                 •

األعمال الخطرة، أو الضارة بالصحة ، واألعمال الليلية ، وتحدد هذه األعمال بقـرار مـن                
 ).2002وزارة العمل، . (مالالوزير، بعد استشارة المنظمات المعنية ألصحاب العمل والع

 
حرصا على راحة العمال، نص القانون على أنه يجب أن يتخلل ساعات العمل اليومي، فترة                •

أو أكثر، لراحة العامل ال تزيد في مجموعها عن ساعة، مع مراعاة أن ال يعمل العامل أكثر                 
 ).2002وزارة العمل، (. من خمس ساعات متصلة
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 سـاعة متتاليـة، ويجـوز    24 مدفوعة األجر، ال تقل عـن  حق العامل في إجازة أسبوعية   •
 - العامل وصاحب العمـل      -تجميعها مرة واحدة في الشهر، بناء على اتفاق طرفي اإلنتاج           

وتكون اإلجازة األسبوعية مدفوعة األجر، إذا عمل العامل ستة أيام متصلة قبلها، ويحسـم              
 .)2002وزارة العمل، (. من ذلك نسبة األيام التي تغيبها العامل عن العمل

 
يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة األجر، مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثالثة               •

أسابيع للعامل في األعمال الخطرة، أو الضارة بالصحة، ولمن أمضى خمس سـنوات فـي               
وية المنشاة يجوز تجزئة اإلجازة السنوية، باتفاق طرفي اإلنتاج، بينما تكون اإلجـازة السـن             

 ).2002وزارة العمل، . (لألحداث ثالثة أسابيع، وال يجوز تأجيلها
 

كما يستحق العامل إجازة مدفوعة األجر في األعياد الدينيـة والرسـمية ال تحتسـب مـن                  •
اإلجازات السنوية، كما له الحق في إجازة ثقافية عمالية مدفوعة األجر، مدتها أسبوع فـي               

زير، كما له الحق في إجازة مدفوعة األجر، ال تقل عـن            السنة الواحدة، تنظم بقرار من الو     
. أسبوعين ألداء فريضة الحج، تمنح له مرة واحدة إذا أمضى خمس سنوات فـي المنشـاة               

 ). 2002وزارة العمل، (
 

يستحق العامل إجازة مدفوعة األجر لمدة ثالثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه، حتى الدرجـة                 •
ازته السنوية، كما يجوز للعامل التغيب عن العمل لسبب عارض          الثانية غير محتسبة من إج    

 أيام في السنة، تحتسب من اإلجازة السنوية على أن ال تتجاوز المدة ثالثـة               10مثبت لمدة   
أيام متتالية في المرة الواحدة، كما يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة األجر خالل السـنة               

ف األجر لمدة أربعة عشر يوما أخـرى، علـى أن           الواحدة مدتها أربعة عشر يوما، وبنص     
 .)2002وزارة العمل، . (يحضر تقريرا من اللجنة الطبية

 
ال يجوز تأخير أجر العامل أكثر من خمسة أيام من تاريخ االستحقاق كما يعتبر أجر العامل                 •

 ).2002وزارة العمل، . (من الديون الممتازة
 

در مجلس الوزراء األنظمـة الخاصـة بالصـحة         فيما يتعلق بالسالمة والصحة المهنية، يص      •
 :والسالمة المهنية وبيئة العمل متضمنة ما يلي

 

 
 .وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة .  أ
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 .الشروط الصحية الالزمة في أماكن العمل .  ب

 . وسائل اإلسعاف الطبي للعمال في المنشات .  ت

 .لالفحص الطبي الدوري للعما .  ث

 
كما يجب على المنشاة أن تصدر التعليمات الخاصـة بالسـالمة والصـحة المهنيـة، والئحـة                 
الجزاءات الخاصة بها، مصدقة من وزارة العمل وتعلق هذه التعليمات في أماكن ظـاهرة فـي                
المنشآت، وال يجوز ألية منشاة تحميل العامل أية نفقات أو اقتطاعات من أجره لقاء توفر شروط                

كما يجب إجراء الكشف الطبي على األحداث قبل التحـاقهم بالعمـل            . والصحة المهنية السالمة  
 ).2002وزارة العمل، . (للتأكد من مالءمتهم الصحية له على أن يعاد الكشف كل ستة اشهر

 
بالنسبة لحقوق المراة االجتماعية، فلم يغفلها قانون العمل الفلسطيني وإنما تضـمن أحكامـا               •

، 102، 101النساء ومنها ما جاء في قانون العمل الفلسـطيني المـادة            خاصة بتنظيم عمل    
 ).2002وزارة العمل،  (105، 104، 103

 
حظر القانون تشغيل النساء في األعمال الخطرة والشاقة، التي يحددها وزير العمل، كما              .  أ

حظر تشغيلهن ساعات عمل إضافية أثناء الحمل، والستة أشهر التالية للـوالدة ، وفـي               
 .عات الليل، عدا األعمال التي يحددها مجلس الوزراءسا

 
 .على المنشاة توفير وسائل خاصة بالعامالت  .  ب
للمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل والدة مدة مئة وثمانين يوما، الحـق فـي                  .  ج

إجازة مرضع لمدة عشرة أسابيع مدفوعة األجر، منها ستة أسابيع علـى األقـل بعـد                
 .الوالدة

  
ة المرضع الحق بفترة أو فترات رضاعة أثناء العمل، ال تقل في مجموعهـا عـن                للمرأ . د

ساعة يوميا لمدة سنة من تاريخ الوضع، وتحتسب ساعة الرضاعة من ساعات العمـل              
اليومي، كما يجوز للمرأة العاملة، الحصول على إجازة بدون أجر؛ لرعايـة طفلهـا أو               

 .لمرافقة زوجها
 

 : وأمراض المهنة تضمن القانون التعليمات التاليةفيما يتعلق بإصابات العمل •
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على صاحب العمل أن يؤمن جميع العمال عن إصابات العمل، لدى الجهات المرخصة              .  أ
في فلسطين، وفي حال إصابة عمل على صاحب العمل أن يقدم اإلسـعافات األولويـة               

ع أي إصابة   الالزمة للمصاب، وينقله إلى أقرب مركز للعالج، وتبليغ الشرطة فور وقو          
أدت إلى وفاة العامل، أو ألحقت به ضررا جسمانيا حال دون استمراره بالعمل، وإخطار              

 سـاعة مـن     48وزارة العمل والجهة المؤمنة لديها خطيا عن كل إصابة عمل خـالل             
 .)2002وزارة العمل، . (وقوعها، ويسلم المصاب صورة عن اإلخطار

 
يتم شفاؤه، وتغطية كافة النفقات العالجيـة       يتكفل صاحب العمل بعالج المصاب إلى أن         .  ب

الالزمة، بما فيها نفقات الخدمات التأهيلية ومستلزماتها، كما يتكفـل بجميـع الحقـوق              
 .)2002وزارة العمل، . (المترتبة على اإلصابة، ولو اقتضت مسؤولية طرف ثالث

 
جره اليومي  من أ % 75 إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل لعمله، يستحق العامل            .  ت

 . يوما180عند وقوع اإلصابة، طيلة عجزه المؤقت بما ال يتجاوز 

 
إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة، أو نتج عنها عجز كلي دائم، استحق الورثة في الحالة                 .  ث

يوم عمـل، أو    ) 3500(األولى، والمصاب في الحالة الثانية، تعويضا نقديا يعادل أجر          
 .دة المتبقية حتى بلوغه سن الستين أيهما أكثرمن األجر األساسي عن الم% 80

 
إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم، يستحق المصاب تعويضـا نقـديا عـن                 .  ج

وزارة العمل،  . (مجموع نسب العجز بما ال يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم          
2002.( 

 
. هاية الخدمة المستحقة  ال يجوز التعويض عن إصابة العمل، دون الحصول على مكافأة ن           .  ح

 ).2002وزارة العمل، (
 

وبالرغم مما جاء في قانون العمل من إيجابيات ممثلة فيما سبق من األمور و المـواد التـي فيهـا                    
 . صيانة لحقوق العاملين إال أن كثيرا من القضايا بحاجة إلى إضافات و تعديالت

 
د مختلف حولها وأن االتحاد يرغب في إدخـال         وقد أفاد األمين العام لالتحاد بان قضايا كثيرة وموا        

عقد العمل الفردي، وأوقات الراحة، واإلجـازات المرضـية، والتعويضـات،           : تعديالت عليها مثل  
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. وتنظيم النقابات، وإجازات التثقيف والتدريب، وساعات العمل، والصحة والسالمة المهنية وغيرها          
 ).1997، مركز الحقوق(
 

 .دولة) 150( ا ال يتماشى مع معايير العمل الدولية التي تتبناها نحو وعدم اكتمال هذه القضاي
 

   انتهاك الحقوق االجتماعية للعمال الفلسطينيين في إسرائيل 9.2
 

تعرض العمال الفلسطينيون الذين عملوا في المشاريع اإلسرائيلية، لكثير مـن الظلـم واالضـطهاد               
ة، وأصحاب العمل، وقد تصاعد هذا الظلم مع بدايـة          وانتهاك الحقوق، من قبل السلطات اإلسرائيلي     

 ).)1994أبو الشكر، (، 1987االنتفاضة األولى سنة
 

لقد مارست إسرائيل الكثير من االنتهاكات االجتماعية للعمال الفلسطينيين داخل الخـط األخضـر،              
 ).    2005مكتب العمل الدولي أ، : (ومن أبرز أشكال هذه االنتهاكات

 
حيث ال يتمتع العامل في حقه بتوفير فرص للعمل، أو حقه فـي اختيـار               : ملالحق في الع   •

العمل المناسب له، وهذا راجع إلى تصور في دور مكاتب التشغيل سواء أكانت العاملة في               
األراضي الفلسطينية أو في إسرائيل، مما يضطر العامل للجوء إلى البديل إليجـاد فـرص               

ومدى مالءمته للمهارة ومكان سكن العامل طالما يضمن        عمل، دون النظر إلى طبيعة العمل       
 .    له سبل العيش

 
ويتمثل في عدم احترام إسرائيل للقانون الدولي اإلنساني، باعتبـاره          : أجور وشروط العمل   •

مرجعية عريضة لها في عالقاتها مع السكان المحتلين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي              
من اتفاقية جنيف الرابعة بمثابة المثال األفضل لتعامل القـوة          " 40"هذا المجال تعتبر المادة     

إن القوة المحتلة ملزمة    : " المحتلة مع العاملين من سكان اإلقليم المحتل، وتنص على ما يلي          
في حال تشغيلها للمواطنين الذين تحتل أراضيهم، في توفير شروط عمل جيـدة لهـم، وال                

 ".    طني دولة االحتالل تختلف عن شروط العمل المتوفرة لموا

 
و تتمثل في خروج العامل من الخامسـة صـباحا، وعودتـه فـي              : ساعات وأوقات العمل   •

السادسة مساء، مما يؤدي إلى طول فترة غياب العامل عن بيته وأسـرته، وأحيانـا يعمـل                 
 . ساعات عمل إضافية، وال يعطيه صاحب العمل أجرها
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 توفر األمن للعمال، إضافة إلى عمليات اإلغالقوتتمثل في عدم : حرية الحركة والتنقل •
 .    2000    المتكررة، وعمليات الحصار واإلغالق الدائم بعد انتفاضة األقصى عام 

 
ويتمثل في عدم وجود وعي نقابي بشكل كبير لدى العمـال            : المفاوضة وحق التنظيم النقابي    •

سبب، حيث إن التنظيم النقابي لهم      بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية، وقد يكون الخوف هو ال       
في إسرائيل وداخل ورشات العمل غير مسموح به، ومن يحرض العمال علـى المطالبـة               

 .    بحقوقهم يفصل من العمل، أو يهدد بالفصل
 

 .يتقاضى معظم العمال أجورهم على نظام المياومة:  نظام وأشكال دفع األجور •

 
ين أجر العامل اليهودي والعامـل الفلسـطيني،        توجد فروق واضحة وكبيرة ب    : قيمة األجور  •

وكثيرا ما يعطي رب العمل شيكا للعامل بقيمة أجره وال يصرف الشيك، مما يؤخر قـبض                
 .   األجر وال يستطيع العامل الفلسطيني مقاضاة صاحب العمل

 
وذلك أن قيمة األجور للعمال الفلسطينيين ال تفـي باحتياجـاتهم واحتياجـات             : إفقار العمال  •

أسرهم، بسبب عدم االنتظام في العمل نتيجة اإلغالق المستمر، وارتفاع مستوي المعيشـة،             
 . وتبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي

 
يتعرض كثير من العمال الفلسطينيين للفصل من العمل بسبب عدم تمكنهم           : الفصل من العمل   •

 .    لمطالبتهم بحقوقهم لدى أصحاب العملمن الوصول إلى أماكن العمل، أو ألسباب أمنية، أو 
 

 .    ال توجد عقود عمل فردية أو جماعية مع أصحاب العمل: عقود العمل •
 

ال تتوفر وسائل رقابة في أماكن العمل وال تتوفر أسباب السالمة           : الصحة والسالمة المهنية   •
 .    الصحية والمهنية

 
من قيمة أجره، على    % 25 أجر العامل    يقتطع من : التأمين الصحي والضمانات االجتماعية    •

الرغم من أن القانون اإلسرائيلي ال يجبر العامل على اقتطاع التأمين الصـحي مـن قيمـة                 
 . راتبه
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ال يتلقى العمال التعويضات المناسبة عن إصاباتهم       : تعويضات إصابات العمل ونهاية الخدمة     •
عويض العمال في حال تعرضـهم      في العمل، على الرغم من أن القانون اإلسرائيلي يكفل ت         

 .     لإلصابة أثناء العمل، أو حتى أثناء السفر إليه
 

  آثار انتفاضة األقصى على حقوق العمال الفلسطينيين 10.2
 

، وكـذا العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق           )25(أكد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة        
، على حق كل إنسان في العيش الكريم، وما يعنيه          )11(ة  االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الماد    

ذلك من مأكل وملبس ومسكن وعناية طبية، وخاصة في الظروف الخارجة عن إرادته، والتي تفقـد      
 .أسباب عيشه كالبطالة والمرض

 
قبل الحديث عن حقوق العمال االجتماعية والثقافية واالقتصادية، ال بد أن نشـير إلـى أن العمـال                  

ا النتهاك أهم حقوق اإلنسان، وهو حقهم في الحياة، عدا عن االعتقال والمعاملـة المهينـة                تعرضو
 .للكرامة اإلنسانية

 
من مجموع  %) 45.5(بلغت نسبة العمال الذين استشهدوا على يد القوات اإلسرائيلية والمستوطنين           

من مجموع  %) 38.1(يعيلون أسراً، وبلغت نسبة الجرحى      %) 59.1(شهداء انتفاضة األقصى وان     
يعيلون أسراً، مما يعني فقدان تلك األسر لمعيلها، وفقدان سـبل العـيش             %) 41.8(الجرحى منهم   

 )2007مركز المعلومات الفلسطيني، . (الكريم
 

 : الحق في العمل والحماية من البطالة. 1.10.2
 

ضـية، وفـي   لكل شخص الحق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومر " 
 ).1\23اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المادة ". (الحماية من البطالة 

 
كان اإلغالق وحصار المدن والقرى وتقطيع األوصال بينها، يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق اإلنسان،             

اتهم لكنه شكل انتهاكاً خطيراً وبشعاً لحقوق العمال الفلسطينيين، ألنه ترك نتائج خطيرة جداً على حي              
 .وأوضاعهم االجتماعية واالقتصادية

 
وأبرز اآلثار خطورة كان فقدان العاملين حقهم في العمل والرزق وقوتهم اليومي، حيث هبطت نسبة               
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أي %) 27.9(بعـد الحصـار واإلغـالق وهـذا يعنـي أن            %) 60.3(إلى  %) 88.2(العمالة من   
عامالً قـد فقـدوا فرصـة       ) 795.497(عامالً من مجموع العاملين الذين بلغ عددهم        ) 221943(

) 316728(عملهم، وتحولوا إلى جيش العاطلين عن العمل، ليصبح مجموع العاطلين عـن العمـل            
 .إنسانا) 2.122.077(عامالً يعيلون قرابة 

 
في الضفة  %) 40(قبل االنتفاضة، إلى حوالي     %) 11(وهذا أدى إلى تزايد نسبة البطالة من حوالي         

، وهي مؤهلة لالرتفاع أكثر مـع اسـتمرار سياسـة           %)51(ة إلى حوالي    الغربية، وفي قطاع غز   
 ).2007مركز المعلومات الفلسطيني ، . (الحصار واإلغالق

  
 ).2007مركز المعلومات الفلسطيني ، (:  الحق في األجر.2.10.2

 

لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية، تكفـل لـه وألسـرته عيشـة الئقـة بالكرامـة                     "
 مـن  22 مـن المـادة    2بند" . "ية،وتستكمل عند االقتضاء بوسائل أخرى للحماية االجتماعية        البشر

 " اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
 

 وقريب من هذا المعنى ما جاء في المادة السابقة من العهد الدولي الخاص بـالحقوق االقتصـادية                 
 .واالجتماعية والثقافية

 
ألف عامل فلسـطيني    ) 143( من قبل قوات االحتالل، إلى فقدان        لقد أدى الحصار واإلغالق الشامل    

منظم وغير منظم من الضفة والقطاع، يعملون داخل الخط األخضر حقهم في األجر، والذي يقـدر                
 .مليون دوالراً أمريكياً يومياً) 3.5(بحوالي 

 
لفلسطينية حقهـم   ألف عامل في مناطق السلطة الوطنية ا      ) 120(كما أدت هذه اإلجراءات إلى فقدان       

 .مليون دوالراً أمريكياً يومياً) 1.68(في األجر، والذي يقدر بحوالي 
 

تقدر بمليار  ) 2001\7\31(وحتى  ) 2000\9\28(وإذا عرفنا أن خسائر العمال من بداية االنتفاضة         
مليـون أجـور    ) 403.2(مليون أجور العاملين في إسـرائيل، و        ) 840( مليون دوالر منها     243و

ين محلياً، أدركنا مدى الخسارة الهائلة التي لحقت بالعمالة الفلسطينية طيلة سنوات االنتفاضـة              العامل
مع الحصار واإلغالق، ونتيجة األوضاع الصعبة رضي العمال بخفض أجورهم فتقاضـوا أجـوراً              

 .دون مستوى خط الفقر
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فـي  %) 72( إلـى  %)20(وازدادت نتيجة للبطالة وتدني األجور معدالت الفقر، حيث ارتفعت من         
مـن مجمـوع األسـر    %) 64.9(صفوف العاملين، وبلغت نسبة األسر التي تعيش تحت خط الفقر      

إنسانا يعيشون تحت خط الفقر، وترتفع نسـبة الفقـر   )  مليون2(الفلسطينية، أي أصبح ما يزيد عن      
 %).80(أكثر في قطاع غزة لتصل إلى حوالي 

 
ريف من األسر الفلسطينية، وصرف المدخرات وبيع       وبالرغم من تقليص االستهالك، وخفض المصا     

مصاغ الزوجة واالستدانة واالقتراض، ورهن العقار واألرض، والمساعدات والمعونات الطارئـة،           
وكافة أشكال التكافل غير الرسمي فيما بين األسر، ومحاوالت التشغيل للعاطلين عن العمل، بالرغم              

فلسطيني مقومات العيش الكريم، مما سـاهم       )  مليون 2(ن  من كل هذه التدابير لم يتوفر لما يزيد ع        
 .في انتشار مشكالت اجتماعية ونفسية متعددة

 
 )2007مركز المعلومات الفلسطيني، (:  الحق في تلقي الخدمات الصحية واالجتماعية.3.10.2

 
تقـر  (ي  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ما يل      ) 1\12(جاء في العهد الدولي الخاص في المادة        

الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية                
 ). يمكن بلوغه

 
أدى الحصار واإلغالق إلى توقف التأمين الصحي لمعظم العمال الفلسطينيين بسبب عـدم دفعهـم               

يد الرسـوم فـي القطـاع       لرسوم التأمين الصحي لعدم توفر العمل واألجر، وعدم قدرتهم على تسد          
 .الخاص، ومن قبل العاملين في إسرائيل

 
وبالرغم من قرار وزير الصحة بإعفاء العمال العاطلين من رسوم التـأمين الصـحي فـي بدايـة                  
األحداث، وجملة اإلجراءات التي اتخذتها المؤسسات الصحية األهلية، وزيادة نسبة الخدمات الطبية            

رغم من كل ذلك ارتفعت نسبة األسـر التـي يصـعب عليهـا              ، بال %)50ـ  % 20(المجانية من   
 .في الضفة، والنسبة أكبر من ذلك في قطاع غزة%) 64.4(الحصول على الخدمات الصحية إلى 

 
 :  حق السكن.4.10.2

 
يعاني سكان المدن من التزامات اإليجار أكثر من معاناة سكان المخيمات واألرياف، كمـا يعـاني                

للقصف والتدمير وباتوا بال مأوى، وعاشـوا فـي الخيـام، أو اسـتوعبهم              الذين تعرضت منازلهم    
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 .أقرباؤهم، مما زاد من الكثافة السكانية ، وما يعنيه ذلك من مخاطر صحية ونفسية
 

%).      43.5(وازدادت نسبة األسر التي ال تستطيع تسديد فواتير الماء والكهرباء بسبب الفقـر إلـى                
 ).2007ركز المعلومات الفلسطيني، ، م2001الخواجا والمنسي، (
 

 ).2007مركز المعلومات الفلسطيني، (:  الحق في التعليم.5.10.2
 

إن فقدان العمال لحقهم في العمل، لم يفض فقط إلى فقدانهم لحقهم في التعليم وتطـوير المهـارات،                  
هذا الحـق ألبنـائهم     والتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته كأشخاص، وإنما أدى أيضاً إلى انتهاك            

 .كطالب سواء في التعليم األساسي، أو التعليم العالي
 

التعليم األساسي ال يحتاج إلى تكاليف عالية ومرهقة، بينما التعليم العالي يحتاج إلى تكاليف عاليـة                
من دخلها لتغطية الرسـوم غيـر تكـاليف الكتـب           %) 28ـ  18(تكلف األسرة الفلسطينية ما بين      

عيشة، وهذا يكشف مدى الصعوبة التي يعانيها العمال الفلسطينيون في تعلـيم أبنـائهم              واإلقامة والم 
من العمال متزوجون يعيلون أسراً لديها علـى األقـل طالـب    %) 33.6(الجامعيين، وإذا علمنا أن  
ألف طالب من طالب الجامعات غير قادرين على مواصلة تعليمهم          ) 50(جامعي، فإن ما يزيد عن      

رتفاع الرسوم والمواصالت، وثمن الكتب والمالبس، وأجرة السكن خاصـة أن معظـم             الجامعي؛ ال 
الطالب يأتون للجامعات من مناطق نائية ونتيجة الحصار واإلغالق يضطرون إلى السكن بـالقرب              
من الجامعة المعنية، مما يزيد في تكاليف وأعباء رب األسرة، التي اضطرت إلى االسـتدانة وبيـع    

 .  عقار، وحرمان اآلالف من أبناء األسر الفلسطينية من مواصلة التعلمالمصاغ ورهن ال
 

 دور االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في صون وحماية حقوق العاملين 11.2
 

 :من األعمال التي يقوم بها االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لحماية حقوق العاملين ما يلي
 

 ألـف عامـل فـي       443بعدد  % 48 إلى   2007بداية عام   مكافحة البطالة التي وصلت في       •
، حيث يسجل في بداية كـل عـام    2005عام  % 38الضفة وغزة، بينما كانت نسبة البطالة       

االتحاد العام لنقابات عمـال     ( . البطالة ببناء الجدار الفاصل       ألف عامل جديد، وازدادت    15
 )).ت. ب(فلسطين، 
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االتحاد العـام لنقابـات عمـال فلسـطين،              %. (54مكافحة الفقر الذي وصلت نسبته إلى        •
  )).ت. ب(

شـيكال  ) 1500(إلى  ) 1000(التوسط لدى الشؤون االجتماعية إلعطاء بعض العمال مبلغ          •
 .مليون شيكال) 200(، )2004(قدم للعمال عام 

 مليون شيكال عـن طريـق وزارة        25-20وصل للعمال في األعوام األربعة األخيرة من         •
 .تنسيق مع نقابات العمالالعمل بال

قدمت النقابات عدة برامج لمنظمة العمل الدولية، طالبتهم بأخذ دورهم فـي تخفيـف حـدة                 •
 .البطالة والفقر

طالب االتحاد العام بتحقيق العدالة االجتماعية للعمال الفلسطينيين خالل ورشة عمل، عـن              •
التنفيذيـة لالتحـاد     عضوا من أعضـاء اللجنـة        25طريق األمين العام لالتحاد وحضور      

ورؤساء النقابات الوطنية، وبحضور ريك هولز منسق مشروع مركز التضـامن العمـالي             
  )).ت. ب(االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، . (األمريكي

 
إذا كانت البطالة تزداد والفقر يتفاقم فما دور االتحاد في مكافحتها؟ وقد تقلصـت خـدمات نقابـات                  

 2002و2001  عما كانت عليه في األعـوام الثالثـة السـابقة    2005و2004 العمال في العامين 
 لعدم توفر المساعدات وعدم دفع االلتزامـات الماليـة   2006 وانعدم دور تلك النقابات عام       2003و

 بمليـارين   2006 إلى نهاية عام     2000للسلطة الفلسطينية وتقدر خسارة العمال من أول أيلول عام          
 .))ت. ب(االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، (روثالثمائة مليون دوال

 
  أعمال االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين12.2

 

إصدار كتب ونشـرات لتثقيـف    بذل االتحاد جهدا مشكورا في مجال تثقيف العمال، وتمثل ذلك في
 الحقـوق   العمال وتعريفهم بحقوقهم االجتماعية، والدفاع عنها وصيانتها ومساعدتهم في تحصيل تلك          

 :ومن ذلك

 
إصدار قانون العمل الفلسطيني، والسعي إلقراره حتى اقره المجلس التشريعي فـي جلسـته               •

 . ، وصادق عليه سيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات29/3/2000المنعقدة بتاريخ 
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أصدرت دائرة شؤون المرأة في اتحاد نقابات عمال فلسطين نشرة تبـين فيهـا ضـرورة                 •
ي النقابات، ومساعدة المرأة في تطوير المهارات اإلدارية والقيادية، ومحو          مشاركة المرأة ف  

 .األمية، ورفع وعي النقابيين ألهمية تقوية دور المرأة العاملة في النقابات

 
أصدرت دائرة السالمة والصحة المهنية في االتحاد كتابا بعنوان مبادئ أساسية في السالمة              •

، واتحـاد   )danida( من وزارة الخارجية الدانمركيـة  ، بتمويل 1/2000المهنية في شهر  
تحدث االتحاد فيـه     ). def( ، واالتحاد الدنمركي لعمال الكهرباء     )Sid( العمال بالدنمرك   

عن واقع السالمة والصحة المهنية في فلسطين، وعن مخاطر األعمال اإلنشائية، والمخاطر            
ويقع الكتاب فـي    . نيكية وطرق الوقاية منها   الكهربائية وطرق الوقاية منها، والمخاطر الميكا     

 .مئة صفحة وصفحة من القطع المتوسطة

 
مبادئ أساسية في الصـحة     (أصدرت دائرة السالمة والصحة المهنية في االتحاد كتابا بعنوان         •

، وبالتمويل السابق ذكره بالفقرة السابقة، الهدف منه وبالتعـاون          1/2000في شهر   ) المهنية
مين شروط السالمة والصحة المهنية في مواقع العمل المختلفة، وتـوفير           مع وزارة العمل تا   

بيئة عمل سليمة وآمنة، وتطبيق تشريعات واشتراطات السالمة والصحة المهنية، وتحديـد            
المخاطر المهنية والظروف التي قد تنجم عنها الحوادث واألمراض المهنية، والتأكد من قيام             

ضمان سالمتهم وسالمة اآلخرين، والتأكـد مـن فعاليـة          العمال بأعمالهم بطرق سليمة، ول    
األجهزة ووسائل الوقاية، وتقديم النصح واإلرشاد والتوعية والتوجيـه للعمـال وأصـحاب             

 . صفحة39العمل، ويقع الكتاب في 

 
إصدار نشرة من نقابة العاملين في الخدمات والمهن الصحية بمناسبة عيد العمال العـالمي               •

 : داف النقابة وهيوبينت أه. 1/5/2007

 
 .تنظيم العاملين والعامالت في القطاع الصحي، وتوحيدهم في إطار نقابة وطنية شاملة - أ
تحسين شروط وظروف العمل للعاملين والعـامالت، وتطـوير وضـعهم االجتمـاعي                - ب

 .والثقافي والنفسي واالقتصادي
 .الح العمالعقد اتفاقات جماعية، والمساهمة في تحقيق قوانين وتشريعات تخدم مص - ت

المساهمة في بناء المجتمع الفلسطيني الديمقراطي المدني واآلمن على أسـاس احتـرام              - ث
القانون والنظام، من أجل الحرية والعدالة االجتماعية، والمساواة وتكافؤ الفرص، وحفظ           

 .حقوق اإلنسان العامة والخاصة
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يل من برنامج التثقيف النقـابي      إصدار كتيب بعنوان الدليل العمالي دليل اللجان العمالية بتمو         •
 : صفحة ويهدف هذا الدليل إلى التعريف على21الفلسطيني الدنمركي، ويقع في 

  
 .أهمية وضرورة تشكيل لجان عمالية في مواقع العمل - أ
 .كيفية تشكيل اللجان العمالية - ب
 .كيفية رفع مستوى أداء وتطوير عمل اللجان العمالية القائمة - ت

ط السابقة من أجـل تسـليح العمـال الفلسـطينيين بالمعرفـة             وهذا التعريف على النقا    - ث
الضرورية في هذا المجال؛ كي يستطيعوا تنظيم أنفسهم بشكل عملي وعلمي مـدروس،             
وكي يستطيع االتحاد من خالل ذلك المساهمة في خلق عالقات عمل حضارية عصرية             

دليـل  ، لسـطين االتحاد العام لنقابات عمـال ف     . (ومنظمة داخل سوق العمل الفلسطيني    
وفي الكتاب تعريف اللجنة العماليـة ومهامهـا وصـالحيتها          ) 2006، اللجان العمالية 

 .ومجال عملها وكيفية تمويلها

 
يتواصل فيها مع العمال، ويبين مشاكلهم ويحاول       ) عمال فلسطين (إصدار نشرة دورية باسم      •

ـ          م حقـوق العمـال     عالجها وحلها، ويرد على الدعايات اإلسرائيلية المغرضة، ويبين هض
الفلسطينيين أثناء عملهم داخل الخط األخضر، كما ينشر فيها أخبار العمل والعمال، ويـدافع              

 ويبين حقوقها، كما يذكر فيها ما يقوم به االتحـاد واللجـان العماليـة مـن                 المرأةفيها عن   
فعاليات، كما يطالب فيها بشكل مستمر بتحسين ظروف العمال الفلسـطينيين، سـواء فـي               

 .لمناطق التابعة  للسلطة الوطنية الفلسطينية، أو داخل الخط  األخضرا

 
يقوم االتحاد من خالل لجانه ومكاتبه العمالية بمتابعة وحـل المشـاكل العماليـة، وعمـل                 •

 ).1992الفتاش، . (االتفاقيات الجماعية
 
لئك الذين  يقوم االتحاد بمتابعة قضايا العمال الذين يعملون داخل الخط األخضر، وخاصة أو            •

فصلوا من عملهم، من خالل لجنة المحامين التي شكلها االتحاد، وهي من منطقـة القـدس،                
جمعيـة  (ضر، لمتابعة هذه القضايا ومنهـا       ومن خالل اللجان التي شكلت داخل الخط األخ       

 ).1992الفتاش، ). (عنوان العامل

 
يع إنتاجية فـي ثـالث      يعمل االتحاد على فتح مشاريع إنتاجية، وأنجز في ذلك ثالث مشار           •

 :مناطق
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 . مشروع دواجن وبيض في قرية شويكة - أ
 .مزرعة أبقار للحليب في قرية قباطية - ب

 ).1992الفتاش، . (فرن للخبز في مدينة نابلس - ت

 
قام االتحاد بفتح عدة عيادات صحية في عدة مناطق في الضفة الغربية ، وعدد من المراكز                 •

الفتاش، .(القديمة، وفي مدينة القدس في البلدة القديمة      الرئيسة فيها في مدينة نابلس في البلدة        
1992.( 

 
استطاع االتحاد أن يصل إلى جميع الهيئات النقابية الدولية، وأن يتكلم علـى منابرهـا وأن                 •

يشرح للرأي العام المعاناة والمشاكل التي يتعرض لهـا العمـال العـاملون داخـل الخـط                 
الفتـاش،  . (ة واإلنمائيـة وعرقلـة تطويرهـا      األخضر، كما تحدث عن المشاكل االقتصادي     

1992.( 

 
مع جمعيات إيطالية، ونجحت هذه الفكرة وأصـبح        ) سالم أوالد الزيتون  (تبنى االتحاد فكرة     •

عدد المستفيدين منها آالف األطفال لهم مخصص شهري يستلمونه عن طريق البنـك مـن               
 ).1992الفتاش، (. العائالت التي تتبناهم في ايطاليا

 
 وحصل تآكل في أجور العمال، تولى االتحاد العـام          1989 انخفض سعر الدينار عام      عندما •

القضايا والمشاكل العمالية، وتمكن األمين العام بعد جهود من االتصال بين أصحاب العمـل              
 .)1992الفتاش، . (والعمال، من حل غالبية القضايا التي برزت في ذلك الوقت

 
 وتحسين ظروف عملهم، أصـدرت نقابـة الخـدمات العامـة                  وسعيا وراء ضمان حقوق العاملين،    

بينت فيه الحـد    ) مرشد العامل الفلسطيني  ( كتابا بعنوان  -عضو االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين     -
األدنى من األجور، وسبل حماية األجور من التآكل، وأجور السفريات، وعدد ساعات العمل، وأجرة              

ازات األسبوعية والسنوية المستحقة، وبـدل اإلجـازات المرضـية،    ساعات العمل اإلضافي، واألج   
وإجازة الزواج، ومستحقات االستجمام، وإجازات األعياد، وعدد أيـام الحـداد، وحـق التقاعـد،               
وتعويضات فصل العامل عن عمله، أو ترك العامل لعمله نتيجة تردي ظروف العمل، أو حصـول                

رب العمل، وما يستحقه العامل نتيجة حصول بند من البنود          إصابة عمل للعامل، أو وفاة العامل أو        
كما بين الكتاب المذكور حقوق العامل في التامين الوطني، وما يستحقه العامل فـي حالـة                ،    السابقة

كمـا بـين    .حصول عجز كلي دائم نتيجة إصابة عمل، أو عجز جزئي دائم، أو عجز جزئي مؤقت  
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 حالة حدوث إضراب، أو إغالق المؤسسة مؤقتا، وفي حالة          الكتاب المذكور أيضا حقوق العامل في     
االتحاد العام لنقابـات    . (اإلغالق األمني يجب على صاحب العمل محاولة استصدار تصريح للعامل         

 ).2007عمال فلسطين، مرشد العامل الفلسطيني، 

 
 )1997مركز الحقوق،  (طموحات االتحاد وتطلعاته 13.2

 
 :ت عمال فلسطين إلى ما يأتييطمح االتحاد العام لنقابا

 
سن قانون عمل شامل، وهذا ليس إصدار وثيقة ضيقة تتعامل مع قضايا الحد األدنـى فـي                  •

 .عالم العمل
 

اعتراف السلطة الوطنية الفلسطينية أو الحكومة أو الدولة الفلسطينية وأرباب العمل، بحـق              •
  .النتقاملن يكونوا عرضة دون أ، لنقابات وخوض المفاوضات الجماعيةانتظام العمال في ا

 
وضع نظام عادل لحل النزاعات، ومعالجة الشكاوى العمالية، بحيث يشتمل على آلية تنفيذ،              •

 .ويكون للنقابات وأرباب العمل حق التمثيل في هذه النزاعات
 

يجب أن يتضمن قانون العمل نظام تامين وطني؛ لحماية العاملين الـذين يتعرضـون إلـى                 •
 .لهم ، وتعويض العمال عن إصابات عمل قد يتعرضون لهاهبوط مفاجئ في دخ

 
توفير وسائل الصحة والسالمة في مواقع العمل، وتوفير المعلومات الحديثة المتعلقة باآلالت             •

والماكينات، وأدوات العمل التي قد تشكل خطورة معينة على العاملين، وفي هـذا الصـدد               
 باب تقليصها إلى الحـد األدنـى، لـذا مـن            ينبغي أن يشير قانون العمل لهذه المسالة، من       

الضروري توفير التدريب الالئق على إجراءات الوقاية، لما في ذلك مـن أهميـة للدولـة                
 .والمجتمع على حد سواء

 
أن يحدد القانون صالحيات أرباب العمل في مجال توظيف أو طـرد العمـال، بحيـث ال                  •

 .يخضع هذا الوضع لألمزجة والرغبات الفردية
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تطرق قانون العمل لحقوق أرباب العمل، وان تتصرف السلطة باعتبارهـا رب العمـل    أن ي  •
بحيث يحظى مستخدموها بحق التنظيم، وإبرام اتفاقيات عمل جماعية بدون قيـود، أسـوة              

 .بعمال القطاع الخاص

 
 .أن يتضمن قانون العمل نظاما للرفاه االجتماعي، والتامين الصحي •

 
  النقابيمظاهر الضعف في العمل 14.2

 

 : العمل النقابي بما يليتتجلى مظاهر ضعف
 

يفتقر العمل النقابي في فلسطين إلى قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية دقيقة، وهذا يشير إلى               •
 ).2006الطقز، . (فوضى في العمل، وغياب الحس العالي بالمسؤولية

 
ل النقابات وغيرهـا مـن      من المشكالت في العمل النقابي الفلسطيني، تغييب االنتخابات داخ         •

المؤسسات، مما يدفع إلى توجيه النقد لعملية االنتخابات الشكلية، التي تتم أحيانا فـي حالـة                
العضوية الضيقة في كافة النقابات، خصوصا إلى جانب عدم الوضـوح فـي البيانـات أو                

األمر الـذي   األرقام أو اإلحصاءات الدقيقة، التي تتيح التوزيع المهني للمنتسبين في األطر،            
 ).2006الطقز، . (يفرض المطالبة والمبادرة إلى إنجازها

 
ضرورة العمل لوضع هيكلية تنظيمية موحدة لجميع االتحادات والنقابات، انطالقا من قاعدة             •

وحدة العمل النقابي والمهني، وتعزيز مفهوم القيـادة والحكـم الرشـيد للنقابـات بالبنـاء                
لمشاركة والتفويض الحر، مع تكريس وضع اآلليات المناسبة        الديمقراطي، القائم على قاعدة ا    

للمحاسبة بعيدا عن التشرذم واالنقسام، على أن تأخذ هذه الهيكلية بعين االعتبار، حصر عدد              
للعمـال، والفالحـين، والمهنيـين ، والمعلمـين،         : النقابات على قاعدة المهنـة الواحـدة      

ين، والصـيادلة، والصـحفيين واألدبـاء،       والممرضين، واألطباء، والمهندسين، والمحاسـب    
والموظفين الحكوميين، مع األخذ بعين االعتبار الضرورات الموضوعية التـي تفـرض أن             
يتفرع عن بعض االتحادات األم فروع أخرى، يتم فيها انتخاب جميع الهيئات القيادية بشكل              

الـديمقراطي للبـرامج   دوري من القاعدة إلى القمة، في مناخ من الحرية والتعددية والنقاش      
 .)2006الطقز، . (والمسؤوليات
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م  في تشكيل معظـم النقابـات، التـي          1994تدخل األجهزة الرسمية منذ قيام السلطة عام         •
يفترض بها أن تناضل لتحصيل الحقوق المهنية ألعضائها ومنتسبيها، إضافة إلى أن معظـم   

لي تم تفريغ العمـل النقـابي مـن         قيادات العمل النقابي أصبحوا موظفين في السلطة، وبالتا       
 بالتعاطف مع العمال والنقابات، والموقف التضامني       - في معظم األحيان   -محتواه واالكتفاء   

النظري معها، وخاصة أنها تضم عشرات اآلالف من العمال والفالحين والمهنيين، الذين ال             
 . )2006الطقز، . (تربطهم بالعمل النقابي أي صلة أو عالقة فاعلة

 
ضافة إلى أن المنتسبين أو األعضاء في االتحادات أو النقابـات مـن العمـال وغيـرهم،                 إ •

محرومين فعال من حقهم في التعبير أو المشاركة في االنتخابات، أو اختيـار ممثلـيهم، أو                
 .معرفة كيف تسير أمور اتحادهم اإلدارية والمالية والقانونية وغيرها

 
ستويات معيشة العمال والشرائح الفقيرة، وتزايد معدالت       عدم معالجة االنحدار المتزايد في م      •

البطالة، وانتشار مظاهر الفقر المدقع في صفوف العمال، وغالء المعيشة دون أي مبادرات             
 ).2006الطقز، . (جدية في معالجة الواقع المتردي، خاصة في ظروف االنتفاضة

 

 فلسطين  النقابات األعضاء في االتحاد العام لنقابات عمال 15.2

 

 :يتكون االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من ثالث عشرة نقابة وهي
 

 . النقابة العامة لعمال الزراعة والصناعات الغذائية -
 . النقابة العامة لعمال الصناعات الهندسية والميكانيكية والكهربائية -
 .النقابة العامة لعمال الخدمات العامة -
 .  السياحيةالنقابة العامة لعمال الخدمات  -
 .   النقابة العامة لعمال البناء واألخشاب -
 .النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج -
 .النقابة العامة لعمال البتروكيماويات -
 .النقابة العامة لعمال الخدمات الصحية -
 .النقابة العامة لعمال المصارف والبنوك والتأمين -
 .النقابة العامة لعمال المطابع واإلعالم -
 . العامة لعمال النقل العامالنقابة -
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 .النقابة العامة لعمال البلديات -
 .النقابة العامة لعمال البريد واالتصاالت -

 
 ).2004االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، (ويبقى الباب مفتوحا أمام عضوية أي نقابات أخرى 

 
 ).2004 ن،عمال فلسطياالتحاد العام لنقابات ( دوائر االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين 16.2

 
 .الدائرة التثقيفية -
 .دائرة العالقات الدولية -
 .دائرة المرأة العاملة -
 .الدائرة القانونية -
 .دائرة القضايا المطلبية والصحة والسالمة المهنية والتدريب المهني -
 .دائرة العالقات العامة -
 .الدائرة المالية -
 .دائرة التنظيم النقابي -
 .دائرة الشباب والرياضة -
 .لدائرة االجتماعيةا -
 .دائرة البحوث والدراسات -

 
  االتحاد العام لعمال فلسطين17.2

 

، ويعتبر هذا االتحاد امتدادا     1963أب   / 3تم تشكيل االتحاد العام لعمال فلسطين في القاهرة بتاريخ          
 تحت اسـم جمعيـة      1925 آذار   21للتنظيم النقابي في فلسطين الذي تأسس في مدينة حيفا بتاريخ             

 .العمال العربية الفلسطينية
 

ويتكون شعار االتحاد من خارطة فلسطين تتوسطه عجلة العمل المسننة ومكتوب في وسطها كلمـة                
 ).عائدون وعلى يمينها سنبلة قمح(
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من دستور االتحاد أن المركز الرئيس لالتحاد مدينـة القـدس عاصـمة              " 2"وجاء في المادة رقم     
يجوز بقرار من المجلس األعلى لالتحاد افتتـاح مكاتـب فرعيـة            "  3" فلسطين، وجاء في المادة     

 .لألمانة العامة في إحدى أو بعض عواصم الدول العربية
 

من دستوره من فروعه الموجودة في كل " 4"ويتكون االتحاد العام لعمال فلسطين كما جاء في المادة          
ان، وسوريا، وليبيا، واإلمـارات     من الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومصر، والكويت، والعراق، ولبن        

العربية المتحدة، وألمانيا الغربية، والسويد، والدنمارك، وبلجيكا، واستراليا، وهولندا، والنرويج، وما           
 ).1983دستور االتحاد العام لعمال فلسطين،. (يستجد من فروع

 
ومارس دوره في   ،  1965 وُأقر واعترف به من منظمة التحرير الفلسطينية بقرار صادر عنها عام            

. تمثيل عمال فلسطين في الشتات، إضافة إلى دوره النضالي في المحافل النقابية العربية والدوليـة              
 ).2004، شاهين(
 

  أهداف االتحاد العام لعمال فلسطين 18.2

 

 :يناضل االتحاد العام لعمال فلسطين كتنظيم نقابي عمالي في سبيل تحقيق ما يلي
  

نما وجدوا ضمن إطار االتحاد العـام لعمـال فلسـطين، والتحـدث             تنظيم عمال فلسطين أي    •
باسمهم، والتعبير عن آمالهم وطموحاتهم، وإبراز الدور النقـابي الهـام للطبقـة العاملـة               

 .الفلسطينية، من أجل تحرير كامل التراب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

 
لى رعايتهـا وحمايتهـا وتطويرهـا،       الدفاع عن أهداف وحقوق عمال فلسطين، والعمل ع        •

 .وتعزيز وحدتهم وحقهم في العمل، وإقامة تنظيمهم النقابي المستقل

 
الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لعمال فلسطين، والسعي لرفـع مسـتواهم المعيشـي               •

 .واالجتماعي والنقابي والمهني

 
لعالمية والعمل علـى إبـراز      تمثيل عمال فلسطين في مختلف المجاالت العمالية العربية وا         •

 .الشخصية الفلسطينية من خالل هذا التمثيل
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 : يناضل االتحاد العام لعمال فلسطين كتنظيم شعبي فلسطيني ثوري من أجل •

 
المساهمة في دعم الثورة الفلسطينية وحمايتها، وتعبئة الطاقات العماليـة الفلسـطينية             .  أ

 .لخوض معركة التحرير والعودة

 
 مع المنظمات الشعبية الفلسطينية؛ لتحقيق التعاون الكامل مـن أجـل            توثيق العالقات  .  ب

 .خدمة الثورة الفلسطينية وتحقيق أهدافها في تحرير كامل التراب الفلسطيني

 
تنمية الوعي الوطني والقومي لدى العمال الفلسطينيين، وتعميق الفهم الكامـل لـديهم              .  ت

 االستعمارية واإلمبريالية والصهيونية    ألبعاد القضية الفلسطينية؛ لمقاومة كافة المطامع     
 .العالمية

 
 :يعمل االتحاد العام لعمال فلسطين كمنظمة عمالية عربية في سبيل ما يأتي •

 
العمل على وحدة الحركة العمالية العربية، ودعم نضاالتها، وتعبئة طاقاتها، من أجل تأكيد              .  أ

 .لمحتلةدورها النضالي في تحرير فلسطين، وبقية األجزاء العربية ا

 
 . دعم القضايا القومية، والعمل في سبيل تحقيق الوحدة العربية .  ب

 
 توثيق وتطوير العالقات مع عمال البلدان االشتراكية، وجميع االتحادات العمالية فـي             .  ت

أسيا إفريقيا وأمريكا الالتينية وأوروبا، وخاصة من تؤيد منها القضية الفلسطينية بشـكل             
 . عامخاص، والقضايا العربية بشكل

 
 إعالء شان الطبقة العاملة وتأكيد دورها القيادي في الدفاع عـن مصـالح الشـعوب،                .  ث

 . السلم العالميوتحقيق استقاللها وسيطرتها على ثرواتها، وإرساء دعائم

 
 .التعصب العرقي والمذهبي والطائفيمقاومة التمييز العنصري و .  ج

 
عامل من أجل الحرية واالستقالل     مساندة حركات التحرر الوطني في العالم في نضالها ال         .  ح

 ).1983دستور االتحاد العام لعمال فلسطين، (. وحق تقرير المصير
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  الدراسات السابقة 19.2

 

قلة الدراسات السابقة في هذا المجال، ولعـل مـن أقـرب            ، إن من الصعوبات التي واجهها الباحث     
 : الدراسات السابقة لهذه الدراسة، الدراسات التالية

 
دور االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في معالجة آثار البطالة في ظل انتفاضة  .1.19.2

 :األقصى في شمال الضفة الغربية

  
عثمان عثمان، قدمت . رسالة ماجستير من إعداد الطالب خالد وليد عبد الكريم عبد الحق، إشراف د

ة، بكلية الدراسات العليا بجامعة استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في التخطيط والتنمية السياسي
 .18/12/2005فلسطين، ونوقشت وأجيزت بتاريخ / نابلس –النجاح الوطنية 

 
تحدث الباحث في هذه الرسالة عن مفهوم البطالة ونشأتها، وأسبابها وأنواعها وآثارها، وطرق 

عمالة وسوق مكافحتها، وعن سوق العمل في فلسطين، وتطور حجم القوى العاملة بها، وخصائص ال
العمل الفلسطيني، ومن ثم تحدث عن البطالة في فلسطين وخصائصها وأسبابها، وأثر سياسة 
االحتالل في زيادة البطالة ومعاناة االقتصاد الفلسطيني، بسبب كونه تابعا لالقتصاد واالحتالل 

، مع تأثيرات اإلسرائيلي، إضافة إلى ضعف بنية االقتصاد الفلسطيني مع غياب التخطيط التنموي له
 .االنتفاضة الثانية المباشرة، والعامل المحلي والعربي والدولي في زيادة البطالة وتطورها

 
بينت الدراسة أن عبء البطالة يتركز في قطاع غزة، ثم شمال الضفة الغربية، وأثرت البطالة في 

 .النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية
 

لى نشوء الحركة العمالية الفلسطينية وتطورها، والى االتحاد العام لنقابات تعرض الباحث أيضا إ
عمال فلسطين ودوره وأهدافه ورؤيته تجاه الحركة العمالية الفلسطينية، والتحوالت التي طرأت على 
مسيرته وبرامجه، ودوره في معالجة البطالة في ظل انتفاضة األقصى في شمال الضفة الغربية، 

برامج المؤسسات األخرى التي تم اختيارها كنموذج للمقارنة في الفترة نفسها، حيث تبين ومقارنتها ب
 في ظل الصعوبات التي –أنها كانت مميزة وايجابية مقارنة ببرامج المؤسسات األخرى، إال أنها 

 لم تكن موفقة –واجهت االتحاد وموضوعية المعايير التي وضعها لتحديد المستفيدين من برامجه 
 الوصول إلى تحقيق العدالة في توزيع هذه البرامج، ولم تكن فاعليتها بالمستوى المطلوب، في

باإلضافة إلى انعدام جهود االتحاد في الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية؛ لوضع الخطط 
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، المرحلية واالستراتيجية للحد من البطالة وأثارها، مما أفقد دور االتحاد في هذا الجانب مضمونه
 .وجعله عديم الفاعلية والتأثير

 
 :وأوحى الباحث في رسالته بالعديد من األمور ، من أهمها

 
، أن يمارس االتحاد دوره السياسي مما يزيد قدرته في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة الفلسـطينية     

 .وفي ممارسة الضغط على األجهزة التنفيذية والتشريعية
 

ى بناء جسور الثقة مع الجماهير العمالية، وأن يوجه جزء من برامجه            كما على االتحاد أن يعمل عل     
لمعالجة اآلثار السلبية للبطالة، وأن يكثف من برامجـه الخاصـة فـي معالجـة اآلثـار النفسـية                   
واالجتماعية، وإيجاد اآلليات التي تضمن تحقيق العدالة والفاعلية لبرامجه، وتنسيق الجهود والبرامج            

ت التي لها إسهام في معالجة البطالة وآثارها، والقيام بدور تنموي يتناسب مـع              مع مختلف المؤسسا  
أهداف االتحاد في كل ما يتعلق بالحركة العمالية، وتطوير قدراتها، والعمل على تفعيل لجنة الحـد                
األدنى لألجور، لتأخذ دورها الطبيعي، والعمل على تبني فكرة تمويل المشاريع الصغيرة التي تسهم              

خلق فرص العمل، مما يجعل االتحاد مساهما أساسيا في مكافحة البطالة والحـد مـن آثارهـا،                 في  
. واتباع الوسائل الديمقراطية في كافة نشاطات االتحاد، مما يقوي جسور الثقة مع الجماهير العمالية             

 ). 2005عبد الحق، (
   

النقابية العمالية في فلسطين    قياس مدى تطبيق مبادئ منظمة العمل الدولية على الحركة          . 2.19.2

1987- 2006:  
 

حماد حسـين، قـدمت     . د: رسالة ماجستير من إعداد الطالب خضر صالح خضر محاميد، إشراف         
استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في بناء المؤسسات من برامج التنمية الريفية جامعـة القـدس،               

 .14/2/2007ونوقشت وأجيزت بتاريخ 
 

رسالته، مدى تطبيق مبادئ منظمة العمل الدولية على الحركة النقابية العمالية في            تناول الباحث في    
فلسطين، ووصف معايير المنظمة المذكورة من خالل إظهار كثير من المفاهيم والمبادئ واألسـس              

، من خالل قياس هذه المبـادئ       1919واألهداف، التي تشكلت بناء عليها منظمة العمل الدولية سنة          
 .ة النقابية العمالية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزةعلى الحرك
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تبين من خالل البحث أن عالقة منظمة العمل الدولية بالحركة النقابية العمالية الفلسـطينية يكتنفهـا                
الكثير من الغموض، وأن العالقة بينهما ترتكز على سياسات غامضة، مما دفع الباحث للتساؤل عن               

 الدور الذي تقوم به منظمة العمل الدولية في فلسطين، ومدى التزامهـا بتطبيـق                هذه العالقة ومدى  
 .معاييرها ومبادئها وأهدافها على الحركة العمالية الفلسطينية

  
اعتمد الباحث في رسالته على المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي التحليلي لمالءمتهمـا ألغـراض          

إلى أن منظمة العمل الدوليـة لـيس لهـا أي دور فـي          توصل الباحث من خالل دراسته      . الدراسة
محاربة الفقر والبطالة في فلسطين، وأنها ال تعمل على دعم وحماية حقوق العاملين في فلسـطين،                
وخاصة حقوقهم لدى حكومة االحتالل اإلسرائيلي، وعدم قدرة منظمة العمل الدولية على الدفاع عن              

ل الفلسطينيون، وأنها ال تعمـل علـى تطبيـق مبادئهـا            ظروف العمل التي يعمل من خاللها العما      
 .ومعاييرها المتعلقة بحرية التنظيم النقابي

 
ضرورة تكثيف نشـاط االتحـاد       :ختم الباحث رسالته بمجموعة من االقتراحات والتوصيات أهمها       

ـ   ادات العام لنقابات عمال فلسطين من خالل المزيد من االتصاالت مع منظمة العمل العربية، واالتح
العمالية العالمية، بهدف إحداث تأثير على سياسة منظمة العمل الدولية، ودفعها إلى بذل مزيد مـن                
الجهود التي تلبي الحد األدنى من الرعاية والحماية للحركة العمالية الفلسطينية في الضـفة وقطـاع         

لسـطين، وتوسـيع    غزة، وضرورة تفعيل البرامج القليلة التي وضعتها منظمة العمل الدولية فـي ف            
برنامج التعاون التقني المعزز في الضفة الغربية وقطاع غزة،  الذي وضعته منظمة العمل الدولية،               
من أجل حماية حقوق الحركة العمالية في الضفة والقطاع، وضرورة وضع منظمة العمل الدوليـة               

 الطبقة العاملة فـي     برنامج العمل الالئق هدفا رئيسا، من أجل الخروج من المأزق الذي تتعرض له            
 ).2006محاميد، . (الضفة الغربية وقطاع غزة

 
  :اآلثار االقتصادية واالجتماعية والنفسية للحصار واإلغالق على العامل الفلسطيني. 3.19.2

 
هذه دراسة قامت بها دائرة األبحاث والدراسات، وهي إحدى دوائر االتحاد العـام لنقابـات عمـال                 

م، بهدف التعرف على اآلثار االقتصادية واالجتماعية والنفسية التـي          2003فلسطين قامت بها سنة     
 .تخلفها سياسية الحصار واإلغالق، والتي يقوم بها الكيان الصهيوني منذ اندالع االنتفاضة
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وقد تمثلت فرضيات هذه الدراسة في انتشار ظاهرة البطالة، وزيادة عدد األسر التي تعـيش تحـت           
 واإلغالق، و االرتفاع الحاد في المشاكل النفسية والسلوكية عند العـاملين            خط الفقر نتيجة للحصار   

 .وأسرهم، والتحول السلبي في السلوك االجتماعي
 

وخلصت هذه الدراسة إلى أن الحصار واإلغالق هما من أهم أسباب تفشي ظاهرة البطالة، وارتفاع               
 لدى العمال الفلسطينيين، وارتفاع     عدد األسر التي تعيش تحت خط الفقر، وتدني الوضع االقتصادي         

حدة المشاكل السلوكية والنفسية عند العاملين وأسرهم، وأنها أدت إلى التحول السلبي فـي السـلوك                
االتحاد العام لنقابـات عمـال فلسـطين، دائـرة األبحـاث            . (االجتماعي لدى العاملين الفلسطينيين   

. ة للحصار واإلغالق على العامـل الفلسـطيني       والدراسات، اآلثار االقتصادية واالجتماعية والنفسي    
 ).   2003فلسطين، 

 

  :سياسات إعادة هيكلة العمالة وأثرها على فعالية أداء العاملين. 4.19.2
 

رسالة ماجستير في إدارة األعمال، هذه الدراسة قام بها طارق حسين طاهر عبد الفتاح، هدفت هذه                
دة هيكلية العمالة على فعالية األداء الخاصة بالعاملين،        الدراسة للتعرف على مدى تأثير سياسات إعا      

 . وأثر سياسات إعادة هيكلة العمالة على الرضا الوظيفي
قامت فرضيات البحث على عدم وجود تأثير جوهري لسياسات إعادة هيكلية العمالة على مؤشرات              

رجة الرضا عن العمـل     وعدم وجود اختالفات جوهرية بين فئات العاملين من حيث د         . فعالية األداء 
 .بعد إعادة الهيكلية

 
أما أهم نتائج الدراسة، فقد بينت أن هناك تأثير واضح لتطبيق سياسات إعادة الهيكلة على مؤشرات                
فعالية أداء العاملين، وأن التغيرات التي حدثت في سياسة األجور، قد أثرت إيجابيا علـى ارتفـاع                 

العمل، ووجود قدر كبير من عدم الرضا عن نظام الحـوافز           اإلنتاج، ومعدالت األداء واالنتظام في      
عبـد الفتـاح،    . (بعد تطبيق سياسة إعادة الهيكلة ، وارتفاع شعور العاملين بعدم األمان الـوظيفي            

2004 .( 
 

  :إشكاليات العمل النقابي في فلسطين. 5.19.2
 

 وحقوق العاملين في رام     هذا الكتاب عبارة عن بحوث قدمت للمؤتمر الذي عقده مركز الديمقراطية          
 : م وهذه البحوث هي19/7/1999 -18اهللا بتاريخ 
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التغيرات البنيوية التي استجدت على القوى العاملة في الضفة وغزة ما بعد أوسـلو، تقـديم                 •
قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، واإلغالق، وطرد      : أحمد قطامش، وأهم هذه المتغيرات هي     

لمشاريع اليهودية، وتكثيف االستثمار في قطـاع اإلنشـاءات         أكثر من نصف العاملين في ا     
وشركات االستيراد والخدمات والتعهدات، ونمو القطاع الفندقي والسياحي، والتغيـر علـى            

 . حجم القوى العاملة، وزيادة الفقر والبطالة
 

 تحدث فيه حول محورين رئيسين . العمل النقابي بين المطلبي والسياسي، تقديم جورج كرزم •
التناقض بين الطبقة العاملة والرٍأسمالية المحلية الذي يقود العمـال إلـى النضـاالت           :        األول

 .النقابية والمطلبية؛ لتحسين شروط العمل، وزيادة األجور من خالل النقابات المهنية
 :هو المحور السياسي، ويتجسد في شكلين أساسيين:        الثاني

 
 نضاال وطنيا تحرريا بكافة أشكاله السلمية والمسلحة الشعبية               النضال السياسي الذي يعني    .  أ

 .    والفردية
النضال الفكري أو األيدولوجي الذي هو عبارة عن الصراع بين فكر الطبقـة العاملـة،                .  ب

 .وفكر رأس المال المتجسد بأصحاب العمل والمشغلين

 
تحدث فيـه عـن هيئـات       .  زيادة البنية الداخلية التحاد نقابات عمال فلسطين، تقديم محمود        •

االتحاد والكتل السياسية الممثلة فيه، وشروط العضوية والسياسة المالية لالتحـاد، وآليـات             
 . اتخاذ القرار واالنتخابات، وأخيرا تحدث عن شرعية االتحاد

 
 1981مؤشرات أولية حول واقع االنشقاق والتجزئة في الحركة النقابية الفلسطينية من عام              •

تحدث فيه عن سلسلة االنشـقاقات التـي        . اريخ انعقاد المؤتمر، تقديم راسم عبيدات     وحتى ت 
، ولغايـة بدايـة     1981عصفت بالحركة النقابية في الضفة الغربية في الفترة الممتدة مـن            

 .االنتفاضة، وعوامل هذا االنشقاق، ومعالجة األسباب التي أدت إلى االنشقاقات

 
تحدث عن البناء الهيكلـي لجبهـة       . ، تقديم مناويل عبد العال    تجربة كتلة جبهة العمل النقابي     •

العمل النقابي التقدمية، وآلية العمل فيها، وبيان أهدافها ومقترحاتها؛ إلصالح وتوحيد العمل            
 . النقابي
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تحـدث عـن نشـأة الكتلـة        . كتلة الوحدة العمالية في الحركة النقابية، تقديم خالد أبو هالل          •
، وعلـى الصـعيد     1948 صعيد العمل داخل األراضي المحتلة عام        وأهدافها المحلية على  

الفلسطيني ككل، وعلى صعيد االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، كما تحدث عن الحركـة              
النقابية ودورها في تنظيم العمال، والمعضالت التي تواجهها، وختم بحثـه بالحـديث عـن               

 .بيةظاهرة االنشقاق وتعميقها من أزمة الحركة النقا

 
تحدثت عن دور النساء في زيادة عملية التنمية        . المرأة في العمل النقابي، تقديم سمر هواش       •

للشعب الفلسطيني، وعن انخراط النساء في العمل النقابي، وعن األسباب والعوائـق التـي              
وقفت أمام مشاركة المرأة بشكل نشط في العمل النقابي، ثم قدمت توصيات للنهوض بـدور               

 . العمل النقابيالمرأة في

 
تحـدث  . التجربة النقابية لمعلمي المدارس الحكومية في الضفة الغربية، تقديم عمر عساف           •

فيها عن معلمي المدارس الحكومية ودورهم في المجتمع، والحركة النقابية سواء في العهـد              
ة األردني أو في عهد االحتالل اإلسرائيلي باعتبارهم طليعة المواجهة، أو في ظـل السـلط              

 .الوطنية الفلسطينية

 
. أحمـد مسـلماني   . تقديم د ) األهلي والخاص ( التجربة النقابية للعاملين في القطاع الصحي        •

تحدث عن نقابة األطباء وتجربة االنتخابات فيها، وعن الموارد البشرية للقطـاع الصـحي،          
لصـحي  وقد ركز الدكتور على معلومات عن القطاع ا. وعن اإلمكانيات لدى وزارة الصحة 

 وقد وجد بين كل بحث وبحث أسـئلة         .على الوضع النقابي للقطاع الصحي    أكثر من تركيزه    
 .ومناقشات وردود وحوار أحيانا

 

 :المدخل إلى عالج المشكالت العمالية من منظور الخدمة االجتماعية. 6.19.2
 

وامل كانت سببا   هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أسباب مشكلة سوء التوافق المهني، وأن هناك عدة ع             
 :في هذه الظاهرة منها

 
 .اإلصابة بالمرض أثناء العمل •
 .عدم وجود العناية الكافية بأمراض المهنة •

 . سوء معاملة العاملين بالتأمينات الصحية •
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 ).درجة الحرارة غير المناسبة، سوء التهوية، الضوضاء(العوامل البيئية مثل  •

 .هاعدم اختيار العاملين للمهنة التي يعملون ب •

 .عدم مناسبة المهنة لقدراتهم وميولهم •

 .عدم العمل بالورديات الليلية •

 .سوء معاملة الرؤساء والزمالء •

 .انخفاض األجر وارتفاع األسعار •

 .سوء العالقات األسرية •

 .تقادم اآلالت وعدم صالحيتها •
 .نقص الخدمات الترفيهية •
 .عدم معرفة العمال الستخدام أجهزة الوقاية •

 )1991غباري،  (.األمن الصناعيعدم االهتمام ب •
 

  تعقيب عام على الدراسات السابقة20.2

 

لقد تحدثت الدراسات السابقة عن دور االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في معالجة آثار البطالة 
في ظل انتفاضة األقصى، وعن قياس مدى تطبيق مبادئ منظمة العمل الدولية على الحركة النقابية 

 فلسطين، وعن اآلثار االقتصادية واالجتماعية والنفسية للحصار واإلغالق على العامل العمالية في
الفلسطيني، وعن سياسات إعادة هيكلة العمالة واثر ذلك على فعالية أداء العاملين، وعن إشكاليات 
بية العمل النقابي في فلسطين، والتغيرات البنيوية التي استجدت على القوى العاملة في الضفة الغر

وقطاع غزة، وعن العمل النقابي بين المطلبي والسياسي، وعن البنية الداخلية التحاد ونقابات عمال 
فلسطين، وعن مؤشرات أولية حول واقع االنشقاق والتجزئة في الحركة النقابية الفلسطينية، وعن 

ها، وعن كتلة الوحدة تجربة كتلة العمل النقابي والبناء الهيكلي لها وآلية العمل فيها، وبيان أهداف
العمالية في الحركة النقابية ونشأتها وأهدافها ودورها في تنظيم العمال، والمغضالت التي تواجهها، 
وعن التجربة النقابية لمعلمي المدارس الحكومة في الضفة الغربية، وعن التجربة النقابية للعاملين 

 .في القطاع الصحي 

 
سابقة، لم يجد الباحث أي دراسة تناولت دور االتحـاد العـام            ومن خالل اإلطالع على الدراسات ال     

لنقابات عمال فلسطين في حماية حقوق العاملين، فأراد أن يبن دور هذه المنظمة في حماية حقـوق                 
ين دور االتحاد العام لنقابات عمال فلسـط      : العاملين، ومدى ثقة العاملين بها فجاء هذا البحث بعنوان        

 .عاملينفي صون وحماية حقوق ال
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 الفصل الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منهجية الدراسة

 
  المقدمة 1.3

 

أال وهي الجوانـب التوضـيحية لكافـة        يتناول الباحث في هذا الفصل األداة والطريقة التي اتبعها،          
ألصـول العلميـة للبحـث      الخطوات والمراحل التي قام الباحث بإعدادها وتنفيذها وترتيبها، وفق ا         

العلمي، من أجل بلوغ الهدف العام لهذه الدراسة، وذلك ابتداء من المـنهج ونضـوج فكـرة هـذه                   
 .الدراسة، ومروراً بتحديد عينتها ومنهجها وآليات تطبيقها، والتأكد من صدقها وصحتها وتنفيذها

 

  منهجية الدراسة 2.3
 

 دور مناسبة لموضوع الدراسة، وذلك للتعرف علىتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي كمنهجية 
 .اتحاد نقابات العمال الفلسطيني في صون حقوق العاملين

 
   مجتمع الدراسة3.3

 
يتمثل مجتمع الدراسة في جميع المنتسبين لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محفظات شمال 

 وقلقيلية، وطوباس، وسلفيت، الضفة الغربية وهي محافظة كل من نابلس، وجنين، وطولكرم،
 .عامال) 30013(والبالغ عددهم 

 
 



 51

   عينة الدراسة4.3

 

بهدف إجراء الدراسة فقد سعى الباحث إلى أخذ عينة عشـوائية منتظمـة مـن أفـراد المجتمـع                   
الن المجتمع يتصف بكبر العدد، حيث قام الباحث بتوزيع االستبيانات على جميع أفراد             %) 1(بنسبة

 .عامال) 300( والبالغ عددهم عينة الدراسة
 

  أداة الدراسة 5.3
 

، طورهـا مسـتعينا     )اسـتبانه (ولغرض تنفيـذ الدراسـة قـام الباحـث بإعـداد أداة لدراسـته               
 :باإلطالع على الدراسات السابقة متبعا الخطوات التالية

 
صمم الباحث نموذج االستبانة على غرار استبانات الدراسـات السـابقة التـي أعـدت                •

 . باحثين سابقينمن قبل

 
قام الباحث بصياغة فقرات االستبانة باالسـتعانة بعـدد مـن المراجـع المتنوعـة مـن               •

 .رسائل ماجستير وكتب

 
تم عرض االستبانة بصـورتها األوليـة علـى مجموعـة مـن المحكمـين؛ لمعرفـة                  •

المشكالت التي قد تواجه المستجيب علـى االسـتبانة، ومـدى فهمهـم لفقراتهـا بغيـة                 
 .تعديلها

 
قام الباحث شخصيا بعرضها أيضا على عدد من المحكمـين ممـن لهـم صـلة وثيقـة                   •

بالبحث العلمي من ذوي المؤهالت والتخصصات المختلفـة، وذلـك مـن أجـل زيـادة                
موضوعية الدراسة، حيث الحظ الباحث اجتهادات مختلفـة للمحكمـين مـن تعـديل أو               

مـع بعضـهم وأعـاد توزيـع        إضافة أو حذف، اعتمد الباحث جزءا منها بعد المناقشة          
 .الفقرات على المحاور لتجنب نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة

 
فقـرة فعليـة موزعـة علـى خمسـة          ) 64(تكونت االستبانة بصورتها النهائيـة مـن         •

مجاالت أساسية حددت أوزانها حسب سلم ليكـرت الخماسـي، باإلضـافة إلـي سـتة                
الجـنس بمسـتويين، العمـر      : متغيرات مستقلة، صنفها الباحـث علـى النحـو اآلتـي          
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بثالثة مسـتويات، المؤهـل العلمـي بأربعـة مسـتويات، العمـل بثالثـة مسـتويات،                 
وقـد  . والحالة االجتماعية بأربعة مستويات، وعـدد أفـراد األسـرة بثالثـة مسـتويات          

 :قسمت االستبانة على النحو التالي
 

 .الفقرة اإلرشادية: القسم األول •
 .وليةالبيانات األ: القسم الثاني •

 :وتضمن مجاالت الدراسة وهي: القسم الثالث •

 
 .مجال الخدمات الصحية والسالمة المهنية .1

 .مجال توفير فرص عمل .2

 .  مجال التدريب والتوجيه المهني .3

 .مجال األجازات  .4

 .مجال الحد من معوقات العمل النقابي .5
 

  صدق أداة الدراسة6.3 

 

ور إتحاد نقابات العمال الفلسطيني في صون حقوق لقد قام الباحث بعرض أداة الدراسة المتعلقة بد
العاملين، في صورتها األولية على الدكتور المشرف على الدراسة إضافة إلى لجنة من المختصين، 

مدى اتساق الفقرات مع : حيث طلب منهم إبداء آرائهم وإصدار أحكامهم على األداة من حيث
للغوية لها، ومدى وضوح المعنى لهذه الفقرات، المحاور التي صنفت فيها، ومدى وضوح الصياغة ا

 :وأخيراً وضع أية مالحظات يرونها مناسبة، وفي ضوء مالحظاتهم تم ما يلي
 

 .حذف الفقرات التي اقترح حذفها بعض المحكمين •
 .إضافة بعض الفقرات التي اقترحها بعض المحكمين •
 .منهاتعديل بعض العبارات وإعادة صياغتها لتعطي المدلول المقصود  •
 .تحديد المحاور التي تنتمي إليها العبارات بدقة •

 
 بعد حذف الفقـرات التـي اقتـرح المحكمـون حـذفها وإضـافة الفقـرات التـي اقترحوهـا،                    

 .مجاالت) 5(فقرة موزعة على ) 64(أصبحت األداة مكونة من 
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 ثبات األداة   7.3

 

 في صون حقوق بات عمال فلسطيننقاالعام لتحاد االللتحقق من ثبات أداة الدراسة المتعلقة بدور 
 باعتباره مؤشراً على -)Cronbach - Alpha( ألفا –العاملين، تم حساب معامل الثبات كرونباخ

فقرة على ) 64(ذلك من خالل توزيع فقرات األداة والبالغ عددها ) Consistency(التجانس الداخلي 
ن أن األداة تتمتع بمعامالت ثبات عالية والممثلة لعينة الدراسة، حيث تبي) 300(عينة ثبات قوامها 

نسبياً وذلك على مستوى المحاور الفرعية وعلى األداة الكلية، إذ بلغ معامل الثبات لألداة الكلية 
)96.12.( 
 

معامالت الثبات على مجاالت الدراسة الخمس والدرجـة الكليـة حسـب معادلـة                : 1.3 الجدول  
 . ألفا–كرونباخ 

 

 
ــدول   ــن الج ــح م ــاالت ) 1.3(يتض ــتبانة للمج ــات االس ــين           أن ثب ــراوح ب ــة يت  المختلف

وهـذه القـيم عاليـة      ) 0.96(، وفيما يتعلق بالثبـات الكلـي فقـد وصـل إلـى              )0.94 -0.90(
 .وطبيعية ومقبولة في البحث العلمي، وهي تفي بالغرض المطلوب من هذه الدراسة

 
  إجراءات تطبيق الدراسة 8.3

 

ـ          ى التنـاغم مـا بـين اإلجـراءات         تسلسل الباحث في خطوات إجراء دراسته بخطوات قامت عل
الرسمية، والتي تحمل بغالبها الروتين القاتل وبـين العالقـات الشخصـية والتـي غلـب عليهـا                  

 :الطابع االجتماعي على النحو األتي

 قيمة ألفا المجاالت الرقم
 94.05 مجال الخدمات الصحية والسالمة المهنية 1

 93.16 مجال توفير فرص عمل 2

 90.37 التوجيه المهنيمجال التدريب و 3

 91.43 مجال اإلجازات 4

 92.51 مجال  الحد من معوقات العمل النقابي 5

 96.12 الدرجة الكلية
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قام الباحث بالرجوع إلـى الكتـب والمراجـع واإلصـدارات فـي نفـس الموضـوع أو                   •
 .ها لالستفادة منهامشابه له من جامعات فلسطين المختلفة واإلطالع علي

 
إعداد االستبانة بصورتها األولية عن طريق صـياغة فقراتهـا باالعتمـاد علـى مراجـع                 •

 . متنوعة من وكتب وأبحاث علمية متعلقة بموضوع الدراسة

 
عرض الباحث أداة دراسته على عدد مـن المحكمـين مـن ذوي الخبـرة واالختصـاص                  •

 غـالبيتهم بموضـوعية للتحقـق مـن         في مجال التعليم والبحث العلمي، وتمـت مناقشـة        
صدقها، حيث تم إجراء التعديالت المناسبة من حـذف وإضـافة وتعـديل علـى ضـوء                 

 .آرائهم وتعديالتهم

 
حدد الباحث حجم العينة التي سـتطبق فيهـا دراسـته وقـام بتوزيـع االسـتبانات وتـم                    •

 .استرداد االستبانات الموزعة من أفراد عينة الدراسة

 
انات علـى جهـاز الحاسـوب وعلـى برنـامج الرزمـة اإلحصـائية               ادخل الباحث البي   •

مــن أجــل ) SPSS " Statistical Packang For Social Science"(للعلــوم االجتماعيــة 
 .معالجتها إحصائيا الستخراج النتائج

 
 . متغيرات الدراسة9.3

 

 :تناولت هذه الدراسة المتغيرات اآلتية 

 
 :  المتغيرات المستقلة.1.9.3

 

 : المتغيرات المستقلة بالمتغيرات اآلتيةتتمثل
 

 ).ذكر، أنثى(: متغير الجنس، وله مستويان هما •
 

 30 سـنة، أكثـر مـن        30-20 سـنة،    20أقل مـن    : (متغير العمر، وله ثالثة مستويات     •
 ).سنة
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دون الثانويـة العامـة، ثانويـة عامـة،         : (متغير المؤهل العلمي، وله أربعـة مسـتويات        •
 ).ىدبلوم، بكالوريوس فأعل

 
  ).أعمال حرة، موظف حكومي، عامل: (متغير العمل وله ثالثة مستويات هي •

 
أعـزب، متـزوج، أرمـل،       : (متغير الحالة االجتماعيـة ولـه أربعـة مسـتويات هـي            •

  ).مطلق

 
 -5أقـل مـن خمسـة أفـراد، مـن           : ( متغير عدد أفراد األسرة وله ثالثة مستويات هي        •

 ). أفراد10 أفراد، أكثر من 10

 
 :    المتغيرات التابعة.2.9.3

 

تتمثل المتغيرات التابعة في هذه الدراسة بدور اتحـاد نقابـات العمـال الفلسـطيني فـي صـون                   
 .حقوق االجتماعية تبعاً لمجاالتها

 
 أساليب المعالجة اإلحصائية  10.3

 

 بعد جمع االستبيانات من عينـة الدراسـة، قـام الباحـث بتفريـغ اسـتجابات أفـراد العينـة،                    
بهـدف   )spss(لـى الحاسـب اآللـي، إذ تـم معالجتهـا باسـتخدام برمجيـة الــ                  وإدخالها إ 

لـذلك، بعـد تحويـل      الحصول على معالجات إحصائية وصفية دقيقة لتلـك البيانـات المتـوفرة             
استجابات أفراد العينة علـى السـلم الخماسـي إلـى درجـات خـام، بعـد ذلـك تـم حسـاب                       

 بهدف اإلجابة عـن أسـئلة الدراسـة، كمـا تـم             المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ،    
للعينـات المسـتقلة، واختبـار تحليـل التبـاين األحـادي لتوضـيح داللـة                ) ت(إجراء اختبار   

) α=0.05(الفروق اإلحصائية لمتوسط إجابات أفـراد عينـة الدراسـة، وذلـك بالموازنـة مـع                 
تقبـل  ) 0.05 (تـرفض الفرضـية، وإن كانـت أكبـر مـن          ) 0.05(إذا كانت النتيجة أقل مـن       

 .الفرضية، بمعنى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين
 
 :وفيما يلي جداول التوزيع التكراري والنسب المئوية ألفراد العينة 
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 يوضح جنس العينة : 2.3جدول 
 

 النسبة العدد الجنس

 %79 237  ذكر

 %21 63 أنثى

 %100 300 المجموع

 
 الفئات العمرية للعينة يوضح :3.3جدول 

 
 النسبة العدد الفئة العمرية

 %10 30  سنة 20أقل من 

 %30.7 92 سنة 20-30

 %59.3 178  سنة 30 أكثر من

 %100 300 المجموع

 
 يوضح المؤهل العلمي ألفراد العينة: 4.3جدول 

 
 النسبة العدد المؤهل العلمي 

 %18 54  دون الثانوية العامة

 %37.3 112    ثانوية عامة

 %21 63  دبلوم

 %23.7 71  بكالوريوس فأعلى

 %100 300  المجموع

 
  نوع العمل ألفراد العينة يوضح: 5.3جدول 

 
 النسبة العدد نوع العمل 

 %23 69  أعمال حرة

 %20 60  موظف حكومي

 %57 171  عامل

 %100 300  المجموع
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 ينة يوضح الحالة االجتماعية ألفراد الع: 6.3جدول 
 

 النسبة العدد الحالة االجتماعية
 %35.7 107   أعزب

 %60.3 181  متزوج

 %2.3 7  أرمل

 %1.7 5 مطلق

 %100 300 المجموع

 
 يوضح عدد أفراد األسرة ألفراد العينة : 7.3جدول 

 
 النسبة العدد عدد أفراد األسرة

 %30.3 91 أقل من خمسة أفراد

 %61.4 184   أفراد10-5من 

 %8.3 25  ر من عشرة أفرادأكث

 %100 300  المجموع
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 الفصل الرابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها

 
  مقدمة1.4

 

يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي تم التوصل إليها في أثناء هذه الدراسة، التـي هـدفت إلـى                   
لتعرف على دور اتحاد نقابات العمال الفلسطيني في صون حقوق العاملين االجتماعية، في شـمال               ا

الضفة الغربية، وفحص فيما إذا كانت هذه األدوار تختلف باختالف كل من متغير  الجنس، والعمر،                
 .والمؤهل العلمي، والعمل، والحالة االجتماعية، وعدد أفراد األسرة

 
لنتائج فقد تم استخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ودرجة         ولتسهيل عملية عرض ا   

 :التقدير لفقرات االستبانة ولمجاالتها، وتم توزيع درجات التقدير كما يلي
 

 يوضح  قياس المتوسط الحسابي الموزون : 1.4جدول 
 

 

 الوزن المنسوب لقياس المتوسط الحسابي الدرجة درجة التقدير

 5.00-4.21 5 موافق بشدة

 4.20-3.41 4 موافق

 3.40-2.61 3 متردد

 2.60-1.81 2 غير موافق

 1.81أقل من  1 غير موافق بشدة
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 :وفيما يلي عرض لهذه النتائج والتي قسمت كما يلي
 

  النتائج المتعلقة باإلجابة على أسئلة الدراسة ومناقشتها وتفسيرها2.4

 

مـا دور االتحـاد     " الذي ينص على    ومتعلق بمشكلة الدراسة    اإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس وال     
 العام لنقابات عمال فلسطين في صون حقوق العاملين في شمال الضفة الغربية؟

 
من أجل اإلجابة عن سؤال الدراسـة الـرئيس والمتعلـق بمشـكلة الدراسـة ولتسـهيل عمليـة                   

ل الفلسـطيني أثـراً فـي صـون         عرض النتائج، فقد تم استخراج أكثر أدوار اتحاد نقابات العمـا          
وحماية حقوق العاملين في شمال الضفة الغربيـة، ثـم اإلجابـة علـى مجموعـة مـن األسـئلة                    
الفرعية عن مشكلة الدراسة، وذلك باسـتخراج المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة               

 :ودرجة التقدير الستجابات أفراد العينة كما يلي
 

بات العمال الفلسطيني في صون حقوق العاملين في شمال الضـفة           األدوار الفاعلة التحاد نقا    •
 . الغربية وفقاً الستجابات أفراد عينة الدراسة

 
تم استخراج أعلى عشر أدوار فاعلة لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في صون وحماية حقـوق                

 قبل أفراد العينـة     العاملين في شمال الضفة الغربية، حيث حظيت بدرجات تقدير واهتمام كبير من           
  . يوضح ذلك)2.4(والجدول 

 
وجد أن أعلى فقرتين في أداة الدراسة هما الفقرتان         ) 2.4(من خالل استعراض جدول  •

يعمل ، يعقد االتحاد دورات لتعريف العاملين بحقوقهم( واللتان تنصان على ) 55,37(
، )4.10(الحسابي لهما على التوالي حيث بلغ المتوسط ) االتحاد على تنفيذ األحكام القضائية

، ويرى الباحث من خالل اطالعه على هذه المتوسطات الخاصة بالفقرات، بأن )4.08(
هنالك دور كبير يمارسه اتحاد نقابات العمال الفلسطيني في صون حقوق العاملين 

وم بعقد االجتماعية، حيث أنه يقوم بعقد دورات لتعريف العاملين المنتسبين له بحقوقهم ويق
ورشات عمل ودورات يمارسها أخصائيون في مجال حقوق العمال ومستشارون قانونيون، 
وذلك من أجل إرشاد العاملين إلى إجراءات العمل، والواجبات والحقوق العمالية الخاصة 
بهم، باإلضافة إلى ذلك يقوم االتحاد بممارسة العديد من األمور في سبيل الحد من معوقات 
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بي، حيث أنه ومن خالل هذا المجال يقوم بتنفيذ اإلحكام القضائية الخاصة بقضايا العمل النقا
 .  وهموم العاملين، في سبيل تحصيل حقوقهم المنصوص عليها وفق تشريع القانون العمالي

 

 التقدير ألعلى عشر فقرات في أداة     المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة      : 2.4جدول  
 .الدراسة

 
رقمها لرقما

 باالستبانه

المتوسط  نص الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقدير

 موافق 1.03 4.10 يعقد االتحاد دورات لتعريف العاملين بحقوقهم 37 1

 موافق 1.02 4.08 يعمل االتحاد على تنفيذ األحكام القضائية 55 2
 موافق 0.91 4.05 يهتم االتحاد بجميع قضايا العاملين دون تمييز 59 3
 موافق 0.87 4.01 يلزم االتحاد المشغلين بدفع األجور في أوقاتها 35 4
 يقاضي االتحاد أصحاب العمل عند عدم الوفاء بالتزاماتهم 25 5

  تجاه العامل
 موافق 0.84 4.01

يساهم االتحاد في تحصيل إجازة مدفوعـة األجـر لمـن            51 6
 أمضى 

 ضة الحجأكثر من خمس سنوات ألداء فري

 موافق 0.95 3.94

 يساعد االتحاد العامل في الحصول على شهادة خدمة من 26 7
  صاحب العمل

 موافق 0.78 3.93

 موافق 1.05 3.93 يوفر االتحاد فرص عمل وفق التخصص المناسب 19 8
 موافق 0.75 3.93 يقدم االتحاد المساعدات القانونية للعاملين 34 9
 موافق 0.91 3.92 ات العمل األسبوعيةيحدد االتحاد ساع 29 10

 .درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة  •
 

واللتان تنصان على ) 35,59(وجد أن الفقرتين رقم ) 2.4(من خالل استعراض جدول  •
يهتم االتحاد بجميع قضايا العاملين دون تمييز، يلزم االتحاد المشغلين بدفع األجور في (

ثة والرابعة من حيث األهمية، حيث بلغ المتوسط الحسابي قد حظيتا بالمرتبة الثال) أوقاتها
ويالحظ الباحث من خالل اطالعه على ، )4.01(، )4.05(لكل منهما على التوالي 

المتوسطات الحسابية، أن هنالك دور كبير يمارسه اتحاد نقابات العمال الفلسطيني في صون 
لعمل، حيث أن مجال توفير حقوق العاملين االجتماعية، وخاصة في مجال توفير فرص ا

فرص العمل قد نال اهتمام الكثير من العمال المسجلين في االتحاد وخصوصا فيما يقدمه من 
خدمات للعاملين، تتعلق باالهتمام بقضايا العاملين دون تمييز أو فئوية، حيث أن الخدمات 
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 هناك اهتمام كبير المقدمة تكون شاملة لجميع قطاعات العاملين المنتسبين، باإلضافة إلى أن
، من قبل االتحاد، بمتابعة المشغلين لدفع أجور ورواتب العاملين بشكل منتظم دون أي تأخير

حيث أنه يتم متابعة هذه القضايا من قبل طواقم متخصصة تمارس عملها في هذه المجاالت، 
مل عمل تجبر وتلزم أصحاب العباإلضافة إلى أن هنالك قوانين عمل صادرة عن وزارة ال

 . وفق نصوص القانون المنصوص عليها ضمن قانون العمل الفلسطيني ،بذلك

 
واللتان تنصان على         ) 51,25(وجد أن الفقرتين رقم ) 2.4(من خالل استعراض جدول  •

يساهم االتحاد في ، يقاضي االتحاد أصحاب العمل عند عدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه العامل(
قد ) جر لمن أمضى أكثر من خمس سنوات ألداء فريضة الحجتحصيل إجازة مدفوعة األ

حظيتا بالمرتبة الخامسة والسادسة من حيث األهمية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لكل منهما 
ويجد الباحث من خالل المتوسطات الحاسبية الخاصة بهذه ، )3.94) (4.01(على التوالي 

 العمال الفلسطيني، في مجال توفير فرص الفقرات، أن هناك دور كبير يمارسه اتحاد نقابات
العمل ، وحماية العاملين، وذلك من خالل قيام االتحاد بمقاضاة أصحاب العمل في بعض 
الحاالت المتعلقة بعدم وفائهم بالتزاماتهم تجاه العاملين، حيث يقع على عاتق أصحاب العمل، 

وحماية العاملين من المخاطر الكثير من االلتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي، والراتب، 
المتعلقة بالعمل، وسداد استحقاقاتهم بعد عملية انتهاء مدة العمل، والحصول على تقاعد، 
باإلضافة إلى ذلك، فان هناك دور بارز لالتحاد في عملية تحصيل وتحقيق اإلجازات 

ين في الخاصة بالعمال والمنصوص عليها وفق القانون، حيث يتم الدفاع عن حقوق العامل
الحصول على األجازات المختلفة، وإجازات الحج والعمرة مع راتب، وذلك إذا أمضى أكثر 
من خمس سنوات في الخدمة، حيث أن قانون العمل يدعم العامل ويلزم صاحب العمل بتنفيذ 

ومن هنا يدرك الباحث ، نص القانون، من دون أن يكون هناك أي ظلم للعاملين في المؤسسة
تحاد دور كبير في صيانة حقوق العاملين االجتماعية األمر الذي يسهم ويساعد بأن لهذا اال

 . في تحقيق التنمية

 
واللتان تنصان على ) 19,26(وجد أن الفقرتين رقم ) 2.4(من خالل استعراض جدول  •

يوفر االتحاد ، يساعد االتحاد العامل في الحصول على شهادة خدمة من صاحب العمل(
قد حظيتا بالمرتبة السابعة والثامنة، من حيث الترتيب ) ص المناسبفرص عمل وفق التخص

ومن ،  )3.93( ،  )3.93( واألهمية،  حيث بلغ المتوسط الحسابي لكل منهما على التوالي 
هنا يمكن للباحث أن يستنتج ويدرك الدور الكبير الذي يمارسه اتحاد نقابات العمال 

ن خالل التعاون والتنسيق مع أصحاب العمل الفلسطيني في مجال توفير فرص العمل، م
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والشركات والمؤسسات ووزارة العمل، في توفير الوظائف واألعمال لهؤالء العمال 
ريجين كل حسب مؤهله وتخصصه، حيث تم وفي الفترات السابقة تطبيق برامج والخ

متنوعة تخدم هذا الموضوع، فتم تنفيذ برنامج التشغيل للعاطلين عن العمل، وبرنامج بطالة 
الخريجين الذي يستوعب الكثير من فئات الخريجين، ويؤهلهم لالندماج في سوق العمل، 

تتعلق بتخصصاتهم، وباإلضافة لكل ذلك، فان االتحاد ويكسبهم مهارات إدارية ووظيفية 
يقوم بمساعدة العاملين والموظفين، في الحصول على شهادات خبرة نتيجة مزاولتهم للعمل 
في الشركات والمؤسسات المتنوعة، والتي تكون داعمة للعاملين والموظفين في الحصول 

 . والعمليةعلى شهادة جديدة، تتناسب مع خبراته ومؤهالته العلمية 

 
واللتان تنصان على ) 29,34(وجد أن الفقرتين رقم ) 2.4(من خالل استعراض جدول  •

قد ) يحدد االتحاد ساعات العمل األسبوعية، يقدم االتحاد المساعدات القانونية للعاملين(
حظيتا بالمرتبة التاسعة والعاشرة من حيث الترتيب واألهمية، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

، ومن هنا يالحظ الباحث من أرقام المتوسطات )3.92(، )3.93(ما على التوالي  لكل منه
الحسابية الدور الذي يمارسه اتحاد نقابات العمال الفلسطيني، في مجال خدمة العاملين 
وتوفير فرص العمل، حيث أن االتحاد يقوم بتقديم المساعدات واالستشارات القانونية، 

ملين، من خالل توفير طواقم قانونية متخصصة،تلم بنصوص المتعلقة بمجال العمل  للعا
القانون باإلضافة إلى أن هنالك متابعة كبيرة من قبل االتحاد، تجاه تحديد ساعات العمل 
اليومية واألسبوعية، بهدف عدم استغالل العاملين والموظفين في مواقع عملهم، باإلضافة 

 .لين على اإلنتاجإلى أن طول ساعات العمل يؤثر على قدرة العام

 

 .النتائج المتعلقة باإلجابة على أسئلة الدراسة الفرعية ومناقشتها وتفسيرها •
ما دور االتحاد العام لنقابـات عمـال        : اإلجابة على سؤال الدراسة األول والذي ينص على        -

 فلسطين في حماية حق العاملين في توفير خدمات الصحة والسالمة المهنية للعاملين؟

 
جابة على سؤال الدراسة األول فقد تم استخراج المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات              من أجل اإل  

 . يوضح ذلك)3.4(المعيارية ودرجة تقدير استجابات أفراد العينة والجدول 
 

أن جميع فقرات المجال المتعلق بالخدمات الصحية والسالمة المهنية         ) 3.4(يتضح من الجدول     •
 .ات بدرجة الموافقةكانت درجة التقدير لجميع الفقر
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير لمجال الخدمات الصـحية          : 3.4جدول  
 والسالمة المهنية  

 
المتوسط  نص الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

المعياري

درجة 

 التقدير
 موافق 1.21 3.56 يقدم االتحاد دورات للوقاية قبل استالم العمل  1
 موافق 1.04 3.60 يتابع االتحاد أصحاب العمل في توفير شروط األمان في العمل  2
 موافق 1.20 3.80 يتابع االتحاد أصحاب العمل في تأمين العاملين عن إصابات العمل  3
 موافق 1.14 3.70 يساهم االتحاد في إجراء فحص صحي دوري للعاملين  4
 موافق 1.21 3.64 المالبس المناسبة يتابع االتحاد أصحاب العمل في توفير  5
يتابع االتحاد أصحاب العمل في توفير مستلزمات اإلسعافات األولية في  6

 مكان العمل 

 موافق 1.15 3.59

 موافق 1.09 3.84 يلزم االتحاد أصحاب العمل بإعطاء الراحة الكافية للعاملين  7
 موافق 0.66 3.87 يقدم االتحاد التامين الصحي للعاملين  8
 موافق 0.91 3.86 يساعد االتحاد في الحصول على اإلجازات المرضية  9
يتابع االتحاد أصحاب العمل في دفع نفقات معالجة األمراض الناتجة عن  10

 العمل

 موافق 1.02 3.68

 موافق 0.95 3.68 يتابع االتحاد أصحاب العمل في التعويض عن إصابات العمل  11
 موافق 1.07 3.49 وافز المناسبة للعاملينيقدم االتحاد الح 12
يتابع االتحاد أصحاب العمل في تغطية كافة النفقات العالجية لمصابي  13

 العمل

 موافق 0.97 3.75

يتابع االتحاد أصحاب العمل في تغطية نفقات الخدمات التأهيلية لمصابي  14
 العمل

 موافق 0.93 3.73

 موافق 0.96 3.54 ظيم سجل تفصيلي إلصابات العمليتابع االتحاد أصحاب العمل في تن 15
يتابع االتحاد المشغلين بتعليق التعليمات الخاصة بالسالمة المهنية في أماكن  16

 ظاهرة في المنشأة

 موافق 1.04 3.76

 موافق 0.77 3.69            الدرجة الكلية

 .درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة  •
 

أن أعلى متوسـط حسـابي فـي مجـال     ) 3.4(اردة في الجدول    نالحظ من هذه البيانات الو      •
، وقد  )3.87(الخدمات الصحية والسالمة المهنية، كان للفقرة الثامنة، بمتوسط حسابي قدره           

كان التقدير لهذه الفقرة بدرجة الموافقة، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن جميع أفراد عينة               
عمال فلسطين، ويقدم لهم االتحاد الخدمات المتنوعـة        الدراسة، من المنتسبين التحاد نقابات      

حيث يقـدم   ، في مجال الصحة والسالمة المهنية، والتي تعمل على تعزيز وتنمية أوضاعهم          
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التأمين الصحي للعامل مقابل دفع مبالغ رمزية، كونهم أعضاء في االتحاد مقابل الحصـول              
صحية، من خالل توفير الدواء والعالج      على هذا التأمين، الذي يعمل على تلبية احتياجاتهم ال        

في المراكز الصحية الحكومية، التي تدعم عمل النقابات العمالية التي تمثل شريحة كبيـرة              
وال شك أن آثار الوضع الصـحي والسـالمة         ، من المجتمع تحتاج إلى دعم ومساندة كبيرة      

 .تصاد بشكل خاصالمهنية المتعلقة بالعمال، تنعكس على المجتمع بشكل عام، وعلى االق

 
أما الفقرة التي حظيت بأقل متوسط حسابي في مجال الخدمات الصحية والسالمة المهنية، فقد                •

وقد كان التقدير لهذه الفقرة بدرجة      ) 3.49(كانت الفقرة الثانية عشرة، بمتوسط حسابي قدرة        
جال، ولكن هنا   الموافقة، وهذا المتوسط جاء متوافق مع المتوسطات الحسابية العامة لهذا الم          

انخفض مستوى اإلجابة، وذلك ألنه قد يكون هناك بعض القصور في أداء االتحاد في تنفيذ               
سياسات خاصة بالعاملين وتقديم المحفزات لهم، وهذا بدوره مرتبط بسياسة االتحـاد العـام              

لل أو لوجود بعض الخ   ، ومدى توفر الدعم المالي لتنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بهذه األمور         
اإلداري لدى االتحاد، من حيث االهتمام بشريحة معينة في عملية تقـديم المحفـزات فـي                

 . الجانب الصحي والسالمة المهنية على حساب شرائح أخرى

 
ومن المالحظ أن الدرجة الكلية لمجال الخدمات الصحية والسالمة المهنية كـان المتوسـط                •

ال بالموافقة، ولعل سـبب ذلـك أن مجـال          حيث كان التقدير لهذا المج    ) 3.69(الحسابي له   
الخدمات الصحية والسالمة المهنية الذي يقوم به االتحاد العام لنقابات العمـال الفلسـطيني،              
ترتبط ارتباط كبيرا باحتياجات العمال وهمومهم األمـر الـذي يعـزز ويطـور القطـاع                

 .االقتصادي والتنموي
 

ما دور االتحاد العام لنقابـات عمـال        : على على سؤال الدراسة الثاني والذي ينص        اإلجابة -
 فلسطين في حماية حق العاملين في توفير فرص عمل؟

 
من أجل اإلجابة على سؤال الدراسة الثاني فقد تم استخراج المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات                

 . يوضح ذلك)4.4(المعيارية ودرجة تقدير استجابات أفراد العينة والجدول 
 

أن جميع فقرات المجال المتعلقة بتوفير فرص العمل كانت درجـة           ) 4.4(يتضح من الجدول     •
 .التقدير لجميع الفقرات بدرجة الموافقة
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير لمجال توفير فرص عمل: 4.4جدول 
 

المتوسط  نص الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

المعياري

درجة 

 التقدير
 موافق 1.14 3.66 هم االتحاد  في إيجاد فرص عمل مناسبة لألفراديسا 1
 موافق 1.11 3.48 يعمل االتحاد على توفير العمل على أساس تكافؤ الفرص 2
 موافق 1.09 3.54 يوفر االتحاد فرص عمل وفق التخصص المناسب 3
 موافق 1.05 3.80 يساهم االتحاد في تحسين شروط العمل  4
 موافق 1.20 3.86 اد في تحسين ظروف العمل يساهم االتح 5
 موافق 1.26 3.65 يقدم االتحاد المساعدة المالية في حالة عدم وجود عمل  6
 موافق 1.03 3.60 يحظر االتحاد التمييز في شروط العمل بين العاملين 7
 موافق 0.80 3.92 يحظر االتحاد التمييز في ظروف العمل بين العاملين  8
 موافق 0.48 4.01 التحاد أصحاب العمل عند عدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه العامليقاضي ا 9
 موافق 0.78 3.93 يساعد االتحاد العامل في الحصول على شهادة خدمة من صاحب العمل  10
 موافق 1.15 3.80 يعفي االتحاد العاملين من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية 11
 موافق 1.04 3.47  وضع حد أدنى لألجور يساهم االتحاد في 12
 موافق 0.91 3.92 يحدد االتحاد ساعات العمل األسبوعية  13
 موافق 0.93  3.79 يحدد االتحاد أجور الساعات اإلضافية   14
 موافق 0.94 3.83 يساهم االتحاد في تحصيل تعويضات إنهاء الخدمة  15
 موافق 0.76 3.90حال الفصل التعسفي للعمال يقوم االتحاد بمقاضاة أصحاب العمل في  16
 موافق 0.93 3.85 يتابع االتحاد أصحاب العمل في دفع الزيادة السنوية  17
 موافق 0.75 3.93 يقدم االتحاد المساعدات القانونية للعاملين 18
 موافق 0.87 4.01 يلزم االتحاد المشغلين بدفع األجور في أوقاتها 19

 موافق 0.66 3.79 ة الكليةالدرج           

 .درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة  •

 
أن أعلى متوسط حسابي في مجال توفير       ) 4.4(نالحظ من هذه البيانات الواردة في الجدول          •

، وقـد   )4.01: (فرص العمل، كان للفقرات التاسعة والتاسعة عشرة، بمتوسط حسابي قدره         
 حيث أن أفراد عينة الدراسة، من المنتسبين التحاد         كان التقدير لهذه الفقرات بدرجة الموافقة،     

نقابات عمال فلسطين، ويقدم لهم اتحاد نقابات عمال فلسـطين خـدمات تتعلـق بمقاضـاة                
أصحاب العمل عند عدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه شريحة العمال، من حيث حقـوق العـاملين             

ى حقوق العمال الشخصية، حيث     المتعلقة بالرواتب، واإلجازات ،والتعويضات، واالعتداء عل     
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أن االتحاد يوفر طاقم من المحامين القانونيين القادرين على متابعة قضايا العمال مع أرباب              
باإلضافة إلـى أن االتحـاد العـام يقـوم          ، العمل، من أجل تحصيل حقوقهم والدفاع عنهم      

ن نـص   باالشتراك مع وزارة العمل في وضع حد أدنى لألجور، يتم االتفاق عليـه ضـم              
القانون، وهو بذلك يلزم المشغلين في دفع استحقاقات العمال من األجـور والرواتـب فـي                
أوقاتها المحددة بعقد العمل، األمر الذي يساعد في صون وحماية حقوق العاملين، ودفعهـم              
إلى العمل في بيئة مستقرة، األمر الذي ينعكس على مستويات األداء والـذي يصـب فـي                 

 .أهداف أصحاب العمل والعمال بشكل متوازيالنهاية في تحقيق 
 

أما الفقرة التي حظيت بأقل متوسط حسابي في مجال توفير فرص العمل، فقد كانت الفقـرة                  •
وقد كان التقدير لهذه الفقرة بدرجة الموافقـة،        ). 3.47(الثانية عشرة، بمتوسط حسابي قدرة      

ة لهذا المجال، ولكن هنا انخفـض       وهذا المتوسط جاء متوافقا مع المتوسطات الحسابية العام       
مستوى اإلجابة، وذلك ألنه قد يكون هنالك بعض التجاوزات التي يقوم بها أصحاب العمـل               
في تحديد األجور، والتي قد ال يستطيع أن يعلم بها االتحاد، نتيجة جهل العمال أنفسهم بالحد                

 على الوقوف واإلطالع    األدنى لألجر الذي يجب أن يحصلوا عليه، وكذلك عدم قدرة االتحاد          
وقد يكون هنالك قصور آخر مـن       ، على جميع هذه األمور؛ لوجود أعداد كبيرة من العمال        

جانبهم بعدم متابعة دورات وورشات العمل اإلرشادية، التي يقدمها االتحاد للعـاملين، مـن              
 . أجل توضيح الحقوق الخاصة بالعمال

 
) 3.79(ص العمل، فقد كان المتوسط الحسابي لـه         أما بالنسبة للدرجة الكلية لمجال توفير فر        •

حيث كان التقدير لهذا المجال بالموافقة، ولعل سبب ذلك أن مجال توفير فرص العمل الذي               
يقوم به االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، نال اهتماما كبيرا من قبل أفراد العينة، لما لـه                 

 . الوظيفيةمومهممن األثر الكبير في تلبية احتياجات العمال وه

 
ما دور االتحاد العام لنقابـات عمـال        : اإلجابة على سؤال الدراسة الثالث والذي ينص على        -

 فلسطين في حماية حق العاملين  في الحصول على التدريب والتوجيه المهني؟
 

من أجل اإلجابة على سؤال الدراسة الثالث فقد تم استخراج المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات                
 : يوضح ذلك)5.4(يارية ودرجة تقدير استجابات أفراد العينة والجدول المع
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير لمجال التدريب والتوجيـه          : 5.4جدول  
 .المهني

 
المتوسط  نص الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

المعياري

درجة 

 التقدير
 موافق 1.09 3.77 في مجال العمل يقدم االتحاد دورات تثقيفية  1
 موافق 1.03 4.10 يعقد االتحاد دورات لتعريف العاملين بحقوقهم  2
 موافق 1.05 3.93يعقد االتحاد دورات لتعريف العاملين بواجباتهم              3
 موافق 1.12 3.76 يعرف االتحاد العاملين بكيفية إجراء عقد العمل  4
 موافق 1.21 3.61 م االتحاد دورات إعادة تأهيل قي حالة فقدان العمليقد 5
 موافق 1.11 3.72يعمل االتحاد على تحقيق تكافؤ الفرص في تدريب العاملين  6
 موافق 1.02 3.64 يعمل االتحاد على تحقيق تكافؤ الفرص في توجيه العاملين  7
 موافق 1.00 3.55 هداء يعطي االتحاد األولوية في التدريب ألبناء الش 8

 موافق 0.83 3.76            الدرجة الكلية

 .درجات ) 5(أقصى درجة لالستجابة  •
 

أن جميع فقرات المجال المتعلقة بالتدريب والتوجيه المهني كانـت          ) 5.4(يتضح من الجدول      •
 .درجة التقدير لجميع الفقرات بدرجة الموافقة

 
إلى أن أعلى متوسط حسابي في مجال التـدريب         ) 5.4(ل  أشارت البيانات الواردة في الجدو      •

وقد كان التقـدير لهـذه      ) 4.10(والتوجيه المهني، كان للفقرة الثانية بمتوسط حسابي قدره         
الفقرة بدرجة الموافقة، ويعزو الباحث هذه الدرجة إلى أن االتحاد العـام لنقابـات عمـال                

عمل إرشادية من أجل تعريف العاملين      فلسطين يقدم ألفراد عينة الدراسة دورات وورشات        
بحقوقهم الوظيفية والمهنية في العمل، حيث تأتي هذه الدورات ضـمن نشـاطات االتحـاد               
األساسية، والذي يهدف من خاللها إلى تحديد واجبات وحقوق الموظف والعامل وصـاحب             

العاملين أو  العمل، األمر الذي يكفل الحد من مشكالت العاملين، ويساعد في عملية انخراط             
الموظفين ضمن مجال أعمالهم المختلفة، ويساعدهم في عمليات توقيع عقود العمل؛ لكي ال             
يكونوا عرضة لممارسات بعض أصحاب العمل، التي تؤدي إلى االعتـداء علـى حقـوق               

 .العاملين
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أما الفقرة التي حظيت بأقل متوسط حسابي في مجال التدريب والتوجيه المهني، فقد كانـت                 •
وقد كان التقدير لهذه الفقرة بدرجة الموافقـة،        ) 3.55(فقرة الثامنة، بمتوسط حسابي قدرة      ال

ولكن هنا انخفـض    . وهذا المتوسط جاء متوافقا مع المتوسطات الحسابية العامة لهذا المجال         
مستوى اإلجابة وذلك ألنه في الواقع العام يتعامل اتحاد نقابات العمال الفلسطيني مع جميـع               

ين والمنتسبين لديه على حد سواء وال يميز فئة على أخرى في الحقوق والواجبات، إال               العامل
لذلك فـأن أبنـاء الشـهداء قـد         ، في حاالت استثنائية قد يشير إليها قانون العمل الفلسطيني        

يحصلون على التدريب، ولكن ضمن امتيازات ورسوم مخفضة نظراً ألوضاعهم االقتصادية           
منها، باإلضافة إلى ما تقدم فقد يكون هناك برامج تدريبيـة وتأهيليـة             الصعبة، التي يعانون    

خاصة ببعض الفئات، التي يتوجب على جميع أفراد المجتمع مساعدتها وتأهيلها وتوجيههـا             
 .نحو مهن معينة، والتي قد يكون من ضمنها أبناء الشهداء

 
قد كان المتوسط الحسـابي لـه       أما بالنسبة للدرجة الكلية لمجال التدريب والتوجيه المهني، ف          •

حيث كان التقدير لهذا المجال بالموافقة، ولعل سبب ذلك أن مجال التدريب والتأهيل             ) 3.76(
المهني الذي يقوم به االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، يؤثر بدرجة كبيرة في عملية تلبية               

 ينعكس على تحقيق التنمية     وتنمية طموحات العاملين، من خالل انتسابهم لالتحاد األمر الذي        
الخاصة بالقطاع العمالي، وتوجيه اهتماماتهم نحو جوانب عمل معينة، يكون لها األثر الكبير             

 .في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

 
ما دور االتحاد العام لنقابـات عمـال        : اإلجابة على سؤال الدراسة الرابع والذي ينص على        -

  العاملين في األجازات؟فلسطين في مجال حماية حق
 

من أجل اإلجابة على سؤال الدراسة الرابع فقد تم استخراج المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات                
 . يوضح ذلك)6.4(المعيارية ودرجة تقدير استجابات أفراد العينة والجدول 

 
أن جميع فقرات المجال المتعلق باإلجازات كانت درجـة التقـدير           ) 6.4(يتضح من الجدول     •

 .لجميع الفقرات بدرجة الموافقة

 
أن أعلى متوسـط حسـابي فـي مجـال          ) 6.4(نالحظ من هذه البيانات الواردة في الجدول         •

وقد كان التقدير لهـذه الفقـرة       ) 3.94(اإلجازات كان للفقرة الثامنة، بمتوسط حسابي قدره        
عمال فلسـطين،   بدرجة الموافقة، حيث أن أفراد عينة الدراسة من المنتسبين التحاد نقابات            



 69

ويقوم االتحاد بضمان تحصيل إجازات مدفوعة األجر، ألجل فريضة الحج وذلـك اعتمـادا    
على نصوص القانون، سواء بالمؤسسات العامة، أم بالمؤسسات الخاصة حيث أن االتحـاد             
يقوم بمتابعة القضايا التي تعرض عليه في سبيل تحقيق وتحصيل ذلك للعمال والمـوظفين،              

د بتوفير المستشارين القانونيين، الذين يقدمون اإلرشاد للعاملين في مجال قانون           ويقوم االتحا 
العمل، ومتابعة قضايا العاملين، وكذلك هنالك تعاون كبير بين االتحاد وبين وزارة العمـل              

 .التي تهتم هي األخرى بضمان حصول العاملين على مثل هذه الحقوق

 
 افات المعيارية ودرجة التقدير لمجال اإلجازاتالمتوسطات الحسابية واالنحر: 6.4جدول 

 
المتوسط  نص الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

المعياري

درجة 

 التقدير
 موافق 1.17 3.59 يتابع االتحاد أصحاب العمل في دفع اإلجازات السنوية  1
 موافق 0.94 3.54 يتابع االتحاد أصحاب العمل في دفع اإلجازات المرضية  2
 موافق 0.98 3.56  االتحاد أصحاب العمل في دفع إجازة األعياد الدينية يتابع 3
 موافق 0.98 3.88 يتابع االتحاد أصحاب العمل في دفع إجازة اليوم الوطني   4
 موافق 1.02 3.75 يتابع االتحاد أصحاب العمل في دفع إجازة يوم العمال العالمي  5
 موافق 0.90 3.71 ازة عيد االستقالل يتابع االتحاد أصحاب العمل في دفع إج 6
 موافق 0.82 3.89  يساهم االتحاد في تحصيل إجازة ثقافية مدفوعة األجر  7
يساهم االتحاد في تحصيل إجازة مدفوعة األجر لمن أمضى  8

 أكثر من خمس سنوات ألداء فريضة الحج 

 موافق 0.95 3.94

لمدة ثالثة أيام يساهم االتحاد في تحصيل إجازة مدفوعة األجر  9
 عند وفاة أحد األقارب

 موافق 0.84 3.75

 موافق 0.74 3.73            الدرجة الكلية

 . درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة  •

 
أما الفقرة التي حظيت بأقل متوسط حسابي في مجال اإلجازات، فقد كانت الفقـرة الثانيـة،                  •

ه الفقرة بدرجة الموافقة، وهذا المتوسـط       ، وقد كان التقدير لهذ    )3.54(بمتوسط حسابي قدرة    
جاء متوافقا مع المتوسطات الحسابية العامة لهذا المجال، ولكن هنا انخفض مستوى اإلجابة             
وذلك الن اتحاد نقابات العمال الفلسطيني قد يكون لديه بعض القصور في متابعـة بعـض                

ية الخاصة بهم، ولعل ذلك     قضايا العاملين، المتعلقة في عملية تحصيل دفع اإلجازات المرض        
بسبب القصور الناتج من جانب النقابات في متابعة العاملين، ومتابعة أمورهم المهنيـة فـي               
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مواقع العمل، والقيام بزيارات كشفية لتفقد أحوالهم، أو أن هناك بعض العـاملين الـذين ال                
ونيـة التـي يمكـن      يشعرون االتحاد بهذه القضايا، وال يقومون بتقديم جميع اإلثباتات القان         

لالتحاد إسنادها في عملية متابعة أصحاب العمل، وإلـزامهم بـدفع اإلجـازات المرضـية               
 .الخاصة بالعاملين

 
حيث كان  ) 3.73(أما بالنسبة للدرجة الكلية لمجال اإلجازات، فقد كان المتوسط الحسابي له              •

الذي يقوم به االتحاد العام     التقدير لهذا المجال بالموافقة، ولعل سبب ذلك أن مجال اإلجازات           
لنقابات عمال فلسطين، ينال اهتمام الكثيرين من أفراد عينة الدراسة من المنتسبين لالتحـاد،      

 .لما يساعد في ضمان وتحصيل حقوقهم العمالية
 

ما دور االتحاد العام لنقابات عمـال       : اإلجابة على سؤال الدراسة الخامس والذي ينص على        -
 عيقات العمل النقابي أو التغلب عليها؟فلسطين في الحد من م

 
من أجل اإلجابة على سؤال الدراسة الخامس فقد تم استخراج المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات               

 . يوضح ذلك)7.4(المعيارية ودرجة تقدير استجابات أفراد العينة والجدول 
 

ات العمل النقـابي    أن جميع فقرات المجال المتعلقة بالحد من معوق       ) 7.4(يتضح من الجدول     •
 .كانت درجة التقدير لجميع الفقرات بدرجة الموافقة

 

أن أعلى متوسط حسابي في مجال الحد من        ) 7.4(نالحظ من هذه البيانات الواردة في الجدول         •
، وقد كـان التقـدير      )4.08(معوقات العمل النقابي، كان للفقرة الثالثة بمتوسط حسابي قدره          

ة، حيث أن أفراد عينة الدراسة، من المنتسبين التحاد نقابات عمال           لهذه الفقرة بدرجة الموافق   
فلسطين، ويقوم االتحاد بمتابعة وتنفيذ األحكام القانونية الصادرة في سبيل تحقيق وضـمان             
حقوق العاملين، وذلك من خالل قيام طاقم من المحامين والمستشارين القانونيين في متابعـة              

وتحصيل المبالغ المالية المستوجبة نتيجة هذه القضـايا العماليـة          تنفيذ هذه القضايا العمالية،     
دون أي نقصان، حيث أن العمال المنتسبين لالتحاد يقدمون الكشوف الالزمـة واإلثباتـات              
المتعلقة بقضاياهم العمالية، من أجل قيام االتحاد بمتابعتها، وفق األصول القانونية، حيث أن             

 . الية من مختلف جوانبهاذلك يضمن للعاملين حقوقهم العم
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 جة التقدير لمجال الحد من معوقـات      المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودر    : 7.4جدول  
 العمل النقابي

 
المتوسط  نص الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

المعياري

درجة 

 التقدير
يعمل االتحاد بجد على التغلب على ضعف اإلمكانات  1

 المادية

 موافق 0.92 3.80

يحرص االتحاد على وجود القوانين الملزمة لطرفي  2
 العمل

 موافق 0.88 3.92

 موافق 1.02 4.08 يعمل االتحاد على تنفيذ األحكام القضائية 3
يساعد االتحاد العاملين في الحصول على تصاريح العمل  4

 إلى داخل الخط األخضر

 موافق 1.24 3.70

 موافق 1.11 3.51 ءات اإلدارية المناسبةيحرص االتحاد على وجود الكفا 5
 موافق 1.15 3.67 يحرص االتحاد على القيام بواجباته دون تقصير 6
 موافق 0.91 4.05 يهتم االتحاد بجميع قضايا العاملين دون تمييز 7
يحرص االتحاد على وجود المتخصصين في جميع  8

 المجاالت الالزمة

 موافق 1.00 3.78

لى الوصول إلى أماكن العمل لتفقدها يحرص االتحاد ع 9
 بصورة مستمرة  

 موافق 1.07 3.71

 موافق 1.00 3.44 يهتم االتحاد بإرضاء طرفي العمل  10
 موافق 1.05 3.74 يقوم االتحاد بإحصائيات دورية خاصة بالبطالة  11
 موافق 1.16 3.66 يعمل االتحاد على محاربة الفئوية التنظيمية 12

 موافق 0.77 3.75 لدرجة الكلية           ا

 .درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة  •
 

أما الفقرة التي حظيت بأقل متوسط حسابي في مجال الحد من معوقات العمل النقـابي، فقـد                •
وقد كان التقدير لهذه الفقـرة بدرجـة        ) 3.44(كانت الفقرة العاشرة، بمتوسط حسابي قدرة       

ا مع المتوسطات الحسابية العامة لهذا المجال، ولكن هنا         الموافقة، وهذا المتوسط جاء متوافق    
مستوى اإلجابة جاء منخفضا، وذلك ألن اتحاد نقابات العمال الفلسطيني ال يستطيع أن يقوم              
بإرضاء جميع أطراف عقد العمل؛ الختالف كليهما في توجهاته، حيث أن أصحاب العمـل              

، وتخفيض أكبر درجة من االحتياجات      يهمهم أن يخفضوا من تكاليف الحصول على العاملين       
الضرورية، األمر الذي ينعكس على نتائج العمل، وعلى الجهة المعاكسة، فان دور االتحـاد              
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الرئيس هو تحصيل حقوق العاملين، والدفاع عنها ضمن جميع الظروف، وهذا األمر مـن              
ه فـي   اختصاص االتحاد الجوهري وأساس وجوده، لذا فان االتحاد سيبذل قصـارى جهـد            

حماية حقوق العاملين وصونها، ومطالبة أصحاب العمل بعدم التعرض لها وإلـزامهم مـن              
 .الناحية القانونية بذلك

 
أما بالنسبة للدرجة الكلية لمجال الحد من معوقات العمل النقابي، فقد كان المتوسط الحسـابي                 •

أن مجال الحـد مـن      ، حيث كان التقدير لهذا المجال بالموافقة، ولعل سبب ذلك           )3.75(له  
معوقات العمل النقابي، ينال اهتمام الكثيرين من أفراد عينة الدراسة من المنتسبين لالتحـاد،           

 .لما لذلك من أثر كبير في حماية وضمان وتحصيل حقوقهم العمالية

 
 على مستوى مجاالت الدراسة واألداة الكلية  •
 

عيارية والوزن الستجابات أفراد عينـة      ويوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم    : 8.4جدول  
 .الدراسة على مجاالت الدراسة ومجالها الكلي

 
المتوسط  نص الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقدير
 موافق 0.77 3.69 الخدمات الصحية والسالمة المهنية 1
 موافق 0.66 3.79 توفير فرص عمل 2
 موافق 0.83 3.76 التدريب والتوجيه المهني 3
 موافق 0.74 3.73 اإلجازات 4
 موافق 0.77 3.75 الحد من معوقات العمل النقابي 5

 موافق 0.70 3.75             المجال الكلي

 
، وكـان   )3.69(أن مجال الخدمات الصحية حظي بمتوسط حسابي قدره         ) 8.4(نالحظ في الجدول    

 لمجال توفير فرص عمل، فقـد حظـي بمتوسـط           المقياس الخاص بهذا المجال موافق، أما بالنسبة      
، وكان المقياس الخاص بهذا المجال موافق، أما بالنسـبة لمجـال التـدريب              )3.79(حسابي قدره   

وكان المقياس الخـاص بهـذا المجـال        ) 3.76(والتوجيه المهني، فقد حظي بمتوسط حسابي قدره        
وكان المقياس الخاص   ) 3.73(قدره  موافق، أما بالنسبة لمجال اإلجازات فقد حظي بمتوسط حسابي          
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بهذا المجال موافق، أما بالنسبة لمجال الحد من معوقات العمل النقابي فقد حظي بمتوسط حسـابي                
وكان المقياس الخاص بهذا المجال موافق أيضا، أما بالنسبة للمجال الكلي فنجـد أن              ) 3.75(قدره  

مما يـدل علـى أن      بهذا المجال موافق،    ، وكان المقياس الخاص     )3.75(المتوسط الحسابي له كان     
 في محافظات شمال الضفة الغربية في صون        نقابات عمال فلسطين  العام ل التحاد  لهنالك دور فاعل    

 .وحماية حقوق العاملين
 

 النتائج المتعلقة بفحص فرضيات الدراسة ومناقشتها وتفسيرها. 3.4

 

نقابات عمال  العام ل تحاد  االدور  يختلف  هل  " :اإلجابة على سؤال الدراسة السادس والذي ينص على       
المؤهل العلمي،  والعمر،  والجنس،   باختالف كل من متغير    في صون وحماية حقوق العاملين       فلسطين

 ؟"عدد أفراد األسرةوالوضع االجتماعي، وطبيعة العمل، و
 

ـ               روق من أجل اإلجابة على سؤال الدراسة السادس، تم فحص فرضيات الدراسة الفرعية لتبيان الف
 :في استجابات أفراد العينة، والعرض التالي يوضح نتائج فحص الفرضيات

 
 :فحص فرضية الدراسة المتعلقة بمتغير الجنس ومناقشتها وتفسيرها. 1.3.4

 

ال توجد فروق : " النتائج المتعلقة بفحص الفرضية المتعلقة بمتغير الجنس، والتي تنص على أنه
في دور االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في ) α= 0.05(اللة ذات داللة إحصائية عند مستوى الد

 ".باختالف الجنسصون وحماية حقوق العاملين 
 

تحليـل التبـاين األحـادي               ) ت(لفحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة، تم إجـراء اختبـار            
)T-test (ول دراسة، والجدلداللة الفروق في استجابات أفراد عينة ال)وضح نتائج االختباري )9.4. 
 

إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          ) 9.4(في جدول   أشارت اإلحصائية    •
في دور اتحاد نقابات العمال الفلسطيني في صون حقـوق          ) α = 0.05( الداللة اإلحصائية 

مة في جميع مجاالت الدراسة عدا مجال الخدمات الصحية والسال        باختالف الجنس   العاملين،  
 .المهنية
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 .ألفراد العينة حسب متغير الجنس) t-test) (ت(نتائج اختبار : 9.4جدول 
 

 
أن مجال الخدمات الصحية والسالمة المهنية المتعلق بمتغير الجنس         ) 9.4(نجد من الجدول     •

، حيث كانـت    )α=0.05(توجد به فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية         
، ولعل سبب ذلك أن أفراد عينة الدراسة من المنتسبين التحـاد  )0.01(الداللة اإلحصائية له    

نقابات عمال فلسطين على اختالف أجناسهم لكل منهم رأيه الخاص حول مـدى مسـاهمة               
 أن هـذه اآلراء   . وتقديم اتحاد نقابات العمال الفلسطيني للخدمات الصحية والسالمة المهنيـة         

المتباينة من قبل أفراد عينة الدراسة نتج عنها فروق دالة إحصائيا في هذه الدراسة، ومـن                
خالل بيانات التحليل اإلحصائي، نجد أن الفروق كانت لصالح فئـة الـذكور ذات الوسـط                

، ولعل هـذه    )3.48(على فئة اإلناث ذات المتوسط الحسابي األقل        ) 3.75(الحسابي األعلى 
 كبر حجم العينة من الذكور، باإلضافة إلى أن هـؤالء الـذكور أكثـر               الفروق كانت نتيجة  

احتكاكاً وعرضة للتأثر بهذا المجال، ونتيجة لذلك فأنه تـم رفـض الفرضـية الصـفرية                
المفروضة، وتم األخذ بالفرضية البديلة والتي تنص على وجود فروق دالة إحصـائيا عنـد               

حاد نقابات العمال الفلسطيني فـي صـون        في دور ات  ) α=0.05(مستوى الداللة اإلحصائية    

المتوسط الجنس المجالالرقم

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

 قيمة

 "ت"

الداللة 

 اإلحصائية

الخدمات الصحية  1 0.76 3.75 ذكر 
 0.77 3.48 أنثى والسالمة المهنية

298 2.49 0.01 

  توفير فرص عمل 2 0.66 3.82 ذكر 

 0.66 3.66 أنثى

298 1.67 0.09 

 التدريب والتوجيه  3 0.83 3.80 ذكر 
 0.85 3.60 انثنى المهني

298 1.72 0.08 

  اإلجازات 4 0.72 3.75 ذكر 

 0.81 3.66 أنثى

298 0.90 0.36 

 الحد من معوقات  5 0.74 3.79 ذكر 
 0.88 3.60 أنثى العمل النقابي

298 1.76 0.07 

      الدرجة الكلية 0.70 3.79 ذكر 

 0.70 3.62 أنثى

298 1.73 0.08 
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حقوق العاملين االجتماعية في شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس، المتعلق بمجـال             
 .  الخدمات الصحية والسالمة المهنية

 
أن مجال توفير فرص عمل والمتعلق بمتغير الجـنس ال          ) 9.4(يتبين لنا أيضاً من الجدول       •

، حيث كانـت    )α=0.05(ائية عند مستوى الداللة اإلحصائية    توجد به فروق ذات داللة إحص     
، ولعل ذلك راجع إلى أن أفراد عينة الدراسة مـن المنتسـبين             )0.09(الداللة اإلحصائية له    

التحاد نقابات العمال الفلسطيني على اختالف أجناسهم، ويقدم لهم اتحـاد نقابـات العمـال               
لعمل، وذلك يعنـي أن االتحـاد يسـاهم    الفلسطيني خدمات متنوعة في مجال توفير فرص ا   

بدرجة كبيرة في توفير فرص العمل، من خالل التعاون مع الوزارات والمؤسسات الخاصة             
والشركات، في سبيل توفير فرص عمل للعاملين لدى هذه المؤسسات، بمـا يـتالءم مـع                

ألفـراد  خبراتهم ومؤهالتهم العلمية، كما أن االتحاد يعمل على ضمان تكافؤ الفرص بـين ا             
المنتسبين لالتحاد، من خالل توفير فرص العمل، بما يتناسب مع األفراد، وما يملكونه مـن               
خبرات ومهارات علمية وعملية، باإلضافة إلى ذلك فان االتحاد يهـتم بتحسـين وتـوفير               
ظروف عمل مناسبة تتالءم مع العاملين، وذلك من خالل إلزام أصـحاب العمـل بالعنايـة                

لحد من مخاطر العمل المصاحبة له ، حيث أنها تعمـل علـى إجـراء               بظروف العمل، وا  
جوالت تفقدية، من أجل التأكد من أسباب السالمة المهنية للعاملين، كما أنها تشـترك مـع                
وزارة العمل الفلسطينية في سبيل تحقيق ذلك، من خالل القسم الخاص بـالوزارة، والـذي               

 .        لعاملين، لذا فقد تم قبول الفرضية الصفريةيعنى بالرقابة والتفتيش على ظروف العمل وا

 
 نجد أن مجال التدريب والتوجيه المهني المتعلق بمتغير الجنس، ال) 9.4( من خالل الجدول •

، حيث كانـت    )α=0.05(توجد به فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية         
فراد عينة الدراسة من العمال المنتسبين      ، ولعل سبب ذلك أن أ     )0.08(الداللة اإلحصائية له    

التحاد نقابات عمال فلسطين على اختالف أجناسهم، يالقون دعـم االتحـاد العـام لعمـال                
فلسطين بتثقيفهم وتدريبهم، وحماية حقوقهم من خالل عقد ندوات وورشات عمـل تثقيفيـة              

 أنهم يرشدون   وتدريبية في مجال العمل، من خالل أفراد متخصصين في هذا المجال، حيث           
العمال والموظفين إلى واجباتهم في األعمال التي يقومون بها، باإلضافة إلى توضيح الحقوق             
الخاصة بهم، كاألجر والراتب واإلجازات وظروف العمل التي يعملون بها، وفترات الراحة            

بات خالل العمل، وال شك أن هذه الدورات تكسب العاملين المعرفة والقدرة على القيام بواج             
العمل، وزيادة درجة الرضا، ومنع استغاللهم من قبل بعض أصحاب العمل، لذا فقد تم قبول               

 .الفرضية الصفرية
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نجد أن مجال اإلجازات والمتعلق بمتغيـر الجـنس ال          ) 9.4(من خالل استعراض الجدول      •
، حيث كانت   )α=0.05(توجد به فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية           

، ولعل سبب ذلك أن أفراد عينة الدراسة من العمال المنتسبين           )0.36(لداللة اإلحصائية له    ا
التحاد نقابات العمال الفلسطيني على اختالف أجناسهم، يالقون اهتماما من اتحـاد نقابـات              
العمال الفلسطيني في حماية حقوقهم المتعلقة في مجال اإلجازات، فاالتحاد يحـرص علـى              

قوانين الصادرة في قانون العمل الفلسطيني المتعلقة في متابعة أصحاب العمـل            تنفيذ بنود ال  
في عملية دفع اإلجازات السنوية  الخاصة بالعاملين، وكذلك اإلجازات المرضـية، فهنـاك              
محامو االتحاد وفرق قانونية تعمل ضمن االتحاد والتي يكون من أهم اختصاصاتها متابعـة              

 .العمل بها، لذا فقد تم قبول الفرضية الصفريةهذه القضايا، وإلزام أصحاب 

 
تشير البيانات المتعلقة بمجال الحد من معوقات العمل النقابي المتعلقة بمتغير الجنس الواردة              •

ئية عنـد مسـتوى الداللـة       إلى أنه ال توجد به فروق ذات داللة إحصـا         ) 9.4(في الجدول   
، ولعل سبب ذلك أن أفراد      )0.07(له  ، حيث كانت الداللة اإلحصائية      )α=0.05(اإلحصائية  

عينة الدراسة من العمال المنتسبين التحاد نقابات العمال الفلسطيني على اختالف أجناسـهم،             
يرون أن االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، يعمل بجدية عالية في سـبيل التغلـب علـى                

العاملين، فهو يبحث عن    الصعوبات واإلمكانات المادية، التي قد تعيق عمله في سبيل خدمة           
مصادر الدعم المتنوعة المقدمة من العديد من المؤسسات الداعمة، والمعنية في خدمة قطاع             
العمال والعمل النقابي، حيث أن اإلمكانيات الجيدة تزيد وتفعل قـدرة االتحـاد فـي تقـديم                 

عقـد العمـل بـين      الخدمات، باإلضافة إلى أن االتحاد يتابع بعناية فائقة القوانين التي تنظم            
وذلك من خالل قيام طاقم من القانونيين بمتابعة تنفيـذ          طرفي التعاقد، ويعمل على تنفيذها،      

هذه القضايا العمالية، وتحصيل المبالغ المالية المستوجبة لهـذه القضـايا العماليـة دون أي               
هـا حمايـة    لذا فإن هذه القوانين تعتبر هي المسير لعمل هذه النقابات ويتم من خالل            ، نقصان

وصون حقوق العاملين المختلفة، وبالتالي يضمن حماية حقوق العاملين االجتماعية، األمـر            
 .الذي ينعكس على تنمية قطاع كبير وفاعل من المجتمع، لذا فقد تم قبول الفرضية الصفرية

 
ة نالحظ أن مجال األداة الكلية والمتعلق بمتغير الجنس، ال توجد به فروق ذات داللة إحصائي               •

، ولعل  )0.08(، حيث كانت الداللة اإلحصائية له       )α=0.05(عند مستوى الداللة اإلحصائية     
سبب ذلك أن أفراد عينة الدراسة لديهم مستويات عالية من االطالع تجاه ما يقوم به االتحاد                

لذا فقد تم قبـول  ، العام لنقابات عمال فلسطين، في صون وحماية حقوق العاملين االجتماعية         
 .ية الصفريةالفرض
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 :فحص فرضية الدراسة المتعلقة بمتغير العمر ومناقشتها وتفسيرها. 2.3.4

 

ال توجد فروق ذات : "النتائج المتعلقة بفحص الفرضية المتعلقة بمتغير العمر، والتي تنص على أنه
دور اتحاد نقابات العمال الفلسطيني في صون في ) α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 ".باختالف العمرقوق العاملين ح
 

 -Oneway(لفحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة، فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي 

Anova  (  لداللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة، والجـداول)توضـح  ) 11.4(و  )10.4
 :نتائج االختبار

 
نقابات عمـال   العام ل تحاد  االت أفراد العينة، على دور       المتوسطات الحسابية الستجابا   4:10.جدول  

حقوق العاملين في شمال الضفة الغربيـة حسـب متغيـر           وحماية  فلسطين في صون    
 .العمر

 
 المجاالت المتوسطات الحسابية

  سنة30أكثر من   سنة30-20  سنة20أقل من 

مجال الخدمات الصحية والسالمة 
 المهنية

3.63 3.64 3.73 

 3.80 3.77 3.75 فير فرص عملمجال تو

 3.80 3.72 3.58 مجال التدريب والتوجيه المهني

 3.74 3.74 3.68 مجال اإلجازات

مجال الحد من معوقات العمل 
 النقابي

3.68 3.74 3.77 

 3.78 3.73 3.67 المجال الكلي

 
لـة      أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الدال           ) 11.4(نالحظ من الجدول     •

وحمايـة   في صـون     عمال فلسطين  نقاباتالعام ل تحاد  االفي دور   ) α = 0.05(اإلحصائية  
 .في جميع مجاالت الدراسةباختالف العمر، حقوق العاملين االجتماعية 
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 .العمر  ألفراد العينة حسب متغيرنتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 11.4جدول 
 

  مجموعاتداخل ال بين المجموعات

مجموع  المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F 

مستوى 

 الداللة

مجال الخدمات الصحية 
 والسالمة المهنية

0.64 2 0.32 177.22 297 0.59 0.53 0.58 

 0.91 0.08 0.44 297 132.22 3.76 2 7.53 مجال توفير فرص عمل

ال التدريب والتوجيه مج
 المهني

1.45 2 0.72 208.90 297 0.70 1.03 0.35 

 0.90 0.09 0.55 297 165.40 5.37 2 0.10 مجال اإلجازات

مجال الحد من معوقات 
 العمل النقابي

0.23 2 0.11 181.55 297 0.61 0.19 0.82 

 0.69 0.36 0.49 297 148.00 0.17 2 0.35 المجال الكلي

 
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة                 ) 11.4(جدول  نالحظ من ال   •

وحمايـة   في صـون     عمال فلسطين  نقاباتالعام ل تحاد  االفي دور   ) α = 0.05(اإلحصائية  
 .في جميع مجاالت الدراسةباختالف العمر، حقوق العاملين االجتماعية 

 
مات الصـحية والسـالمة المهنيـة،       أن مجال الخد  ) 11.4(نستطيع أن نستنتج من الجدول       •

ومجال توفير فرص عمل المتعلقان بمتغير العمر، ال توجد بهما فروق ذات داللة إحصائية              
( حيث كانت الداللة اإلحصائية لهما على التوالي        ) α=0.05(عند مستوى الداللة اإلحصائية     

حاد نقابات العمال   ولعل سبب ذلك، أن أفراد عينة الدراسة من المنتسبين الت          ) 0.58-0.91
الفلسطيني على اختالف أعمارهم، وأن االتحاد العام لنقابات العمال الفلسطيني، يقوم بتقـديم             
خدمات متنوعة لهم في مجال الخدمات الصحية والسالمة المهنية، فهناك العديد من الخدمات             

 اسـتالم   المقدمة من قبل االتحاد في سبيل العمل على وقايتهم وحمـايتهم وإرشـادهم قبـل              
أعمالهم، من خالل الدورات والندوات الصحية المتعلقة في توعيتهم ألساليب العمل ، وكيفية             
مواجهة أخطار العمل، باإلضافة إلى أن االتحاد يتابع عملية توافر شروط الصحة والسالمة             
المهنية، من خالل إجبار أصحاب العمل على توفير هذه األمور من خالل التعاون والتنسيق              

ع وزارة العمل، من خالل القسم الخاص بالرقابة والتفتيش، الذي يحرص علـى شـروط               م
األمان داخل العمل، باإلضافة إلى ذلك فأن االتحاد يتابع اإلجراءات التي من شأنها تـأمين               
العاملين عن إصابات العمل، من خالل التعاون مع وزارة الصـحة، والتـي تعمـل علـى                 
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 وفسح المجال ألكبر قدر منهم للحصول على تأمينات صحية،          تخفيض رسوم التأمين للعمال،   
يستطيعون من خاللها العالج، كما أن االتحاد يقوم من خالل كوادره بالضغط على أصحاب              
األعمال وبالتعاون مع وزارة العمل، من أجل إجبار أصحاب العمل على تـوفير التـأمين               

ـ    وهن، الصحي، لضمان حماية العاملين من مخاطر العمل       ي الك مجال آخر يقوم به االتحاد ف
تـوفير  الضغط على الجهات المختصة مـن أجـل         ، وهو   سبيل الحفاظ على حقوق العاملين    

فرص عمل للعاملين، وتحسين شروط العمل من خالل اتباع القوانين الخاصة بالعمل، التي             
يم يكون من شأنها االهتمام والعناية بظروف العمل، باإلضـافة إلـى وجـود توجـه لتقـد                

المساعدات المالية للعمال العاطلين عن العمل، من خالل البرامج الداعمة والمقدمة من قبـل              
بعض المؤسسات والهيئات الداعمة لقطاع العمال في فلسطين، والبرامج المقدمة من وزارة            
العمل، والتي تهدف إلى خدمة قطاع العمال وخريجي الجامعات والعاطلين عن العمل، كمـا        

 يقوم بتطبيق قوانين العمالة، ويمنع أساليب التمييز المتبعـة مـن قبـل بعـض                أن االتحاد 
المشغلين، في التمييز في شروط العمل أو ظروفه بين العاملين، لذا فقد تم قبول الفرضـية                

 .الصفرية
 

أن مجال التدريب والتوجيه المهني ومجال اإلجازات المتعلقـان         ) 11.4(يتبين من الجدول     •
 توجد بهما فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة اإلحصـائية              بمتغير العمر ال  

)α=0.05(         وقد كانت الداللة اإلحصائية لهما على التوالي ،)ولعل سبب ذلك    )0.90-0.35 ،
أن أفراد عينة الدراسة من المنتسبين التحاد نقابات العمال الفلسطيني على اختالف أعمارهم             

، في العديد من التوجيهات والخـدمات       نقابات عمال فلسطين  لالعام  تحاد  االيلقون الدعم من    
الهادفة لدعم قطاع العمال في فلسطين، من خالل مجال التدريب والتوجيه المهنـي، حيـث               
يعمل االتحاد على عقد الكثير من الدورات والندوات التثقيفية للعمال، قبل البدء في العمـل               

ورات، هو تعريف العاملين والموظفين بكيفيـة       وأثناء العمل، وال شك أن الهدف من هذه الد        
إجراء العقود الخاصة بالعمل، وبيان خصائص وامتيازات العقود، التي يكون الهدف منهـا             
حماية وصيانة حقوق العاملين، وفي الجانب اآلخر فقد يكون الهدف مـن هـذه الـدورات                

 عن العمل، وذلـك فـي       والندوات العمالية خدمة قطاع وشرائح كبيرة من العاملين العاطلين        
سبيل تأهيلهم وإرشادهم إلى مصادر العمل داخل المؤسسات الخاصة والعامة التـي تحتـاج             
إلى عمالة، باإلضافة إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية والعلمية في مجال تخصصـاتهم،             

الية في  األمر الذي يؤدي إلى تسهيل عملية الحصول على العمل، كما أن اتحاد النقابات العم             
فلسطين يقدم خدمات أخرى للعاملين تتعلق بجانب اإلجازات وقانونيـة الحصـول عليهـا،              
فاالتحاد يتابع أصحاب العمل في عملية دفع حقوق العاملين المتعلقة فـي الحصـول علـى                
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اإلجازات في األعياد الدينية مدفوعة األجر، من غير أن يكون هناك ضغط وإلزام من قبـل                
 العاملين، وابتزازهم في هذا الجانب، وقانون العمل الفلسطيني يشـتمل           أصحاب العمل على  

على العديد من البنود التي تكفل حق العاملين في مثل هذه األجازات، لذا فقـد تـم قبـول                   
 .الفرضية الصفرية

 
أن مجال الحد من معوقات العمـل النقـابي، والمجـال الكلـي             ) 11.4(يتبين من الجدول     •

العمر، ال توجد بهما فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة              والمتعلقان بمتغير   
، ولعل )0.69-0.82( ، وقد كانت الداللة اإلحصائية لهما على التوالي)α=0.05( اإلحصائية

 علـى    عمال فلسـطين   العام لنقابات التحاد  لسبب ذلك أن أفراد عينة الدراسة من المنتسبين         
 في الحصول على تصاريح العمل داخل الخط األخضر         اختالف أعمارهم، واالتحاد يساعدهم   

من خالل استقبال معامالت هؤالء العمال، ورفعها إلى مكاتب االرتباط المدني، باإلضـافة             
إلى التعاون الدائم بين االتحاد ووزارة ومكاتب العمل المنتشـرة فـي الضـفة والقطـاع،                

 لذا فأن االتحاد ونتيجة لكثـرة       للحصول على هذه التصاريح وتسهيل شروطها بالنسبة إليهم،       
هذه األعمال ومستوياتها المختلفة، فأنه بحاجة عالية لطاقم إداري ذي كفاءة عالية ومدربـة              
على هذه األعمال، حيث يقوم باستقطاب الكفاءات العلمية في مجـال العمـل والعـاملين،               

 مجاالت متنوعة، بهـدف  باإلضافة إلى القيام بعقد الكثير من الدورات التجريبية التأهيلية في   
رفع مستويات األداء والتدريب للعاملين، ونجد كذلك أن مجال األداة الكلية، ال توجـد بـه                
فروق دالة إحصائيا، ولعل ذلك نتيجة كون أفراد عينة الدراسة علـى اخـتالف أعمـارهم                

يـة   فـي حما   يؤكدون على الدور الكبير الذي يمارسه اتحاد النقابات العمالية في فلسـطين،           
 .، األمر الذي يؤثر إيجابا في التنمية، لذا فقد تم قبول الفرضية الصفريةوصون حقوقهم

 
 :فحص فرضية الدراسة المتعلقة بمتغير المؤهل العلمي ومناقشتها وتفسيرها. 3.3.4

 

ال : "النتائج المتعلقة بفحص الفرضية المتعلقة بمتغير المؤهل العلمي، والتي تنص على أنه •
العام تحاد االدور في ) α=0.05(ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذ

 .باختالف المؤهل العلميحقوق العاملين وحماية ، في صون نقابات عمال فلسطينل

 
لفحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة، فقد تـم إجـراء اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي                    

)Oneway- Anova  (بات أفراد عينة الدراسة، والجداول لداللة الفروق في استجا)13.4(و )12.4 (
 :توضح نتائج االختبار
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نقابات عمـال   العام ل تحاد  االالمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على دور        : 12.4جدول   
 .حقوق العاملين االجتماعية حسب متغير المؤهل العلميوحماية فلسطين في صون 

                                        

 
  ألفراد العينة حسـب متغيـر      )Oneway-Anova(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي      : 13.4جدول  

 .المؤهل العلمي

                        
  داخل المجموعات وعاتبين المجم

مجموع  المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F 

مستوى 

 الداللة

مجال الخدمات 
الصحية والسالمة 

 المهنية

0.48 3 0.16 177.38 296 0.59 0.26 0.84 

مجال توفير فرص 
 عمل

0.29 3 9.85 132.00 296 0.44 0.22 0.88 

مجال التدريب 
 والتوجيه المهني

1.10 3 0.36 209.25 296 0.70 0.52 0.66 

 0.74 0.40 0.55 296 164.83 0.22 3 0.67 مجال اإلجازات

مجال الحد من معوقات 
 العمل النقابي

0.15 3 5.22 181.63 296 0.61 0.08 0.96 

 0.92 0.15 0.50 296 148.13 7.56 3 0.22 المجال الكلي

 
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة                 ) 13.4(نالحظ من الجدول     •

في دور اتحاد نقابات العمال الفلسطيني، في صون حقوق العـاملين           ) α =0.05(اإلحصائية  
 .في جميع مجاالت الدراسةباختالف المؤهل العلمي االجتماعية، 

 المجاالت المتوسطات الحسابية

دون الثانوية 
 العامة

ثانوية 
 عامة

بكالوريوس دبلوم
 فأعلى

 3.66 3.64 3.74 3.70 مجال الخدمات الصحية والسالمة المهنية

 3.79 3.73 3.81 3.80 مجال توفير فرص عمل

 3.73 3.75 3.83 3.66 مجال التدريب والتوجيه المهني

 3.77 3.65 3.76 3.73 مجال اإلجازات

 3.72 3.75 3.78 3.75 وقات العمل النقابيمجال الحد من مع

 3.74 3.72 3.79 3.75 المجال الكلي
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مات الصحية والسالمة المهنية، ومجال توفير      أن مجال الخد  ) 13.4(نجد من خالل الجدول      •
فرص عمل، والمتعلقان بمتغير المؤهل العلمي، ال توجد بهما فروق ذات داللـة إحصـائية               

، حيث كانت الداللة اإلحصائية لهما على التوالي        )α=0.05(عند مستوى الداللة اإلحصائية     
تسبين إلتحاد نقابات العمال    ، ولعل سبب ذلك أن أفراد عينة الدراسة من المن         )0.84-0.88(

الفلسطيني على اختالف مؤهالتهم العلمية، ويسهم االتحاد في إجراء الفحص الطبي الدوري            
الخاص بهم وذلك من خالل مراكز العناية الصحية التي يتعامل معها االتحاد حيث يقدم لهم               

ايتهم مـن   خصومات مالية تساعدهم في عملية الفحص الدوري، األمر الذي يعمل على حم           
كمـا أن   ، مخاطر المهنة، وبالتالي تحقيق السالمة الصحية، والتنمية االقتصادية واالجتماعية        

االتحاد ووزارة العمل ضمن نصوص القانون يلزم أصحاب العمل علـى تـوفير مالبـس               
للعمال، من أجل القيام باألعمال وبالتالي العمل على حمايتهم من مخاطر هذه األعمال ومـا               

ا من أمور، كما أن هناك اهتمام كبير من قبل االتحاد وقسم الرقابة والتفتيش التابع               يرتبط به 
لوزارة العمل، على التأكد من توفر مستلزمات اإلسعافات األولية في أماكن العمـل ، مـن                

وهناك جانـب آخـر يهـتم بـه     ، أجل تقديم العالج في حالة حدوث إصابة في مكان العمل      
تعلق بتوفير فرص العمل للعاملين المنتسبين لالتحاد،  حيث يعمـل           االتحاد، وهو الجانب الم   

على ضمان حصول األفراد على األعمال، وعلى شهادات الخبرة من رب العمل، التي تبين              
الفترة الزمنية التي عمل بها العامل أو الموظف، وتحدد طبيعة سلوكه المهني والوظيفي في              

على وظائف أخرى جديدة ضمن امتيازات أفضل       العمل، األمر الذي يساعدهم في الحصول       
ويتوجه االتحاد في الكثير من األحيـان برفـع الـدعاوي القانونيـة             ، في كثير من األحيان   

الخاصة بالعاملين من أجل  تحصيل حقوقهم العمالية من صاحب العمل، وذلك مـن خـالل                
جميع األوراق القانونيـة    التوجه إلى الطاقم القانوني في االتحاد والذي يعمل على التأكد من            

الالزمة التي تثبت حقوق العاملين، ومن هنا يمكن المالحظة واإلدراك، أن االتحـاد العـام               
لنقابات العمال في فلسطين يقدم الكثير من الخدمات التنموية للعاملين األمر الذي ينعكس في              

لذا فقـد تـم     ،  للعاملين النتيجة النهائية على تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والصحية       
 .قبول الفرضية الصفرية

 
أن مجال التدريب والتوجيه المهني، ومجال اإلجازات والمتعلقان        ) 13.4(يتبين من الجدول     •

بمتغير المؤهل العلمي، ال توجد بهما فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة                 
) 0.74-0.66( علـى التـوالي      ، وقد كانت الداللة اإلحصائية لهما     )α=0.05(اإلحصائية      

ومن هنا يالحظ الباحث أن عدم وجود اختالف وفروق إحصائية في هذه المجاالت، سببه أن               
 علـى اخـتالف     نقابات عمـال فلسـطين    العام ل التحاد  لأفراد عينة الدراسة من المنتسبين      
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ت أعمارهم، ويقوم اتحاد نقابات العمال الفلسطيني بالعديـد مـن التوجيهـات واإلرشـادا             
وورشات العمل والندوات للعاملين، من أجل تحقيق أهـداف متنوعـة تـرتبط بالعـاملين               
وظروف عملهم، وتعمل على تأهيلهم وتدريبهم، حيث أن االتحاد يعمل على تحقيـق مبـدأ               
تكافؤ الفرص في التدريب والتوجيه المهني للعاملين، باإلضافة إلى ذلك فإن االتحـاد يهـتم               

ية المتنوعة، ويعمل على ضمان تحصيلها وفقـا للشـروط والبنـود            بمجال اإلجازات العمال  
القانونية المنصوص عليها في قانون العمل الفلسطيني، حيث يتابع  االتحاد هذا الموضـوع              
بفاعلية عالية، ويرفع دعاوي على الجهات التي تتجـاوز هـذا الموضـوع، مـن خـالل                 

لـذا فقـد تـم قبـول الفرضـية          ، عملاإلجراءات القانونية التي تحكم العاملين وأصحاب ال      
  .الصفرية

 
أن مجال الحد من معوقات العمل النقـابي        ) 13.4(نجد من خالل استعراض بيانات الجدول        •

والمجال الكلي والمتعلقان بمتغير المؤهل العلمي، ال توجد بهما فروق ذات داللة إحصـائية              
إلحصائية لهما علـى التـوالي             وقد كانت الداللة ا   ) α=0.05(عند مستوى الداللة اإلحصائية     

نقابات العام ل التحاد  ل، وهذا يرجع إلى أن أفراد عينة الدراسة من المنتسبين           )0.92،  0.96(
 على اختالف مؤهالتهم العلمية، واالتحاد يحرص من خالل اإلجراءات التي           ل فلسطين عما

موكلة إليه نيابة عن العـاملين  يقوم بها في سبيل خدمة قطاع العاملين، على القيام بواجباته ال      
دون أي تقصير أو تمييز بين فئة عمالية أو أخرى، حيث ينظر لجميع العاملين المنتسـبين                

ونجد أن المجال الكلي التابع لمتغير المؤهل العلمي،        ، إليه بدرجة متساوية من حيث األهمية     
لنقابـات  العام  تحاد  االه  لم تكن به فروق دالة إحصائيا وهذا نتيجة للدور الكبير الذي يمارس           

لذا ،  فلسطين في عملية خدمة العاملين وحماية حقوقهم على اختالف مؤهالتهم العلمية           عمال
 .فقد تم قبول الفرضية الصفرية

 
 :فحص فرضية الدراسة المتعلقة بمتغير طبيعة العمل ومناقشتها وتفسيرها. 4.3.4

 

ال توجد فروق : " طبيعة العمل والتي تنص على أنهالنتائج المتعلقة بفحص الفرضية المتعلقة بمتغير 
في دور االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين  ) α= 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 ".في صون وحماية حقوق العاملين باختالف طبيعة العمل
 

لداللة (األحادي  لفحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة، فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين 
 :الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة  والجداول التالية توضح نتائج االختبار
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المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على دور اتحاد نقابات العمال الفلسطيني           : 14.4جدول  
 .في صون حقوق العاملين حسب متغير العمل

 

 
ألفراد العينة حسـب متغيـر      )Oneway-Anova(ج اختبار تحليل التباين األحادي      نتائ: 15.4جدول  

 .العمل
 

  داخل المجموعات بين المجموعات

مجموع  المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمــة 
F 

مستوى 

 الداللة

مجال الخدمات الصحية 
 لمهنيةوالسالمة ا

2.65 2 1.32 175.20 297 0.59 2.25 0.10 

 0.30 1.17 0.44 297 131.25 0.52 2 1.04 مجال توفير فرص عمل

مجال التدريب والتوجيه 
 المهني

1.57 2 0.78 208.78 297 0.70 1.11 0.32 

 0.09 2.39 0.54 297 162.88 1.31 2 2.62 مجال اإلجازات

مجال الحد من معوقات العمل 
 بيالنقا

0.56 2 0.28 171.22 297 0.61 0.46 0.63 

 0.22 1.52 0.49 297 146.86 0.75 2 1.50 المجال الكلي

 
، أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة                 ) 15.4(نالحظ من الجدول     •

في دور اتحاد نقابات العمال الفلسطيني في صون حقـوق العـاملين            ) α=0.05( اإلحصائية
 .في جميع مجاالت الدراسة باختالف نوع العمل جتماعية اال

 المجال المتوسطات الحسابية

 عامل موظف حكومي  حرةأعمال

 3.62 3.73 3.84 الخدمات الصحية والسالمة المهنية

 3.74 3.83 3.87 توفير فرص عمل

 3.70 3.87 3.81 التدريب والتوجيه المهني

 3.66 3.79 3.87 اإلجازات

 3.72 3.80 3.81 الحد من معوقات العمل النقابي

 3.69 3.81 3.85 المجال الكلي
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أن مجال الخدمات الصحية والسالمة المهنية، ومجال توفير        ) 15.4(نجد من خالل الجدول      •
فرص عمل، والمتعلقان بمتغير المؤهل العلمي ال توجد بهما فروق ذات داللة إحصائية عند              

لداللة اإلحصائية لهمـا علـى التـوالي        ، حيث كانت ا   )α=0.05(مستوى الداللة اإلحصائية    
، ويستطيع الباحث أن يعزو السبب وراء ذلك إلى أن أفراد عينة الدراسة من              )0.30،  0.10(

المنتسبين التحاد نقابات العمال الفلسطيني على اختالف طبيعة أعمـالهم، واالتحـاد يقـوم              
راحة الكافية للعـاملين    بالضغط على الجهات المعنية من أجل إلزام أصحاب العمل بتوفير ال          

وعدم الضغط عليهم وابتزازهم من خالل العمل لساعات طويلة أثناء اليوم، حيث أن قانون              
العمل الفلسطيني، ينص على أن أطول فترة عمل متواصلة ال يجوز أن تكون أكثـر مـن                 
خمس ساعات، وإذا خالفت أي جهة قانون العمل، فان االتحاد يقوم برفع شكوى ضد الجهة               

مشغلة، من أجل التزامها بقانون العمل الفلسطيني، باإلضافة إلى ذلك فأن االتحـاد ومـن               ال
خالل التعاون مع وزارة الصحة يقوم بإصدار تأمينات صـحية خاصـة بالعمـال تتنـاول                
امتيازات خاصة بهم تسمح لهم بالعالج ضمن أسعار مخفضة، باإلضافة لذلك فان االتحـاد              

ية، فانه يقوم بمتابعة أصحاب العمل من أجل تغطية نفقـات           من خالل مجال الخدمات الصح    
العالج والتأهيل للعاملين الذين تعرضوا إلصابات عمل، كما يقوم بفـتح سـجالت إداريـة               
صحية تتعلق بمتابعة إصابات العمل، وإعطاء اإلرشادات الخاصة بها للعاملين، مـن أجـل              

يقوم االتحـاد بتـوفير فـرص العمـل         وبالجانب اآلخر   ، تالفي هذه اإلصابات أوالحد منها    
للعاطلين عن العمل، وضمن هذا السياق فان االتحاد يتابع قضية تحديـد معـدل األجـور                
والرواتب لألعمال المتنوعة، حيث يتم تقدير هذه الرواتب على أسـاس الجهـد المبـذول                

وعية وحسب جدول غالء المعيشة، باإلضافة إلى تحديد معدل ساعات العمل اليومية واألسب           
ويحدد أجر الساعات اإلضافية وبناء على ذلك أرى أن لهذه األمور وغيرها مـن األعمـال      
التي يقوم بها اتحاد نقابات عمال  فلسطين، دور كبير في صون حقوق العاملين االجتماعية،               

 .لذا فقد تم قبول الفرضية الصفرية، وبالتالي اإلسهام في تحقيق التنمية في هذا المجال
 

أن مجال التدريب والتوجيه المهني ومجال اإلجازات والمتعلقـان         ) 15.4(ن الجدول   يتبين م  •
بمتغير نوع العمل، ال توجد بهما فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية              

)α=0.05 (        وقد كانت الداللة اإلحصائية لهما على التوالي)ومن هنا يستطيع    )0.09،  0.32 ،
 أن عدم وجود اختالف وفروق إحصائية في هذه المجاالت، قد يكـون             الباحث اإلشارة إلى  

السبب في ذلك أن أفراد عينة الدراسة من المنتسبين التحاد نقابات العمال الفلسطيني علـى               
اختالف أنواع أعمالهم يقدم لهم اتحاد نقابات العمال الفلسطيني مـا يلـزم مـن الـدورات                 

أنها خدمة العاملين في مجال أعمالهم، حيث أن هـذه          التدريبية في مجال العمل، والتي من ش      
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البرامج والدورات تعقد بشكل دوري ومستمر، للكثير من فئات العاملين وقد يقدم من خالل              
هذه البرامج بعض االمتيازات الخاصة لفئات محددة من أجل تنميتها وتأهيلها فـي مجـال               

 وكذلك فان المجال الخـاص      العمل، وذلك من خالل إعطاء خصومات خاصة لتلك الفئات،        
باإلجازات وما ينتابه من إشكاليات عديدة تتعلق بالعاملين وأصحاب العمل ينال قسطا كبيرا             
من اهتمام االتحاد، حيث يعمل على تنظيمها وفق النصوص القانونية، التي تحدد طبيعة هذه              

ات المسموح بها   اإلجازات ومدى التزام أصحاب العمل بها، حيث أن هناك العديد من اإلجاز           
للعاملين، وتتنوع بدرجات مختلفة ويتعلق مدى االلتزام بها حسب طبيعـة ونـوع الجهـة               
المشغلة للعاملين، فهناك اإلجازات الثقافية وإجازة عيد االستقالل ويـوم العمـال العـالمي              
وغيرها الكثير من اإلجازات التي يستحقها العامل، ويستطيع أخذ أجر كامل أو جـزء منـه    

إن هذه األدوار التي يمارسـها      ، ل حصولهم عليها ومن هنا يأتي دور االتحاد بمتابعتها        خال
االتحاد تعمل على تنمية القطاعات العمالية في فلسطين وبالتالي فان ذلك سـوف يـنعكس               

 .لذا فقد تم قبول الفرضية الصفرية، تلقائيا على القطاعات األخرى

 
، يظهر أن مجال الحد مـن معوقـات العمـل           )15.4(من خالل استعراض بيانات الجدول       •

النقابي والمجال الكلي والمتعلقان بمتغير نوع العمل ال توجد بهما فروق ذات داللة إحصائية              
، وقد كانت الداللة اإلحصائية لهما على التـوالي         )α=0.05(عند مستوى الداللة اإلحصائية     

م وجود الفـروق فـي هـذه        ، ومن هنا يستطيع الباحث أن يشير إلى أن عد         )0.63-0.22(
نقابـات عمـال    العام ل التحاد  لالمجاالت قد يرجع إلى أن أفراد عينة الدراسة من المنتسبين           

 على اختالف أنواع أعمالهم، واالتحاد يحرص من خالل اإلجراءات التي يقوم بهـا              فلسطين
ـ                املين، على الحد من معوقات العمل النقابي، والتي تهدف في النهاية إلى خدمة قطـاع الع

والحرص على توفير عدد من المتخصصين في المجاالت العمالية، سواء أكان ذلـك فـي               
الجانب اإلداري أو القانوني أو التدريبي، كما أن هناك إجراءات يمارسها االتحاد في سـبيل               
خدمة العاملين من خالل الزيارات الميدانية التي يقوم بها ألماكن العمل؛ للتأكد من ظـروف       

بيعة األعمال التي يقومون بها بما يتناسب مع نصوص قانون العمل الفلسـطيني،             العمل وط 
لذا لم يكن هناك أية فروق دالة إحصائيا في المجال الكلي المتعلق بمتغير نوع العمل، حيث                
أن اتحاد النقابات العمالية في فلسطين يقوم بدور كبير ومهم في سبيل صون وحماية حقوق               

،  ويعمل بجد من خالل ذلك إلى تحقيق التنمية على المستوى العمـالي            العاملين االجتماعية، 
 .لذا فقد تم قبول الفرضية الصفرية
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 :فحص فرضية الدراسة المتعلقة بمتغير الحالة االجتماعية ومناقشتها وتفسيرها. 5.3.4

 

ال توجد : " أنهالنتائج المتعلقة بفحص الفرضية المتعلقة بمتغير الحالة االجتماعية، والتي تنص على 
دور االتحاد العام لنقابات عمال في ) α = 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 ".باختالف الحالة االجتماعيةفلسطين في صون وحماية حقوق العاملين 
 

 -Oneway(لفحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة، فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي 

Anova   (  لداللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة، والجـداول)وضـح  ) 17.4(و) 16.4
 :نتائج االختبار

 
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على دور اتحاد نقابات العمال الفلسطيني           : 16.4جدول  

  .في صون حقوق العاملين حسب متغير الحالة االجتماعية
 

 
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة                 ) 17.4(نالحظ من الجدول     •

في دور اتحاد نقابات العمال الفلسطيني في صون حقوق العـاملين،           ) α=0.05(اإلحصائية  
 .سةفي جميع مجاالت الدراباختالف الحالة االجتماعية 

 
أن مجال الخدمات الصحية والسالمة المهنية، ومجال توفير        ) 17.4(نجد من خالل الجدول      •

فرص عمل، والمتعلقان بمتغير الحالة االجتماعية، ال توجد بهما فروق ذات داللة إحصائية             
، حيث كانت الداللة اإلحصائية لهما على التوالي        )α=0.05(عند مستوى الداللة اإلحصائية     

ويستطيع الباحث أن يعزو السبب وراء ذلك، إلى أن أفراد عينة الدراسة من             ) 0.60،  0.50(

 المجاالت  الحسابيةالمتوسطات

 مطلق أرمل متزوج أعزب
 4.17 3.55 3.70 3.66 مجال الخدمات الصحية والسالمة المهنية

 4.10 3.96 3.79 3.75 مجال توفير فرص عمل

 4.30 3.60 3.77 3.71 مجال التدريب والتوجيه المهني

 4.02 3.84 3.76 3.67 مجال اإلجازات

 4.16 3.71 3.75 3.73 مجال الحد من معوقات العمل النقابي

 4.15 3.73 3.77 3.71 المجال الكلي
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المنتسبين التحاد نقابات العمال الفلسطيني على اختالف حاالتهم االجتماعية، واالتحاد يساهم           
في خدمة أفراد عينة الدراسة من العاملين في المجال الصحي، من خـالل قيامـة بمتابعـة                

ل دفع التعويضات الناتجة عن إصابات العمل، حيث يقـوم بمتابعـة            أصحاب العمل، من أج   
هذه القضايا من خالل طاقم من المحامين المختصين بهذه القضايا؛ لتحصـيل التعويضـات              
التي تساعد العاملين المتضررين  في تحقيق االكتفاء الذاتي، وتمنحهم القدرة علـى العـيش            

ا يقوم االتحاد بمتابعة المشغلين، من أجل توفير        ومن هن ، الكريم الذي يعتبر حقا من حقوقهم     
واتباع شروط السالمة المهنية للعاملين، وتحسين ظروف العمل، باإلضافة إلى ذلـك يقـوم              
االتحاد ضمن مجال توفير فرص العمل، بمتابعة قضايا تحصيل التعويضات الناتجـة عـن              

 ضد أصحاب العمـل فـي حالـة         نهاية الخدمة، كما يقوم االتحاد بمتابعة الدعاوى القانونية       
الفصل التعسفي من العمل، وذلك من أجل توفير االستقرار واألمن الوظيفي والعيش الكريم             

لذا فان هذا الدور الذي يقوم به االتحاد العام للنقابات في فلسطين، يؤدي إلى خدمة               ، للعاملين
، وبالتالي فـان هـذا      ويسهم في تحسين ظروف حياتهم الوظيفية والمعيشية      ، وتنمية العاملين 

 .لذا فقد تم قبول الفرضية الصفرية، يرتبط ارتباطا كليا بمجال حماية حقوق العاملين
 

  . نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ألفراد العينة حسب متغير الحالة االجتماعية: 17.4جدول 

  
  داخل المجموعات بين المجموعات

ع مجمو المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F 

مستوى 

 الداللة

مجال الخدمات الصحية 
 والسالمة المهنية

1.40 3 0.46 176.46 296 0.59 0.78 0.50 

 0.60 0.61 0.44 296 131.47 0.27 3 0.82 مجال توفير فرص عمل

مجال التدريب والتوجيه 
 المهني

1.85 3 0.62 208.50 296 0.70 0.88 0.45 

 0.62 0.57 0.55 296 164.55 0.32 3 0.96 مجال اإلجازات

مجال الحد من معوقات العمل 
 النقابي

0.88 3 0.29 180.90 296 0.61 0.48 0.69 

 0.55 0.70 0.49 296 147.31 0.35 3 1.05 المجال الكلي

 
ه المهني، ومجال اإلجازات والمتعلقان     أن مجال التدريب والتوجي   ) 17.4(يتبين من الجدول     •

ئية عنـد مسـتوى الداللـة       بمتغير الحالة االجتماعية، ال توجد بهما فروق ذات داللة إحصا         
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، )0.62،  0.45(، وقد كانت الداللة اإلحصائية لهما علـى التـوالي           )α=0.05 (اإلحصائية
 إحصائية في هـذه     ونتيجة لذلك يستطيع الباحث اإلشارة إلى أن عدم وجود اختالف وفروق          

المجاالت راجع إلى أن أفراد عينة الدراسة من المنتسبين التحاد نقابات العمال الفلسـطيني              
على اختالف حالتهم االجتماعية، واتحاد نقابات العمال الفلسـطيني يقـدم دورات تأهيليـة              

 لهم أن   وتدريبية وإرشادية في مجال العمل، التي من شأنها توجيههم نحو األعمال التي يمكن            
يشغلوها، وتنمية قدراتهم، حيث أن هذه الدورات يقوم بتنفيذها االتحاد من خالل التعاون من              

كما أن االتحاد يحرص على تحصيل حقوق العاملين في         ، جهات مختصة وذات خبره عالية    
مجاالت العمل المختلفة، ويراعي في هذا المجال، حصول العاملين على إجازاتهم المتنوعة            

ص عليها بالقانون، من غير أن يكون هناك أي تأثير من قبـل المشـغلين، فـي                 والمنصو
ومن هنا نستطيع اإلشارة    ، الضغط على العاملين وحرمانهم من هذه اإلجازات ومنعهم منها        

لذا ، إلى مدى الدور الفعال لالتحاد في صون وحماية حقوق العاملين االجتماعية في فلسطين            
 .ةفقد تم قبول الفرضية الصفري

 
، أن مجال الحد من معوقات العمل النقابي        )17.4(نجد من خالل استعراض بيانات الجدول        •

والمجال الكلي والمتعلقان بمتغير الحالة االجتماعية، ال توجد بهما فروق ذات داللة إحصائية             
وقد كانت الداللة اإلحصائية لهما على التوالي       ) α = 0.05(عند مستوى الداللة اإلحصائية     

، وهنا يمكن اإلشارة إلى أن عدم وجود الفروق في هذه المجاالت قد يرجع              )0.55،  0.69(
إلى أن أفراد عينة الدراسة من المنتسبين التحاد نقابات العمال الفلسطيني علـى اخـتالف               
حاالتهم االجتماعية، واالتحاد يقوم بإجراءات من شأنها تحقيق الرضا لطرفي عقد العمـل،             

لذا لم يكن هناك أيـة      ، حقوقهم ويلبي التزامات وشروط الجهة المشغلة     حيث يضمن للعاملين    
حيـث أن اتحـاد     ، فروق دالة إحصائيا في المجال الكلي المتعلق بمتغير الحالة االجتماعية         

النقابات العمالي في فلسطين يقوم بدور كبير ومهم في سبيل صون حقوق العاملين، وتحقيق              
 . ا فقد تم قبول الفرضية الصفريةلذ، التنمية على المستوى العمالي

 
 :فحص فرضية الدراسة المتعلقة بمتغير عدد أفراد األسرة ومناقشتها وتفسيرها. 6.3.4

 

ال توجد : " النتائج المتعلقة بفحص الفرضية المتعلقة بمتغير عدد أفراد األسرة، والتي تنص على أنه
دور االتحاد العام لنقابات عمال ي ف) α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 ".باختالف عدد أفراد األسرةفلسطين في صون وحماية حقوق العاملين، 
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 -Oneway(لفحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة، فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي 

Anova   ( توضح نتائج االختبارلداللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة، والجداول التالية: 
 

المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينـة علـى دور اتحـاد نقابـات العمـال                   : 18.4جدول  
 .الفلسطيني في صون وحماية حقوق العاملين حسب متغير عدد أفراد األسرة

 

 المجاالت المتوسطات الحسابية

  أفراد10أكثر من   أفراد10-5من أقل من خمسة أفراد
ل الخدمات الصحية والسالمة مجا

 المهنية

3.75 3.65 3.69 

 3.85 3.75 3.84 مجال توفير فرص عمل

 3.79 3.72 3.82 مجال التدريب والتوجيه المهني

 3.74 3.71 3.77 مجال اإلجازات

 3.84 3.71 3.81 مجال الحد من معوقات العمل النقابي

 3.80 3.72 3.81 المجال الكلي

 
 .أفرد األسرة ألفراد العينة حسب متغير عدد  اختبار تحليل التباين األحاديجنتائ: 19.4جدول 

  
  داخل المجموعات بين المجموعات

مجموع  المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F 

مستوى 

 الداللة

الخدمات الصحية 
 والسالمة المهنية

0.68 2 0.34 177.18 297 0.59 0.57 0.56 

 0.52 0.64 0.44 297 131.73 0.28 2 0.57 توفير فرص عمل

التدريب والتوجيه 
 المهني

0.55 2 0.27 209.80 297 0.70 0.39 0.67 

 0.81 0.20 0.55 297 165.29 0.11 2 0.22 اإلجازات

الحد من معوقات 
 العمل النقابي

0.74 2 0.37 181.04 297 0.61 0.60 0.54 

 0.57 0.55 0.49 297 147.81 0.27 2 0.54 المجال الكلي
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أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة                ) 19.4(نالحظ من الجدول     •
في دور اتحاد نقابات العمال الفلسطيني في صون وحماية حقـوق           ) α=0.05(اإلحصائية  
 .ي جميع مجاالت الدراسةفباختالف عدد أفراد األسرة العاملين، 

 
أن مجال الخدمات الصحية والسـالمة المهنيـة، ومجـال    ) 19.4(نجد من خالل الجدول    •

توفير فرص عمل والمتعلقان بمتغير عدد أفراد األسرة، ال توجد بهما فروق ذات داللـة               
حيث كانت الداللة اإلحصـائية لهمـا   ) α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية   

، حيث أن أفراد عينة الدراسة من المنتسبين التحـاد نقابـات   )0.52، 0.56(التوالي على  
العمال الفلسطيني على اختالف عدد أفراد أسرهم يساهم االتحاد في خدمة أفـراد عينـة               
الدراسة من العاملين في المجال الصحي، من خالل قيامة بتقـديم المحفـزات المناسـبة               

ة، حيث أن الهدف منها زيادة رغبة العاملين في التوجه نحو           للعاملين في المجاالت المتنوع   
قطاعات معينة، أو اتباع مسلكيات خاصة في العمل، األمر الذي يؤدي إلى زيادة اإلقبـال               
على هذه النقابات من قبل فئات العاملين، حيث أن التأمين الصحي ومتابعة ظروف العمل              

باإلضـافة إلـى أن     ، ملين في العمل  من قبل جهات مختصة تعمل على تعزيز موقف العا        
االتحاد يقدم المساعدات القانونية للعاملين في مجال القضايا العمالية، ويتابع االتحاد عملية            
تقديم الزيادة والعالوة السنوية، التي يستحقها العمال نتيجة انتظـامهم بالعمـل وحسـب              

 .لذا فقد تم قبول الفرضية الصفرية، األقدمية

 
أن مجال التـدريب والتوجيـه المهنـي، ومجـال اإلجـازات            ) 19.4(ول  يتبين من الجد   •

والمتعلقان بمتغير عدد أفراد األسرة، ال توجد بهما فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى              
، 0.67(، وقد كانت الداللة اإلحصائية لهما على التـوالي          )α=0.05(الداللة اإلحصائية       

لدراسة من المنتسبين التحـاد نقابـات العمـال         ، ولعل سبب ذلك أن أفراد عينة ا       )0.81
الفلسطيني على اختالف عدد أفراد أسرهم، يقدم اتحاد نقابات العمـال الفلسـطيني لهـم               
دورات إرشادية، تساعدهم في مجال األعمال التي يقومون بها، حيث أن هـذه الـدورات               

كمـا يحـرص    ، تتناول جميع جوانب العمل، وتعطى بامتيازات خاصة للمنتسبين لالتحاد        
االتحاد على حقوق العاملين في الحصول على إجازاتهم المتنوعة، والمنصوص عليها في            

ومن هنا يمكن اإلشارة إلى مدى الدور الكبير لإلتحاد في حمايـة         ، قانون العمل الفلسطيني  
 .لذا فقد تم قبول الفرضية الصفرية، وصون حقوق العاملين االجتماعية في فلسطين
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أن مجال الحد من معوقات العمل النقابي       ) 19.4( استعراض بيانات الجدول     نجد من خالل   •
والمجال الكلي والمتعلقان بمتغير عدد أفراد األسرة، ال توجد بهمـا فـروق ذات داللـة                

، وقد كانت الداللة اإلحصـائية لهمـا        )α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية      
ل على أن أفراد عينة الدراسة من المنتسبين التحاد         ، وهذا يد  )0.57،  0.54(على التوالي   

نقابات العمال الفلسطيني على اختالف عدد أفـراد أسـرهم، يـرون أن االتحـاد يقـوم                 
بإجراءات متنوعة من شأنها الحصول على إحصائيات دورية متعلقة بمجال البطالة، وذلك            

البطالة عن طريق توفير    في سبيل المساعدة في وضع البرامج التي من شأنها تقليل نسبة            
فرص عمل تتناسب مع هذه األعداد الهائلة من العاملين داخل المجتمع الفلسطيني، حيـث              
أن هناك العديد من البرامج لمكافحة آثار البطالة المنفذة من قبل الهيئات الحكومية، متمثلة              

اك أية فروق دالـة     لذا لم يكن هن   ، واالتحاد العام لنقابات العمال   ، بوزارة العمل الفلسطينية  
حيـث أن اتحـاد النقابـات       ، إحصائيا في المجال الكلي المتعلق بمتغير عدد أفراد األسرة        

العمالي في فلسطين، يقوم بدور مهم في سبيل حماية حقوق العاملين االجتماعية وتحقيـق              
 .لذا فقد تم قبول الفرضية الصفرية، التنمية على المستوى العمالي في فلسطين
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 الفصل الخامس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 
  االستنتاجات 1.5 
 

حاول الباحث من خالل هذه الدراسة، الوصول إلى إجابات واضحة على أسئلتها، والتعـرف علـى                
وق العاملين، من خالل الضغط على صـانعي        دور االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في حماية حق        

القرار في توفير الحماية المناسبة لحقوق العاملين، مثل توفير الخدمات الصحية، وأسـباب السـالمة    
المهنية، والضغط على الجهات المختصة من أجل تخفيف البطالة، وتوفير فرص العمـل المناسـبة،               

اسب، والتوجيه المهني، وحماية حق العاملين في       وصون وحماية حق العاملين في توفير التدريب المن       
الحصول على اإلجازات بمختلف أنواعها، وكذلك التعرف على دور االتحاد العام لنقابـات عمـال               

 . فلسطين في الحد من معيقات العمل النقابي

 
كل لعب إتحاد نقابات العمال الفلسطيني دوراً كبيرا في صون وحماية حقوق العاملين في فلسطين بش              

 :عام، وفي محافظات شمال الضفة بشكل خاص على النحو التالي
 

بينت الدراسة أن لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، دور جيد في محافظة شمال الضـفة                •
الغربية     في متابعة حق العاملين في تقديم الخدمات الصحية، والسالمة المهنيـة لمجمـل                 

حاد دورات للوقاية من األخطار التي يمكن أن يتعـرض        الفئات العمالية، من خالل تقديم االت     
لها العاملون في عملهم، ومتابعة المسئولين والجهات المختصة في توفير شروط األمان في             
العمل، ومتابعة الجهات المختصة في تأمين العاملين عن إصابات العمل، وتقـديم التـأمين              

مل، والحصـول علـى اإلجـازات       الصحي، ودفع نفقات معالجة األمراض الناتجة عن الع       
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المرضية، وتوفير مستلزمات اإلسعافات األولية في مكان العمل، وكذلك متابعـة الجهـات             
المختصة قي الضغط على أصحاب العمل في توفير سبل الراحة الكافية للعاملين، بحيـث ال        

كما يسـاهم االتحـاد فـي تشـجيع          . يعمل العامل بشكل متواصل أكثر من خمس ساعات       
 . اب العمل على تقديم الحوافز المادية والمعنوية للعاملينأصح

 
يقوم االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بدور فاعل في محافظات شمال الضفة الغربية في               •

محاربة البطالة، والضغط على الجهات المختصة من أجل تخفيفها، وتخفيف آثارها، وإيجاد            
على أساس التخصص المهني، والمنافسة ضـمن       فرص عمل مناسبة للفئات العمالية، وذلك       

تكافؤ الفرص، األمر الذي ينمي المؤسسات المحلية ويحسن من ظروف عملهـا كمـا    مبدأ
يحرص االتحاد على المساهمة في إعداد وتوفير الكادر المهني المتخصـص للعمـل فـي               

الل الدورات  المؤسسات المحلية، وكذلك المساهمة في تطوير ومتابعة العمالة المحلية من خ          
المتخصصة، أضف إلى ذلك فأن االتحاد يتابع أصحاب العمل من خـالل المسـاهمة فـي                
تحسين شروط وظروف العمل، من خالل التنسيق المستمر مع وزارة العمـل الفلسـطينية              
وأقسام التفتيش التابعة لها لتهيئة ظروف العمل، وإعطاء العامل حقه كما نص علية قـانون               

 ويحظر االتحاد التمييز السلبي بين العاملين، من خالل مقاضاة أصـحاب            العمل الفلسطيني، 
العمل على الفصل التعسفي، وتقديم التعويضات، ونظام التوفير عن مجمل الفتـرات التـي              
قضاها العامل مع صاحب العمل، ويقاضي أصحاب العمل في حالة عدم االلتـزام بالوفـاء               

ات الخدمة، مع تحديد ساعات العمـل األسـبوعية         بمستحقات العاملين، ومنح العاملين شهاد    
وأجور الساعات اإلضافية، والمساهمة في وضع هيكل أجور عادل، وااللتزام بدفع األجور            
في أوقاتها المحددة سوءا باليوم، أو باألسبوع، أو شهرياً، أو من خالل العمل علـى نظـام                 

 .  القطعة

 
 فلسطين دور كبير في شمال الضفة الغربية في         بينت الدراسة أن لالتحاد العام لنقابات عمال       •

مجال التدريب والتوجيه المهني، حيث يقوم االتحاد العام لنقابـات عمـال فلسـطين بعقـد                
الدورات التثقيفية في مجال العمل؛ لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم، وبكيفية إجراء عقد            

قد الدورات من أجل إعـادة تأهيـل        العمل بين العامل وأصاحب العمل، كما يقوم االتحاد بع        
العاملين في حالة فقدن العمل للعمال المنتسبين لالتحاد، على مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب              
والتوجيه، وال تعطى األولوية إال ألبناء الشهداء الذين قدموا حياتهم دفاعا عن وطنهم ودينهم              

 . وأمتهم
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ن في الحصول علـى اإلجـازات السـنوية         لعب االتحاد دورا فاعال في متابعة حق العاملي        •
المدفوعة األجر، والتي ينص عليها قانون العمل الفلسطيني، واإلجازات المرضية، وإجـازة            
األعياد الوطنية، وكذلك إجازة اليوم الوطني، ويوم العمال العالمي، وكذلك متابعـة حقـوق              

 العاملين في الحصول    العاملين في الحصول على اإلجازات الثقافية مدفوعة األجر، وحقوق        
على إجازة ألداء فريضة الحج لمن أمضى أكثر من خمس سنوات في العمل، وكذلك يتـابع                
االتحاد حقوق العاملين للحصول على إجازة مدفوعة األجر لمدة ثالث أيام عند وفـاة أحـد                
 األقارب، وغير ذلك من اإلجازات مع المتابعة الحقيقية ألي خلل في عدم تطبيق القـانون،              

ومقاضاة أصحاب العمل عند مخالفتهم لمثل هذه القوانين، أو تخلفهم عـن االلتـزام تجـاه                
  .العمال في دفع اإلجازات التي نص عليها القانون

 
لعب االتحاد دوراً فاعالً على صعيد الحد من معيقات العمل النقابي، من خالل مساهمته في                •

بي والمهني من خالل فتح بـاب االنتسـاب         محاربة الفصائلية والحزبية، وتفعيل العمل النقا     
لألعضاء، وتفعيل العملية الديمقراطية داخل النقابات العمالية، ومحاولة التغلب على ضعف           
اإلمكانيات المادية التي تحول دون تطبق العمل بفاعلية وكفاءة، وتطوير الكفاءات اإلداريـة             

ن تقصير، ومحاربتـه للتميـز بـين        في النقابات وتقديم خدماته للجمهور العمالة المحلية دو       
العاملين، أضف إلى ذلك أن االتحاد ساهم في تطبيق بنود قانون العمـل الفلسـطيني بـين                 
طرفي العمل، وتبعاته في الحقوق والواجبات، وتنفيذ األحكام القضائية، إضـافة إلـى دور              

ـ              ل الخـط   االتحاد في التنسيق مع وزارة العمل في حصول العمال على تصاريح العمل داخ
األخضر، مع عمل إحصائيات دورية خاصة بالبطالة والتنسيق الـدائم مـع وزارة العمـل               

 .الفلسطينية من عالقة تشاركية وتكامل لخدمة الشرائح العمالية
  

تبين أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في دور اتحاد نقابات العمال الفلسطيني فـي صـون                  •
ي جميع المجاالت، وكذلك في أداة الدراسة الكليـة،         حقوق العاملين، تعزى لمتغير الجنس ف     

عدا مجال الخدمات الصحية والسالمة المهنية، فقد كانت الفروق لصالح فئـة الـذكور ذات               
 .  المتوسط الحسابي األكبر 

 
هناك توافق وانسجام بين أفراد عينة الدراسة في دور اتحاد نقابات العمال الفلسـطيني فـي                 •

الفئة العمريـة،  والمؤهـل      ( كل من المتغيرات الديمغرافية التالية       صون حقوق العاملين في   
فـي جميـع مجـاالت      ) العلمي، وطبيعة العمل، والحالة االجتماعية، وعدد أفراد األسـرة        
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الدراسة، وكذلك في أداة الدراسة الكلية، كما تبين أن هنالك رضا عن أداء االتحاد من معظم                
 .ر المنتسبين له فقد يكون لهم رأي آخرالمنتسبين له ولكن لو أخذنا رأي غي

 
 التوصيات 2.5

 
 :بناء على نتائج الدراسة واستنتاجاتها قدم الباحث التوصيات التالية

 
تسهيل عملية االنتساب لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ووضع الحوافز المناسبة مـن              •

 . د العاملينأجل ذلك؛ ألن نسبة المنتسبين لالتحاد ضئيلة جدا إذا ما قيست بعد
 
عقد الدورات التدريبية والتثقيفية بشكل دوري، أو عندما تقتضيه الضرورة لكافة العـاملين؛              •

لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وكيفية إجراء عقود العمل، لما لذلك من أهميـة كبيـرة فـي                
ضمان حقوقهم، وكذلك من أجل حثهم على االنتساب لالتحاد، لما فـي ذلـك مـن حمايـة                  

 . هم من جهة، ودعم لالتحاد من جهة أخرىلحقوق
 

على االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومنظمة العمل العربية والسلطة الوطنيـة، القيـام               •
بدور أكبر في مجال الضغط على منظمة العمل الدولية، للقيام بواجبها تجاه الحركة العمالية              

ايتها مما تتعرض له مـن انتهاكـات        الفلسطينية، ومساعدتها في محنتها التي تمر بها، وحم       
.                                                            مستمرة لحقوق العاملين من الجانب اإلسرائيلي

 
أن يكون لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لجان مختصة للوصول إلى أمـاكن العمـل،                •

لين؛ للدفاع عن حقوقهم، والتعرف على معاناتهم عن كثب،         والوقوف على حقيقة أحوال العام    
من أجل فضحها إعالميا وتعريف العالم بمدى معانات الطبقة العاملة الفلسطينية، وتعزيـز             

 .وحماية الحريات النقابية واالتفاقيات الجماعية

 
مـن  على السلطة الوطنية أن تقوم بتنظيم االستيراد وتشجيع الصناعات الوطنية ودعمهـا،              •

أجل فتح الباب أمام صناعات وطنية جديدة والتوسع في الصناعات الوطنية الموجودة، مـن              
 .       أجل فتح الباب أمام فرص عمل جديدة وتنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة
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على االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إنشاء وإقامة المشاريع الصغيرة بدال مـن توزيـع                •
يفة طارئة على العاملين، وفق دراسة وتخطيط دقيق، ووضع الضـوابط           مساعدات نقدية طف  

التي تحمي حقوق العاملين بالتعاون مع االتحاد الدولي للنقابات، من أجـل االسـتفادة مـن                
خبراتهم لتحسين شروط البرامج التشغيلية، فإقامة مثل هذه المشاريع يفتح المجال أمام بعض             

.                                         ية المستدامة من جهة أخرىفرص العمل من جهة ويسهم في التنم
 

ضرورة قيام االتحاد بدوره التاريخي في الضغط على الجهات المختصة، من أجـل إيجـاد                •
فرص عمل مناسبة للفئات العمالية الفقيرة والمهمشة، وتقديم الدعم الالزم للعمالـة المحليـة              

ة، وإنما على أساس مساعدات تنموية تضمن للعامل كرامته         ليس على أساس مساعدات إغاثي    
اإلنسانية وتجعله عضواً فاعالً في مجتمعه، من خالل التنسيق مع المحافظات وهيئات الحكم             

 .  المحلي والمؤسسات الغير ربحية لضمان توفر العمل للشرائح العمالية الفقيرة

 
ن في تقـديم الـدورات المتخصصـة،        ضرورة استمرار االتحاد العام لنقابات عمال فلسطي       •

والتثقيفية للعمالة المحلية كافة، منتسبين وغير منتسبين لالتحاد العام للنقابـات، وتعـريفهم             
بالحقوق والواجبات، وإجراء عقود العمل ومداها القانوني، والتنسيق الدائم مـع االتحـادات             

لنقابي الفعال الذي يخدم القوى     العربية والدولية، من أجل تبادل الخبرة والمعرفة في العمل ا         
 .العاملة المحلية، ويصون ويحمي كل حقوقها

 
ضرورة قيام االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بتفعيل العملية الديمقراطيـة وفـتح بـاب                •

االنتساب، وتوسيع هامش الترشيح في كافة الفروع، وتفعيل المكاتـب فـي المحافظـات،              
 الحقوق والواجبات، ومسوغات العمـل النقـابي؛ لرسـم          وتوسيع باب الحوار النقابي حول    

استراتيجيات واضحة وقابلة للتحقيق في ظل معطيات الواقع الفلسطيني، وذلك بالعمل علـى        
طرح مرشحيها على أساس الكفاءة النقابية وليس الموقع التنظيمـي أو الفصـائلي لخدمـة               

 .الشرائح العمالية دون تمييز فصائلي أو عائلي

 
يام االتحاد بالمتابعة المستمرة والحثيثة لقنوات التنسيق والتشبيك مـع االتحـادات            ضرورة ق  •

الدولية والعربية، لتهيئة الفرصة للمستجدات التي تخدم القوى العاملة الفلسطينية، ضمن رؤيا            
ورسالة واضحة تتمثل بالعمل النقابي المهني الحر، الداعم لتنمية المجتمع المحلي، وللفئـات             

 .ة في كافة المجاالت لصون وحماية حقوقهاالعمالي
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ضرورة التعاون الكامل مع وزارة العمل الفلسطينية في سبيل توفير فرص العمـل للعمـال                •
العاطلين عن العمل، من خالل تفعيل برامج مختصة بفئات العاطلين عن العمل، والتنسـيق              

 .  العملوالتشبيك مع المؤسسات الخاصة، من أجل استيعاب بعض العاطلين عن

 
ضرورة قيام االتحاد بالضغط على وزارة الصحة، من أجل توفير الدعم الكامل في مجـال                •

تقديم التأمينات الصحية، وجعلها مجانية أو برسوم رمزية لفئة العمـال ومراعـاة الواقـع               
 .المرير الذي تعيشه القوى العاملة في فلسطين

 
سـرائيلية لحقـوق العـاملين وتصـويرها        على االتحاد العام أن يقوم برصد االنتهاكات اإل        •

 .وتوثيقها  لفضحها عبر وسائل اإلعالم ومتابعتها ومقاضاة المتجاوزين لهذه الحقوق

 
إنشاء المشاريع التشغيلية وفق دراسة وتخطيط دقيق، ووضع الضوابط التي تحمي حقـوق              •

اتهم لتحسين شروط   العاملين بالتعاون مع االتحاد الدولي للنقابات، من أجل االستفادة من خبر          
 . البرامج التشغيلية

 
  المقترحات3.5

 
إجراء دراسة للتعرف على الدور التنموي التحاد نقابات العمال الفلسـطيني لكـي تكـون مدعمـة                 

 .لمضمون هذه الدراسة

 
 .إجراء دراسة للتعرف على دور النقابات العمالية في الحد من ظاهرة البطالة

 
 فاعلية النقابات العمالية في تحقيق وتلبيـة طمـوح واحتياجـات             إجراء دراسة للتعرف على مدى    

 .العاملين في منطقة شمال الضفة الغربية
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  استبانة الدراسة :1.3ملحق 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 )استبانة (

 :أخي العامل المحترم أختي العاملة المحترمة
 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 
 العام لنقابات عمال فلسطين في صـون وحمايـة          دور االتحاد : (يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان    

وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير من جامعة القـدس فـي             ) حقوق العاملين 
بناء مؤسسات، وبصفتك أحد أفراد مجتمع الدراسة، فقد وقع عليك          / برنامج التنمية الريفية المستدامة   

، آمال منك قراءة فقـرات هـذه االسـتبانة وتعبئتهـا            االختيار لتكون ضمن العينة التي تم تحديدها      
 . بموضوعية وأمانة، علما بأن المعلومات التي ستدلي بها سيتم استخدامها لألغراض العلمية فقط

 
  شاكرا حسن تعاونكم       

 
 حسن عبد الهادي:  الباحث                                                               

 
 

 :المعلومات الشخصية:  األول القسم
 

 :في المكان المخصص)  (xالرجاء وضع إشارة
 

 ذكر             أنثى:          الجنس )  1 
 سنة 30  سنه               أكثر من 30 -20 سنه            20أقل من :      العمر )   2
 وية عامه      دبلوم       بكالوريوس فأعلى               دون الثانوية العامة      ثان :المؤهل العلمي ) 3
  أعمال حره                  موظف حكومي                   عامل        :العمل ) 4
 أعزب          متزوج             أرمل            مطلق:     الحالة االجتماعية ) 5
 أفراد     10 أفراد      أكثر من10 ـ 5  خمسة أفراد       من أقل من:      عدد أفراد األسرة ) 6
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 فقرات االستبانة: القسم الثاني
 

 في المكان المناسب وفق اختيارك الشخصي ) X(ضع إشارة
 

قم
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ق 
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م

 

فق
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دد 
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فق 
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ده 
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ق 
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غ

 ة في مجال الخدمات الصحية والسالمة المهني:  أوال 
      يقدم االتحاد دورات للوقاية قبل استالم العمل  1

يتابع االتحاد أصحاب العمل في توفير شروط األمان فـي           2
 العمل 

     

يتابع االتحاد أصحاب العمل فـي تـأمين العـاملين عـن             3
 إصابات العمل 

     

      يساهم االتحاد في إجراء فحص صحي دوري للعاملين  4

      تحاد أصحاب العمل في توفير المالبس المناسبة يتابع اال 5

يتابع االتحاد أصـحاب العمـل فـي تـوفير مسـتلزمات             6
 اإلسعافات األولية في مكان العمل 

     

     يلزم االتحاد أصحاب العمل بإعطاء الراحة الكافية للعاملين  7

      يقدم االتحاد التامين الصحي للعاملين  8

      تحاد في الحصول على االجازات المرضية يساعد اال 9

يتابع االتحاد أصحاب العمل فـي دفـع نفقـات معالجـة            10
 األمراض الناتجة عن العمل

     

يتابع االتحاد أصحاب العمل في التعويض عـن إصـابات          11
 العمل 

     

      يقدم االتحاد الحوافز المناسبة للعاملين12

 العمل فـي تغطيـة كافـة النفقـات       يتابع االتحاد أصحاب  13
 العالجية لمصابي العمل
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يتابع االتحاد أصحاب العمل في تغطية نفقـات الخـدمات          14
 التأهيلية لمصابي العمل

     

يتابع االتحاد أصحاب العمل في تنظـيم سـجل تفصـيلي           15
 صابات العملإل

     

16
 

يتابع االتحاد المشغلين بتعليق التعليمات الخاصة بالسـالمة        
 المهنية في أماكن ظاهرة في المنشأة

     

 في مجال توفير فرص عمل : ثانيا   
      يساهم االتحاد  في إيجاد فرص عمل مناسبة لألفراد17

      الفرصيعمل االتحاد على توفير العمل على أساس تكافؤ 18

      يوفر االتحاد فرص عمل وفق التخصص المناسب19

      يساهم االتحاد في تحسين شروط العمل 20

      يساهم االتحاد في تحسين ظروف العمل 21

      يقدم االتحاد المساعدة المالية في حالة عدم وجود عمل 22

      ملينيحظر االتحاد التمييز في شروط العمل بين العا23

      يحظر االتحاد التمييز في ظروف العمل بين العاملين 24

يقاضي االتحاد أصحاب العمل عند عدم الوفاء بالتزاماتهم        25
 تجاه العامل

     

يساعد االتحاد العامل في الحصول على شهادة خدمة مـن          26
 صاحب العمل 

     

 في الـدعاوى    يعفي االتحاد العاملين من الرسوم القضائية     27
 العمالية

     

      يساهم االتحاد في وضع حد أدنى لألجور 28

      يحدد االتحاد ساعات العمل األسبوعية 29

      يحدد االتحاد أجور الساعات اإلضافية  30
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      ل تعويضات إنهاء الخدمة يساهم االتحاد في تحصي31

يقوم االتحاد بمقاضاة أصحاب العمل فـي حـال الفصـل           32
 التعسفي للعمال 

     

      يتابع االتحاد أصحاب العمل في دفع الزيادة السنوية 33

      يقدم االتحاد المساعدات القانونية للعاملين 34

      ها يلزم االتحاد المشغلين بدفع األجور في أوقات35

 التوجيه المهنيفي مجال التدريب و: ثالثا 
      يقدم االتحاد دورات تثقيفية في مجال العمل 36

      يعقد االتحاد دورات لتعريف العاملين بحقوقهم 37

     يعقد االتحاد دورات لتعريف العاملين بواجباتهم             38

      ملين بكيفية إجراء عقد العمل يعرف االتحاد العا39

      يقدم االتحاد دورات إعادة تأهيل قي حالة فقدان العمل40

     يعمل االتحاد على تحقيق تكافؤ الفرص في تدريب العاملين 41

     يعمل االتحاد على تحقيق تكافؤ الفرص في توجيه العاملين 42

       ألبناء الشهداء يعطي االتحاد األولوية في التدريب43

 في مجال اإلجازات: رابعا 
      يتابع االتحاد أصحاب العمل في دفع اإلجازات السنوية 44

      يتابع االتحاد أصحاب العمل في دفع اإلجازات المرضية 45

      يتابع االتحاد أصحاب العمل في دفع إجازة األعياد الدينية 46

       العمل في دفع إجازة اليوم الوطني  يتابع االتحاد أصحاب47

يتابع االتحاد أصحاب العمل في دفع إجازة يـوم العمـال           48
 العالمي 

     

      يتابع االتحاد أصحاب العمل في دفع إجازة عيد االستقالل 49

       يساهم االتحاد في تحصيل إجازة ثقافية مدفوعة األجر 50
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ضى يساهم االتحاد في تحصيل إجازة مدفوعة األجر لمن أم        51
 أكثر من خمس سنوات ألداء فريضة الحج

     

يساهم االتحاد في تحصيل إجازة مدفوعة األجر لمدة ثالثـة          52
 أيام عند وفاة أحد األقارب

     

 عوقات العمل النقابيفي مجال الحد من م: خامسا 
      يعمل االتحاد بجد على التغلب على ضعف اإلمكانات المادية53

      يحرص االتحاد على وجود القوانين الملزمة لطرفي العمل54

      يعمل االتحاد على تنفيذ األحكام القضائية55

يساعد االتحاد العاملين في الحصول على تصاريح العمل إلى         56
 لخط األخضرداخل ا

     

      يحرص االتحاد على وجود الكفاءات اإلدارية المناسبة57

      يحرص االتحاد على القيام بواجباته دون تقصير58

      يهتم االتحاد بجميع قضايا العاملين دون تمييز59

يحرص االتحاد على وجود المتخصصين في جميع المجاالت        60
 الالزمة

     

تحاد على الوصول إلى أمـاكن العمـل لتفقـدها          يحرص اال 61
 بصورة مستمرة  

     

      يهتم االتحاد بإرضاء طرفي العمل 62

      يقوم االتحاد بإحصائيات دورية خاصة بالبطالة 63

      يعمل االتحاد على محاربة الفئوية التنظيمية64

 
 وشكرا لتعاونكم مقدرين لكم جهودكم
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 رسالة الباحث إلى لجنة تحكيم االستبانة:  2.3ملحق 
  

 بسم اهللا الرحمن الرجيم 
 

 لجنة تحكيم علمية
 

 المحترم..................................................األستاذ / األخ الدكتور
 تحكيم استبانة بحثية:  الموضوع

أن تشرفوني بقبولكم تحكيم    أستأذن حضرتكم ب  ،  لثقتي الكبيرة بحضرتكم وخبرتكم وقدراتكم وعلمكم     
 .وسائال اهللا أن يجزيكم  خير الجزاء، شاكرا لكم جهدكم، هذه االستبانة 

 

 
 التوقيع                                                                     

 حسن كامل أسعد عبد الهادي

 
 
 
 
 
 
 
 

 مكان العمل التخصص اسم المحكم الرقم
 جامعة القدس المفتوحة مناهج تربوية الدكتور مازن ربايعة  1
 جامعة القدس المفتوحة مناهج تربوية الدكتور  سائد ربايعة  2
 جامعة القدس المفتوحة  إحصاء رياضي  مراد أبو الهيجاء األستاذ 3
 محاضر في جامعة القدس المفتوحة  علم اجتماع   الدكتور  ربيع عويس 4
 جامعة القدس المفتوحة -مساعد أكاديمي خدمة اجتماعية األستاذ  خالد أبو الهيجاء 5
 جامعة القدس المفتوحة علم اجتماع األستاذ  أحمد ربايعة  6
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  ملحق التحليل االحصائي:1.4ملحق 
  

لحقائق العينة والنسب المئوية التوزيعات التكرارية  

 
الجنس

237 79.0 79.0 79.0
63 21.0 21.0 100.0

300 100.0 100.0

ذآر
أنثى
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

العمر

30 10.0 10.0 10.0
92 30.7 30.7 40.7

178 59.3 59.3 100.0
300 100.0 100.0

سنة٢٠أقل من
سنة20-30

سنة٣٠أآثر من 
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

المؤهل العلمي

54 18.0 18.0 18.0
112 37.3 37.3 55.3

63 21.0 21.0 76.3
71 23.7 23.7 100.0

300 100.0 100.0

دون الثانوية العامة
ثانوية عامة
دبلوم
بكالريوس فأعلى
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

العمل

69 23.0 23.0 23.0
60 20.0 20.0 43.0

171 57.0 57.0 100.0
300 100.0 100.0

أعمال حرة
موظف حكومي
عامل
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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الحالة االجتماعية

107 35.7 35.7 35.7
181 60.3 60.3 96.0

7 2.3 2.3 98.3
5 1.7 1.7 100.0

300 100.0 100.0

أعزب
متزوج
أرمل
مطلق
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

عدد أفراد األسرة

91 30.3 30.3 30.3
184 61.3 61.3 91.7
25 8.3 8.3 100.0

300 100.0 100.0

أقل من خمسة أفراد
أفراد٥-١٠من

أفراد١٠أآثر من 
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

 
 فقرات في أداة الدراسة 10على المتوسطات الحسابي واالنحرافات المعيارية أل •

 

Descriptive Statistics

300 1.00 5.00 4.1067 1.0355
300 1.00 5.00 4.0833 1.0295
300 1.00 5.00 4.0500 .9185
300 1.00 5.00 4.0167 .8712
300 1.00 5.00 4.0133 .8419
300 1.00 5.00 3.9400 .9519
300 1.00 5.00 3.9367 .7840
300 1.00 5.00 3.9333 1.0516
300 1.00 5.00 3.9333 .7599
300 1.00 5.00 3.9267 .9151

Q2C
Q3E
Q7E
Q19B
Q9B
Q8D
Q10B
Q3C
Q18B
Q13B

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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  واالنحرافات المعيارية لمجال الخدمات الصحية والسالمة المهنيةةالمتوسطات الحسابي
 

Descriptive Statistics

300 1.00 5.00 3.5667 1.2126
300 1.00 5.00 3.6067 1.0403
300 1.00 5.00 3.8000 1.2076
300 1.00 5.00 3.7067 1.1424
300 1.00 5.00 3.6433 1.2115
300 1.00 5.00 3.5933 1.1572
300 1.00 5.00 3.8433 1.0967
300 1.00 5.00 3.8700 .9466
300 1.00 5.00 3.8633 .9169
300 1.00 5.00 3.6867 1.0257
300 1.00 5.00 3.6800 .9595
300 1.00 5.00 3.4933 1.0710
300 1.00 5.00 3.7567 .9733
300 1.00 5.00 3.7367 .9329
300 1.00 5.00 3.5467 .9614
300 1.00 5.00 3.7600 1.0453
300 1.56 5.00 3.6971 .7713
300

Q1A
Q2A
Q3A
Q4A
Q5A
Q6A
Q7A
Q8A
Q9A
Q10A
Q11A
Q12A
Q13A
Q14A
Q15A
Q16A
 الخدمات الصحية والسالمة المهنية
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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 توفير فرص عمل واالنحرافات المعيارية لمجال ةالمتوسطات الحسابي
 

Descriptive Statistics

300 1.00 5.00 3.6633 1.1406
300 1.00 5.00 3.4800 1.1167
300 1.00 5.00 3.5400 1.0920
300 1.00 5.00 3.8000 1.0506
300 1.00 5.00 3.8600 1.2050
300 1.00 5.00 3.6533 1.2670
300 1.00 5.00 3.6000 1.0313
300 1.00 5.00 3.9233 .8039
300 1.00 5.00 4.0133 .8419
300 1.00 5.00 3.9367 .7840
300 1.00 5.00 3.8067 1.1520
300 1.00 5.00 3.4733 1.0486
300 1.00 5.00 3.9267 .9151
300 1.00 5.00 3.7900 .9357
300 1.00 5.00 3.8367 .9414
300 1.00 5.00 3.9067 .7659
300 1.00 5.00 3.8500 .9330
300 1.00 5.00 3.9333 .7599
300 1.00 5.00 4.0167 .8712
300 1.37 5.00 3.7900 .6652
300

Q1B
Q2B
Q3B
Q4B
Q5B
Q6B
Q7B
Q8B
Q9B
Q10B
Q11B
Q12B
Q13B
Q14B
Q15B
Q16B
Q17B
Q18B
Q19B
مجال توفير فرص عمل
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

 ب والتوجيه المهني التدري واالنحرافات المعيارية لمجالةالمتوسطات الحسابي
 

Descriptive Statistics

300 1.00 5.00 3.7700 1.0929
300 1.00 5.00 4.1067 1.0355
300 1.00 5.00 3.9333 1.0516
300 1.00 5.00 3.7633 1.1247
300 1.00 5.00 3.6133 1.2174
300 1.00 5.00 3.7200 1.1101
300 1.00 5.00 3.6400 1.0299
300 1.00 5.00 3.5533 1.0052
300 1.25 5.00 3.7625 .8388
300

Q1C
Q2C
Q3C
Q4C
Q5C
Q6C
Q7C
Q8C
مجال التدريب والتوجيه المهني
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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  اإلجازات واالنحرافات المعيارية لمجالةالمتوسطات الحسابي
 

Descriptive Statistics

300 1.00 5.00 3.5933 1.1772
300 1.00 5.00 3.5467 .9438
300 1.00 5.00 3.5600 .9813
300 1.00 5.00 3.8867 .9885
300 1.00 5.00 3.7533 1.0211
300 1.00 5.00 3.7133 .9058
300 1.00 5.00 3.8967 .8296
300 1.00 5.00 3.9400 .9519
300 1.00 5.00 3.7533 .8494
300 1.22 5.00 3.7381 .7440
300

Q1D
Q2D
Q3D
Q4D
Q5D
Q6D
Q7D
Q8D
Q9D
مجال االجازات
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

  الحد من معوقات العمل النقابي واالنحرافات المعيارية لمجالةالمتوسطات الحسابي

 
Descriptive Statistics

300 1.00 5.00 3.8033 .9242
300 1.00 5.00 3.9233 .8870
300 1.00 5.00 4.0833 1.0295
300 1.00 5.00 3.7033 1.2412
300 1.00 5.00 3.5133 1.1108
300 1.00 5.00 3.6767 1.1561
300 1.00 5.00 4.0500 .9185
300 1.00 5.00 3.7867 1.0056
300 1.00 5.00 3.7100 1.0754
300 1.00 5.00 3.4433 1.0051
300 1.00 5.00 3.7400 1.0596
300 1.00 5.00 3.6600 1.1614
300 1.33 5.00 3.7578 .7797
300

Q1E
Q2E
Q3E
Q4E
Q5E
Q6E
Q7E
Q8E
Q9E
Q10E
Q11E
Q12E
جال الحد من معوقات العمل النقابي
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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تالدراسة ومجالها الكلي  واالنحرافات المعيارية لمجاالةالمتوسطات الحسابي  

 
Descriptive Statistics

300 1.56 5.00 3.6971 .7713
300 1.37 5.00 3.7900 .6652
300 1.25 5.00 3.7625 .8388
300 1.22 5.00 3.7381 .7440
300 1.33 5.00 3.7578 .7797
300 1.56 5.00 3.7576 .7044
300

جال الخدمات الصحية والسالمة المهنية
مجال توفير فرص عمل
مجال التدريب والتوجيه المهني
مجال االجازات
مجال الحد من معوقات العمل النقابي
المجال الكلي
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

الجنس لفحص متغير ) T-Test)     "ت"نتائج اختبار 

 
Group Statistics

237 3.7540 .7629 4.955E-02
63 3.4831 .7711 9.714E-02

237 3.8230 .6625 4.303E-02
63 3.6658 .6660 8.391E-02

237 3.8054 .8312 5.399E-02
63 3.6012 .8543 .1076

237 3.7581 .7250 4.710E-02
63 3.6631 .8133 .1025

237 3.7985 .7455 4.843E-02
63 3.6045 .8866 .1117

237 3.7938 .7011 4.554E-02
63 3.6216 .7058 8.893E-02

الجنس
ذآر
أنثى
ذآر
أنثى
ذآر
أنثى
ذآر
أنثى
ذآر
أنثى
ذآر
أنثى

جال الخدمات الصحية والسالمة المهنية

مجال توفير فرص عمل

مجال التدريب والتوجيه المهني

مجال االجازات

مجال الحد من معوقات العمل النقابي

المجال الكلي

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 
 



 115

Independent Samples Test

2.499 298 .013 .2708

2.483 96.744 .2708

1.672 298 .096 .1572

1.667 97.134 .1572

1.723 298 .086 .2042

1.696 95.541 .2042

.900 298 .369 9.495E-02

.842 89.907 9.495E-02

1.762 298 .079 .1940

1.594 86.694 .1940

1.730 298 .085 .1722

1.723 97.030 .1722

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

جال الخدمات الصحية والسالمة المهنية

مجال توفير فرص عمل

مجال التدريب والتوجيه المهني

مجال االجازات

مجال الحد من معوقات العمل النقابي

المجال الكلي

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference

t-test for Equality of Means
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير العمر
 

Descriptives

30 3.6313 .7445 1.88 5.00
92 3.6447 .7660 1.56 5.00

178 3.7353 .7803 1.63 5.00
300 3.6971 .7713 1.56 5.00

30 3.7561 .6877 1.84 5.00
92 3.7775 .6464 1.63 5.00

178 3.8022 .6743 1.37 5.00
300 3.7900 .6652 1.37 5.00

30 3.5833 .8902 1.50 5.00
92 3.7296 .8089 1.25 5.00

178 3.8097 .8450 1.25 5.00
300 3.7625 .8388 1.25 5.00

30 3.6815 .7461 1.33 5.00
92 3.7464 .6842 1.33 5.00

178 3.7434 .7763 1.22 5.00
300 3.7381 .7440 1.22 5.00

30 3.6889 .8053 1.33 5.00
92 3.7418 .7352 1.33 5.00

178 3.7776 .8010 1.33 5.00
300 3.7578 .7797 1.33 5.00

30 3.6777 .7216 1.58 5.00
92 3.7342 .6646 1.58 5.00

178 3.7832 .7237 1.56 5.00
300 3.7576 .7044 1.56 5.00

سنة٢٠أقل من
سنة20-30

سنة٣٠أآثر من 
Total

سنة٢٠أقل من
سنة20-30

سنة٣٠أآثر من 
Total

سنة٢٠أقل من
سنة20-30

سنة٣٠أآثر من 
Total

سنة٢٠أقل من
سنة20-30

سنة٣٠أآثر من 
Total

سنة٢٠أقل من
سنة20-30

سنة٣٠أآثر من 
Total

سنة٢٠أقل من
سنة20-30

سنة٣٠أآثر من 
Total

جال الخدمات الصحية والسالمة المهنية

مجال توفير فرص عمل

مجال التدريب والتوجيه المهني

مجال االجازات

مجال الحد من معوقات العمل النقابي

المجال الكلي

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum
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 اختبار تحليل التباين األحادي لفحص فرضية العمر
 

ANOVA

.642 2 .321 .538 .585
177.221 297 .597
177.863 299

7.530E-02 2 3.765E-02 .085 .919
132.227 297 .445
132.302 299

1.459 2 .729 1.037 .356
208.900 297 .703
210.359 299

.108 2 5.378E-02 .097 .908
165.409 297 .557
165.517 299

.236 2 .118 .193 .825
181.552 297 .611
181.787 299

.359 2 .179 .360 .698
148.007 297 .498
148.366 299

Between Group
Within Groups
Total
Between Group
Within Groups
Total
Between Group
Within Groups
Total
Between Group
Within Groups
Total
Between Group
Within Groups
Total
Between Group
Within Groups
Total

لخدمات الصحية والسالمة المهنية

مجال توفير فرص عمل

مجال التدريب والتوجيه المهني

مجال االجازات

جال الحد من معوقات العمل النقابي

المجال الكلي

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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ميالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير المؤهل العل  

 
Descriptives

54 3.7025 .8273 1.88 5.00
112 3.7433 .7252 1.69 5.00
63 3.6448 .7285 1.88 5.00
71 3.6664 .8438 1.56 5.00

300 3.6971 .7713 1.56 5.00
54 3.8002 .7529 1.84 5.00

112 3.8172 .6237 1.37 5.00
63 3.7327 .6593 1.84 5.00
71 3.7902 .6743 1.63 5.00

300 3.7900 .6652 1.37 5.00
54 3.6620 .9596 1.50 5.00

112 3.8304 .7582 1.25 5.00
63 3.7540 .7941 1.50 5.00
71 3.7394 .9068 1.25 5.00

300 3.7625 .8388 1.25 5.00
54 3.7305 .8817 1.33 5.00

112 3.7679 .6452 1.33 5.00
63 3.6508 .7541 1.33 5.00
71 3.7746 .7762 1.22 5.00

300 3.7381 .7440 1.22 5.00
54 3.7515 .9191 1.33 5.00

112 3.7835 .7021 1.33 5.00
63 3.7553 .8001 1.33 5.00
71 3.7242 .7788 1.33 5.00

300 3.7578 .7797 1.33 5.00
54 3.7504 .8162 1.58 5.00

112 3.7910 .6383 1.56 5.00
63 3.7210 .6809 1.58 5.00
71 3.7430 .7451 1.58 5.00

300 3.7576 .7044 1.56 5.00

دون الثانوية العامة
ثانوية عامة
دبلوم
بكالريوس فأعلى
Total
دون الثانوية العامة
ثانوية عامة
دبلوم
بكالريوس فأعلى
Total
دون الثانوية العامة
ثانوية عامة
دبلوم
بكالريوس فأعلى
Total
دون الثانوية العامة
ثانوية عامة
دبلوم
بكالريوس فأعلى
Total
دون الثانوية العامة
ثانوية عامة
دبلوم
بكالريوس فأعلى
Total
دون الثانوية العامة
ثانوية عامة
دبلوم
بكالريوس فأعلى
Total

جال الخدمات الصحية والسالمة المهنية

مجال توفير فرص عمل

مجال التدريب والتوجيه المهني

مجال االجازات

مجال الحد من معوقات العمل النقابي

المجال الكلي

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum
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العمرلمتغير اختبار تحليل التباين األحادي   
 

ANOVA

.480 3 .160 .267 .849
177.383 296 .599
177.863 299

.296 3 9.852E-02 .221 .882
132.006 296 .446
132.302 299

1.103 3 .368 .520 .669
209.256 296 .707
210.359 299

.677 3 .226 .405 .749
164.839 296 .557
165.517 299

.157 3 5.221E-02 .085 .968
181.631 296 .614
181.787 299

.227 3 7.565E-02 .151 .929
148.139 296 .500
148.366 299

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

 الخدمات الصحية والسالمة المهنية

مجال توفير فرص عمل

مجال التدريب والتوجيه المهني

مجال االجازات

جال الحد من معوقات العمل النقابي

المجال الكلي

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير العمل
 

Descriptives

69 3.8496 .7406 1.56 5.00
60 3.7354 .6985 1.88 5.00

171 3.6221 .8012 1.63 5.00
300 3.6971 .7713 1.56 5.00
69 3.8772 .6018 1.84 5.00
60 3.8307 .5993 1.84 5.00

171 3.7405 .7089 1.37 5.00
300 3.7900 .6652 1.37 5.00
69 3.8116 .8368 1.25 5.00
60 3.8771 .7107 1.50 5.00

171 3.7025 .8791 1.25 5.00
300 3.7625 .8388 1.25 5.00
69 3.8792 .6622 1.33 5.00
60 3.7981 .6762 1.33 5.00

171 3.6602 .7900 1.22 5.00
300 3.7381 .7440 1.22 5.00
69 3.8116 .7326 1.33 5.00
60 3.8028 .7031 1.33 5.00

171 3.7203 .8245 1.33 5.00
300 3.7578 .7797 1.33 5.00
69 3.8582 .6428 1.58 5.00
60 3.8136 .6242 1.58 5.00

171 3.6974 .7506 1.56 5.00
300 3.7576 .7044 1.56 5.00

أعمال حرة
موظف حكومي
عامل
Total
أعمال حرة
موظف حكومي
عامل
Total
أعمال حرة
موظف حكومي
عامل
Total
أعمال حرة
موظف حكومي
عامل
Total
أعمال حرة
موظف حكومي
عامل
Total
أعمال حرة
موظف حكومي
عامل
Total

جال الخدمات الصحية والسالمة المهنية

مجال توفير فرص عمل

مجال التدريب والتوجيه المهني

مجال االجازات

مجال الحد من معوقات العمل النقابي

المجال الكلي

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum
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 تحليل التباين األحادي لفحص فرضية العمل
 

ANOVA

2.656 2 1.328 2.251 .107
175.207 297 .590
177.863 299

1.042 2 .521 1.179 .309
131.259 297 .442
132.302 299

1.570 2 .785 1.117 .329
208.789 297 .703
210.359 299

2.629 2 1.315 2.397 .093
162.887 297 .548
165.517 299

.562 2 .281 .460 .631
181.226 297 .610
181.787 299

1.506 2 .753 1.522 .220
146.860 297 .494
148.366 299

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

لخدمات الصحية والسالمة المهنية

مجال توفير فرص عمل

مجال التدريب والتوجيه المهني

مجال االجازات

جال الحد من معوقات العمل النقابي

المجال الكلي

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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  لمتغير الحالة االجتماعية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 
Descriptives

107 3.6671 .7933 1.56 5.00
181 3.7072 .7685 1.63 5.00

7 3.5536 .3976 3.00 4.13
5 4.1750 .7911 3.31 4.81

300 3.6971 .7713 1.56 5.00
107 3.7595 .7134 1.37 5.00
181 3.7924 .6455 1.84 5.00

7 3.9699 .4464 3.42 4.47
5 4.1053 .5766 3.47 4.53

300 3.7900 .6652 1.37 5.00
107 3.7196 .8636 1.25 5.00
181 3.7790 .8290 1.50 5.00

7 3.6071 .7584 2.13 4.25
5 4.3000 .7583 3.50 5.00

300 3.7625 .8388 1.25 5.00
107 3.6781 .7146 1.33 5.00
181 3.7618 .7722 1.22 5.00

7 3.8413 .3999 3.22 4.22
5 4.0222 .7303 3.22 4.56

300 3.7381 .7440 1.22 5.00
107 3.7391 .7930 1.33 5.00
181 3.7592 .7857 1.33 5.00

7 3.7143 .5245 2.75 4.50
5 4.1667 .6095 3.50 4.67

300 3.7578 .7797 1.33 5.00
107 3.7127 .7395 1.56 5.00
181 3.7741 .6938 1.58 5.00

7 3.7372 .3660 3.37 4.29
5 4.1538 .6884 3.40 4.70

300 3.7576 .7044 1.56 5.00

أعزب
متزوج
أرمل
مطلق
Total
أعزب
متزوج
أرمل
مطلق
Total
أعزب
متزوج
أرمل
مطلق
Total
أعزب
متزوج
أرمل
مطلق
Total
أعزب
متزوج
أرمل
مطلق
Total
أعزب
متزوج
أرمل
مطلق
Total

جال الخدمات الصحية والسالمة المهنية

مجال توفير فرص عمل

مجال التدريب والتوجيه المهني

مجال االجازات

مجال الحد من معوقات العمل النقابي

المجال الكلي

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum
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 تحليل التباين األحادي لفحص فرضية الحالة االجتماعية 
 

ANOVA

1.401 3 .467 .783 .504
176.462 296 .596
177.863 299

.824 3 .275 .619 .603
131.478 296 .444
132.302 299

1.859 3 .620 .880 .452
208.500 296 .704
210.359 299

.965 3 .322 .579 .629
164.551 296 .556
165.517 299

.887 3 .296 .484 .694
180.901 296 .611
181.787 299

1.053 3 .351 .705 .550
147.313 296 .498
148.366 299

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

ل الخدمات الصحية والسالمة المهنية

مجال توفير فرص عمل

مجال التدريب والتوجيه المهني

مجال االجازات

مجال الحد من معوقات العمل النقابي

المجال الكلي

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير عدد أفراد األسرة
 

Descriptives

91 3.7589 .7397 1.75 5.00
184 3.6593 .8126 1.56 5.00

25 3.7500 .5437 2.63 4.81
300 3.6971 .7713 1.56 5.00

91 3.8421 .6452 1.84 5.00
184 3.7554 .6972 1.37 5.00

25 3.8547 .4708 2.74 4.53
300 3.7900 .6652 1.37 5.00

91 3.8228 .8011 1.38 5.00
184 3.7289 .8860 1.25 5.00

25 3.7900 .5915 2.13 5.00
300 3.7625 .8388 1.25 5.00

91 3.7778 .7058 1.33 5.00
184 3.7174 .7879 1.22 5.00

25 3.7467 .5343 2.33 4.78
300 3.7381 .7440 1.22 5.00

91 3.8132 .7398 1.33 5.00
184 3.7188 .8317 1.33 5.00

25 3.8433 .4654 2.67 4.67
300 3.7578 .7797 1.33 5.00

91 3.8123 .6754 1.58 5.00
184 3.7237 .7457 1.56 5.00

25 3.8083 .4568 2.68 4.70
300 3.7576 .7044 1.56 5.00

أقل من خمسة أفراد
أفراد٥-١٠من

أفراد١٠أآثر من 
Total
أقل من خمسة أفراد

أفراد٥-١٠من
أفراد١٠أآثر من 

Total
أقل من خمسة أفراد

أفراد٥-١٠من
أفراد١٠أآثر من 

Total
أقل من خمسة أفراد

أفراد٥-١٠من
أفراد١٠أآثر من 

Total
أقل من خمسة أفراد

أفراد٥-١٠من
أفراد١٠أآثر من 

Total
أقل من خمسة أفراد

أفراد٥-١٠من
أفراد١٠أآثر من 

Total

جال الخدمات الصحية والسالمة المهنية

مجال توفير فرص عمل

مجال التدريب والتوجيه المهني

مجال االجازات

مجال الحد من معوقات العمل النقابي

المجال الكلي

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum
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 تحليل التباين األحادي لفحص فرضية عدد أفراد األسرة
 

ANOVA

.681 2 .340 .570 .566
177.182 297 .597
177.863 299

.572 2 .286 .644 .526
131.730 297 .444
132.302 299

.557 2 .279 .394 .675
209.802 297 .706
210.359 299

.224 2 .112 .201 .818
165.292 297 .557
165.517 299

.743 2 .371 .609 .544
181.045 297 .610
181.787 299

.548 2 .274 .551 .577
147.817 297 .498
148.366 299

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

لخدمات الصحية والسالمة المهنية

مجال توفير فرص عمل

مجال التدريب والتوجيه المهني

مجال االجازات

جال الحد من معوقات العمل النقابي

المجال الكلي

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    300.0                    N of Items = 16 
 
Alpha =    .9405 
 
Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    300.0                    N of Items = 19 
 
Alpha =    .9316 
 
Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    300.0                    N of Items =  8 
 
Alpha =    .9037 
 
Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    300.0                    N of Items =  9 
 
Alpha =    .9143 
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Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    300.0                    N of Items = 12 
 
Alpha =    .9251 
 
Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    300.0                    N of Items = 64 
 
Alpha =    .9612 
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 فهرس المالحق
 

 عنوان الملحق الرقم
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