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  إلى والدي األعزاء

  

  إلى من ضحوا من أجل فلسطين شهداء وأسرى وجرحى ومبعدين

  

  .ئيين اإلجتماعيين والنفسيين الفلسطينيينإلى األخصا

  

  وائل طه عبد الرازق أبو سرور

  



أ  

 
  

  

  
  

  

  

  

  إقرار
  

أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة أبحـاثي الخاصـة                 

 أية درجة عليا     وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل          ،بإستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد      

   .ألي جامعة أو معهد

  

  

  

   :التوقيع

  

  وائل طه عبد الرازق أبو سرور

  

......../......./2009  

  



ب  

  شكر و تقدير
  

أتقدم بالشكر واالمتنان لكل من ساهم وساعد في إخراج هذه الدراسة إلى حيز الوجـود، وأخـص                 

دراسة خطوة بخطوة مـن خـالل       بالشكر الدكتور عبد الرحمن الحاج إبراهيم الذي تابع خطوات ال         

  إرشاداته وتوجيهاته، 

  

كما وأتقدم بالشكر لألخوة في نقابتي األخصائيين االجتماعيين والنفسيين في محافظـة بيـت لحـم                

   ،والخليل على تعاونهم معي

  

كما أشكر األخصائيين االجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل على تعاونهم معي في              

   .دراسةتنفيذ ال

  

  وائل طه عبد الرازق أبو سرور

  



ج  

 مصطلحات الدراسة
  

جموعة من العاملين في مهنة واحدة أو متشابهة، وتجمعهم مصالح          م :  النقابة

 وتنحصر غاية النقابة في األمور التي       ،واحدة في الدفاع عن مهنتهم    

من شأنها حماية المهنة وتشجيعها ورفع مـستواها والـدفاع عـن            

 على تقـدمها مـن جميـع الوجـوه اإلقتـصادية       مصالحها والعمل 

والهدف منها هو الدفاع عن المهنة والعاملين        ،والصناعية والتجارية 

 ،مـشورب  (.فيها وتحسين ظروف حياتهم اإلقتصادية واإلجتماعية     

1998(.   

 أمـا مـصالحهم فقـد       ،تجمع أصحاب الشهادات العلمية لمهنة مـا        :  النقابات المهنية

 .يست بالضرورة واحدة أو موحدة كـشهاداتهم      تتعارض وتتناقض ول  

  ). 2003رنتاوي،(

إحدى العمليات التي تهدف إلى تدعيم القدرة الذاتية للمجتمع وتحقيق           :  التنمية

األهداف المحلية والقوميـة بـالطرق المنهجيـة التـي يـستخدمها            

أخصائيون مدربون تكفل مشاركة القطاع األهلي بموارده البـشرية         

خطيط برامج التنمية وتنفيذها إسـتجابة لإلحتياجـات        والمادية في ت  

المحلية من ناحية ومساهمة في تحقيق األهداف القومية من ناحيـة           

 وعلى ذلك فإن التنمية تحتاج إلى تكثيف الجهود مـن قبـل             ،أخرى

ـ    العديد من المهن وإس     ،الكاشـف ( .ةتخدام الطرق واألساليب العملي

1985(.  

 ويعملون سـوياً    ، من األفراد يعيشون على رقعة محددة      مجموعة" : :  المجتمع المحل 

لتحقيق أهداف عامة مشتركة عن طريق تفاعلهم المستمر في إطـار       

 وتتحدد رقعة األرض التي يعـيش عليهـا         ،أنظمة إجتماعية أساسية  

أفراد المجتمع المحلي عادة بمساحة معينة من األرض تشغلها قرية          

وتختلف العالقـات القائمـة بـين        ،أو مدينة أو قبيلة بدائية مستقرة     

 ."األفراد في هذه المجتمعات فبعضها بـدائي وبعـضها متحـضر            

  ). 2004 ،جامعة القدس المفتوحة(

بين :مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة التي تمأل المجال العام         :  المجتمع المدني

األسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ماتزمة بذلك بقيم ومعـايير          

حترام المتبادل والتراضي والتسامح وتشمل تنظيمـات المجتمـع         اإل



د  

 أي كل ما    ،المدني النقابات واألحزاب السياسية واألندية والتعاونيات     

  .)2001إبراهيم،  (.هو غير إرثي وعائلي

 مثـل   ،تلك المنظمات التي عملت على تطوير التنظيم الجمـاهيري         :  المنظمات الجماهيرية

 وهي  ،النقابات العمالية وحركة العمل التطوعي    المنظمات النسائية و  

 ،البرغـوثي ( .تعمل على تمثيل الجماهير والدفاع عـن مـصالحها        

1994(.  

منظمات المجتمع 

  المدني

مجموعة من المنظمات الطوعية الحرة التي تشغل المجـال العـام            :

والتي تقع ما بين األسرة والدولة ويشترط فيها أن تتشكل بـاإلرادة            

  .)2001 ،إبراهيم( .وأن تكون عضويتها إختياريةالطوعية 

الشخص المؤهل علمياً ومهارياً لكي يصبح قـادراً ومـسئوالً عـن             :  األخصائي اإلجتماعي

عملية المساعدة بكافة أبعادها حيث أنـه يملـك اإلعـداد العلمـي             

. والمعرفي والمهارات والقيم اإلجتماعيـة والجوانـب الشخـصية        

  )2005 ،البحر ، عبد المجيد،سليمان(

 فيمـا يتعلـق     ،وتشتمل على الموارد البشرية والمادية والتكنولوجية      :  الموارد

بالموارد البشرية فهناك عوامل متعددة تحدد حجم الموارد البـشرية          

ونوعيتها وأهمها العوامل السكانية من مواليد ووفيات وهجرة داخلية         

 الموارد المادية   أما .إلخ....والمستويات الصحية والغذائية   وخارجية

الطبيعية الموجـودة بـالمجتمع والتـي يمكـن          فيقصد بها الموارد  

إستثمارها وتشمل الثروات المعدنية وتـساقط الميـاه واألراضـي          

 فهـي كـل     ، و المـوارد التكنولوجيـة     .الزراعية والموارد المالية  

األساليب التقنية التي يمكن إستخدامها إلحداث تغير في قيمة المـادة           

  .)1995 ،مختار( .إلى مستقبليةلوك من حالة حاضرة أو الس

الخدمة االجتماعية 

  التنموية

ذلك النوع من الممارسة المهنية الذي يتعامل مباشرة مـع تحـديات             :

 ويساهم بإيجابية وفعالية في رفع مستوى المواطنين إقتصادياً         ،التنمية

 ،محمد(وإجتماعياً بإطراد في زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل          

2002(.   

المكان الذي يتم فيه اإلتصال بين المنتفع والنـسق المعنـي بتلقـي              :  المؤسسة

 ، عبـد المجيـد    ،سليمان( .الخدمة وإكتساب الخبرة وحل المشكالت    

  .)2005البحر، 



ه  

  ملخصال

  

هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى الدور التنموي لنقابة األخصائيين االجتماعيين والنفـسيين فـي              

افظتي بيت لحم والخليل وآفاق تطويرها، وعالقة هذا الموضوع ببعض المتغيرات وخـصوصاً             مح

أن هذه الدراسة جاءت بعد إحدى عشر عاماً على تأسيس نقابة األخصائيين االجتماعيين والنفـسيين               

   .والتي بات ينتمي لها عدد كبير نسبياً من المهنيين سواء في الحقل االجتماعي أم النفسي

  

عالجت هذه الدراسة الدور التنموي لنقابة األخصائيين االجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت            وقد  

 ولـم تتناولـه األبحـاث       ،لحم والخليل وآفاق تطويرها، باعتبارها موضوع حساس متعدد األبعـاد         

   . عدا بعض الدراسات القريبة إلى هذا المجال،الميدانية أو النظرية

  

 وقـد   ، الباحث بإستخدام المنهج الوصفي الكمي لمناسبته غـرض الدراسـة          ولتحقيق هذا الهدف قام   

 فقرة تم فحص صدقها وثباتهـا وتبـين         63 وقد تألفت اإلستبانة من      ،استخدمت اإلستبانة كأداة بحث   

  .)0 .9076( حيث بلغت قيمة الثبات الكلية ألداة الدراسة ،تمتعها بدرجة ثبات عالية

  

ي أجابت على أسئلة الدراسة بالنسبة لمعيقات الدور التنمـوي لنقابـة            وقد أشارت نتائج الدراسة الت    

األخصائيين االجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل سواء على مـستوى النقابـة أو               

 فقـد بلـغ     ، فإن درجة المعيقات كانت كبيـرة      ،"األخصائيين أنفسهم   " على المستوى الذاتي لألفراد     

 أما المعيقات على المستوى الذاتي      ، بالنسبة للمعيقات على مستوى النقابة     )60.3(المتوسط الحسابي   

أما بالنسبة إلنجازات النقابة على الصعيد التنموي في محافظتي         . )3 .70(فقد بلغ المتوسط الحسابي     

األخـصائيين  " بيت لحم والخليل سواء على مستوى مهنة العمل االجتماعي أو على مستوى األفراد              

 فقد بلغ المتوسط الحسابي لإلنجازات على مـستوى         ، فإن درجة اإلنجازات كانت متوسطة     ، "أنفسهم

 فقد  ، وكانت درجة اإلنجاز على الصعيد التنموي لمهنة العمل اإلجتماعي متوسطة          )2 .93(األفراد  

 ة وبهذا فإن النقابة لم تحقق أي إنجازات كبرى وإنما إنجازات محدود)18.3(بلغ المتوسط الحسابي 

  . و متوسطة

  

أما بالنسبة لدرجة المطالبة بتحقيق أفاق تطوير الدور التنموي لنقابـة األخـصائيين االجتمـاعيين               

 ،والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل على الصعيد التنموي فإن درجة المطالبة كانـت كبيـرة               

تائج العمل بـضرورة     حيث أراد المبحوثين من خالل هذه الن       ،)4 .01(حيث بلغ المتوسط الحسابي     

  .تحقيق هذه اآلفاق



و  

هذا وأشارت النتائج أن جميع الفرضيات التي تم وضعها قد قبلت بإسـتثناء المجـال الثالـث مـن                 

 والتي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الدور التنموي لنقابـة              ،الفرضية األولى 

 والخليل في مجال أفاق تطـوير الـدور         األخصائيين االجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم      

 وكانت الفـروق لـصالح      ،التنموي لنقابة األخصائيين االجتماعيين والنفسيين تعزى لمتغير الجنس       

 .الذكور
 

 ά= 0.05كذلك فقد أشارت الفرضية الخامسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى               

ين االجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحـم        في درجة معيقات الدور التنموي لنقابة األخصائي      

 وكانـت   ،والخليل في مجال معيقات الدور التنموي على المستوى الذاتي تعزى لمتغير التخـصص            

   . الذين تخصصهم علم نفساألعضاءالفروق لصالح 

  

ور وبهذا فإن الدراسة خرجت بعدة توصيات بناءاً على معطيات مطالبة المبحوثين بتطوير أفاق الد             

  : التنموي لنقابة األخصائيين االجتماعيين والنفسيين وكان من أبرزها

  

أن تستقل النقابة في عملها وتبتعد عن العالقات الشخصية وأن تـشكل النقابـة أداة ضـغط علـى                   

المؤسسة التشريعية لتطوير العمل في الحقل االجتماعي وأن تستحضر النقابة لمدربين ذوي كفـاءة              

 وأن تعمل على عقد ندوات تثقيفية لمنتـسبيها خـارج إطـار      ،تدريب لألخصائيين من أجل القيام بال   

 ، وأن ترفع النقابة الوعي بأهمية العمل النقابي لدى منتسبيها وترسيخ مفهـوم الديمقراطيـة              ،المهنة

 وأن تقوم النقابة بالتعاون مع مؤسسات المجتمـع  ،وتطبيق الشفافية ورفع المستوى المهني للمنتسبين     

 إضـافة إلـى أهميـة تفعيـل         ،ي قي سبيل تطوير العمل النقابي وحماية حقوق منتسبيها مهنياً         المدن

  التواصل ما بين النقابة ومنتسبيها وإستقدام النقابة للكفاءات المتخصصة التي تنقصها



ز  

The development role for the union of the social and psychological 
workers in Bethlehem and Hebron districts. And the ways of 
development. 
 
Abstract  
 
The objective of this current study is to identify the development role of the social and 
psychological workers in Bethlehem and Hebron districts. In light of the rapid changes that 
occurred to this field, the study aims to analyze the scope to enhance this development role 
owing to the fact that this study came after 11 years post to the establishment of the social 
and psychological workers union. Currently many professionals are affiliate members of 
the union in both the social psychological fields.  
 
This study addresses the development role of social and psychological workers in 
Bethlehem and Hebron districts and the scope to enhance this role taking into 
consideration the sensitivity of this role and the variable dimensions it entail. These 
variables were not addressed before by both the theoretical and the on field researches with 
the exception of few researches conducted in the past which addressed these variable 
dimensions. 
 
In order to achieve this objective, the researcher used the descriptive quantitative method 
which is the appropriate tool used for the purpose of the research. The questionnaire was 
used as the tool for the research. The questionnaire is comprised of 63 sections. These 
sections were analyzed in terms of their verification and accuracy and were found to be of 
high level of validity. The total degree of validation of the study tool was (0.9076) 
 
The results, which came out to answer the studies queries pertaining the obstacles of 
development role of the social and psychological workers in Bethlehem and Hebron 
districts whether at the union level and the individuals levels (the workers themselves). 
When the degree of the obstacles was high at both the union and individuals’ levels, then 
the mean was (3.60) and (3.70) respectively. Pertaining the achievements of the union at 
the development level at Bethlehem and Hebron districts whether at the social work level 
or at the individuals levels (the workers themselves), these achievements were mediocre. 
The mean for the achievements at the individuals’ levels was (2.93). The degree of 
achievements at the development level of the social work was also mediocre. The mean 
was (3.18). The analysis proves that the union did not achieve well but rather the union 
achievements were limited and mediocre. 
 
Pertaining the degree of the “demand” to increase the scope of the development role of the 
social and psychological workers in Bethlehem and Hebron districts at this level, when the 
demand degree was high, then the mean was (4.01) which showed a high percentage. The 
results showed that those who undertook the questionnaire longed for the great need to 
achieve this scope of development. 
 
Moreover, the results showed that the entire hypotheses placed were accepted with the 
exception the third field of the first hypothesis. This showed that there were variances with 
a statistical indicator for the degree of the development role of the social and psychological 
workers in Bethlehem and Hebron districts at the “gender variable”. These variances were 
for the advantage of the males. 



ح  

As well, for the fifth hypothesis showed that there were variances with a statistical 
indicator at the level α = 0.05 for the degree of the obstacles of development role of the 
social and psychological workers in Bethlehem and Hebron districts at the “career 
specialization variable”. These variances were for the advantage of members whom their 
field of specialization was in social science. 
 
To summarize, the study came out with several recommendations in response to the 
demands of those who under took the questionnaire and who requested the necessity to 
enhance the scope of the development for the social and psychological workers union. 
Among these requests are the following: The union should be independent and evade any 
misuse of the personal relations; The union needs to form a pressuring tool on the 
legislative organization in order to develop the work at the social field; The union should 
seek to attain skilled and professional trainers in order to provide the needed training for 
the workers; The union needs to arrange for educational conferences and workshops for the 
affiliates who are outside the profession; The union should raise the awareness for the 
importance of the union work for its affiliates and establish the meaning of democracy; 
The adoption of transparency and raising the level of proficiency of the unions’ affiliates; 
The cooperation between the union and the civil institutions in order to develop the union 
work and to safeguard affiliates rights ; The essential need to revive and activate the 
relation between the union and the affiliates and finally the continuous fetch for the 
professionals the union is lacking. 
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  الفصل األول

______________________________________________________  

  موضوع الدراسة وخلفيتها
  

  مقدمة 1.1

  

 جنباً إلى جنب مع بقية منظمات       الفلسطيني،يعتبر التشكيل النقابي من أهم تشكيالت المجتمع المدني         

 تأسـيس العمـل النقـابي        حيث إرتـبط   الفلسطينية،خرى العاملة في األراضي     ألالمجتمع المدني ا  

الفلسطيني قديماً منذ بدايات القرن الماضي بمعاناة الطبقة العاملة الفلسطينية وسعيها لرفـع الظلـم               

والحصول على الحقوق وتحسين شروط العمل ورفع األجور إلى المطالبة بأهداف سياسية بالضغط             

   .النقابيمن أجل سن تشريعات وقوانين تعترف بالحق في التنظيم 

  

ظل هذا العمل يتقدم وينمو مع الزمن وخالل فترات تاريخية حاسمة فـي ظـل وجـود األنظمـة                   

 اإلحتالل  ىالسياسية والعسكرية المتعاقبة في فلسطين إبتدءاً من األتراك إلى اإلنتداب البريطاني حت           

 عـام   للضفة حتـى   واألردني   لغزة إلى الحكم المصري     1948العسكري اإلسرائيلي لفلسطين عام     

 ومـا تـاله مـن    1994 السلطة الفلـسطينية عـام    ءإلى مجي  وإعادة إحتالل الضفة وغزة      1967

وبالرغم من اآلمال والطموحات التي بنيـت علـى قـدوم            .صراعات سياسية حتى وقتنا الحاضر    

 إال أن العمل النقابي بقي يعيش أزمة عميقـة ذات أوجـه عديـدة               ،السلطة الفلسطينية على األرض   

 وبتحقيق القليل من    ،مل النقابي وبسيطرة األحزاب والسلطة على النقابات المختلفة       العبتسيس  تمثلت  

ات الخاصة بالنقابات المختلفة مثل نقابـة األخـصائيين اإلجتمـاعيين           عالمطالب وعدم سن التشري   

 ولم تقـر أو     ،والنفسيين والتي ما تزال مسودة األنظمة والقوانين الخاصة بها في األدراج منذ فترة            

البطمة، (. حتى اآلن نتيجة األوضاع السياسية السائدة إضافة إلى عدم إلتئام المجلس التشريعي           تسن  

2007(.  
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 إضافة إلى   ،إذاً فالعمل النقابي الفلسطيني يعاني من العديد من اإلشكاليات واألزمات التي تعصف به            

 وعـدم إجـراء     ورفضه التخلي عـن المنـصب     محاولة البعض البقاء في رئاسة النقابات المختلفة        

شخصية وبنـاء عالقـات     اإلنتخابات الدورية وإستغالل البعض للمنصب في سبيل تحقيق مكاسب          

 أو حتى العمل على تحقيق      ،وإحتكارها على فئة محددة   شخصية واإلستفادة من السفريات الخارجية      

 لكثيـر مـن الالمهنيـة      أضف إلـى ذلـك ا      ،أهداف ورؤى تنسجم والمصلحة الخاصة للنقيب مثالً      

في صور التعامل المختلفة بين أقطاب الحركـة النقابيـة عامـة ومـا تعانيـه نقابـة            والالأخالقية

األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين من نفس الحالة من توجيه أصبع اإلتهام ألشخاص محَددين بعدم             

فاألصـل   ، اإلنجاز ي في حين هناك تيار يدع     ،اإلنجاز والسرقة والوقوف عائق أمام التطور والبناء      

أن تقوم نقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين بتنمية وتطوير أعضائها وقدراتهم المهنية والفكرية            

 وتقديم الحماية والمساندة وتشجيع المهنة والمطالبة بتطـوير األداء وجـذب الخـريجين              ،والوظيفية

قابي وأساليبه ونماذجه الحيـة      والتوعية بأهمية العمل الن    ،لإلنتساب إليها وتشجيع عملية التطوع فيها     

 وكيف إستطاعت الحركة النقابية أن تكون رائدة العمل الوطني          ،التغيير والتطور لألفضل  في عملية   

والثقافي من خالل إرسال البعثات والتدريب وتبادل الخبرات والمعارف والعلوم في الحقول المختلفة             

ابة بعمل مشاريع تنمويـة مـستدامة وجلـب          إضافة إلى قيام النق    .إلخ...خاصةوالحقل اإلجتماعي   

التمويل الغير مشروط وأن تمتاز بالشفافية والنزاهة واإلستقاللية بهذه الطريقـة تـستطيع النقابـة               

   .الوصول إلى دور تنموي وفعال على الساحة الفلسطينية

  

ية عامة ونقابة   بالكثير في داخل الحركة النقابية الفلسطين     من ما تم ذكره وهو ليس       لهذا وعلى الرغم    

كان ال بد من إجـراء هـذه        عاماً   11األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين خاصة والتي تأسست قبل        

في محافظتي بيت لحم    الدراسة التي توضح الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين          

ي للنقابة وأن حجم اإلنجـاز       حيث بينت الدراسة بأن هناك الكثير من معيقات الدور التنمو          ،والخليل

ومتوسط وأن المطالبة بتطوير هذا الدور كبيـرة        يعتبر محدود   " بيت لحم والخليل    " في هذه النقابة    

 ،وملحة من أجل الوصول بالنقابة بإعتبارها إحدى منظمات المجتمع المدني إلى رفـع المـستويات              

خصوصاً أن وجود هـذه النقابـة        و ،ومن أجل خدمة أعضائها المنتسبين وخدمة جمهور المنتفعين       

 األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في مختلف المحطات والمحافل سواء         أصبح الجهة الممثلة لجميع   

 ومما ال شك فيه أن هذا البحث تطلب الكثير من الجهـود             ،مستوى الفلسطيني أو حتى الدولي    على ال 

 أجل الخروج بهذه الدراسة في ظـل         حيث حاول الباحث تغطية أهم المحاور الرئيسية من        ،والبحث

 عدا ما تم عرضـه      ،عدم وجود دراسات من هذا النوع الخاص باألخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين         

   .من دراسات تقريبية في هذه الدراسة
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علماً أن المراجع في هذا المجال كانت قليلة وليست كتب بشكلها التقليدي المعروف والتـي تـسهل                 

عبارة عن كتب تتحدث عن تاريخ الحركة النقابية أو ورشات عمـل ونـدوات               فهي   ،عملية البحث 

 وأن المعلومات في هذا المجال تحمل أراء شخصية ووجهـات           ،ومؤتمرات وأوراق عمل ومقاالت   

 إضافة إلى توجه اإلهتمام بالنقابات العمالية أكثر        ،نظر وأبعاد سياسية ولكل باحث منظوره الخاص      

هذا حاول الباحث أن يعمل قدر المستطاع للوصول إلى أكثر المراجع أهميـة              ل ،من النقابات المهنية  

علماً أن للمراجع المستخدمة أهمية ومساهمة في هذه الدراسة والتي من المتوقع أن تقدم مادة بحثية                

  .جديدة
 

 مشكلة الدراسة2.1 

  

ين والنفـسيين  جتمـاعي إلنطالق تجربة نقابة األخـصائيين ا إمرور أكثر من عشر سنوات على  بعد  

 هذه التجربة والتطرق لدورها     التعرف على  أعتقد من األهمية بمكان      ،والتي تعتبر حديثة العهد نسبياً    

 خاصة أن هذه الدراسة تمثل نقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيـت              ،التنموي

جهـات األخـصائيين     لـذلك فـإن آراء وتو      ،لحم والخليل وهي مناطق هامة على خريطة فلسطين       

نحو الدور التنموي للنقابة وآفاق تطويرها هي حاجة ملحة سواء للتأكيد على             اإلجتماعيين والنفسيين 

  . أو الوقوف على مواطن الضعف وتصويبها،اإلنجاز واستمراريته

  

وبالتالي يمكننا القول أن مشكلة الدراسة تكمن في معرفـة الـدور التنمـوي لنقابـة األخـصائيين                  

 ومن ناحية أخرى معرفة أفاق      ،ماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل هذا من ناحية         اإلجت

   .تطوير هذه النقابة

  

   الدراسة  أهمية3.1

 فالنقابـات   ، التي تساعد في قيام دولة المؤسسات      زيعتبر الدور التنموي للعمل النقابي من أهم الركائ       

 وهذا  ، ودائم التطور  ، متقدم ،ة التنمية وبناء مجتمع مستقر    الفاعلة المؤثرة تلعب دورا مهماً في عملي      

 وخاصـة أن مـا ينـوي        ،دول العالم ما يثبته لنا التاريخ من خالل إنجازات النقابات في كثير من            

الباحث الوصول إليه هو تقديم فائدة نظرية لألخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين من خـالل عكـس               

يه سابقاً فـي     إضافة إلى تقديم بحث جديد لم يتم التطرق إل         ،هميتهاالنتائج التي توصل إليها ومدى أ     

كما ان الباحث سوف يحاول تقديم فائدة عملية من خالل توصيات هذه الدراسـة               ،هذا الحقل بالذات  

 ومن خالل معرفة أهم األدوات التي تساهم في تطوير الدور           ،التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع     

   .التنموي للنقابة
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   مبررات الدراسة4.1

  

  :تكمن مبررات الدراسة فيما يلي

  

 في بنـاء مؤسـساته      ثيرادعائم المجتمع وتساعد ك    مختلف أنواعها احد أهم   بتشكل النقابات    •

 وبمـا أن نقابـة األخـصائيين        ،والرقي بأفراده، وإحداث عملية التنمية بمفهومها الـشامل         

نقابات وتمثل شريحة كبيرة من خريجي      االجتماعيين والنفسيين هي جزء ال يتجزأ من هذه ال        

  . برزت الحاجة لدراسة دورها وتأثيرها في العملية التنموية،العلوم االجتماعية في فلسطين

جود درسات تناولت دراسات تناولت موضوع الدور التنمـوي لنقابـة األخـصائيين             وعدم   •

  .اإلجتماعيين والنفسيين تحديداً وآفاق تطويرها

 .سة استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في تخصص بناء المؤسسات إجراء هذه الدرايتم •
 

  الدراسةأهداف 5.1 

  

هدف هذه الدراسة الدراسة إلى رصد بيانات وتحليل منهجي من أجل التعرف على الدور التنمـوي              ت

 عامـة وأهـداف      حيث تم وضع أهداف    ،والنفسيين وآفاق تطويرها  لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين    

  : كما يليخاصة وهي

  

  :عامةأهداف 1.5.1.

  

 باإلضافة إلـى    ،التعرف على الدور التنموي لنقابة األخصائيين االجتماعيين       إلى   تهدف هذه الدارسة  

  .معرفة آفاق تطوير هذه النقابة
 

  :خاصةأهداف  2.5.1 .

  

   :أتيحيث تكمن األهداف الخاصة فيما ي
 

 ن االجتماعيين في محافظتي بيت لحـم      لتعرف على معيقات الدور التنموي لنقابة األخصائيي       •

  .والخليل

على انجازات الدور التنموي لنقابة األخصائيين االجتماعيين في محافظتي بيت لحـم   تعرف •

 .والخليل



 5

التعرف على آفاق تطوير نقابة األخصائيين االجتماعيين محافظتي في بيت لحـم والخليـل               •

  .على الصعيد التنموي

  

  أسئلة الدراسة  6.1
 

  :الدارسة إلى اإلجابة عن التساؤالت التاليةتهدف 

  

ما هي أهم معيقات الدور التنموي لنقابة األخصائيين االجتماعيين والنفسيين في محـافظتي              •

  بيت لحم والخليل ؟

معيقات الدور التنموي لنقابة األخـصائيين االجتمـاعيين والنفـسيين فـي            ما هو مستوى     •

 محافظتي بيت لحم والخليل ؟

 محـافظتي بيـت لحـم     فـي نجازات نقابة األخصائيين االجتماعيين والنفسيين ما هي أهم ا    •

 والخليل على الصعيد التنموي ؟

 انجازات نقابة األخصائيين االجتماعيين والنفـسيين محـافظتي بيـت لحـم             هو مستوى ما   •

 والخليل على الصعيد التنموي ؟

مـاعيين والنفـسيين فـي      ما هي أهم آفاق تطوير الدور التنموي لنقابة األخـصائيين االجت           •

  محافظتي بيت لحم والخليل ؟

 المطالبة بتحقيق آفاق تطوير الدور التنموي لنقابة األخصائيين االجتمـاعيين           هو مستوى ما   •

  والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل؟

هل يختلف الدور التنموي لنقابة األخصائيين االجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم             •

 ، الحالة العملية  ، التخصص ، المؤهل العلمي  ، العمر ، مكان السكن  ، باختالف الجنس  والخليل

  .  وموقع النقابة، نوع المؤسسة،عدد سنوات الخبرة العملية

  

  فرضيات الدراسة  7.1

  

   :لإلجابة عن أسئلة الدراسة صاغ الباحث مجموعة من الفرضيات وهي كما يلي

  

 الحـسابية   متوسطاتال في 0.05= المستوى   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند        ال •

جتمـاعيين والنفـسيين فـي      إل الدور التنموي لنقابة األخصائيين ا     إليجابات المبحوثين حول  

  .محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير الجنس
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 الحـسابية   متوسطاتال في 0.05= ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          •

جتمـاعيين والنفـسيين فـي      إل الدور التنموي لنقابة األخصائيين ا     إليجابات المبحوثين حول  

  .محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير مكان السكن

 الحـسابية   متوسطاتال في 0.05=  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         ال •

فـي  جتمـاعيين والنفـسيين     إل الدور التنموي لنقابة األخصائيين ا     إليجابات المبحوثين حول  

  .تعزى لمتغير العمر محافظتي بيت لحم والخليل

 فـي المتوسـطات الحـسابية    α = 0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        •

 الدور التنموي لنقابة األخصائيين االجتمـاعيين والنفـسيين فـي           إليجابات المبحوثين حول  

 .محافظتي بيت لحم والخليل تعزى المؤهل العلمي

فـي المتوسـطات الحـسابية     α  =0.05  ذات داللة إحصائية عند المستوىال توجد فروق •

الدور التنموي لنقابة األخصائيين االجتمـاعيين والنفـسيين فـي          إليجابات المبحوثين حول    

 .تعزى لمتغير التخصص محافظتي بيت لحم والخليل

بية  فـي المتوسـطات الحـسا   α = 0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        •

لدور التنموي لنقابة األخصائيين االجتمـاعيين والنفـسيين فـي          إليجابات المبحوثين حول    

 .محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير الحالة العملية

  فـي المتوسـطات الحـسابية   α = 0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        •

خصائيين االجتمـاعيين والنفـسيين فـي       الدور التنموي لنقابة األ   إليجابات المبحوثين حول    

 .محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة العملية

فـي المتوسـطات الحـسابية     α = 0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى •

الدور التنموي لنقابة األخصائيين االجتمـاعيين والنفـسيين فـي          إليجابات المبحوثين حول    

  . بيت لحم والخليل تعزى لمتغير نوع المؤسسةمحافظتي

 فـي المتوسـطات الحـسابية    α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         •

الدور التنموي لنقابة األخصائيين االجتمـاعيين والنفـسيين فـي          إليجابات المبحوثين حول    

  . النقابةمكانمحافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير 

  

  الدراسةحدود  8.1

  

  :لقد تم إجمال حدود الدراسة بالحدود األتية

  

 . محافظتي بيت لحم والخليل:المكانيإلطار ا •
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  .2008-1997الفترة ما بين : االطار الزماني •

بيت لحم    األخصائيين االجتماعيين والنفسيين المسجلين في نقابتي محافظتي       :البشرياإلطار   •

  .والخليل

  

  قات الدراسة يمع 9.1

  

   :يلياحث بعض المعوقات تمثلت فيما واجه الب

  

الصعوبة في تحديد مواعيد دقيقة مع األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين من اجل تعبئة اداة              •

  .الدراسة واستالمها وذلك بسبب ضغط العمل وضيق الوقت

  .قلة المراجع العربية واألجنبية حول نقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين •

ى الـضفة    الكتروني لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين على مستو       عدم وجود موقع   •

  .الغربية وكذلك لفرع النقابة في محافظة الخليل

  .سات كافية حول موضوع الدراسة سواء عربية أو اجنبيةراعدم توفر مراجع ود •

  .الكثير من النشاطات والبيانات الخاصة بالنقابة لم تكن موثقة بالشكل الصحيح •
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  الفصل الثاني

______________________________________________________  

   والدراسات السابقةاإلطار النظري
  

  اإلطار النظري  1.2

  

 بما يخـدم هـذه      والنقابات المهنية بشكل خاص    بشكل عام     وتعريفها يتناول هذا الجزء نشأة النقابات    

   .لتعليق عليهاالدراسة اضافة الى عرض للدراسات السابقة وا

  

  :النقابات. 1.1.2

  

مع الثورة الصناعية وظهور المشروعات الضخمة في أوروبا التي راحت تستخدم آآلف العمال في              

 جعلت العمال الذين أحسوا بالحرمان بالوقوف من أجـل الـدفاع عـن              ،ظروف عمل سيئة للغاية   

 حيث  ،وتحسن من شروط العمل    فكانت النقابات هي الواجهة التي ستحمي هذه المصالح          ،مصالحهم

 وذلك من خالل القـانون الـذي        ،أن أولى الدول التي قبلت بمشروعية النضال النقابي كانت إنجلترا         

 ومع ذلك سمح البرلمان اإلنجليـزي       ،م والذي رافقته بعض المخاوف والتحفظات     1875 صدر عام 

  .لحصول على حق تأسيس النقاباتللعمال با

  

م 1852 أن النقابات منظمات قانونية، و في عام         ماساشوستس األمريكية عتبرت والية   م إ 1842في  و

 فإنه إثـر المـؤتمر   1848  أيلول3آب وحتى  25وفي  ،تم تأسيس نقابة عمال الطباعة في أمريكا

التي طالبت بجعل مدة العمل اليومي      ) تآخي العمال (ألمانيا تم إِِقامة منظمة     / الذي تم عقده في برلين    

 فإنه تم إنشاء التعاونيات لإلنتاج واالستهالك وصناديق مؤازرة العمال المتنقلـين             كذلك ،ساعات 10

  ).1995، إبراهيم( .ومراكز لإلستخدام وصناديق إعانة المرضى والمساعدة في حاالت الوفاة
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إذاً هكذا بدأت الحركة النقابية نشاطها من أجل الوصول إلى أهدافها حيث ظلت تمتد إلى ما وصلت                 

   .لها قوانينها الخاصة بهاوم وأصبحت إليه الي

  

   : تعريف النقابة.2.1.2

  

 وقـد   ،"مؤسسة خاصة تجمع بين مجموعة من األشخاص بهدف الدفاع عن مـصالحهم              " :النقابة

أن مصدر النقابة هو إيجاد مؤسسة دائمة للمستخدميين والعمال بهدف الدفاع           " عرفها آخرون على    

جماعة منظمـة   " ناصيف نصار بأنها  .  وقد عرفها د   ."ملهم  عن مصالحهم أوتحسين شروط عقد ع     

 غايتها الدفاع عن مصلحة العامل والسعي الى تحـسين          ، بالمعنى الواسع لكلمة عامل    ،من العمال 

   .)1995،الصمد (." فهي تجمع مهني إقتصادي إجتماعي،أوضاعها

  

ضو مجلس نقابة األطباء    زيد حمزة وهو وزير سابق في المملكة األردنية الهاشمية وع         . ويوضح د 

سابقاً في ورقة عمل تحت عنوان العضوية اإللزامية الفرق بين النقابات العمالية والنقابات المهنيـة               

المتداول عالمياً هو للتجمعات العمالية وليس المهنية التي تسمى عادة          " النقابة  " حيث أوضح أن إسم     

   .إتحادات أو جمعيات أو روابط

  
ية تجمع أولئك الذين يعملون في صناعة معينة كعمال الفحم مـثالً وهـؤالء تـربطهم                فالنقابة العمال " 

مصالح واحدة ال بد من الدفاع عنها والمطالبة بتحسين ظروف العمل ورفع األجور وتأمين الرعايـة                

 أما مصالحهم فقـد     ، أما النقابة المهنية فهي تجمع أصحاب الشهادات العلمية لمهنة ما          ،إلخ....الصحية

   .)2003 ،الرنتاوي(". تعارض وتتناقض وليست بالضرورة واحدة أو موحدة كشهاداتهم ت

  

مركز الديمقراطيـة   ( .)قانون النقابات ( ."بأنها أي تنظيم مهني يشكل وفقاً للقانون        " وعرفت النقابة   

   .)2007 ،وحقوق العامليين في فلسطين

  

  :مفهوم العمل النقابي. 3.1.2

  

 هذه العالقة المحكومة بمجموعة مـن المـصالح         ،ابي من طبيعة عالقات العمل    تنبع فكرة العمل النق   

 حيـث مـن الممكـن أن    ، مثل العمال أو الموظفين أو أرباب العمل أو الدولـة      ،لألطراف المختلفة 

يتعرض أي طرف من وقت آلخر للتهديد أو الضرر من قبل الطرف اآلخر، عالوة على هذا فـإن                  

ريعات لتنظيم جوانب العالقة والتي يمكن أن تنـتقص مـن مـصالح أو              الدولة أيضا تقوم بسن التش    
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حقوق أحد الطرفين تجاه اآلخر، فالدولة قد تكون هي صاحب العمل أي الطرف الثاني فـي عقـد                  

 فـالمهنيون الـذين يقـدمون       ، والتي تحكم بتشريعات معينة كقانون الخدمة المدنية       ،الوظيفة العامة 

تربطهم مصالح مشتركة تتمثل في الدفاع عـن المهنـة وتطويرهـا            ر  أعمالهم وخدماتهم مقابل أج   

 من هنا نجـد أن العمـال والمـوظفين          ،واإلرتقاء بها وتشجيعها وحمايتها بموجب تشريعات الدولة      

العامين وأصحاب المهن يشكلون تجمعات الدفاع الخاصة بهم أو النقابات من أجـل الـدفاع عـن                 

 حيث أن النقابات تجمـع كلمـتهم وتوحـدهم          ،و أمام الدولة  حقوقهم ومصالحهم أمام أرباب العمل أ     

وتطالب بحقوقهم حيث أن دور العمال والموظفين ال يكون مؤثراً دون أن تكون هناك هيئة أو تجمع                 

  .يعبر ويدافع عن مصالحهم

  

 و الذي هو    ،لقد ضمنت المواثيق الدولية وحقوق اإلنسان بأن للعمال الحق في التشكيل النقابي الحر            

 فالعامل الفـرد ال يـستطيع أن   ،لضمانة التي تساهم دون وقوع العامل فريسة سهلة أمام اإلستغالل      ا

 لذلك عملت المواثيق الدولية على كفالة حق اإلنسان فـي التنظـيم             ،يقف أمام اإلدارة أو رب العمل     

ستهدف الـدفاع    فالعمل النقابي ي   ، فالحقوق والمصالح النقابية متنوعة ومختلفة     ،النقابي واعتبرته حق  

 يستهدف العمل النقابي إجبار أصحاب العمل على        ، ففي العالقة مع أصحاب العمل     ،عنها أو تحقيقها  

التفاوض مع ممثل العمال والوصول إلى إتفاقيات جماعية تضمن أجور مجزيـة وشـروط عمـل                

لتـشريعات   فالعمل النقابي يستهدف الـدفع بإتجـاه سـن ا          ، أما في مجال العالقة مع الدولة      ،مقبولة

فالعمـل   ،والقوانين التي تضمن حقوق ومصالح العمال والموظفين العامين وحرية العمل النقابي لهم           

أهمية التضامن العمـالي    والنقابي يعمل على زيادة الوعي بين العمال وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم           

  .)2004 ،شاهين (.في مواجهة أصحاب العمل والسلطة

  

لى عاتقها دراسة مشكالت العمل اليومي واألجور والعمل على توسـيع مجـال             إذاً فالنقابات تأخذ ع   

 ،التأمينات اإلجتماعية والضمانات اإلجتماعية والعمل ضد العوز والبطالة ومكافحة الفقر والمـرض           

 و العمل على كسب المزيد من الحقوق المطلبية والحريات النقابية مـن خـالل قيـادة النـضاالت                 

 .إضرابات وقد تصل الى اإلنتفاضة هذا بما يخدم المصلحة العامة         وإحتجاجات  وتطوير أشكالها من    

  .)2006 ،مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين(

  

و من أهم األعمال التي تقوم بها النقابات وخصوصاً فيما يتعلق بتحـصيل األجـور والتـشريعات                 

أو المهنين هي أنهـا تـشمل جميـع         وغيرها من تحصيل الحقوق التي تخص العمال أو الموظفين          

 .المنتسبين للنقابة وغير المنتسبين لها فتحصيل الحقوق ليس حكـراً علـى المنتـسب دون غيـره                

  .)1995،ابراهيم(
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 ويجب أن يقدم وفق معايير الحكم الرشيد        ،نقابي أن يكون ديمقراطي ومستقل    واألصل في التنظيم ال   

اإلنتخابات في الهيئات العليا والدنيا للنقابة يتم تـشكيلها        المتمثل في التفويض والمحاسبة والمشاركة ف     

   .)2000 ،حمايل( .وفق اإلنتخابات من قبل المنتسبين مباشرة أو من قبل ممثليهم المنتخبين

  

   :المركز القانوني للنقابة. 4.1.2

  

موعـة  تصنف النقابة قانونياً بأنها مؤسسة إجتماعية خاصة حيث أن قيامها مرهون بجماعـة أو مج              

تهدف إلى الدفاع عن حقوقها ومصالحها الخاصة التي تنحصر في إطار مهنة معينة وأن الدولـة ال                 

 فهي لهـا    ، وأن بنائها مرهون بجهود الساعين إلى إنشائها       ،تقوم بإنشائها وإنما تعطي الترخيص لها     

 هذه النقابـات ال      كما أن  ،صفة إعتبارية وتستقل بإدارتها فال دخل للدولة بتسمية أو تعيين األعضاء          

تملك حق السلطات العامة وان اإلنتسلب لها هو حق شخصي وإداري حر غير إجباري مـن قبـل                  

   .)1995 ،إبراهيم( .الدولة

  

   :ومن ميزات النقابة. 5.1.2

  

 وأن  ،كما أن النقابة تتميز إن إنشائها ليس حكراً على اإلجراء بل هو جائز ألرباب العمـل أيـضاً                 

أن يبقى ضمن إطار حماية المهنة ورفع مستواها والدفاع عـن مـصالحها وال              عملها مفروض فيه    

 وال تضم النقابة إال أشخاصاً يمارسون       ،يجوز للنقابة أن تتعدى نطاق عملها وهدفها للعمل بالسياسة          

 ولكن ليس ضرورياً أن تضم النقابة جميـع العـامليين فـي المهنـة               ،مهنة واحدة أو مهناً متشابهة    

  .)1995 ،براهيمإ( .الواحدة

  

 ،ومن وجهة نظر الباحث هذا ما نراه قائم وموجود في نقابة األخصائيين اإلجتمـاعيين والنفـسيين               

   .حيث أن ما ذكر أعاله تم تطبيقه بالفعل ولو بالحد األدنى

  

  :ة بين النقابة والمنتسبيين لهاالعالقة المتبادل. 6.1.2

  

  :ا فيتتمثل العالقة بين النقابة والمنتسبين اليه

  

تقوم بين النقابة كشخص معنوي والمنتمين إليها كأشخاص طبيعيين عالقات قانونيـة مـن               •

  :مقتضاها نشوء حقوق للمنتسب تجاه النقابة وقيام موجبات عليه إزاءها
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o  ـ  ــ تبدأ حقوق المنتسب عند حضور إجتماعات الهيئة العام        :حقوق المنتسب ق ـة وح

  .بات وكذلك اإلنسحاب من النقابةعلى الحساواإلطالع  مجلس النقابة وإنتخاب أعضاء

o  وبعـدم   يتوجب على المنتسب للنقابة أن يلتزم بالقرارات التي تتخذها       :موجبات المنتسب

عقد العمل الجماعي الذي أبرمته مع رب العمل وبصورة خاصة موجـب دفـع               عرقلة

ن إلدارة مالية    كما أنه ضما   ،اإلشتراك الذي يعبر عن مدى تعلق المنتسب للنقابة بالنقابة        

 ويجب أن يتسم دفع اإلشتراك باإلنتظام واإلسـتمرارية وتـؤمن           ،مستقلة وسليمة للنقابة  

  .جباية اإلشتراك بواسطة أمين الصندوق
 

   : النقابة على األعضاء في أكثر من مظهرسلطة تتضح :سلطة النقابة على األعضاء •

  

o  ن ال يأتمرون بأمر النقابـة وال        سلوكي في مواجهة األعضاء الذي     – تأديبي   :المظهر األول

  .يتقيدون بقراراتها

o  يتجلى في العمل التنظيمي للمهنة الذي يظهر في إبرام العقـود الجماعيـة            :المظهر الثاني 

 وأن العمل التنظيمي يفتح للنقابة مجاالً       ،بينها وبين رب العمل والهادفة إلى تنظيمم العمل       

   .نين اإلجتماعيةفي إبداء رأيها في مشاريع وإقتراحات القوا

  

 بدون وكالة عن المنتسب إذ أن وكالتها مستمدة مـن           ،كما يحق للنقابة التقاضي في الدعاوي المهنية      

 أن سلطة النقابة ليست سلطة مطلقة وإنما هي سلطة مقيدة باألنظمة والقوانين والنظـام               إال ،القانون

   .)1995 ،إبراهيم( .العام

  

   :وسائل العمل النقابي. 7.1.2

  

يعتبر اإلضراب والتفاوض الجماعي من أهم وسائل العمل النقـابي مـن أجـل تحقيـق الغايـات                  

والمطالب النقابية حيث تلجأ النقابات إلى هذه الوسائل من أجل الحصول على مطالبها وعادةً تعتبر               

  .هذه الوسائل آخر ما تلجأ إليه النقابات حتى تحقق أهدافها

  

م ممثلوا العمال أو النقابة أو اإلتحاد بتمثيـل العمـال أو             ويعني أن يقو   :التفاوض الجماعي  •

المهنيين أو الموظفين العاملين من خالل التفاوض مع صاحب العمل أو أصحاب العمـل أو               

 بحيث يكون ما تم التوصل إليه من إتفاق أو نتائج ملزماً للطرف الممثل من قبـل                 ،الحكومة

وى القطر وتكون اإلتفاقية الجماعية ملزمـة        والتفاوض الجماعي قد يكون على مست      ،النقابة
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 وقد يكون التفاوض على نطاق محلي أو إقليمي وتكون اإلتفاقيـة ملزمـة              ،على هذا النطاق  

وقد كفلت اإلتفاقيات الدولية الحق في التفاوض الجماعي والحيلولـة دون            .على هذا النطاق  

من ممارسة وسـيلة التفـاوض      المس أو عدم السماح من قبل السلطات العامة لهذه النقابات           

في مجال التفاوض الجماعي من التأثير والـضغوط          وكذلك حماية جهود النقابات    ،الجماعي

   .)2004 ،شاهين( .أو التحكم

  

يعني اإلضراب قيام العاملين أو العمال أو أصحاب المهن بالتوقف المؤقت عن             " :اإلضراب •

 وقد يؤدي اإلضراب إلـى      ."دافهم  العمل بشكل جماعي كوسيلة ضغط تهدف إلى تحقيق أه        

 ويـتم   .آثار سلبية تؤثر على عملية اإلنتاج كوسيلة تهدف إلى تحقيق األهداف المتوخاه منه            

 .اللجوء لإلضراب نتيجة تعثر المفاوضات أو فشلها مع أصحاب العمـل أو حتـى الدولـة               

س عمليـة    إال أن الحق في اإلضراب هو جائز ولكن بقيود واإلضراب لي           .)2004 ،شاهين(

 فالعهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية يـشترط ممارسـة            ،مطلقة

 الخـاص بـالحقوق اإلقتـصادية       العهد الدولي ( .اإلضراب وفقاً للقوانين المحلية في الدولة     

   .)1966 ،واإلجتماعية والثقافية

  

  فهوم النقابات المهنيةم2.2 

  

  :مفهوم النقابات المهنيةفيما يأتي مجموعة تعريفات ل

  

 نوعـاً    تعتبر النقابات المهنية   تجاهإلحسب هذا ا  وب ، كجماعة مصلحة   النقابات المهنية  تعرف •

غالباً مـا تعبـر     و ،فاع عن مصالح أعضائها وحمايتها    نواع جماعات المصالح تنشأ للد    أمن  

 وفـي   ، إضافة لتقديمها خدمات عامـة للمجتمـع       عن مصالح إجتماعية إقتصادية متجانسة    

بأنها جماعات خاصة للدفاع عـن مـصالح        " تعريف الموسوعة الدولية للعلوم اإلجتماعية      

 وتعتبر النقابات المهنية جماعة من جماعات المصالح المنظمـة التـي            ،مشتركة ألعضائها 

 فـال يمكـن     ،تقوم على أساس مهني تتميز بوجود تنظيم شديد األحكام إلعتبارات قانونيـة           

إلخ أن يمارس مهنته في أغلب الدول ما لم يكن عضواً في النقابـة              ....للطبيب أو المحامي  

  ). 2000 ،حمايل( .الخاصة بمهنته

التوصيف المتقدم   حيث أن    ،تعرف النقابات المهنية كمؤسسة من مؤسسات المجتمع الممدني        •

للنقابات المهنية يعتبرها جزًأ من مؤسسات المجتمع المدني ويراها مؤسسات تقـوم علـى              

 معينة مؤداها أن األفراد مواطنون ذو مصالح خاصة وأغراض متنوعة ومتعددة فـي            فلسفة
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 بمعنى أن النقابـات     ، وهو حماية المجتمع المدني من سطوة الدولة       ،إطار وحدة الهدف العام   

 وهياكـل   ، وذات تنظيم معترف به    ،المهنية مؤسسة لها قوانينها الخاصة بها ولها إستقاللها       

 وتقوم بدور ذي أهميـة فـي        ،مؤسسة لها أهدافها الخاصة والعامة    تنظيمية متسلسلة وهي    

   .)2000 ،حمايل( .توسط العالقة بين المواطن والدولة

يعتبر بعض الباحثين أن النقابات       حيث ،تعرف النقابات المهنية بإعتبارها مؤسسة إجتماعية      •

ام بين اإلجتماعي    إال أنهم ال يؤمنون بالفصل الت      ،مؤسسة من المؤسسات اإلجتماعية الخاصة    

فلها دور إجتماعي يتمثـل     "  إذ قد تقوم النقابات المهنية بدور سياسي وإجتماعي          ،والسياسي

 وإن إعتبـار    ،" وتلعب دوراً سياسـياً كقـوة      ،في الحفاظ على حقوق األفراد المنتمين إليها      

 ،خاصاً بها ال يعني أنها ال تلعب إال دوراً        " النقابات المهنية مؤسسة من المؤسسات الخاصة       

بل على العكس فإن من بين أهداف المؤسسات الخاصة اإلهتمام بالمصلحة العامة باإلضافة             

   .)2000 ،حمايل( ."الى إهتمامها بمصلحة الفئة التي تمثلها 

منظمات عامة تتمتـع بالشخـصية      "  حيث تعرف بأنها     ،التعريف القانوني للنقابات المهنية    •

 وتتكون من جميع أبناء المهنة الذين ينضمون إليهـا          ،لعامالمعنوية وبعض سلطات القانون ا    

 وتمثيل أبناء المهنة لدى السلطات      ، وتستهدف تنظيم أداة المرافق العامة المهنية      ،في األغلب 

 ." وتدار بواسطة أبناء المهن أنفسهم عن طريق مجالس يختارون أعضائها من بينهم              ،العامة

   )2000،حمايل(

  

  :ؤسسي للنقابات المهنيةاإلستقالل الم .1.2.2

  

ية منظمة أهمية كبيرة ألنه يمنحها حريـة العمـل دون معوقـات أو              أليمثل اإلستقالل المؤسسسي    

 ، بحيث تتمتع بمرونة الحركة بعيداً عن أية تبعية أو خضوع ألية جهة خارجيـة              ،مؤثرات خارجية 

التفاوت قد يؤثر علـى فعاليـة        إستقاللها المؤسسي وهذا     بين متوسطات والنقابات المهنية قد تتفاوت     

وتعتبر النقابات مستقلة من خالل معالجة إستقاللها المالي ومعالجة إستقالل النقابـات عـن               ،دورها

وهذا ما حـصل فـي نقابـة         .)2000 ،حمايل( .الحكومة ومعالجة إستقاللها عن األحزاب السياسية     

   .األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين

  

جماعة من األشخاص أو لمجموعـة مـن        لبالشخصية المعنوية للنقابة أو     حيث أن المشرع يعترف     

ن للجماعة وجود مستقل ويتميز عن األشخاص الطبيعيين المكونين لها أو القائمين            وك ي األموال عندما 

 حيث تبرز شخصية النقابة المعنوية تمكيناً لهـا مـن حمايـة             ،بإدارة أموالها وعن أموالهم الخاصة    

 ذلك أن النقابة ترقى إلى نوع مـن التنظـيم   ،ورفع مستواها والدفاع عن مصالحهاالمهنة وتشجيعها   
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القادر على اإلعراب عن إرادة ذاتية قائمة على المشرع القانوني فهي ليس جماع إلرادات أعـضاء                

 كذلك فإن إنضواء عدة نقابات في إتحاد نقابي فإن هذا اإلتحاد أيضاً يصبح يتمتع بالشخصية                ،النقابة

 ويترتب على اإلعتراف التشريعي للنقابة بالشخصية المعنوية نتائج هامة تتمثل في كونهـا              ،نويةالمع

 . فيكون لها الميزانية القانونية والذمة الماليـة وأهليـة التقاضـي           ،تتمتع بالحقوق وتتحمل الموجبات   

   .)1995،إبراهيم(

  

  :طية النقابات المهنية و عالقتها بالمجتمع المدني والديمقرا2.2.2.

  

حقـوقهم  فالنقابات المهنية هي منظمات طوعية حديثة هدفها تنظيم العمال في السعي إلى حماية و               " 

 فالنقابات منذ بروزها تعتبر عنصراً هاماً في تغيير         ،"ضمانها والمشاركة في الحياة العامة    وحرياتهم  

اماً فـي تحقيـق المكاسـب        وقد لعبت دوراً فاعالً وه     ،العالقات اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية   

 كذلك فان النقابات عملت علـى سـن         ،السياسية واإلقتصادية في مجاالت حقوق التعليم واإلنتخابات      

 ،التشريعات والقوانين وقواعد العمل واإلنتاج وحماية الطبقة الضعيفة في جميع الدول الديمقراطيـة            

راطية والقانون في الدول الديمقراطية     فالمكاسب التي يتم تحقيقها تدرج عند الحديث عن تطور الديمق         

بناءاً على ما سبق ذكره يمكن أن نعتبر أن النقابات هـي الحركـة األساسـية المكونـة                   .في العالم 

يعني مجموع التنظيمات المجتمعية الفاعلة المعنيـة       "  و الذي  ،للمجتمع المدني حسب تعريفه األبسط    

كومية والمؤسسات األهلية والمجالس واألحزاب     بثبات وتطور الديمقراطية مثل المؤسسات غير الح      

السياسية ووسائل اإلعالم والشرائح ذات التعبير التنظيمي التي يستطيع المواطن بواسطتها أن يعمل             

ويعبر عن نفسه ويشارك ويجابه خطر تعسف الدولة أو تضخم سـلطتها علـى حـساب حقوقـه                  

  ."وحرياته

  

 األبرز واألهم في تكوين النظام الديمقراطي أو الشرط         و تعتبر منظمات المجتمع المدني هي الرمز      

 كما شاع في األدبيات السياسية      ،األساسي في التحول الديمقراطي في نظام الحكم الموجود في الدولة         

 حيث أن هذه األدبيات هي التي ساهمت في بث         ،)الشمولية(وخصوصاً فيما سمي بالدول اإلشتراكية      

 ،الـصالح (.في تحليل الواقـع الـسياسي     " مفهوم الدولة "  بعد أن ساد   الوعي بمفهوم المجتمع المدني   

ولقد ساهمت النقابات المهنية خاصة النضال النقابي بشكل عام فـي بنـاء الديمقراطيـة                .)1997

  : لإلعتبارات التالية

  

  .بعث الوعي بحقوق المواطنة •
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لمساواة في الحقـوق    المساهمة في توسيع القاعدة الجماهيرية للنظام الديمقراطي من خالل ا          •

  .اإلجتماعية

تشكل النقابات حراك إجتماعي نشط ومستمر أمام الدولـة التـي قـد تجيـر الديمقراطيـة                  •

  .)1997،الصالح. (لصالحها

  

  : النقابات والعمل السياسي3.2.2.

  

الخطأ الفادح أن تتبنى قيادة النقابة المواقف السياسية كما في األحزاب دون العودة إلـى أعـضاء                 " 

نقابة مما يؤدي بالتالي إلى زعزعة وحدة وترابط النقابة ويجعلها عرضـة لإلضـعاف وإسـتمالة        ال

   ."األعضاء إلى جانب خصوم النقابة 

  

فالنقابات تأخذ على عاتقها مهام النضال اليومية والمتمثلة في تقديم الخدمات الصحية واإلجتماعيـة              

 فهـي   ،فيدين سواء كانوا أعضاء أو غير أعضاء      والثقافية وغيرها من الخدمات ألكبر فئة من المست       

تسعى لدراسة مشكلة العمل واألجور وزيادتها وتقليص وقت العمل ومواكبة التغيرات اإلجتماعيـة             

 فالنقابات تختلف عن األحـزاب الـسياسية ألن         ،واإلقتصادية من أجل الوصول إلى تحقيق األهداف      

منع تحالف النقابات مع األحزاب السياسية فـي         وهذا ال ي   ،األحزاب تعمل من أجل الوصول للسلطة     

 فالنقابات بـدورها تقـوم      ،إطار القانون والتحالف معها من أجل خدمة المصالح المشتركة للطرفين         

بالتأثير في السياسات اإلجتماعية واإلقتصادية كالضغط على المجلس التشريعي من أجل إصدار أو             

   .عضاءهاتعديل مواد تشريعية ذات صلة بالجمهور أو أ

  

فالمنظمة السياسية ليست حزباً سياسياً واليجوز تحميلها مهام حزبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة              

وهذا ال يتنافى مع كون المنظمة النقابية هي جزء          .تتناقض أو ال تنسجم مع جوهر مهامها األساسية       

 أحـد أشـكال النـضال       من التشكيل الوطني ومنظمات المجتمع المدني فقد كانت الحركة النقابيـة          

   .)2006 ،الطقز( .والتحرر الوطني عبر التاريخ الفلسطيني

  

   : النقابات العمالية والمهنية4.2.2.

  

إن الفرق والتمايز بين النوعيين من النقابات واضح من حيث أساس إنتمـاء العـضو واألهـداف                 

 فالنقابات العمالية أغلب من     ،وشروط اإلنتماء ونطاق المصالح التي يمثلها كل نوع من هذه النقابات          

 بينما النقابات المهنيـة     ، كما أن العضوية فيها ليست إلزامية      ،ينتمي إليها من الطبقة العمالية الكادحة     
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 ،تعبر عن أعضاء يحملون خصائص الطبقة الوسطى والعضوية إلزامية فيها فـي أغلـب الـدول               

ال تضع قواعد ممارسة المهنـة ومحاسـبة        والنقابات العمالية تتسم بسمة المصالح الفردية البحته و       

   . كما هو الحال في النقابات المهنية،العضو

  

وال ) جامعي(إضافة لذلك فإنه يشترط فيمن يريد اإلنضمام الى النقابات المهنية مستوى علمي معين              

 أنها   وكذلك فإن النقابات المهنية تختلف عن العمالية في        ،يشترط ذلك في اإلنضمام للنقابات العمالية     

تقوم بمهمة تأديب أعضائها ألن من بعض غايات وجودها حماية المصالح األدبية لألعضاء بخالف              

 لكن الفصل التام بين النوعيين من       .النقابات العمالية التي تستهدف حماية مصالح العمال المادية فقط        

ت العمالية بعالقـات    النقابات يبقى غير ممكن فأعضاء النقابات المهنية يرتبطون مع أعضاء النقابا          

 كما أن النقابـات العماليـة تبقـى         ،عمل ويتأثرون جميعاً بتطورات الواقع اإلقتصادي واإلجتماعي      

   .)2000 ،حمايل( .بحاجة لخبرات النقابات المهنية

  

فالنقابات المهنية ال تشبه العمالية فهي تجمعات ألصحاب الـشهادات العلميـة الموحـدة وليـست                

واحد أو مكان واحد أو ظروف عمل متشابهة أو مصالح إقتـصادية وماليـة              بالضرورة لنوع عمل    

   .واحدة

  

 حيث كانت تسمى في معظم دول       ،وطبيعة نشأة هذه النقابات مختلف كلياً عن نشأة النقابات العمالية         

 والعضوية في هذه النقابات األصل فيها حريـة         .إلخ...العالم جمعيات أو إتحادات طبية أو هندسية      

 وقد تكونت بمبادرات إما فردية أو جماعية من أجل تنظيم العالقات المهنية فيما بين أبناء                ،اراإلختي

 ولم تنشأ هذه النقابات نتيجـة       ، ولكي تساعد على تطوير مستواهم العلمي أو العملي        ،المهنة الواحدة 

األطبـاء   فلـم يناضـل      ،نضال طبقي كما حدث في النقابات العمالية أي بين العمال وأرباب العمل           

والمهندسون ضد أرباب العمل سابقاً إلى أن وصلت النقابات المهنية إلى نوع من اإلحتكاك حـدث                

 ،نتيجة صدامات وضغوط بين هذه الجمعيات المهنية وبين الحكومات أو قوى المجتمـع األخـرى              

  ي حينوهذا النضال مختلف تماماً عن نضال الطبقة العاملة والذي هو بالدرجة األولى إقتصادي ف

 فمنهـا   ،أن نضال النقابات المهنية ليس إقتصادياً وإنما لهم مطالب ذات أبعاد مختلفة وأكثر شمولية             

 إضافة إلى أن األطباء مثالً والمهندسين بيـنهم         ،ألخ....السياسية واإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية   

   .ء أو متوسطي الحالالكثير من األغنياء وهذا عكس طبقة العمال والتي معظم أعضائها فقرا

  

تكن ضد نـشوء     والنقابات المهنية أصالً لم تكن لتقاوم الحكومات بل على العكس فإن الحكومات لم            

 ،النقابات المهنية وإنما سهلت وجودها وأمورها وتنازلت أحياناً عن صالحيات هامة من صالحياتها            
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لذي قاومت حكومات رجعية    ولم يكن هناك أصحاب مصالح تعارض الحكومات قيامها وفي الوقت ا          

دكتاتورية منها قيام أي تنظيم نقابي عمالي ألنه قد يصبح مع الوقـت قويـاً يهـددها وخاصـة إذا           

 فالحكومـات ال   ،صاحب المطالب اإلقتصادية للعمال نضال سياسي والذي يكون أحياناً مرتبطاً بـه           

ن عادة وهم أصالً قد يكونـوا       تخشى من النقابات المهنية ألن أصحاب تلك المهن ليسوا من الكادحي          

جزء من الطبقة الحكومية أو موظفين حكوميين وفي هيكل النظام السياسي وبإستثناء بعض األنظمة              

   )2003 ،الرنتاوي( .اإلشتراكية والتي تكون النقابة أداة للحزب فيها

  

  : المنظمات واإلتحادات المهنية.5.2.2

  

بات العمالية ومحاوالت السيطرة عليها من قبل األحزاب        في الوقت الذي يالحظ فيه ضعف تأثير النقا       

  : و هذا مرده الى أمرين،حتى الدولة في البالد العربية يتزايد بإطراد دور النقابات المهنية السياسية

  

 طبيعة النشاط النقابي الذي يفرض إهتماماً بالحريات السياسية وغيرها بحكم أهميـة             :األول •

ه من قدرات تنظيمية وفكرية وموارد مادية وبشرية في كـل           أصحاب المهن وما يتمتعون ب    

 والمهندسين و الصحفيين والمعلمين و ما الى        ، والمحامين ، مثل نقابات األطباء   ،قطر عربي 

  .ذلك

 و لو لم تكن     ،وجود إتجاهات معارضة للحكومات داخل مجالس إدارات هذه النقابات        : الثاني •

 والمهندسين في مصر، إضافة الـى أن التعلـيم          ذات نشاطات سياسية مثل نقابات األطباء     

 ويعظم من دور    ،يشكل رافداً هاماً في زيادة حجم النقابات المهنية وقوتها في البالد العربية           

أو  النقابات المهنية في بعض البالد العربية غياب األحزاب السياسية المسموح لها بالنـشاط            

ا يحملونه من أيدولوجيا وما يقومون به من         والحقيقة أن أعضاء النقابات المهنية وم      ،ضعفها

  ."مصلحة وطنية" نشاطات وأعمال وأن الغايات التي يريدون الوصول اليها هو

  

فغياب الحياة السياسية العلنية في األقطار العربية جعل الكثير من المثقفين والسياسين يلجأون الـى               

اقة مع الدول األجنبية واإلنضمام إليها ألن       إقامة النوادي الثقافية والجمعيات الخيرية وجمعيات الصد      

لهذه المنظمات الحق في ممارسة النشاطات بصورة شرعية وعلنية ومع مرور الزمن أخذت هـذه               

و نالحظ أن هذه المنظمات المدنية تقـوم         .المنظمات الصبغة السياسية لألعضاء والهيئات اإلدارية     

بية التي ما تزال األحزاب السياسية فيها محظورة        بوظائف األحزاب السياسية وخاصة في البالد العر      

 وخصوصاً في نقاش القضايا العامة وصياغة بدائل السياسة العامة وممارسة           ،وخاضعه لقيود مشددة  

   .الضغوط على مراكز صنع القرار
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هذا النشاط أدى إلى وجود بنية مؤسساتية جديدة غير التقليدية الموجودة أصالً في الـبالد العربيـة                 

. هور منظمات حقوق اإلنسان حيث أعاد الحيويـة لإلتحـادات المهنيـة والحرفيـة والنـسائية               وظ

ومن وجهة نظر الباحث هذا نتيجة ألهمية النقابات المهنية وما لها مـن دور               .)2003 ،الصبيحي(

  .في تقديم المشاريع

  

فحة الفساد والتي   زياد أبو عمرو ضرورة توسيع قاعدة المؤسسات التي تعمل على مكا          . و قد ذكر د   

تتناول موضوع اإلصالح والنزاهة كجزء مهم في خطط المؤسسات األهلية العامة في مجال تعزيز              

  .)2005 ،ابو عمرو( .الديمقراطية والحكم الصالح ومؤسسات حقوق المواطن

  

  التعريف بالمؤسسات الحديثة  3.2

  

 اإلنـسان والجامعـات ومراكـز       تعتبر األحزاب السياسية والنقابات واإلتحادات ومنظمات حقـوق       

األبحاث والمنظمات واإلتحادات المهنية من المؤسسات الحديثة التي لهـا أهميتهـا فـي المجتمـع                

المعاصر وأن األنظمة السياسية الديمقراطية أو الشمولية أصبحت تتميز بوجـود هـذه المؤسـسات               

إلى تلك القـدرة علـى بنـاء         فهي بعكس المجتمعات التي تفتقر       ،الحديثة لحل الصراعات وتسويتها   

 فالدولـة التـي تحتـوي       ،المؤسسات والتي يمكن أن نطلق عليها بأنها تعاني من اإلنهيار التنظيمي          

المؤسسات هي أكثر فاعلية وأكثر قدرة على تنظيم نفسها وعلى جمع األراء وعلى تحقيق األهـداف                

ابة الى المطالب المجتمعية والعمل      وهذا يؤدي إلى القدرة الى اإلستج      ،المشتركة لألفراد والجماعات  

  .)2003 ،الصبيحي( .على تحقيقها

  

  : الدور العالمي والدولي في تنظيم الحريات األساسية واإلنسانية.1.3.2

  

 وغيابه يعكس إمـا     ،يعتبر التنظيم النقابي العمود الفقري في التشريعات اإلجتماعية في ميدان العمل          

ة تنكر للحقوق األساسية لإلنسان والتي نصت عليها اإلتفاقيـات          تخلف النظام السياسي وإتباعه سياس    

 أو حالة تحالف إقتصادي بين السلطة السياسية وأرباب العمل إلستغالل العـاملين       ،والمواثيق الدولية 

وتكمن أهمية هذا    .)2001 ، المنسي ،الخواجا( .بأجر وحرمانهم من حقوقهم اإلقتصادية واإلجتماعية     

 حيـث أصـبح     ، و بسبب األخطار التي تهدد هذا البلد أو ذاك         ،ام الرأي العام  الموضوع بسبب إهتم  

يأخذ شكل أداة لتقييم نشاطات الدول ومؤسسات المجتمع         موضوع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية    

 ويعتبر اإلعتراف بحقوق اإلنسان وإستحداث وسائل الدفاع عنها أهم تقدم أخالقـي             ،المدني جميعها 

  .)1998 ،شطناوي( .في هذا العالم
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لذلك يمكن الرجوع لبعض المواد التي وردت في المواثيق العالمية والدولية التي أشارت إلى حقوق               

  :اإلنسان و منها

  

  .1948ديسمبر /كانون األول10اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في  •

 كـانون  16خ فـي   العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية المـؤر         •

   .)8( في المادة 1966ديسمبر /األول

/  تشرين الثاني 4اإلتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية الصادرة في           •

  .)11( في المادة 1950نوفمبر 

إتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الخاصة بالحرية النقابيـة وحمايـة حـق                •

  . 1948 تموز9قابي والصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ التنظيم الن

  

   العمل النقابي الفلسطيني 4.2

  

وهـي جمعيـة العمـال العربيـة         " 1925آذار21لقد كان تأسيس أول نقابة في فلسطين بتـاريخ          

 بسيطة عندما أخـذ      وكانت فكرة  1920فبداية العمل النقابي الفلسطيني كانت تعود للعام        " الفلسطينية

عمال سكة الحديد يجمعون التبرعات من العمال العرب لمـساعدة العمـال المرضـى وعـائالت                

 كما أنها   ، حيث أن هذه الخطوة كانت البداية في تأسيس الوعي النقابي العمالي           ،المصابين من العمال  

بيراً بتأسـيس جمعيـة     والذي لعب دوراً ك   " النادي الخيري لعمال سكك الحديد    "كانت عامالً لتسجيل    

و . )1992 ،الفتاش (.لتأسيس الحركة النقابية الفلسطينية    العمال العربية الفلسطينية على المدى البعيد     

  :كان من أبرز العوامل التي ساعدت على تأسيس الحركة النقابية العمالية في فلسطين

  

  .لمحيطة بفلسطينتأثر العمال العرب الفلسطينين بالنشاط العمالي في الدول العربية ا •

  .1917التأثر بتجارب الحركات العمالية التي بدأت تنمو بعد إنتصار ثورة اكتوبر  •

 ممـا حـدى     1920في مدينة حيفا عـام      " الهستدروت"تأسيس اإلتحاد العام للعمال اليهود       •

بالعمال الفلسطينين إلى العمل من أجل تأسيس نقابة خاصة بهم من أجل التـصدي لنـشاط                

 حيث أن روؤساء الورش اليهود بدأوا بطرد العمال العرب العاملين في سكة             ،"الهستدروت"

   .حديد حيفا ويحلون محلهم أو يستبدلونهم بعمال يهود

 في فلسطين بما فيهم العمال العرب     إن الهستدروت حاول أن يضع نفسه ممثالً لجميع العمال           •

  .)2008 ،يابذ(
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 الفترة بالدعوة الى تأليف النقابـات ومحاولـة         كذلك فإن بعض الصحف في فلسطين قامت في تلك        

 ففـي   ، كما بذل بعض رجال القيادات العربية محاوالت في هـذا الـصدد            ،ربطها بالعمل السياسي  

 حثً فيه الرجـال     1924اإلجتماع الذي عقده الزعيم التونسي عبد العزيز الثعالبي في آواخر يونيو            

   )1982،طهبوب (.ركيزة للحركة الوطنيةقتصادية كعلى إنشاء النقابات الزراعية واإل الفلسطينين

  

لم تكن حكومة اإلنتداب تجيز العمل النقابي للعرب لكن العمال الفلسطينين إستطاعوا اإلستفادة مـن               

 والذي كان نافداً في تلك الفتـرة والـذي أوضـح            ،1909 آب   3قانون الجمعيات العثماني الصادر     

وإنما الى بياناً يقدم لنظارة الداخليـة        عية ال يحتاج الى الرخصة    بمقتضى مادته الثانية أن تأليف الجم     

 و مركز إدارتها وأسماء المكلفين بأمور اإلدارة        ، و بيان مقاصدها   ،عنوان الجمعية " يتضمن   والذي

هذا ما يعرف بنظام اإليداع وهكـذا فـإن         " العلم والخبر   " وصفتهم ومقامهم فيعطى لهم مقابل ذلك       

 وهكذا إسـتطاع العمـال الفلـسطينين    ،تأسيسها لم يكن خاضعاً للترخيص المسبق تسجيل النقابات و  

أمـا بعـد     ."اإلستفادة من هذا القانون قبل إصدار قوانين اإلنتداب البريطاني لفلسطين والمنطقـة             

 قد ألزمت الـسلطة المنتدبـة       1923 تموز   24 وبإعتبار معاهدة لوزان بتاريخ      ،اإلنتداب البريطاني 

 بقي الوضع على    ،التشريعات النافذة طوال ثالث سنوات بعد تاريخ التوقيع على المعاهدة         البقاء على   

 فقرة جديدة الى المادة الثالثة مـن        1928آيار   26ما كان عليه إلى أن أصدرت السلطة المنتدبة في          

قانون الجمعيات العثماني بات بمقتضاها تأليف جمعيات مستندة على أساس غير مـشروع مخالفـاً               

  ".بمرسوم يصدر من مجلس الوزراءإعطاء العلم والخبر بها وتحل " حكام القوانين ويرفض أل

  

 تم تشديد العقوبـات     1932 أيلول   28 بتاريخ   41إذاً وبمقتضى المرسوم اإلشتراعي البريطاني رقم       

تاريخ  294 ثم وبالقرار رقم     ،التي كانت المادة الثالثة عشرة من قانون الجمعيات العثماني قد عينتها          

   .) 1995 ،ابراهيم( .)النقابات( قيد حق اإلنتساب الى الجمعيات المهنية 1934 كانون األول 20

  

 بإشعار سلطة اإلنتـداب     1923هكذا إستفاد العمال العرب من القانون العثماني بتأسيس نقابتهم عام           

فا وأن يكون لها الحق     ومقرها الرئيسي مدينة حي   " جمعية العمال العربية الفلسطينية   "برغبتهم تأسيس   

 هذا الطلب بقي فترة طويلة محتجز لـدى الجهـات           ،تأسيس فروع آخرى في بقية المدن الفلسطينية      

 عندها أحس العمال العرب بهذه المماطلـة رغـم          ،القانونية المسؤولة نتيجة تنفذ الحركة الصهيونية     

ابعة حتى تلقت الهيئة التأسيسية      مما دفع العمال إلى المت     ،إستيفاء الطلب جميع الشروط المعمول بها     

 آذار 21اإلشعار بإستالم الطلب مما يعني السماح بإشهار تأسيس الجمعية حيث كان ذلـك بتـاريخ      

و قـد    .)2008 ،ذيـاب ( .هو تاريخ تأسيس الحركة النقابية في فلسطين        واعتبر هذا التاريخ   1925

عملت على تنظيم العمال في لجان نقابية       أقامت الجمعية فروع في العديد من المدن الفلسطينية بحيث          
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متعددة في كافة القرى والمدن ووضعت قانون للدفاع عن العمال والمصلحة الوطنية وجاء في هـذا                

  :القانون

  

  .تنظيم العمال من أجل الوصول الى ما فيه خير لهم عملياً واجتماعياً وإقتصادياً •

  .إيجاد مركز رئيس ترتبط به كافة فروع الجمعية •

  . الفروع في أنحاء الوطننشر •

  .اإلشراف على الفروع •

  .الدفاع عن مصالح العمال •

العمل من أجل إيجاد تشريعات تعمل على حماية العمال وتحديد سـاعات العمـل وتقـدير                 •

األجور وترتيب المعاشات والمكافأت واإلعانات في حالة العطل والعجز واإلصابة ومـنح            

هيل السكن وتعليم األبنـاء وأال تتنـاول األمـور          وتس اإلجازات والعالوات ووقاية صحتهم   

نقابة عمـال    :ثم نجحت الجمعية في تكوين نقابات عمالية صغيرة منها         ،"السياسية والدينية "

 ونقابة عمال   ، ونقابة عمال المحاجر، ونقابة عمال البلدية      ، ونقابة السائقين  ،المخابز واألفران 

   .)1982 ،طهبوب( .شركة السجاير والتبغ

  

د انعقاد المؤتمر األول أنشأت الجمعية مدرسة ليلية لتعليم العمال األميين وحاولت الجمعية بنـاء               بع

قرى نموذجية على غرار المستوطنات اليهودية إال أن هذه الفكره لـم تـنجح بـسبب الـصعوبات              

وتمكنت الجمعية من تحقيق مكاسب العمال وذلك برفع أجورهم وتحديد يوم العمل بثماني سـاعات               

 وكان من أهداف جمعية العمال العربية هو دعوة العمال          ،وقد انضم إلى الجمعية آالالف من العمال      

 والوقوف في وجه العمـال اليهـود        ، والوقوف في وجه الهجرة الصهيونية     ،العرب لإلنضمام اليها  

 الفعـال    وكان لنقابة عمال سكة الحديد في حيفا األثر        ،الذين يتدفقون الى فلسطين ومزاحمتهم العمل     

في تاريخ الجمعية حيث وقفت في وجه إدارة سكة الحديد بإستخدامها العمال اليهود وتفضيلهم على               

   .)1992 ،الفتاش (.العمال العرب وهذا أكسب الجمعية ثقة وإحترام العمال العرب

  

  :زمة العمل النقابي في فلسطين أ.1.4.2

  

 حيث يفتقر العمل النقابي إلى      ،تي تتنوع وتتباين  يعيش العمل النقابي الفلسطيني جملة من األزمات ال       

قاعدة بيانات وإلى عدم إجراء عملية اإلنتخابات داخل النقابة وغيرها من منظمات المجتمع المـدني               

 ووجود حالة العضوية الضيقة في جميـع        ،بشكل دوري إضافة إلى حالة التشرذم وغياب المسؤولية       

 ،ات واألرقام الدقيقة التي تتيح التوزيع المهني للمنتـسبين        النقابات وعدم وضوح البيانات واإلحصاء    
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هذا األمر يتطلب إيجاد صيغ وقوانين مشتركة لوضع هيكلية تنظيمية موحدة في جميع اإلتحـادات               

والنقابات إنطالقاً من مبدأ وحدة العمل النقابي والمهني وضرورة تعزيز مفهـوم القيـادة والحكـم                

رسة العملية الديموقراطية والمحاسبة والشفافية وتفويض الـصالحيات        الرشيد للنقابات من خالل مما    

بعيداً عن التشرذم واإلنقسامات والفئوية واألخذ بعين اإلعتبار الضرورات والخـصوصيات التـي             

تتعلق بالنقابة كأن يتفرع عن بعض اإلتحادات الكبرى فروع آخرى من خالل ممارسة اإلنتخابـات               

لتعددية والحرية والمسؤولية وضمان حق الفروع في الرقابة والمحاسـبة          الديمقراطية في مناخ من ا    

  .للقيادة ضمن اللوائح واألصول القانونية

  

  اذاً ال بد وأن تتمتع النقابة باإلستقاللية الشخصية والمميزة لها دون أن تتعرض هذه النقابات لسيطرة 

 في حـين يجـب أن تكـون األدوار    ،األحزاب السياسية من أجل إستغاللها وتمثيل أجندتها الخاصة  

حيث أن الفارق كبير وأساسي بين أن يستفيد الحزب من كوادر النقابة من أجل              " ،واألهداف واضحة 

إستمالة موقفها إلى توجهات الحزب عبر نضال ديمقراطي منضبط ومحكوم للنظام واللوائح النقابية             

 السيطرة وإصدار التعليمات التي تتجاهل       وبين أن يستفيد الحزب من حشد األغلبية بهدف        ،والداخلية

بصورة كلية أحياناً طبيعة العمل النقابي وأهدافه ونظمه وخصائصه ومهماته الخاصة بما يؤدي إلى              

إلغاء الشخصية المميزة واإلستقاللية التي يجب أن يتمتع بها العمـل النقـابي فـي كـل األحـوال                   

  .)2006الطقز، ( .والظروف

  

 وخـصوصاً  ، بدأت مظاهر الضعف بالتفاقم والظهور حتـى اآلن 1994طينية  فبدخول السلطة الفلس  

عندما بدأت األجهزة الرسمية بالتدخل في تشكيل النقابات والتي يفترض فيها أن تناضل لتحـصيل               

 إال أن ما حدث هو إنخراط معظم قيادات العمل النقـابي فـي              ،الحقوق المهنية ألعضائها ومنتسبيها   

 هـذا األمـر     ، موظفين فيها مما انعكس على تفريغ النقابات من محتواها         صفوف السلطة وأصبحوا  

 إضافة إلى ضعف النشاطات     ،ساهم في غياب الديمقراطية وتعطيل العمل النقابي السياسي والوطني        

الحزبية الذي تمارسه القوة الوطنية مما ساهم في تفاقم الوضع التي وصلت إليـه األطـر النقابيـة                  

أيضاً إلى الضعف المطلبي المعبر عن قضايا العمال المهنين واإلكتفاء باإلهتمام            هذا أدى    ،والمهنية

 فما كان يمكن التقصير فيه سابقاً وعدم اإلهتمام به وتغليب أمور أخرى             ،باألمور في مناسبات معينة   

ال يمكن السكوت عليه بالوقت الحاضر وخصوصاً بوجود السلطة التي عليها أن تحقـق المطالـب                

إلمكانيات واإلحتياجات قدر اإلمكان والتي تعتبر شرطاً وعامالً اساسياً من عوامل صـمود             وتوفر ا 

وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني إذ ال يمكن اإلستمرار مع هذا الواقـع النقـابي بـنفس الطريقـة                  

بات  فالنقا ،للتعاطف والتضامن النظري دون تقديم الالزم واإلنخراط في الهم العام للعمال والمهنيين           

 ،تعاني الكثير من غياب الشرعية وعدم مشاركة القاعدة في إفراز القيادة النقابيـة عبـر اإلقتـراع                
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 هذه الظاهرة   ،إضافة الى وجود اإلنقسامات والفئوية وسيادة التفكك في البناء العام واألطر التنظيمية           

ذي ينعكس على الكثيـر     مرتبطة إلى حد كبير بمظاهر الخلل والفساد وغياب النظام العام للسلطة ال           

من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية هذا إلى جانب التزايد المتردي فـي األوضـاع المعيـشية                

 .والبطالة والفقر والتي تحتاج إلى مبادرات وبرامج عمل فعلية وحقيقية على الـسلطة القيـام بهـا                

  .)2006 ،الطقز(

  

 :لنقابات المهنية الفلسطينيةا 2.4.2.
 

 وبينما اتـسم نـشاط النقابـات        ، المهنية الفلسطينية مخزناً للكفاءات العلمية والعملية      شكلت النقابات 

العمالية والطالبية والنسائية إضافة إلى التنظيمات السياسية بالعمل والتعبئة والمشاركة الجماهيريـة            

وعيـة  في إطار النضال الوطني برز عمل النقابات المهنية ذات العضوية المحلولة بالمـشاركة الن             

المتمثلة في المشاركة الفكرية والقيادية لمنظمات المجتمع المدني والعمل السياسي والوطني بـشكل             

  .عام

  

وتمتاز النقابات المهنية باحتوائها على الخبرات والمهارات والقدرات التي إعتمدت عليها التنظيمات            

 وأريحا جرى إنتقال عدد كبيـر       فبعد قيام السلطة الفلسطينية في غزة      ،السياسية والمؤسسات الوطنية  

وبسبب أهمية الدور الذي تلعبه النقابات المهنية        .من أعضاء النقابات الى مؤسسات السلطة المختلفة      

فإن العملية التنافسية جادة بين التنظيمات واألحزاب الـسياسية والمؤسـسات الوطنيـة األخـرى               

   .)1995 ، بشارة،الجرباوي عمرو،أبو ( .إلستقطاب عناصر هذه النقابات وإخضاعها لسيطرتها

  

 وال يوجد إتحاد    ،ومن أهم هذه النقابات نقابة المعلمين والمهندسيين واألطباء والصحفيين والمحاميين         

 وعلى الرغم من أنها تواجه مشاكل عـدة وتعتبـر النقابـات             ،يضم هذه النقابات تحت مظلة واحدة     

 تقديم الخدمات لمنتسبيها وتنظيم عملية اإلنتخابـات        المهنية أكثر تنظيماً من النقابات العامة من حيث       

 وخصوصاً أن من ينتمون إلى هذه النقابات هم فئة أكثر وعياً            ،والتأثير في مجاالت صياغة القوانين    

   .من َمن ينتمون إلى النقابات العمالية وأكثر تعليماً وعلماً وثقافة وهم أصالً حملة شهادات

  

 األمر الذي   ،لمشاكل وخاصة أن الكثير من الموظفين يعملون في السلطة        إال أن هذه النقابات تواجه ا     

 ألن المـسؤولين    ،يؤدي لتضارب المصالح ويجعل عملية صياغة قوانين النقابات المهنية صعبة جداً          

 هـذا أدى    ،عنها منخرطون في عملية الصياغة كجهة نقابية عمالية من جانب وكجهة حكومية أيضاً            

   .)2007 ،البطمة( .لقوانينإلى تعطيل صدور بعض ا
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 وهذه النقابات تتعاون وتنـسق      ، وال يوجد إتحاد معين يمثلها     ،وتعمل النقابات المهنية بشكل مستقل    

 ،في مجاالت عديدة على الرغم من عدم وجود إتحاد أو مظلة موحـدة لهـذه النقابـات                 فيما بينها 

 وهناك إختالف كبيـر بـين       ،تي تقدمها وتتنافس هذه النقابات فيما بينها على نوعية وكم الخدمات ال         

 من حيث دورية اإلنتخابات وطبيعة الخـدمات المقدمـة          ،النقابات المهنية والنقابات العمالية العامة    

ومفاهيم الدفاع عن حقوق من يمثلونهم وعالقة النقابات المهنية بالقانون والنظام التـشريعي وهـذه               

ا النقابات المهنية تتمتع بدرجة إستقرار أكبر مقارنـة         اإلختالفات تعود إلى أن القطاعات التي تمثله      

 وهذا ينعكس على الهيكل التنظيمي لهذه النقابات وإسـتقاللها          ،بالقطاعات التي تمثلها النقابات العامة    

  .)2007 ،البطمة( .وشفافيتها وتواصل المنتمين إليها مع ممثلي النقابة

  

  :سطينية الدور التاريخي للمنظمات األهلية الفل.3.4.2

  

لعبت المنظمات األهلية الفلسطينية دوراً هاماً منذ فترة طويلة إرتبط بحقب زمنية مختلفـة تـأثرت                

   :بمجريات األحداث السائدة في تلك الفترة وكان من أهمها

  

 إرتبط العمل األهلي الفلسطيني إرتباطاً وثيقاً بالعمل الوطني والـسياسي فمنـذ عـام               :أوالً •

 وإصدار وعد بلفور    1922 اإلنجليزي لفلسطين وإعالن اإلنتداب عام        وبدء اإلحتالل  1917

بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين وقيام دولة إسرائيل على األراضي الفلسطينية عـام              

دوراً هاماً في النضال    ) 1948 إلى   1917( لعبت المنظمات األهلية في هذه المرحلة        1948

 وفي هـذه الفتـرة نـشأت العديـد مـن            ،ى فلسطين الفلسطيني ومقاومة الهجرة اليهودية ال    

الفلسطينية التي قاومت الهجرة والتي كانت تركز على مضمون العمل األهلي في             الجمعيات

 إضافة الى مقاومة تأسيس وطن قـومي        ، والمطالبة باإلستقالل والوحدة العربية    ،تلك الفترة 

 وإتحاد  1925لعمال العرب عام     عندها نشأت ونشطت النقابات العمالية مثل جمعية ا        ،لليهود

 حتى أن دور النـساء فـي هـذا          ،الطالب والمرأة والنوادي الرياضية والجمعيات الخيرية     

المضمار من العمل الوطني كان دوراً بارزاً حيث أن أول عمل نسوي مـنظم قامـت بـه                  

 ،نيكان في أوائل القرن العشرين من أجل مقاومة اإل ستعمار الـصهيو            النساء الفلسطينيات 

 فالعمل الوطني في مقاومة     ،هذا العمل كان مؤسس للعمل النسوي الالحق وفي نفس اإلطار         

اإلنتداب البريطاني والصهيونية على حد سواء كان قد مثل النـشاط الـسياسي للجمعيـات               

 قامت النساء الفلسطينيات بمقاطعـة      1929 ففي العام    ،والحركات الجماهيرية في ذلك الوقت    

 وهن اللواتي قررن في مؤتمرهن األول بيع الحلي والمـصاغ مـن             ،ونيةالمنتوجات الصهي 
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أجل شراء السالح للمقاومين وشراء األراضي وتوزيعها على أسـر الـشهداء والجرحـى              

  .)2003 ،مركز بيسان (.والمعتقلين

 لم يستمرالدور الفعال للعمل األهلي الفلسطيني كما هو عليه الحال ما قبـل اإلحـتالل                :ثانيا •

فخالل فترة التواجد األردني والمصري في الضفة وغزة وبالتحديد          ،1948رائيلي عام   اإلس

 بدا ظاهراً هبوطاً ملحوظاً في العمل األهلـي الفلـسطيني           1967 إلى   1949خالل األعوام   

 إضافة الـى ضـعف   ،نتيجة حالة اإلحباط الواسعة في صفوف الشعب الفلسطيني بعد النكبة  

 و تشديد قبضة النظامين المصري واألردني على حركة         ،ا تقريباً األحزاب السياسية وتالشيه  

فبعـد النكبـة التـي      " .)2003 ،مركز بيسان  (.وحرية المواطنين في الضفة الغربية وغزة     

 وبعد ضياع ما ضاع من األرض والمؤسسات والنقابات         1948تعرض لها الفلسطينيين عام     

هذا النظام صادر جميع الحريـات وألغـى        وإستقرار النظام األردني في الضفة الغربية فإن        

جميع المكتسبات حيث قامت السلطة األردنية بإغالق مقر جمعية العمال العربية الفلسطينية            

ففي  .)1992 ،الفتاش( " 1951 وأغلقت مقر الجمعية في رام اهللا سنة       1950في نابلس عام    

  :ما يلي هذه الفترة عمد النظامين األردني والمصري الى

  

o   السلطة والقوة والسيطرة العسكرية على المناطق والسكان دون تقديم للخـدمات           مركزة

   .اإلجتماعية واإلقتصادية

o تم إستخدام العنف والقسوة من أجل التحكم بالشؤون المدنية واألمنية.  

o تم السيطرة على التعليم والصحة والشؤون اإلجتماعية والتجارة من قبل النظامين. 

o   واإلجتماعي الذي بدت مالمحه تتشكل خالل عهـد اإلنتـداب        توقف التطور اإلقتصادي 

خاصة فترة الحرب العالمية الثانية خاصة أن بالدنا كانت مركـز إسـتراحة للجنـود               

والضباط ولذلك إنتعشت إقتصادياً من خالل إرتفاع بعض السلع األساسية مثـل القمـح              

  .)1992 ،الفتاش( .ملوالزيت وإنخراط عدد كبير من العمال الفلسطينيين في سوق الع

o               وال يمكن تجاهل أن السبب الرئيسي في توقف التطور اإلقتصادي واإلجتمـاعي هـو

 إذن تركـز     .إنقطاع الفلسطينيين عن األرض التي فقدوها والتشتت واللجوء للخـارج         

مضمون العمل األهلي في هذه الحقبة على مقاومة كافة مشاريع التوطين حيث أعتبرت             

 إضافة الـى العمـل      ،حق العودة محور العمل السياسي في تلك الفترة       قضية الالجئين و  

  .اإلغاثي الخيري حيث قامت الجمعيات بتقديم الخدمات واإلغاثة لالجئين
 

في عقد السبعينات شهد العمل األهلي الفلسطيني دوراً متطوراً وهاماً خاصة فـي أوج              : ثالثا •

 ،ل الشرعي والوحيد للـشعب الفلـسطيني      بروز قوة منظمة التحرير الفلسطينية وأنها الممث      
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 والتي هـدفت    ، قامت بإنشاء العديد من اإلتحادات الشعبية بالخارج       ) ف ، ت ،م(خاصة وأن   

 كما تم في تلك الفترة إنشاء لجان العمل التطوعي في           ،إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني    

 كانت لهـا إسـتجابة       والتي كان لها دور فاعل على الساحة الفلسطينية والتي         ،الضفة وغزة 

  .خالقة لبعض اإلحتياجات التنموية المختلفة دون أن يكون هناك تصور تنموي شامل

  

هذه الفترة لم تشهد وجود مؤسسات تنموية مهنية من شأنها تقديم الخدمات النوعية للمجتمـع حيـث                 

والتي  "،الخيريةأنها كانت إستمرار لنفس أشكال العمل السابق وخاصة النقابات العمالية والجمعيات            

 وخاصة أنه في تلك الفترة اعتبـر        ،"لم تستطع تجاوز اإلطار اإلغاثي في عملها إلى اإلطار التنموي         

اإلحتالل المسؤول على األقل رسمياً عن تقديم الخدمات اإلجتماعية في ظل موقف متشدد لفـصائل               

هذه الفصائل كان أن هناك     العمل الوطني والمنظمات األهلية في عملية التنمية وخصوصاً أن رؤية           

 ،ما هو أهم من التنمية مثل مقاومة اإلحتالل والتحرير والبحث عن اإلستقالل و قيام الدولة المستقلة               

منظمات تنموية بالمعنى   " وأن اإلستقالل أهم من التنمية لهذا فإنه لم تنشأ في فلسطين في هذه الفترة               

يم الخدمات ألقي على عاتق اإلحتالل بما أنه مسؤول          و بذلك يكون تقد    ،الواسع هدفها تقديم الخدمات   

". رسمياًً وعلى األردن وعلى هيئة األمم المتحـدة وبعـض المنظمـات األمريكيـة واألوروبيـة                 

  .)2003 ،مركزبيسان(

  

   : دور المنظمات االهلية الفلسطينية في بناء المجتمع المدني.4.4.2

  

ماً في بناء المجتمع المدني الفلسطيني على مدار الحقـب          لعبت المنظمات األهلية الفلسطينية دوراً ها     

التاريخية المختلفة إبتداءاً من نهاية الدولة العثمانية وحتى الحكم اإلنجليزي والصهيوني وفترة الحكم             

األردني في الضفة الغربية والحكم المصري في قطاع غزة إنتهاءاً بوجود السلطة الفلسطينية علـى               

 هذا الدور إنسجم مـع الظـروف واألوضـاع الـسياسية واإلقتـصادية              ،1994األرض منذ عام    

واإلجتماعية التي مًر بها الشعب الفلسطيني حيث كان التواجد الفلسطيني هو تدشين لمرحلة جديـدة               

  .في العمل األهلي الفلسطيني أدت الى بلورة مضامين ومفاهيم وأدوار جديدة

  

 الذي رزح تحت اإلحتالل لعقود طويلة ولسياسات        ومن الجدير ذكره خصوصية المجتمع الفلسطيني     

 ولقد تناولت األدبيـات     ، فهي إذاً خصوصية تختلف عن التجارب اإلقليمية والدولية        ،متعاقبة ومختلفة 

المختلفة المجتمع المدني بتعاريف مختلفة وخصوصاً أن هناك تعاريف ال تحصر وجـوده بوجـود               

خليط من أشـكال  " الذي يرى في المجتمع المدني بأنه   " محمد مصلح " و منها تعريف     ،الدولة الوطنية 

مختلفة من الروابط التي تشمل النقابات والنوادي والجمعيات الخيرية والجمعيات الدينية وتـشكيالت         
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 و ليس من أجل نفسها فحـسب        ،أخرى تتفاعل بحرية وتتخاطب مع بعضها بروح المدنية والتسامح        

هو الجمعيـات والنقابـات     " أن المجتمع المدني  " رهان غليون ب" و يؤكد    ."بل من أجل السكان جميعا    

والتكوينات العشائرية والطائفية والقبلية والعائلية والثقافية واألخالق والعادات كلهـا مـن ميـدان               

 و ليس هناك في هذا المعنى أي مجال وال قيمة للتميـز بـين المجتمـع المـدني                   ،المجتمع المدني 

لبعض من خالله إلى إدانة جزء من النشاط المدني بتميز جزء آخـر             والمجتمع األهلي الذي يسعى ا    

  .)2002 ،مركز بيسان (."

  

يؤكد أن المجتمع المدني قائم في المجتمعات العربية منذ أكثر من مئة            " عبد الغفار شكر  "أما األستاذ   

النقابـات   و ،عام منذ تأسيس الجمعيات األهلية في القرن التاسع عشر أي في فترة الحكم العثمـاني              

العمالية والمهنية في بداية القرن العشرين وكذلك الجمعيات التعاونية وبقية التشكيالت من المنظمات             

 ويعرف األستاذ شكر المجتمع المدني ويحصره فـي         ،التي تدخل في إطار تعريف المجتمع المدني      

 ،عام بين األسرة والدولة   بأنه مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تمأل المجال ال        " مجال الدولة   

 ويوضح األستاذ   ."أي بين مؤسسات القرابة ومؤسسات الدولة التي ال مجال لإلختيار في عضويتها             

 و الحركـات    ، والنقابـات العماليـة    ،شكر أن من أهم مكونات المجتمع المدني هي النقابات المهنية         

هذا يعني التنظيمات التي تكـون فيهـا        .الخ... والجمعيات األهلية  ، والجمعيات التعاونية  ،اإلجتماعية

العضوية على أساس الغرض العام أو المهنة أو العمل التطوعي والتي ال تستند فيها العضوية إلـى                 

  مـورو،  ،شـكر ( .العوامل الوراثية وروابط الدم والوالءات األولى مثل العائلة والعشيرة والطائفة         

 تعتبر إحدى مكونات المجتمع المدني األصـيلة        نالحظ مما تم شرحه أن النقابات المهنية      . ) 2003

والتي تتميز بالفعل اإلرادي الحر أو التطوعي والشكل المنظم البعيد عن تـدخل الـسلطة فهـي ال                  

  .تسعى للسلطة بالمقابل هي تقبل التنوع واإلختالف بين الذات واألخرين

  

  :قانون العمل الفلسطيني .5.4.2

  

مطبق على األراضي الفلسطينية باإلضافة إلى      ال 2000 لسنة) 7 (و هو قانون العمل الفلسطيني رقم     

يعتبر قـانون خـاص     و ،التشريعات الثانوية الصادرة في السلطة التنفيذية لتنفيذ وتفسير هذا القانون         

وذلك من أجل حماية طبقة     ) العقد شريعة المتعاقدين  (إضطر المشرع عند وضعه الخروج عن قاعدة        

 حيث أخذ طبيعة العالقة بين العمل وصـاحب         ،الحجم والقوة اإلقتصادية  إجتماعية واسعة من حيث     

و يعتبر القانون الجهة الحامية      .العمل على إعتبار أن العامل هو الطرف الضعيف في هذه المعادلة          

لحقوق العاملين على الرغم من أنها تمثل الحد األدنى للحقوق التي يستحقها كـل عامـل خاضـع                  
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مركز الديمقراطية   (. لصالح العاملين   القانون األهمية اإلقتصادية واإلجتماعية     حيث أن لهذا   ،لتطبيقه

   .) 2007 ،وحقوق العاملين في فلسطين

  

ويضمن قانون العمل الحالي حق العمال الذين يعملون في مهنة أو صـناعة أو حرفـة واحـدة أو                   

لنقابـة أن ال يقـل عـدد         و يشترط القانون في تكـوين ا       ،متشابهة تكوين نقابة تدافع عن مصالحهم     

 و يشترط القـانون     ،عضو في حالة نقابة المنشأة    25 و ، عضو أو عامل   50األعضاء المؤسسين عن    

 . و هي وزارة حكومية تقوم بتسجيل النقابة       ، و هي وزارة العمل    ،تسجيل النقابة لدى الجهة المخولة    

  :ما يليك ومبادىء عامة  و يوضح قانون العمل الفلسطيني الفصل الثاني أحكام.)2007 ،البطمة(

  

 تعمل السلطة الفلسطينية على توفيره علـى        ،العمل حق لكل مواطن قادر عليه     ) 2(المادة   •

  .دون أي نوع من أنواع التمييزو أساس تكافؤ الفرص

 تسري أحكام القانون على جميع العمال وأصحاب العمـل فـي            ،نطاق التطبيق ) 3(المادة   •

  :فلسطين بإستثناء
 

o ة والهيئات المحلية مع كفالة حقهم في تكوين نقابات خاصةموظفي الحكوم. 

o خدم المنازل ومن في حكمهم على أن يصدرالوزير حكماً خاصاً بهم.  

o أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجة االولى.  
 

 .إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم) 4(المادة •

صحاب العمل الحق في تكـوين      حق تكوين نقابات وفقاً ألحكام القانون للعمال وأ       ) 5(المادة •

 .منظمات نقابية على أساس مهني بهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم

تطبيق األحكام األفضل للعامل وتمثل األحكام الواردة في هـذا القـانون الحـد              ) 6(المادة •

 و حيثما وجد تنظيم خـاص لعالقـات         ،األدنى لحقوق العمال التي ال يجوز التنازل عنها       

 .طبق على العمال أحكام هذا القانون أو أحكام التنظيم الخاص أيهما أفضل للعامل            العمل تن 

  .)2000لسنة ) 7( قانون العمل الفلسطيني رقم ،السلطة الفلسطينية(

  

   التنمية 5.2

  

 وتـضمن التغيـر     ،ويرتبط بفكرة التقـدم      يعتبر مفهوم التنمية من أكثر المفاهيم عمومية وشمولية       

فالتنمية والنمو يشترط أحدهما     ، ويعتبر النمو اإلقتصادي عمودها الفقري     ،خرىوالتطور من حالة آل   
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 وهي عملية   ، فالتنمية عملية تغير نوعي لما هو قائم سواء كان إجتماعياً أو إقتصادياً أو ثقافياً              ،اآلخر

اإلقتـصادي  ذاتية وداخلية مرتبطة بما تفعله تلك البلدان لدفع العملية التنموية أي زيادة معدل النمو               

حيث ينعكس على زيادة الناتج القومي اإلجمالي ومتوسط دخل األفراد وعمليات اإلنتاج والتوزيـع              

  .) 2007 ،حامد( . بينما النمو حالة تغير كمي،واإلستهالك

  

إن التفرقة الرئيـسية بينهمـا تـرتبط        "  سعد حسين فتح اهللا      .وفي التمييز بين النمو والتنمية يقول د      

 تلقائي يحصل مع مرور الزمن بإستمرار       )2002 ،مشورب( فالنمو   ،والتدخل في تحقيقهما  بالتلقائية  

 وبـذلك   ، فالسكان ينمون وتنمو إحتياجاتهم منها     ،وجود تشكيلة إجتماعية معينة وسعيها الدائم للعيش      

إرتبط النمو اإلقتصادي بمعدل نمو الناتج القومي اإلجمالي ومعدل نمو متوسط لكل فرد من أفـراد                

 أما التنمية فهي فعل يستوجب التدخل والتوجيه من قبل الدولة التي            ،هذه التشكيلة التي تسمى مجتمعاً    

تملك القدرة على أن تنمي المجتمع إقتصادياً بشكل خاص وتكون مسؤولة عن مدى نجـاح تـدخلها              

ها ال تترك المجتمـع      وبالتالي فإن  ،هذا أو فشله بإستعمالها إمكاناتها المادية والمالية والتشريعية كافة        

ينمو تلقائياً بل توجهه نحو المجاالت المالئمة وتعمل على إحداث التغيرات المؤسـسية والتنظيميـة               

   .)2004 ،جامعة بير زيت( ."والتقنية الالزمة لذلك 

  

 فهي بحد ذاتها عملية تطوير      ،والتنمية كمفهوم تعني عملية التحويل من حالة إلى حالة أخرى أفضل          

   فهي ، رفع مستوى المجتمع بمختلف جوانبه من مستوى أدنى إلى مستوى أعلى نسبياًتؤدي الى

تلك العملية المتعددة األبعاد التي تتضمن إجراء تغيرات جذرية في الهياكل اإلجتماعيـة الـسلوكية               

والثقافية والنظم السياسية واإلدارية جنباً إلى جنب مع زيادة معدالت النمـو اإلقتـصادي وتحقيـق                

 وهـي مفهـوم ذو   ،عدالة في توزيع الدخل القومي واستئصال جذور الفقر المطلق في مجتمع مـا          ال

وال تتحقـق اال كنـاتج       ،إلخ..... .مدلوالت اقتصادية وإجتماعية وثقافية وإدارية وسياسية وقانونية      

تمـع  للتفاعل بين هذه المتغيرات بما يؤدي إلى إحداث التغيير الشامل في المجتمع بشكل عـام للمج               

   : وهي بذلك تحقق مطلبين هاميين،والوصول إلى الرفاهية بكفاءة وفاعلية 

  

 تطوير المجتمعات بإتجاه تحقيق الكفاءة والفاعلية في أداء مختلف أنشطتها وفي إدارة             :األول •

  حياتها 

تحقيق التناسق والتكامل في العمليات التطويرية بإتجاه تحقيق النمو المتـوازن فـي              :الثاني •

   . قطاعات المجتمعمختلف
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 ذلك ألن التغيـرات     ،يتضح مما سبق أن التنمية عملية مجتمعية شاملة ومتكاملة وحيوية ومترابطة          

 وعلى وفـق    ،اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية واإلدارية مترابطة مع بعضها البعض في المجتمع         

تغييرات على عوامـل ورؤى      وتعتمد هذه ال   ،ذلك فإن التغيير اإلقتصادي يؤدي إلى تغيير إجتماعي       

سياسية وبالتالي تستخدم التنمية اإلدارية كوسيلة لبناء األجهزة التي تتولى تنفيذ عمليات التنمية مـن               

 وعليه فإن التنمية تعرف     ،خالل ممارسة عمليات تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة التنمية في المجتمع         

   :بأنها

  
ضمان البقاء وتحقيـق اإلسـتمرارية والرفاهيـة والنمـو          التغيير المقصود الموجه والمخطط بإتجاه      "

 فهي عملية ديناميكية تتكون من سلسلة من التغييرات الهيكليـة والوظيفيـة واألدائيـة فـي                 ،للمجتمع

 بكفـاءة   )الدولة– المؤسسات   –األفراد  ( وتحدث هذ التغييرات نتيجة لتفاعل مكونات المجتمع         ،المجتمع

 ، حـريم  ،المـؤمن (".  متاحة واستغاللها إلى حدها األقصى وبشكل أمثل      وفاعلية في توجيه الموارد ال    

   .)1997 ، جوده،كريشان

  

 هي إحدى العمليات التي تهدف إلى تدعيم القدرة الذاتية للمجتمع وتحقيـق    :وفي تعريف آخر للتنمية   

ة القطاع  األهداف المحلية والقومية بالطرق المنهجية التي يستخدمها أخصائيون مدربون تكفل مشارك          

األهلي بموارده البشرية والمادية في تخطيط برامج التنمية وتنفيذها إستجابة لإلحتياجات المحلية من             

   .ناحية ومساهمة في تحقيق األهداف القومية من ناحية أخرى

  

وعلى ذلك فإن التنمية تحتاج إلى تكثيف الجهود من قبل العديد مـن المهـن وإسـتخدام الطـرق                   

   .)1985 ،الكاشف( .يةواألساليب العمل

  

مفهوم معنوي يعبر عن عملية ديناميكية تنتج من التدخل اإلداري في المجتمع    " وعرفت التنمية بأنها    

لتوجيه التفاعل بين الطاقات واإلمكانات الكائنة للمجتمع والنسق اإلجتماعي واإلقتـصادي لإلنتـاج             

الوظيفية والهيكلية في المجتمع يهدف لزيادة       وقوام هذه العملية إحداث سلسلة من التغيرات         ،واإلبداع

 فالتنمية ليست هدفاً في حد ذاته وإنما وسيلة لزيادة قدرة المجتمـع             ،قدرة المجتمع على البقاء والنمو    

   .)2005 ،محمد( .على البقاء والنمو
 

ـ         " كما تم تعريف التنمية بأنها      كمـا   ،ةعملية تحرر الفرد من الفقر والقهر واإلستغالل وتقييد الحري

 فالبشر هم هدف التنمية     ،تشمل تحرير المجتمع من اإلعتماد على الخارج وتخليصه من قيود التبعية          

ووسيلتها لذلك يجب وضعهم في بؤرة إهتمام صناع القرار لتنمية قدراتهم وتمكينهم من تحقيق ذاتهم               

   ."ت وإطالق طاقاتهم على اإلبداع وتوفير الفرص المالئمة إلنتفاعهم بهذه القدرا
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أن تهتم التنمية بإشباع الحاجات اإلنسانية لعموم الناس        "  وحتى تكون التنمية مستدامة يرى العيسوي     

 وذلك كله دون الجـور      ،وبإشراكهم بشكل فعال في إتخاذ القرارات المؤثرة في حياتهم وحياة أبنائهم          

ة وإحتـرام توازناتهـا     على البيئ  على حق األجيال القادمة في فرص معقولة للنمو من خالل الحفاظ          

   ." وتطوير قاعدة الموارد الطبيعية بإنتظام

  

هذه األهداف ال تتحقق إال من خالل تغيرات جوهرية في الهياكل اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافيـة     

. والسياسية وال تحدث بصورة عفوية وإنما محصلة نضال سياسي وإرادة واعية وتخطـيط محكـم              

   .)2007،غنام(

  

 ،ة لها مدلوالت إقتصادية وإجتماعية وسياسية وإدارية متداخلة ومستمرة تـشكل كـل منهـا              والتنمي

وهي تخلق التطور الشامل والمتكامل للمجتمـع        ،وبدرجة متفاوته عامالً مستقالً وتابعاً في آن واحد       

 فهي التغييـر المقـصود الموجـه        ،وذلك لتحقيق رفاهية وزيادة كفاءة فاعلية أداء مختلف أنشطته        

  .) 1993 ، اللوزي،زويلف( .المخطط بإتجاه تحقيق األهدافو

  

 ألن األخيرة هي الركيـزة األساسـية        ،وال يمكن تحقيق تنمية ثقافية بمعزل عن التنمية اإلقتصادية        

والتي تستند عليها التنمية الثقافية والمقصود هنا تنمية إقتصادية وطنية قائمة على اإلعتمـاد علـى                

 بحيث تكون هذه الموارد عـامالً       ،ة أساساً والموارد الخارجية بالدرجة الثانية     الذات والموارد المحلي  

مساعداً ومكمالً للموارد المحلية وليس بديالً عنها وبدون تنمية إقتصادية ال يمكن تحقيق تنمية ثقافية               

 .ة للحياة ألن اإلنسان حتى يفكر بالثقافة والفن والسياسة والموسيقى ال بد أن تتوفر األساسيات األولي             

   .)2005 ،المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية(

  

بأنها مجموعة من الوسائل والطرق التي تستخدم بقصد توحيد جهود           " :تعريف األمم المتحدة للتنمية   

 من أجل تحسين مستوى الحياة من النواحي اإلقتصادية واإلجتماعيـة           ،األهالي مع السلطات العامة   

 وإخراج هذه المجتمعات من عزلتها لتشارك إيجابياً فـي          ،لمجتمعات القومية والمحلية  في ا  والثقافية

   .)2007 ،حامد( ." ولتساهم في تقدم البالد ،الحياة القومية

  

أن التنمية تنقل المجتمع بكامل أنظمته ومؤسساته اإلجتماعية من وضع عـرف             " :ويرى حسن عيد  

يث وعصري وهذا التحول عادة ما يرسم لـه أهـداف           بأنه قديم وتقليدي إلى وضع عرف بأنه حد       

 ثم تحدد له أيضاً مداخل زمنية يتم خاللها وضع          ، وعلى درجة عالية من الوضوح والتحديد      ،وغايات

األهداف والغايات موضع التنفيذ وهذا التحول اإلجتماعي واإلقتصادي يحمل في كل مرحلة جهـداً              
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 ،حامـد ( ."ل وفحص مطابقته لألهداف والغايات التي رسمت       لتقسيم هذا التحو   ،عقلياً وفنياً مقصوداً  

2007(.  

  

أنها عملية ديناميكية تتكون من سلسلة من التغييرات الهيكلية والوظيفيـة            " :ويعرفها أشرف حسونة  

 عن طريق زيـادة فعاليـة       ، وتحدث نتيجة للتدخل في توجيه ونوعية الموارد المتاحة        ،في المجتمع 

  .)2007 ،حامد( ."ات المجتمع إلى الحد األقصى  في إستغالل طاق،أفراده
 

 بمـا   ،يعبر عن عملية حضارية شاملة مختلفة في أوجه النشاط داخـل المجتمـع            " والتنمية كمفهوم   

 وهي بناء لإلنسان وتحرير له وتطوير كفاءاته وإطـالق قدراتـه            ،تحققه من رفاه لإلنسان وكرامه    

 إلى تغيرات بنائية األمر الذي يتطلب التنسيق بين مختلـف            إنها عملية االتغير قد تؤدي     ،للعمل البناء 

   .)2007 ،حامد( ."نواحي التنمية لمساعدة المجتمع على إعادة تكامله من جديد 

  

 ،التنمية هدف عام وشامل لعملية ديناميكية تحدث في المجتمـع          " :ويعرفها الدكتور محمود الكردي   

 ، البنائية والوظيفية التي تصيب مكونـات المجتمـع        ونجد مظاهرها في تلك السلسلة من التغييرات      

وتعتمد هذه العملية على التحكم في حجم ونوعية الموارد المادية والبشرية المتاحة للوصول فيها إلى               

 وذلـك بهـدف تحقيـق الرفاهيـة اإلقتـصادية           ،أقصى إستغالل ممكن في أقصر فترة مستطاعة      

   .)1985 ،التابعي( ."مجتمعواإلجتماعية المنشودة للغالبية من أفراد ال

  

   :وهناك تعريف آخر للتنمية

  

 أو تحسين دخول األفراد وتحقيق      ،إنها مفهوم أوسع كثيراً من مجرد زيادة في إنتاج السلع والخدمات          

 فالتنمية هي عملية تحرير وتمكين بمعنى التحرر مـن          ،المزيد من العدالة في توزيع الدخل القومي      

نطالق إل وتمكين بمعنى إكتساب وبناء القدرات التي تمكن من ا         ،ة أو تؤخرها  القيود التي تعطل التنمي   

واإلرتقاء بالبلد في نظام تقسيم العمل الدولي من جهة وإلى تحسين نوعية حياة مستقلة ومعتمدة على                

  : قائمة على مشاركة شعبية ومضطردة،الذات

  

 وحتى على المـستوى  ،).....ة اجتماعي–اقتصادية ( تمتد لتغطي جوانب حياتنا كافة      :شاملة •

اإلقتصادي فإن الشمول يعني إقامة هيكل إقتصادي متكامل ومتماسـك لتحقيـق اإلقتـصاد              

  .الوطني وزيادة قدرته على الصمود بقواه الذاتية في مواجهة اإلضطرابات الخارجية

  .)2005 ،المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية( •
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 مجمل أطر المجتمع وبالتالي فإنها تعني إحداث التغيير الشامل          وهي ذات أبعاد متعددة تشمل     •

 ، والنظر إلى تغيير المجتمع بشكل شامل وتحقيق النمو في مختلـف قطاعاتـه             ،في المجتمع 

 .فهي تتناول بالتغيير جميع األطر اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية والثقافيـة واإلداريـة           

  .)1997 ، جودة ، كريشان، حريم،المؤمن(

حـسب الـدكتور    ( فجوهر إستقاللية التنمية     ،ال تعني القطيعة مع العالم الخارجي      " :مستقلة •

 توفير أكبر قدر من حرية الفعل لإلرادة الوطنية المستندة إلى تأييد            )اسماعيل صبري عبداهللا  

  ". شعبي حقيقي وإزاء التقلبات والصدمات 

ية كتلك التي تفرضها التجـارة العالميـة        كما أ نها تعني القدرة على مواجهة القيود الخارج         •

بل تعني إعتمادها على     ،وغيرها من المنظمات الراعية والحارسة للنظام الرأسمالي العالمي       

   .القوى الذاتية وفي مقدمتها القوى البشرية

 يعني توفير مقومات تجدد البنى التحتية للمجتمع وزيادة اإلدخـار واإلسـتثمار             :مضطردة •

 والشعور بالتحدي والقدرة على مواجهة المشكالت القائمة        ،لطاقات اإلنتاجية الالزم لتوسيع ا  

  بالقوة الذاتية

   . وهذا ما يسمى ثقافة التنمية،للمجتمع واإلحساس بالثقة بالنفس •

 وهي إشتراك الجماهير في إتخاذ القرارات على كل المـستويات لتـدير             :المشاركة الشعبية  •

 فهـي   ،الحصول على نصيب عادل من عائدات التنمية       وحماية مصالحها و   ،شؤونها بنفسها 

 والمتابعـة والمراقبـة     ،السبيل لتصحيح أخطاء صناع القرار وتفادي الكثير من األخطـاء         

المركز الفلسطيني لقضايا الـسالم     ( . فهي صمام األمان ضد اإلنحراف والفساد      ،والمساءلة

  .)2005 ،والديمقراطية المنظمات القاعدية 

  

   :التنميةخصائص  .1.5.2

  

 إن عمليات التطور والنمو عمليات ذات طبيعة متصلة ومستمرة كونها ترتبط            :التنمية عملية مستمرة  

   : فهي مستمرة إنطالقاً من عاملين،بعمليات التغيير المطلوب مواكبتها في المجتمع

  

   . إنقضاء فترة زمنية للحصول على نتائج مما يتطلب إستمرارها:األول •

سـتمرار  تغييرات المتشعبة والكثيرة الناجمة عن التطورات المختلفة تتطلـب إ     إن الم  :الثاني •

 ومستمرة كونهـا    ، لتحقيقها زمنا طويال  فالتنمية عملية معقدة تتطلب      ،عملية التنمية لمواكبتها  

تحدث بشكل دائم في المجتمعات ألنها ترتبط بالمتغيرات األساسـية والثانويـة فـي هـذه                

   . بالنمو أساساً بهدف إشباع الحاجات البشرية المتزايدة والمتنوعة وألنها ترتبط،المجتمعات
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إن الهدف من التنمية هو تحقيق الحياة األفضل للمواطنين وبمـا أن             :التنمية عملية مخططة   •

 لذلك ال بد من إستخدام التخطيط كأسلوب علمي         ،تحقيق ذلك ال يمكن أن يتأتى بشكل تلقائي       

ألهداف والسياسات المطلوب الوصـول إليهـا وتطـوير          من خالل وضع ا    ،منظم لتحقيقها 

 فالتنمية عملية مخططة كونهـا تـؤدي إلـى          ،وتنمية الطرق والوسائل المؤدية لتحقيق ذلك     

إستخدام الموارد البشرية والمالية والمادية باكفأ صورة ممكنة وبطريقـة علميـة وإنـسانية              

   . إحتياجات المجتمعتستهدف سًد

 إن عملية التنمية بإطارها الواسع تـسعى إلحـداث النمـو            :لرفاهيةالتنمية تهدف لتحقيق ا    •

والتطور في المجتمع بالصورة التي تقوده إلى رفع مستوى المعيـشة وتـستهدف تحقيـق               

الرفاهية في المجتمع بإعتبار أن التنمية يستفيد منها جميع أفراد المجتمع من خالل تحقيـق               

   .العدالة اإلجتماعية وبالتالي الرفاهية

 التنمية عملية تطور مستمرة تستخدم الموارد المتاحة فـي سـبيل            :التنمية عملية إستثمارية   •

 وبالتالي فإن اإلستثمار يمثـل العالمـة المميـزة          ،تحسين وسائل وظروف الحياة واإلنتاج    

 فالتنمية تعني اإلستثمار بمفهومه الواسع الشامل ألطر اإلستثمار المادي واإلستثمار           ،للتنمية

 ألن التنمية عملية إستثمارية تحتاج إلى إنفاق مبالغ طائلة كونها تتطلـب التوسـع               ،البشري

المخطط في مختلف النشاطات في المجتمع وفي إستخدام وتطوير وسـائل األداء واإلنتـاج              

  .المادية والبشرية

 إن تحقيق التنمية يتطلب بالضرورة وجود أجهزة إدارية ذات فعالية           :التنمية مسؤولية إدارية   •

   .لتحقيقها فهي تعتمد أساساً على كفاءة الجهاز اإلداري للدولة

 والجاذبية  ، يجب أن تكون التنمية شديدة الجاذبية للمساهمين والمستفيدين منها         :التنمية جذابة  •

ناتجة عن النتائج التي ستحققها للمجتمع من حيث تحسين األحوال اإلقتصادية واإلجتماعيـة             

 فالزيادة في الرفاهية تؤدي إلى رفع       ،سية والتكنولوجية بشكل عام   والثقافية واإلدارية والسيا  

مستوى المعيشة ومنح فرص في إختيار أوسع في المجاالت المختلفة والتمتع بمزايا التقـدم              

 ، المـؤمن  ( .التكنولوجي وتحقيق الكفاية في سد المطالب اإلستهالكية والتخفيف من التبعية         

  .)1997 ، جوده، كريشان،حريم

  

   تنمية المجتمع 6.2

  

 وإنما ال بد أن تساعد      ،إن تنمية المجتمع ال تهدف إلى تحسين الظروف الحياتية في المجتمعات فقط           

 وهذه العملية تحتـاج للمـساعدة       ،سكان هذه المجتمعات على التعامل بفاعلية وكفاءة مع مشكالتهم        

  .)2006 ،كفاوين( .التكنولوجية من الحكومة والمنظمات التطوعية
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العمليات التي تبذل بقصد سياسة عامة إلحداث تطـوير وتنظـيم إجتمـاعي             " يرى آخرون أنها    و

 باإلعتمـاد علـى     ،وإقتصادي للناس وبيئاتهم سواء كانوا في مجتمعات محلية أم إقليمية أم قوميـة            

 على أن تكتسب كل منها قدرة أكبر على مواجهة مـشكالت            ،المجهودات الحكومية واألهلية المنسقة   

   ."جتمع نتيجة لهذه العمليات الم
 

وهناك من يرى أن تنمية المجتمع هي إحدى العمليات التي تهدف إلى تدعيم القدرة الذاتية للمجتمـع         

لتحقيق األهداف المحلية والقومية بالطرق المنهجية التي يـستخدمها أخـصائيون مـدربون تكفـل               

 برامج التنميـة وتنفيـذها إسـتجابة       طيط وفي تخ  ،مشاركة القطاع األهلي بموارده البشرية والمادية     

   .لإلحتياجات المحلية من ناحية ومساهمة في تحقيق األهداف القومية من ناحية أخرى

تنمية المجتمع المحلي يشير إلى مجموعة من الطرق والوسائل التي           :"تنمية المجتمع " تيلور" ويعرف

ن المشاركة والتفاعل من أجل تحسين      تتمكن من خاللها الناس الذين يعيشيون في مجتمعات محلية م         

 وهكذا يصبحون جماعة فعالة ومـؤثرة فـي برنـامج           ،ظروفهم وأحوالهم اإلقتصادية واإلجتماعية   

   .)1985 ،التابعي( .التنمية القومية

  

كذلك يمكن القول أن التنمية المحلية تعني تلك الجهود التي تستهدف تعبئة سـكان المجتمـع غيـر                  

 ولكي يستطيعوا مواجهة مشكالتهم     ، للمشاركة في تحسين ظروف مجتمعاتهم     المنظمين والمحرومين 

   .)2006 ،كفاوين( .والتصدي لها

  

 :التنمية المجتمعية .1.6.2

  

 هي عملية رسم األهداف الشاملة للمجتمع وفق الموارد المتاحة ماديـة كانـت أم بـشرية بهـدف                  

ة يكون له أثره في وصول المجتمع إلى قدر         الوصول إلى حجم معين من التغييرات البنائية والوظيفي       

    .)1995 ،مختار( .معين من الرفاهية اإلقتصادية واإلجتماعية

  

   :تنمية المجتمع والتنمية المجتمعية .2.6.2

  

 وأن الهدف واحد وهو     ، وهو المجتمع  ،هناك خلط بين المفهومين على إعتبار أن مجال اإلثنين واحد         

 لكن الخالف بينهما يتعلـق بحجـم        ، عن طريق وسائل تبدو متشابهة     تحقيق متطلبات أفراد المجتمع   

 فحجم التغييرات عند إجراء التنميـة       ،التغيرات البنائية الوظيفية التي تحدثها كل منهما في المجتمع        

 حيث تنبثق التنمية المجتمعية مـن الفلـسفة         ،المجتمعية أكبر وأضخم من حجمها في تنمية المجتمع       
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يش في ظلها المجتمع والسيطرة الكاملة على موارد المجتمع ومراعـاة التكامـل             اإلجتماعية التي يع  

  .) 1985 ،التابعي( .بين األهداف المجتمعية الشاملة

  

  :التنمية اإلجتماعية وتنمية المجتمع .3.6.2

  

أنها عبـارة عـن      التنمية اإلجتماعية " محي الدين صابر    "  بحيث عرف    ،هناك خلط بين المفهومين   

 ،يث للعمل اإلجتماعي يقوم على إحداث تغيير حضاري في طريقـة التفكيـر والعمـل              أسلوب حد 

 أو تنظيمـه  ، هذا األسلوب إن لم يكن ذلك الوعي قائماً      ،والحياة عن طريق إثارة وعي البيئة المحلية      

 ثم بدعوة أعضاء البيئة المحلية جميعهم إلـى المـشاركة فـي التفكيـر               ،وتحريكه إن كان موجوداً   

 حيث أشار إلى أن تنمية المجتمـع إثـارة          ، والتنفيذ بالنسبة للمشروعات والبرامج اإلنمائية     واإلعداد

 بينما التنمية اإلجتماعية ال تقتصر على المستوى المحلي بل إنها غالباً ما تشمل              ،وعي البيئة المحلية  

  .)2005 ،محمد( .المستوى القومي

  

  :ركائز تنمية المجتمع المحلي .4.6.2

  

   :ل ركائز تنمية المجتمع المدني فيما يلييمكن إجما

  

إشراك أعضاء البيئة المحلية في التفكير والعمل على وضع وتنفيذ البرامج التي تهدف إلـى    •

النهوض بهم عن طريق إثارة الوعي بمستوى أفضل من الحياة تتخطـى حـدود حيـاتهم                

مال الوسائل الحديثة في     وعن طريق إقناعهم بالحاجات الجديدة وتدريبهم على إستع        ،التقليدية

 والمشكلة الحقيقية   .اإلنتاج وتعويدهم على أنماط جديدة من العادات اإلقتصادية واإلجتماعية        

التي تواجه عمليات التنمية في المجتمعات النامية هي ضعف إستجابة هذه المجتمعات لهـا              

كيبهـا   وذلـك ألن جمـود ترا      ،وعدم إشتراك األهالي مع السلطات العامة فـي برامجهـا         

اإلجتماعية واإلقتصادية تقف عقبة أمام التجديدات والتغيرات التي تتناول فـي كثيـر مـن               

   .األحيان قيمهم وتقاليدهم الراسخة

تكامل مشروعات الخدمات والتنسيق بين أعمالها بحيث ال تصبح متكررة أو في حالة تضاد               •

   .مشكالت المجتمعوإحداث التكامل بين المشروعات التي أقيمت أساسها لحل وعالج 

 ويرى بعض العاملين في ميدان التنميـة        ،اإلسراع بالوصول إلى النتائج الملموسة للمجتمع      •

اإلجتماعية أن يكون المدخل إلى هذا الميدان ممثالً في برامج تتضمن خدمات سريعة النتائج             

ـ          ،كالخدمات الطبية واإلسكان   ه  وإذا حدث وبدأ المخطط بوضع مشروعات إنتاجية في خطت
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اإلنمائية فيجب إختيار تلك المشروعات ذات العائد السريع وقليلة التكاليف ما أمكن والتـي              

 وترجع هذه القاعدة إلى عامـل جـوهري فـي          .تسد في الوقت نفسه حاجة إجتماعية قائمة      

العمل اإلجتماعي وهو كسب ثقة أبناء المجتمع وال يمكن الحصول علـى الثقـة بـدون أن                 

بأن هناك منفعة ملموسة يحصلون عليها من جراء إقامة مشروع فـي            يشعر أبناء المجتمع    

فالثقة في فعالية برامج التنمية اإلجتماعية المحلية مطلب ضـروري وجـوهري             ،مجتمعهم

 والعقبة التي يواجهها المسؤولون عن التنمية اإلجتماعية المحلية مقاومة المجتمع           ،إلنجاحها

  .المحلي لألفكار الجديدة

ى الموارد المحلية للمجتمع سواء كانت مادية أو بشرية يؤدي ذلـك إلـى نفـع                اإلعتماد عل  •

 وتعتبـر   .إقتصادي من حيث أن يقلل من تكلفة المشروعات ويعطيها مجاالت وظيفياً أوسع           

عملية اإلعتماد على الموارد المحلية للمجتمع من أساليب التغير الحضاري المقصود بإعتبار            

 ،ألنماط القديمة وذلك بإستخدام الموارد المتاحة في المجتمـع        أن ذلك يتم عن طريق إدخال ا      

فإستعمال الموارد المألوفة في صورة جديدة أسهل على المجتمع من إستعمال موارد جديدة             

 فالقادة المحليون يكونوا أكثر نجاحاً      ، هذا أيضاً على الموارد البشرية     ،غير مألوفة بالنسبة له   

 من الشخص الغريب على المجتمع حتى لو كـان أكثـر            في تغير إتجاهات أفراد مجتمعهم    

 .)1985 ،الكاشف( .كفاءة وقدرة

  

ومن وجهة نظر الباحث فإنه يرى ضرورة وجود أخصائيين إجتماعيين أو تنمويين ذوي خبـرات               

 بحيث يكونون هم حلقة الوصل بين ما        ،ومؤهالت وقدرات يعملون في مجال تنمية المجتمع المحلي       

 فاألخصائي اإلجتماعي أو التنموي هو وسـيط        ،امج التنموية وبين أفراد المجتمع    يتم طرحه في البر   

  .للتغيير
 

  التنمية البشرية  7.2

  

   :ويالحظ أن التنمية البشرية لها جانبانهي عملية توسيع القدرات البشرية واإلنتفاع بها 

  

   .إلخ.... من خالل اإلستثمار في التعليم والصحة والتغذية:جانب تكوين القدرات •

 عن طريق تنمية القدرات البشرية فـي زيـادة اإلنتـاج            :جانب اإلستفادة من هذه القدرات     •

والتمتع بالفراغ والمشاركة في الشؤون السياسية واإلجتماعية والثقافية كون اإلنسان محور           

   .)2004 ،جامعة بير زيت (.التنمية ووسيلتها وهدفها
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 ن تقرير التنمية البشرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمـائي         ع 1995لعام   وفي تعريف للتنمية البشرية   

 ويمكـن   ، ومن حيث المبدأ هذه الخيارات يمكن أن تكون مطلقة         ،توسيع لخيارات الناس   هي عملية "

 هي  ، على جميع مستويات التنمية البشرية     ، ولكن الخيارات األساسية الثالثة    ،أن تتغير بمرور الوقت   

 وأن يكتسبوا معرفة وأن يحـصلوا علـى المـوارد الالزمـة             ،وصحيةأن يعيش الناس حياة مديدة      

 فالخيارات اإلضافية تتـراوح مـن       ، ولكن التنمية البشرية ال تنتهي عند ذلك       ،لمستوى معيشة الئقة  

الحرية السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية إلى التمتع بفرص الخلق واإلنتـاج والتمتـع بـاإلحترام              

   .)2000 ،مرزوق(."نسان المكفولة الذاتي الشخصي وبحقوق اإل
 

  :التنمية البشرية الفلسطينية .1.7.2

  

  في ظل غياب دولة فلسطينية ما زال الشعب الفلسطيني يعيش المرحلة اإلنتقالية بشكل مستمر رغم 

وتسلمها لمهمـات    اإلنجازات التي تم تحقبقها منذ قدوم السلطة الفلسطينية إلى األراضي الفلسطينية          

 اإلقتصادية واإلجتماعية وإصدار القوانين وغيرها من المهمات التي تخص مواضيع التنميـة             التنمية

 ال يزال يسيطر على معظم األراضي الفلسطينية سواء في غزة            الذي المختلفة واإلحتالل اإلسرائيلي  

تـصال  إلراضي الفلـسطينية وصـعوبة ا     ألضافة إلى عزل القدس عن باقي ا      إلأو الضفة الغربية با   

  .تواصلوال

  

سرائيلية هي التي تسيطر على المعابر والحدود والمصادر الطبيعية         إلكذلك فإن السلطات العسكرية ا    

قتصاد الفلـسطيني تابعـاً ومرتبطـاً       إلأي ثروات ذات قيمة، فال يزال ا      من مياه ومحميات طبيعية و    

 ممارسة حقه فـي     سرائيلي مما يعني عدم تمكين الشعب الفلسطيني من       إلقتصاد ا إلبشكل أو بآخر با   

تقرير المصير وإقامة دولة ذات سيادة، هذا يتطلب من الشعب الفلسطيني خطوات عديدة تتمثل فـي                

المشاركة بالعملية التنموية وبتطوير مفهوم المشاركة وتطوير قدرات الناس على المشاركة ورفـع             

قتـصادي أو   إلأو ا نتاجيتهم وتفعيل دور الناس في إحـداث التغييـر الـسياسي            إمستوى دافعيتهم و  

فالعملية التنموية تتعزز وتمكن في ظل نظام سياسـي واجتمـاعي            .جتماعي على مستوى الوطن   إلا

داري يتيح ألفراد المجتمع ومجموعاته بالمشاركة وذلك من خالل تهيئة بيئية صـحية             إتصادي و إقو

  .اةقية في مختلف مجاالت الحييحق  فرصممكنة توسع خيارات األفراد من خالل توفير

  

نسان الفلسطيني هو غاية التنمية وذلك من خالل بناء و تأسيس نظام            إلجل ذلك ال بد أن يكون ا      أمن  

 المجتمع وتـوفير    بهانتقالية التي يمر    إللة ا حمجتمعي متوازن قادر على التجاوب مع متطلبات المر       

نسان من القيـود    إلهداف الوطنية العامة للشعب الفلسطيني وتحرير ا      ألالعناصر الضرورية لتحقيق ا   
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جتماعية حيث يتطلب مفهوم التنمية الشمولية وجـود        إلاوقتصادية  إلالتي تحد من فرصه السياسية وا     

   .)2000 ،سعيد( .تفاعل ناجح بين القوى البشرية وبنية المؤسسات المجتمعية المختلفة
 

   : مراحل التنمية البشرية في المجتمع الفلسطيني.2.7.2

  

  : البشرية في المجتمع الفلسطيني فيتمثلت مراحل التنمية

  

 حيث  ، في بداية الثمانينات ظهر شعار التنمية من أجل الصمود         :مرحلة ما قبل إتفاق أوسلو     •

 دوراً أساسياً فـي بنـاء       ،إلخ....لعبت مبادرات األحزاب السياسية واإلتحادات والجمعيات     

 ،تطوعي والتنمية المحليـة   المؤسسات الوطنية من أجل الصمود والتنمية المقاومة والعمل ال        

 والتي إعتمدت في تحويلها علـى       ،وكانت هناك المبادرات الخارجية التنموية عبر نشاطاتها      

  .مصادر حكومية وغير حكومية وكانت مدفوعة للعمل في فلسطين بدوافع إنسانية وعقائدية

روفيسور  تم وضع خطة إنمائية طموحة بإشراف الب       ،1993 في العام    :ما بعد إتفاقية أوسلو    •

 بهدف إعادة بناء المجتمع     ،يوسف الصايغ ومجموعة من األكاديمين والمؤسسات الفلسطينية      

الفلسطيني وخلق فرص العمل وتطوير البنية التحتية وتنمية المـوارد البـشرية وتحـسين              

 وبعد ذلك كانـت هنـاك       . إال أن هذا البرنامج إصطدم بعقبة التمويل       ،األوضاع اإلجتماعية 

 وتطوير المؤسسات وتنميـة     ،أخرى ركزت على التنمية اإلقتصادية والريفية     خطط تنموية   

 ولكن إصطدمت تلك الخطط بممارسات اإلحتالل اإلسرائيلي التـي          ،إلخ....الموارد البشرية 

   .إنعكست سلبياً بشكل مباشر على المجتمع الفلسطيني

اتية اإلقتـصادية    لقد لحق الدمار ببيئـة المجتمـع الفلـسطيني المؤسـس           :إنتفاضة األقصى  •

والسياسية واإلجتماعية نتيجة السياسة التي يمارسها الجيش اإلسرائيلي تدمير ما حقق مـن             

 لذا فإن تحقيق تنمية حقيقية في فلسطين يتطلب         ،تنمية بشرية خالل السبع السنوات الماضية     

  وتمكـين الـشعب مـن      ،العمل إلنهاء اإلحتالل وسيطرته على إمكانيات الشعب الفلسطيني       

  .)2009 ،ملوح( .ممارسة حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية

  

   معوقات التنمية في فلسطين 8.2

  

  :تواجه التنمية في فلسطين العديد من المعوقات تتمثل فيما يلي
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 وتتمثل في المعوقات التي تؤثر على سير عملية التنمية في فلسطين ولهـا              :معوقات داخلية  •

 والجزء  ، فمساحة األراضي الفلسطينية صغيرة قياساً بالدول األخرى       ،أسباب ليست إختيارية  

 ،األكبر خاضع لإلحتالل اإلسرائيلي والذي يمنع سير عملية التنمية بشكل مـستقل ونـاجح             

باإلضافة أن فلسطين ال تتوفر فيها موارد بيئية جيدة لتكون ذات فائـدة ومـؤثرة لتنميـة                 

 كما أن نقص المياه ومصادرها      ،إلخ...... .ادن الثمينة  المع ،اإلقتصاد الفلسطيني مثل النفط   

 ،بشكل عام وسيطرة اإلحتالل على المياه الجوفية يشكل أزمة في مجال التقـدم الزراعـي              

باإلضافة الى ذلك ضعف اإلستثمارات في فلسطين بسبب الظروف السياسية الغير مـشجعة          

 كذلك الكثافة السكانية المتزايدة     ،مما يجعل حركة التنمية شبه مشلولة وبحاجة لدعم خارجي        

   .تشكل عبئاً على عملية التنمية

 والمتمثلة في اإلحتالل اإلسرائيلي وممارسته مما أدى إلى تدهور كبيـر            :معوقات خارجية  •

في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية حيث تركزت ممارسات اإلحتالل على هدم ما يمكن أن             

   .شعب الفلسطينييساعد في تنمية وتحسين المعيشة لل

 من خالل سوء إستخدام السلطة وإستغاللها من أجل         :معوقات داخلية وخارجية تتمثل بالفساد     •

 حيث تتم عمليات اإلصـالح      ،لشخص أو حزب أو مؤسسة     المصلحة واإلمتيازات الخاصة  

من خالل تعزيز المساءلة والمحاسبة والشفافية وتعزيز القانون وتكون المنظمات التطوعية           

  .)2007 ،غنام ( .ي منظمات المجتمع المدني مراقباً فعاالً لمؤسسات السلطةكباق

  

   الدور التنموي لمؤسسات المجتمع المدني 9.2
 

لمؤسسات المجتمع المدني دور ال يقل أهمية عن دور القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تحقيق               

تحقيق مستوى معيشي أفضل والحد مـن        والعمل في مجال التنمية المستدامة ل      ،عملية التنمية الشاملة  

 وذلك من خالل تقديم العديـد مـن الخـدمات           ،الفقر وتحقيق الرفاه اإلجتماعي والصحي والتعليمي     

 ولمؤسسات المجتمع المدني دوراً هاماً في تزويد الخدمات والوظائف التـي ال         ،ألفراد المجتمع كافة  

ي تنمية المجتمع إقتصادياً وسياسياً وإجتماعياً       فلهذه المؤسسات تأثير قوي ف     ،يستطيع السوق تقديمها  

 ومن خـالل تبنـي الـسياسات        ،وخاصة عندما تعمل بالتعاون مع قطاع الحكومة والقطاع الخاص        

 ، كما أن إتحادات العمال والنقابـات المهنيـة        ،اإلقتصادية التي تسعى لتقليل حدة الفقر وحماية البيئة       

 جماعات اإلهتمام بالسياسات العامة     ، غرف التجارة  ،عيةوجمعيات رجال األعمال والجمعيات الصنا    

ونقابات الصحافة واإلعالم كلها تساهم وتلعب دوراً هاماً في خلق الظروف اإلجتماعية الـضرورية              

 فهذه المنظمات تعمل على زيادة التنافسية في السوق والترويج للمشاريع التجارية وتستقطب             ،للتنمية

  .سوح الميدانيةالصناعات وتقوم بإجراء الم
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 ففـي دول أمريكـا      ،تعزيز التوجه نحو الخصخـصة     فإتحادات العمال تلعب دوراً كبيراً وهاماً في      

الالتينية وشرق أوروبا عملت إتحادات العمال على حماية الوظائف للعاملين خالل تحويل الملكيـة              

ها في إتخاذ القـرارات      ومن خالل مشاركة اإلتحادات العمالية وممثل      ،الحكومية إلى القطاع الخاص   

 كما لعبت منظمات المجتمـع المـدني الممثلـة    ،الخاصة بإعادة هيكلة المشاريع التي تم تخصيصها  

 وزودت ،ألصحاب العمل دوراً هاماً في زيادة الشفافية والقدرة على التنبـوء لخدمـة المـستثمرين         

أثر الخصخصة وإنشاء    وعن   ،القطاع الحكومي والخاص بالرأي والنصح حول اإلجراءات الالزمة       

البرامج للترويج لتنمية المشاريع الصغيرة فالعمل األساسي لمنظمات المجتمع المـدني يكمـن فـي               

   .)2003 ،الكايد( .تمثيل مصلحة الجماعة ونفعها

  

 وأن تقدم خدمات تعتبر ُملحة فـي        ،ويمكن لهذه المنظمات أن تلعب دوراً هاماً في عملية المشاركة         

 ففـي بعـض   ، إال أن مجال نشاطات المنظمات غير الحكومية يختلف من بلد آلخر         ،التنمية البشرية 

وفي آخرى على المشاكل البيئية وفي أخرى على مكافحـة           ،البلدان يتركز النشاط على توليد الدخل     

   .الفقر ومساعدة الفالحين المحرومين من الملكية
 

ن أن تحافظ على مسافة معينة بينها وبـين   ويمك ،ولهذه المنظمات دور في التنمية البشرية المستدامة      

 وفي بعـض البلـدان      ، وأن تدير مشاريعها الخاصة بالتوازي مع مشاريع الدولة        ،األجهزة الحكومية 

 مما جعل لهذه المنظمات دور صناعي في المـساهمة          ،تلعب هذه المنظمات الدور الفعلي للمعارضة     

خالل التحول مـن منطـق تـوفير الخـدمات           وقد بدأ دورها واضح من       ،في تكوين الحياة المدنية   

 باإلضافة إلى مساعدة الـسكان علـى        ،والمشاريع التنموية إلى منطق المساعدة في العمل المطلبي       

 مثالً إستطاعت بعـض     ،صياغة حاجاتهم وخياراتهم بشكل أفضل ليصبحوا شركاء في عملية التنمية         

مقاربـات   المفاهيم القديمة للتنمية وتـضع       المنظمات الغير حكومية البنغالدشية والفلبينية في تحدي      

 حتى أن القطاع التطوعي في كثير من البلدان أصـبح يبـذل             ،جديدة ترتكز باألساس على األهالي    

 وتظهر التجربـة أن التـي       ،جهداً كبيراً في تقاسم تجاربه مع المصالح الحكومية وأصحاب القرار         

تفاعل بين القطاعيين العام والخاص توفر فـضاء        ينشط فيها القطاع التطوعي بقوة والتي يتم فيها ال        

 فضالً عن زيادة حجمه بتدعيم قدراته وتقديم الخـدمات البديلـة            ،يسمح بتزايد فاعلية أعمال التنمية    

 ويعي المانحون اآلن أن التنمية تستلزم سياسة ذات طابع أقل إقتصادية تتناسب مع              ،لمشاريع التنمية 

سي سليم وأن العناصر األساسية للتنمية هـي الـشفافية وتحمـل             ومناخ سيا  ،حسن اإلدارة الرسمية  

  . ر في عملية إتخاذ القرار السياسيالمسؤولية وحرية التعبير والتجمع مع ضمان مشاركة قاعدية أكب

 ومن أجـل    ،فهذه المنظمات كافحت من أجل إعالء درجة الوعي العام بمسائل الفقر والبيئة والمرأه            

 ، التي تحصر الموارد والسلطة والمراقبة في يد جزء صغير مـن الـسكان             تجاوز النماذج التنموية  
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وتبني نموذج للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية يستجيب للحاجات اإلنسانية ويعطي المـواطن قـدراً             

 .)1999 ،حمزة ( .كبيراً من المشاركة في إرادة الشؤون السياسية واإلقتصادية
 

  ار النظري تعليق عام على اإلط: الخالصة 10.2

  

بعد االستعراض السابق لالطار النظري توصل الباحث الى اهمية العمل النقـابي بـشكل عـام و                 

الفلسطيني بشكل خاص، فالعمل النقابي يحمل في طياته الكثير من االيجابيات على الرغم من وجود               

قـدم هـذه النقابـات      السلبيات و المعيقات التي تحد من قيام النقابات بمهامها االساسية فاالصل ان ت            

. الخدمات و البرامج التنموية بشتى انواعها من اجل النهوض باعضائها و المجتمع الذي تعمل فيـه               

 منها على سبيل المثال اقتـران العمـل         ،و لكن يواجه العمل النقابي الفلسطيني الكثير من المشاكل        

عـدم  و ،الترشـيح و انتخـاب إلضيع مثل السفر وا   االنقابي بالعالقات الشخصية و المحسوبية في مو      

 لذلك فإن على النقابات العمل على التدريب وإيجاد         ،نتخابات بالشكل الدوري والديمقراطي   إلجراء ا إ

مصادر التمويل الذاتية والتعاون والتشبيك والتخطيط والدفاع عن األعضاء وعن المهنة وحمـايتهم             

   .نظرة لمهنة العمل اإلجتماعيورفع المستوى المهني والثقافي والحد من البطالة وتغيير ال

  

فنقابة االخصائيين االجتماعيين والنفسييين هي جزء من هذا الواقع وهناك الكثيـر مـن المعيقـات                

والصعوبات واالنتقادات آللية عملها وقيامها بدورها ولكن على الرغم من هذه المعيقـات اال انـه                

  .هو متوقع منهليس كما يوجد دور تنموي لهذه النقابة وان كان محدود و

  

وبهذا استطاع الباحث ان يستفيد من هذا االطار النظري في دراسته من خـالل صـياغة اسـتبانة                  

  .الدراسة الحالية بمجاالتها وفقراتها المختلفة حتى يستطيع الوصول الى نتائج وتوصيات مفيدة

نمـوي لنقابـة    ولعل ما يميز هذه الدراسة عن دراسات اخرى انها عنيت بالتعرف على الـدور الت              

 يتم تناول هـذا الموضـوع بهـذه          لم نهأ حيث   ،ااالخصائيين االجتماعيين والنفسيين وآفاق تطويره    

   .الصورة في دراسات اخرى

  

  الدراسات السابقة  11.2

  

 ويالحـظ   ،يالحظ أن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع النقابات المهنية بشكل عام هي ضئيلة            

تطرقت الى موضوع الدور التنموي لنقابـات األخـصائيين اإلجتمـاعيين           أنه ال يوجد دراسات قد      

 علماً أنه يوجد بعض الدراسات التي تناولت سبل تفعيل النقابات           ،والنفسيين وآفاق تطوير هذا الدور    
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 وسأتطرق الى ذكر بعض الدراسات القريبة من نفس الموضـوع           ،في حقول أخرى في هذا المجال     

   .رى حتى تتضح الصورة كاملة حول هذا الموضوعومحاولة تقريب دراسات أخ

  

  :دراسة عمر خريوش حمايل منالمملكة األردنية الهاشمية. 1.11.2

  

خصائـصها  _ وهي عبارة عن رسالة ماجستير بحث فيها موضوع النقابـات المهنيـة األردنيـة               

 _ 1985 حيث تضمنت هذه الدراسة الفتـرة الزمنيـة الواقعـة بـين              ،المؤسسية ودورها السياسي  

 حيـث  ، وهي كما جاء في هذه الرسالة فترة بالغة األهمية في حياة األردن والنقابات المهنية             ،1995

 وإقرار التعددية   1989شملت إنطالقة عملية التحول الديمقراطي التي دشنتها اإلنتخابات النيابية سنة           

لية الدور السياسي للنقابات     وهو األمر الذي سمح بدراسة مدققة إلشكا       ،1992السياسية الحزبية لسنة    

المهنية في الفترة التي شهدت إنفراج سياسي واسع وتأسيس أحـزاب مـن مختلـف األيـدلوجيات                 

 فقد شملت هذه الدراسة عينة نقابة المهندسيين واألطباء والمحاميين والصحفيين           ،واألطياف والبرامج 

 ويمكن كما ذكـر الباحـث       ،ألهموهي التي تضم أكبر عدد من األعضاء حيث تعتبر هذه النقابات ا           

 فمن خالل هذه الدراسـة تبـين أن         ، نقابة 12تعميم نتائجها على باقي النقابات المهنية البالغ عددها         

للنقابات المهنية في األردن خصائص مؤسسية ودور سياسي هام وخـصوصاً نقابـات المهندسـين               

الحياة السياسية إلقترابها مـن رجـال        فنقابة المحامين لعبت الدور األكبر في        ،واألطباء والمحامين 

" البرلمـان "الدولة وبسبب إرتباطها الوثيق مع المواطنين من جهة ورجال الدولة من جهة أخرى و               

إال أن الدور األقل كان في نقابة الصحفيين حيث أن هذه النقابة لم تتضح لها المـشاركة الـسياسية                   

  .والتي يمتاز جميع أعضاءها تقريبا باإلستقاللية

  

و من الجدير ذكره أن الباحث تطرق الى موضوع مهم وهو الدور السياسي لهذه النقابـات حيـث                  

أظهر مدى فاعلية هذه النقابات في الدور السياسي أو عدم فاعليتها وهذه تعتبر نقطة قـوة عنـدما                  

ن أظهر الباحث لماذا تمارس بعض هذه النقابات دوراً سياسيا أكبر من البعض اآلخر، فقـد بـين أ                 

 مما أثر على دورها السياسي      .نقابة الصحفين تعاني من عدم اإلستقالل المالي وتبعية مالية للحكومة         

في حين تمتعت النقابات األخرى بمستوى عالي من اإلستقالل المالي، كذلك باإلستقالل القانوني عن              

  .الحكومة باستثناء ما ينص عليه القانون

  

كون للنقابة استقالل مالي والذي يعتبر االهم في اسـتمرارها          ومن وجهة نظر الباحث من المهم ان ي       

حتى تستطيع بناء ذاتها وتحقيق اهدافها بشكل مستقل وبعيد عن سلطة الدولة او االحزاب الـسياسية                

وحتى يكون لها رأي سياسي في االحداث الدائرة الن االحزاب الساسية في النهاية تعمل من اجـل                 
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 من اولويات النقابات وان كانت النقابة تعمل وفق قـوانين وانظمـة             الوصول الى الحكم وهذا ليس    

   ."هذا ال يعني عدم قدرة النقابة على القيادة " الدولة 

  

  :2007خالد حرزاهللا جامعة القدس  دراسة .2.11.2

  

هذه الدراسة والتي هي استكماالً لمساقات الحصول على درجة الماجستير في بناء المؤسسات فـي               

دس والتي هي بعنوان النقابات العمالية و دورها في إحداث التنمية اإلدارية في محافظـة               جامعة الق 

 حيث أظهرت هذه الدراسة أن للنقابات العمالية دور في إحداث التنمية اإلدارية ولكن درجة               ،رام اهللا 

 حيث ظهر أن للنقابة دور في حل النزاعات العماليـة ومجـال الـسالمة               ،اإلحداث كانت متوسطة  

 وقد تبين من    ،والصحة المهنية ومجال التثقيف وضمان حقوق العاملين وتقديم المساعدات والتدريب         

   .خالل هذه الدراسة النقص في مثل هذا النوع من الدراسات وغيرها

  

ومن وجهة نظر الباحث هذه الدراسة جيدة تقدم الجديد على صعيد التقابات العمالية وتلفت النظر في                

ات وادوات من اجل المساهمة بشكل اكبر في مجاالت ضـمان حقـوق العـاملين     ضرورة ايجاد آلي  

   .والصحة المهنية والسالمة ومجال التثقيف وتقديم المساعدات والتدريب

  

باالضافة الى ان هذه الدراسة قريبة في نتائجها الى الدراسة الحالية حيث اوضـحت ان انجـازات                 

ن على الصعيد التنموي سواء على مستوى االفراد او مهنـة           نفلبة االخصائيينن االجتماعيين والنفسيي   

  .العمل االجتماعي جاءت متوسطة

  

وبالتالي فان لهاتين النقابتين دور تنموي ولكن بصورة متوسطة على الرغم من اخـتالف جهـات                

 ولكن االهم من وجهة نظـري هـو         ،التمويل واالختالف السياسي والفكري والثقافي بين الشريحتين      

    .ور تنمويوجود د

  

 قام بهذه الدراسـة     : حول سبل تفعيل دور النقابات العمالية في صياغة السياسات العامة          .3.11.2

   :)2007 ،البطمة(معهد أبحاث السياسات اإلقتصادية الفلسطيني 
 

 وذلـك لغـرض     ،تناولت الدراسة واقع اإلتحادات والنقابات العمالية في الضفة الغربية وقطاع غزة          

 وقد ركزت هذه    ،ة سبل تفعيل دور النقابات العمالية في صياغة السياسات الوطنية العامة          تحديد كيفي 

الدراسة اإلهتمام باألخص على إتحاد نقابات عمال فلسطين ألنه من أكبر اإلتحـادات فـي الـضفة     
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 ويعتبر الهدف الرئيـسي مـن متابعـة هـذه           ،الغربية وغزة من حيث عدد العمال الذين ينتمون له        

   .ت هو معرفة مدى نجاعة النقابات في أداء دورهاالنقابا

  

وقد أظهرت هذه الدراسة العديد من المشاكل التي تعاني منها نقابات العمال الفلسطينية والتي تتمثل               

في هيمنة الفصائل على الحركة النقابية وعلى شخصنة الحركة النقابيـة واقتـرن عمـل النقابـات                 

 إضافة إلـى إظهـار عـدم الـشفافية          ،ا وهم المسيطرون عليه   العمالية بأسماء وأشخاص هم قيادته    

والسيطرة على األمور المالية وعدم الشفافية ومشاكل السفرات الخارجية والتدريب وإقتصاءها على            

  .أشخاص محددين

  

وقد تم إظهار الخدمات التي كانت هذه النقابات تقدمها للعمال من تأمين صحي وبعـض الخـدمات                 

 كـذلك  .عدة في حل مشاكل العمل أمام المؤسسات والحكومـة وأربـاب العمـل       اإلجتماعية والمسا 

أظهرت الدراسة أن الحركة النقابية تعمل دون قانون ينظم عملها وهو قانون تنظيم النقابات والـذي                

 هذا بدوره يجعل بيئة العمـل       .ما زال كما أوضحت الدراسة مجرد مشروع لدى المجلس التشريعي         

 والـذي بـدوره     ، وبالتالي يؤدي إلى ضعف إنتماء العمال للحركة النقابيـة         ،أكثر صعوبة وضبابية  

ينعكس بضعف للعمال أمام المؤسسات وأرباب العمل والمنشآت وحتـى علـى مـستوى صـياغة                

 ووضعت الدراسة مبادىء من أجل تفعيل النقابات واإلتحادات العمالية من خـالل             .السياسات العامة 

 وحـث   ،افية وتطبيق آليات المحاسبة والمساءلة وديمقراطية اإلنتخابـات       باإلستقاللية والشف  اإللتزام

المجلس التشريعي على إصدار قانون تنظيم النقابات وتفعيل التعاون فيما بين النقابـات والحكومـة               

   .والمؤسسة وتوسيع مجال الخدمات

  

ع النقابـات   ومن وجهة نظري أن من نقاط ضعف هذه الدراسة أن التركيز يجب أن يكون على جمي               

 فقد تم التركيـز علـى       ،العمالية بنفس المستوى وليس فقط التركيز على نقابات إتحاد فلسطين فقط          

 أما بقية اإلتحادات فكان التركيز على أعداد محـددة مـن            ،إتحاد عمال فلسطين بمستوياته المختلفة    

حيانا التحيـز الواضـح      وهذا يفقد الدراسة موضوعيتها ويثير التساؤل وا       ،النقابات المنضوية تحتها  

  . لصالح نقابات اتحاد فلسطين وينكر حق النقابات االخرى والتي لديها تجربتها والدور الخاص بها

  

   :2004دراسة عمر شاهين . 4.11.2

  

 والتي قام بإعدادها المحـامي محمـود        ،)18(وهي عبارة عن سلسلة مشروع تطوير القوانين رقم         

ء في الفصل الثاني من هذه الدراسة حول واقع العمل النقابي            حيث جا  ،2004شاهين في شهر آذار     
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 أنه يوجد العديد من المشكالت التي تتمثل في الخلل في التقنـين وغيـاب اإلسـتقاللية                 ،الفلسطيني

   :النقابية والتي تتمثل في
 

التسلط الحزبي حيث أن العمل النقابي الفلسطيني يعاني من سـلطة األحـزاب والحركـات                •

   . فاألحزاب تسير العمل النقابي وفق أجندتها السياسية والحزبية،الفلسطينيةالسياسية 

 إضافة إلى مصادرة الحقـوق      ،العمل من قبل السلطة الفلسطينية على إحتواء الحركة النقابية         •

 حيث أن هناك فئتان نقابات تقوم بجعل المنتـسب          ،الديمقراطية والتي تتمثل في اإلنتخابات    

 كذلك مصادرة حق العمال من المـشاركة        ،وآخرى تصادره وال تطبقه   يمارس الحق النقابي    

 حيث أن أزمة الثقة واضحة وموجـوده        ، وغياب المصداقية النقابية   ،في القرارات السياسية  

 إضافة إلى ضعف البعد المطلبـي للحركـة النقابيـة           ،بين قيادة الحركة النقابية وأعضائها    

ب للعمال والموظفين والتي لم يتحقـق منهـا إال          الفلسطينية في ظل وجود الكثير من المطال      

   .القليل

  

ويرى الباحث أن هذه الدراسة جيدة وموضوعية تكشف النقاب عن حقائق موجودة في النقابات مثل               

 إضافة إلبراز أزمة الثقة بين قـادة الحركـة النقابيـة            ،اإلستقالل وعدم وجود المحاسبية والشفافية    

   .ن الدراسات يسلط الضوء على الخلل من أجل تصويبهواألعضاء لعل مثل هذا النوع م

  

   :2007دراسة مخمد عامر غنام . 5.11.2

  

 وهي بعنـوان الجمعيـات الخيريـة        ،2007وهي عبارة عن رسالة ماجستير تم تقديمها في العام          

حيث أظهرت هـذه الدراسـة بـأن     :ودورها في تنمية وتطوير العمل التطوعي في محافظة الخليل 

 الخيرية في المحافظة تعمل على تطوير وتنمية العمل التطوعي من خالل وجـود هـذه                الجمعيات

الجمعيات في األطر القانونية والشرعية وعدم مواجهة الدور التطوعي إلشكاليات الهيئات اإلداريـة             

 وأن رؤية هذه الجمعيات بخصوص العمل التطوعي واضحة والبرامج المقدمـة تحقـق              ،والقيادية

 وأن عدد   ،افة إلى أن هناك تطور في الدور التطوعي للجمعيات ألن عددها في إزدياد             إض ،األهداف

 وقد أظهرت الدراسة أن هناك      ، وأن كمية األموال المستثمرة في ازدياد      ،المتطوعين كذلك في ازدياد   

العديد من المعيقات التي تواجه الدور التطوعي والتي من بينها اإلحتالل وما يقوم به مـن رقابـة                  

 وكـذلك فـإن     ،مصادرة وتشديد على األموال بدعوى مكافحة اإلرهاب وإغالق بعض الجمعيات         و

 ،الجمعيات تواجه إشكاليات ضعف التمويل من قبل المانحين بدعوى تجفيف المنابع المالية لإلرهاب            

ة أضف إلى ذلك تدني ما يعرف بثقافة التطوع لدى أبناء المحافظة ووجود العصبية القبلية والعشائري              
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وقد أوصى الباحث بعدد مـن       .وخصوصاً كما يقول الباحث فإنها تؤثر في البناء المؤسسي للجمعية         

   :التوصيات أهمها

  

   .إستخدام التكنولوجيا الحديثة واإلنترنت ووسائل اإلعالم المختلفة •

أن تقوم الجمعيات بالتشبيك والتنسيق مع المؤسسات المختلفة من أجل تطوير برامج تطوعية              •

   .أجل تبادل الخبراتومن 

أن يتم فتح مشاريع إستثمارية جديدة وتوسيع القائمة من أجل تطـوير دورهـا التطـوعي                 •

   .والعمل على إجراء المزيد من البحوث حول العمل التطوعي لتحسين واقعه

  

ويرى الباحث أن هذه الدراسة أبرزت الصورة الجميلة للعمل التطـوعي وأظهـر أن الجمعيـات                

 وكأن الجميع يؤمن بفكرة العمل التطـوعي فيمـا أرى أن العمـل              ،عضاء في إزدياد  واألموال واأل 

التطوعي هو ممارسة وتربية وتنشئة إجتماعية وثقافية ووطنية وأن الباحث لم يركز في توصـياته               

  .على اإلنسان نفسه ووعيه وإيمانه في العمل التطوعي وإنما كان تركيزه على األدوات والعالقات
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  لفصل الثالثا

______________________________________________________  

  نقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين ودورها التنموي
  

ابراز الدور التنموي لنقابة االخصائيين االجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت          يتناول هذا الفصل    

االهداف واالنجازات والطموحات التي تنـوي النقابـة        لحم والخليل اضافة للنقابة العامة مع اظهار        

  .الوصول اليها

  

   الضفة الغربية )األمانه العامة(/ نقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين  1.3

  

 عندما حاولت مجموعة من األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين والخريجين         1992كانت البداية عام    

م النفس وعلم اإلجتماع من إنشاء إطار نقـابي يعطـي الـشرعية             في مجال الخدمة اإلجتماعية وعل    

 حيث باشر مجموع األخصائيين على الرغم من الظروف         ،للعمل اإلجتماعي والنفسي مهنياً ووظيفياً    

 ، واستجابة لحاجة المجتمع ورسم هوية فلسطينية مهنية       ،الصعبة من ترتيب وتنظيم من العمل المهني      

 فقد استمر العمل واإلتصال مع جميع فروع النقابـات فـي    ،المؤسساتيوخلق مساحة للبناء والعمل     

الضفة الغربية من أجل الخروج بشرعية تمثيلية أكبر للنقابة حتـى تأسـست نقابـة األخـصائيين                 

  .م1997اإلجتماعيين والنفسيين الفلسطينية عام 

  

لنفـسية علـى مـستوى      اإلجتماعية وا  وقد تم اإلعتراف بها كإطار مهني يمثل كافة خريجي العلوم         

 وعقدت مؤتمرهـا األول     ، من قبل وزارة العمل الفلسطينية كجهة ترخيص للنقابات المهنية         ،الوطن

 تـم خـالل     ، في رام اهللا والذي إجتمعت في سبعة فروع في الضفة الغربيـة            1997/3/24بتاريخ  

يين والنفـسيين فـي     نقابة األخصائيين اإلجتماع  ( .المؤتمر إنتخاب أعضاء المكتب التنفيذي والنقيب     

  .)2008 ،محافظة بيت لحم
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  : التعريف بالنقابة.1.1.3

  

  :أهم تعريفات النقابة تاتلخص في

  

وتضم علـم   (النقابة هي اإلطار المهني الذي يمثل كافة خريجي العلوم اإلجتماعية والنفسية             •

 الـذي    وأنها الجسم  ، في كافة محافظات الوطن    ) والخدمة اإلجتماعية  ، علم النفس  ،اإلجتماع

 والمساهمة الفعالـة    ،يقع على عاتقه مهمة الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المهنية والوظيفية         

في تطوير أدائهم المهني وتعزيز فرص العمل المتكافئة للخريجيين الجدد في مجال الخدمات             

 والقيام بدورها في خدمة المجتمع المحلي وتحسين جودة الخدمات التي           ،اإلجتماعية والنفسية 

   .يتلقاها الجمهور في المجتمع

 وتساوي الفرص المتاحة لنمو     ،تلتزم النقابة بمبادئ وقيم وحقوق اإلنسان والعدالة اإلجتماعية        •

 وعلى أساس القيم تعرف النقابة      ،وتطور أعضائها تحقيقاً إلنسانيتهم ومهنيتهم بكامل طاقاتهم      

والعدالة اإلجتماعيـة ضـمن     نفسها كإطار مناصرة لهذه الحقوق وجسد للنضال في التغيير          

أخالقيات وممارسات مهنية متوازنة مع العادات والتقاليد والقيم السائدة في المجتمع العربي            

 .الفلسطيني والتي تحكم الممارسة المهنية لألخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين الفلـسطينين 

  .)2008 ،نقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظة بيت لحم(

  

  :  أهداف النقابة.2.1.3

  

  : تعمل نقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين على تحقيق مجموعة من األهداف من أهمها ما يلي

  

عـاملين أو   (تعزيز المكانة المهنية والوظيفية واإلجتماعية لكافة الخـريجيين المـؤهلين            •

 خالل توحيد كلمـتهم      وذلك من  ، في أي من فروع العلوم اإلجتماعية      )عاطلين عن العمل  

   .وتمثيلهم والدفاع عنهم أمام كافة المؤسسات وعلى كل المستويات

المساهمة الفاعلة في بناء أوسع شبكة للعمل المؤسساتي المشترك للنهوض بجودة الخدمات             •

اإلجتماعية والنفسية التي تقدمها مؤسسات الرفاه اإلجتماعي للمواطن الفلـسطيني عبـر            

   .لمؤهلةالطواقم المهنية وا

   .مكافحة البطالة بين الخريجين إلى أقصى درجة ممكنة •

توفير فرص التطور المهني للعاملين والعاطلين عن العمل بما يخدم مـصلحة القطاعـات        •

   . مؤسسات الخدمات اإلجتماعية والنفسية واألخصائيين أنفسهم،المختلفة من المنتفعين
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ابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفـسيين فـي       نق(.تعزيز مكانة النقابة على الساحة الدولية      •

  .)2008 ،محافظة بيت لحم

  

  : الهيكلية اإلدارية للنقابة.3.1.3

  

  )1.3شكل  (تتكون الهيكلية اإلدارية للنقابة من خمسة مستويات مختلفة
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  . هيكلية النقابة: 1.3شكل 

  

علـم  (جتماعيـة    وتتكون من كافة أعضاء النقابة من خريجـي العلـوم اإل           :الهيئة العامة  •

 في كافة المحافظات الفلسطينية والحاصلين على       ) والخدمة اإلجتماعية  ، علم النفس  ،إجتماع

 من جامعة معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي          )البكالوريس(الدرجة الجامعية األولى    

  .الفلسطيني

ية مـا بـين      ويتراوح عدد أعضاء الهيئة اإلدار     ،الهيئات العامة على مستوى المحافظات     •

   .أعضاء 9_5
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 وتتكون من كافة أعضاء الهيئات اإلدارية المنتخبة لقيادة الفروع فـي            :هيئة المؤتمر العام   •

   .المحافظات المختلفة

   . ويتكون من أمناء سر الفروع باإلضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي:مجلس النقابة •

والذين يتم إنتخابهم مباشـرة      مكون من خمسة أعضاء بمن فيهم النقيب         :المكتب التنفيذي  •

   .من قبل هيئة المؤتمر العام

  

وعليه فإن الهيكلية اإلدارية ألي فرع من فروع النقابة في مختلف المحافظات جزء ال يتجـزأ مـن         

 حيث يقود هيئة الفرع هيئة إدارية يتم إنتخابهـا مـرة كـل              ،الهيكلية اإلدارية على مستوى الوطن    

   .)2005 ،إلجتماعيين والنفسيين في محافظة بيت لحمنقابة األخصائيين ا( .سنتين

  

   :)األمانة العامة(تحديات النقابة العامة  .4.1.3

  

   :هناك العديد من التحديات التي تواجه األمانة العامة من أهمها

  

إنحسار فرص التمويل للمشاريع والبرامج كون النقابة مؤسسة ال تقدم خـدمات إجتماعيـة               •

  .مباشرة

ضوية الهيئة العامة وضعف سبل التواصل بين الهيئة العامـة ومكتـب إدارة             تدني حجم ع   •

  . الفروع

   .صعوبة التواصل واإللتئام ما بين فروع النقابة نظراً لعدم وجود مقرات دائمة للفروع •

يق ترتيب الوضـع الـداخلي      عدم إنتظام اإلجتماعات الخاصة بمجلس النقابة العامة مما يع         •

   للنقابة

   .وعدد الخريجين من العلوم اإلجتماعيةإرتفاع نسبة  •

  .إنحسار فرص العمل نتيجة سوء األوضاع اإلقتصادية والسياسية السائدة في المنطقة •

إنقطاع اإلتصال ما بين المؤسسات المحلية مما كان له أثر على طبيعة العالقات والتعـاون                •

   .المشترك بينهما

   .غياب القوانين الخاصة والمنظمة للمهنة •

شاركة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين من قطاع غزة بفعاليات النقابـة المختلفـة            عدم م  •

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين    ( .وذلك بسبب صعوبة الوصول إلى مناطق الضفة      

   .)2005 ،في محافظة بيت لحم
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   "فرع بيت لحم "  نقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين 2.3

  

 وكـان   ، حيث تأسس الفرع قبل الحصول على الترخيص الرسمي        1996ذا الفرع عام    لقد تأسس ه  

لهذا دوراً أساسياً في عملية تطوير النظام الداخلي للنقابة والتفاوض مع وزارة العمـل مـن أجـل                  

   .الحصول على الترخيص الرسمي

  

ة الذين شـكلوا  حيث تأسس هذا الفرع بمبادرة من مجموعة من خريجي وخريجات العلوم اإلجتماعي   

هيئة تأسيسية ونسبوا عدداً من األعضاء للهيئة العامة وقد إستطاعوا عقد أول إنتخابات ديمقراطيـة               

 في مقر مجمع النقابات المهنية في مدينة بيت لحـم تحـت             1997/1/17ألول هيئة إدارية بتاريخ     

ة، وعضو من الهيئـة     إشراف لجنة مثلت كل من وزارة الشؤون اإلجتماعية، مجمع النقابات المهني          

  .)2008 ،نقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظة بيت لحم( .العامة

  

  : فرع بيت لحم/ إنجازات النقابة  .1.2.3
 

 حيث تنقل في أكثر من      ،لقد بدأ هذا الفرع من أبسط اإلمكانيات حتى وصل إلى ما وصل إليه حالياً             

 وقد تمكن هذا الفرع مـن عقـد         ،اء وزيادة عْب العمل    وذلك حتى يتناسب مع حجم األعض      ،مكتب

   . على التوالي2005 و2003 _ 2000 _ 1997اإلنتخابات الدورية لهيئته اإلدارية في السنوات 

 أما  ،2005 عضواً عام    350 إلى   1997 عضواً عام    57أما بالنسبة للهيئة العامة فقد تضاعفت من        

 في هذا الصدد يمكن ذكر إنجازات الفرع منـذ          .واً عض 500اآلن فإن عدد األعضاء قد وصل إلى        

   :التأسيس حسب ما هو مدون على صفحة النقابة األلكترونية حتى يومنا هذا

  

   .برنامج التدريب المستمر في المجاالت المهنية حسب حاجة األعضاء •

   .برنامج البحث عن عمل للعاطلين عن العمل •

ية لألخصائيين اإلجتماعيين والتربويين الذي تـم       برنامج التبادل المهني مع النقابة النرويج      •

   .2000تأسيسه عام 

/ برنامج التضامن مع األطفال الفلسطينين بالتنسيق مـع الجمعيـة الكنديـة الفلـسطينية                •

   .1999مونتريال والذي تم تأسيسه عام 

   :مشروع السياسات والذي تضمن اإلنجازات التالية •

  

o ظة بيت لحم حول قانون تنظيم المهنةعقد المؤتمر المهني األول في محاف.   
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o المساهمة في تفعيل وتطوير عدد من فروع النقابة في الضفة الغربية.   

o المساهمة في تأسيس فرعين للنقابة في القدس والخليل.   

o المساهمة في إعداد وتطوير الميثاق األخالقي الخاص بالمهنة.   

o المساهمة في إعداد وتطوير مسودة تنظيم المهنة.   

o عداد ونشر كتيب خاص ببرنامج المؤتمر المهنيإ.   

o عقد المؤتمر المهني الثاني في محافظة رام اهللا.   

o             تطوير مسودة تعريفات األدوار المهنية في الخدمة اإلجتماعية وعلم النفس في الضفة

   .الغربية وقطاع غزة ألول مرة

o تطوير مسودة ميثاق أخالقيات مهنية فلسطينية ألول مرة.   

  

   :امت النقابة بتنفيذ بعض البرامج المؤقته وهيكما ق

  

برنامج المساندة التربوية والنفسية لألطفال الذين يواجهون صعوبات تعليمية نتيجة األزمات            •

   .2003 _ 2002النفسية واإلجتماعية 

 كذلك التدخل في مجـال إدارة       ،برنامج التدخل وقت األزمات النفسية مع األطفال وعائالتهم        •

نقابـة  ( .)2003بدعم من الحكومة الكندية واإليطاليـة عـام         ( .وقت األزمات المؤسسات  

  .)2008 ،األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظة بيت لحم

  

   : التشبيك والتدريب.2.2.3

  

 ويمكن إجمال ما توصل إليه مـن تـشبيك          ،يعتير التشبيك والتدريب من أهم مقومات العمل النقابي       

   :وتدريب فيما يلي

  

   .الحصول على عضوية دائمة في اإلتحاديين الدولي واآلسيوي لألخصائيين اإلجتماعيين •

فتح قنوات إتصال وحوار أفاق العمل المستقبلية مـع اإلتحـادين الفرنـسي والنيوزلنـدي                •

   .لألخصائيين اإلجتماعيين العام

يين ليتم العمل بـه     تفعيل برنامج التبادل المهني مع اإلتحاد النرويجي لألخصائيين اإلجتماع         •

   . وذلك مع فرع اإلتحاد النرويجي في ستافنجر9/2005إبتداًء من شهر 

 .تنفيذ عدد من الدورات المتخصصة وذلك ضمن توجه الفرع لتأسيس مركز تدريب دائـم              •

  .)2008 ،نقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظة بيت لحم(
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   :من أهمها ما يليالتحديات التي تواجه الفرع و .3.2.3

  

هناك العديد من التحديات التي تواجه نقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظة بيت لحم              

   :يتمثل أهمها فيما يلي

  

إنحسار فرصة التمويل للمشاريع والبرامج بسبب كون المؤسسة نقابـة ال تقـدم خـدمات                •

   .مجتمعية مباشرة

العلوم اإلجتماعية والذي يترافق مع إنحسار فرص العمل        إرتفاع نسبة وعدد الخريجين في       •

   .لهم وسوء األوضاع اإلقتصادية والسياسية في المنطقة

إنقطاع اإلتصال ما بين النقابة والمؤسسات المحلية لفترة من الزمن مما كان له أثـر علـى      •

   .طبيعة العالقات والتعاون المشترك

نظمة لمهنة الخدمة اإلجتماعية وعلم الـنفس بـسبب         التأخر في إقرار القوانين والمواثيق الم      •

   .2006اإلشكاليات الناتجة عن اإلنتخابات التشريعية لعام 

  .عدم وجود مقر دائم ملك للفرع وإستئجار مكتب مما يستنزف القدرات المالية للفرع •

  

تطوير هذا الفرع   كما تسعى النقابة إلى القيام بعدد من المشاريع والبرامج المستقبلية التي من شأنها              

   :وتتمثل في اآلتي

  

  .إنشاء وحدة أبحاث ودراسات مجتمعية •

  .تأسيس مركز للتدريب والتعليم المستمر •

   .تأسيس مركز المناصرة الجماهيرية •

   .تأسيس مكتبة مهنية متخصصة •

   .شراء مقر خاص بفرع النقابة في بيت لحم •

   .تفعيل أكبر للنقابة على المستوى المحلي والدولي •

   .اء قاعدة بيانات خاصة بالهيئة العامة للنقابة في بيت لحمإنش •

  

أما بالنسبة للموارد المالية فإن النقابة تعتمد على سد حاجاتهـا المختلفـة مـن تـسديد األعـضاء                   

نقابـة  ( . إضافة إلى مشاريع التمويـل     ،لإلشتراكات السنوية ومن التبرعات من األفراد والمؤسسات      

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين    ( .النفسيين في محافظة بيت لحم    األحصائيين اإلجتماعيين و  

  .)2008 ،في محافظة بيت لحم
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  :نقابة محافظة بيت لحم/التقرير المالي و االداري  .4.2.3

  

   لنقابة األخصائيين2/1/09 إلى 1/8/2005بعد أن تم اإلطالع على التقرير اإلداري ما بين الفترة 

 2/8/2005 والتقريـر المـالي مـا بـين الفتـرة            ،فسيين في محافظة بيت لحـم     اإلجتماعيين والن 

 حيث تبين أن    ، أن النقابة ال تمانع من نشر هذه التقارير        : فإن الباحث يرى ما يلي     2008/12/28إلى

لهذا الفرع العديد من النشاطات المختلفة التي يقوم بها والتي تتناسب مع قدراتـه وحجـم المـوارد                  

 كانت التقارير واضحة وتحتوي على معلومات كاملة بالمقبوضـات والمـصروفات             بحيث ،المادية

   . إضافة إلى األنشطة التي تمت خالل الفترة الموضحة أعاله،وبالعجز والفائض

  

 فالنقابـة   ،وهذا يبين أن وضع النقابة اإلداري مستقر وال يوجد أي إضطرابات على هذا الـصعيد              

فقها الخاصة لنقابات ومؤسسات أخـرى مثـل تـأجير القاعـة            تحقق دخل مستمر نتيجة تأجير مرا     

 كذلك أنها تمتلك القدرة على      ، إضافة لما يتم تسديده من رسوم إشتراك يلتزم به األعضاء          ،والغرف

ويمكن الحديث أن هذه اإلنجازات متواضعة ومتوسـطة         الحصول على التمويل من خالل المشاريع     

 دوالر  155.000نقابة هو شراء قطعة أرض مع بناء قديم بمبلغ           إال أن اإلنجاز األكبر لل     ،إلى حد ما  

 حيث تم دعم المشروع     ، دوالر أمريكي ألعمال ترميم البناء القديم      15.000 إضافة لوجود    ،أمريكي

   .من قبل اإلتحاد النرويجي لألخصائيين اإلجتماعيين والتربويين

  

داث اإلسـتدامة الماليـة مـن خـالل         يالحظ الباحث مما تم عرضه أن النقابة تحاول الوصول إلح         

 إضـافة إلـى     ،إستمرارية المشاريع والتمويل وعمل بناء ألغراض متعددة يتم اإلستفادة الدائمة منه          

 هذا ال ينفي حجم المعيقات الكبيرة التي تعتـرض سـير عمـل    .التطوير المهني الدائم لألخصائيين   

وي من خالل الوصول الى عملية التنميـة        النقابة، و يظهر ما مدى الحاجة الى تطوير دورها التنم         

  .المستدامة من خالل المشاريع و النشاطات المالية التي تمارسها النقابة
 

  محافظة الخليل _  نقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين 3.3

  

 من مجموعة من العاملين في مجاالت العلوم اإلجتماعيـة          1996تأسست نقابة محافظة الخليل عام      

سانية والنفسية والذين ركزوا كل جهدهم في اإلتصال مع الزمالء من األخصائيين والمرشـدين    واإلن

 قامـت النقابـة     2000وفي مطلع العام     .والعاملين في مجاالت الصحة النفسية والتربوية بشكل عام       

بعمل برنامج تطويري بادرت به مجموعة من العاملين في المؤسسات والذين حاولوا العمل علـى               

 ونتيجة اإلنتفاضة بقيت الطموحات في مكانها ولم تترجم علـى أرض الواقـع      ،اء وتفعيل النقابة  إحي
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 والتواصـل   ،بإستثناء إعادة اإلتصال مع الزمالء األعضاء بهدف تجديد العضوية ودفع اإلشـتراك           

  .معهم رغم الظروف الصعبة

  

 للتواصل مـع    ،اعيين والنفسيين  تم تشكيل هيئة إدارية مؤقتة من األخصائيين اإلجتم        2004في العام   

 ،األعضاء وبناء رؤية تتغلب فيها النقابة على كل الظروف ومواجهة التحديات إلستمرارها وبقائهـا             

فقد قامت الهيئة اإلدارية بإعادة تنسيب األعضاء واإلعالن عن إنتخابات لهيئة إدارية جديدة تحصل              

 154 وبلغ قوام الهيئـة العامـة        ،لية التسجيل  وقد بدأت عم   ،على التمثيل الشرعي من الهيئة العامة     

  .. وتم إختيار مقر للنقابة كعنوان ودليل لألعضاء في عملية التسجيل،عضو ملتزم مسدد لإلشتراك

 14 عضو وقد تنافس على المقاعـد الـسبعة          96 وبمشاركة   30/11/2004أجريت اإلنتخابات في    

  .)2008 ،في محافظة الخليلنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين ( .مرشحاً

  

   :األهداف العامة للنقابة .1.3.3

  

  : أهمها،تعمل النقابة على تحقيق جملة من األهداف من أجل الوصول بالنقابة إلى درجة أفضل

  

   .الدفاع عن مصالح المهنيين األعضاء في النقابة وتمثيلهم أمام كافة الجهات •

وى أخـالق المهنـة للعـامليين النفـسيين         رفع المستوى الثقافي والعلمي والمهني ومست      •

   . وغيرها،واإلجتماعيين عن طريق عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية

  .لصحة النفسية والخدمة اإلجتماعيةإعداد ومتابعة وتطوير المشروعات المتعلقة با •

 تنظيم إستعمال المصطلحات المهنية والعمل علـى تطـوير الوسـائل واألدوات المهنيـة            •

   . كتوفير نظام إرشاد وإشراف مهني مرافق للعاملين في الحقل،الالزمة لعمل العاملين

التعاون وتأسيس العالقات مع الجامعات والمعاهد العليا والمؤسسسات وكافة الجهات ذات            •

   . سواء منها المحلية أوالعربية أو الدولية،الصلة بالصحة النفسية والخدمة اإلجتماعية

 وذلك من خـالل     ،ات الصحة النفسية واإلجتماعية لتشمل كافة الجمهور      نشر وتطوير خدم   •

التعاون مع المؤسسات الحكومية واألهلية من أجل تعيين عـاملين نفـسيين وإجتمـاعيين              

 .)2007 ،محافظة الخليل/ نقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين ( .ومرشدين تربويين

  

  :األهداف الخاصة للنقابة .2.3.3

  

  : النقابة على تحقيق مجموعة من األهداف من أهمهاتعمل
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العمل على إنشاء مكتبة مهنية متخصصة في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية للعـامليين فـي               •

   .الحقل اإلجتماعي

   .العمل على زيادة أعضاء الهيئة العامة من خالل تشجيع اإلنتساب للنقابة •

   .عاملة في المجالالعمل على التشبيك والتواصل مع المؤسسات ال •

   .العمل على جلب المشاريع التطويرية والتنموية للخريجين والعاطلين عن العمل •

مكافحة البطالة بين الخريجين إلى أقصى درجة ممكنة من خالل العمل على توفير وظـائف    •

نقابة األخصائيين  ( .لألخصائيين النفسيين واإلجتماعيين العاطلين عن العمل والخريجين الجد       

  .)2007 ،محافظة الخليل/ جتماعيين والنفسيين اإل

  

   :النقابةهيكلية  .3.3.3

  

   :تتمثل هيكلية النقابة فيما يلي

  

 والتي تعمل كحلقة وصل ما بين النقابة وأعضاء الهيئة العامة من خالل             :اللجنة اإلجتماعية  •

   .النشاطات المختلفة

ن في الحقـل اإلجتمـاعي مـن خـالل           والتي تعمل على رفع كفاءة العاملي      :اللجنة الثقافية  •

   .الدورات والمؤتمرات

 والتي تعمل كحلقة وصل بين النقابة والمؤسسات ذات الـصلة مـن             :لجنة العالقات العامة   •

   .تنسيق وتشبيك

 والتي تعمل على تطوير القدرات لدى أعضاء الهيئـة العامـة مـن خـالل                :اللجنة العلمية  •

   .اللقاءات العلمية

التي تقوم باإلشراف على العمل المهني لدى العاملين في الحقل اإلجتماعي            و :اللجنة المهنية  •

  .)2007 ،محافظة الخليل/ نقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين ( .والنفسي

  

  :التقرير االداري و المالي للنقابة فرع الخليل .4.3.3

  

ماعيين والنفـسيين فـي محافظـة       بعد أن تم اإلطالع على التقرير اإلداري لنقابة األخصائيين اإلجت         

 والتقرير المـالي مـا بـين        ،31/3/2008 ولغاية   1/4/2007الخليل والذي جاء في الفترة ما بين        

   : يتضح من خالل التقرير اإلداري والمالي ما يلي،31/3/2008 ولغاية 30/11/2004
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النشاطات التي قامـت     وأن حجم    ،أن النقابة تقوم بعرض هذه التقارير وال تمانع في اإلطالع عليها          

 و هذا يظهر نقابة الخليل      ،بها النقابة في هذه الفترة البسيطة كبير مقارنة مع نقابة محافظة بيت لحم            

 مع العلم أن حجم اإليرادات أقل بكثير من إيرادات نقابـة            ،أن نقابة الخليل هي نقابة نشيطة ومميزة      

 أن النقابة تقوم بتأجير القاعـة والنقابـة          إال ، وبالتالي فإن حجم المصروفات أقل     ،محافظة بيت لحم  

المشتركين والحصول على المشاريع وتنفيـذها        باإلضافة لرسوم اإلنتساب من    ،لغيرها من النقابات  

   . مع العلم أن النقابة ترفض التمويل المشروط،كمصادر للتمويل

  

ا على مستوى األخصائيين     ولكن كما هو مبين في التقارير إنجازاته       ،إنجازات النقابة المادية صغيرة   

 إال أنه يبقى ضـمن المتوسـط       ،وجمهور المنتفعين واضح وكبير مقارنة مع نقابة محافظة بيت لحم         

   .كما أشارت نتائج الدراسة

  

 ولكن هنـاك تنميـة علـى        ،لم تستطع النقابة شراء أي عقار أو مقر لها قد يؤدي للتنمية المستدامة            

أيـضاً إن اإلنجـازات     " المنتفعـين   " ى صعيد المجتمع المحلي     صعيد التنمية البشرية والمهنية وعل    

 إضافة  ،األبرزتتمحور في العدد الكبير من األنشطة التدريبية والتثقيفية والمهنية والمخيمات الصيفية          

 فهي ليست عضو في اإلتحاد الـدولي        ،إلى بعض الشراكات المكونة حديثاً والتي لم تبدأ ثمارها بعد         

   .اعيين مثل نقابة محافظة بيت لحم مثالًلألخصائيين اإلجتم

  

و يالحـظ   . وبالتالي هناك إستقرار مالي في النقابـة       ،ال يوجد على الهيئة اإلدارية والمالية أي ديون       

الباحث ان فرع النقابة في الخليل يسعى الى احداث الدور التنموي واضـح و لكـن هنـاك ايـضا         

تنموية للنقابة لذلك نالحظ ان مستوى المطالبة من        معيقات و صعوبات كبيرة تعترض سير العملية ال       

قبل جمهور المستطلعين من اجل ايجاد اليات تطوير للنقابة و دورها التنموي في هذه الدراسة كان                 

  .كبيراً
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  الفصل الرابع

______________________________________________________  

  منهجية وطريقة البحث
  

 واألدوات المستخدمة وطرق إعدادها     ، وعينتها ، ومجتمعها ، وصفاً لمنهج الدراسة   تناول هذا الفصل  

 كذلك اإلجراءات الخاصة بتطبيق الدراسة وطـرق        ،والخطوات الالزمة للتحقق من صدقها وثباتها     

  .المعالجة اإلحصائية المستخدمة
 

  منهج الدراسة 1.4

  

اسة وقد استخدمت اإلستبانة كأداة بحـث       تم استخدام األسلوب الوصفي الكمي لمناسبته لغرض الدر       

ووزعت على أفراد العينة للتعرف على الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في             

 .محافظتي بيت لحم والخليل وآفاق تطويرها
 

   المعلومات مصادر جمع2.4

  

الوثائق والتقـارير   ،  اإلستبانة :لقد تم جمع معلومات هذه الدراسة من خالل األدوات المختلفة اآلتية          

  .شبكة اإلنترنت، الكتب والمؤلفات ذات العالقة بالموضوع، المالية واإلدارية التابعة للنقابات

  

   مجتمع وعينة الدراسة3.4

  

تكون مجتمع الدراسة من األخصائيين اإلجتمـاعيين والنفـسيين المنتـسبين لنقابـة األخـصائيين               

 . أخـصائي وأخـصائية    )1100( حيث بلغ    ،ظتي بيت لحم والخليل   اإلجتماعيين والنفسيين في محاف   
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 من مجتمع   )%25.4(نسبته   أي ما    وأخصائية، أخصائي   )280(وتكونت عينة الدراسة األصلية من      

  .بسيطة كانت عينة الدراسة عشوائية وقد البحث،

  

  : خصائص العينة الديمغراقية.1.4.4

  

خـصائص عينـة    ) 9.4،  8.4،  7.4،  6.4،  5.4 ،4.4،  3.4،  2.4،  1.4(تظهر الجداول الالحقـة     

  . الديمغرافيةالمبحوثين

  

  .راد العينة تبعاً لمتغير الجنس توزيع أ:1.4 جدول

  
  النسبة  العدد  الجنس

  %39.3  110  ذكر

  %60.7  170  أنثى

  %100  280  المجموع

  

   . توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير مكان السكن:2.4 جدول

  
  سبةالن  العدد  مكان السكن

 %30.7 86  قرية

 %26.1 73  مخيم

 %43.2 121  مدينة

 %100 280  المجموع

  

  .توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير العمر :3.4 جدول

  
  النسبة  العدد  العمر

  %50.0  140  سنة 29 – 20

 %35.7 100 سنة 39 -  30

  %10.7  30  سنة 49 – 40

  %3.3  10   سنة59 – 50

  %100  280  المجموع
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  .توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي :4.4جدول 

  
  النسبة  العدد  المؤهل العلمي

 %3.6 10 دبلوم

 %85.4 239 بكالوريوس

  %11.1  31  ماجستير فأعلى

  %100  280  المجموع

  

  .توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير التخصص :5.4 جدول

  
  النسبة  العدد  التخصص

 %54.3 152 خدمة اجتماعية

 %20.7 58 م اجتماععل

 %14.3 40  علم نفس

 %9.6 27  تنمية اجتماعية

 %1.1  3  إرشاد نفسي

  %100  280  المجموع
 

  .توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير الحالة العملية :6.4 جدول

  
  النسبة  العدد  الحالة العملية

 %85.7 240 في إطار العمل

 %14.3 40 خارج إطار العمل

  %100  280  المجموع

  

  .توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة :7.4 جدول

  
  النسبة  العدد  سنوات الخبرة

  %52.5  147   سنوات5 – 1

 %29.6 83  سنوات10 – 6

  %10.7  30   سنة15 – 11

  %7.1  20   سنة وأكثر16

  %100  280  المجموع
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   "وثين الذين هم في إطار العمل للمبح"توزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير نوع المؤسسة :8.4 جدول

  
  النسبة  العدد  المؤسسة

 %32.5 78 حكومية

 %20.4 49 غير حكومية

  %34.6  83  دولية

  %12.5  30  خاصة

  %100  240  المجموع

  

  .اإلجتماعيين والنفسيين نقابة األخصائيين مكانتوزيع أفراد العينة تبعاً لمتغير  :9.4 جدول
 

  النسبة  العدد  موقع النقابة

 %50.4 141 محافظة بيت لحم

 %49.6 139 محافظة الخليل

  %100  280  المجموع

  

  آداة الدراسة  4.4

  

 تكونت أداة الدراسة من إستبانة تم توزيعها على أفراد العينة من األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين             

  :في محافظتي بيت لحم والخليل وقد قسمت اإلستبانة إلى ثالثة أقسام رئيسية هي

  

 إشتمل هذا القسم على المعلومات العامة ضمت متغيرات الدراسـة المـستقلة             :القسم األول  •

 عدد سنوات   ، الحالة العملية  ، التخصص ، المؤهل العلمي  ، العمر ، مكان السكن  ،وهي الجنس 

 . موقع نقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين، نوع المؤسسة،الخبرة العملية

ا القسم على مقياس الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتمـاعيين          إشتمل هذ  :القسم الثاني  •

فقـرة  ) 63( والذي تكون مـن      ،والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل وآفاق تطويرها       

 :وزعت على ثالثة مجاالت رئيسية هي

  

o  معيقات الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين وإشـتمل          :المجال األول 

  : وهماى قسمينعل
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معيقات الدور التنموي على مستوى نقابة األخـصائيين اإلجتمـاعيين والنفـسيين             

   . فقرة)16( وتكون من

" األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين    "  معيقات الدور التنموي على المستوى الذاتي        

 . فقرة)12(وتكون من 
 
o  والنفسيين على الصعيد التنمـوي      إنجازات نقابة األخصائيين اإلجتماعيين    :المجال الثاني . 

  :وإشتمل على قسمين

  

وتكون " األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين    " إنجازات النقابة على مستوى األفراد       

 . فقرات)8(من 

مهنـة العمـل    "  إنجازات نقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين على مـستوى          

 .  فقرات)8( وتكون من ."اإلجتماعي 

  

o  آفاق تطوير الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتمـاعيين والنفـسيين          :ثالثالمجال ال . 

  . فقرة)19(وتكون من 

  

 : إشتمل هذا القسم على األسئلة المفتوحة حيث تكون من سؤالين مفتوحين هما:القسم الثالث •
 
o                  حسب وجهة نظرك ما هي أهم ثالث معيقـات للـدور التنمـوي لنقابـة األخـصائيين

  والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل ؟اإلجتماعيين

o                 حسب وجهة نظرك ما هي أهم ثالث آليات للتغلب على معيقات الدور التنمـوي لنقابـة

  .األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل

  

كـرت  علما بأن طريقة اإلجابة عن أداة الدراسة تركزت في االختيار من سلم خماسي على نمط لي               

  . معارض بشدة، معارض، محايد، موافق، موافق بشدة:وذلك كما يأتي

  

   صدق آداة الدراسة5.4

  

تم التحقق من صدق مقياس الدراسة بعرضه على مجموعة من المحكمـين الـذين أبـدوا بعـض                  

  . حيث تم األخذ بهذه المالحظات وبعد ذلك ُأخرج مقياس الدراسة بشكله الحالي،المالحظات حوله
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تم التحقق من صدق المقياس بحساب مصفوفة ارتباط الفقرات مع الدرجة الكليـة للمقيـاس               وأيضا  

وقد بينت النتائج أن جميع قيم ارتباط  (Pearson Correlation(باستخدام معامل االرتباط بيرسون 

 ،سالفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس دالة إحصائياً مما يشير إلى االتساق الداخلي لفقـرات المقيـا               

وأنها تشترك معا في قياس الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محـافظتي              

   :)10.4(بيت لحم والخليل وآفاق تطويرها كما هو موضح في الجدول 

  

لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل اإلرتباط بيرسون : أ-10.4جدول 

درجة الكلية لمقياس الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين        آداة الدراسة مع ال   

  .والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل وآفاق تطويرها

  

  الفقــــــــرات  الرقم
قيمة 

  )ر(

الداللة 

  اإلحصائية

 0.00  0.279 التنموية النقابة أعمال لتمويل الكافية الميزانيات توفر عدم.1

 0.00  0.294 الحديثة المكتبية التجهيزات إلى النقابة إفتقار.2

 0.00  0.349 المساعد اإلداري الكادر من الكافي للعدد النقابة إفتقار.3

 0.00  0.321 المطلوبة المتخصصة الكفاءات من لكثير النقابة إفتقار.4

5.
 بتطبيـق  يلزمها والذي خارجية تمويل مصادر على النقابة اعتماد

  المانحة الجهة سياسة
0.305  0.00 

 0.00  0.323 النقابة إدارة لدى المالية الشفافية غياب.6

 0.00  0.402 محلية ذاتية تمويل مصادر إليجاد النقابة سعي عدم.7

 0.00  0.322 المدني المجتمع مؤسسات مع النقابة قبل من التعاون ضعف.8

 0.00  0.331 المدني المجتمع مؤسسات مع النقابة قبل من التشبيك ضعف.9

 0.00  0.339 العام خالل النقابة بها ستقوم التي للبرامج لها مخطط جندةأ غياب.10

 0.00  0.340 دوري بشكل للنقابة اإلدارية الهيئة إنتخابات إجراء عدم.11

 0.00  0.262 ومنتسبيها النقابة بين ما والتواصل اإلتصال قنوات وضوح عدم.12

 0.00  0.242 ياسيةالس والتجاذبات التوجهات عن لنفسها النقابة تحييد عدم.13

14.
 سلبا وتأثيرها اإلدارية الهيئة أعضاء بين الشخصية الخالفات كثرة

  النقابة عمل على
0.334  0.00 
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  لمـصفوفة ارتبـاط  )Pearson Correlation(نتائج معامل اإلرتباط بيرسـون   :ب-10.4 جدول

ائيين  مع الدرجة الكلية لمقياس الدور التنموي لنقابـة األخـص          راسةد ال فقرات آداة 

  .والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل وآفاق تطويرها اإلجتماعيين

  

  الفقــــــــرات  الرقم
قيمة 

  )ر(

الداللة 

  اإلحصائية

 0.00  0.352 النقابة إدارة قبل من القرارات اتخاذ في العشوائية.15

 0.00  0.322 لألخصائيين التدريب برامج تنظيم في العشوائية.16

 0.00  0.374 عام بشكل النقابي العمل بأهمية ائييناألخص قناعة عدم.17

 0.00  0.346 خاص بشكل نقابتهم دور بأهمية األخصائيين قناعة عدم.18

 0.00  0.368 النقابة منتسبي لدى النقابي العمل لمفهوم الوعي غياب.19

20.
 معينـة  لفئة خاص قطاع أصبحت بأنها النقابة منتسبي بعض اعتقاد

  األشخاص من
0.220  0.00 

  0.00  0.273  أهدافها وضوح لعدم برامج النقابة في األخصائيين مشاركة ضعف.21

22.
 فاعليتها لمحدودية النقابة برامج في األخصائيين مشاركة محدودية

 مهنياً
0.127  0.00 

23.
 مواكبتهـا  لعـدم  النقابـة  بـرامج  في األخصائيين مشاركة ضعف

  اإلجتماعي العمل لتطورات
0.222  0.00 

 0.00  0.224 غيرهم دون المنتسبين من معينة لفئة لنقابةا بتحيز الشعور.24

 0.00  0.285 لمنتسبيها المهنية الحقوق عن بالدفاع النقابة بقدرة الثقة فقدان.25

26.
 عمـل  تطوير شأنها من التي األخصائيين لدى المبادرة روح انعدام

 النقابة
0.314  0.00 

 0.00  0.244 بةالنقا في تطوعية بأعمال األخصائيين مشاركة انعدام.27

28.
 مـساعدتهم  في إلخفاقها منتسبيها من الكثير لدى النقابة شعبية تدني

  عمل فرص بإيجاد
0.203  0.00 

 0.00  0.317 عملهم أماكن في منتسبيها حقوق عن األول الدفاع خط النقابة تشكل.29

30.
 صـفوف  فـي  البطالـة  حدة من للتخفيف جدي بشكل النقابة تعمل

 منتسبيها
0.228  0.00 
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لمـصفوفة ارتبـاط   ) Pearson Correlation(نتائج معامل اإلرتباط بيرسـون  : ج-10.4دول ج

فقرات آداة الدراسة مع الدرجة الكلية لمقياس الدور التنموي لنقابـة األخـصائيين             

  .اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل وآفاق تطويرها

  

  الفقــــــــرات  الرقم
قيمة 

  )ر(

الداللة 

  اإلحصائية

 0.00  0.264 لمنتسبيها المهني المستوى رفع على النقابة تعمل.31

 0.00  0.326 لمنتسبيها الثقافي المستوى رفع في النقابة تساهم.32

 0.00  0.300 منتسبيها لدى النقابي العمل مفهوم ترسيخ في النقابة تساهم.33

 0.00  0.357 لمنتسبيها بيانات قاعدة إنشاء على النقابة تعمل.34

35.
 اإلجتماعيين األخصائيين يجمع الذي المرجعي اإلطار النقابة تشكل

 والنفسيين
0.334  0.00 

 0.00  0.324 منتسبيها بين اإلجتماعية العالقات توطيد في النقابة تساهم.36

 0.00  0.391 اإلجتماعي العمل مهنة مكانة رفع في فاعال دورا النقابة تلعب.37

38.
 العمـل  مهنـة  تطوير شأنها من سياسات صياغة في النقابة تساهم

 اإلجتماعي
0.383  0.00 

39.
 الميـدان  فـي  العمـل  مهنـة  لتطوير واضحة آليات النقابة تضع

 اإلجتماعي
0.413  0.00 

 0.00  0.411 اإلجتماعي العمل مهنة لتنظيم فاعل بشكل النقابة تسعى.40

 0.00  0.359 لألفضل اإلجتماعي العمل مهنة نحو النظرة تغيير النقابة تستطيع.41

42.
 فـي  للعاملين المهنة مزاولة قانون إلخراج جاد بشكل النقابة تعمل

 الوجود حيز إلى اإلجتماعي الحقل
0.420  0.00 

43.
 خـالل  من اإلجتماعي العمل بأهمية الوعي زيادة في النقابة تساهم

 اإلعالم وسائل مع التواصل
0.356  0.00 

44.
 خـالل  من تماعياإلج العمل بأهمية الوعي زيادة على النقابة تعمل

  األخرى المجتمع مؤسسات مع التواصل
0.346  0.00 

 0.00  0.359 الخارجي التمويل مصادر على النقابة اعتماد تقليل.45
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لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل اإلرتباط بيرسون : د-10.4جدول 

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين   آداة الدراسة مع الدرجة الكلية لمقياس الدور التنموي ل        

  .والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل وآفاق تطويرها

  

  الفقــــــــرات  الرقم
قيمة 

  )ر(

الداللة 

  اإلحصائية

 0.00  0.445 ومحلية ذاتية تمويل مصادر إليجاد النقابة سعي.46

47.
 عـرض  خـالل  من النقابة عمل في المالية الشفافية مفهوم تطبيق

 للجمهور الميزانيات
0.570  0.00 

 0.00  0.496 حديثة مكتبية لتجهيزات النقابة توفير.48

 0.00  0.559 تنقصها التي المتخصصة للكفاءات النقابة استقدام.49

50.
 بـرامج  عقـد  خالل من لمنتسبيها المهني المستوى من النقابة رفع

 فعالة تدريب
0.599  0.00 

51.
 التـدريب  قـاءات ل عقد عند كفاءة ذوي لمدربين النقابة استحضار

 لمنتسبيها
0.539  0.00 

 0.00  0.629 منتسبيها لدى النقابي العمل بأهمية للوعي النقابة رفع.52

53.
 بشكل إنتخابات إجراء خالل من الديمقراطية لمفهوم النقابة ترسيخ

 دوري
0.530  0.00 

54.
 االجتماعـات  خـالل  مـن  وقاعدتها النقابة بين ما التواصل تفعيل

 المنتظمة
0.588  0.00 

55.
 للبرامج التخطيط عند منتسبيها االعتبار آلراء بعين النقابة تأخذ أن

 المستقبلية
0.574  0.00 

56.
 تواجـه  التي المهنية والمشاكل بالهموم مستمر بشكل النقابة تهتم أن

 قاعدتها
0.624  0.00 

 0.00  0.601 مهنياً منتسبيها حقوق حماية شأنها من لمقترحات النقابة وضع.57

58.
 لتطوير العمل التشريعية المؤسسة على ضغط أداة لنقابةا تشكل أن

 اإلجتماعي الحقل في
0.593  0.00 

 0.00  0.596 المهنة إطار خارج لمنتسبيها تثقيفية ندوات عقد على النقابة تعمل أن.59
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لمـصفوفة ارتبـاط   ) Pearson Correlation(نتائج معامل اإلرتباط بيرسون : هـ-10.4جدول 

ة مع الدرجة الكلية لمقياس الدور التنموي لنقابـة األخـصائيين           فقرات آداة الدراس  

  .اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل وآفاق تطويرها

  

  الفقــــــــرات  الرقم
قيمة 

  )ر(

الداللة 

  اإلحصائية

60.
 العمل تطوير سبيل في المدني المجتمع مؤسسات مع النقابة تتعاون

 النقابي
0.624  0.00 

 0.00  0.586 المجاالت بمختلف منتسبيها مع تعاملها في للشفافية النقابة طبيقت.61

 0.00  0.611 النقابي عملها في للمهنية النقابة تمارس أن.62

 0.00  0.541 الشخصية العالقات عن بعيداً النقابة عمل استقاللية.63

  

  ثبات أداة الدراسة 6.4

  

ق الداخلي لألداة بمجاالتها الثالثة والدرجـة الكليـة         تم التحقق من ثبات أداة الدارسة بفحص االتسا       

 وقد بلغت قيمـة الثبـات الكليـة ألداة    ،)Cronbach Alpha(بحساب معامل الثبات كرونباخ ألفا 

حيث بلغت قيمة الثبات    .بدرجة عالية من الثبات     وبذلك تكون أداة الدارسة تتمتع     )0.9076(الدارسة  

نموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفـسين بقـسميها علـى          معيقات الدور الت  " للمجال األول   

إنجازات نقابة األخـصائيين    " أما المجال الثاني     .)0.9094( "مستوى النقابة وعلى المستوى الذاتي      

 على مستوى األفراد وعلى مستوى مهنـة        ،بقسميها" اإلجتماعيين والنفسيين على الصعيد التنموي      

آفـاق تطـوير    "  وفي المجال الثالث للدراسة      .)0.9547(  غت قيمة الثبات   فقد بل  ،العمل اإلجتماعي 

  .)0.9598( الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين كانت قيمة الثبات

  

   متغيرات الدراسة 7.4

  

كذلك تحتوي هذه الدراسة على المتغير التابع وهو الدور التنموي لنقابة األخصائيين واإلجتماعيين و            

  :المتغير المستقل ويضم المتغيرات التالية

  

 الجنس •
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 مكان السكن  •

 العمر •

 المؤهل العلمي •

 التخصص •

 الحالة العملية  •

 العملية عدد سنوات الخبرة  •

 نوع المؤسسة  •

 موقع النقابة •
 

   المعالجة اإلحصائية 8.4

  

ئها أرقاما معينة أي    بعد جمع بيانات الدراسة ومراجعتها تم إدخالها إلى جهاز الحاسوب وذلك بإعطا           

 4 موافق   درجات، 5بتحويل اإلجابات اللفظية إلى أخرى رقمية حيث أعطيت اإلجابة موافق بشدة            

 و ذلك في جميع فقرات      ، معارض بشدة درجة واحدة    ، معارض درجتان  ، درجات 3 محايد   ،درجات

  :اإلستبانة السالبة والموجبة وفيما يلي توضيح لكيفية التعامل مع الدرجات

  

بقـسميها   "معيقات الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسين        " لمجال األول   ا •

 كانت جميع فقرات هذا المجال سالبة وبالتـالي         ،على مستوى النقابة وعلى المستوى الذاتي     

   .ازداد مستوى المعيقات ،كلما ازدادت الدرجة

" عيين والنفسيين على الصعيد التنمـوي       إنجازات نقابة األخصائيين اإلجتما   " المجال الثاني    •

 كانت جميـع فقـرات   ، على مستوى األفراد وعلى مستوى مهنة العمل اإلجتماعي    ،بقسميها

  .  اإلنجاز للنقابةازداد مستوى ،هذا المجال موجبة وبالتالي كلما ازدادت الدرجة

" يين والنفـسيين    آفاق تطوير الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتمـاع        " :المجال الثالث  •

 المطالبة   ازداد مستوى  ،ا ازدادت الدرجة   بحيث كلم  ،كانت جميع فقرات هذا المجال موجبة     

  .بتحقيق هذه اآلفاق في عمل النقابة

  

جل تسهيل تفسير النتائج تم تقسيم مقياس ليكرت الخماسي إلى وحدات اصغر استنادا إلى قيم               أومن  

  :يم التاليالمتوسطات الحسابية لإلجابات وفق التقس

  

 مستوى قليل = 2.49 –1.00 •
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  مستوى متوسط = 3.49 – 2.50 •

   مستوى كبير = 5.00 – 3.50 •

  

وقد تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات باستخراج األعداد والنسب المئويـة والمتوسـطات             

ومعامـل   ، )Cronbach Alpha(الثبات كرونباخ ألفا   و معامل،الحسابية واإلنحرافات المعيارية

 One Way(  وإختبـار تحليـل التبـاين األحـادي    ،للفروق )t.test ) وإختبار،االرتباط بيرسون

Analysis of Variance ) ،وذلك باستخدام برنـامج الـرزم   ، وإختبار توكي للمقارنات البعدية 

  .SPSSاإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

  

 ،ة فقد تم تحويل اإلجابات المفتوحة إلـى مغلقـة         أما في األسئلة المفتوحة بالقسم الثالث من اإلستبان       

  . األعداد والنسب المئوية لهذه اإلجاباتوأستخرجت
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  الفصل الخامس

______________________________________________________ 

  عرض النتائج وتحليلها 

  
    نتائج الدراسة1.5

  

ليها في هذه الدراسة التي هدفت الى التعرف على         يتاول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي تم التوصل ا        

الدور التنموي لنقابة االخصائيين االجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم وآفاق تطويرها من             

 .خالل االجابة على اسئلة وفرضيات الدراسة ومن ثم مناقشة لنتائجها واستنتاجاتها وتوصياتها

  

  اسئلة الدراسة ومناقشتها وتفسيرها  النتائج المتعلقة باالجابة على 2.5

  

ما هي أهـم معيقـات الـدور التنمـوي لنقابـة األخـصائيين               :االجابة على سؤال الدراسة االول    

   اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل ؟

  

ت لإلجابة على هذا السؤال أستخرجت األعداد والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمعيقـا   

الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل بقـسميها،             

   ،على مستوى النقابة ذاتها

  

) 11.5( كما هو موضح في الجـدول        ،"األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين  " وعلى المستوى الذاتي    

  .)12.5(والجدول 
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التنموي   الدور ابية واإلنحرافات المعيارية ومستوى معيقات    األعداد والمتوسطات الحس   :11.5 جدول

  " مستوى النقابة"  لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين على

  

  العدد  مستوى النقابة/ معيقات الدور التنموي   الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى 

  المعيقات

1  
 النقابـة  عمـال أ لتمويـل  الكافية الميزانيات توفر عدم

 التنموية
  كبير 0.8972 4.0714 280

2  
 النقابـة  بين ما والتواصل اإلتصال قنوات وضوح عدم

  ومنتسبيها
 كبير 1.0497 3.9250 280

 كبير 1.0768 3.7429 280  المساعد اإلداري الكادر من الكافي للعدد النقابة إفتقار  3

4  
 لزمهاي والذي خارجية تمويل مصادر على النقابة اعتماد

 المانحة الجهة سياسة بتطبيق
 كبير 1.0862 3.7143 280

 كبير 1.1165 3.6714 280  المطلوبة المتخصصة الكفاءات من لكثير النقابة إفتقار  5

 كبير 1.0724 3.6357 280 لألخصائيين التدريب برامج تنظيم في العشوائية  6

 كبير 1.0598 3.6286 280 محلية ذاتية تمويل مصادر إليجاد النقابة سعي عدم  7

8  
 النقابـة  بها ستقوم التي للبرامج لها مخطط أجندة غياب

 العام خالل
 كبير 1.0836 3.5929 280

 كبير 1.0472 3.5857 280 الحديثة المكتبية التجهيزات إلى النقابة إفتقار  9

10  
 المجتمـع  مؤسسات مع النقابة قبل من التعاون ضعف

  المدني
 يركب 1.1161 3.5393 280

11  
 المجتمـع  مؤسسات مع النقابة قبل من التشبيك ضعف

 المدني
 كبير 1.1701 3.5036 280

12  
 اإلداريـة  الهيئة أعضاء بين الشخصية الخالفات كثرة

 النقابة عمل على سلبا وتأثيرها
  متوسط 1.1500 3.4393 280

 متوسط 1.2014 3.4321 280 دوري بشكل للنقابة اإلدارية الهيئة إنتخابات إجراء عدم  13

 متوسط 1.0699 3.4036 280 النقابة إدارة قبل من القرارات اتخاذ في العشوائية  14

15  
 والتجاذبـات  التوجهـات  عن لنفسها النقابة تحييد عدم

  السياسية
 متوسط 1.0699 3.4036 280

 متوسط 1.0470 3.3786 280 النقابة إدارة لدى المالية الشفافية غياب  16

  كبير 0.6419 3.6042 280  ةالدرجة الكلي

  

التنمويـة كانـت    النقابة أعمال لتمويل الكافية الميزانيات توفر تشير معطيات الجدول أعاله أن عدم

بمتوسـط   المعيق األول للدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين على مستوى النقابة   



 74

ومنتسبيها بمتوسط  النقابة بين ما والتواصل صالاإلت قنوات وضوح  تاله ثانياً عدم،)4.07(  حسابي

 اإلداري الكـادر  مـن  الكافي للعدد النقابة  أما في المرتبة الثالثة فكانت حول إفتقار،)3.92( حسابي

 والـذي  خارجيـة  تمويل مصادر على النقابة  تبعه رابعاً اعتماد،)3.74(المساعد بمتوسط حسابي 

  وفي المرتبة الخامسة جـاء إفتقـار  ،)3.71( بمتوسط حسابي المانحة الجهة سياسة بتطبيق يلزمها

 أما في المرتبة الـسادسة  ،)3.67(المطلوبة بمتوسط حسابي  المتخصصة الكفاءات من لكثير النقابة

 في حـين كانـت   ،)3.63(لألخصائيين بمتوسط حسابي  التدريب برامج تنظيم في فكانت للعشوائية

محلية بمتوسط حـسابي   ذاتية تمويل مصادر إليجاد النقابة سعي المرتبة السابعة من نصيب فقرة عدم

العـام بمتوسـط    خـالل  النقابة بها ستقوم التي للبرامج لها مخطط أجندة  وثامناً جاء غياب،)3.62(

 ،)3.58(الحديثة بمتوسط حسابي  المكتبية التجهيزات إلى النقابة  تالها تاسعاً إفتقار،)3.59(حسابي 

المـدني فـي المرتبـة العاشـرة      المجتمع مؤسسات مع النقابة قبل من لتعاونا في حين جاء ضعف

 مؤسسات مع النقابة قبل من التشبيك  تاله في المرتبة الحادية عشرة ضعف،)3.53(بمتوسط حسابي 

  . )3.50(المدني بمتوسط حسابي  المجتمع

  

 اإلداريـة  الهيئة أعضاء بين الشخصية الخالفات أما في المرتبة الثانية عشرة فكانت لفقرة أن كثرة

 الهيئـة  إنتخابـات  إجراء  جاء بعدها عدم،)3.43(النقابة بمتوسط حسابي  عمل على سلبا وتأثيرها

 فـي حـين أن   ، )3.43(دوري في المرتبة الثالثة عشرة بمتوسـط حـسابي    بشكل للنقابة اإلدارية

رتبة الرابعة عشرة على سلم معيقات النقابة جاءت في الم إدارة قبل من القرارات اتخاذ في العشوائية

 النقابـة  تحييد  عشرة عدمالسادسة تالها في المرتبة ،)3.40(بمتوسط حسابي  الدور التنموي للنقابة

 أمـا المرتبـة الخامـسة    . أيضا)3.40(السياسية بمتوسط حسابي  والتجاذبات التوجهات عن لنفسها

النقابة حيث حصلت على اقل متوسط حسابي  دارةإ لدى المالية الشفافية عشرة واألخيرة فكانت غياب

  . ضمن معيقات الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين)3.37(

  

األعداد المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومستوى معيقـات الـدور          :  أ - 12.5جدول  

  "مستوى الذاتيال"التنموي  لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين على 

  

 العدد  المستوى الذاتي/ معيقات الدور التنموي   الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى 

  المعيقات

1  
 فـي  إلخفاقهـا  منتـسبيها  من الكثير لدى النقابة شعبية تدني

 عمل فرص بإيجاد مساعدتهم
  كبير 2803.94291.0037

 كبير 2803.85361.0283 لمنتسبيها المهنية الحقوق عن بالدفاع النقابة بقدرة الثقة فقدان  2
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 األعداد المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ومستوى معيقـات الـدور           :ب - 12.5 جدول

  "المستوى الذاتي"لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين على   التنموي

  

 دالعد  المستوى الذاتي/ معيقات الدور التنموي   الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى 

  المعيقات

3  
 لمحدوديـة  النقابـة  برامج في األخصائيين مشاركة محدودية

  مهنياً فاعليتها
 كبير 2803.77860.9621

 كبير 2803.75361.1136 غيرهم دون المنتسبين من معينة لفئة النقابة بتحيز الشعور  4

5  
 وضـوح  لعدم النقابة امجبر في األخصائيين مشاركة ضعف

 أهدافها
 كبير 2803.73931.0334

 كبير 2803.72861.0865 النقابة في تطوعية بأعمال األخصائيين مشاركة انعدام  6

7  
 تطـوير  شأنها من التي األخصائيين لدى المبادرة روح انعدام

 النقابة عمل
 كبير 2803.71071.0397

8  
 لفئـة  خاص قطاع أصبحت بأنها النقابة منتسبي بعض اعتقاد

 األشخاص من معينة
 كبير 2803.68931.0742

9  
 مواكبتهـا  لعدم النقابة برامج في األخصائيين مشاركة ضعف

 اإلجتماعي العمل لتطورات
 كبير 2803.65000.9832

 كبير 2803.60711.1277 خاص بشكل نقابتهم دور بأهمية األخصائيين قناعة عدم  10

 كبير 2803.52861.1229 النقابة منتسبي لدى النقابي العمل مفهومل الوعي غياب  11

  متوسط 2803.42861.2101 عام بشكل النقابي العمل بأهمية األخصائيين قناعة عدم  12

  كبير 2803.70090.6846  الدرجة الكلية 

  

 فـي  إلخفاقهـا  يهامنتسب من الكثير لدى النقابة شعبية يستدل من خالل نتائج الجدول أعاله أن تدني

عمل كانت المعيق األول للدور التنموي لنقابة األخـصائيين اإلجتمـاعيين    فرص بإيجاد مساعدتهم

 بقدرة الثقة  وفي المرتبة الثانية جاء فقدان،)3.94( بمتوسط حسابي الذاتيمستوى الوالنفسين على 

 مـشاركة   تالها ثالثاً محدودية،)3.85(لمنتسبيها بمتوسط حسابي  المهنية الحقوق عن بالدفاع النقابة

 أمـا فـي المرتبـة    ،)3.77(مهنياً بمتوسط حسابي  فاعليتها لمحدودية النقابة برامج في األخصائيين

 ،)3.75(غيرهم بمتوسط حـسابي   دون المنتسبين من معينة لفئة النقابة بتحيز الرابعة فكانت الشعور

أما  .)3.73(أهدافها بمتوسط  وضوح لعدم قابةالن برامج في األخصائيين مشاركة تالها خامساً ضعف

النقابـة بمتوسـط    في تطوعية بأعمال األخصائيين مشاركة في المرتبة السادسة فجاءت فقرة انعدام

النقابة  عمل تطوير شأنها من التي األخصائيين لدى المبادرة روح  تالها سابعاً انعدام،)3.72(حسابي 

 أصـبحت  بأنهـا  النقابة منتسبي بعض  الثامنة كانت إلعتقاد وفي المرتبة، )3.71(بمتوسط حسابي 
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 مـشاركة   أما تاسعاً فكان لـضعف ،)3.68(األشخاص بمتوسط حسابي  من معينة لفئة خاص قطاع

 في حين أن ،)3.65(االجتماعي بمتوسط  العمل لتطورات مواكبتها لعدم النقابة برامج في األخصائيين

خاص جاء في المرتبة العاشرة بمتوسـط حـسابي    بشكل نقابتهم دور بأهمية األخصائيين قناعة عدم

النقابـة   منتـسبي  لـدى  النقابي العمل لمفهوم الوعي  تبعها في المرتبة الحادية عشرة غياب،)3.60(

 بأهميـة  األخصائيين قناعة  وفي المرتبة الثانية عشرة واألخيرة جاء عدم،)3.52(  بمتوسط حسابي

 تتقاطع وتنـسجم  ،)12.5 (،)11.5(الجدولين  النتائج في .)3.42(وسط عام بمت بشكل النقابي العمل

ـ   ، ألداة الدراسة  3قسم   إلى حد كبير مع نتائج السؤال المفتوح األول من         تح المجـال فيـه      والذي فُ

للمبحوثين بالتعبير عن وجهة نظرهم حول أهم ثالث معيقات للدور التنمـوي لنقابـة األخـصائيين       

  .)13.5(جدول ت كما في جابااإل ، في محافظتي بيت لحم والخليلاإلجتماعيين والنفسيين

  

لنقابة   والنسب المئوية إلجابات المبحوثين ألهم ثالث معيقات للدور التنموي          األعداد :13.5 جدول

  األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل

  

  النسبةعدد اإلجابات  ابةاإلج  الرتبة

 26.92  98  .ر الميزانيات والدعم المالي الكافي للنقابةعدم توف  1

 14.56  53   .ضعف اإلتصال والتواصل ما بين النقابة ومنتسبيها  2

 11.54  42  . عدم وجود كوادر إدارية كافية ذات تخصص وكفاءة  3

 7.97  29  .ضعف التشبيك والتواصل ما بين النقابة ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني  4

 4.95  18  .لفئة معينة من منتسبيها ز اإلدارةتحي  5

 4.67  17  .روح المبادرة واالنتماء والمشاركة لدى منتسبي النقابة ضعف  6

 4.12  15  .عدم وضوح دور النقابة وإستراتيجيتها لألخصائيين اإلجتماعيين  7

 3.85  14  .تقصير النقابة في وضع برامج تدريب كافية لمنتسبيها  8

 3.57  13  .بة على الدعم المالي الخارجياعتماد النقا  9

 3.30  12  .الخالفات الشخصية بين أعضاء النقابة والتي تؤثر على عملها  10

 3.02  11  غياب أجندة مخطط لها للبرامج التي ستقوم بها النقابة خالل العام   11

 3.02  11  عدم إجراء اإلنتخابات في النقابة بشكل دوري   12

 3.02  11  تياجات األخصائيين اإلجتماعيين الميدانيةعدم االهتمام باح  13

 3.02  11  . تدني مستوى البرامج التدريبية التي تعدها النقابة لمنتسبيها  14

 2.47  9  عدم قدرة النقابة على توفير فرص عمل لألخصائيين اإلجتماعيين   15

  100  364  المجموع
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زانيات والدعم المالي الكـافي للنقابـة كـان          نالحظ أن عدم توفر المي     )13.5 (الجدولوبالنظر إلى   

 تالها في المرتبـة الثانيـة ضـعف         ، %26.92المعيق األول لدورها التنموي بنسبة وصلت إلى        

 أما المعيق الثالث فكان عدم وجـود        ،%14.56اإلتصال والتواصل ما بين النقابة ومنتسبيها بنسبة        

  . %11.54كوادر إدارية كافية ذات تخصص وكفاءة بنسبة 

  

ما هو مستوى معيقات الـدور التنمـوي لنقابـة األخـصائيين             :سؤال الدراسة الثاني  لإلجابة على   

 أستخرجت المتوسطات الحسابية لكل فقـرة       اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل؟      

يت لحـم   من فقرات معيقات الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي ب           

األخـصائيين اإلجتمـاعيين    "  وعلى المستوى الـذاتي      ،والخليل بقسميها، على مستوى النقابة ذاتها     

لمتوسطات الحسابية   ومن ثم تم التعبير عن ا      ، باإلضافة إلى الدرجة الكلية لهذه المعيقات      ،"والنفسيين

  .  السابقين)12.5(والجدول  )11.5( كما هو واضح في الجدول ،بمستويات

  

الدرجة الكلية لمعيقات الـدور التنمـوي       مستوى   نالحظ أن    )11.5(نتائج الجدول رقم     النظر إلى وب

  بمتوسط حسابي بلـغ  ى مستوى النقابة نفسها كان كبيراً     لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين عل    

 معيقـات الـدور التنمـوي لنقابـة األخـصائيين            كان مـستوى   )11 – 1(ففي الفقرات   . )3.60(

 – 12(  فـي الفقـرات     بالمقابل كان متوسطاً   .كبيرا" مستوى النقابة   " سيين على   إلجتماعيين والنف ا

16(.   

  

وبعبارة أخرى نستطيع القول أن األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين المنتسبين للنقابة والذين شملهم            

رها التنموي على عـدة      أمام تطور دو   بمستوى كبير االستطالع يرون أن النقابة نفسها تشكل معيقاً        

 ،تفعيل قنوات اإلتصال والتواصـل      عدم ، غياب السياسات الواضحة   ،أصعدة سواء ضعف التخطيط   

  . والتي تم التعبير عنها من خالل فقرات اإلستبانة سابقة الذكر،الخ...قلة الموارد المادية والبشرية

  

خصائيين اإلجتمـاعيين والنفـسيين     معيقات الدور التنموي لنقابة األ    بمن ناحية أخرى وفيما يتعلق      و

 أن  )12.5( تشير نتائج الجدول     ."األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين أنفسهم     " على المستوى الذاتي    

 .)3.70( أيضا حيث بلغ المتوسط الحسابي       االدرجة الكلية لمعيقات الدور التنموي كان كبير      مستوى  

 مستوى هذه المعيقات متوسـطاً  بالمقابل كانت   ،مستوى المعيقات كبيرا    كان )11 – 1(ففي الفقرات   

  . واألخيرة12في فقرة واحدة فقط هي الفقرة 
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 والتي تشير أن النقابة نفسها كان لها نصيب من معيقـات الـدور              )11.5(النتائج الواردة في جدول     

 غيـاب الـسياسات     ،التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين من خالل ضعف التخطـيط         

 هذه المعيقات مـن     ،الخ.. . ضعف فاعلية البرامج   ،تفعيل قنوات اإلتصال والتواصل     عدم ،الواضحة

 ،قبل النقابة ساهمت بشكل أو بآخر في ضعف المشاركة من قبل األخصائيين فـي بـرامج النقابـة                 

التالي  وب ، تزعزع ثقتهم بالنقابة وإبتعادهم عنها شيئا فشيئاً       ،ضعف دعمهم ومساندتهم ألعمال النقابة    

 وهذا ما عبرت عنـه النتـائج فـي          ،عدم قدرة النقابة على تفعيل دورها التنموي بالشكل المطلوب        

  .)12.5(الجدول 

  

 وقوع جانب كبير مـن      )12.5(نتائج جدول رقم      تبين ،من ناحية ثانية أيضا ال تقل أهمية عما ذُكر        

ين لهذه النقابة والذين يشكلون معيقاً      المسؤولية على األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين ذاتهم المنتسب      

 كعدم قناعتهم بدور النقابة، انعدام روح المبادرة        ،بطريقة أو بأخرى أمام قيام النقابة بدورها التنموي       

أو ابتعاد بعض المنتسبين عن النقابة لمجرد شعورهم بتحيزها أو محدودية فاعليتها أو عـدم                ،لديهم

 او  ،يكون لديهم مساهمة واضحة لتفعيل دور النقابـة التنمـوي         وضوح أهدافها بالنسبة لهم دون أن       

  . أو حتى تزويدها بالتغذية الراجعة،تقديم مبادرات تسهم في تصحيح أوضاع النقابة

  

نستطيع القول أن معيقات الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين فـي محـافظتي              

كما الحظنا فـي النتـائج      و ،لمستوى األول من المعيقات      ا ،جاءت على مستويين   ،بيت لحم والخليل  

 ويقع عليها الـدور فـي       ،تتحمل مسؤوليتها النقابة نفسها   كانت ذات مستوى معيقات كبير و      ،السابقة

 والـذي   ، أما المستوى الثاني من هذه المعيقات      .تذليلها لتتمكن من تفعيل اإلطار التنموي لهذه النقابة       

 ، فيتحمل مسؤوليته األخصائيين اإلجتماعيين والنفـسيين ذاتهـم        ،ى األول ال يقل أهمية على المستو    

  .كان مستواها كبيراً ايضاًحيث 

  

ما هي أهم إنجـازات نقابـة األخـصائيين اإلجتمـاعيين            :سؤال الدراسة الثالث  لإلجابة على هذا    

لمتوسـطات  أستخرجت األعداد وا  والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل على الصعيد التنموي ؟           

الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلنجازات نقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محـافظتي           

األخـصائيين اإلجتمـاعيين    " بقسميها، على مستوى األفراد      بيت لحم والخليل على الصعيد التنموي     

 والجـدول   )14.5(كما هو موضح في الجدول       "مهنة العمل اإلجتماعي  " وعلى مستوى    ،"والنفسيين

)15.5(.  
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  األعداد والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياريـة ومـستوى إنجـازات نقابـة            :14.5 جدول

  "مستوى األفراد "األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين على الصعيد التنموي على 

  

  العدد  مستوى األفراد/ إنجازات النقابة   الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  يالمعيار

 مستوى

  اإلنجاز

1  
 يجمـع  الـذي  المرجعـي  اإلطـار  النقابة تشكل

 والنفسيين اإلجتماعيين األخصائيين
  متوسط 1.1502 3.1179 280

 متوسط 1.0924 2.9893 280 لمنتسبيها الثقافي المستوى رفع في النقابة تساهم  2

3  
 بـين  اإلجتماعية العالقات توطيد في النقابة تساهم

  منتسبيها
 متوسط 1.0804 2.9643 280

4  
 لـدى  النقابي العمل مفهوم ترسيخ في النقابة تساهم

 منتسبيها
 متوسط 1.0882 2.9536 280

 متوسط 1.0517 2.9286 280 لمنتسبيها بيانات قاعدة إنشاء على النقابة تعمل  5

 متوسط 1.1497 2.9107 280 لمنتسبيها المهني المستوى رفع على النقابة تعمل  6

7  
 منتسبيها حقوق عن األول الدفاع خط ابةالنق تشكل

 عملهم أماكن في
 متوسط 1.1713 2.8929 280

8  
 البطالـة  حدة من للتخفيف جدي بشكل النقابة تعمل

  منتسبيها صفوف في
 متوسط 1.0980 2.6857 280

  متوسط 0.9057 2.9304 280  الدرجة الكلية 

  

اإلجتماعيين والنفسيين الـذين شـملتهم       من خالل معطياته أن األخصائيين       )14.5(يوضح الجدول   

 ،يرون أن أهم إنجازات النقابة على مستوى األفراد هو إعتبارها كإطار مرجعي يجمعهـم              ،الدراسة

 تالها في المرتبـة الثانيـة أن النقابـة          ،)3.11(حيث وضعوها في المرتبة األولى بمتوسط حسابي        

 أما ثالثا فجاء أن النقابة تـساهم  ،)2.98(ابي لمنتسبيها بمتوسط حس الثقافي المستوى رفع في تساهم

 وفي المرتبة الرابعة جـاء أن  ،)2.96(منتسبيها بمتوسط حسابي  بين اإلجتماعية العالقات توطيد في

، تالها خامساً أن (2.95)بمتوسط حسابي منتسبيها  لدى النقابي العمل مفهوم ترسيخ في النقابة تساهم

 وفي المرتبة السادسة جاءت ،)2.92(لمنتسبيها بمتوسط حسابي  بيانات قاعدة إنشاء تعمل على النقابة

  تالها سـابعاً أن ،)2.91(لمنتسبيها بمتوسط حسابي  المهني المستوى رفع تعمل على فقرة أن النقابة

 وفـي  .)2.89(عملهم بمتوسط حسابي  أماكن في منتسبيها حقوق عن األول الدفاع خط تشكل النقابة
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 صفوف في البطالة حدة من للتخفيف جدي بشكل واألخيرة احتلتها فقرة أن النقابة تعملالمرتبة الثامنة 

  .)2.68(منتسبيها بمتوسط حسابي 

  

 األعداد والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياريـة ومـستوى إنجـازات نقابـة            :15.5 جدول

 نة العمـل  مه"اإلجتماعيين والنفسيين على الصعيد التنموي على مستوى         األخصائيين

  "اإلجتماعي

  

  العدد  مستوى مهنة العمل اإلجتماعي/ إنجازات النقابة   الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 مستوى

  اإلنجاز

1  
 اإلجتمـاعي  العمـل  مهنة نحو النظرة تغيير النقابة تستطيع

 لألفضل
  متوسط 3.39291.0689 280

2  
 للعاملين المهنة لةمزاو قانون إلخراج جاد بشكل النقابة تعمل

 الوجود حيز إلى اإلجتماعي الحقل في
 متوسط 3.28931.0465 280

3  
 العمـل  مهنـة  مكانـة  رفـع  في فاعال دورا النقابة تلعب

 اإلجتماعي
 متوسط 3.25361.0592 280

4  
 مهنـة  تطوير شأنها من سياسات صياغة في النقابة تساهم

 اإلجتماعي العمل
 متوسط 3.23210.9836 280

5  
 من اإلجتماعي العمل بأهمية الوعي زيادة على النقابة تعمل

  األخرى المجتمع مؤسسات مع التواصل خالل
 متوسط 3.15711.0661 280

6  
 الميـدان  في العمل مهنة لتطوير واضحة آليات النقابة تضع

 اإلجتماعي
 متوسط 3.09640.9953 280

 متوسط 3.07861.0477 280  جتماعياإل العمل مهنة لتنظيم فاعل بشكل النقابة تسعى  7

8  
 من اإلجتماعي العمل بأهمية الوعي زيادة في النقابة تساهم

 اإلعالم وسائل مع التواصل خالل
 متوسط 3.01071.0957 280

  متوسط 3.18880.8776 280  الدرجة الكلية 

  

يين الذين شـملهم     أعاله أن األخصائيين اإلجتماعيين والنفس     )15.5(يتضح من خالل نتائج الجدول      

 تغييـر  االستطالع يرون أن أهم إنجازات النقابة على مستوى مهنة العمل اإلجتماعي أنها تستطيع

 حيث وضعوها بالمرتبـة األولـى بمتوسـط حـسابي     ،لألفضل اإلجتماعي العمل مهنة نحو النظرة

 في للعاملين المهنة اولةمز قانون إلخراج جاد بشكل النقابة  تالها في المرتبة الثانية أن تعمل،)3.39(

 النقابـة   أما في المرتبة الثالثة فجاء أن،)3.28(الوجود بمتوسط حسابي  حيز إلى اإلجتماعي الحقل

تالهـا رابعـاً أن    ،)3.25(اإلجتماعي بمتوسط حسابي  العمل مهنة مكانة رفع في فاعالً تلعب دوراً



 81

 ،)3.23(اإلجتماعي بمتوسط حسابي  عملال مهنة تطوير شأنها من سياسات صياغة في النقابة تساهم

 من اإلجتماعي العمل بأهمية الوعي زيادة على في حين كانت المرتبة الخامسة لفقرة أن النقابة تعمل

  تالها سادساً أن النقابة تضع،)3.15(األخرى بمتوسط حسابي  المجتمع مؤسسات مع التواصل خالل

 وفـي المرتبـة   ،)3.09(إلجتماعي بمتوسط حسابي ا الميدان في العمل مهنة لتطوير واضحة آليات

اإلجتمـاعي بمتوسـط حـسابي     العمل مهنة لتنظيم فاعل بشكل السابعة جاءت فقرة أن النقابة تسعى

 الـوعي  زيـادة  في  وفي المرتبة الثامنة واألخيرة وضع المبحوثين فقرة أن النقابة تساهم،)3.07(

   .)3.01(اإلعالم بمتوسط حسابي  وسائل مع التواصل خالل من اإلجتماعي العمل بأهمية

  

 إنجـازات نقابـة األخـصائيين اإلجتمـاعيين         هو مستوى ما   :سؤال الدراسة الرابع  جابة على   ولال

والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل على الصعيد التنموي ؟ أستخرجت المتوسطات الحـسابية              

عيين والنفسيين في محـافظتي بيـت لحـم          نقابة األخصائيين اإلجتما   إنجازاتلكل فقرة من فقرات     

مستوى  باإلضافة إلى    ، وعلى مستوى مهنة العمل اإلجتماعي     ،والخليل بقسميها، على مستوى األفراد    

 كمـا هـو     ، ومن ثم تم التعبير عن المتوسطات الحسابية بـدرجات         ،الدرجة الكلية لهذه اإلنجازات   

  .  السابقين)15.5( والجدول )14.5(واضح في الجدول 

  

 المتعلقة بإنجـازات نقابـة      )8 -1(نالحظ أن جميع الفقرات     ) 14.5(وبالنظر إلى معطيات الجدول     

األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل على الـصعيد التنمـوي علـى               

الكليـة   الدرجـة     وبالتالي كان مستوى   ،ات المتوسطة  اإلنجاز مستوى جاءت ضمن    ،مستوى األفراد 

فلم تحقق النقابة أية إنجـازات       ،)2.93(  الكلية  حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة     جاز متوسطاً لالن

 كبيرة على مستوى منتسبيها من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين حسب وجهة نظر أفـراد         اهميةذات  

   .العينة الذين شملهم االستطالع

  

عيين والنفسيين في محـافظتي بيـت لحـم         بالمقابل فيما يتعلق بإنجازات نقابة األخصائيين اإلجتما      

 )15.5( تشير نتائج الجدول رقم      ،والخليل على الصعيد التنموي على مستوى مهنة العمل اإلجتماعي        

 وبالتـالي كـان مـستوى       ،ات المتوسطة  اإلنجاز مستوى جاءت ضمن    )8 – 1(أن جميع الفقرات    

 فلم تحقق النقابة    ،)3.18(درجة الكلية    حيث بلغ المتوسط الحسابي لل     الدرجة الكلية لالنجاز متوسطاً   

 حـسب وجهـة نظـر        ايـضاً   على مستوى مهنة العمل اإلجتماعي     كبيرةأية إنجازات ذات أهمية     

نستطيع القول أن إنجـازات نقابـة األخـصائيين اإلجتمـاعيين      و.المبحوثين الذين شملتهم الدراسة   

 سواء على مستوى مهنـة العمـل        والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل على الصعيد التنموي        

 مستوى ولم تصل بعد إلى      ، كانت إنجازات متوسطة ومحدودة    ،"إلجتماعي أو على مستوى األفراد      ا
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 وهذا ما عبرت عنه النتـائج      ، الكبيرة المطلوبة والمرجوة والتي تحقق طموحات منتسبيها       اتاإلنجاز

   .السابقة

  

لنقابـة األخـصائيين     آفاق تطوير الدور التنموي    ما هي أهم   :سؤال الدراسة الخامس   الجابة على ول

اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل على الصعيد التنموي ؟ أستخرجت األعـداد              

والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية آلفاق تطوير نقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين          

  .)16.4(  موضح في الجدولفي محافظتي بيت لحم والخليل كما هو 

  

األعداد والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية آلفاق تطوير الدور  التنموي          : أ-16.5جدول  

  لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين

  

  العدد  آفاق تطوير الدور التنموي للنقابة  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى 

  المطالبة

  كبير 1.0499 4.1393 280 الشخصية العالقات عن بعيداً النقابة عمل تقالليةاس  1

2  
 التشريعية المؤسسة على ضغط أداة النقابة تشكل أن

 اإلجتماعي الحقل في لتطوير العمل
  كبير 1.0039 4.1000 280

3  
 لقاءات عقد عند كفاءة ذوي لمدربين النقابة استحضار

  لمنتسبيها التدريب
  كبير 0.9661 4.0964 280

4  
 لمنتـسبيها  تثقيفيـة  ندوات عقد على النقابة تعمل أن

  المهنة إطار خارج
  كبير 0.9808 4.0964 280

  كبير 0.9609 4.0929 280 النقابي عملها في للمهنية النقابة تمارس أن  5

  كبير 0.9775 4.0714 280  منتسبيها لدى النقابي العمل بأهمية للوعي النقابة رفع  6

7  
 إجـراء  خالل من الديمقراطية لمفهوم النقابة خترسي

 دوري بشكل إنتخابات
  كبير 0.9837 4.0607 280

8  
 منتـسبيها  مـع  تعاملهـا  في للشفافية النقابة تطبيق

 المجاالت بمختلف
  كبير 1.0218 4.0500 280

9  
 خالل من لمنتسبيها المهني المستوى من النقابة رفع

 فعالة تدريب برامج عقد
  كبير 0.9969 4.0500 280

10  
 عنـد  منتسبيها االعتبار آلراء بعين النقابة تأخذ أن

  المستقبلية للبرامج التخطيط
  كبير 1.0342 4.0464 280

11  
 سبيل في المدني المجتمع مؤسسات مع النقابة تتعاون

 النقابي العمل تطوير
  كبير 0.9833 4.0286 280
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 نحرافات المعياريـة آلفـاق تطـوير الـدور          األعداد والمتوسطات الحسابية واإل    :ب-16.5 دولج

  التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين

  

  العدد  آفاق تطوير الدور التنموي للنقابة  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى 

 المطالبة

12  
 حقـوق  حمايـة  شأنها من لمقترحات النقابة وضع

  مهنياً منتسبيها
  كبير 1.0605 4.0286 280

13  
 والمـشاكل  بـالهموم  مـستمر  بشكل النقابة تهتم أن

  قاعدتها تواجه التي المهنية
  كبير 1.0421 3.9964 280

  كبير 0.8859 3.9893 280 ومحلية ذاتية تمويل مصادر إليجاد النقابة سعي  14

  كبير 0.9725 3.9786 280 حديثة مكتبية لتجهيزات النقابة توفير  15

  كبير 1.0331 3.9714 280 تنقصها التي المتخصصة للكفاءات نقابةال استقدام  16

17  
 مـن  النقابـة  عمل في المالية الشفافية مفهوم تطبيق

 للجمهور الميزانيات عرض خالل
  كبير 1.0208 3.9679 280

18  
 خـالل  مـن  وقاعدتها النقابة بين ما التواصل تفعيل

 المنتظمة االجتماعات
  كبير 1.0701 3.9571 280

  كبير 1.0696 3.6000 280 الخارجي التمويل مصادر على النقابة اعتماد تقليل  19

  كبير 0.7669 4.0169 280  الدرجة الكلية 

  

 بعيداً النقابة عمل أعاله أن المبحوثين المستطلعة آرائهم إختاروا إستقاللية )16.5(تبين نتائج الجدول 

تعلـق بآفـاق تطـوير الـدور التنمـوي لنقابـة       الشخصية في المرتبة األولى فيما ي العالقات عن 

 تـشكل   تالها في المرتبة الثانيـة أن ،)4.13(األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين بمتوسط حسابي 

اإلجتمـاعي بمتوسـط حـسابي     الحقل في لتطوير العمل التشريعية المؤسسة على ضغط أداة النقابة

 التدريب لقاءات عقد عند كفاءة ذوي لمدربين قابةالن  أما في المرتبة الثالثة فجاء إستحضار،)4.10(

 لمنتـسبيها  تثقيفيـة  ندوات عقد على النقابة تعمل  تالها رابعاً أن،)4.09( لمنتسبيها بمتوسط حسابي

 النقابـة  تمـارس  وفي المرتبة الخامسة أتى أن.  أيضا)4.09(المهنة بمتوسط حسابي  إطار خارج

 بأهميـة  للوعي النقابة  وجاء سادساً رفع،)4.09(وسط الحسابي النقابي بنفس المت عملها في للمهنية

  .)4.07( بمتوسط حسابي منتسبيها لدى النقابي العمل

  

 إجراء خالل من الديمقراطية لمفهوم النقابة هذا ونالحظ من خالل معطيات الجدول أيضا أن ترسيخ

 النقابـة  تالها ثامناً تطبيـق  ،)4.06(دوري احتلت المرتبة السابعة بمتوسط حسابي  بشكل إنتخابات

 أما في المرتبة التاسعة ،)4.05(المجاالت بمتوسط حسابي  بمختلف منتسبيها مع تعاملها في للشفافية
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فعالة بمتوسـط حـسابي    تدريب برامج عقد خالل من لمنتسبيها المهني المستوى من النقابة فجاء رفع

 للبـرامج  التخطـيط  عنـد  منتسبيها عتبار آلراءاال بعين النقابة تأخذ  تالها عاشراً أن. أيضا)4.05(

 مؤسسات مع تتعاون النقابة  وفي المرتبة الحادية عشرة جاء أن،)4.04(المستقبلية بمتوسط حسابي 

 تالها في المرتبـة الثانيـة   ،)4.02(النقابي بمتوسط حسابي  العمل تطوير سبيل في المدني المجتمع

مهنياً بمتوسـط حـسابي    منتسبيها حقوق حماية شأنها من لمقترحات النقابة عشرة جاءت فقرة وضع

  .  أيضا)4.02(

  

قاعـدتها جـاء فـي     تواجه التي المهنية والمشاكل بالهموم مستمر بشكل أما موضوع اهتمام النقابة

ومحلية  ذاتية تمويل مصادر إليجاد النقابة  تالها سعي،)3.99(المرتبة الثالثة عشرة بمتوسط حسابي 

  أما في المرتبة الخامسة عشرة فكـان تـوفير  ،)3.98(رابعة عشرة بمتوسط حسابي في المرتبة ال

  تالها في المرتبة السادسة عشرة اسـتقدام ،)3.97(حديثة بمتوسط حسابي  مكتبية لتجهيزات النقابة

 وجاء في المرتبة السابعة عشرة ،)3.97( تنقصها بمتوسط حسابي التي المتخصصة للكفاءات النقابة

للجمهور بمتوسط حـسابي   الميزانيات عرض خالل من النقابة عمل في المالية الشفافية هوممف تطبيق

المنتظمة فجاء في المرتبة  االجتماعات خالل من وقاعدتها النقابة بين ما التواصل  أما تفعيل،)3.96(

ـ  ،)3.95(الثامنة عشرة بمتوسط حسابي   ل وفي المرتبة التاسعة عشرة واألخيرة جاءت فقـرة تقلي

هذه النتـائج الـواردة فـي     .)3.60(الخارجي بمتوسط حسابي  التمويل مصادر على النقابة اعتماد

 تتقاطع وتنسجم إلى حد كبير مع نتائج السؤال المفتوح الثاني من القسم الثالـث ألداة                ،)16(الجدول  

ليات للتغلـب   والذي فتح المجال فيه للمبحوثين بالتعبير عن وجهة نظرهم حول أهم ثالث آ   ،الدراسة

على معيقات للدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين فـي محـافظتي بيـت لحـم                

  .)17.5( وقد كانت إجابات المستطلعين على النحو التالي كما يبين الجدول ،والخليل

  

  معيقات األعداد والنسب المئوية إلجابات المبحوثين ألهم ثالث آليات للتغلب على         :  أ - 17.5جدول  

  الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيـت لحـم           

  والخليل 

  

  النسبة  العدد  اإلجــــابة  الرتبة

 19.21  78  على النقابة توفير مصادر تمويل محلية وذاتية   1

 10.34  42  زيادة التواصل واإلتصال ما بين النقابة واألخصائيين اإلجتماعيين   2

 9.61  39  عقد دورات وبرامج تدريبية لألخصائيين لزيادة مهاراتهم وخبراتهم   3

 7.39  30  التنسيق والتشبيك بين النقابة والمؤسسات الحكومية والخاصة في المجتمع  4



 85

والنسب المئوية إلجابات المبحوثين ألهم ثالث آليـات للتغلـب علـى              األعداد :ب - 17.5 جدول

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت       الدور التنموي ل   معيقات

   والخليل  لحم

  

  النسبة  العدد  ابةــــاإلج  الرتبة

 7.14  29  البعد عن العالقات والمصالح الشخصية في عمل النقابة  5

 6.65  27  العمل على إيجاد كادر متخصص ذو خبرة وكفاءة عالية في النقابة  6

 6.16  25  ل لألخصائيين وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية توفير النقابة لفرص عم 7

 5.42  22  إتاحة الفرصة لألخصائيين اإلجتماعيين للمشاركة في اتخاذ القرارات  8

 5.42  22  الوضوح والشفافية في عمل النقابة  9

 5.17  21  عقد النقابة الجتماعات دورية لقاعدتها من األخصائيين اإلجتماعيين   10

 4.19  17  جراء إنتخابات دورية للنقابة إ  11

 3.94  16  ضرورة وضع خطة وأجندة وإستراتيجية واضحة لعمل النقابة   12

 3.69  15  زيادة النقابة للوعي لدى منتسبيها بأهمية العمل النقابي  13

 3.45  14  أن تكون النقابة الجسم المدافع عن حقوق األخصائيين ويهتم بمشاكلهم   14

 2.22  9   أكثر مع وسائل اإلعالم للوقوف إلى جنب النقابة التفاعل  15

 100%  406  المجموع
 

% 19.21 نالحظ أن غالبية المستطلعين وبنسبة وصلت إلـى          ،)17.5(بالنظر إلى معطيات الجدول     

قالوا بأن على النقابة توفير مصادر تمويل محلية وذاتية كأحد أهم اآلليات للتغلـب علـى معيقـات                  

 تالها زيادة   ،وي لنقابة األخصائيين االجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل         الدور التنم 

 أمـا اآلليـة الثالثـة       ،%10.34التواصل واالتصال ما بين النقابة واألخصائيين االجتماعيين بنسبة         

  %. 9.61فكانت عقد دورات وبرامج تدريبية لألخصائيين لزيادة مهارتهم وخبراتهم بنسبة 

  

  المطالبة بتحقيق آفاق تطوير الدور التنمـوي       هو مستوى  ما   :سؤال الدراسة السادس  جابة على   الول

 لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل على الـصعيد التنمـوي ؟   

يين لنقابة األخصائ  أستخرجت المتوسطات الحسابية لكل فقرة من فقرات آفاق تطوير الدور التنموي          

مستوى  باإلضافة إلى    ،اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل على الصعيد التنموي         

 كما هو واضح في     ، ومن ثم تم التعبير عن المتوسطات الحسابية بدرجات        ،الدرجة الكلية لهذه اآلفاق   

طوير الدور  نالحظ أن جميع فقرات آفاق ت      )16.5(وبالنظر إلى معطيات الجدول     . )16.5(الجدول  

 حيـث بلـغ     مستوى كبير  ذات   ت كان ،)19 – 1(التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين      



 86

بـضرورة  المطالبـة   و  الموافقـة  مستوى بمعنى آخر إن     ،)4.01(للدرجة الكلية    المتوسط الحسابي 

دت في مجـال    ، حيث يريد المبحوثين القول أن هذه العناصر التي ور         كان كبيراً تحقيق هذه اآلفاق    

يكتنفها الكثير من مواطن الضعف خالل تطبيقها الفعلـي علـى            آفاق تطوير الدور التنموي للنقابة    

 ويرى هؤالء المستطلعين أن هناك حاجة ماسة وملحة أن تعمل نقابة            ، وفي عمل النقابة   أرض الواقع 

 بالنهوضيرها من أجل     وتطو  وتحسنيها األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين على هذه اآلفاق وتفعيلها      

  .الدور التنموي لهاب

  

هل يختلف الدور التنموي لنقابة األخـصائيين اإلجتمـاعيين          :سؤال الدراسة السابع   الجابة على ول

 ، المؤهل العلمـي   ، العمر ، مكان السكن  ،والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل بإختالف الجنس       

 لإلجابة علـى  . وموقع النقابة، نوع المؤسسة،لعملية عدد سنوات الخبرة ا    ، الحالة العملية  ،التخصص

  :هذا السؤال تم إختبار فرضيات الدراسة وهي

  

  النتائج المتعلقة بفحص فرضيات الدراسة ومناقشتها وتفسيرها 3.5

  

 بين  α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         للتحقق من صحة الفرضية األولى      

ي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليـل           متوسطات الدور التنمو  

الـدور التنمـوي لنقابـة      بين متوسطات    للفروق   )t.test (تم استخدام إختبار   .تعزى لمتغير الجنس  

معيقات الـدور   (األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل بمجاالته الثالثة           

 إنجازات النقابة على مستوى األفراد ومهنة العمـل         ،ى مستوى النقابة والمستوى الذاتي    التنموي عل 

 و الدرجة الكلية    ،) آفاق تطوير الدور التنموي للنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسين        ،اإلجتماعي

  :)18.5(هو موضح في الجدول  كما ،ألداة الدراسة تعزى لمتغير الجنس

  

 للفروق بين متوسطات الدور التنموي لنقابة األخـصائيين       ) t.test) ج إختبار نتائ:  أ - 18.5جدول  

  .اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير الجنس

  

  العدد  الجنس  المجـــاالت
ــط  المتوس

  الحسابي

االنحــراف 

  المعياري

ــات  درج

  الحرية
  Tقيمة 

ــة  الداللـ

  اإلحصائية

على معيقات الدور التنموي     278 0.6996 3.5676 110  ذكر

 207.889 0.6026 3.6279 170  أنثى  مستوى النقابة
0.767  0.443  
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 للفروق بين متوسطات الدور التنموي لنقابة األخـصائيين     )t.test ) نتائج إختبار  :ب - 18.5جدول  

  .اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير الجنس

  

  العدد  الجنس  االتالمجـــ
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية
  T قيمة

ــة  الداللـ

  اإلحصائية

معيقات الدور التنموي على     278 0.6996 3.5676 110  ذكر

 207.889 0.6026 3.6279 170  أنثى  مستوى النقابة
0.767  0.443  

معيقات الدور التنموي على      0.279  1.085 278 0.6952 3.7561 110  ذكر

     228.429 0.6773 3.6652 170  أنثى  المستوى الذاتي

ــى   0.797  0.258 278 0.8692 2.9477 110  ذكر ــة عل ــازات النقاب إنج

     244.105 0.9309 2.9191 170  أنثى  مستوى األفراد

ــى   0.592  0.537 278 0.8908 3.2239 110  ذكر ــة عل ــازات النقاب إنج

ــل   ــة العم ــستوى مهن م

  اإلجتماعي
     228.990 0.8708 3.1662 170  أنثى

آفاق تطوير الدور التنموي      0.037  2.185 278 0.6665 4.1354 110  ذكر

263.571 0.8182 3.9402 170  أنثى  للنقابة 
      

  0.150  1.443 278 0.3691 3.6524 110  ذكر
  الدرجة الكلية

256.486 0.4291 3.5806 170  أنثى
      

  

=  α الل معطياته عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         من خ  )18.5(يوضح الجدول   

الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محـافظتي بيـت           بين متوسطات    0.05

 ومجـال   ،لحم والخليل في مجال معيقات الدور التنموي على مستوى النقابـة والمـستوى الـذاتي              

 ومجال آفاق تطوير الدور التنمـوي       ،فراد ومهنة العمل اإلجتماعي   إنجازات النقابة على مستوى األ    

حيث أن مستوى الداللة اإلحصائية أكبـر مـن          .والدرجة الكلية أيضا تعزى لمتغير الجنس      ،للنقابة

 بالتالي ال يوجد فروقات عند هـذا        ، في هذه المجاالت والدرجة الكلية وهي غير دالة إحصائياً         0.05

الدور التنموي لنقابة األخـصائيين اإلجتمـاعيين        متوسطات   تختلف فلم. بلت فالفرضية ق  ،المستوى

والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل في مجال معيقات الدور التنموي علـى مـستوى النقابـة                 

والدرجـة   ، ومجال إنجازات النقابة على مستوى األفراد ومهنة العمل اإلجتماعي         ،والمستوى الذاتي 

س المبحوثين وهذا يظهر واضحاً من خـالل اإلختالفـات الطفيفـة مـا بـين                الكلية بإختالف جن  

بالمقابل تظهر نتـائج     .)18.5( كما يبين الجدول     ،المتوسطات الحسابية عند كل من الذكور واإلناث      
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 الـدور التنمـوي لنقابـة        متوسطات  أيضا أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في        )18.5(الجدول  

 والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل في مجال آفاق تطـوير الـدور              األخصائيين اإلجتماعيين 

حيث أن مستوى الداللـة      .تعزى لمتغير الجنس   ،التنموي للنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسين    

 ، بالتالي يوجد فروقات عنـد هـذا المـستوى         ، وهي دالة إحصائياً   ،0.05اإلحصائية كانت اقل من     

ق ما بين الذكور واإلناث في نظرتهم نحو آفاق تطوير الـدور التنمـوي              الفرو. فالفرضية رفضت 

 تعكس اإلختالفـات بـين      ،لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل        

 وبالتـالي   ، نوعية األعمال  ، طبيعة األدوار  ، الطموحات ،الرجل والمرأة خاصة سواء في الشخصية     

   .نظر حول آفاق تطوير العمل النقابياالختالف في وجهات ال

  

 بين  α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          ثانيةللتحقق من صحة الفرضية ال    

متوسطات الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليـل             

 الـدور   بين متوسطات للفروق   يل التباين األحادي  تم استخدام إختبار تحل    .تعزى لمتغير مكان السكن   

التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل بمجاالته الثالثـة             

 إنجازات النقابة على مستوى األفراد      ،معيقات الدور التنموي على مستوى النقابة والمستوى الذاتي       (

 و  ،)طوير الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفـسين        آفاق ت  ،ومهنة العمل اإلجتماعي  

  ).20.5جدول ( ، الدراسة تعزى لمكان السكنالدرجة الكلية ألداة

  

األعداد، والمتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية بين متوسـطات الـدور          :  أ -19.5جدول  

 محافظتي بيت لحم والخليل     التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في     

  تعزى لمتغير مكان السكن

  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مكان السكن  المجاالت

 0.7327 3.5480 86  قرية

 0.6275 3.7226 73  مخيم

 0.5742 3.5728 121  مدينة

معيقات الدور التنموي علـى مـستوى       

  النقابة

 0.6419 3.6042 280  المجموع

 0.7392 3.5950 86  قرية

 0.6491 3.8288 73  مخيم

 0.6571 3.6990 121  مدينة

 الدور التنموي على المـستوى      معيقات

  الذاتي

 0.6846 3.7009 280  المجموع
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التنموي لنقابة األخـصائيين     لدورل واإلنحرافات المعيارية    ، المتوسطات الحسابية  :ب-19.5 جدول

  لمتغير مكان السكن يت لحم والخليل تعزىاإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي ب

  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مكان السكن  المجاالت

 0.9102 2.9782 86  قرية

 0.9555 2.9623 73  مخيم

 0.8760 2.8771 121  مدينة
  إنجازات النقابة على مستوى األفراد

 0.9057 2.9304 280  المجموع

 0.8212 3.2180 86  قرية

 0.9343 3.1678 73  مخيم

 0.8878 3.1808 121  مدينة

ـ      ستوى مهنـة   إنجازات النقابة علـى م

  العمل اإلجتماعي

 0.8776 3.1888 280  المجموع

 0.7102 3.9737 86 قرية

 0.8730 4.0382 73  مخيم

 0.7423 4.0348 121  مدينة
  آفاق تطوير الدور التنموي للنقابة

 0.7669 4.0169 280  المجموع

 0.4216 3.5711 86  قرية

 0.4529 3.6710 73  مخيم

 0.3653 3.5981 121  مدينة
  الدرجة الكلية 

 0.4074 3.6088 280  المجموع

  

  لدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين    ل نتائج إختبار تحليل التباين األحادي       : أ - 20.5 جدول

  زى لمتغير مكان السكنوالنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل تع

  

  مصدر التباين  المجاالت
مجمـــوع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوســط 

  المربعات

   Fقيمة 

  المحسوبة

ــة  الداللـ

  اإلحصائية

 0.707 2 1.414  بين المجموعات

 0.410 277 113.547  داخل المجموعات

ــدور  معيقــات ال

ــى  ــوي عل التنم

 ----- 279 114.961  المجموع  مستوى النقابة

1.725 0.180 

 1.080 2 2.159  بين المجموعات

 0.464 277 128.589  داخل المجموعات

ــدور  معيقــات ال

ــى  ــوي عل التنم

 ----- 279 130.748  المجموع  المستوى الذاتي

2.326 0.100 
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 لدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين    لنتائج إختبار تحليل التباين األحادي      : ب - 20.5دول  

  النفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير مكان السكنو

  

  مصدر التباين  المجاالت
ــوع  مجمـ

  المربعات

درجــات 

  الحرية

ــط  متوس

  المربعات

   Fقيمة 

  المحسوبة

الداللـــــة 

  اإلحصائية

 0.308  2 0.615  بين المجموعات

 0.824 277 228.246  داخل المجموعات

  

إنجازات النقابـة   

ــستوى  ــى م عل

 ----- 279 228.861  المجموع  األفراد

0.373  0.689 

 0.056 2 0.113  بين المجموعات

 0.775 277 214.761  داخل المجموعات

إنجازات النقابـة   

على مستوى مهنة   

  العمل اإلجتماعي
 ----- 279 214.874  المجموع

0.073 0.930 

 0.116 2 0.233  بين المجموعات

 0.592 277 163.870  داخل المجموعات
آفاق تطوير الدور   

  التنموي للنقابة
 0.707 279 164.103  المجموع

0.197  0.822 

 0.210 2 0.419  بين المجموعات

  الدرجة الكلية  0.166 277 45.889  داخل المجموعات

  -----  279 46.308  المجموع

1.265  0.284  

  

 = α د فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى        نالحظ عدم وجو   )20.5(بالنظر إلى نتائج الجدول     

 الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محـافظتي بيـت            بين متوسطات  0.05

 ، معيقات الدور التنموي على مستوى النقابـة والمـستوى الـذاتي           ،لحم والخليل في مجاالته الثالثة    

 ومجال آفاق تطـوير الـدور      ،مهنة العمل اإلجتماعي  ومجال إنجازات النقابة على مستوى األفراد و      

  .والدرجة الكلية أيضا تعزى لمتغير مكان السكن التنموي للنقابة

  

 في جميع هذه المجاالت والدرجة الكليـة وهـي          0.05حيث أن مستوى الداللة اإلحصائية أكبر من        

 الـدور   متوسطاتف. ة قبلت  فالفرضي ، بالتالي ال يوجد فروقات عند هذا المستوى       ،غير دالة إحصائياً  

 التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل بمجاالته الثالثـة            



 91

والدرجة الكلية لم تختلف بإختالف مكان سكن المستطلعين وهذا واضحاً من اإلختالفات الطفيفة مـا             

  .)19.5 جدول( أو المخيمات بين المتوسطات الحسابية عند كل من سكان القرى أو المدن

  

بين  α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          :الفرضية الثالثة  للتحقق من صحة  

 الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليـل             متوسطات

 One Way Analysis of( حـادي تم إستخدام إختبـار تحليـل التبـاين األ    .تعزى لمتغير العمر

Variance )  الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين فـي  بين متوسطاتللفروق 

معيقات الدور التنموي على مستوى النقابة والمـستوى        (محافظتي بيت لحم والخليل بمجاالته الثالثة       

 آفاق تطوير الدور التنمـوي      ،ل اإلجتماعي  إنجازات النقابة على مستوى األفراد ومهنة العم       ،الذاتي

 و الدرجة الكلية ألداة الدراسة تعزى لمتغير العمر كمـا           ،)لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسين   

  .)22.5(موضح في الجدول هو 

  

األعداد، والمتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية بـين متوسـطات الـدور           :أ- 21.5جدول  

 األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليـل  لنقابة التنموي

  تعزى لمتغير العمر
 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  العمر  المجاالت

 0.6688 3.5813 140 29 – 20 سنة

 0.6188 3.6500 100  39 – 30 سنة

 0.6406 3.6438 30  49 – 40 سنة

 0.4716 3.3500 10  59 – 50 سنة

معيقات الـدور التنمـوي علـى       

  مستوى النقابة

 0.6419 3.6042 280  المجموع

 0.7438 3.6637 140 29 – 20 سنة

 0.6148 3.7258 100  39 – 30 سنة

 0.6605 3.8333 30  49 – 40 سنة

 0.5617 3.5750 10  59 – 50 سنة

معيقات الـدور التنمـوي علـى       

  المستوى الذاتي

 0.6846 3.7009 280  المجموع

 0.9045 2.8946 140 29 – 20 سنة

 0.9034 2.9625 100  39 – 30 سنة

 0.9764 2.8458 30  49 – 40 سنة

إنجازات النقابـة علـى مـستوى       

  األفراد

 0.6933 3.3625 10  59 – 50 سنة

 0.9057 2.9304 280  المجموع  
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  الـدور  بين متوسـطات  ارية   واإلنحرافات المعي  ، والمتوسطات الحسابية  ،األعداد:ب- 21.5 جدول

والخليـل   لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم التنموي

  تعزى لمتغير العمر
 

  العدد  العمر  المجاالت
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.9244 3.1411 140 29 – 20 سنة

 0.8284 3.2750 100  39 – 30 سنة

 0.8677 3.0167 30  49 – 40 سنة

 0.6080 3.5125 10  59 – 50 سنة

إنجازات النقابة على مستوى مهنة     

  العمل اإلجتماعي

 0.8776 3.1888 280  المجموع

 0.7505 3.9970 140 29 – 20 سنة

 0.7927 4.0463 100  39 – 30 سنة

 0.8507 4.0877 30  49 – 40 سنة

 0.4466 3.7895 10  59 – 50 سنة

  آفاق تطوير الدور التنموي للنقابة

 0.7669 4.0169 280  المجموع

 0.4076 3.5793 140 29 – 20 سنة

 0.4170 3.6490 100  39 – 30 سنة

 0.4234 3.6328 30  49 – 40 سنة
  الدرجة الكلية 

 0.2245 3.5476 10  59 – 50 سنة

 0.4074 3.6088  280  المجموع  

  

  One Way Analysis of Varianceين األحـادي  نتائج إختبار تحليل التبـا :  أ- 22.5جدول 

والنفـسيين    للفروق بين متوسطات الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين

  في محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير العمر

  

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

  متوسط

  المربعات

  Fقيمة 

  المحسوبة

الداللة 

  ئيةاإلحصا

 0.326 3 0.977  بين المجموعات

 0.413 276 113.985  داخل المجموعات
معيقــات الــدور 

ــى  ــوي عل التنم

 ------ 279 114.961  المجموع  مستوى النقابة

 
 

0.788 
 
 

 
 

0.501 
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  One Way Analysis of Variance نتائج إختبار تحليل التبـاين األحـادي   :ب - 22.5 جدول

  والنفـسيين   اإلجتماعيينسطات الدور التنموي لنقابة األخصائيينللفروق بين متو

  في محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير العمر

  

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

  متوسط

  المربعات

  Fقيمة 

  المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

 0.314 3 0.941  عاتبين المجمو

 0.470 276 129.808  داخل المجموعات
0.667 

 
0.501 

 

معيقــات الــدور  

التنمـــوي علـــى 

     ------- 279 130.748  المجموع  المستوى الذاتي

 0.788 3 2.364  بين المجموعات

 0.821 276 226.497  داخل المجموعات
إنجازات النقابة على   

  مستوى األفراد
 ------- 279 228.861  المجموع

0.960 
 

0.573 
 

 1.000 3 2.999  بين المجموعات

 0.768 276 211.876  داخل المجموعات

النقابة على  إنجازات  

مستوى مهنة العمل   

 ------- 279 214.874  المجموع  اإلجتماعي

1.302 
 

0.412 
 

 0.270 3 0.810  بين المجموعات

 0.592 276 163.293  داخل المجموعات
آفاق تطوير الـدور    

  التنموي للنقابة
 ------- 279 164.103  المجموع

0.456 0.274 

 0.113 3 0.339  بين المجموعات

  الدرجة الكلية  0.167 276 45.969  داخل المجموعات

  ------- 279 46.308  المجموع

0.678  0.566  

  

 = α حظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى          نال )22.5(بالنظر إلى نتائج الجدول     

 الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محـافظتي بيـت            ن متوسطات بي 0.05

 ومجال  ، معيقات الدور التنموي على مستوى النقابة والمستوى الذاتي        ،لحم والخليل بمجاالته الثالثة   

ـ      ،إنجازات النقابة على مستوى األفراد ومهنة العمل اإلجتماعي        وي  ومجال آفاق تطوير الدور التنم

حيث أن مستوى الداللة اإلحصائية أكبر من        .والدرجة الكلية أيضا تعزى لمتغير مكان العمر       للنقابة

 بالتالي ال يوجد فروقات عند      ، في جميع هذه المجاالت والدرجة الكلية وهي غير دالة إحصائياً          0.05

صائيين اإلجتماعيين   الدور التنموي لنقابة األخ    متوسطاتفلم تختلف   .  فالفرضية قبلت  ،هذا المستوى 

والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل بمجاالته الثالثة والدرجة الكلية بإختالف أعمار المبحوثين             
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الذين شملهم االستطالع وهذا يظهر واضحاً من خالل اإلختالفات الطفيفة مـا بـين المتوسـطات                

   .)21.5(الحسابية عند مختلف الفئات العمرية كما يبين الجدول 

  

 = αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          :الرابعةلفرضية  ا لتحقق من صحة الفرضية   ل

 الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محـافظتي بيـت            بين متوسطات  0.05

بـين   للفـروق  م إستخدام إختبار تحليل التباين األحادي      ت .لحم والخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي     

 الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليـل             متوسطات

 إنجازات النقابة على    ،معيقات الدور التنموي على مستوى النقابة والمستوى الذاتي       (بمجاالته الثالثة   

ة األخصائيين اإلجتماعيين    آفاق تطوير الدور التنموي للنقاب     ،مستوى األفراد ومهنة العمل اإلجتماعي    

  .)24.5جدول (سة تعزى لمتغير المؤهل العملي  و الدرجة الكلية ألداة الدرا،)والنفسين

  

لدور التنموي لنقابة األخـصائيين     لالمتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية     :  أ - 23.5جدول  

  العلمياإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل تعزى للمؤهل 

  

  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي  المجاالت
االنحراف 

  المعياري

 0.8166 3.8500 10  دبلوم

 0.6377 3.5902 239  بكالوريوس

 0.6193 3.6331 31  ماجستير فأعلى

معيقات الدور التنمـوي علـى      

  مستوى النقابة

 0.6419 3.6042 280  المجموع

 0.5968 3.9833 10  دبلوم

 0.6955 3.6642 239  بكالوريوس

 0.5822 3.8925 31  ماجستير فأعلى

معيقات الدور التنمـوي علـى      

  وى الذاتيالمست

 0.6846 3.7009 280  المجموع

 0.7818 3.0375 10  دبلوم

 0.9313 2.9540 239  بكالوريوس

 0.7124 2.7137 31  ماجستير فأعلى

إنجازات النقابة علـى مـستوى      

  األفراد

 0.9057 2.9304 280  المجموع

 0.8166 3.8500 10  دبلوم

 0.6377 3.5902 239  بكالوريوس

 0.6193 3.6331 31  ماجستير فأعلى

معيقات الدور التنمـوي علـى      

  مستوى النقابة

 0.6419 3.6042 280  المجموع
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  واإلنحرافات المعيارية بين متوسـطات الـدور       ، والمتوسطات الحسابية  ، األعداد :ب- 23.5 جدول

والخليل  التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم        

  تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  

  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي  المجاالت
االنحراف 

  المعياري

 0.5968 3.9833 10  دبلوم

 0.6955 3.6642 239  بكالوريوس

 0.5822 3.8925 31  ماجستير فأعلى

معيقات الدور التنمـوي علـى      

  المستوى الذاتي

 0.6846 3.7009 280  المجموع

 0.7818 3.0375 10  دبلوم

 0.9313 2.9540 239  بكالوريوس

 0.7124 2.7137 31  ماجستير فأعلى

إنجازات النقابة علـى مـستوى      

  األفراد

 0.9057 2.9304 280  المجموع

 0.7817 2.8750 10  دبلوم

 0.8781 3.2071 239  بكالوريوس
إنجازات النقابة علـى مـستوى      

  ماعيمهنة العمل اإلجت
 0.9080 3.1492 31  ماجستير فأعلى

 0.8776 3.1888 280  المجموع  

 0.7072 3.7421 10  دبلوم

 0.7754 4.0282 239  بكالوريوس

 0.7243 4.0187 31  ماجستير فأعلى

آفاق تطـوير الـدور التنمـوي       

  للنقابة

 0.7669 4.0169 280  المجموع

 0.3101 3.6159 10  دبلوم

 0.4073 3.6070 239  بكالوريوس

 0.4455 3.6206 31  ماجستير فأعلى
  الدرجة الكلية 

 0.4074 3.6088  280  المجموع
 

 = αعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى          ) 24.5(نالحظ من خالل نتائج الجدول      

 لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محـافظتي بيـت           بين متوسطات الدور التنموي    0.05

لحم والخليل بمجاالته الثالثة، معيقات الدور التنموي على مستوى النقابة والمستوى الذاتي، ومجال             

إنجازات النقابة على مستوى األفراد ومهنة العمل اإلجتماعي، ومجال آفاق تطوير الدور التنمـوي              

  .ية أيضا تعزى لمتغير المؤهل العلميللنقابة والدرجة الكل
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 One Way Analysis of Variance نتائج إختبار تحليـل التبـاين األحـادي    :أ- 24.5جدول 

 للفروق بين متوسطات الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفـسيين         

  لخليل تعزى لمتغير المؤهل العلميفي محافظتي بيت لحم وا

  

  لتباينمصدر ا  المجاالت
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

 Fقيمة 

  المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

 0.338 2 0.677  بين المجموعات

 0.413 277 114.285  داخل المجموعات

ــدور  ــات ال معيق

ــى  ــوي عل التنم

 ----- 279 114.961  المجموع  مستوى النقابة

 
 

0.820 
 

 
 

0.441 
 

 1.128 2 2.257  بين المجموعات

 0.464 277 128.492  داخل المجموعات

ــدور  ــات ال معيق

ــ ــى التنم وي عل

 ----- 279 130.748  المجموع  المستوى الذاتي

 
 

2.433 
 

 
 

0.090 

 0.852 2 1.703  بين المجموعات

 0.820 277 227.158  داخل المجموعات

 ----- 279 228.861  المجموع

 0.772 277 213.761  داخل المجموعات

إنجازات النقابـة   

ــستوى  ــى م عل

  األفراد

 ----- 279 214.874  المجموع

 
 

1.038 
 
 

 
 

0.355 
 
 

آفاق تطوير الدور    0.393 2 0.786  بين المجموعات

 0.590 277 163.317  داخل المجموعات  التنموي للنقابة

 ----- 279 164.103  المجموع

0.666 0.514  

 0.0280 2 0.0561  لمجموعاتبين ا

 0.167 277 46.302  داخل المجموعات
  الدرجة الكلية

  ----- 279 46.308  المجموع

0.017 0.983 

  

 في جميع هذه المجاالت والدرجة الكليـة وهـي          0.05حيث أن مستوى الداللة اإلحصائية أكبر من        

  . قبلت فالفرضية ، بالتالي ال يوجد فروقات عند هذا المستوى،غير دالة إحصائياً

  

 الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل            فمتوسطات

بمجاالته الثالثة والدرجة الكلية لم تختلف بإختالف المؤهـل العلمـي للمبحـوثين الـذين شـملهم                 

حـسابية سـواء    االستطالع وهذا يظهر واضحاً من خالل اإلختالفات الطفيفة ما بين المتوسطات ال           

   .)23.5(حملة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير من المبحوثين كما يبين الجدول 
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 α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          : خامسةللتحقق من صحة الفرضية ال    

 لحـم   بين متوسطات الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محـافظتي بيـت            

 One Way( تم إسـتخدام إختبـار تحليـل التبـاين األحـادي      .والخليل تعزى لمتغير التخصص

Analysis of Variance )  الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين بين متوسطاتللفروق 

معيقات الدور التنموي علـى مـستوى       (والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل بمجاالته الثالثة         

 آفاق تطوير   ، إنجازات النقابة على مستوى األفراد ومهنة العمل اإلجتماعي        ،نقابة والمستوى الذاتي  ال

 و الدرجة الكليـة ألداة الدراسـة تعـزى          ،)الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسين     

  .)26.5(لمتغير التخصص كما هو موضح في الجدول 

  

 سطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية بين متوسـطات الـدور        األعداد، والمتو :  أ - 25.5جدول  

التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل           

  تعزى لمتغير التخصص
 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  التخصص  المجاالت

 0.6212 3.6468 152 اعيةخدمة اجتم

 0.6011 3.6778 58  علم اجتماع

 0.6961 3.3875 40  تنمية اجتماعية

 0.7328 3.5116 27  علم نفس

 0.4881 3.7500 3  إرشاد نفسي

معيقات الدور التنموي على    

  مستوى النقابة

 0.6419 3.6042 280 المجموع

 0.6891 3.7083 152 خدمة اجتماعية

 0.6177 3.7328 58  علم اجتماع

 0.7763 3.4229 40  تنمية اجتماعية

 0.5475 3.9475 27  علم نفس

 0.4811 4.1944 3  إرشاد نفسي

معيقات الدور التنموي على    

  المستوى الذاتي

 0.6846 3.7009 280 المجموع

 0.8973 2.8709 152 خدمة اجتماعية

 0.8479 3.0582 58  علم اجتماع

 0.9181 3.1844 40  تنمية اجتماعية

 0.9533 2.6713 27  علم نفس

 1.2521 2.4167 3  إرشاد نفسي

ــى  ــة عل ــازات النقاب إنج

  مستوى األفراد

 0.9057 2.9304 280 المجموع
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التنموي لنقابة األخصائيين    لدورل واإلنحرافات المعيارية    ، المتوسطات الحسابية  :ب - 25.5 جدول

  لتخصصلتعزى   اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل
 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  التخصص  المجاالت

 0.8504 3.1595 152 خدمة اجتماعية

 0.8367 3.2543 58  علم اجتماع

 0.8643 3.3594 40  تنمية اجتماعية

 1.1042 3.0139 27  علم نفس

 0.9709 2.7083 3 إرشاد نفسي

ــى  ــة عل ــازات النقاب إنج

ــل   ــة العم ــستوى مهن م

  اإلجتماعي

 0.8776 3.1888 280 عالمجمو

 0.7430 4.0270 152 خدمة اجتماعية

 0.7057 4.0953 58  علم اجتماع

 0.8107 3.7250 40  تنمية اجتماعية

 0.8925 4.2281 27  علم نفس

 0.7165 3.9825 3  إرشاد نفسي

آفاق تطوير الدور التنموي    

  للنقابة

 0.7669 4.0169 280 المجموع

 0.3923 3.6128 152 جتماعيةخدمة ا

 0.4139 3.6817 58  علم اجتماع

 0.4370 3.4667 40  تنمية اجتماعية

 0.4159 3.6408 27  علم نفس

 0.3280 3.6032 3  إرشاد نفسي

  الدرجة الكلية 

 0.4074 3.6088 280 المجموع

  

  One Way Analysis of Varianceنتائج إختبار تحليل التبـاين األحـادي   :  أ- 26.5جدول 

للفروق بين متوسطات الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفـسيين          

  في محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير التخصص

  

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

 Fقيمة 

  المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

 0.691 4 2.764  بين المجموعات

 0.408 275 112.198  داخل المجموعات
معيقات الـدور   

التنموي علـى   

 ------  279 114.961  المجموع  بةمستوى النقا

 
 

1.693 

 
 

0.152 
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  One Way Analysis of Variance نتائج إختبار تحليل التبـاين األحـادي   :ب - 26.5جدول 

 يين والنفـسيين  للفروق بين متوسطات الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماع       

  في محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير التخصص

  

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

 Fقيمة 

  المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

 1.383 4 5.531  بين المجموعات

 0.455 275 125.217  موعاتداخل المج

معيقــات الــدور 

ــى  ــوي عل التنم

 ------- 279 130.748  المجموع  المستوى الذاتي

 
 

3.037 

 
 

0.018 

 1.668 4 6.670  بين المجموعات

 0.808 275 222.191  داخل المجموعات

إنجازات النقابـة   

ــستوى  ــى م عل

 ------- 279 228.861  المجموع  األفراد

2.064 0.086 

 0.411 0.994 0.765 4 3.061  اتبين المجموع

     0.770 275 211.813  داخل المجموعات

إنجازات النقابة 

على مستوى 

     ------- 279 214.874  المجموع  العمل اإلجتماعي

 0.074 2.155 1.247 4 4.988  بين المجموعات

     0.579 275 159.115  داخل المجموعات
آفاق تطوير الدور 

  التنموي للنقابة
     ------- 279  164.103  المجموع

  0.140  1.746 0.287 4 1.147  بين المجموعات

  الدرجة الكلية     0.164 275 45.161  داخل المجموعات

     ------- 279  46.308  المجموع

  

 α = 0.05  إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         )26.5(تشير معطيات الجدول    

يين في محـافظتي بيـت لحـم         الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفس      بين متوسطات 

 ومجال إنجازات النقابة على مستوى      ،والخليل في مجال معيقات الدور التنموي على مستوى النقابة        

والدرجة الكليـة أيـضا       ومجال آفاق تطوير الدور التنموي للنقابة      ،األفراد ومهنة العمل اإلجتماعي   

 فـي جميـع هـذه       0.05 مـن    حيث أن مستوى الداللة اإلحصائية أكبر      .تعزى لمتغير التخصص  

 ، بالتالي ال يوجد فروقات عنـد هـذا المـستوى          ،المجاالت والدرجة الكلية وهي غير دالة إحصائياً      

  . فالفرضية قبلت

  

 نالحظ الفروقات الطفيفة ما بـين المتوسـطات الحـسابية لمختلـف             )25.5(وبالنظر إلى الجدول    

 علم الـنفس، واإلرشـاد      ،تنمية اإلجتماعية  ال ، علم االجتماع  ،التخصصات سواء الخدمة اإلجتماعية   
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الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتمـاعيين والنفـسيين فـي          متوسطات  النفسي حيث لم تختلف     

 ومجال إنجـازات    ،مستوى النقابة محافظتي بيت لحم والخليل في مجال معيقات الدور التنموي على           

  ومجال آفاق تطوير الدور التنمـوي للنقابـة        ،النقابة على مستوى األفراد ومهنة العمل اإلجتماعي      

   . بإختالف تخصص المبحوثين،والدرجة الكلية

  

 أيضا وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد           )26.5(بالمقابل توضح النتائج الواردة في جدول       

 معيقات الدور التنمـوي لنقابـة األخـصائيين اإلجتمـاعيين           بين متوسطات  α = 0.05 المستوى

ي محافظتي بيت لحم والخليل في مجال معيقات الدور التنموي على المـستوى الـذاتي               والنفسيين ف 

 وهي دالـة إحـصائياً      0.05 حيث أن مستوى الداللة اإلحصائية اقل من         .تعزى لمتغير التخصص  

ولمعرفة مصادر هذه الفروقـات تـم        .وبالتالي يوجد فروقات عند هذا المستوى فالفرضية رفضت       

  .)27.5( كما هو موضح في الجدول ، للمقارنات البعدية)Tukey(إستخدام إختبار 

  

  للمقارنات البعدية للفروق بين متوسطات معيقات )test Tukey(نتائج إختبار توكي : 27.5 جدول

الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محـافظتي بيـت لحـم             

  على المستوى الذاتي  والخليل

  

 المقارنات خدمة اجتماعية علم اجتماع تنمية اجتماعية م نفسعل إرشاد نفسي

  خدمة اجتماعية ---- ----  ----  ----  ----

 علم اجتماع  ----  ----  ----  ----  ----

 تنمية اجتماعية  ----  ----  ----   *0.5246 ----

 علم نفس  ----  ----  ----  ---- ----

  إرشاد نفسي  ----  ----  ----  ---- ----

  

بـين   للمقارنات البعدية والتـي تـشير أن الفـروق           )توكي( نتائج إختبار    )27.5(الجدول  يوضح  

 معيقات الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحـم             متوسطات

 كانت بين المبحوثين الذين تخصصهم تنمية اجتماعية وبين المبحوثين          ،والخليل على المستوى الذاتي   

 وكانت الفروق لصالح األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين المـستطلعين         .لذين تخصصهم علم نفس   ا

لى المستوى الذاتي بالنسبة    معيقات الدور التنموي ع    والذي كان مستوى     ،ذين تخصصهم علم نفس   ال

  . األعلىلهم هو
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ن أصحاب التخصصات   هذه النتيجة تعكس اإلختالفات القائمة حاليا في ساحة العمل اإلجتماعي ما بي           

   .اإلجتماعية والنفسية المختلفة ونظرتهم لدور النقابة التنموي

  

 α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى           سادسةللتحقق من صحة الفرضية ال    

بين متوسطات الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محـافظتي بيـت لحـم               

 الـدور   بـين متوسـطات    للفروق   )t.test (تم استخدام إختبار   .ى لمتغير الحالة العملية   والخليل تعز 

التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل بمجاالته الثالثـة             

راد  إنجازات النقابة على مستوى األف     ،معيقات الدور التنموي على مستوى النقابة والمستوى الذاتي       (

 و ،) آفاق تطوير الدور التنموي للنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفـسين   ،ومهنة العمل اإلجتماعي  

 :)28.5(الدرجة الكلية ألداة الدراسة تعزى لمتغير الحالة العملية كما هو موضح في الجدول 

  

  ألخـصائيين للفروق بين متوسطات الدور التنمـوي لنقابـة ا         )t.test )نتائج إختبار  :28.5جدول  

  .اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير الحالة العملية

  

  الحالة العملية  المجـــاالت
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  درجات

  الحرية
 Tقيمة 

الداللة 

  اإلحصائية

معيقات الدور التنموي    278 0.6225 3.5974  في إطار العمل

 48.225 0.7555 3.6453  عاطل عن العمل  على مستوى النقابة
0.639 0.663  

معيقات الدور التنموي    278 0.6918 3.6892  في إطار العمل

 55.170 0.6429 3.7708  عاطل عن العمل  على المستوى الذاتي
0.001 0.486  

إنجازات النقابة علـى     278 0.9121 2.9276  في إطار العمل

 54.025 0.8775 2.9469  عاطل عن العمل  مستوى األفراد
0.227 0.901  

إنجازات النقابة علـى     278 0.8604 3.2026  في إطار العمل

مستوى مهنـة العمـل     

 49.486 0.9820 3.1063  عاطل عن العمل  اإلجتماعي
0.332 0.521  

آفاق تطـوير الـدور      278 0.7576 4.0171  في إطار العمل

50.407 0.8307 4.0158  ل عن العملعاط  التنموي للنقابة 
  

1.853 0.992  

 278 0.4067 3.6063  في إطار العمل
  الدرجة الكلية

52.169 0.4165 3.6238  عاطل عن العمل
  

0.034  0.806  
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 = α من خالل معطياته عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى           )28.5(يوضح الجدول   

 األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محـافظتي بيـت          الدور التنموي لنقابة   بين متوسطات  0.05

 ومجـال   ،لحم والخليل في مجال معيقات الدور التنموي على مستوى النقابـة والمـستوى الـذاتي              

إنجازات النقابة على مستوى األفراد ومهنة العمل اإلجتماعي ومجال آفاق تطوير الـدور التنمـوي               

حيث أن مستوى الداللة اإلحصائية أكبـر       . ير الحالة العملية  والدرجة الكلية أيضا تعزى لمتغ     ،للنقابة

 بالتالي ال يوجد فروقات عنـد       ، في هذه المجاالت والدرجة الكلية وهي غير دالة إحصائياً         0.05من  

 الـدور التنمـوي لنقابـة األخـصائيين         متوسطاتحيث لم تختلف    .  فالفرضية قبلت  ،هذا المستوى 

والدرجة الكلية بإختالف    ،ي بيت لحم والخليل في مجاالته الثالث      اإلجتماعيين والنفسيين في محافظت   

الحالة العملية للمبحوثين وهذا يتبين من خالل الفروقات الطفيفة ما بين المتوسطات الحسابية عنـد               

  .)28.5( كما يبين الجدول ،المبحوثين الذين هم في إطار العمل ومن هم خارج إطار العمل

  

 α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد المـستوى            لسابعةاللتحقق من صحة الفرضية     

بين متوسطات الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محـافظتي بيـت لحـم               

 One( تم استخدام إختبار تحليل التباين األحادي .والخليل تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة العملية

Way Analysis of Variance )  الدور التنمـوي لنقابـة األخـصائيين    بين متوسطاتللفروق 

معيقات الدور التنموي على    (اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل بمجاالته الثالثة          

 ، إنجازات النقابة على مستوى األفراد ومهنة العمـل اإلجتمـاعي          ،مستوى النقابة والمستوى الذاتي   

 و الدرجة الكلية ألداة الدراسة      ،)تنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسين    آفاق تطوير الدور ال   

  .)30.5( كما هو موضح في الجدول ،تعزى لمتغير سنوات الخبرة العملية

  

األعداد، والمتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية بين متوسـطات الـدور          :  أ - 29.5جدول  

جتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل       التنموي لنقابة األخصائيين اإل   

  تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة العملية 

  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  سنوات الخبرة  المجاالت

 0.4351 3.6395 147   سنوات5 -  1

 0.3505 3.5642 83  سنوات10 -  6

 0.4710 3.5857 30   سنة15 – 11

 0.3105 3.6032 20 16سنة وأكثر 

معيقات الدور التنمـوي علـى      

  مستوى النقابة

 0.4074 3.6088  280  المجموع
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 واإلنحرافات المعيارية بين متوسـطات الـدور        ، والمتوسطات الحسابية  ، األعداد :ب- 29.5 جدول

والخليل  التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم        

   عدد سنوات الخبرة العملية تعزى لمتغير

  

  المجاالت
  سنوات

   الخبرة
  العدد

  المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف 

  المعياري

 0.6712 3.6726 147  سنوات 5 -  1

 0.5958 3.5527 83 سنوات 10 -  6

 0.5261 3.5688 30   سنة15 – 11

 0.7254 3.3688 20 16سنة وأكثر 

معيقات الدور التنمـوي علـى      

  المستوى الذاتي

 0.6419 3.6042  280  المجموع

 0.7090 3.6876 147  سنوات 5 -  1

 0.7341 3.7329 83 سنوات 10 -  6

 0.4629 3.6639 30   سنة15 – 11

 0.5980 3.7208 20 16سنة وأكثر 

إنجازات النقابة علـى مـستوى      

  األفراد

 0.6846 3.7009  280  المجموع

 0.9187 3.0230 147  سنوات 5 -  1

 0.8970 2.7575 83 سنوات 10 -  6

 0.8424 3.0042 30   سنة15 – 11

 0.8906 2.8563 20 16سنة وأكثر 

إنجازات النقابة علـى مـستوى      

  مل اإلجتماعيمهنة الع

 0.9057 2.9304  280  المجموع

 0.8981 3.2415 147  سنوات 5 -  1

 0.8511 3.0949 83 سنوات 10 -  6

 0.9060 3.2333 30   سنة15 – 11

 0.8152 3.1250 20 16سنة وأكثر 

آفاق تطـوير الـدور التنمـوي       

  للنقابة

 0.8776 3.1888  280  المجموع

 0.7824 4.0082 147   سنوات5 -  1

 0.7888 4.0044 83  سنوات10 -  6

 0.8250 3.9439 30   سنة15 – 11

 0.3816 4.2421 20  سنة فاكثر16

  الدرجة الكلية 

 0.7669 4.0169  280  المجموع
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  One Way Analysis of Variance نتائج إختبار تحليـل التبـاين األحـادي    : أ-30.5 جدول

في  للفروق بين متوسطات الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين        

  محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة العملية

  

  مصدر التباين  المجاالت
وع مجم

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  Fقيمة 

  المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

 0.685 3 2.055  بين المجموعات

 0.409 276 112.907  داخل المجموعات

معيقــات الــدور 

ــى  ــوي عل التنم

 ------- 279 114.961  المجموع  مستوى النقابة

 
 

1.674 

 
 

0.173 

 0.053 3 0.160  بين المجموعات

 0.473 276 130.588  داخل المجموعات

معيقــات الــدور 

ــى  ــوي عل التنم

 -------- 279 130.748  المجموع  ستوى الذاتيالم

 
 

0.113 
 

 
 

0.953 

 1.338 3 4.013  بين المجموعات

 0.815 276 224.848  داخل المجموعات

إنجازات النقابـة   

ــستوى  ــى م عل

 ------ 279 228.861  المجموع  األفراد

 
 

1.642 

 
 

0.180 

 0.427 3 1.281  بين المجموعات

 0.774 276 213.593  داخل المجموعات

إنجازات النقابـة   

على مستوى مهنة   

  279 214.874  المجموع  العمل اإلجتماعي

 
 

0.552 

 
 

0.647 

 0.399 3 1.198  بين المجموعات

  0.590 276 162.904   المجموعاتداخل
آفاق تطوير الدور   

  التنموي للنقابة
 ------ 279 164.103  المجموع

 
0.677  

 
0.567  

 0.107 3 0.320  بين المجموعات

  الدرجة الكلية   0.167 276 45.988  داخل المجموعات

 ------  279 46.308  المجموع

0.640  0.590  

  

 = α عند المـستوى   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية        )30.5( يستدل من خالل نتائج الجدول    

 الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محـافظتي بيـت            بين متوسطات  0.05

 ومجـال   ، على مستوى الثقافـة والمـستوى الـذاتي        معيقات الدور التنموي   لحم والخليل في مجال   

ر الدور التنمـوي     ومجال آفاق تطوي   ،إنجازات النقابة على مستوى األفراد ومهنة العمل اإلجتماعي       

حيث أن مستوى الداللة اإلحصائية      .والدرجة الكلية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة العملية        للنقابة

 بالتـالي ال يوجـد      ، في جميع هذه المجاالت والدرجة الكلية وهي غير دالة إحصائياً          0.05أكبر من   

 نالحظ الفروقات الطفيفة    )29.5(وبالنظر إلى الجدول    .  فالفرضية قبلت  ،فروقات عند هذا المستوى   
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 الدور التنمـوي    متوسطات تختلف    فلم ،ختلف سنوات الخبرة العملية   ما بين المتوسطات الحسابية لم    

 ،لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم بمجاالته الثالثة والدرجة الكليـة            

  .بإختالف سنوات الخبرة العملية للمستطلعين
 

 بين  α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى          ثامنةمن صحة الفرضية ال   للتحقق  

متوسطات الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليـل             

 One Way Analysis of( تم استخدام إختبار تحليل التباين األحادي .تعزى لمتغير نوع المؤسسة

Variance )  الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين فـي  بين متوسطاتللفروق 

معيقات الدور التنموي على مستوى النقابة والمـستوى        (محافظتي بيت لحم والخليل بمجاالته الثالثة       

 التنمـوي    آفاق تطوير الدور   ، إنجازات النقابة على مستوى األفراد ومهنة العمل اإلجتماعي        ،الذاتي

 و الدرجة الكلية ألداة الدراسـة تعـزى لمتغيـر نـوع             ،)للنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسين   

  .)32.5(كما هو موضح في الجدول  ،المؤسسة التي يعمل فيها المبحوثين

  

لدور التنموي لنقابة األخـصائيين     لالمتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية     :  أ - 31.5جدول  

  نوع المؤسسةلماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل تعزى اإلجت

  
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  نوع المؤسسة  المجاالت

 0.5637 3.6963 78  حكومية

 0.7361 3.4719 49 غير حكومية

 0.6544 3.6318 83  دولية

 0.6709 3.4854 30  خاصة

 
 

معيقات الدور التنموي علـى     

 مستوى النقابة
 
 0.6489 3.6018 240  المجموع  

 0.6448 3.7254 78  حكومية

 0.8393 3.7194 49 غير حكومية

 0.7035 3.7169 83  دولية

 0.5980 3.6306 30  خاصة

معيقات الدور التنموي علـى     

  المستوى الذاتي

 0.6997 3.7094 240  المجموع

 0.8956 3.0321 78  حكومية

 1.0245 2.9133 49 غير حكومية

 0.8738 2.8313 83  دولية

 0.7913 3.0000 30  خاصة

إنجازات النقابة على مـستوى     

  األفراد

 0.9025 2.9344 240  المجموع
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التنموي لنقابة األخصائيين    لدورل واإلنحرافات المعيارية    ، المتوسطات الحسابية  :ب - 31.5 جدول

  نوع المؤسسةلوالخليل تعزى  اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم

  
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  نوع المؤسسة  المجاالت

 0.8777 3.1554 78  حكومية

 0.9369 3.2704 49 غير حكومية

 0.8607 3.2184 83  دولية

 0.6658 3.2625 30  خاصة

إنجازات النقابة على مـستوى     

  مهنة العمل اإلجتماعي

 0.8570 3.2141 240 المجموع

 0.8997 3.8981 78  حكومية

 0.6708 4.1332 49 غير حكومية

 0.7600 3.9626 83  دولية

 0.6818 4.0316 30  خاصة

آفاق تطوير الـدور التنمـوي      

  للنقابة

 0.7831 3.9851 240  المجموع

 0.4656 3.6097 78  حكومية

 0.4164 3.6220 49 غير حكومية

 0.4117 3.5936 83  دولية

 0.3387 3.5878 30  خاصة

  لدرجة الكليةا

 0.4206 3.6039 240  المجموع

  

  One Way Analysis of Varianceنتائج إختبار تحليل التبـاين األحـادي   :  أ- 32.5جدول 

للفروق بين متوسطات الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفـسيين          

  غير نوع المؤسسةفي محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمت

  

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  Fقيمة 

  المحسوبة

  الداللة

  اإلحصائية

 0.668 3 2.004  بين المجموعات

 0.418 236 98.644  داخل المجموعات
ــدور  ــات ال معيق

ــى  ــوي عل التنم

 ------- 239 100.648  المجموع  مستوى النقابة

 
 

1.598 

 
 

0.191 

 0.072 3 0.216  بين المجموعات

 0.495 236 116.784  داخل المجموعات

ــدور  ــات ال معيق

ــى  ــوي عل التنم

 ------- 239 117.000  المجموع  المستوى الذاتي

 
 

0.146 
 
 

 
 

0.932 
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  One Way Analysis of Variance نتائج إختبار تحليل التبـاين األحـادي   :ب - 32.5 جدول

 ق بين متوسطات الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفـسيين         للفرو

  والخليل تعزى لمتغير نوع المؤسسةفي محافظتي بيت لحم 

  

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  Fقيمة 

  المحسوبة

  الداللة

  اإلحصائية

 0.592 3 1.777  ن المجموعاتبي

 0.817 236 192.909  داخل المجموعات
إنجازات النقابـة   

ــستوى  ــى م عل

 ------- 239 194.685  المجموع  األفراد

 
 

0.724 
 
 

 
 

0.538 
 
 

 0.165 3 0.495  بين المجموعات

 0.742 236 175.054  داخل المجموعات

إنجازات النقابـة   

على مستوى مهنة   

 ------- 239 175.549  المجموع  العمل اإلجتماعي

 
 

0.223 

 
 

0.881 

 0.591 3 1.772  بين المجموعات

 0.613 236 144.779  داخل المجموعات
آفاق تطوير الدور   

  التنموي للنقابة
 ------- 239 146.551  المجموع

0.963  0.411  

 0.011 3 0.035  بين المجموعات

  الدرجة الكلية  0.179 236 42.239  داخل المجموعات

 ------- 239 42.274  المجموع

0.065  0.678  

  

 = α  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى         )32.5( يتضح من خالل نتائج الجدول    

 الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محـافظتي بيـت            بين متوسطات  0.05

 ومجـال   ،قابـة والمتـسوى الـذاتي     مستوى الن معيقات الدور التنموي على      لحم والخليل في مجال   

 ومجال آفاق تطوير الدور التنمـوي       ،إنجازات النقابة على مستوى األفراد ومهنة العمل اإلجتماعي       

حيث أن مستوى الداللة اإلحصائية      .والدرجة الكلية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة العملية        للنقابة

 بالتـالي ال يوجـد      ، وهي غير دالة إحصائياً     في جميع هذه المجاالت والدرجة الكلية      0.05أكبر من   

  .  فالفرضية قبلت،فروقات عند هذا المستوى

  

 نالحظ الفروقات الطفيفة ما بـين المتوسـطات الحـسابية لمختلـف             )31.5(وبالنظر إلى الجدول    

تختلف   فلم ،المؤسسات التي يعمل فيها المبحوثين سواء حكومية أو غير حكومية أو خاصة أو دولية             

 الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم بمجاالته            اتمتوسط

  . بإختالف نوع المؤسسة التي يعمل فيها المستطلعين،والدرجة الكلية الثالثة
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 α = 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد المـستوى            تاسعةللتحقق من صحة الفرضية ال    

التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محـافظتي بيـت لحـم            بين متوسطات الدور    

 الـدور   بـين متوسـطات    للفروق   )t.test (تم إستخدام إختبار   .والخليل تعزى لمتغير موقع النقابة    

التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل بمجاالته الثالثـة             

 إنجازات النقابة على مستوى األفراد      ،ور التنموي على مستوى النقابة والمستوى الذاتي      معيقات الد (

 و ،) آفاق تطوير الدور التنموي للنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفـسين   ،ومهنة العمل اإلجتماعي  

  ) 33.5(كما هو موضح في الجدول  الدرجة الكلية ألداة الدراسة تعزى لمتغير موقع النقابة

  

 للفروق بين متوسطات الدور التنمـوي لنقابـة األخـصائيين          )t.test ) نتائج إختبار  :33.5 جدول

  .اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل تعزى لمتغير موقع النقابة

  

  المجـــاالت
  موقع

  النقابة
  العدد

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  درجات

  الحرية
 T قيمة

الداللة 

  حصائيةاإل

معيقات الدور التنموي    278 3.59700.4174 141  بيت لحم

 277.696 3.62080.3981 139  الخليل  على مستوى النقابة
0.672 0.626  

معيقات الدور التنموي    278 3.62990.6114 141  بيت لحم

 274.711 3.57820.6726 139  الخليل  على المستوى الذاتي
1.503 0.502  

لنقابة علـى   إنجازات ا  278 3.76180.6568 141  بيت لحم

 275.763 3.63910.7086 139  الخليل  مستوى األفراد
1.612 0.134  

إنجازات النقابة علـى     278 2.84400.9070 141  بيت لحم

مستوى مهنـة العمـل     

 277.991 3.01800.8992 139  الخليل  اإلجتماعي
1.261 0.108  

آفاق تطـوير الـدور      278 3.12320.9142 141  بيت لحم

 276.493 3.25540.8369 139  الخليل   للنقابةالتنموي
0.773 0.208  

 278 3.98170.8385 141  بيت لحم
  الدرجة الكلية

  269.165 4.05260.6880 139  الخليل
0.488  0.440  

  

 = α لمستوىمن خالل معطياته عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ا           )33.5(يوضح الجدول   

 الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محـافظتي بيـت            بين متوسطات  0.05

 ومجـال   ،لحم والخليل في مجال معيقات الدور التنموي على مستوى النقابـة والمـستوى الـذاتي              
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تعزى لمتغيـر   أيضا  والدرجة الكلية    ،إنجازات النقابة على مستوى األفراد ومهنة العمل اإلجتماعي       

 في هذه المجاالت والدرجة الكليـة       0.05حيث أن مستوى الداللة اإلحصائية أكبر من         .موقع النقابة 

 وبالتـالي .  فالفرضـية قبلـت    ، بالتالي ال يوجد فروقات عند هذا المستوى       ،وهي غير دالة إحصائياً   

فظتي بيت لحم والخليـل      الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محا        متوسطات

 ، لحم أو الخليـل    والدرجة الكلية لم تختلف بإختالف موقع النقابة سواء في بيت          ،في مجاالته الثالث  

 من خالل الفروقات الطفيفة ما بين المتوسطات الحسابية عند المستطلعين من بيت             وهذا يظهر أيضا  

  .)33.5(لحم أو الخليل كما يبين الجدول 

  

  ج مناقشة النتائ 4.5

  

على الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محـافظتي         هدفت الدراسة التعرف  

وسنقوم هنا بمناقشة ما توصلت إليه الدراسـة         .ومعرفة آفاق تطوير هذه النقابة     ،بيت لحم والخليل    

  . من نتائج

  

ألخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين    معيقات الدور التنموي لنقابة ا     مستوىوقد بينت نتائج الدراسة أن      

في محافظتي بيت لحم والخليل كانت كبيرة سواء على مستوى النقابة نفسها أو على مستوى األفراد                

  .من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين

  

وفيما يتعلق بمعيقات الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين في محافظتي بيت لحم             

التنمويـة   النقابـة  أعمال لتمويل الكافية الميزانيات توفر  مستوى النقابة نفسها جاء عدموالخليل على

 ثـم  ،ومنتـسبيها  النقابة بين ما والتواصل اإلتصال قنوات وضوح  تالها عدم،أوال من حيث األهمية

 تمويـل  مـصادر  علـى  النقابة  تبعها اعتماد،المساعد اإلداري الكادر من الكافي للعدد النقابة إفتقار

 المتخصصة الكفاءات من لكثير النقابة  ثم إفتقار،المانحة الجهة سياسة بتطبيق يلزمها والذي خارجية

  .المطلوبة

  

بالمقابل كانت أهم معيقات الدور التنموي لنقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين فـي محـافظتي             

 في إلخفاقها منتسبيها من الكثير لدى نقابةال شعبية  اوالً تدني،بيت لحم والخليل على المستوى الذاتي

 ثم ،لمنتسبيها المهنية الحقوق عن بالدفاع النقابة بقدرة الثقة  تالها فقدان،عمل فرص بإيجاد مساعدتهم

 النقابة بتحيز  تبعها الشعور،مهنياً فاعليتها لمحدودية النقابة برامج في األخصائيين مشاركة محدودية
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 لعـدم  النقابـة  بـرامج  في األخصائيين مشاركة  بعدها ضعف،غيرهم دون نالمنتسبي من معينة لفئة

  .أهدافها وضوح

  

هذه النتائج المتعلقة بمعيقات الدور التنموي للنقابة سواء على مـستوى األفـراد مـن أخـصائيين                 

مـن  " محمد عامر غنام  " تتفق مع ما توصل إليه       ،اجتماعيين ونفسيين أو على مستوى النقابة نفسها      

الجمعيات الخيرية ودورها في تنمية وتطوير العمل التطوعي في محافظة الخليل           "  في دراسته    نتائج

 والتي أظهرت أن الجمعيات تواجه إشكاليات ضعف التمويل من قبل المانحين بدعوى             ،2007عام  " 

ت النقابـا "حول  " عمر خريوش حمايل    "  كما تتفق مع نتائج دراسة       .تجفيف المنابع المالية لإلرهاب   

 والتـي بينـت أن نقابـة الـصحفيين          ،" خصائصها المؤسسية ودورها السياسي      –المهنية األردنية   

   .األردنيين تعاني من عدم االستقالل المالي

  

سبل تفعيل دور النقابات العماليـة فـي صـياغة          " كما وتتفق مع النتائج التي توصلت إليها دراسة         

 2007 عـام    )ماس(" اث السياسات االقتصادية الفلسطيني   معهد أبح "  التي قام بها   "السياسات العامة   

والتي أظهرت أن نقابات العمال الفلسطينية تعاني العديد من المشاكل منها شخصنة الحركة النقابيـة               

 باإلضافة إلـى    ،وإقتران عمل النقابات العمالية بأسماء وأشخاص هم قيادتها وهم المسيطرون عليها          

  .مشاكل التدريب
 

محمـود  " يضا مع نتائج دراسة الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن التي أعدها المحامي            هذا وتتفق أ  

 والتي أشارت إلى وجود العديد من المشكالت التي تواجه واقع العمل النقـابي           ،2004عام  " شاهين  

 وغياب المصداقية النقابية حيـث أن أزمـة الثقـة واضـحة             ،الفلسطيني كغياب االستقاللية النقابية   

 باإلضافة إلـى البعـد المطلبـي للحركـة النقابيـة            ،جودة بين قيادة الحركة النقابية وأعضائها     ومو

   .الفلسطينية في ظل وجود الكثير من المطالب للعمال والموظفين والتي لم يتحقق منها إال القليل

  

 الـصعيد   من ناحية أخرى وفيما يتعلق بأهم إنجازات نقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين على           

 فجاء في المرتبة األولى من حيـث        ،في محافظتي بيت لحم والخليل     "مستوى األفراد   "التنموي على   

 تالها أن النقابـة  ،والنفسيين اإلجتماعيين األخصائيين يجمع الذي المرجعي اإلطار األهمية أن النقابة

 بـين  اإلجتماعيـة  العالقات يدتوط في النقابة تساهم  ثم أن،لمنتسبيها الثقافي المستوى رفع في تساهم

 قاعدة إنشاء  ثم أن النقابة تعمل على،منتسبيها لدى النقابي العمل مفهوم  تبعها ترسيخ النقابة،منتسبيها

 تالها أن النقابة تشكل خط ،، وأن النقابة تعمل على رفع المستوى المهني لمنتسبيهالمنتسبيها بيانات
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 ثم أن النقابة تعمل بشكل جدي على التخفيف من          ،كن عملهم الدفاع األول عن حقوق منتسبيها في أما      

   .حدة البطالة في صفوف منتسبيها

  

أما النتائج المتعلقة بأهم إنجازات نقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين على الـصعيد التنمـوي              

أن النقابة  فجاء في المقدمة     ،في محافظتي بيت لحم والخليل    " مستوى مهنة العمل اإلجتماعي     " على  

 تبعهـا أن النقابـة   ،لألفضل حيث جاءت بالمقدمة اإلجتماعي العمل مهنة نحو النظرة تستطيع تغيير

 ثـم أن  ،الوجود حيز إلى اإلجتماعي الحقل في للعاملين المهنة مزاولة قانون إلخراج جاد تعمل بشكل

  مساهمة النقابة فـي صـياغة   تالها،اإلجتماعي العمل مهنة مكانة رفع في فاعالً النقابة تلعب دوًرا

 العمـل  بأهميـة  الوعي  ثم عمل النقابة على زيادة،اإلجتماعي العمل مهنة تطوير شأنها من سياسات

 ثم أن النقابة تضع آليـات واضـحة   ،األخرى المجتمع مؤسسات مع التواصل خالل من اإلجتماعي

ل فاعل لتنظـيم مهنـة العمـل         تسعى بشك   ثم أن النقابة   لتطوير مهنة العمل في الميدان اإلجتماعي     

 تساهم في زيادة الوعي بأهمية العمل اإلجتماعي من خالل التواصـل مـع               ثم أن النقابة   اإلجتماعي

  .وسائل اإلعالم

   

حيث كانت إنجازات نقابة األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين على الصعيد التنموي سـواء علـى              

  .ستوى متوسطذات ممستوى األفراد أو مهنة العمل اإلجتماعي 

  

" من نتائج في دراسـته      " خالد حرز اهللا    "  ونتائج الدراسة في هذا الجانب تتفق مع ما توصل إليه           

 بـأن هنـاك   ،2007عام " النقابات العمالية ودورها في إحداث التنمية اإلدارية في محافظة رام اهللا     

زاعات العمالية ومجال الـسالمة     دور للنقابات العمالية في إحداث التنمية اإلدارية من خالل حل الن          

والصحة المهنية ومجال التثقيف وضمان حقوق العاملين وتقديم المساعدات والتدريب ولكن بدرجـة             

   .متوسطة

  

الجمعيات الخيرية ودورها في تنميـة      " حول  " محمد عامر غنام    " كما تتفق أيضا مع نتائج دراسة       

 والتي أظهرت أن الجمعيات الخيرية في       ،2007عام  " وتطوير العمل التطوعي في محافظة الخليل       

المحافظة تعمل على تطوير وتنمية العمل التطوعي من خالل وجود هذه في الجمعيات في األطـر                

  . القانونية والشرعية

  

 محافظتي بيت لحم والخليل فقد أظهرت نتـائج         فيلنقابة  لأما فيما يتعلق بآفاق تطور الدور التنموي        

  .بتحقيق آفاق تطوير كان كبيراً لموافقة والمطالبةمستوى ا أن ،الدراسة
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الشخصية في المرتبة األولى من حيـث األهميـة    العالقات عن بعيداً النقابة عمل وقد جاء استقاللية

 لتطوير العمل التشريعية المؤسسة على ضغط أداة النقابة تشكل  تالها أن،للعمل عليها من قبل النقابة

 ،لمنتـسبيها  التـدريب  لقاءات عقد عند كفاءة ذوي لمدربين النقابة ستحضار ثم ا،اإلجتماعي الحقل في

 النقابـة  تمـارس  أن  ثـم ،المهنة إطار خارج لمنتسبيها تثقيفية ندوات عقد على النقابة تعمل تبعها أن

  ثـم ترسـيخ  ،منتسبيها لدى النقابي العمل بأهمية للوعي النقابة  تبعها رفع،النقابي عملها في للمهنية

 فـي  للشفافية النقابة  تالها تطبيق،دوري بشكل انتخابات إجراء خالل من الديمقراطية لمفهوم قابةالن

 عقـد  خالل من لمنتسبيها المهني المستوى من النقابة  ثم رفع،المجاالت بمختلف منتسبيها مع تعاملها

 للبـرامج  التخطيط عند منتسبيها اإلعتبار آلراء بعين النقابة تأخذ  جاء بعدها أن،فعالة تدريب برامج

 .المستقبلية

  

سبل تفعيل دور النقابات العمالية فـي صـياغة         " هذه النتائج تتفق مع المبادئ التي وضعتها دراسة         

 ،2007 عام   )ماس(" معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني    "  التي قام بها   "السياسات العامة   

ن خالل اإللتزام باالستقاللية والشفافية وتطبيق آليـات        من أجل تفعيل النقابات واإلتحادات العمالية م      

 وحث المجلس التشريعي على إصدار قـانون تنظـيم          ،المحاسبة والمساءلة وديمقراطية اإلنتخابات   

   .النقابات

  

النقابات العمالية ودورها في إحداث     " في دراسته   " كما وتتفق أيضا مع ما أوصى به خالد حرز اهللا           

بضرورة القيام بدورات تأهيلية وتدريبية لجميع       " ،2007عام  " في محافظة رام اهللا     التنمية اإلدارية   

  ".العمال والخريجين من أجل إستيعابهم في سوق العمل 
 

  اإلستنتاجات  5.5

  

يمكن اإلستنتاج من خالل ما توصل إليه الباحث من نتائج أن هذا الجسم النقابي الممثل لألخصائيين                

موجـود ولـه دور       هو جسم  كلمتهم ويوحدها ين واإلطار المرجعي الذي يجمع      اإلجتماعيين والنفسي 

للمـستوى   وإن كان هذا الدور محدود وغير فعال بالشكل الكافي ولم يـصل بعـد                ، واضح تنموي

    .المتوقع منه

  

 يشوبه الكثير من المعيقات والصعاب      وإن كان هذا الدور   أن هاتيين النقابتيين لهما دور تنموي       حيث  

   . األخصائيين أنفسهم مستوى على مستوى النقابة أم علىسواء
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 وإنما قاموا بوضع اليد على      ، ينكره من األخصائيين اإلجتماعيين والنفسيين     باإلضافة إلى أنه ال أحد    

   .الجرح من خالل إبراز الدور التنموي لنقاباتهم دون التحيز بل بموضوعية

  

فسيين لم يكن غافالً عما تحتاجه النقابـة مـن أدوات         جمهور األخصائيين اإلجتماعين والن    كذلك فإن 

ووعي وفهم لحقائق األمور الجارية في النقابة من خالل المطالبة الكبيـرة لتحقيـق              وآليات للتغيير   

   .نقابة الدور التنموي للآفاق تطوير

  

   واإلقتراحاتالتوصيات  6.5
 

التوصية ستكون بناءا على ما طالب      من خالل ما توصلت اليه الدراسة من نتائج و استنتاجات فان            

  :به المستطلعين من افاق تطوير و هي كما يلي

  

  .ان تستقل النقابة في عملها بعيدا عن العالقات الشخصية •

  .ان تشكل النقابة اداة ضغط على المؤسسة التشريعية لتطوير العمل في الحقل االجتماعي •

  . التدريب لنتسبيهااستحضار النقابة لمدربين ذوي كفاءة عند عقد لقاءات •

  .ان تعمل النقابة على عقد ندوات تثقيفية لمنتسبيها خارج اطار المهنة •

  .ان تمارس النقابة المهنية في عملها النقابي •

  .ان تعمل النقابة على رفع الوعي لدى منتسبيها باهمية العمل النقابي •

  .بات بشكل دوريان تعمل النقابة على ترسيخ مفهوم الديمقراطية من خالل اجراء انتخا •

  .العمل على تطبيق مفهوم الشفافية في تعاملها مع منتسبيها بنختلف المجاالت •

  .ان تعمل النقابة على رفع المستوى المهني لمنتسبيها من خالل عقد برامج تدريب فعالة •

   .ان تاخذ النقابة بعين االعتبار الرائ منتسبيها عند التخطيط للبرامج المستقبلية •
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  استمارة االستبيان: 1.3ملحق 

  

  

  عمادة الدراســات العليـــا

  معهد التنمية الريفية المستدامة

    جــامعــة القـــدس
  

  

  مشروع البحث

  

  الدور التنموي لنقابة االخصائيين االجتماعيين والنفسيين في محافظتي

  بيت لحم والخليل وآفاق تطويرها

  

  :ة/ ة المحترم /حضرة األخصائي

  

  

الباحث بإجراء دراسة تهدف التعرف الى الدور التنموي لنقابـة االخـصائيين االجتمـاعيين              يقوم  

والنفسيين في محافظتي بيت لحم والخليل وآفاق تطويرها وقد وقع عليك االختيار عشوائيا لتكـون               

  لذا يرجى منك التعاون بتعبئة هذه اإلستبانة بما يتوافق مع وجهة نظرك، علماً             ،ضمن عينة الدراسة  

 وال يطلب منـك     ،بأن بيانات الدراسة هي ألغراض البحث العلمي فقط، وسيتم الحفاظ على سريتها           

  .كتابة اسمك او ما يشير اليك

  

  .شاكراً لك حسن تعاونك

  
 

   عبد الرحمن الحاج ابراهيم. د:اشراف
 
  

   وائل أبو سرور:الباحث
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  ترينه مناسباً /  بجانب كل فقرة حسب ما تراه )X(الرجاء وضع إشارة 

   :جتماعيين والنفسيين معيقات الدور التنموي لنقابة االخصائيين اإل:المجال االول

  

  :معيقات الدور التنموي على مستوى النقابة  -  أ

 الفقــــــــــرة الرقم
ــق  مواف

 بشدة
 معارض محايد موافق

معارض 

 بشدة

1 
عدم توفر الميزانيات الكافية لتمويـل اعمـال        

  .النقابة التنموية
     

       .افتقار النقابة الى التجهيزات المكتبية الحديثة 2

3 
 النقابة للعدد الكافي من الكـادر االداري        افتقار

  .المساعد
     

4 
افتقار النقابة لكثير من الكفاءات المتخصـصة       

  . المطلوبة
     

5 
اعتماد النقابة على مصادر تمويـل خارجيـة        

 .ُيلزمها بتطبيق سياسة الجهة المانحة والذي
     

       .غياب الشفافيـة الماليـة لدى ادارة النقابة 6

7 
عدم سعي النقابة اليجاد مصادر تمويل ذاتيـة        

 .محلية
     

8 
المؤسـسات   ُضعف التعاون من قبل النقابة مع     

 .الحكومية
     

9 
ُضعف التشبيك من قبل النقابة مع مؤسـسات        

  .المجتمع المدني
     

10 
غياب أجندة مخطط لها للبرامج التي ستقوم بها       

  .النقابة خالل العام
     

11 
راء انتخابات الهيئة اإلداريـة للنقابـة       عدم إج 

   .بشكل دوري
     

12 
عدم وضوح قنوات اإلتصال والتواصل ما بين       

  .النقابة ومنتسبيها
     

13 
عدم تحييد النقابـة لنفـسها عـن التوجهـات          

  . والتجاذبات السياسية
     

14 
كثرة الخالفات الشخصية بين اعضاء الهيئـة       

  .لى عمل النقابةاالدارية وتأثيرها سلبا ع
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 الفقــــــــــرة الرقم
ــق  مواف

 بشدة
 معارض محايد موافق

معارض 

 بشدة

15 
العشوائية في اتخاذ القرارات مـن قبـل ادارة     

  .النقابة
     

16 
ــدريب  ــرامج الت ــي تنظــيم ب العــشوائية ف

  .لالخصائيين
     

 
  : االخصائيين االجتماعيين والنفسيين-معيقات الدور التنموي على المستوى الذاتي   - ب
 

 الفقــــــــــرة الرقم
ــق  مواف

 بشدة
 معارض يدمحا موافق

معارض 

 بشدة

1 
عدم قناعة االخصائيين بأهمية العمل النقـابي       

  .بشكل عام
     

2 
نقـابتهم   عدم قناعة االخصائيين بأهميـة دور     

  .بشكل خاص
     

3 
غياب الوعي لمفهوم العمـل النقـابي لـدى         

  .منتسبي النقابة
     

4 
اعتقاد بعض منتسبي النقابة بأنهـا اصـبحت        

  .نة من االشخاصقطاع خاص لفئة معي
     

5 
ُضعف مشاركة االخصائيين في برامج النقابة      

  .لعدم وضوح اهدافها
     

6 
محدودية مشاركة االخـصائيين فـي بـرامج        

  . النقابة لمحدودية فاعليتها مهنياً
     

7 
ضعف مشاركة االخصائيين في برامج النقابة      

  .لعدم مواكبتها لتطورات العمل االجتماعي
     

8 
شعور بتحيز النقابة لفئة معينة من المنتسبين       ال

  .دون غيرهم
     

9 
فقدان الثقة بقدرة النقابة بالدفاع عن الحقـوق        

  .المهنية لمنتسبيها
     

10 
انعدام روح المبادرة لدى االخصائيين التي من       

  .شأنها تطوير عمل النقابة
     

11 
انعدام مشاركة االخصائيين بأعمال تطوعويـة      

  .نقابةفي ال
     

12 
تدني شعبية النقابة لدى الكثير مـن منتـسبيها         

  .الخفاقها في مساعدتهم بايجاد فرصة عمل
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   : انجازات نقابة االخصائيين االجتماعيين والنفسيين على الصعيد التنموي:المجال الثاني

  

  :يين االخصائيين االجتماعيين والنفس-انجازات النقابة على مستوى االفراد  -أ 
 

 الفقــــــــــرة الرقم
ــق  مواف

 بشدة
 معارض محايد موافق

معارض 

 بشدة

1  
خط الـدفاع األول عـن حقـوق         النقابة تشكل

  .منتسبيها في اماكن عملهم
     

2 
النقابة بشكل جدي للتخفيـف مـن حـدة          تعمل

 .البطالة في صفوف منتسبيها
     

3 
تعمل النقابة علـى رفـع المـستوى المهنـي          

  .هالمنتسبي
     

       .في رفع المستوى الثقافي لمنسبيهاالنقابة  تساهم 4

5 
تساهم النقابة في ترسيخ مفهوم العمل النقـابي        

  .لدى منتسبيها
     

       .تعمل النقابة على انشاء قاعدة بيانات لمنتستبيها 6

7 
تشكل النقابة االطار المرجعـي الـذي يجمـع         

  .يناالخصائيين االجتماعيين والنفسي
     

8 
تساهم النقابة في توطيد العالقات االجتماعيـة       

  .بين منتسبيها
     

  

  :  انجازات النقابة على مستوى مهنة العمل االجتماعي-ب
 

 الفقــــــــــرة الرقم
ــق  مواف

 بشدة
 معارض محايد موافق

معارض 

 بشدة

1 
لعبت النقابة دورا فاعال في رفع مكانة مهنـة         

  .العمل االجتماعي
     

2 
تساهم النقابة في صياغة سياسات مـن شـأنها         

  .تطوير مهنة العمل االجتماعي
     

3 
تضع النقابة آليات واضحة لتطوير مهنة العمل       

  .في الميدان االجتماعي
     

4 
تسعى النقابة بشكل فاعل لتنظيم مهنـة العمـل         

  .االجتماعي
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 الفقــــــــــرة الرقم
ــق  مواف

 بشدة
 معارض محايد موافق

معارض 

 بشدة

5 
النقابة تغيير النظرة نحو مهنة العمـل        تستطيع

  .,االجتماعي لالفضل
     

6 

تعمل النقابة بشكل جاد الخراج قانون مزاولـة        

المهنة للعاملين في الحقل االجتماعي الى حيـز        

  .الوجود

     

7 

تساهم النقابة في زيادة الوعي بأهميـة العمـل         

االجتماعي من خالل التواصـل مـع وسـائل         

   .االعالم

     

8 

يـة العمـل   تعمل النقابة على زيادة الوعي بأهم    

االجتماعي من خالل التواصل مـع مؤسـسات     

  .المجتمع االخرى

     

  

 : آفاق تطوير الدور التنموي لنقابة االخصائيين االجتماعيين والنفسيين:المجال الثالث

 الفقــــــــــرة الرقم
ــق  مواف

 بشدة
 معارض محايد موافق

معارض 

 بشدة

1 
تقليل اعتماد النقابة علـى مـصادر التمويـل         

 .خارجيال
     

2 
سعي النقابة اليجـاد مـصادر تمويـل ذاتيـة          

  .ومحلية
     

3 
تطبيق مفهوم الشفافية المالية في عمل النقابـة        

  .من خالل عرض الميزانيات للجمهور
     

       . توفير النقابة لتجهيزات مكتبية حديثة 4

5 
استقدام النقابة للكفـاءات المتخصـصة التـي        

  .تنقصها
     

6 
 النقابة من المستوى المهني لمنتسبيها مـن        رفع

  .خالل عقد برامج تدريب فعالة
     

7 
استحضار النقابة لمدربين ذوي كفاءة عند عقد       

  .لقاءات التدريب لمنسبيها
     

8 
رفع النقابة للوعي بأهمية العمل النقـابي لـدى         

  .منتسبيها
     

     ترسيخ النقابة لمفهوم الديمقراطية مـن خـالل         9
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 الفقــــــــــرة الرقم
ــق  مواف

 بشدة
 معارض محايد موافق

معارض 

 بشدة

  .اء انتخابات بشكل دورياجر

10 
تفعيل التواصل ما بين النقابة وقاعـدتها مـن         

  .خالل االجتماعات المنتظمة
     

11 
ان تاخذ النقابة بعين االعتبار آلراء منتـسبيها        

   .عند التخطيط للبرامج المستقبلية
     

12 
 بالهموم والمشاكل  ان تهتم النقابة بشكل مستمر    

  ه قاعدتها المهنية التي تواج
     

13 
وضع النقابة لمقترحات من شأنها حماية حقوق       

  .منتسبيها مهنياً
     

14 
ان تشكل النقابة اداة ضـغط علـى المؤسـسة          

  .التشريعية لتطوير العمل في الحقل االجتماعي
     

15 
ان تعمل النقابة علـى عقـد نـدوات تثقيفيـة           

  .لمنتسبيها خارج اطار المهنة
     

16 
ن النقابة مع مؤسسات المجتمع المدني في       تتعاو

  .سبيل تطوير العمل النقابي
     

17 
تطبيق النقابة للشفافية في تعاملها مع منتـسبيها        

  . بمختلف المجاالت
     

       .ان تمارس النقابة للمهنية في عملها النقابي 18

19 
استقاللية عمل النقابة بعيـداً عـن العالقـات         

  .الشخصية
     

  

سب وجهة نظرك ما هي اهم ثالث معيقات للدور التنموي لنقابة االخصائيين االجتماعيين والنفسيين فـي       ح •

 .محافظتي بيت لحم والخليل ؟

  

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________ 

  

ما هي اهم ثالث آليات للتغلب على معيقات الدور التنموي لنقابة االخصائيين االجتماعيين والنفسيين فـي                 •

 محافظتي بيت لحم والخليل ؟
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1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 
 
 

شاكرين لك حسن تعاونك
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  :قائمة اسماء المحكمين و درجاتهم العلمية: 2.3ملحق 

  

  الجامعة  المؤهل العلمي  االسم الرقم

  جامعة القدس المفتوحة  دكتوراة  محمد فرحات. د  1

  عة بيت لحمجام  دكتوراة  اياد عماري. د  2

  جامعة بيت لحم  دكتوراة  خضر مصلح. د  3

  جامعة بيت لحم  دكتوراة  نورما حزبون. د  4

   ابو ديس–جامعة القدس   دكتوراة  محسن عدس. د  5

   ابو ديس–جامعة القدس   دكتوراة  عبد الرحمن التميمي. د  6

  جامعة الخليل  دكتوراة  ميسون التميمي. د  7

   ابو ديس–معة القدس جا  دكتوراة  غسان سرحان. د  8
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والنفسيين  األعداد والنسب المؤية لمعيقات الدور التنموي لنقابة األخصائيين االجتماعيين        : 1.5 ملحق

  على مستوى النقابة

  

  الفقرات   الرقم
  موافق

 بشدة
 معارض محايد موافق

  معارض

 بشدة

1  
عدم توفر الميزانيات الكافية لتمويـل      

  أعمال النقابة التنموية 

90  
32.1%  

146  
52.1%  

25  
8.9%  

12  
4.3%  

7  
2.5%  

2  
افتقار النقابة إلى التجهيزات المكتبية     

  الحديثة 

44  
15.7%  

139  
49.6%  

46  
16.4%  

39  
13.9%  

12  
4.3%  

3  
افتقار النقابة للعدد الكافي من الكـادر    

  اإلداري المساعد

70  
25%  

123  
43.9%  

42  
15%  

35  
12.5%  

10  
3.6%  

4  
مـن الكفـاءات    افتقار النقابة لكثيـر     

  المتخصصة المطلوبة 

68  
24.3%  

116  
41.4%  

43  
15.4%  

42  
15%  

11  
3.9%  

5  

اعتماد النقابة على مـصادر تمويـل       

خارجية والذي يلزمنا بتطبيق سياسة     

  الجهة المانحة 

70  
25%  

113  
40.4%  

57  
20.4%  

27  
9.6%  

13 
4.6%  

6  
غياب الـشفافية الماليـة لـدى إدارة        

  النقابة 

45  
16.1%  

78  
27.9%  

108  
38.6%  

36  
12.9%  

13 
4.6%  

7  
عدم سعي النقابـة إليجـاد مـصادر     

  تمويل ذاتية محلية 

61  
21.8%  

106  
37.9%  

72  
25.7%  

30  
10.7%  

11 
3.9%  

8  
ضعف التعاون من قبل النقابـة مـع        

  مؤسسات المجتمع المدني 

55  
19.6%  

112  
40%  

55  
19.6%  

45  
16.1%  

13  
4.6%  

9  
مـع  ضعف التشبيك من قبل النقابـة       

  مؤسسات المجتمع المدني 

60  
21.4%  

103  
36.8%  

49  
17.5%  

54  
19.3%  

14 
5%  

10  
غياب أجندة مخطط لها للبرامج التي      

  ستقوم بها النقابة خالل العام 

60  
21.4%  

108  
38.6%  

58  
20.7%  

46  
16.4%  

8 
2.9%  

11  
عدم إجراء انتخابات الهيئة اإلداريـة      

  للنقابة بشكل دوري 

57  
20.4%  

99  
35.4%  

50  
17.9%  

56  
20%  

18  
6.4%  

12  
ــصال  ــوات االت عــدم وضــوح قن

  والتواصل بين النقابة ومنتسبيها 

95  
33.9%  

112  
40%  

36  
12.9%  

31  
11.1%  

6  
2.1%  

13  
عدم تحييـد النقابـة لنفـسها عـن         

  التوجهات والتجاذبات السياسية

45  
16.1%  

93  
33.2%  

83  
29.6%  

48  
17.1%  

11  
3.9%  

14  
بين أعضاء  كثرة الخالفات الشخصية    

الهيئة اإلدارية وتأثيرها سـلباً علـى       

56  
20%  

87  
31.1%  

79  
28.2%  

40  
14.3%  

18  
6.4%  
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  الفقرات   الرقم
  موافق

 بشدة
 معارض محايد موافق

  معارض

 بشدة

  عمل النقابة 

15  
العشوائية في اتخاذ القرارات من قبل      

  إدارة النقابة 

46  
16.4%  

90  
32.1%  

86  
30.7%  

47  
16.8%  

11  
3.9%  

16  
العشوائية في تنظيم برامج التـدريب      

  لألخصائيين

65  
23.2%  

105  
37.5%  

59  
21.1%  

45  
16.1%  

6  
2.1%  

  

ابدوا موافقتهم على أنـه ال      % 52.1يوضح الجدول من خالل معطياته أن غالبية مجتمع البحث وبنسبة           

 .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلـك     % 32.1 وما نسبته    ،يوجد ميزانيات كافية لتمويل أعمال النقابة التنموية      

 ومـا   ،هم على أنه ال يتوفر ميزانيات كافية لتمويل أعمال النقابة         ابدوا معارضت % 4.3بالمقابل ما نسبته    

  .التزموا الحياد% 8.9 في حين أن ما نسبته .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك% 2.5نسبته 

  

ابدوا موافقتهم علـى    % 49.6تشير نتائج الجدول أن غالبية أفراد العينة الذين شملهم االستطالع وبنسبة            

علـى هـذا     ابدوا موافقتهم بشدة  % 15.7 أما ما نسبته     ،ى التجهيزات المكتبية الحديثة   أن النقابة تفتقر إل   

ابدوا معارضتهم على أن النقابة تفتقـر إلـى التجهيـزات المكتبيـة             % 13.9 بالمقابل ما نسبته     .الرأي

وا من المستطلعين كان  % 16.4 أما ما نسبته     .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك    % 4.3 وما نسبته    ،الحديثة

 .محايدين

  

ابدوا موافقتهم علـى أن النقابـة       % 43.9يتضح من خالل نتائج الجدول أن غالبية المستطلعين وبنسبة          

 بالمقابل  .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك    % 25 وما نسبته    ،تفتقر للعدد الكافي من الكادر اإلداري المساعد      

 ومـا  ،د الكافي من الكادر اإلداري المساعدابدوا معارضتهم على أن النقابة تفتقر للعد    % 12.5ما نسبته   

 التزموا الحياد % 15 في حين أن ما نسبته .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك% 3.6نسبته 

  

ابدوا موافقتهم على أن النقابة تفتقـر  % 41.4يتبين من خالل نتائج الجدول أن غالبية المبحوثين وبنسبة         

 بالمقابل ما   .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك    % 24.3 نسبته    وما ،لكثير من الكفاءات المتخصصة المطلوبة    

 وما نسبته   ،ابدوا معارضتهم على أن النقابة تفتقر لكثير من الكفاءات المتخصصة المطلوبة          % 15نسبته  

  .التزموا الحياد% 15.4 أما ما نسبته .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك% 3.9
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ابدوا موافقتهم على أن النقابـة      % 40.4جتمع البحث وبنسبة    نالحظ من خالل نتائج الجدول أن غالبية م       

ابـدوا  % 25 وما نسبته    ،تعتمد على مصادر تمويل خارجية والذي يلزمها بتطبيق سياسة الجهة المانحة          

ابدوا معارضتهم على أن النقابة تعتمد على مـصادر         % 9.6 بالمقابل ما نسبته     .موافقتهم بشدة على ذلك   

ابدوا معارضـتهم بـشدة     % 4.6 وما نسبته    ،لزمها بتطبيق سياسة الجهة المانحة    تمويل خارجية والذي ي   

 .كانوا من المحايدين% 20.4في حين أن ما نسبته .على ذلك

  

ابدوا موافقتهم على أنـه يوجـد       % 27.9يستدل من خالل نتائج الجدول أن غالبية المستطلعين وبنسبة          

 بالمقابل مـا    .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك    % 16.1 نسبته    وما ،غياب للشفافية المالية لدى إدارة النقابة     

 ومـا نـسبته     ،ابدوا معارضتهم على أنه يوجد غياب للشفافية المالية لدى إدارة النقابـة           % 12.9نسبته  

 .التزموا الحياد% 38.6 في حين أن ما نسبته .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك% 4.6

  

ابدوا موافقتهم على أنه ال يوجد      % 37.9ية المبحوثين وبنسبة    يوضح الجدول من خالل معطياته أن غالب      

 .ابدوا بـشدة علـى ذلـك      % 21.8 وما نسبته    ،سعي من قبل النقابة إليجاد مصادر تمويل ذاتية محلية        

ابدوا معارضتهم على أنه ال يوجد سعي من قبل النقابة إليجاد مصادر تمويل             % 10.7بالمقابل ما نسبته    

كـانوا  % 25.7 في حين أن ما نسبته       .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك    % 3.9بته   وما نس  ،ذاتية محلية 

 .من المحايدين

  

ابـدوا  % 40يتضح من خالل نتائج الجدول أن غالبية أفراد العينة الذين شملهم االسـتطالع وبنـسبة                

بته  ومـا نـس    ،موافقتهم على أنه يوجد ضعف من قبل النقابة في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني             

ابدوا معارضتهم علـى أنـه يوجـد        % 16.1 بالمقابل ما نسبته     .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك    % 19.6

ابـدوا معارضـتهم    % 4.6 وما نسبته    ،ضعف في التعاون من قبل النقابة مع مؤسسات المجتمع المدني         

 .التزموا الحياد% 19.6 في حين أن ما نسبته .بشدة على ذلك

  

ابدوا موافقتهم على أنـه يوجـد       % 36.8دول أن غالبية مجتمع البحث وبنسبة       يتبين من خالل نتائج الج    

ابدوا موافقتهم بشدة   % 21.4 وما نسبته    ،ضعف من قبل النقابة في التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني         

ابدوا معارضتهم على أنه يوجد ضعف في التشبيك من قبل النقابة           % 19.3 بالمقابل ما نسبته     .على ذلك 

% 17.5 أما ما نـسبته      .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك    % 5 وما نسبته    ،سات المجتمع المدني  مع مؤس 

  .كانوا من المحايدين
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ابدوا موافقتهم على أنه يوجد غياب      % 38.6يتضح من خالل نتائج الجدول أن غالبية المبحوثين وبنسبة          

ابدوا موافقتهم بـشدة    % 21.4 نسبته    وما ،ألجندة مخطط لها للبرامج التي ستقوم بها النقابة خالل العام         

ابدوا معارضتهم على أنه يوجد غياب لألجندة مخطط لها للبرامج          % 16.4 بالمقابل ما نسبته     .على ذلك 

 في حين أن مـا      .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك    % 2.9 وما نسبته    ،التي ستقوم بها النقابة خالل العام     

  .التزموا الحياد% 20.7نسبته 

  

ابدوا موافقتهم على أن الهيئة اإلدارية للنقابة       % 35.4الجدول أن غالبية المستطلعين وبنسبة      تشير نتائج   

 بالمقابل ما   .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك    % 20.4 وما نسبته    ،ال تقوم بإجراء االنتخابات بشكل دوري     

 ،تخابات بـشكل دوري   ابدوا معارضتهم على أن الهيئة اإلدارية للنقابة ال تقوم بإجراء االن          % 20 نسبته

  .كانوا من المحايدين% 17.9 في حين أن ما نسبته .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك% 6.4وما نسبته 

  

ابـدوا  % 40من خالل نتائج الجدول أن غالبية أفراد العينة الذين شملهم االسـتطالع وبنـسبة                يستدل

 وما نسبته   ، بين النقابة ومنتسبيها   موافقتهم على أنه يوجد عدم وضوح في قنوات االتصال والتواصل ما          

ابدوا معارضتهم على أنه يوجد عدم      % 11.1 بالمقابل ما نسبته     .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك    % 33.9

ابـدوا معارضـتهم    % 2.1 وما نسبته    ،وضوح في قنوات االتصال والتواصل ما بين النقابة ومنتسبيها        

  .وا الحيادالتزم% 12.9 في حين أن ما نسبته .بشدة على ذلك

  

ابدوا موافقتهم على أن النقابـة      % 33.2نالحظ من خالل نتائج الجدول أن غالبية مجتمع البحث وبنسبة           

 .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلـك     % 16.1 وما نسبته    ،لنفسها عن التوجهات والتجاذبات السياسية     ال تحيد 

ييد لنفسها عن التوجهات والتجاذبـات      ابدوا معارضتهم على أن النقابة ال تح      % 17.1بالمقابل ما نسبته    

كانوا مـن   % 29.6 في حين أن ما نسبته       .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك    % 3.9 وما نسبته    ،السياسية

 .المحايدين

  

ابدوا موافقتهم على أنه يوجـد      % 31.1يوضح الجدول من خالل معطياته أن غالبية المبحوثين وبنسبة          

% 20 وما نـسبته     ،دارية بكثرة مما يؤثر سلبا على عمل النقابة       خالفات شخصية بين أعضاء الهيئة اإل     

ابدوا معارضتهم علـى أن يوجـد خالفـات         % 14.3 بالمقابل ما نسبته     .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك    

ابـدوا  % 6.4 وما نـسبته     ،شخصية بين أعضاء الهيئة اإلدارية بكثرة مما يؤثر سلباً على عمل النقابة           

  .كانوا من المحايدين% 28.2 في حين أن ما نسبته .معارضتهم بشدة على ذلك
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ابـدوا  % 32.1يتبين من خالل نتائج الجدول أن غالبية أفراد العينة الذين شملهم االسـتطالع وبنـسبة                

ابـدوا  % 16.4 وما نـسبته     ،موافقتهم على أنه يوجد عشوائية في اتخاذ القرارات من قبل إدارة النقابة           

ابدوا معارضتهم على أنه يوجد عشوائية في اتخـاذ      % 16.8لمقابل ما نسبته     با .موافقتهم بشدة على ذلك   

 في حين أن ما نسبته      .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك    % 3.9 وما نسبته    ،القرارات من قبل إدارة النقابة    

  .التزموا الحياد% 30.7

  

م علـى أنـه يوجـد       ابدوا موافقته % 37.5تضح من خالل نتائج الجدول أن غالبية المستطلعين وبنسبة          

 .ابدوا موافقتهم بشدة علـى ذلـك      % 23.2 وما نسبته    ،عشوائية في تنظيم برامج التدريب لألخصائيين     

ابدوا معارضتهم على أنه يوجد عـشوائية فـي تنظـيم بـرامج التـدريب               % 16.1بالمقابل ما نسبته    

 التزموا الحياد % 21.1 أما ما نسبته .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك% 2.1 وما نسبته ،لألخصائيين
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األعداد والنسب المؤية لمعيقات الدور التنموي لنقابة األخصائيين االجتماعيين والنفسيين          : 2.5ملحق  

  على المستوى الذاتي 

  

 الفقرات  الرقم
  موافق

 بشدة
 معارض محايد موافق

معارض 

 بشدة

1  
عدم قناعة األخصائيين بأهمية العمل     

  النقابي بشكل عام 

54  
19.3%  

112  
40%  

30  
10.7%  

68  
24.3%  

16  
5.7%  

2  
عدم قناعة األخصائيين بأهميـة دور      

  نقابتهم بشكل خاص 

57  
20.4%  

131  
46.8%  

29  
10.4%  

51  
18.2%  

12  
4.3%  

3  
غياب الوعي لمفهوم العمل النقـابي      

  لدى منتسبي النقابة 

53  
18.9%  

118  
42.1%  

45  
16.1%  

52  
18.6%  

12  
4.3%  

4  

ابـة بأنهـا    اعتقاد بعض منتسبي النق   

أصبحت قطاع خاص لفئة معينة من      

  األشخاص 

66  
23.6%  

118  
42.1%  

47  
16.8%  

41  
14.6%  

8  
2.9%  

5  
ضعف مـشاركة األخـصائيين فـي       

  برامج النقابة لعدم وضوح أهدافها 

67  
23.9%  

122  
43.6%  

48  
17.1%  

37  
13.2%  

6 
2.1%  

6  
محدودية مشاركة األخـصائيين فـي      

  يتها مهنياًبرامج النقابة لمحدودية فاعل

61  
21.8%  

135  
48.2%  

50  
19.7%  

29  
10.4%  

5 
1.8%  

7  

ضعف مـشاركة األخـصائيين فـي       

برامج النقابة لعدم مواكبتها لتطورات     

  العمل االجتماعي 

51  
18.2%  

126  
45%  

63  
22.5%  

34  
12.1%  

6 
2.1%  

8  
الشعور بتحيز النقابة لفئة معينة مـن       

  المنتسبين دون غيرهم 

85  
30.4%  

96  
34.3%  

51  
18.2%  

41  
14.6%  

7  
2.5%  

9  
فقدان الثقة بقدرة النقابة بالدفاع عـن       

  الحقوق المهنية لمنتسبيها 

86  
30.7%  

107  
38.2%  

51  
18.2%  

32  
11.4%  

4  
1.4%  

10  
انعدام روح المبادرة لدى األخصائيين     

  التي من شأنها تطوير عمل النقابة 

61  
21.8%  

131  
46.8%  

41  
14.6%  

40  
14.3%  

7  
2.5%  

11  
نعدام مشاركة األخصائيين بأعمـال     ا

  تطوعية في النقابة 

70  
25%  

120  
42.9%  

45  
16.1%  

34  
12.1%  

11  
3.9%  

12  

تدني شعبية النقابة لدى الكثيـر مـن        

منتسبيها إلخفاقهـا فـي مـساعدتهم       

  بإيجاد فرص عمل 

93  
33.2%  

114  
40.7%  

41  
14.6%  

28  
10%  

4  
1.4%  

  



 133

ابـدوا مـوافقتهم علـى أن       % 40ة مجتمع البحث وبنـسبة      يوضح الجدول من خالل معطياته أن غالبي      

 .ابدوا موافقتهم بـشدة علـى ذلـك       % 19.3 وما نسبته    ،األخصائيين غير مقتنعين بأهمية العمل النقابي     

 ومـا   ،ابدوا معارضتهم أن األخصائيين غير مقتنعين بأهمية العمل النقـابي         % 24.3بالمقابل ما نسبته    

 .التزموا الحياد% 10.7 في حين أن ما نسبته .دة على ذلكابدوا معارضتهم بش% 5.7نسبته 

  

ابدوا موافقتهم علـى    % 46.8تشير نتائج الجدول أن غالبية أفراد العينة الذين شملهم االستطالع وبنسبة            

ابدوا موافقتهم بـشدة    % 20.4 وما نسبته    ،أن األخصائيين غير مقتنعين بأهمية دور نقابتهم بشكل خاص        

ابدوا معارضتهم على أن األخصائيين غير مقتنعين بأهميـة دور          % 18.2ل ما نسبته     بالمقاب .على ذلك 

% 10.4 في حين أن ما نسبته       .بشدة على ذلك   ابدوا معارضتهم % 4.3 وما نسبته    ،نقابتهم بشكل خاص  

 .التزموا الحياد

  

 يوجـد عـدم     ابدوا موافقتهم بأنه  % 42.1يتضح من خالل نتائج الجدول أن غالبية المستطلعين وبنسبة          

 .ابدوا موافقتهم بـشدة علـى ذلـك       % 18.9 وما نسبته    ،وعي بأهمية العمل النقابي لدى منتسبي النقابة      

ابدوا معارضتهم على أنه يوجد غياب للوعي لمفهوم العمـل النقـابي لـدى              % 18.6بالمقابل ما نسبته    

كانوا % 16.1ن ما نسبته     في حين أ   .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك    % 4.3 وما نسبته    ،منتسبي النقابة 

 .من المحايدين

  

ابدوا موافقتهم بأن بعـض منتـسبي     % 42.1يتبين من خالل نتائج الجدول أن غالبية المبحوثين وبنسبة          

ابـدوا  % 23.6 وما نـسبته     ،النقابة يعتقدون بأن النقابة أصبحت قطاع خاص لفئة معينة من األشخاص          

ابدوا معارضتهم على أن بعض منتـسبي النقابـة         % 14.6  بالمقابل ما نسبته   .موافقتهم بشدة على ذلك   

ابدوا معارضتهم  % 2.9 وما نسبته    ،يعتقدون بأن النقابة أصحبت قطاع خاص لفئة معينة من األشخاص         

 .التزموا الحياد% 16.8 أما ما نسبته .بشدة على ذلك

  

افقتهم على أنه يوجـد     ابدوا مو % 43.6نالحظ من خالل نتائج الجدول أن غالبية مجتمع البحث وبنسبة           

% 23.9 ومـا نـستبه   ،ضعف في المشاركة من قبل األخصائيين في برامج النقابة لعدم وضوح أهدافها         

ابدوا معارضتهم على أنه يوجد ضـعف فـي        % 13.2 بالمقابل ما نسبته     .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك    

ابـدوا  % 2.1 ومـا نـسبته      ،المشاركة من قبل األخصائيين في برامج النقابة لعدم وضـوح أهـدافها           

 .كانوا من المحايدين% 17.1 في حين أن ما نسبته .معارضتهم بشدة على ذلك
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ابدوا موافقتهم على أنـه يوجـد       % 48.2يستدل من خالل نتائج الجدول أن غالبية المستطلعين وبنسبة          

 ومـا   ،يـاً محدودية في المشاركة من قبل األخصائيين في بـرامج النقابـة لمحدوديـة فاعليتهـا مهن               

ابدوا معارضتهم على أنه يوجد     % 10.4 بالمقابل ما نسبته     .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك    % 21.8نسبته

% 1.8 وما نسبته    ،محدودية من قبل األخصائيين في المشاركة في برامج النقابة لمحدودية فاعليتها مهنياً           

 .يادالتزموا الح% 17.9أما ما نسبته . ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك

  

ابدوا موافقتهم على أنـه يوجـد       % 45يوضح الجدول من خالل معطياته أن غالبية المبحوثين وبنسبة          

 وما نسبته   ،ضعف في مشاركة األخصائيين في برامج النقابة لعدم مواكبتها لتطورات العمل االجتماعي           

م علـى أنـه يوجـد       ابدوا معارضته % 12.1 بالمقابل ما نسبته     .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك    % 18.2

 وما نسبته   ،ضعف في مشاركة األخصائيين في برامج النقابة لعدم مواكبتها لتطورات العمل االجتماعي           

 .كانوا من المحايدين% 22.5 أما ما نسبته .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك% 2.1

  

ابـدوا  % 34.3ة  يتضح من خالل نتائج الجدول أن غالبية أفراد العينة الذين شملهم االستطالع وبنـسب             

% 30.4 ومـا نـسبته      ،موافقتهم على أنهم يشعرون بتحيز النقابة لفئة معينة من المنتسبين دون غيرهم           

ابدوا معارضتهم على أنهم يـشعرون بتحيـز        % 14.6 بالمقابل ما نسبته     .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك    

 فـي   ،ا معارضتهم بشدة على ذلـك     ابدو% 2.5 وما نسبته    ،النقابة لفئة معينة من المنتسبين دون غيرهم      

 التزموا الحياد % 18.2حين أن ما نسبته 

  

ابدوا موافقتهم على أنهم يفقدون     % 38.2يتبين من خالل نتائج الجدول أن غالبية مجتمع البحث وبنسبة           

 ابدوا موافقتهم بشدة علـى    % 30.7 وما نسبته    ،الثقة بقدرة النقابة بالدفاع عن الحقوق المهنية لمنتسبيها       

ابدوا معارضتهم على أنهم يفقدون الثقة بقدرة النقابـة بالـدفاع عـن             % 11.4 بالمقابل ما نسبته     .ذلك

 في حين أن مـا نـسبته        .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك    % 1.4 وما نسبته    ،الحقوق المهنية لمنتسبيها  

 .كانوا من المحايدين% 18.2

  

ابدوا موافقتهم على أنه يوجد انعدام      % 46.8نسبة  يتضح من خالل نتائج الجدول أن غالبية المبحوثين وب        

ابـدوا  % 21.8 ومـا نـسبته      ،في روح المبادرة لدى األخصائيين التي من شأنها تطوير عمل النقابـة           

ابدوا معارضتهم على أنه يوجد انعدام في روح        % 14.3 في حين أن ما نسبته       .موافقتهم بشدة على ذلك   

ابدوا معارضتهم بـشدة    % 2.5 وما نسبته    ،نها تطوير عمل النقابة   المبادرة لدى األخصائيين التي من شأ     

  .التزموا الحياد% 14.6 في حين أن ما نسبته .على ذلك
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ابدوا موافقتهم على أنه يوجـد انعـدام فـي          % 42.9تشير نتائج الجدول أن غالبية المستطلعين وبنسبة        

 .ابدوا موافقتهم بـشدة علـى ذلـك       % 25 وما نسبته    ،مشاركة األخصائيين بأعمال تطوعية في النقابة     

ابدوا معارضتهم على أنه يوجد انعدام في مـشاركة األخـصائيين بأعمـال             % 12.1بالمقابل ما نسبته    

% 16.1 في حين أن ما نـسبته        .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك    % 3.9 وما نسبته    ،تطوعية في النقابة  

  .كانوا من المحايدين

  

ابـدوا  % 40.7البية أفراد العينة الذين شملهم االستطالع وبنـسبة         من خالل نتائج الجدول أن غ      يستدل

موافقتهم على أنه يوجد تدني في شعبية النقابة لدى الكثير من منتسبيها إلخفاقها في مـساعدتهم بإيجـاد                  

ابـدوا  % 10 بالمقابـل مـا نـسبته        .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلـك     % 33.2 وما نسبته    ،فرص عمل 

جد تدني في شعبية النقابة لدى الكثير من منتسبيها إلخفاقها في مساعدتهم فرص             معارضتهم على أنه يو   

 .كانوا من المحايدين% 14.6 أما ما نسبته .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك% 1.4 وما نسبته ،عمل
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األعداد والنسب المؤية النجازات نقابة األخصائيين االجتماعيين والنفسيين على مستوى          : 3.5ملحق  

  راداألف

  

 الفقرات  الرقم
  موافق

 بشدة
 معارض محايد موافق

  معارض

 بشدة

1  
تشكل النقابة خط الدفاع األول عن      

  حقوق منتسبيها في أماكن عملهم

27  
9.6%  

69  
24.6%  

59  
21.1%  

97  
34.6%  

28  
10%  

2  

تعمل النقابة بشكل جدي للتخفيـف      

من حـدة البطالـة فـي صـفوف         

  منتسبيها

14  
5%  

59  
21.1%  

69  
24.6%  

101  
36.1%  

37  
13.2%  

3  
تعمل النقابة على رفـع المـستوى       

  المهني لمنتسبيها

18  
6.4%  

86  
30.7%  

62  
22.1%  

81  
28.9%  

33  
11.8%  

4  
تساهم النقابة في رفـع المـستوى       

  الثقافي لمنتسبيها

17  
6.1%  

90  
32.1%  

70  
25%  

79  
28.2%  

24  
8.6%  

5  
تساهم النقابة في ترسـيخ مفهـوم       

  يهاالعمل النقابي لدى منتسب

16  
5.7%  

87  
31.1%  

69  
24.6%  

84  
30%  

24 
8.6%  

6  
تعمل النقابة علـى أنـشاء قاعـدة        

  بيانات لمنتسبيها

15  
5.4%  

78  
27.9%  

81  
28.9%  

84  
30%  

22 
7.9%  

7  

تشكل النقابة اإلطار المرجعي الذي     

يجمع األخـصائيين االجتمـاعيين     

  والنفسيين

24  
8.6%  

104  
37.1%  

60  
21.4%  

65  
23.2%  

27 
9.6%  

8  
تساهم النقابة في توطيد العالقـات      

  االجتماعية بين منتسبيها

14  
5%  

91  
32.5%  

71  
25.4%  

79  
28.2%  

25  
8.9%  

  

ابدوا معارضتهم علـى أن     % 34.6يوضح الجدول من خالل معطياته أن غالبية مجتمع البحث وبنسبة           

ابدوا معارضتهم  % 10النقابة تشكل خط الدفاع األول عن حقوق منتسبيها في أماكن عملهم، وما نسبته              

ابدوا موافقتهم على أن النقابة تشكل خط الدفاع األول عـن           % 24.6 بالمقابل ما نسبته     .بشدة على ذلك  

 في حين أن ما نسبته      .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك    % 9.6 وما نسبته    ،حقوق منتسبيها في أماكن عملهم    

  .التزموا الحياد% 21.1

  

ابـدوا معارضـتهم    % 36.1فراد العينة الذين شملهم االستطالع وبنسبة       تشير نتائج الجدول أن غالبية أ     

% 13.2على أن النقابة تعمل بشكل جدي للتخفيف من حدة البطالة في صفوف منتسبيها، ومـا نـسبته                  
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ابدوا موافقتهم على أن النقابة تعمل بـشكل        % 21.1 بالمقابل ما نسبته     .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك    

 أما  .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك    % 5 وما نسبته    ،حدة البطالة في صفوف منتسبيها    جدي للتخفيف من    

  .كانوا من المحايدين% 24.6ما نسبته 

ابدوا موافقتهم على أن النقابة تعمل على       % 30.7 يتضح من خالل نتائج الجدول أن غالبية المستطلعين         

 بالمقابل مـا نـسبته      .وافقتهم بشدة على ذلك   ابدوا م % 6.4 وما نسبته    ،رفع المستوى المهني لمنتسبيها   

% 11.8 وما نسبته    ،ابدوا معارضتهم على أن النقابة تعمل على رفع المستوى المهني لمنتسبيها          % 28.9

  .التزموا الحياد% 22.1 في حين أن ما نسبته ،ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك

  

ابدوا موافقتهم على أن النقابة تساهم      % 32.1يتبين من خالل نتائج الجدول أن غالبية المبحوثين وبنسبة          

 بالمقابل ما نـسبته     .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك    % 6.1 وما نسبته    ،في رفع المستوى الثقافي لمنتسبيها    

% 8.6 وما نـسبته     ،ابدوا معارضتهم على أن النقابة تساهم في رفع المستوى الثقافي لمنتسبيها          % 28.2

 .كانوا من المحايدين% 25 أما ما نسبته .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك

  

ابدوا موافقتهم على أن النقابـة      % 31.1نالحظ من خالل نتائج الجدول أن غالبية مجتمع البحث وبنسبة           

 .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلـك     % 5.7 وما نسبته    ،تساهم في ترسيخ مفهوم العمل النقابي لدى منتسبيها       

في ترسيخ مفهوم العمل النقـابي لـدى         رضتهم على أن النقابة تساهم    ابدوا معا % 30بالمقابل ما نسبته    

التزمـوا  % 24.6 في حين أن ما نـسبته        ،ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك    % 8.6 وما نسبته    ،منتسبيها

 .الحياد

  

ابدوا معارضتهم علـى أن النقابـة       % 30يستدل من خالل نتائج الجدول أن غالبية المستطلعين وبنسبة          

 بالمقابل ما   .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك    % 7.9 وما نسبته    ،شاء قاعدة بيانات لمنتسبيها   تعمل على أن  

% 5.4 وما نسبته    ،ابدوا موافقتهم على أن النقابة تعمل على أنشاء قاعدة بيانات لمنتسبيها          % 27.9نسبته  

 .كانوا من المحايدين% 28.9 أما ما نسبته ،ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك

  

ابدوا موافقتهم على أن النقابـة      % 37.1جدول من خالل معطياته أن غالبية المبحوثين وبنسبة         يوضح ال 

ابدوا موافقتهم  % 8.6 وما نسبته    ،تشكل اإلطار المرجعي الذي يجمع األخصائيين االجتماعيين والنفسيين       

ر المرجعي الذي   ابدوا معارضتهم على أن النقابة تشكل اإلطا      % 23.2 بالمقابل ما نسبته     .بشدة على ذلك  

 في حين   ،ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك    % 9.6 وما نسبته    ،يجمع األخصائيين االجتماعيين والنفسيين   

   .التزموا الحياد% 21.4أن ما نسبته 
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ابـدوا  % 32.5يتضح من خالل نتائج الجدول أن غالبية أفراد العينة الذين شملهم االستطالع وبنـسبة               

ابـدوا  % 5 ومـا نـسبته      ،اهم في توطيد العالقات االجتماعية بين منتسبيها      موافقتهم على أن النقابة تس    

ابدوا معارضتهم على أن النقابة تساهم في توطيـد         % 28.2 بالمقابل ما نسبته     .موافقتهم بشدة على ذلك   

 أما مـا نـسبته      .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك    % 8.9 وما نسبته    ،العالقات االجتماعية بين منتسبيها   

 .انوا من المحايدينك% 25.4
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األعداد والنسب المؤية النجازات نقابة األخصائيين االجتماعيين والنفسيين على مستوى          : 4.5ملحق  

  مهنة العمل االجتماعي

  

 الفقرات  الرقم
  موافق

 بشدة
 معارض محايد موافق

  معارض

 بشدة

1  
تلعب النقابة دورا فاعال فـي رفـع        

  مكانة مهنة العمل االجتماعي 

24  
8.6%  

111  
39.6%  

75  
26.8%  

52  
18.6%  

18  
6.4%  

2  
تساهم النقابة في صياغة سياسات من      

  شأنها تطوير مهنة العمل االجتماعي

20  
7.1%  

104  
37.1%  

88  
31.4%  

57  
20.4%  

11  
3.9%  

3  
تضع النقابات آليات واضحة لتطوير     

  مهنة العمل في الميدان االجتماعي 

20  
7.1%  

84  
30%  

88  
31.4%  

79  
28.2%  

9  
3.2%  

4  
تسعى النقابة بشكل فاعل لتنظيم مهنة      

  العمل االجتماعي 

19  
6.8%  

91  
32.5%  

80  
28.6%  

73  
26.1%  

17  
6.1%  

5  
تستطيع النقابة تغيير النظرة نحو مهنة      

  العمل االجتماعي األفضل 

36  
12.9%  

115  
41.1%  

65  
23.2%  

51  
18.2%  

13 
4.6%  

6  

تعمل النقابة بشكل جاد إلخراج قانون      

هنة للعاملين فـي الحقـل      مزاولة الم 

  االجتماعي إلى حيز الوجود 

25  
8.9%  

114  
40.7%  

74  
26.4%  

51  
18.2%  

16 
5.7%  

7  

تساهم النقابة في زيادة الوعي بأهمية      

العمل االجتماعي من خالل التواصل     

  مع وسائل اإلعالم 

24  
8.6%  

74  
26.4%  

86  
30.7%  

73  
26.1%  

23 
8.2%  

8  

بأهمية تعمل النقابة على زيادة الوعي      

العمل االجتماعي من خالل التواصل     

  مع مؤسسات المجتمع األخرى 

23  
8.2%  

99  
35.4%  

73  
26.1%  

69  
24.6%  

16  
5.7%  

  

ابدوا مـوافقتهم علـى أن      % 39.6يوضح الجدول من خالل معطياته أن غالبية مجتمع البحث وبنسبة           

ابدوا موافقتهم بـشدة    % 8.6ما نسبته    و ،النقابة تلعب دورا فاعال في رفع مكانة مهنة العمل االجتماعية         

ابدوا معارضتهم على أن النقابة تلعب دوراً فاعال فـي رفـع            % 18.6 في حين أن ما نسبته       .على ذلك 

% 26.8 أما ما نسبته     .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك    % 6.4 وما نسبته    ،مكانة مهنة العمل االجتماعي   

  .التزموا الحياد
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ابدوا موافقتهم علـى    % 37.1ة أفراد العينة الذين شملهم االستطالع وبنسبة        تشير نتائج الجدول أن غالبي    

ابـدوا  % 7.1 وما نسبته    ،أن النقابة تساهم في صياغة سياسات من شأنها تطوير مهنة العمل االجتماعي           

ابدوا معارضتهم على أن النقابة تساهم في صـياغة  % 20.4 بالمقابل ما نسبته .موافقتهم بشدة على ذلك   

أما  ،ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك    % 3.9 وما نسبته    ،ات من شأنها تطوير مهنة العمل االجتماعي      سياس

 .التزموا الحياد% 31.4ما نسبته 

  

ابدوا موافقتهم على أن النقابة تضع      % 30يتضح من خالل نتائج الجدول أن غالبية المستطلعين وبنسبة          

ابدوا موافقتهم بشدة علـى     % 7.1 وما نسبته    ،جتماعيآليات واضحة لتطوير مهنة العمل في الميدان اال       

ابدوا معارضتهم على أن النقابة تضع آليات واضـحة لتطـوير مهنـة    % 28.2 بالمقابل ما نسبته   .ذلك

 في حين أن ما نسبته      .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك    % 3.2 وما نسبته    ،العمل في الميدان االجتماعي   

 .كانوا من المحايدين% 31.4

  

ابدوا موافقتهم على أن النقابة تسعى      % 32.5ن من خالل نتائج الجدول أن غالبية المبحوثين وبنسبة          يتبي

 بالمقابل ما   .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك    % 6.8 وما نسبته    ،بشكل فاعل لتنظيم مهنة العمل االجتماعي     

 ومـا   ،لعمل االجتماعي ابدوا معارضتهم على أن النقابة تسعى بشكل فاعل لتنظيم مهنة ا          % 26.1نسبته  

 .كانوا من المحايدين% 28.6 في حين أن ما نسبته .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك% 6.1نسبته 

  

ابدوا موافقتهم على أن النقابـة      % 41.1نالحظ من خالل نتائج الجدول أن غالبية مجتمع البحث وبنسبة           

ابدوا موافقتهم بشدة على    % 12.9سبته   وما ن  ،تستطيع تغيير النظرة نحو مهنة العمل االجتماعي لألفضل       

ابدوا معارضتهم على أن النقابة تستطيع تغيير النظرة نحو مهنة العمل           % 18.2 بالمقابل ما نسبته     .ذلك

التزمـوا  % 23.2 في حين أن ما نسبته       ،ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك    % 4.6 وما نسبته    ،االجتماعي

   .الحياد

  

ابدوا موافقتهم علـى أن النقابـة       % 40.7 غالبية المستطلعين وبنسبة     يستدل من خالل نتائج الجدول أن     

 ومـا   ،تعمل بشكل جاد إلخراج قانون مزاولة المهنة للعاملين في الحقل االجتماعي إلى حيـز الوجـود               

ابدوا معارضتهم على أن النقابة     % 18.2 بالمقابل ما نسبته     .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك    % 8.9نسبته  

 ومـا   ،اد إلخراج قانون مزاولة المهنة للعاملين في الحقل االجتماعي إلى حيـز الوجـود             تعمل بشكل ج  

  .كانوا من المحايدين% 26.4 في حين أن ما نسبته .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك% 5.7نسبته 
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ابدوا موافقتهم على أن النقابـة      % 26.4يوضح الجدول من خالل معطياته أن غالبية المبحوثين وبنسبة          

 ومـا نـسبته   ،ساهم في زيادة الوعي بأهمية العمل االجتماعي من خالل التواصل مع وسائل اإلعـالم       ت

ابدوا معارضتهم على أن النقابة تساهم      % 26.1 بالمقابل ما نسبته     .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك    % 8.6

% 8.2 نـسبته     ومـا  ،في زيادة الوعي بأهمية العمل االجتماعي من خالل التواصل مع وسائل اإلعالم           

  .التزموا الحياد% 30.7أما ما نسبته  ،ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك

  

ابـدوا  % 35.4يتضح من خالل نتائج الجدول أن غالبية أفراد العينة الذين شملهم االستطالع وبنـسبة               

موافقتهم على أن النقابة تعمل على زيادة الوعي بأهمية العمل االجتماعي من خـالل التواصـل مـع                  

% 24.6 بالمقابل ما نسبته     ،ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك    % 8.2 وما نسبته    ،ؤسسات المجتمع األخرى  م

ابدوا معارضتهم على أن النقابة تعمل على زيادة الوعي بأهمية العمل االجتماعي من خالل التواصـل                

ـ    .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلـك     % 5.7 وما نسبته    ،مع مؤسسات المجتمع اإلداري    ا نـسبته    أمـا م

 .كانوا من المحايدين% 26.1
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األعداد والنسب المؤية آلفاق تطوير الدور التنموي لنقابة األخـصائيين االجتمـاعيين            : 5.5ملحق  

  والنفسيين

  

 الفقرات  الرقم
  موافق

 بشدة
 معارض محايد موافق

معارض 

 بشدة

1  
تقليل اعتماد النقابة علـى مـصادر       

  الدخل الخارجي 

58  
20.7%  

114  
40.7%  

52  
18.6%  

50  
17.9%  

6  
2.1%  

2  
سعي النقابة إليجاد مـصادر تمويـل       

  ذاتية ومحلية 

79  
28.2%  

143  
51.1%  

39  
13.9%  

14  
5%  

5  
1.8%  

3  

تطبيق مفهوم الشفافية المالية في عمل      

النقابة من خالل عرض الميزانيـات      

  للجمهور 

100  
35.7%  

105  
37.5%  

48  
17.1%  

20  
7.1%  

7  
2.5%  

  جهيزات مكتبية حديثة توفير النقابة لت  4
93  
33.2%  

121  
43.2%  

36  
12.9%  

27  
9.6%  

3  
1.1%  

5  
استقدام النقابة للكفاءات المتخصـصة     

  التي تنقصها 

96  
34.3%  

121  
43.2%  

30  
10.7%  

25  
8.9%  

8  
2.9%  

6  

رفع النقابة مـن المـستوى المهنـي        

لمنتسبيها من خالل عقد برامج تدريب      

  فعالة 

105  
37.5%  

119  
42.5%  

27  
9.6%  

23  
8.2%  

6 
2.1%  

7  
استحضار النقابة لمدربين ذوي كفاءة     

  عند عقد لقاءات التدريب لمنتسبيها 

109  
38.9%  

121  
43.2%  

22  
7.9%  

24  
8.6%  

4 
1.4%  

8  
رفع النقابة للـوعي بأهميـة العمـل        

  النقابي لدى منتسبيها 

110  
39.3%  

110  
39.3%  

34  
12.1%  

22  
7.9%  

4  
1.4%  

9  
الديمقراطية من  ترسيخ النقابة لمفهوم    

  خالل إجراء انتخابات بشكل دوري 

106  
37.6%  

116  
41.4%  

34  
12.1%  

17  
6.1%  

7  
2.5%  

10  

تفعيل التواصـل مـا بـين النقابـة         

وقاعدتها مـن خـالل االجتماعـات       

  المنتظمة 

101  
36.1%  

109  
38.9%  

37  
13.2%  

23  
8.2%  

10  
3.6%  

11  

أن تأخذ النقابة بعين االعتبـار آلراء       

نـد التخطـيط للبـرامج      منتسبيها ع 

  المستقبلية 

107  
38.2%  

117  
41.8%  

29  
10.4%  

16  
5.7%  

11  
3.9%  

12  
أن تهتم النقابة بشكل مستمر بـالهموم       

  والمشاكل المهنية التي تواجه قاعدتها 

103  
36.8%  

112  
40%  

35  
12.5%  

21  
7.5%  

9  
3.2%  
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 الفقرات  الرقم
  موافق

 بشدة
 معارض محايد موافق

معارض 

 بشدة

13  
وضع النقابة لمقترحات مـن شـأنها       

  حماية حقوق منتسبيها مهنياً 

108  
38.6%  

115  
41.1%  

24  
8.6%  

23  
8.2%  

10  
3.6%  

14  

أن تشكل النقابـة أداة ضـغط علـى         

المؤسسة التشريعية لتطوير العمل في     

  الحقل االجتماعي 

118  
42.1%  

103  
36.8%  

35  
12.5%  

17  
6.1%  

7  
2.5%  

15  
أن تعمل النقابة علـى عقـد نـدوات         

  تثقيفية لمنتسبيها خارج إطار المهنة 

108  
38.6%  

125  
44.6%  

20  
7.1%  

20  
7.1%  

7  
2.5%  

16  
تتعاون النقابة مع مؤسسات المجتمـع      

  المدني في سبيل تطوير العمل النقابي 

97  
34.6%  

126  
45%  

35  
12.5%  

12  
4.3%  

10  
3.6%  

17  
تطبيق النقابة للشفافية في تعاملها مع      

  منتسبيها بمختلف المجاالت 

109  
38.9%  

112  
40%  

31  
11.1%  

20  
7.1%  

8  
2.9%  

18  
أن تمارس النقابة للمهنية في عملهـا       

  النقابي 

108  
38.6%  

118  
42.1%  

33  
11.8%  

14  
5%  

7  
2.5%  

19  
استقاللية عمل النقابـة بعيـدا عـن        

  العالقات الشخصية 

128  
45.7%  

100  
35.7%  

26  
9.3%  

15  
5.4%  

11  
3.9%  

  

بـأن علـى    افقتهم  ابدوا مو % 40.7يوضح الجدول من خالل معطياته أن غالبية مجتمع البحث وبنسبة           

ابـدوا  % 20.7 وما نسبته    ، على التقليل من اعتمادها على مصادر التمويل الخارجي        العملالنقابة  على  

 علـى تقليـل   بأن تعمـل النقابـة  ابدوا معارضتهم % 17.9 بالمقابل ما نسبته .موافقتهم بشدة على ذلك  

  كانوا من المحايدين % 18.6  في حين أن ما نسبته.اعتمادها على مصادر التمويل الخارجي

  

 علـى ابدوا موافقتهم   % 51.1تشير نتائج الجدول أن غالبية أفراد العينة الذين شملهم االستطالع وبنسبة            

 .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك    % 28.2 وما نسبته    ،تسعى إليجاد مصادر تمويل ذاتية ومحلية     ان  النقابة  

 ،تسعى إليجاد مصادر تمويل ذاتية ومحليـة      ان  نقابة   ال بأن على ابدوا معارضتهم   % 5بالمقابل ما نسبته    

 .التزموا الحياد% 13.9 في حين أن ما نسبته .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك% 1.8وما نسبته 

  

النقابـة   ان علـى  ابدوا موافقتهم   % 37.5يتضح من خالل نتائج الجدول أن غالبية المستطلعين وبنسبة          

ابدوا % 35.7 وما نسبته    ،ملها من خالل عرض الميزانيات للجمهور     ق مفهوم الشفافية المالية في ع     يتطب

ـ النقابـة تطب   بأن على ابدوا معارضتهم   % 7.1 بالمقابل ما نسبته     .موافقتهم بشدة على ذلك    ق مفهـوم   ي
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ابـدوا معارضـتهم    % 2.5الشفافية المالية في عملها من خالل عرض الميزانيات للجمهور، وما نسبته            

 .كانوا من المحايدين% 17.1 نسبته  أما ما.ذلكبشدة على 

  

 علـى   العملالنقابة  بأن على   ابدوا موافقتهم   % 43.2يتبين من خالل نتائج الجدول أن غالبية المبحوثين         

 بالمقابل ما نسبته    .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك    % 33.2 وما نسبته    الحديثة،توفير التجهيزات المكتبية    

 ومـا نـسبته     ،عمل على توفير التجهيزات المكتبية الحديثـة      قابة ال على الن ابدوا معارضتهم بأن    % 9.6

 .التزموا الحياد% 12.9ما نسبته أما  ،ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك% 1.1

  

على النقابة  أن  بابدوا موافقتهم   % 43.2نالحظ من خالل نتائج الجدول أن غالبية مجتمع البحث وبنسبة           

 بالمقابـل   .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك    % 34.3 وما نسبته    ،صهاكفاءات المتخصصة التي تنق   استقدام ال 

 وما نسبته   ،كفاءات المتخصصة التي تنقصها   ام ال ستقدبأن على النقابة ا   ابدوا معارضتهم   % 8.9ما نسبته   

 .كانوا من المحايدين% 10.7 أما ما نسبته .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك% 2.9

  

عليهـا   النقابة   بأنابدوا موافقتهم   % 42.5 غالبية المستطلعين وبنسبة     يستدل من خالل نتائج الجدول أن     

ابدوا مـوافقتهم   % 37.5 وما نسبته    ،رفع المستوى المهني لمنتسبيها من خالل عقد برامج تدريب فعالة         

 المـستوى   ان تقوم برفع  النقابة  على  ابدوا معارضتهم على أن     % 8.2 بالمقابل ما نسبته     ،بشدة على ذلك  

 .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك    % 2.1 وما نسبته    ،منتسبيها من خالل عقد برامج تدريب فعالة      المهني ل 

 التزموا الحياد % 9.6أما ما نسبته 

  

 على النقابـة    ابدوا موافقتهم أن  % 43.2يوضح الجدول من خالل معطياته أن غالبية المبحوثين وبنسبة          

ابدوا موافقتهم بـشدة علـى      % 38.9 وما نسبته    ،هار مدربين ذو كفاءة عند عقد لقاءات لمنتسبي       استحضا

 لمدربين ذوي كفاءة عند عقد      ان على النقابة استحضار   ابدوا معارضتهم   % 8.6 بالمقابل ما نسبته     .ذلك

 في حين أن مـا نـسبته        .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك    % 1.4 وما نسبته    ،لقاءات التدريب لمنتسبيها  

 .التزموا الحياد% 7.9

  

ابـدوا  % 39.3الل نتائج الجدول أن غالبية أفراد العينة الذين شملهم االستطالع وبنـسبة             يتضح من خ  

% 39.3 وما نسبته    ، على رفع الوعي بأهمية العمل النقابي لدى منتسبيها        العمل النقابة   بأن على موافقتهم  

علـى النقابـة    ابدوا معارضتهم على أن     % 7.9 بالمقابل ما نسبته     .أيضا ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك     

ابدوا معارضـتهم بـشدة     % 1.4 وما نسبته    ، على رفع الوعي بأهمية العمل النقابي لدى منتسبيها        العمل

  .كانوا من المحايدين% 12.1 أما ما نسبته .على ذلك
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 النقابـة    على ابدوا موافقتهم أن  % 41.4نالحظ من خالل نتائج الجدول أن غالبية مجتمع البحث وبنسبة           

ابـدوا  % 37.9 ومـا نـسبته      ،م الديمقراطية من خالل إجراء انتخابات بشكل دوري       على ترسيخ مفهو  

 على ترسـيخ    العمل النقابة   ان على ابدوا معارضتهم   % 6.1بالمقابل ما نسبته    . موافقتهم بشدة على ذلك   

ابدوا معارضـتهم بـشدة     % 2.5 وما نسبته    ،مفهوم الديمقراطية من خالل إجراء انتخابات بشكل دوري       

 .التزموا الحياد% 12.1 في حين أن ما نسبته .على ذلك

  

ان علـى النقابـة     ابدوا موافقتهم   % 38.9يستدل من خالل نتائج الجدول أن غالبية المستطلعين وبنسبة          

ابدوا % 36.1 وما نسبته    ، وقاعدتها من خالل االجتماعات المنتظمة     بينهاتفعيل للتواصل ما    العمل على   

تفعيـل   ان على النقابة العمل علـى     ابدوا معارضتهم   % 8.2ابل ما نسبته     بالمق .موافقتهم بشدة على ذلك   

ابـدوا معارضـتهم    % 3.6 وما نسبته    ،اعدتها من خالل االجتماعات المنتظمة    التواصل ما بينها وبين ق    

 .التزموا الحياد% 13.2 أما ما نسبته .بشدة على ذلك

  

النقابـة    علـى ابدوا موافقتهم أن% 41.8بة يتبين من خالل نتائج الجدول أن غالبية مجتمع البحث وبنس    

ابدوا موافقتهم  % 38.2 وما نسبته    ، بعين االعتبار آلراء منتسبيها عند التخطيط للبرامج المستقبلية        االخذ

ذ بعـين االعتبـار آلراء      االخالنقابة  على  ابدوا معارضتهم أن    % 5.7 بالمقابل ما نسبته     .بشدة على ذلك  

 في حـين   .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك    % 3.9 وما نسبته    ،مج المستقبلية منتسبيها عند التخطيط للبرا   

 .كانوا من المحايدين% 10.4أن ما نسبته 

  

 االهتمامابدوا موافقتهم على أن النقابة      % 40يتضح من خالل نتائج الجدول أن غالبية المبحوثين وبنسبة          

ابدوا مـوافقتهم بـشدة     % 36.8 وما نسبته    ،بشكل مستمر بالهموم والمشاكل المهنية التي تواجه قاعدتها       

 بشكل مـستمر بـالهموم      ان على النقابة االهتمام   ابدوا معارضتهم   % 7.5 بالمقابل ما نسبته     .على ذلك 

 أما ما نسبته    .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك    % 3.2 وما نسبته    ،والمشاكل المهنية التي تواجه قاعدتها    

  .التزموا الحياد% 12.5

  

ابدوا موافقتهم على أن النقابة تضع مقترحات       % 41.1لجدول أن غالبية المستطلعين وبنسبة      تشير نتائج ا  

 بالمقابل مـا    .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك    % 38.6 وما نسبته    ،من شأنها حماية حقوق منتسبيها مهنياً     

 ،ها مهنيـاً  ابدوا معارضتهم على أن النقابة تضع لمقترحات من شأنها حماية حقوق منتسبي           % 8.2نسبته  

  .كانوا من المحايدين% 8.6 في حين أن ما نسبته .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك% 3.6وما نسبته 
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ابـدوا  % 42.1نـسبة   من خالل نتائج الجدول أن غالبية أفراد العينة الذين شملهم االستطالع وب            يستدل

 لتطوير العمـل فـي الحقـل        ل أداة ضغط على المؤسسة التشريعية     يالنقابة تشك على   أن   موافقتهم بشدة 

ان ابدوا معارضتهم   % 6.1 بالمقابل ما نسبته     .ابدوا موافقتهم على ذلك   % 36.8 وما نسبته    ،االجتماعي

 وما نـسبته    ،ل أداة ضغط على المؤسسة التشريعية لتطوير العمل في الحقل االجتماعي          ي النقابة تشك  على

  .التزموا الحياد% 12.5بته  في حين أن ما نس.ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك% 2.5

  

  علـى  ابدوا مـوافقتهم أن   % 44.6يوضح الجدول من خالل معطياته أن غالبية مجتمع البحث وبنسبة           

ابدوا مـوافقتهم  % 38.6 وما نسبته ، على عقد ندورات تثقيفية لمنتسبيها خارج إطار المهنة العملالنقابة  

عمل على عقد ندوات تثقيفية      على النقابة ال   تهم أن ابدوا معارض % 7.1 بالمقابل ما نسبته     .بشدة على ذلك  

 في حين أن ما نسبته      .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك    % 2.5 وما نسبته    ،لمنتسبيها خارج إطار المهنة   

  .كانوا من المحايدين% 7.1

  

على ابدوا موافقتهم أن    % 45تشير نتائج الجدول أن غالبية أفراد العينة الذين شملهم االستطالع وبنسبة            

ابـدوا  % 34.6 وما نسبته    ،اون مع مؤسسات المجتمع المدني في سبيل تطوير العمل النقابي         التعالنقابة  

تعـاون مـع    ال النقابـة     على ابدوا معارضتهم أن  % 4.3 في حين أن ما نسبته       .موافقتهم بشدة على ذلك   

معارضتهم بشدة على   ابدوا  % 3.6 وما نسبته    ،مؤسسات المجتمع المدني في سبيل تطوير العمل النقابي       

 .التزموا الحياد% 12.5 أما ما نسبته .ذلك

  

النقابة تطبيق  على  ابدوا موافقتهم أن    % 40يتضح من خالل نتائج الجدول أن غالبية المستطلعين وبنسبة          

 .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلـك   % 38.9 وما نسبته    ،الشفافية في تعاملها مع منتسبيها بمختلف المجاالت      

ق الشفافية في تعاملهـا مـع منتـسبيها         يالنقابة تطب على  ابدوا معارضتهم أن    % 7.1ما نسبته   بالمقابل  

كانوا مـن  % 11.1 أما ما نسبته .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك% 2.9 وما نسبته ،بمختلف المجاالت 

 .المحايدين

  

 النقابـة   ان علـى  م  ابدوا مـوافقته  % 42.1يتبين من خالل نتائج الجدول أن غالبية المبحوثين وبنسبة          

 بالمقابل ما نسبته    .ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك    % 38.6 وما نسبته    ،المهنية في عملها النقابي   ممارسة  

ابـدوا  % 2.5 ومـا نـسبته      ،المهنية في عملها النقـابي    ممارسة   النقابة   ان على ابدوا معارضتهم   % 5

 .الحيادالتزموا % 11.8 في حين أن ما نسبته .معارضتهم بشدة على ذلك
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النقابـة   ان علـى  ابدوا موافقتهم بشدة    % 45.7نالحظ من خالل نتائج الجدول أن غالبية مجتمع البحث          

 .ابـدوا مـوافقتهم علـى ذلـك    % 35.7 وما نسبته    ، في عملها بعيداً عن الخالفات الشخصية      االستقالل

ا بعيـداً عـن الخالفـات        في عمله  االستقالل النقابة   ان على ابدوا معارضتهم   % 5.4بالمقابل ما نسبته    

  .كانوا من المحايدين% 9.3 أما ما نسبته .ابدوا معارضتهم بشدة على ذلك% 3.9 وما نسبته .الشخصية
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