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 اإلهداء

 هػذ  إتمػاـ بينهػا مػف كالتػي ،الكثيػرة نعمػه مػف عمػيٌ  أنعػـ مػا ىعمػ لػه أهػؿ هك بما عميه كأثني ،اهلل أحمد
ـٍ  شىكىٍرتيـٍ  لىًئف: ) تعالى بقكله عمبلن  كذلؾ الدراسة  7 آية إبراهيـ سكرة( ألىًزيدىنَّكي

الػى ..أعطػاني كلػـ يػزؿ يعطينػي بػبل حػدكد  مػف إلػى كنبراسي الذم ينيػر دربػي .. .. قدكتي األكلى إلى
 . العزيز ديوال إلى..  اهلل ذخرا لي.. أدامه  مف رفعت رأسي عاليا افتخارا به

الػى ... الػى شػترتي التػي ال تػذبؿ ...التي رانػي قمبهػا قبػؿ عينيهػا، كحيػنتني أحشػاؤها قبػؿ يػديها  إلى
لى مف تتسابؽ الك ..الظؿ الذم اكم اليه في كؿ حيف . . الػى .. ممات لتخرج معبرة عػف مكنػكف ذاتهػاكا 

الهمػـك أسػبف فػي بحػر حنانهػا كعنػدما تكسػكني  ... عانت الصعاب ألصؿ إلى ما أنػا فيػهمف عممتني ك 
 ... الحبايػب أغمػى إلػى تراحػي بمسػـ كحنانهػا ،نتاحي سر دعاؤها كاف مف إلى ... ليخفؼ مف آالمي

 . الحبيبة أمي

. قػدـ لػي الكثيػر فػي صػكر مػف صػبر ... فكاف السند كالعطاء ..أركع مف تسد الحب بكؿ معانيه  لىإ
. الػى مػف شػاطرني .. الػى رفيػؽ دربػي ... اهلل بعػد ذمكمبل كقكتي دم.. الى سن.. كمحبة .. كأمؿ ...

ــالي لػػى إ ...بػػؿ سػػ عيش الشػػكر معػػؾ دائمػػان  ... لػػف أقػػكؿ شػػكرا ... لحظػػات النتػػاح كالفػػرح زوجــي الل
 " ."شادي

 الى الشمكع التػي تنيػر لػي الطريػؽ ... حكلي تكهتت التي القناديؿ لىإ.. .المحبة التي ال تنيب  لىإ
. الػػذيف شػػتعكني ككاصػػمك العطػػاء .. "متػػدم، عمػػي، نهيػػؿ، معػػالي، منتصػػر معتػػز، " وأخــواتي إخــوتي

 دكف مقابؿ.

 رسالة.صاحب الفيؿ األكؿ في إعداد هذ  ال شاهر العالكؿإلى حيرة الدكتكر 

حيػرة  ـعمػى رأسػهك  القػدسفػي تامعػة  المسػتدامة معهػد التنميػة تميع مف تتممذت عمى أيػديهـ فػي إلى
 لمعهد.عميد ا الدكتكر عزمي األطرش

    لهـ تميعان أهدم ثمرة تهدم ،،،..  دربنا لينير فكر  حصيمة مف كأعطى ،المنابر عمى كقؼ مف إلى

 الدبابسة عمي محمد إيماف   
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 ــرارــــإقـ

 

 ،أقر أنا معدة الرسالة أنها قدمت لتامعة القدس، لنيؿ درتة الماتستير، كأنها نتيتة أبحاثي الخاصة

رتة عميا د ةليه حيثما كرد، كأف هذ  الرسالة أك أم تزء منها لـ يقدـ لنيؿ أيإشارة اإلو  باستثناء ما تـ

 تامعة أك معهد آخر. ةألي

 

 ...................................التوقيع
 

  إيمان محمد عمي الدبابسة

 م2017/ 10/6:التاريخ
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 تقديرشكر و

الرسالة، مع رتائي أف يتقبمه مني كيتعمه خالصان  مكالم كخالقي الذم مف عمي بإتماـ هذ  ،أشكر اهلل
 لكتهه الكريـ. 

 َوَأْدِخْمِني َتْرَضاهُ  َصاِلًحا َأْعَملَ  َوَأنْ  َواِلَديَّ  َوَعَمى َعَميَّ  َأْنَعْمتَ  الَِّتي ِنْعَمَتكَ  َأْشُكرَ  َأنْ  َأْوزِْعِني َرب  "
اِلِحينَ  ِعَباِدكَ  ِفي ِبَرْحَمِتكَ   (.91" )النمؿ: الصَّ

تزيؿ الشكر كالعرفاف الى مف كاف له الفيؿ بعد اهلل في اخراج هذ  الرسالة بصكرتها بداية أتقدـ ب
الذم لػـ يػدخر تهدان في إرشادم كتكتيهي  ،شاهر العالكؿ الدكتكرالرسالة ممشرؼ عمى ، ال الحالية

ء سخيا في عممه ، الذم كتدت فيه أستاذا فايبل معطارسالةمنذ بداية كتابة الكممات األكلى في ال
خير التػزاء  اهللفتزا   ،كخمقه، بذؿ التهد كالرأم السديد الذم ساعدني في تخطي الكثير مف الصعاب

كالشكر التزيؿ إلى معهد التنمية المستدامة في تامعة القدس، كعمى رأسه الدكتكر  ،في الدنيا كاآلخرة
 عزمي األطرش، عميد المعهد.

التدريس بمعهد التنمية بتامعة القدس كأخص بالذكر الدكتكر عبد كما أتقدـ بالشكر ألعياء هيئة 
 الكهاب الصباغ عمى ما قدـ مف تهد كمعرفة كمساعدة عممية، فمهـ تميعا خالص الشكر كالتقدير.

 محمد أبك فنكفكالشكر التزيؿ إلى كؿ مف ساهـ في إنتاح هذ  الٌدراسة مف الميدىٌقؽ المغكم، د. 
 لذيف قامكا بتحكيـ أداء الدراسة؛ مما أدل إلى االرتقاء بمصداقيتها.ا ،كأعياء لتنة التحكيـ

، الذيف مثمكا متتمع الٌدراسة، كأشكر كؿ مف ساعدني  تميع العامميف في التامعات الفمسطينيةكأشكر 
 في إنتاز هذ  الدراسة.

 

 

 الدبابسة عمي محمد إيمان
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 مصطلحات الدراسة

 الحيػاة تػكدة تحسػيف فػي الفمسػطينية التامعػات فػي العػامميف بػةنقا دكرتبحث هذ  الٌدراسة فػي مكيػكع 

كقػػد كردت مفػػاهيـ كمصػػطمحات تخػػدـ هػػذ  الٌدراسػػة، كلهػػذ  المفػػاهيـ كالمصػػطمحات  ،لمعػػامميف الكظيفيػػة

 :اآلتية تعريفات نظرية كأخرل إترائية، كقد تـ اعتماد التعريفات

ـــة ـــاممين نقاب  المؤسسػػػات فػػػي عممهػػػـ، عػػػف مرتبػػػات أك أتػػػكرا يتقايػػػكف مػػػف تيػػػـ منظمػػػات هػػػي :الع

 دالؿ، أبػك) اإلنتػاج كزيػادة المشتركة، مصالحهـ عف لمدفاع الكاحدة الطبيعة ذات كالهيئات

2010.) 

 حقػػكؽ لػػديهـ العػػامميف مػػف متمكعػػة بػػيف اتفػػاؽ خػػبلؿ مػػف يػػتـ قػػانكني إطػػار نقابػػة العػػامميف إترائيػػان هػػي

 .عيائهاأ مصالف تحقيؽ بقصد كاحدة مهنة في كيعممكف كسياسية مدنية

 تستهدؼ التي كالمستمرة المخططة المتكاممة العمميات مف متمكعة هي :الوظيفية الحياة جودة

 الشخصية كحياتهـ لمعامميف الكظيفية الحياة في تؤثر التي التكانب مختمؼ تحسيف

 (.2011 الهنداكم،)

 لهػػػـ تػػػكفر بحيػػػث ةمعينػػػ هنػػػةم تكفرهػػػا التػػػي العكامػػػؿ مػػػف متمكعػػػة تػػػكدة الحيػػػاة الكظيفيػػػة إترائيػػػان هػػػي

 .كالصحية كاالقتصادية االتتماعية الناحية مف االستقرار

 رفع في كتساهـ ،كاستقرار  البشرم السمكؾ استمرار كراء تقؼ التي الحاتات هك : الوظيفي االستقرار

 المقدمة الخدمة نكعية كتحسيف اإلنتاتية، كزيادة األداء، مستكل كتحسيف المعنكية، الركح

 (.2002 رايرة،الص)

 مػػف األساسػػية حاتاتػػه لػػه تمبػػي التػػي بػػالمميزات التمتػػع عمػػى الفػػرد قػػدرة ان هػػكيػػإترائ الػػكظيفي االسػػتقرار

 .بها يعمؿ التي الكظيفة خبلؿ
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 ملخصال

 الحيػاة تػكدة تحسػيف فػي الفمسػطينية التامعػات فػي العػامميف نقابة دكر عمىالتعرؼ  إلىالدراسة  هدفت

 الكصػػفي،  المػػنه  الحاليػػة الدراسػػة اسػػتخدمت كأهػػدافها الٌدراسػػة طبيعػػة إلػػى سػػتنادان اك ، لمعػػامميف الكظيفيػػة

كتحقيقػػان لهػػذا الهػػدؼ طػػكرت الباحثػػة اسػػتبانة تككنػػت مػػف ثبلثػػة أقسػػاـ رئيسػػة: اشػػتمؿ القسػػـ األكؿ عمػػى 

( 18فػي ) لمعػامميف الكظيفيػة الحيػاة تػكدة مؤشػراتمعمكمات عامة عف المبحكثيف، كيػـ القسػـ الثػاني 

كطبقػػػت أداة  ( فقػػػرة،25فػػػي ) لمعػػػامميف الػػػكظيفي االسػػػتقرار تحقيػػػؽكتنػػػاكؿ القسػػػـ الثالػػػث مقيػػػاس  ،فقػػػرة

، اختيػػػرت بالطريقػػػة الطبقيػػػة العشػػػكائية كبعػػػد تمػػػع كمكظفػػػة ان مكظفػػػ( 375الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة بمغػػػت )

 .(SPSSالبيانات عكلتت إحصائيان باستخداـ برنام  الرـز اإلحصائية لمعمكـ االتتماعية )

 تاء بدرتػة متكسػطة، حيػث بمػ   لمعامميف الكظيفية الحياة تكدة تحسيف متاؿ أفأظهرت نتائ  الدراسة 

كبينػػت النتػػائ  عػػدـ كتػػكد فػػركؽ دالػػة  ،(0.86) بمػػ  معيػػارمال نحػػراؼاالك  ،(2.96) الحسػػابي المتكسػػط

 لمعػػامميف الكظيفيػة الحيػاة تػػكدة تحسػيف فػي الفمسػػطينية التامعػات فػي العػػامميف نقابػة دكرإحصػائيان فػي 

قػػان دالػػػة ، بينمػػػا أظهػػرت الدراسػػة فرك العممػػي التحصػػيؿ العمميػػة، الخبػػػرة التػػنس، ات اآلتيػػة:متغيػػر مكفقػػان ل

 .التامعة، إليها تنتمي التي لمتامعة النقابة رئيس إحصائيان كفقان لمتغيرم

 به تقكـ الذم رالدك  حكؿ العامميف تكعية يتـ أفك  :أهمها كخرتت الدراسة بمتمكعة مف التكصيات

 نتازاتاإل عمى التعرؼ أتؿ مف كالعامميف النقابة أعياء بيف التكاصؿ يتـ أف، ك خدمتهـ في النقابة

 المهنية الحياة تحسيف أتؿ مف مستقبمية خطط إعداد عمى النقابات تعمؿ أف، ك تحقيقها يتـ التي

 المناسب التك بتكفير كطنيةال السمطة في المعنية التهات الباحثة تكصي، ك التامعات في لمعامميف

 .كته أكمؿ عمى بعممها العمالية النقابات تقكـ أف أتؿ مف ،تامة بحرية العمالية النقابات لعمؿ
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The role of workers syndicate of Palestinian universities in improving the 

hhquality of  workers professional life 

Prepared By: Iman mohammad Ali AL Dababsh 

Supervisor: Dr.Shaher Al-A'loul 

Abstract 

This study aimed to identify the role of the workers syndicate of Palestinian universities in 

improving the quality  of the workers job life.Based on the nature of the study and its 

objectives, the present study used the descriptive approach, To achieve this goal ,the 

researcher developed a questionnaire consisting of three main sections: 

The first section included general  information about the respondents. The second section 

quality indicators for the occupational life of workers in (18) paragraphs. The third section 

dealt with the measure of the stability of workers in (25) paragraphs. 

The study tool was applied to a sample of (375) employees(males and females) .This study 

was randomly selected and after collecting the data ,they were statistically treated by using 

Statistical  Packages for Social Sciences (SPSS). 

The results of the study showed that the field of improving the quality  of workers 

occupational life .The arithmetic average is (2.96) and the standard deviation is (0.86) . 

This indicates  that the quality of the working life of the workers as improved to a 

moderate degree.  

And  the results showed that there are no statistically  significant differences in the role of 

workers syndicate in Palestinian universities in improving the quality of workers careers 

according to gender variables, practical experience, educational attainment. While the 

study showed statistically significant differences according to variables of the head of the 

union of the university to which the university belongs. The study came out with a set of 

recommendations ,the most important of them is: 

There should be employees be made aware of the role played by the association in their 

service . 

And that should be communication between the workers and the members of the union in 

order to identify the achievements that are achieved. 

And that unions should prepare future plans to improve the professional life of university 

workers. 

The researcher recommends the concerned quarters in the Palestinian  National Authorities 

to provide the suitable atmosphere for the work of the trade unions in full  freedom so that 

they can do their job perfectly  .  
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 الفصل األول

 اإلطار العام لمدراسة
 

 المقدمة 1.1

 كيماف لآلخريف، األكاديمية الحرية احتراـ كاتب مثؿ التزامات معه حمؿي النقابية بالحريات التمتع

. المحظكرة األسس مف أم عمى تمييز دكف التميع كمعاممة المعارية، لآلراء السميمة المناقشة

 مف ألزمة درتة هك كاالستقبلؿ. العالي التعميـ مؤسسات استقبلؿ األكاديمية بالحرية التمتع كيتطمب

 كمعايير  ،األكاديمي لمعمؿ بالنسبة بفعالية القرارات العالي التعميـ مؤسسات تتخذ لكي الذاتي الحكـ

دارته  . أنشطة مف بذلؾ يرتبط كما ،كا 

 في النقابية الحركة عف ككذلؾ ،العالمية النقابية الحركة عف تتميز الفمسطينية النقابية الحركة إف

 ييمف الذم الفمسطيني القانكف يمف تديدة نقابات سلت سي المتاؿ تفتف الحركة فهذ  ،العربية البمداف

 نقابة، ايشكمك  أف كاحدة مؤسسة في يعممكف أك ةكاحد مهنة في كفيعمم ف كثر عماؿ لسبعة الحؽ

 أبك) الغربية اليفة في عيك ألؼ 40 النقابات هذ  كتيـ ،عمالية نقابة أربعيف تيـ الغربية فاليفة

 (.2010 دالؿ،
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 عمى يدؿ مما أحد، فيها يختمؼ كال ،التد حمؿم عمى تؤخذ مس لة النقابات حإصبل عمى العمؿ أف كما

 لك حد مكانتها لمنقابات يحفظ أف العامميف لتميع الحؽ يحفظ النقابات أعياء بيف ان حكار  هناؾ أف

 القانكف يمف يككف كتنظيمها النقابية الحرية عمى الحفاظ أفٌ ك  المحمي، المتتمع في المؤسسات

 القكانيف يمف تاء النقابي بالتنظيـ االلتزاـ أف كما الفمسطيني، الدستكر في تاء كما الفمسطيني

 يتعؿ الذم األمر ،النقابة أعياء اختيار في الحؽ ييمف مما ؛النقابات مف نقابة لكؿ الداخمية

 في كنزاهة شفافية هناؾ أف كما ،النقابي العمؿ في األفراد قبؿ مف بإتماع يتمتعكف النقابات أعياء

 يتـ التي الديمقراطية بسبب ظهرت كسياسية ثقافية تعددية هناؾ أفك  الفمسطيني، النقابي العمؿ

 سياسي بمكف النقابات تصب  أف يمكف ال أنهك  النقابة، أعياء انتخاب أثناء النقابات في ممارستها

 هناؾ أفٌ  عمى يدؿ مما الفمسطينية؛ النقابات أعياء داخؿ تعددية هناؾ بؿ فحسب، معيف أيديكلكتي

 الذم الفعاؿ بالدكر ان إيمان هناؾ أف كما النقابات، ألعياء المهني كالدكر السياسي الدكر بيف مةمكاء

 (.2010 كآخركف، النمرم) الكطف مستكل عمى النقابات به تقكـ

 ؿيدك  ،العامميف كعي عمى يدؿ مما العالـ، دكؿ في نقابية حركة ةك ي فمسطيف في النقابية الحركة قامت

 مف تنش  ال النقابية الحركة أف كما فمسطيف، في العاممة الطبقة به تتمتع ان اتتماعي ان كعي هناؾ أفٌ  عمى

 الحركات في  كالنمك الني  درتة أفك  فمسطيف، في العاممة الطبقة رأم عف تعبير هي إنما فراغ

 (.1995 إبراهيـ،) خرآ إلى بمد مف تختمؼ النقابية

 هذ  تاءت الصناعية الثكرة بعد كايطهاد ظمـ مف فيالعامم كقع عمى امى لً  رتظه العمالية النقابات فإ

 كانكا العمؿ أصحاب فكأ الفترة، تمؾ في العماؿ يعيشه الذم االيطهاد مف التخمص أتؿ مف الحركة

 يكف لـ نهأ كما ،صعبة معيشية ظركؼ في يعيشكف العماؿ فكاف ،الحدكد ألبعد العماؿ ييطهدكف
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 العمؿ أثناء العماؿ مف عامؿ أم بها يصاب أف يمكف إصابة عف تعكيض أك  ميفت أك عبلج هناؾ

 (.2010 العرقاف،)

 مف العامميف مستكل رفع عمى تعمؿ التي النقابية األهداؼ لتحقيؽ الكعي نشر عمى النقابات كتعمؿ

 مستكل قعر  عمى النقابات تعمؿ كما لمعمؿ، المهنية كالكفاية اتكاإلعبلن كالنشرات الدكرات خبلؿ

 ،الصحي المستكل عمى كالحفاظ ،العامميف كحماية ،المالي الدعـ خبلؿ مف مهنيان  مميفاالع

 الذم العاممة قةالطب منها تعاني التي المشكبلت حؿ خبلؿ مف كاالتتماعي ،كالسياسي ،كاالقتصادم

 .(2010 دالؿ، أبك) العمالية النقابات همكمها تحمؿت

 المؤسسػات سياسػات كتغييػر ،العمػاؿ أكياع تحسيف أتؿ مف اإلدارة ةمشارك مف النقابات تتاء لذلؾ

 يعتمػد التػي المحركػة القػكل باعتبػارهـ إلػيهـ كالنظػر ،العػامميف لػدل المعيشػية الظػركؼ تحسػيف أتؿ مف

 مكاتهػػة أتػػؿ مػػف ،العػػامميف مشػػاركة فػػي إداريػػة أسػػاليب اسػػتخداـ خػػبلؿ مػػف ينمػػك لكػػي المتتمػػع عميهػػا

 كآخػػػركف، النمػػػرم) خارتهػػػا أك بهػػػا يعممػػػكف التػػػي المؤسسػػػة داخػػػؿ فالعػػػاممك  بهػػػا يمػػػر التػػػي المشػػػكبلت

2010.) 

 مشكمة الدراسة 2.1

 ككذلؾ حقكقهـ في المطالبة اتؿ مف نقابي تسـ انتخاب عمى الفمسطينية التامعات في العامميف يعمؿ

 االقتصادم، أك ياالتتماع أك الصحي المستكل عمى كانت سكاء لمعامميف كظيفية حياة تكفير اتؿ مف

 كظيفػػػي اسػػػتقرار عمػػػى الحصػػػكؿ أتػػػؿ مػػػف لمعػػػامميف كظيفيػػػة حيػػػاة تػػػكفير عمػػػى تعمػػػؿ النقابػػػات أف كمػػػا

 ماليػة زمػاتأ الفمسػطينية التامعػات مػف العديػد تعػاني كمػا العامميف، قبؿ مف متميز اداء عمى لمحصكؿ

 فػي العػامميف لدل األمؿ يتعؿ مما ؛المختمفة الفمسطينية التامعات في العامميف بحقكؽ تعسؼ فأ تكاد
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 ؛حقػػكقهـ حمايػػة فػػي هػػـاأل السػػبيؿالػػكظيفي كاالسػػتقرار الػػكظيفي األمػػف لتحقيػػؽ انتخبكهػػا التػػي نقابػػاتهـ

 :اآلتي الرئيس السؤاؿ مف الدراسة تنطمؽ لذلؾ

 ."لمعاممين؟ الوظيفية الحياة جودة تحسين في الفمسطينية الجامعات في العاممين نقابة دور ما" 

 
رات الدراسة 3.1  مبر 

 :ارتكزت هذ  الدراسة عمى مبررات عديدة يمكف تمخيصها عؿ النحك اآلتي

 ،المطمكبػػة خػبلؿ السػنكات العشػرة األخيػػرةالدراسػة مػػف المكيػكعات العصػرية الحديثػة تعػد هػذ   .1

 .حياة كظيفية لمعامميف في التامعات الفمسطينيةدكر في تحقيؽ مف  ما لها ل

راسػػػة السػػػتثمارها فػػػي إعػػػادة بنػػػاء لرغبػػػة الذاتيػػػة لمبحػػػث فػػػي مكيػػػكع الدٌ تكلػػػدت لػػػدل الباحثػػػة ا .2

مف أتؿ تحقيؽ االستقرار الكظيفي لدل العامميف فػي التامعػات  الحياة الكظيفيةتطكير نكعية ك 

 .الفمسطينية

تػػػػكدة الحيػػػػاة الكظيفيػػػػة لػػػػدل العػػػػامميف فػػػػي نػػػػدرة األبحػػػػاث كالدراسػػػػات التػػػػي تناكلػػػػت مكيػػػػكع  .3

 محميان كعربيان. -الباحثة  مـعمى حد ع –التامعات

، نقابة العامميف في تحسيف تكدة الحياة الكظيفيػة نتاحأهـ المتغيرات التي تحقؽ  عمىرؼ التع .4

تحقيػػؽ حقػػكؽ العػػامميف فػػي التامعػػات  النقابػػة فػػي لتفعيػػؿ دكركمػػف ثػػـ اتخػػاذ القػػرارات المناسػػبة 

 .الفمسطينية

 
 أىمية الدراسة 4.1

 التامعػػػػات فػػػػي العػػػػامميف نقابػػػػة فعاليػػػػة كهػػػػك مهمػػػػان  مكيػػػػكعان  تبحػػػػث نهػػػػاكك  فػػػػي أهميػػػػة الٌدراسػػػػةع تنبػػػػ

 :عمى النحك اآلتي كهي  الفمسطينية،
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 األىمية النظرية:

 .، كمبادئهته، كأهميالعمؿ النقابيتسهـ الدراسة في تكييف مفهـك  .1

 سػطينية،الفم التامعػات فػي العامميف نقابة في الكظيفية الحياة تكدة بعادأتسهـ الدراسة في تكييف  .2

 .كالبرام  األهداؼ حيث مف

 دراسػة أكؿ ككنهػا الدراسة هذ  أهمية تبرز كما الفمسطينية، لممكتبة عممية مادة الدراسة هذ تييؼ  .3

 .الباحثةحد  عمـ عمى أتريت

 األىمية التطبيقية:

التػي لهػا  فػي التامعػات الفمسػطينيةتترل الدراسة عمى فئة مهمػة مػف المتتمػع، كهػي فئػة العػامميف  .1

 .دكر كبير في خدمة المتتمع الفمسطيني

 النقابػة فيهػا تقػكـ التػي الػكظيفي كاالستقرار الكظيفية الحياة تكدة عمى لمتعرؼ النتائ  مف االستفادة .2

 .النقابة عمؿ تقييـ إعادة في الدراسة هذ  نتائ  مف كاالستفادة ،التامعات في

تحسػيف تػكدة ليػة إنهػا ترشػدهـ آلحيػث  ،نقابػة العػامميف مهمة لصناع القرار في تكصيات الدراسة   .3

 .الحياة الكظيفية

تػكفير ألمػػف الػػكظيفي لمعػامميف مػػف خػػبلؿ تهػػكد العمػؿ التػػي تقػػكـ بػػه نقابػة العػػامميف فػػي التامعػػات  .4

 الفمسطينية

 
 أىداف الدراسة 5.1

 :إلى تحقيؽ األهداؼ اآلتيةتسعى الٌدراسة فإف هذ   ،في يكء مبررات الدراسة كأهميتها

 الكظيفيػػػة الحيػػػاة تػػػكدة تحسػػػيف فػػػي الفمسػػػطينية التامعػػػات فػػػي العػػػامميف نقابػػػة دكر عمػػػى التعػػػرؼ .1

 .لمعامميف
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 .الفمسطينية التامعات في لمعامميف الكظيفية الحياة تكدة مؤشرات عمى التعرؼ .2

 لمعامميف الكظيفي االستقرار تحقيؽ في الفمسطينية التامعات في العامميف نقابة دكر عمى التعرؼ .3

 االتتماعيػػػػػة الخػػػػدمات تقػػػػػديـ فػػػػي الفمسػػػػطينية التامعػػػػػات فػػػػي العػػػػامميف نقابػػػػػة دكر ىعمػػػػ التعػػػػرؼ .4

 .لمعامميف الكظيفي االستقرار لتحقيؽ كاالقتصادية

 لتحقيػػؽ الصػػحية الخػػدمات تقػػديـ فػػي الفمسػػطينية التامعػػات فػػي العػػامميف نقابػػة دكر عمػػى التعػػرؼ .5

 .لمعامميف الكظيفي االستقرار

 لتحقيػؽ االقتصػادية الخػدمات تقػديـ فػي الفمسػطينية التامعػات فػي مميفالعػا نقابة دكر عمى التعرؼ .6

 .لمعامميف الكظيفي االستقرار

 الحيػػاة تػػكدة تحسػػيف فػػي الفمسػػطينية التامعػػات فػػي العػػامميف نقابػػة دكر فػػي الفػػركؽ  عمػػى التعػػرؼ .7

 رئػػيس ،عممػػيال التحصػػيؿك  العمميػػة، الخبػػرةك  االتتمػػاعي، النػػكع): لمتغيػػرات كفقػػان  لمعػػامميف الكظيفيػػة

 .(التامعةك ، إليها ينتمي التي لمتامعة النقابة

 
 :أسئمة الدراسة 6.1

 :تهدؼ الٌدراسة إلى اإلتابة عف األسئمة اآلتية

  لمعامميف؟ الكظيفية الحياة تكدة تحسيف في الفمسطينية التامعات في العامميف نقابة دكرما  .1

 ؟الفمسطينية امعاتالت في لمعامميف الكظيفية الحياة تكدة مؤشراتهي ما  .2

 لمعامميف؟ الكظيفي االستقرار تحقيؽ في الفمسطينية التامعات في العامميف نقابة دكر ما .3

 كاالقتصػػادية االتتماعيػػة الخػػدمات تقػػديـ فػػي الفمسػػطينية التامعػػات فػػي العػػامميف نقابػػة دكر مػػا .4

 ؟ لمعامميف الكظيفي االستقرار لتحقيؽ



  7 
 
 

 االسػتقرار لتحقيػؽ الصػحية الخػدمات تقػديـ في لفمسطينيةا التامعات في العامميف نقابة دكر ما .5

 ؟ لمعامميف الكظيفي

 لتحقيػػػػؽ االقتصػػػػادية الخػػػػدمات تقػػػػديـ فػػػػي الفمسػػػػطينية التامعػػػػات فػػػػي العػػػػامميف نقابػػػػة دكر مػػػػا .6

 ؟ لمعامميف الكظيفي االستقرار

 اةالحيػػػ تػػكدة تحسػػيف فػػي الفمسػػطينية التامعػػات فػػػي العػػامميف نقابػػة دكر فػػي مػػا مػػدل الفػػركؽ .7

 ،العممػػػي التحصػػػيؿك  العمميػػػة، الخبػػػرةك  االتتمػػػاعي، النػػػكع): لمتغيػػػرات كفقػػػان  لمعػػػامميف الكظيفيػػػة

 ؟(التامعةك إليها،  ينتمي التي لمتامعة النقابة رئيسك 

 

 :فرضيات الدراسة 7.1

 :الفرييات اآلتيةالتحقؽ مف صحة تسعى الٌدراسة إلى 

( في إتابات المبحكثيف α ≤ 0.05لة )ال تكتد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدال .1

حكؿ  دكر  نقابة العامميف في التامعات الفمسطينية في تحسيف تكدة الحياة الكظيفية لمعامميف 

 تعزل إلى متغير التنس

( في إتابات المبحكثيف α ≤ 0.05ال تكتد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .2

ات الفمسطينية في تحسيف تكدة الحياة الكظيفية لمعامميف حكؿ  دكر  نقابة العامميف في التامع

 تعزل إلى متغير الخبرة العممية".

( في إتابات المبحكثيف α ≤ 0.05ال تكتد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .3

حكؿ  دكر  نقابة العامميف في التامعات الفمسطينية في تحسيف تكدة الحياة الكظيفية لمعامميف 

 إلى متغير التحصيؿ العممي تعزل
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( في إتابات المبحكثيف α ≤ 0.05ال تكتد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .4

حكؿ  دكر  نقابة العامميف في التامعات الفمسطينية في تحسيف تكدة الحياة الكظيفية لمعامميف 

 تعزل إلى متغير رئيس النقابة لمتامعة التي تنتمي إليها

( في إتابات المبحكثيف α ≤ 0.05كؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ال تكتد فر  .5

حكؿ  دكر  نقابة العامميف في التامعات الفمسطينية في تحسيف تكدة الحياة الكظيفية لمعامميف 

 تعزل إلى متغير التامعة

 حدود الدراسة 8.1

 تشتمؿ هذ  الٌدراسة عمى الحدكد اآلتية:

  :الفمسػطينية التامعػات فػي العػامميف نقابػة دكردد مكيػكع الٌدراسػة بمعرفػة يتحػالحدود الموضوعية 

 .لمعامميف الكظيفية الحياة تكدة تحسيف في

  :في اليفة الغربية الفمسطينية التامعات في كفالعاممالحدود البشرية. 

 :الفمسطينية التامعات الحدود المكانية. 

  :كقامػت بتتميػع 2016النظػرم فػي أيمػكؿ سػنة بػدأت الباحثػة فػي تتميػع اإلطػار الحدود الزمنيـة ،

ـ كانتهػػػى تحميػػػؿ البيانػػػات فػػػي شػػػهر نيسػػػاف سػػػنة 2017البيانػػػات الميدانيػػػة فػػػي شػػػهر شػػػباط سػػػنة 

 ـ.2017
 

 :محددات الدراسة 9.1

  تكدة الحياة الكظيفيةكالمراتع كالدراسات التي تناكلت مكيكع  المصادرشيف. 
 



  9 
 
 

 ىيكمية الدراسة 10.1

 :كهي مقسمة عمى النحك اآلتي ،ى خمسة فصكؿتشتمؿ الٌدراسة عم

 ،كأهػدافها ،كأهميتهػا ،كمبرراتها ،كمشكمتها ،كتشمؿ مقدمة الدراسة ،يعرض خمفية الٌدراسة :الفصل األول

 كمحدداتها، كتفصيؿ هيكميتها. ،حدكد الدراسةك  ،كفريياتها ،كأسئمتها

 .ابقةيتيمف محتكيات اإلطار النظرم، كالدراسات الس :الفصل الثاني

يتطػرؽ إلػى مػنه  الدراسػة كأدكاتػه كالمتتمػع الػذم أتريػت عميػه الدراسػة، كعينػة الٌدراسػة   :الفصل الثالـث

تػػراءات التحقػػ التحميػػؿ  -أييػػان  –كيبػػيف ؽ مػػف صػػدؽ أداة الٌدراسػػة كثباتهػػا، كخصائصػها، كا 

 اإلحصائي لخصائص العينة.

لتػػي تػػـ الحصػػكؿ عميهػػا مػػف المبحػػكثيف ثػػـ يعػػرض نتػػائ  التحميػػؿ اإلحصػػائي لمبيانػػات ا :الفصــل الرابــع

 الفرييات. كقياسعرض تمؾ النتائ ، كاإلتابة عمى أسئمة الدراسة، 

كالتكصػػػيات التػػػي بنيػػػت عمػػػى نتػػػائ   ،كالفريػػػيات ،يتيػػػمف مناقشػػػة نتػػػائ  األسػػػئمة :الفصـــل الخـــامس

 الدراسة.
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 الفصل الثاني

 اإلطار الّنظري والّدراسات الّسابقة

 مقدمة 1.2

، كيعال  ثانيها نقابة العامميفمباحث رئيسة، يتناكؿ أكلها مكيكع  أربعةتككف هذا الفصؿ مف ي

 ،الدراسات السابقة رابعهاكيناقش  ،االستقرار الكظيفيكيمثؿ ثالثها  ،تكدة الحياة الكظيفيةمكيكع 

 ابقة.الدراسات السك كتحديد أكته الشبه كاالختبلؼ بيف الٌدراسة الحالية  ،كالتعميؽ عميها

 نقابة العاممينالمبحث األول:  2.2

 :مقدمة 1.2.2

 أم ؛بكتهيها الصناعية الثكرة بها تاءت التي التماهيرية الحركات أهـ مف النقابية الحركة تعد

 كتقطب الرأسمالية كظهكر البشرية، السكاعد غير محركة بقكة تسير التي اآللية نتاجاإل كسائؿ استخداـ

 منتصؼ مف ابتداء بريطانيا في معركؼ هك كما هذا ككاف كعماؿ، مالييفرأس بيف ما العمؿ معسكر

 حرارة دمائها في كسرت ،الطبقي الصراع معسكر في كلدت النقابية فالحركة عشر، الثامف القرف

 زيارة أك المتبادلة لممساعدة تمعية البعض يتصكر قد كما هي كليست االستغبلؿ، كقسكة الحرماف

 (.1022، )النمرم كآخركف، (1002 حسف،) المكتى دفف أك المريى
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 المتتمع هذا نسي  مف شريحة تعد ما متتمع في تظهر التي الحركات ككؿ النقابية الحركة أف كمع

 بقية عف تميزها صفة تعطيها معينة بخصائص تتميز أنها إال ،ليركراته كتخيع ،خصائصه ترث

 كال. به مت ثرة هي ما بقدر فيه مؤثرة به عمةمنف هي ما بقدر متتمعها في فاعمة تككف بحيث الحركات،

 (.1022 حامد،) األخرل الحركات معظـ في الصفة هذ  تتكافر

 تحرؾ التي هيك  كاإلنتاج، العمؿ عمى القكامة هي ككنها استثنائية أهمية النقابية الحركة تيأعط كما

 كقد ،مكاقفها تقتييه لما تبعا بها تهبط أك بها تنهض التي كهي ،كالخدمات كالتتارة الصناعة عتمة

 (.1002 صابر،) المتتمع حركة فتتمد تشمها

 في األطر أشمؿ اإلطار ناحية مف فهي العامؿ، الشعب تمثؿ النقابية الحركة أف إلى الميزة هذ  كتعكد

.. القرل دكف المدف أك الكبار، دكف الصغار أك النساء دكف الرتاؿ عمى مقصكرة هي ليسك  ،المتتمع

 حسف،) أكبرها تكف لـ إف الدكؿ معظـ في التماهيرية التكتبلت أكبر مف تعد فإنها ناه كمف الخ،

1002.) 

 كيغمب ،متميز رائد بدكر تقكـ كهي ،طبيعية يقكلكف كما أك ،رائدة حركة عامة بصفة النقابية فالحركة

 ما تتفاكت يهاف النتائ  هذ  شمكؿ مدل كلكف ،االتتماعي التقدـ متاؿ في يتابيةإ نتائ  لىإ تصؿ أف

 مف كسبلمتها النقابية الحركة قكة لدرتة تبعا آخر، بمد في نقابية كحركة ما بمد في نقابية حركة بيف

 ال ما فهذا ،الحككمة معاداة أك الرأسمالييف مقاكمة بذلؾ نقصد ال كنحف ،فعاليتها تكهف التي المؤثرات

 تتسمؿ التي المؤثرات نعني كلكننا ،العزائـ ـركيي ،الهمـ يرفع مف ألنه ؛نقابية حركة في انعدامه يمكف

 (.1002 تابي،) الداخؿ مف أمرها عميها لتفسد النقابية الحركة إلى

 لها كاف فقد ،النتاح مف درتة تحقؽ كاآلسيكية اإلفريقية الدكؿ في النقابية الحركة ففإ ذلؾ كمع

 الدعاة رساتم كفيها ،السياسية األحزاب تظهر أف قبؿ العاـ العمؿ مدرسة هي كانتف الخاص عطاؤها
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 في حدث أمر كهذا كتمهكرياتها، كزرائها كرؤساء كزعماءها الدكلة رتاؿ بعد فيما سيصبحكف الذيف

 (.1002 الفيبللي،) كاآلسيكية اإلفريقية الدكؿ مف كبير آخر كعدد كعدف كغانا غينيا

 الحركات عمؿ لتفعيؿ سيأسا دكر تلعب السنكات مر عمى عاـ بشكؿترل الباحثة أف النقابات ك 

 المتػاالت فػي ديمقراطيان  دكران  لعبت ككما ، كالقيـ األهداؼ نفس في تشترؾ التي االتتماعية

 .المتتمعات في العماؿ لصكت كتمثيمي كالسياسية كاالتتماعية االقتصادية

 

 :النقابة مفيوم 2.2.2

 االقتصادية األنشطة إحدل يف العامميف مف متمكعة ييـ اتتماعي تنظيـ ب نها النقابة كتعرؼ

 األساسي الدافع أفك  معينة، صناعة عماؿ تيـ اتتماعية منظمة هي كأييا الدكلة، داخؿ المختمفة

 بكظيفتها القياـ يمكنها معينة لنقابة قانكنية شخصية تككيف هك النقابة إطار في العمالي لمتتمع

 (.2005 شاكيش،) التمثيمية

 كالػػذم ،القػػانكف كفػػؽ يشػػكؿ مهنػػي تنظػػيـ نهػػا ب( 2002) فمسػػطيف عمػػاؿ تلنقابػػا العػػاـ االتحػػاد كيعرفهػػا

 .الكاحدة المهنة أصحاب إليه ينتمي أك يـي

  المهنػػػػة عمػػػاؿ نقابػػػػة كهػػػي ،النقابػػػػات لقػػػانكف كفقنػػػا يشػػػػكؿ مهنػػػي تنظػػػػيـ أم( 2000) شػػػاكيش كيعرفهػػػا

 .الكطف مستكل عمى الكاحدة

ذم يػػتـ انتخابػػه مػػف قبػػؿ العػػامميف مػػف أتػػؿ الػػدفاع عػػف تػػرل الباحثػػة أف النقابػػة هػػي التسػػـ القػػانكني الػػ

حقكؽ العامميف سكاء كاف في التامعات الفمسطينية أـ غيرهػا مػف القطاعػات العامػة كالخاصػة مػف أتػؿ 

 تحسيف تكدة الحياة الكظيفية لمعامميف كالدفاع عف حقكقهـ.
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 :النقابات أىمية 1.2.2.2

 ككذلؾ ،حقكقهـ كحماية كحدتهـ عمى فالعاممك  حافظي أف يمكف النقابات إلى االنيماـ خبلؿ مف

 ،فيها ظممكا أنهـ يشعركف التي حقكقهـ عف لمدفاع مطالبهـ يرفعكا أف فالعاممك  يستطيع النقابة كتكدب

 األغراض لتحقيؽ الكعي نشر خبلؿ مف النقابي لمعمؿ أهمية فهناؾ ،عميها يحصمكا أف يستطيعكا كلـ

 المستكل رفع عمى لنقاباتا تعمؿ كما العامميف، لدل العمؿ شركط لتحسيف هاأتم مف قامكا التي

 لمحصكؿ  مهنيتهـ كرفع ،بينهـ الكعي لنشر لمعماؿ تثقيفية دكرات عقد خبلؿ مف العامميف لدل الثقافي

 كاالقتصادم الصحي بالمستكل تهتـ النقابات أفك  تيد، نتاجإ أتؿ مف المهنية مف مستكل أعمى عمى

 خبلؿ مف االقتصادية التنمية في تشارؾ أف لمنقابات يمكف ككذلؾ كعائبلتهـ، ميفلمعام كاالتتماعي

 العمالية المتاالت في كالمشاركة تنفيذها، في سهاـكاإل كاتتماعية اقتصادية مشركعات في المشاركة

 القانكنية المساعدة تمعية نشرة) (،2004(، )صابر، 2011)حامد،  كالدكلية ،فريقيةكاإل العربية

 (.2004 اإلنساف، كؽلحق

http://www.anhri.net /22-4-2017 
كترل الباحثة أهمية نقابة العامميف مف خبلؿ كتكد ممثؿ قانكني لمعامميف مف أتؿ المطالبة في حكقهـ 

كالدفاع عنها، ككذلؾ تكحيد صفكؼ العامميف كتكحيد قراراتهـ التي يسعكف إلى تحقيؽ كما أف النقابة 

مثؿ العامميف في التامعات عمى المستكل المحمي كالمستكل الدكلي ككذلؾ تنظيـ لها الدكر المهـ في ت

 األنشطة الفعاليات التي مف خبللها يمكف لمعامميف في التامعات أف يتمكنكا مف تنمية أنفسهـ مهنيان.
 

  :النقابات أىداف  2.2.2.2

 مف متمكعة تحقيؽ أتؿ مف ـ،1871نقابة عمالية تـ االعتراؼ بها في بريطانيا عاـ  ت أكؿت سيس تـ

 مةالمكاء ككذلؾ. المماثمة المنظمات إطار في العامميف أتكر حماية األهداؼ هذ  أهـ كاف األهداؼ
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 أهداؼ تكمف ككذلؾ باستمرار، يرتفع الذم المعيشة غبلء كبيف فالعاممك  يتقايا  الذم األتر بيف

 داخؿ السبلمة احتياطات أخذ خبلؿ فم العمؿ ظركؼ تحسيف أتؿ مف المستمر السعي  مف النقابات

 لعبلج ذلؾ الت ميف يكفؿ أف عمى ،كعائبلتهـ لمعامميف الصحية الرعاية تكفير خبلؿ مف ككذلؾ العمؿ،

 التعكييات كيماف ،كاإلصابات ،العمؿ حكادث مف العامميف كعبلج األمراض مف كعائبلتهـ العامميف

 مراقبة كذلؾ بها، يخدمكف التي المنظمة أك لمؤسسةا في خدمتهـ نهاية عند فالعاممك  يستحقها التي

 الصحية الخدمات تكفير خبلؿ مف العامميف حقكؽ تحفظ التي القكانيف تطبيؽ في المنظمات

 كت كيد العنصرم، التمييز ككذلؾ ،العمؿ أصحاب تعسؼ مف العامميف كحماية كالسياسية، كاالتتماعية

 مف التي التقاعد خدمات خبلؿ كمف ،التقاعد بعد قكقهـح عمى الحفاظ ككذلؾ العامميف، مساكاة عمى

 حؿ عمى تعمؿ كما كاالتتماعية، كالصحية االقتصادية الناحية مف ةمهدد غير حياة يعيشكف خبللها

 .(2001، )تابي، (2009 الرب، تاد)كالعامميف العمؿ أصحاب بيف تقع التي المشكبلت

يف في التامعات هي حماية حقكؽ العامميف كبما ال كترل الباحثة أف الهدؼ األساسي لنقابة العامم

يؤدم إلى إحداث اليرر عمى التامعات أك النظاـ الداخمي في التامعات كبما يتناسب مع الكاقع 

المعكؿ به كالقكانيف السارية، حيث تسعى نقابة العامميف في التامعات إلى تحقيؽ أهداؼ العامميف كال 

 ؿ تحقيؽ أهداؼ التامعة ككذلؾ تحصيؿ حقكؽ العامميف فيها.تسعى إلى المبالغة في ذلؾ مف أت

 
 :النقابي العمل وسائل  3.2.2.2

 التفاكض الكسائؿ هذ  كأهـ أهدافها تحقيؽ أتؿ مف النقابات إليها تمت  الكسائؿ مف متمكعة هناؾ

 .هـ الكسائؿ التي تمت  إليها النقابةأتعتبراف مف  كهاتاف الكسيمتاف البارزتاف كااليراب
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 كتطبيقها، القكانيف كتشريع القانكني، التانب طريؽ عف الحقكؽ تميع تحقيؽ إلي النقابة كتسعى

 بالتنسيؽ كذلؾ كتطبيقها العامميف، حقكؽ أبسط تكفر التي القانكنية التشريعات تكفير إلى النقابة كتسعى

 .(2006)الفيبلني،  (2010)أبك دالؿ،  النقابية الحركة مع

 النقاش خبلؿ مف العامميف حقكؽ إلى التكصؿ تؿأ مف النقابة فيه تقـك النقابي التماعي فالتفاكض

 هذ  في كالمنتسبيف لمعامميف لةاالعد تحقؽ التي األهداؼ تحقيؽ تؿأ مف العامميف بمطالب كالمطالبة

 مف العمؿ أصحاب يمثؿ مف أك العمؿ أصحاب كبيف النقابة أعياء بيف التكاصؿ يتـ حيث النقابة،

 حيث المرتكة، األهداؼ تحقيؽ تؿأ مف الحككمة مع التكاصؿ كيمكف  العامميف، بحقكؽ لمطالبةا أتؿ

 حؽ يعطي كما لمعامميف، ممزمان  يككف اآلخر كالطرؼ النقابة بيف إليه التكصؿ يتـ اتفاؽ أم فإ

 مف فالعاممك  إليها يسعى التي األهداؼ تحقيؽ في تساعدهـ التي القكة نقاباتلم التماعي التفاكض

 مف تحتـر االتفاقيات هذ  فأك  النقابات، تمؾ خبلؿ مف المعنية التهات إلى يصؿ الذم الصكت خبلؿ

 كآخركف، النمرم) يمثمها كمف الحككمة أك العمؿ كأصحاب بالنقابة الممثميف العامميف الطرفيف قبؿ

2010.) 

 أف يعني كهذا أهدافها، حقيؽت أتؿ مف النقابات تتبعها التي الكسائؿ حدأ يككف اإليراب في الحؽ ماأ

 تتبعها التي التماعية الكسيمة كهذ  ان،تزئي أـ ان كمي ذلؾ كافأ سكاء العمؿ عف بالتكقؼ فالعاممك  يقكـ

 الحكار كصكؿ أك العمؿ أصحاب قبؿ مف تعنت هناؾ يككف عندما أهدافها تحقيؽ أتؿ مف النقابات

 كهك ،نتاجاإل عممية كعمى العمؿ حابأص عمى سمبي أثر ذا االيراب كيككف مسدكد، طريؽ إلى

 كتختمؼ. المتكخاة األهداؼ تحقيؽ أتؿ مف يمثمهـ مف أك العمؿ أصحاب عمى لميغط كسيمة يعتبر

 التفاكض تعثر أك فشؿ إثر إليه المتكء يتـ ما عادة االيراب إلى لمتكء تؤدم التي كالظركؼ األسباب
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 اإليراب في الحؽ عمى قيكد هناؾ كلكف .الدكلة أك العمؿ أصحاب عمى يغط ككسيمة التماعي

 .(2010، )أبك دالؿ، (2010 العرقاف،) الدكلة في المحمية لمقكانيف كفقا اإليراب كممارسة

ترل الباحثة أف نقابة العامميف في التامعات تسعى في المقاـ األكؿ إلى المطالبة بالحقكؽ التي ترل 

دارة التامعات كبعد ذلؾ إذا  أنه مف اليركرم تنفيذها مف خبلؿ الحكار الفعاؿ بينها كبيف الحككمة كا 

لـ يتـ االستتابة ف ف النقابة تمتا إلى القانكف مف أتؿ الحصكؿ عمى حقكؽ العامميف في التامعات 

الفمسطينية، كما أف االيراب عف العمؿ آخر الخيارات التي تتبها النقابة ككرقة يغط عمى األطراؼ 

 عامميف.األخرل مف أتؿ تحصيؿ حقكؽ ال

 

 :النقابة تنظم 4.2.2.2

يف حرية التنظيـ مكالمكظفيف العام ،كالمهنييف ،كأصحاب العمؿ ،لقد كفمت االتفاقيات الدكلية لمعماؿ

كأكتبت عمى الدكؿ اتخاذ تميع التدابير البلزمة كالمناسبة ليماف العماؿ كأصحاب العمؿ  ،النقابي

، حيث نصت المادة عمى (88مف االتفاقية رقـ  11 )المادةمف ممارسة حؽ التنظيـ النقابي بحرية 

"تتخذ السمطة المختصة التدابير البلزمة ليماف التعاكف الفعاؿ بيف إدارة التكظيؼ العامة كككاالت 

 (.2004التكظيؼ الخاصة غير القائمة مف أتؿ الربف" )شاهيف، 

كمختمؼ  ،ممارسة هذا الحؽكمنظماتهـ عند  ،كأصحاب العمؿ ،يتعيف عمى العماؿ كترل الباحثة أنه

الحقكؽ األخرل المتعمقة بالعمؿ النقابي أف يحترمكا القانكف المحمي ش نهـ ش ف غيرهـ مف األشخاص 

 كالتماعات المنظمة.
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 :(2013)جحا، يقوم البنيان النقابي عمى شكل ىرمي مكون من طبقات ثالث 

يؿ لتنة نقابية لعماؿ المنش ة التي  يبم  عدد يتكز تشكك ، يتشكؿ قاعدة التنظيـ النقاب المجان النقابة :

 ف عامبلن عمى األقؿ.يغبيف مف عمالها في االنيماـ إليها خمساالر 

: تتمكف مف متمكع المتاف النقابية التي تيـ العماؿ المشتغميف في متمكعات مهنية  النقابة العامة

في الكاليات التي ال يقؿ عدد المتاف ة ينقابة العامة أف تشكؿ نقابات فرعأك صناعات مماثمة، كيتكز لم

 النقابهة فيها عف خمس.

يقكد االتحاد الحركة ك  كيتككف مف تميع النقابات العامة، ،قمة التنظيـ النقابي هك: االتحاد العام لمعمال

 .المحققة أهدافها داخميا كخارتيا كييع خططها كبرامتها ،كيرسـ سياستها العامة ،النقابية

 

 فمسطين في العمالية تالنقابا 5.2.2.2

تعتبر الحركة العمالية في فمسطيف مف أقدـ الحركات العمالية في الكطف العربي، حيث يعكد تاريخ 

نش تها إلى بداية القرف العشريف . كقد مرت هذ  الحركة بالكثير مف العثرات كالتطػكرات، سكاء أكانت 

، الفمسطينيةتكاتد كايف عمى الساحة داخؿ الكطف أك خارته، لنصؿ اليكـ إلى حركة عمالية لها 

تحقيقها مف خبلؿ النقابات  ىإل ىكيتيمف االتحاد العاـ لنقابات عماؿ فمسطيف عدة أهداؼ يسع

تعزيز مفاهيـ الحرية النقابية كالديمقراطية، كما أنه يعمؿ  ىنه يسعي إلإالعمالية في فمسطيف، حيث 

كتكحيد أهدافها لرفع مستكم الكعي الثقافي كاالتتماعي  عمى تنظيـ الحركة النقابية العمالية كتكحيدها،

كالعمؿ عمي تحسيف ظركؼ عممهـ، كيمثؿ العماؿ كالنقابات  ،كاالقتصادم لتماهير الطبقة العاممة

كتفعيؿ  ،كيساعدها عمى تطكير ،كيدعـ تكتيه النقابات ،األعياء في كافة التهات الرسمية كاألهمية

كالتنمية  ،كيساهـ االتحاد العاـ في رسـ السياسات االقتصادية دكرها في خدمة مصالف العماؿ،



  18 
 
 

تعزيز مبدأ الديمقراطية، كالمساهمة في  ىإل ىطكرها، كيسعيتتماعية بما يؤمف مصالف العماؿ ك اال

قاعدة سيادة القانكف بما يكفؿ العدالة االتتماعية كالنياؿ مف  ىالمتتمع المدني الديمقراطي عمبناء 

تؿ تقرير مصير  كحؽ العكدة أالحقكؽ الكطنية المشركعة لمشعب الفمسطيني مف  اتؿ إحقاؽ كافة

قامة الدكلة الفمسطينية كعاصمتها القدس )  .(2009، )تاد الرب، (2010، أبك دالؿكا 

 
 :مجمس اتحاد النقابات في الجامعات الفمسطينية 6.2.2.2

 مف اإلدارية هيئتها انتخاب كيتـ عة،التام في لمعامميف الممثؿ النقابي التسـ هي العامميف نقابة

متمس  ارتبطتك ، النقابة لعيكية المرشحيف اختيار فيه يتـ سنكم، سرم اقتراع في التامعة مكظفي

 كمؤسساتها التامعات كياف مف عيكيان  تزءن  كمثمت النقابات اتحاد النقابات بالتامعات الفمسطينية

 الحاالت كؿ كفي دكمان  ككانت. فيها الصعبة المحظاتك  كنتاحاتها كتطكراتها أحكالها كشهدت. الرئيسة

 .أكثر أحياف في نتحت كلكنها أحياف في تعثرت. كتطمعاتهـ كطمكحاتهـ العامميف لحقكؽ أماف صماـ

https://naqaba.najah.edu/13-6-2017 

 بيالنقا العمؿ بشؤكف المتعمقة المكاييع بعض الخامسة مادته في الفمسطيني العمؿ قانكف يعال ك 

 العمالية النزاعات كتسكية صاحبها، قبؿ مفالعمؿ منش ة كغمؽ التماعية، كالمفاكية اإليراب،: مثؿ

 شترط، كيالنقابات تنظيـ قانكف هك به، خاص لقػانكف النقابي العمؿ تنظيـ ترؾ العمؿ قانكف كلكف

 ما العمالية النقابات بتستيؿ المخكلة الحككمية التهة كهي العمؿ، كزارة لػدل النقابة تستيؿ القانكف

 في قانكف مشركع زاؿ ما كلكنه عنه، نسخة التشريعي المتمس تبنى فقد لنقابات،ا تنظػيـ لقػانكف بالنػسبة

 في تحتكـ العمؿ كزارة فإف القانكف هذا غياب ظؿ كفي.  التشريعي المتمس أماـ األكلػى مراحمه

 (.2004)شاهيف،  لقديمةا كالمكائف األنظمة بعض إلى النقابي لمعمػؿ تنظيمهػا
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 عف كذلؾ كالثقافية كاالتتماعية االقتصادية النكاحي مف أعيائها مستكل رفع إلى النقابة تهدؼك 

 :طريؽ

 كالمطالبة أشكالها بكافة لمعامميف الخدمة نهاية كمكاف ة الخدمة سنكات احتساب متابعه 

 .سانيكاإلن الكطني كبدكرهـ بهـ يميؽ بما كتسكينهـ ،العامميف بإنصاؼ

 كتحصيؿالتعميمية  المؤسسات مف العديد في العامميف كمساندة المطمبية، النياالت خكض 

 .العامميف أكياع تحسيف ييمف بما التامعات إدارة مع االتفاقيات كتكقيع حقكقهـ

 يمف العممية شهاداتهـ مع يتبلئـ بما بتسكينهـ اإلدارييف المكظفيف بإنصاؼ المطالبة 

 .المدنية الخدمة لقانكف السميـ التطبيؽ كيماف المتخصصة، الكظائؼ

 تطبيؽ في باإلسراع كالمطالبة بالعامميف العبلقة ذات لمقكانيف العادؿ التطبيؽ تؿأ مف النياؿ 

 .االتتماعية الت مينات قانكف

 لمعامميف العامة كالمصمحة العدالة اعتبارات بمكتب أعيائها كمصالف حقكؽ عف الدفاع. 

 كمعنكيا عمميا كمؤسساتها التامعة مساندة عمى العمؿ. 

 لمعامميف كالمهني كاألكاديمي العممي المستكل رفع. 

 العممي البحث كتشتيع ألعيائها كاإلدارية العممية كالدراسات األبحاث نشر تبني. 

 كالريايية كاالتتماعية كالثقافية العممية المياديف في الخاصة كالمعاهد التامعات مع التعاكف. 

 ألعيائها كاالتتماعي الصحي اليماف حقيؽت عمى العمؿ. 

 عميهـ بالفائدة تعكد أخرل مشركعات كأية استهبلكية كتمعية إسكاف تمعية إيتاد عمى العمؿ. 

 االتتماعي النشاط مياديف في المختمفة كالتمعيات كالمؤسسات النقابة بيف التعاكف 

 .المختمفة كاالقتصادم
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 فيها كالمساهمة االتتماعية النشاطات تشتيع. 

 المتتمع مؤسسات مع بالتعاكف التامعات في لمعامميف كخدمات مزايا تكفير ىعم العمؿ 

 .المحمي

 العمالية الثقافة في مكاييع حكؿ كاألعياء لمعامميف كالتكعية الثقافية الدكرات تنظيـ 

 .الخ...النقابي كالتنظيـ التماعية كالمفاكية العمؿ كتشريعات

 استكمالها أتؿ مف الدؤكب كالعمؿ التامعات مف العديد في ميفعام لتاف تنظيـ عمى اإلشراؼ 

 التامعات كافة إلي لتصؿ

 الكطنية، الكحدة ترسيخ ليماف كاالتتماعي الكطني الحكار لغة تعزيز عمى النقابة عممت 

 .الفمسطيني كمتتمعنا شعبنا أبناء بيف كالمحبة األخكة كتتسيد

https://www.najah.edu/ar/community/employees-union/13-6-2017 

 كيتككف متمس النقابة مف عدة لتاف أهمها:

 النقابة فعاليات مختمؼ مع الكصؿ كهمزة األمامية الكاتهة ك النابض القمب هي لجنة العالقات العامة:

 ، كمف اهـ مهامها:أتمها مف أنشئت التي األهداؼ خبلؿ مف النقابة دكر إلظهار

 .النقابة تقررها التي كاالتتماعية افيةالثق الفعاليات عمى اإلشراؼ -

 .البلزمة القاعات حتز بش ف المعنية التهات مع التنسيؽ -

 .لهـ المخصصة لؤلماكف كتكتيههـ كالييكؼ المدعكيف استقباؿ -

 تعمؿ عمى: المجنة الثقافية

 .العامميف لدل كاألدبية كالشعرية كالمغكية الثقافية المهارات تنمية -

 . المشاركيف العامميف لدل الثقافي المستكل رفع -
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 منها لبلستفادة كالفكرية الثقافية كالقدرات الكفاءات حصر -

 العامميف تمكع بيف االتتماعية الركابط تنمية عمى بالعمؿ االتتماعية المتنة تقكـ نة االجتماعية:المج

شاعة  كمف أهـ مهامها: لرحبلتكا الزيارات خبلؿ مف كذلؾ المناسبة الكسائؿ بكؿ بينهـ التعاكف ركح كا 

 تميع بيف كالتآخي المحبة كركابط أكاصر لتعزيز كذلؾ العامميف شرائف كافة مع االتتماعي التكاصؿ -

 .العامميف

 .بالنفس الثقة كتعزيز العامميف لدل األهداؼ تحقيؽ في كالرغبة اإلرادة زرع -

 .الكطف كحب كالعطاء كالتطكع التماعي العمؿ ركح تنمية -

قامة الريايية الفرؽ كتككيف الريايية األنشطة ممارسة كتشتيع بتنظيـ تختص ة الرياضية:المجن  كا 

 كمف اهـ مهامها:العامميف  لدل الريايية المكاهب تنمية بهدؼ الريايية كالمسابقات المباريات

 .الريايية األنشطة عبر المؤسسة، أركقة داخؿ المناسب الترفيه إيتاد -

 .كتكتيهها مكاهبهـ، كصقؿ الريايية، المهارات لعامميفا إكساب عمى العمؿ -

 البلزمة الريايية األدكات كتحديد الريايي، النشاط لممارسة المناسبة األماكف تتهيز عمى اإلشراؼ -

 .لذلؾ

https://naqaba.najah.edu/page-0/page-3/13-6-2017 

( 2010أكتزها أبك دالؿ ) العقباتكيعاني اتحاد النقابات في التامعات الفمسطينية مف متمكعة مف 

 :بالنقاط التالية

 .عدـ كتكد قانكف أساسي في فمسطيف ينظـ عمؿ النقابة 

 عدد مف العامميف في  أف مف الرغـ فعمى : النقابية كالمصداقية الفاعمة العمالية القاعدة غياب

 النقابية، الحركة في انخراطان  ال تعكس األعداد هذ  أف إال ف إلى النقابات في التامعاتينتمك 

https://naqaba.najah.edu/page-0/page-3/13-6-2017
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بعض الخدمات التي تؤمنها النقابة  لمحصكؿ النقابة في مستمكف هـ النقابة لدل المستميف فمعظـ

 لمعامميف في التامعات.

 عبر أدكارهـ إنتاج يعيدكف يفالذ كالعماؿ النقابييف مف قميمة متمكعة في النقابية، العممية تنحصر 

 .عاـ بشكؿ كالنقابات العماؿ بيف كمصداقية ثقة أزمة إلى يؤدم بالطبع كهذا.  الزمف

 بسبب النقابية الحركة في انشقاقات الشخصنة هذ  عمى ترتب كقد النقابية، الحركة شخصنة 

هذ   تكف كلـ.  لخارتيةا كالمساعدات المالية كالشؤكف المختمفة، كاالمتيازات الكالء، حكؿ صراعات

 النقابية. الحركة يهمش األمر الذم النقابية، الحركة في ما تطكر بسبب االنشقاقات



  23 
 
 

 

 الوظيفية الحياة ةجودالمبحث الثاني:  3.2

 مقدمة 1.3.2

 أف مف بد ال فمثبل ،تكدتها أك العممية الفرد حياة نكعية في العمؿ كيغط المهني الريا مف كؿ يؤثر

 بحياة المحزف، السمبي اليغط مف كقميؿ المهني، االري مف كبير بقدر يشعر الذم ؿالعام يتمتع

 تكدة كتت ثر ،عالية نكعية مف ب نها العممية حياته نصؼ فإننا كهكذا ،كبير حد إلى كتيدة ممتعة مهنية

 ،يالترق كفرص ،تانبية كمنافع تعكيض مف الفرد يتمقا  ما أبرزها المتغيرات مف بعدد العمؿ حياة

 الزمبلء بيف االتتماعي التفاعؿ كطبيعة ،المنظمة كخصائص ،العمؿ كنكعية ،المنظمة في كالتقدـ

 ( .2011 الهنداكم،) العمؿ أثناء الحياة تكانب تميع العمؿ حياة نكعية تعكس كباختصار

 
 :الوظيفية الحياة جودة  2.3.2

 الشاممة التكدة لتحسيف محاكلة هيك  ،الكظيفي الريا عمى يتركز الكظيفية الحياة تكدة مفهكـ فإ

 كالمستمرة المخططة المتكاممة العمميات مف متمكعة أنَّها الكظيفية الحياة تكدة كتعرؼ العامميف، لحياة

 مما الشخصية؛ كحياتهـ لمعامميف الكظيفية الحياة في تؤثر التي التكانب مختمؼ تحسيف تستهدؼ التي

 (.Michael,2007) معها كالمتعامميف كالعامميف ممنظمةل ستراتيتيةاإل األهداؼ تحقيؽ في يسهـ

 مف دقيؽ فحص إلى تحتاج التي المترابطة العكامؿ مف متمكعة ب نها( 2017) كاليافي العمرم كعرفها

 كالتحفيز، العمؿ، في كالمشاركة المهني بالريا كالمتعمؽ لمقياس كقابؿ مفاهيمي، نسؽ بناء أتؿ

 محيط يمف لمعماؿ الشخصية كالخصائص كالسعادة كالراحة العمؿ في كاألمف كالسبلمة، كاإلنتاتية،

 .كخارتها كالعمؿ في الحياة بيف كالتكافؽ القدرات، كتطكير المنظمة،
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 المختمفة المظاهر اتتا  الفرد بها يشعر التي الريا عدـ أك ريا درتة ب نها( 2009) تساـ كيعرفها

 كما الحياة، لمكاقؼ الشخصية بالخبرات االهتماـ كتشمؿ نساني،اإل بالكتكد سعادته كمدل ،الحياة في

 تقيس التي كتمؾ خارتية كعكامؿ ،حياته حكؿ الفرد فكار ب ترتبط داخمية عكامؿ عمى تشتمؿ نهاأ

 .لممكاقؼ الفرد نتازإ كمدل النشاطات، – االتتماعي االتصاؿ سمككيات

 في الحاتات شباعإ عمى كبالقدرة ،ادةكالسع بالريا الفرد شعكر ب نها( 2011) الكرخي يعرفها كما

 كاالندماج كالمادية، البدنية كالسعادة الشخصي، النمك) تشمؿ كالتي ،كالمكيكعية الذاتية الحياة بعادأ

 .(البشرية كالحقكؽ االتتماعي،

 كالريا العمؿ، كبيئة األشخاص، بيف كالعبلقات المكافآت، مف كبلن  الكظيفية الحياة تكدة كتتيمف

دارتها، المنظمة كسياسات الكظيفي، كاألماف الكظيفي  الشخصية األفراد كحياة التنظيمي، كالدعـ كا 

 (.Ayesha,2012) كالصحية كالعائمية

 إشباع عمى قدراتها كمدل لمفرد، تقدـ التي كالمعنكية المادية الخدمات مستكل الحياة تكدة كتقيـ

 سياؽ كفي كالمكيكعية، الذاتية المؤشرات صكرة في كذلؾ ،المستقبمية كتكقعاته األساسية، حاتاته

 كعبلقته كالنفسية الصحية حالته عمى ذلؾ كانعكاس فيه، يعيش الذم كالقيمي الثقافي اإلطار

 (.2010 كآخركف، أنكر) به المحيطة البيئة مع كتكافقه االتتماعية

 رياءكا   شباعإ في ليهإ يصؿ الذم بالمستكل ترتبطالكظيفية لمعامميف  حياة تكدة فأ كترل الباحثة

كبما يتكفر  مكانياتإ مف المختمفة متتمعه مؤسسات له تكفر  بما كاالتتماعية، النفسية حاتاته مختمؼ

 .الحاتات تمؾ إلشباع مكانياتاإل تمؾ استغبلؿ فيها يحاكؿ التي مف قدراته
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 .الوظيفية الحياة جودة أىمية 3.3.2

 مف الكثير عمى المباشر كغير المباشر ت ثيرها خبلؿ مف العمؿ حياة نكعية تحسيف أهمية تتتمى

 في سكاء المنظمة حركة متمؿ عمى بالمقابؿ كت ثيرها ،المنظمات داخؿ اإلدارية كالسمككيات الظكاهر

 أك أفراديف ب العبلقات هذ  كانت سكاءك  الخارتية بالبيئة عبلقاتها أك أهدافها كتحقيؽ مهامها أداء

( كدراسة 2005مثؿ دراسة عبد العزيز ) التطبيقية كالدراسات بحكثال مف الكثير أكد فقد. منظمات

 نكعية تحسيف أف عمى مختمفة بيئات في أتريت التي (2012( كدراسة البمبيسي )2014شيخي )

 بيف كمعنكية مباشرة عبلقات أكتد مما ،الهامة التنظيمية المخرتات مف الكثير عمى ت ثير له العمؿ

 عمى منظمة أية نتاح درتة أف البعض يرل كمه لذلؾ. المنظمة كمخرتات دةالسائ البيئة نكعية طبيعة

 القحطاني،) مبلئمة عمؿ بيئة خمؽ عمى المنظمة قدرة عمى كبير حد إلى تتكقؼ البعيد المدل

2005.) 

 الرحيـ عبد أكردها التي النتائ  خبلؿ مف أهميتها تكتسب، ك تحسينها ببرام  متمثمة العمؿ حياة فنكعية

 :كهي( 2001) تيكالهي

 آف في كالنكعية اإلنتاتية تحسيف عمى العامميف حرص خبلؿ مف المنافسيف عمى النكعي التفكؽ -

 .كاحد

 .البشرية المكارد مف كمعرفيان  مهاريان  ةؤ كف بنكعيات االحتفاظ عمى الحصكؿ فرصة -

 .المتتمع تتا  كاألخبلقية االتتماعية بالمسؤكلية اإليفاء فرصة -

 نشاطها مف تعرقؿ قد لمشاكؿ المنظمة تعرض حالة في اإلدارة تانب إلى العامميف ؽتفك  فرصة -

 .برامتها كتعطؿ



  26 
 
 

 اإلناء) بقاعدة عمبلن  خدماتها أك سمعها مف المستفيديف قبؿ مف عاؿو  كالء عمى الحصكؿ فرصة -

 .عمؿ كظكاهر مشاكؿ مف المنظمة داخؿ في يدكر ما المستهمؾ عمى ان خفي فميس(. فيه بما ينيف

 أف يمكف لممنظمة البشرية المكارد استقرار أف الميدانية الدراسات تثبت إذ ،كالتطكر النمك فرصة -

 كأساليب متعددة إنتاج طرؽ إلى كالكصكؿ ،البحث خبلؿ مف كالتطكر النمك فرص تحقيؽ في يسهـ

 .المنافسيف عمى متميزة تسكيؽ

 عف المسؤكؿ التهاز تمثؿ التغيير إلى هادفة يةتماع عممية الكظيفية الحياة تكدة كترل الباحثة أف

حداث لمعامميف الكظيفي الريا تحقيؽ  عمى تقكـ لمعامميف، كاألسرية الكظيفية الحياة بيف التكازف كا 

 كمع المنظمة في العميا االستراتيتية مع يتفؽ بما العامميف، كرامة عمى كالحفاظ االتتماعية العدالة

 العامميف مستكل رفع أتؿ مف كآمنة، مناسبة عمؿ ظركؼ ت ميف خبلؿ مف السائدة، المنظمة ثقافة

 بمزيد لها تسمف متطكرة مستقبمية كيعية إلى المنظمة نقؿ أتؿ مف المبلئمة التنظيمية البيئة كتكفير

 .المنظمة في التنافسي كاألداء االستراتيتية المقدرة تؤمف بطريقة العمؿ في كالنتاح التطكر مف

 

 :الوظيفية حياة جودة ومؤشرات أبعاد  4.3.2

 أف أبعاد كمؤشرات تكدة الحياة الكظيفية تمثمت بما يمي: (2005) األشكؿك ( 2015ذكر خالد )

 االنشغاالت، إلى اإلصغاءك  االحتراـ،ك  بالعمؿ، االعتراؼ في المتمثمة: االجتماعية العالقات نوعية

  .القرار اتخاذ في المشاركةك  تتماعي،اال الحكارك  االتصاالت،ك  العمؿ، كأكقات الزمبلء احتراـك 

 المشاكؿ حؿ في كالمساعدة الدعـ عمى المنظمة قدرةك  العمؿ، تعميمات نكعية: العمل منظمة نوعية 

 العمؿ، في اإلرهاؽك  كالصعكبات، العراقيؿك  ، الكظيفي التقدـ مسارك  الكظيفي، بالخمؿ المتعمقة

 اتتماعية-النفس األخطارك  العيمية، االيطراباتك  بالمنظمة، األخطار مف الحمايةك 
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 القدرات، تطكيرك  المكتسبة، الحقكؽك  كالتككيف، التدريبك  المكافئات،: الميني والتطور نجازاإل  إمكانية

 .المهني المسار يمافك 

 ككسائؿ ترفيه،كال األسرية، الحياةك  العمؿ، كساعات كتيرة: العمل ساعات و العمل حياة بين التوافق

 .النقؿ
 

 :نظريات تنظيم العالقات اإلنسانية لتحسين جودة الحياة الوظيفية 5. 3.2

  اإلنسانية العالقات مدرسة نظرية

 في مستعينة الكبلسيكية، لممدرسة المكتهة االنتقادات معالتة عمى اإلنسانية العبلقات مدرسة ركزت

 أدائه أثناء لمفرد اإلنسانية بالتكانب يتعمؽ فيما، النفس كعمـ االتتماع كعمـ العمـك مف العديد عمى ذلؾ

 : ب النظرية هذ  اهتمت حيث لعممه

 .التنظيـ كفاءة في الرسمي غير التنظيـ كدكر االتصاؿ •

 .التنظيـ داخؿ اإلشراؼ كنمط القيادة •

 .األفراد بيف الشخصية العبلقات •

 صنع في العماؿ ؾإشرا يخص فيما إال القرار اتخاذ بعممية تهتـ لـ اإلنسانية العبلقات نظرية كذلؾ

 (2013، محمد" )الديمقراطية كالقيادة اإلشراؼ" ب سمكب يسمى ما طريؽ عف كذلؾ القرار،

  الكمية المدرسة نظرية

 الثانية العالمية الحرب أثناء تطكرت التي الكمي التحميؿ أساليب إلى الكمية المدرسة تذكر ترتع

 بعد فيما األساليب هذ  استخدمت كقد.  اتالعممي بحكث ب ساليب عرفت كالتي العسكرية، لؤلغراض

دارة المعمكمات أنظمة مثؿ اإلدارة، متاالت في كاسع بشكؿ  ركاد كينظر. النظـ كتحميؿ العمميات كا 



  28 
 
 

 فيما ريايية، كعبلقات رمكز شكؿ في عنها التعبير يمكف منطقية كعممية لئلدارة المدرسة هذ 

 التي المشكبلت مف العديد حؿ في كبيرة نتاحات لىإ ذلؾ أدل كقد". model" بالنمكذج عميه اصطمف

 .(2013، محمد) ،(2014، القاؽ. )التقميدية بالطرؽ حمها الصعب مف كاف

 الكمية لؤلساليب استخدامها خبلؿ مف القرار، اتخاذ عممية تطكير في الكمية المدرسة أسهمت كقد

 المعقدة المشكبلت حؿ في هامة أدكات األساليب هذ  باعتبار القرارات، اتخاذ في المسؤكليف لمساعدة

: كاآلتي منطقيا متتالية خطكات يتبع المشكبلت معالتة في األساليب هذ  استخداـ أف حيث. كالمركبة

 (2015، السعيد)

 المشكمة كصياغة تحديد. 

 المشكمة عف المعبر الكمي النمكذج بناء. 

 النمكذج مف الحؿ استخراج. 

 كتقييمه الحؿ تنفيذ. 

 نسيمو نظرية

 (2014، القاؽ: )سيمكف نظرية فركض

 كاالختيار كالمعقكلية بالفريية تتميز التي القرارات تمؾ هي كالمعقكلة الرشيدة القرارات أف .1

 .المحتممة البدائؿ ألفيؿ الصحيف

 .بها المنفذيف كاقتناع المعمكمات تكافر عمى يعتمد القرار صناعة في النتاح أف .2

 القيـ كعمى اختبارها، يمكف التي كالمعمكمات الحقائؽ عمى تؤسس الرشيدة القرارات صناعة أف .3

 .األفيؿ لبلختيار القرارات صانع تكته التي
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نما اإلدارم الهـر قمة عمي المتربعيف عمى حكرنا ليست القرارات صناعة أف .4  عممية هي كا 

 .تعاكنية

 . المتكقعة كالمكاسب القيـ عف البحث زاد كمما الفرد لدل الريا انخفض كمما .5

 .المتحققة كالمنافع القيـ مستكل زاد كمما المتكقعة كالمكاسب القيـ عف البحث زاد كمما .6

 .الريا مستكل زاد كمما المتحققة القيـ مستكل زاد كمما .7

 .الطمكح مستكل زاد كمما المتكقعة كالمنافع القيـ مستكل زاد كمما .8

 .الريا مستكل انخفض كمما الطمكح مستكل زاد كمما .9

 

أف نظرية العبلقات اإلنسانية تخدـ العمؿ النقابي مف خبلؿ تككيف العبلقات بيف العامميف كترل الباحثة 

في التسـ النقابي كبيف الحككمات كالتامعات مف اتؿ تحقيؽ المطالب التي يسعى إليها العامميف في 

ي النزاع النقابة لمتكصؿ إلى حقكؽ العامميف في التامعات، كما اف عممية االتصاؿ كالتكاصؿ بيف طرف

يمكف أف تقرب كتهات النظر مف اتؿ الكصؿ إلى اتفاؽ يخدـ الطرفيف، ككذلؾ نظرية المدرسة الكمية 

مف خبلؿ تستطيع نقابة العامميف في التامعات أف تحميؿ العمميات كاألفكار التي تسعى إلى تحقيقها 

اتخاذ القرار المناسب مف خبلؿ البحث عف األساليب األنسب مف أتؿ التكصؿ إلى الحمكؿ،  مف أتؿ 

الذم يخدـ العامميف في التامعات مف خبلؿ اتباع الخطكات العممية في طرح المطالب كهي تحديد 

المشكمة ثـ صياغتها كبناء نمكذج يعبر عف المشكمة كبعد ذلؾ استخراج الحمكؿ كبعدها تنفيذ 

أما نظرية سيمكف فإنه يمكف المطالبات التي تسعى نقابة العامميف في التامعات إلى التكصؿ إليها، 

تكظيفها هنا مف خبلؿ عمؿ نقابة العامميف في التامعات عمى قراءة القرارات التي يتب اتخاذها 

بطريقة معقكلة بحيث ال تسبب اليرر ألحد مف األطراؼ سكاء كاف العامميف في التامعات أك 
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رات يمكف اف تكصؿ العامميف في التامعات نفسها أك الحككمة، كما أف عممية التعقؿ في اتخاذ القرا

النقابة إلى اقناع األخريف بكتهات النظر كالحمكؿ الممكنة كأخذ القرار األفيؿ كاألنسب الذم يريي 

الطرفيف.
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 :الوظيفي االستقرار المبحث الثالث: 4.2

 أهمية دبازديا البند هذا أهمية اددكتز  اإلدارة، متاؿ في المهمة المكاييع مف الكظيفي االستقرار يعد

 تؤدم التي المهمة العكامؿ مف باألماف فاإلحساس.  المنظمة في ان محكري ان دكر  يمعب الذم البشرم الدكر

 كراء تقؼ التي الحاتات مف كهك كاالطمئناف، العمؿ لبيئة كاالنتماء كاالستقرار بالراحة الشعكر إلى

 كزيادة األداء، مستكل كتحسيف ة،المعنكي الركح رفع في كتساهـ ،كاستقرار  البشرم السمكؾ استمرار

 .(2014، منصكر) (2009 يرة،ار الص) المقدمة الخدمة نكعية كتحسيف اإلنتاتية،

 :باآلتي( 2002) حنفي لخصها الكظيفي االستقرار عدـ في تتتمى مظاهر هناؾ

 المكظؼ إليها يمت  كسيمة كهي العمؿ، عف المكظؼ غياب عمى لمتغطية الذرائع كخمؽ التغيب .1

 المشحكف كالتك اليغكط مف هركبان  كالنفسي، المادم االستقرار كعدـ كالي س باإلحباط شعكر  حاؿ يف

 إنتاتية عمى التغيب هذا كيؤثر العمؿ، ظركؼ لرفض الهامة األعراض مف كيعتبر العمؿ، بيئة في

 بيف عبلقةال سكء منها كمتعددة كثيرة التغيب كأسباب ،ةباهظ تكاليؼ المنظمة كيكبد ككؿ، المنظمة

 التقييمات، كمنف المهمات كتكزيع المعامبلت في كالبلعدالة الحقكؽ، أخذ في بالظمـ الشعكر المكظفيف،

 عمى تككف كأحياننا اآلخريف، المكظفيف كطاقة راحة حساب كعمى ،غيرها دكف لفئة المكاصبلت كتكفير

 حساب عمى المكظفيف مف متنفذة معينة لطبقة الحكافز بمنف كالمبالغة نفسه، العمؿ سير حساب

 فهي العمؿ، في مؤهبلت أك نتاتيةإ أية لديها ليس أك الحكافز، هذ  تستحؽ ال كانت فا  ك  حتى غيرها،

 .كالسيطرة كالنفكذ السمطة تمتمؾ فقط

 غير لظركؼ كنتيتة مناسبات، عدة في كالتظممات للمشكاك  كالحاتة ،بالظمـ المكظفيف شعكر .2

 مف كمرؤكسيهـ المكظفيف كبيف تهة، مف أنفسهـ المكظفيف بيف السيئة تكالعبلقا العمؿ في مبلئمة

 سخطه عف لمتعبير يممكها التي الكحيدة الكسيمةل كالشكاك  التظممات هذ  المكظؼ كيعتبر أخرل، تهة



  32 
 
 

 قبؿ مشاكمه لحؿ منه محاكلة في اإلدارة نظر بها يتذب بحيث العمؿ، لمحيط كارتياحه ريا  كعدـ

 .العمؿ في هئأدا عمى تؤثر ألزمات هاكتحكيم تفاقمها،

 النفسي كااليطهاد االستقرار كعدـ الريا عدـ إلبراز ككسيمة كاالحتتاج اإليراب إلى المتكء .3

 الصراع أشكاؿ مف نكع كهك ،اإلدارة مع نزاعات ألية السممية التسكيات عميه استعصت متى

 إدارة في كمهاراتهـ المكظفيف تماسؾ مىع دائمنا كاالحتتاتات راباتاإلي نتاح كيتكقؼ التنظيمي،

 .مشاكمهـ كحؿ متابعة أتؿ مف االحتتاتات هذ 

 ذهاب عند الظاهرة هذ  في الخطر كيتتمى أفيؿ، بديمة عمؿ فرصة تكفر عند العمؿ ترؾ.   4

ا السابقة، منظمته به تعمؿ الذم النشاط نفس تمارس لممنظمة منافسة لتهة المكظؼ  في كخصكصن

 أف الممكف مف كخبرات  معمكمات مف يممؾ كما المعمكماتية، عمى تعتمد التي تكنكلكتيةال الصناعات

 .لممنافس سهكلة بكؿ ينقمها
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 الفمسطينية الجامعاتالمبحث الرابع:  5.2

 مقدمة 1.5.2

تحتؿ التامعات مكانة هامة في المتتمع لدرتة ترقى بها إلى مستكل الريادة بيف المؤسسات األخرل، 

يتعمؽ بإعداد القكل البشرية ذات المهارات العممية كالقادرة عمى قيادة حركة الحياة في  خاصة فيما

المتتمع، بحيث تكمف أهميتها في تشكيؿ أفراد  لمقياـ بالكظائؼ المهنية العالية التي يتطمبها، مما 

تكقؼ عمى يسهـ في تطكر  كتنميته مف خبلؿ ت ثيرها الفكرم كالعممي، كال شؾ أف نتاح هذا الدكر ي

حاطتها بكؿ أنكاع الرعاية ك إمدادها بما تحتاج إليه مف مكارد سكاء  تهيئة الظركؼ المبلئمة لمتامعة كا 

بشرية أك مادية كتكتيهها تكتيها صحيحا نحك تحقيؽ األهداؼ المرسكمة كالمحددة، كحتى تتحقؽ 

البشرية كاستغبلؿ  أهداؼ هذ  التامعات البد مف نظاـ إدارم فعاؿ يسعى لمتنسيؽ بيف التهكد

 .(2008)أبك عامر،  ،(2013اإلمكانات المتاحة )الطيب، 

كعمى الصعيد الفمسطيني فإنه بالرغـ مف العقبات الكبيرة التي كاتهت التعميـ التامعي الفمسطيني عبر 

ية ثبلثة عقكد، إال أنه ساهـ نكعا ما في تمبية احتياتات األتياؿ الشابة لمكاصمة التعميـ كتحمؿ مسؤكل

تزكيدهـ بفرص الدراسة في فمسطيف بعد أف حرمكا مف فرص الدراسة في الخارج. ، كقد أقيمت غالبية 

التامعات المتكاتدة في فمسطيف في ظؿ ظركؼ صعبة كتعبير عف اإلرادة كااللتزاـ كبمبادرات مف قبؿ 

لي، كبذلت تهكد أفراد كتماعات لمكاتهة السياسات القمعية اإلسرائيمية المدركسة كالظمـ االحتبل

مخمصة اتسمت باإلصرار كالتحدم كقفزت التامعات قفزات نكعية في سياساتها التعميمية كما كنكعا. 

 (2014)بكار،

( أف دكافع الفمسطينييف كرغبتهـ الشديدة نحك التعميـ في ظؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي 2013كيرل  السيد )

بة كبعد النكبة، كذلؾ لمقناعة التامة بفائدته في الحياة تنبع مف خبلؿ االهتماـ الكاسع بالتعميـ قبؿ النك
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اليكمية، كالطمكح إلى كظيفة ثابتة لها مكانتها االتتماعية، كاالقتناع بالفائدة القصكل لمتعميـ ككسيمة 

 سريعة إليتاد عمؿ في ظؿ ظركؼ االحتبلؿ الصعبة.

 نشأة الجامعات الفمسطينية وتطورىا  2.5.2

 فترة إباف كالمفكريف كاألكاديمييف الشخصيات مف عدد عقكؿ فمسطيف في معةتا إنشاء فكرة راكدت

 كالمعاهد الكميات بعض عمى إنشاء الميمار هذا في المبذكلة التهكد كاقتصرت البريطاني، االنتداب

 الزراعية كالعمـك كالتربية كالحقكؽ الحقكؿ األدبية في كالمتكسطة األكلى األكاديمية الدرتة منحت التي

 التديدة ظركفهـ تحت أنفسهـ الفمسطينيكف حيث كتد ـ،1948نكبة عاـ  بعد الكميات هذ  تكقفت قدك 

الكريـ. )أبك عامر،  العيش لهـ تيمف التي أحد األسمحة هك العالي التعميـ أف عميهـ فريت التي

2008) 

 ائيميالتيش اإلسر  احتمها التي غزة كقطاع الغربية اليفة طمبة بيف أحيؿ ـ1967عاـ  كفي

 الذم األمر طاؿ أمدها تمة كعراقيؿ صعكبات التعسفية اإلسرائيمية اإلتراءات ككيعت كالتامعات،

 الذم األمر الذات، باالعتماد عمى الم زؽ هذا مف الخركج عمى العمؿ إلى كمؤسسات تهات عدة حفز

 كمبلذا حيةنا مف اإلتراءات العسكرية كته في صمكد قبلع كانت كمعاهد تامعات إنشاء إلى أدل

 .(2013)الطيب،  (2014األخرل )بكار،  الناحية مف العامة الثانكية لخريتي

( هي: " المؤسسة التي تيـ ما ال 10( في بند رقـ )11كالتامعة كما يعرفها القانكف الفمسطيني رقـ )

امعية يقؿ عف ثبلث كميات تامعية كتقدـ برام  تعميمية تنتهي بمنف درتة البكالكريكس "الدرتة الت

األكلى"، كلمتامعة أف تقدـ برام  الدراسات العميا التي تنتهي بمنف درتة الدبمكـ العالي أك الماتستير 

أك الدكتكرا ، كيتكز لها أف تقدـ برام  تعميمية تنتهي بمنف شهادة الدبمكـ كفؽ أنظمة الدبمكـ". )قانكف 

 (1998( بش ف التعميـ العالي، 11رقـ )
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كيف قائمة بالتامعات الفمسطينية مرتبة حسب سنة الت سيس كيحكم بعض ( ي1-2كالتدكؿ رقـ )

 (2014البيانات األساسية حكلها.)بكار، 

 ( بيانات أساسية حول الجامعات الفمسطينية1-2جدول )

سنة  الجامعة 
 التأسيس

 جية اإلشراف الموقع

 عامة/ أهمية الخميؿ 1971 تامعة الخميؿ  .1
 امة/ أهميةع بيرزيت 1972 تامعة بيرزيت  .2
 عامة/ أهمية بيت لحـ 1973 تامعة بيت لحـ  .3
 عامة/ أهمية نابمس 1977 تامعة النتاح الكطنية  .4
 عامة/ أهمية غزة 1978 التامعة اإلسبلمية  .5
 عامة/ أهمية الخميؿ 1978 تامعة بكليتكنؾ فمسطيف  .6
 عامة/ أهمية القدس 1984 تامعة القدس  .7
 ميةعامة/ أه غزة 1991 تامعة األزهر  .8
 حككمية تميع المحافظات 1991 تامعة القدس المفتكحة  .9

 خاصة تنيف 1997 التامعة العربية األمريكية  .10
 حككمية غزة 2000 تامعة األقصى  .11
 خاصة غزة 2006 تامعة غزة  .12
 خاصة بيت لحـ 2006 كمية تامعة فمسطيف األهمية  .13
 حككمية طكلكـر 2007 تامعة فمسطيف التقنية_ خيكرم  .14

 

تراءات مف الفمسطيني الشعب عاشها التي الصعبة الظركؼ رغـ أنه القكؿ كيمكف  تعسفية احتبلؿ كا 

 ظؿ في كاتهته التي كؿ الصعكبات بذلؾ متحديا التامعي لمتعميـ أساسية قاعدة بناء استطاع أنه إال

 أماـ الطريؽ كيمهد الفرص يكفر الفمسطيني أف التامعي التعميـ استطاع كما الصهيكني، االحتبلؿ
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 كعالميا، إقميميا التكنكلكتي كالتقدـ التطكر العممي ليكاكب كالتقنية العممية الدراسة لمتابعة شعبه أبناء

 (2014)بكار،  .كالعربية الفمسطينية هكيته ترسيخ أتؿ مف

 تصنيف الجامعات الفمسطينية 3.5.2

 شراؼ األكاديمياإل حيث مف غزة كمحافظات الغربية اليفة في الفمسطينية التامعات تصنؼ

 (2013أقساـ: )السيد،  ثبلثة إلى كالتمكيؿ كاإلدارم

 الجامعات العامة/ األىمية .1

 التمكيؿ ناحية مف مستقمة حيث هي الحككماتال تديرها  تعميـ عاليالتامعة األهمية هي مؤسسة 

 :هي تامعات ثمانية الفمسطينية التامعات مف هذا القسـ كييـ كاإلدارم، ، األكاديمي كاإلشراؼ

 اإلسبلمية كتامعة بكليتكنؾ النتاح كالتامعة لحـ كتامعة بيت زيت كتامعةبير  الخميؿ كتامعة تامعة

  األزهر. كتامعة القدس فمسطيف كتامعة

 الجامعات الحكومية .2

 اإلشراؼ تحت دكلة ما، كتقع حككمةالتي تتبع  التامعاتالتامعة الحككمية أك التامعة الكطنية هي 

تامعة  عمى الفمسطينية التامعات مف النكع هذا العممي كيقتصر كالبحث العالي التعميـ لكزارة المباشر

 األخيرة تامعة المفتكحة حيث تعتبر هذ  القدس كتامعة األقصى، خيكرم كتامعة -فمسطيف التقنتية

 .كالمالية التكظيؼ في كلكنها عامة كالرئاسة النش ة حككمية

 الجامعات الخاصة  .3

نما الحككماتال تديرها  تعميـ عاليالتامعة الخاصة هي مؤسسة   تحت تقع كما التامعات الحككمية كا 

 التامعة عمى لفمسطينيةا التامعات النكع مف هذا خاصة، كيقتصر أهمية لتهات اإلشراؼ المباشر

  األمريكية كتامعة غزة ككمية تامعة فمسطيف األهمية.  العربية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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 : الدراسات السابقةالخامسالمبحث  6.2

 العاممين نقابةب المتعمقةالدراسات  1.6.2

تمكنت الباحثة مف االطبلع عمى العديد مف الدراسات السابقة، لتككيف فكرة كايحة عف أهـ النتائ  

  مت إليها بهدؼ اإلفادة منها في دراستها.التي تكص

 الحياة كتحديث تطكير في العمالية النقابات دكرالتعرؼ عمى  إلى هدفت( Gilbert,1989) دراسة

 التي األخرل كالمنظمات عمالية نقابات لها التي المنظمات بيف الفرؽ عمى التعرؼك  لمعامميف، الكظيفية

منهتية كصفية مف أتؿ تحميؿ العبلقة بيف نقابات أمريكيا كتـ استخداـ . عمالية نقابات لها ليس

 هك لمتدؿ المثيرة األمكر مف أنه مؤدا  رئيس افتراض عمى بحثه الباحث بنى كقدالشمالية كانتمترا، 

 متاؿ في المطمكب التعاكف طبيعة مع تتكافؽ ال نتمتراكا   الشمالية أمريكيا في بالنقابات اإلدارة عبلقة

 بناء في مشاركة عمالية نقابات لها التي الشركات أف: الدراسة نتائ  أهـ ككانت. ظيفيةالك  الحياة تكدة

 نقابات لها ليس التي الشركات تمؾ مف إيتابية أكبر هي الكظيفية الحياة تكدة مراحؿ كتنفيذ كتصميـ

 .الكظيفية الحياة تكدة برام  فاعمية خبلؿ مف كذلؾ عمالية،

 قبؿ مف المشاركة ت ثير هدفت إلى التعرؼ عمى( Eaton, Gordon & Keefe, 1992)  دراسة

 كدرتة ت ثير مدل تبيافك  النقابية، لبلتحادات األفراد كالء عمى الكظيفية الحياة تكدة برام  في األفراد

 3) شركات 4 مف البيانات تتميع تـ كقد. النقابية لبلتحادات الكظيفية الحياة تكدة برام  تهديد

 ال كاحدة كشركة الكظيفية، الحياة تكدة برام  الشركات هذ  كتطبؽ كاحد نقابي حادالت متماثمة شركات

. األمريكية المتحدة الكاليات في الخاص القطاع مف الشركات كهذ  ،(الكظيفية الحياة تكدة برام  تطبؽ

 تمع كتـ فردان، 630 العينة حتـ بم  كقد سنة، أربعيف مف تبدأ فترات منذ الشركات هذ  كتعمؿ

 المنظمة في الشكاكل نظاـ في الثقة زادت كمما: الدراسة نتائ  أهـ ككانت بكاسطة استبانة، البيانات
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 الكظيفية الحياة تكدة برام  في كالمشاركيف. الكظيفية التكدة برام  في تكاتهها التي التهديدات قمت

 كالئهـ إلى يؤدم الشكاكل نظاـ بعدالة المشاركيف كشعكر. المشاركيف غير مف كظيفي ريا أكثر

 .السف كبار عند لمنقابات الكالء يزدادك . لنقاباتهـ

 تكدة برام  في العماؿ اشتراؾ ت ثير التعرؼ عمى إلى هدفت( Fields & Thacker 1992) دراسة

 المتحدة الكاليات في النقابي الكالء ككذلؾ ،التنظيمي الكالء مف كؿ عمى( QWL) الكظيفية الحياة

 تغرافي، أساس عمى كذلؾ ،مختمفتيف فترتيف عمى البحث متتمع مف البيانات تتميع تـ كقد. األمريكية

 مف البيانات تمع تـ كقد. معا االستقصائييف مف تمعها تـ التي البيانات عمى إال االعتماد يتـ كلـ

 السميمة الردكد نسبة ككانت ،ثانية متمكعة في آخر عامبلن  119ك متمكعة أكؿ في عامبلن  293

 الكقت: )مثؿ المؤشرات استبانة يمت بعض( QWL)الكظيفية الحياة تكدة قياس تـ قدك %. 75

 تطكيرك  ػ العمؿ مكاف نظافةك  ػ العمؿ في كاالستتماـ الراحة فتراتك  ػ ذاتيان  المشاكؿ حؿ في المستغرؽ

عادةك  ػ العمؿ  ػ ان دكري العمؿ كأساليب تداكؿ مراتعةك  ػ العمؿ في اليكياء تقميؿك  ػ العمؿ تصميـ ا 

 فكأ: الدراسة نتائ  أهـ ككانتكقد تـ استخداـ المنه  الكصفي لذلؾ، (. العامميف كرقابة مبلحظةك 

 نكعان  اختمؼ االلتزاـ هذا كلكف( QWL) كبرام  تهكد في االشتراؾ بعد زاد كالشركات لمنقابات االلتزاـ

 في يتمثؿ كالذم ،النقابات ا تت أساسان  مكتكد النقابات أعياء التزاـ إف. كالشركات النقابات بيف ما

 عكس عمى سبؽ، عما االلتزاـ هذا مف زادت قد( QWL) تهكد كلكف. لها ككالئهـ تتاهها مسئكليتهـ

 . سابقان  كتكد لها يكف لـ التي المنظمات التزاـ مف

 في العمالية االتحادات معبهت الذم الدكر عمى التعرؼ إلى هدفت( Lorinc, John,1993) دراسة

. الكقت هذا في الشديد التنافس يكء في كذلؾ كالمنظمات، العماؿ بيف العبلقات ممارسات في كندا

، (GE) في لمسيارات( G.M) مصانع مف كؿ عمى( شاكة أك تكرنتك) مف كؿ في البحث هذا يتـ حيث
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مف خبلؿ ثمانية مقاببلت  .الكرؽ عماؿ اتحاد( CEP)ك ،(أككفيؿ) في الكهربائي لممصباح مصنعك 

 ان شديد ان تراتع تمقى الكندية العمالية االتحادات أف: الدراسة نتائ  أهـ ككانت اء الشركات،مع مدر 

 بينما التنافس، عمى كندا تساعد أف التغيرات لهذ  يمكف كاف كالتي العماؿ، كهيكمية تدريب إلعادة

 كال لمشكمة،ا مف ان تزء أنفسهـ في يركف ال فيالمسند فاالتحاديي أف األكبر كالمشكمة ،يتعافى االقتصاد

 المنظمة مع المشاركة كعدـ المنازعات كثرة مف نابع ككذلؾ المساعدة، مف قميؿ كلك إيافة يمكنهـ

 .الكندية

 اإلنتاتية، تحسيف في العمالية االتحادات دكر عمى التعرؼ إلى هدفت( Manila, 1999) دراسة

كقد تـ اتباع المنه  التحميؿ مف  .تاتيةاإلن لزيادة اإلدارة مع العماؿ تعاكف عدـ أسباب عمى التعرؼ

 أف: الدراسة نتائ  أهـ ككانت خبلؿ تحميؿ نشاطات النقابات العمالية لثمانية دكؿ مف دكؿ شرؽ أسيا

 اإلنتاتية برام  تحديد في االتحادات تتاهؿ تمنع أسيا شرؽ دكؿ في العمالية االتحادات قكانيف

 كأتر حؽ بدكف لهـ عمؿ تهد إيافة يعني لئلنتاتية رام ب أم أف تعتقد االتحادات بعضك . لمعامميف

 .مشاكمها كحؿ اإلنتاتية لبرنام  محدكدة مشاركتها مف تعمت االتحادات دكتاتكريةك . مناسب

 عكامؿ عمى أثر أم هناؾ كاف إذا التعرؼ إلى إلى هدفت( Chin-wen, Liao,2000) دراسة

التغيرات  مثؿ التغيرات مف متمكعة معرفة خبلؿ مف المعمميف قبؿ مف النقابي كااللتزاـ المشاركات

مف خبلؿ  الكصفي المنه  الباحث كاستخدـ ،تايكاف في التنظيمي كااللتزاـ الكظيفي كالريا الديمغرافية

 .( معمـ960تطبيؽ استبانة عمى متمكعة مف المعمميف بم  عددهـ )

 كالحالة كالعمر التنس بسبب كبيرة اختبلفات هناؾ أف: الدراسة كتكصيات نتائ  كأهـ ككانت

 التعميـ بعدم بيف فركؽ تكتد ال كلكف النقابي، العمؿ مدةك  ،(أهمية أك حككمية) كالمؤسسة االتتماعية
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 عبلقة لها التنظيمي كااللتزاـ الكظيفي كالريا النقابة كتقييـ معرفة عكامؿ بعضك . كااللتزاـ كالمشاركيف

 .نقابيةال كالمشاركة االلتزاـ أبعاد عكامؿ ببعض

 ،الهند في العمالية النقابية الحركة عف حقيقية رؤية تقديـ إلىهدفت  (Fatehelbab,2001) دراسة

دراؾ  تناكؿ خبلؿ مف تتاربها مف كاالستتابة ،الهندية كالنقابية المصرية النقابية الحركة بيف العبلقة كا 

 االستعمار دكر عف يكشؼ يخيتار  مدخؿ شرح مع كالطبقية النقابية الحركة تتناكؿ التي المفاهيـ

 التنظيـ ككذلؾ ،يغط كتماعات العمالية النقابات كدراسة ،اإلنتاج قكل عمى كسيطرته ،البريطاني

 كبناء العمالية كالنقابات النقابية كالتشريعات الصناعية العبلقات ككذلؾ السياسية، كاألحزاب النقابي

مف خبلؿ تحميؿ العبلقة بيف الحركة النقابية كقد تـ استخداـ المنه  الكصفي التحميؿ . المتتمع

 ككانت( عيك مف النقابتيف، 64المصرية كالهندية حيث تـ االستناد إلى االستبانة التي تطبقت عمى )

 النقابية لمحركة تابعة يدكلكتيةأ خبلؿ مف تاءت العمالية النقابية الحركة أف: الدراسة نتائ  أهـ

 الصراعك . المؤتمر حزب نظاـ كهك ،لمدكلة السياسي لمنظاـ خيعت النقابية الحركة كأف البريطانية

 األتكر خاصية مف المتعاقبة الهندية الحككمات عمى مطالبه يفرض أف استطاع قد الصناعي

 كالنقابات السياسية األحزاب بيف كالمشاركة الترابط مف بد الك . كالمعاشات االتتماعية كالت مينات

 تكصيات ماأ. المختمفة الدكؿ في العامميف خبلؿ مف أهدافه تحقيؽ عالمتتم يستطيع حتى العمالية

. السياسية كاألحزاب النقابي التنظيـ ككذلؾ يغط كتماعات العمالية النقابات دراسة فكانت الدراسة

 تقديـ عمى العمؿك . المتتمع بناء في العمالية كالنقابات العمالية كالتشريعات الصناعية العبلقات دراسةك 

 مصر في النقابية الحركة عمى تطبيقها عمى كالعمؿ الهند، في النقابية الحركة عمى حقيقية رؤية

 .دراستها مف كاالستفادة
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 الكاليات في المعمميف نقابات تاريخ معرفة لىهدفت إ( Renner,James Joseph, 2004) دراسة

 نقابة في المشاركيف لنساءكا الرتاؿ بعض طريؽ عف تحقيقها تـ التي نتازاتكاإل ،األمريكية المتحدة

 مكتكب تاريخ عمى معتمدان  التاريخي المنه  الباحث استخدـك . االيراب حصؿ كلماذا ،المعمميف

 في شارككا ان معمم( 50) الدراسة عينة كانت حيث ماريمكنت، في المعمميف إيراب لرؤية دستكرم

: الدراسة نتائ  أهـ ككانت حيث استخدمت قائمة لرصد األحداث لتحقيؽ أهداؼ الدراسة، .اإليراب

. اإليراب بها تسبب كنتيتة الكظيفي كالمستقبؿ العاطفي الت ثير فهـ عمى المعمـ يساعد اإليراب أف

 كاالحتراـ كالصدؽ الثقة اإلدارة مع المعمميف عبلقة تفقد عندما تترتب أف يمكف التي االيطراباتك 

 كبل مف لمتطبيؽ قابؿ لمنه  االقتراحات مف متمكعة طرح: فكانت التكصيات أهـ كأما. المتبادؿ

 التي كالممارسات ،اإلدارة مع المعمميف عبلقات كتحسيف ،اإليراب لتتنب( كاإلدارة المعمميف) الطرفيف

 .بماريكنت المدرسي المتتمع أعياء تميع هامن يعاني التي المشاكؿ تفادم خبللها مف الممكف مف

 نقابػات فػي تػايكاف فػي المعممػيف مشػاركة كيفية عرفةم لىهدفت إ( Chin-Feng Wu, 2005) دراسة

كقػػد تػػـ اسػػتخداـ المػػنه  الكصػػفي  .فيهػػا كالمشػػاركة االنيػػماـ فػػي لممعممػػيف بالنقابػػة كالمعرفػػة المعممػػيف

 النتػػائ  ككانػػت ( معمػػـ كمعممػػة مػػف خػػبلؿ اسػػتبانة تحقػػؽ أهػػداؼ الدراسػػة،80عمػػى عينػػة مككنػػة مػػف )

 فػػػي المعممػػػيف لمهنػػة كالثابػػػت األهػػـ الػػػرابط هػػك المعممػػػيف تمعيػػػة فػػي عيػػػكان  المعمػػـ يكػػػكف أف: كػػاآلتي

 كأييان  ،المعمميف حماية هي المعمميف لنقابة االنيماـ أسباب أحد أفك . المعمميف نقابات لىإ االنيماـ

 المزايػا تكيػيف: فكانػت الدراسػة تكصػيات أهػـ أمػا. كاإليػراب بالتفػاكض النقابة صبلحيات منطمؽ مف

 لبلشػتراؾ المعممػيف لتػذب كذلػؾ الترفيهية البرام  زيادةك . النقابات في فك المشارك هاعمي سيتحصؿ التي

نشاءك . النقابة في  .كالنقابات األعياء بيف التكاصؿ لتسهيؿ كذلؾ المدف كافة في فركع ا 
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 تنمية في كالتمعيات النقابات به الذم تقكـ الحقيقي الدكر تحديد إلىهدفت ( 2006) درة دراسة

 ،مهامها تنفيذ في كالتمعيات لمنقابات كاليعؼ القكة تكانب كتحديد ،األردف في لبشريةا المكارد

 لمنقابات تدية كسياسات إتراءات اقتراح ثـ كمف ،ألعيائها المهني بالنمك االرتقاء كفي كأهدافها

نتاتيتهـ، التنافسية األعياء قدرات رفع في دكرها لتعزيز كالتمعيات   المنه الباحث كاستخدـ كا 

( 60) الدراسة عينة بمغت حيث ،مف خبلؿ استبانة ك داة لتحقيؽ أهداؼ الدراسة التحميمي الكصفي

 ال النقابي العمؿ في المرأة مشاركة نسبة: الدراسة نتائ  أهـمف  ككانت. أردنية مهنية كتمعية نقابة

 في لممساهمة كالتمعيات النقابات لدل رغبة كتكفير. الفاعميف األعياء متمكع مف% 10 تتتاكز

 لمنقابات الرسمية التهات دعـ يركرة: الدراسة تكصيات أهـكمف . ألعيائها البشرية المكارد تنمية

 التهات بيف كالتنسيؽ التعاكف ككتكب. المعنكم أك المالي الدعـ أك التشريع حيث مف سكاء كالتمعيات

 .مشتركة نشاطات أك برام  أك مراكز لتصميـ المسؤكلة

 المهنية النقابات أدكار في تحدث التي التحكالت عمى الكقكؼ لىإ التي هدفت( 2008) محمد دراسة

 عمى الكقكؼ أتؿ مف كالدكلة المهنية النقابات بيف العبلقة طبيعة عف الكشؼ كمحاكلة مصر في

 المتتمع مؤسسات لأحد باعتبارها ،المهنية النقابات دكر عمى السياسية لمنظـ األيدكلكتية االنعكاسات

، حيث المحمي العمؿ سكؽ متطمبات ظؿ في البشرية التنمية في النقابي الدكر فاعمية كمدل لمدني،ا

اتبعت الباحثة المنه  الكصفي مف خبلؿ استبانة طبقت عمى عينة مف األعياء في النقابات المهنية 

 طبيعة في كمؤثران  هامان  دكران  تمعب السياسية النظـ أفٌ  النتائ  أهـ ككانت ( عيك،116حيث بم  )

 تفريه ما أك ،كمشركعات فعاليات مف الدكلة لها تمنحه لما كفقا المهنية النقابات تمارسها التي األدكار

 أدكار بيف تباينت تاريخها عبر متغيرة أدكارا المهنية النقابات كلعبت. النقابي ألدائها معكقات مف عميها

 النقابات كتمارس. لمنقابة التنمكم الدكر ميتنا كبيف كالسياسي الخدمي النشاط في متمثمة تقميدية
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 االتتماعي اليبط تحقيؽ إلى هدؼي الذم المتتمعي دكرها خبلؿ مف أعيائها عمى هيمنتها المهنية

 تكصيات ككاف مف. كالقكانيف المكائف مف بمتمكعة أعيائها إلزاـ خبلؿ مف المهني النسؽ داخؿ

 عيك المهني مف تتعؿ التي كالقكانيف المكائف مف بمتمكعة النقابات أعياء إلزاـ يركرة الدراسة

 كأخبلقيات بآداب يرتبط مرتعي إطار كيع يركرةك  ،المهني لمنسؽ التنظيمية العممية مف ان تزء النقابة

خياعهـ األعياء إلزاـ أتؿ مف المهنة  يمف المهنة كأخبلقيات معايير حدكد في المهنية لممحاسبة كا 

 .النقابة

 دكر تفعيػؿ سػبؿ تحديدإلى  هدفت فمسطيف، في العمالية النقابات كاقع عف( 2010) دالؿ أبك دراسة

 هك البنكد هذ  متابعة مف الرئيس الهدؼ كيعتبر. فمسطيف في السياسية التنمية في العمالية النقابات

 في دكرهاأـ في  العماؿ، تمثيؿ في أكاف سكاء دكرها، أداء في العمالية النقابات نتاعػة مػدل معرفػة

 النقابات، تنظيـ قانكف كهك عممها، ينظـ قانكف دكف تعمؿ النقابية الحركة تزاؿ الك  ،السياسية التنمية

 أكثػر النقابات عمؿ بيئة يتعؿ كهذا الفمسطيني، التشريعي المتمس لدل مشركع مترد يػزاؿ ما كالذم

 خاصة استبانة كتػصميـ العبلقػة، أصحاب مع الشخصية بالمقاببلت االستعانة تـ ،كيبابية صػعكبة

 الصحي القطاع فػي يعممػكف كمكظفة مكظؼ 300 المختارة العينة حتـ بم  حيث الغرض، لهذا

 الفكرم الكعي أف بينت كما ،، كتـ االعتماد عمى المنه  الكصفي لتحقيؽ أهداؼ الدراسةمستطمعيف

 النقابات مسيرة تتبع في دتي مستكل ذا كاف. الصحية الخدمات نقابػة فػي العػامميف لدل كالسياسي

 لمعايير تخيع العمالية النقابات برام  أف فمسطيف، في السياسية التنمية في دكرها كعمى ،العممية

 بالتفرقة تقكـ ال الصحية الخدمات في العامميف نقابة أف كمػا تقدمها، التي المساعدات تكزيع في العدالة

 النقابات داخؿ النقابي العمؿ في تتدخؿ الفمسطينية سيةالسيا األحزاب كأف.  الكاحد الشعب أبناء بيف

 في كالسياسية االقتصادية التنمية خطط تمرير في عتز العمالية النقابات لدل، ك فمسطيف في العمالية
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 إلى عمدت الفمسطينية العمالية كالنقابات ،الفمسطينية األرايي داخؿ التارم الفمسطيني االنقػساـ ظػؿ

 . كنهيته المتتمع تطكر باتتا  الػسياسي لمكاقػع كفقا السياسي الكعي مفهكـ تغيير

 ككالة في النقابي العمؿ كاقع عف العامميف ريا مدل إلى التعرؼ إلى هدفت(  2010) العرقاف دراسة

، التنس: )االتية لممتغيرات كفقا إحصائية داللة ذات فركؽ كتكد مدل كتحديد بغزة، الدكلية الغكث

 مف بتكصيات الخركج كمحاكلة ،(الكظيفية الدرتة، ك العممي المستكل، ك الكظيفي التصنيؼ، ك الخبرك 

 كاعتمد ،بغزة الغكث بككالة النقابي العمؿ كاقع عف العامميف لدل بالريا الشعكر مستكل زيادة أتؿ

 الطبقية العينة طريقة عمى الدراسة هذ  طبقت حيث التحميمي، الكصفي المنه  عمى دراسته في الباحث

 الدراسة عينة نسبة ككانت الدراسة، متتمع عمى مكزعيف ان مكظف( 370) مف تككنت كالتي ،عشكائيةال

 ريا مدل لقياس االستبانة الباحث كاستخدـ ،ان مكظف( 10748) البال  الدراسة متتمع مف%( 3.44)

 ،اإلحصائي لمتحميؿ SPSS ببرنام  استعاف كما بغزة، الغكث بككالة النقابي العمؿ كاقع عف العامميف

 دكر مف له لما كمؤثر يركرم النقابي العمؿ أفالدراسة  نتائ  كأظهرت%. 97 االسترداد نسبة ككانت

 لتحسيف المتاؿ تفسف النقابي العمؿ قكانيف أف كما ،الغكث ككالة في المكظفيف رفاهية زيادة في فاعؿ

 الغكث ككالة في العامميف بؿق مف متكسطة بدرتة عاـ ريا يكتد كما. المؤسسة في اإلنتاتية التكدة

 النقابة، في لمقطاعات النسبي التمثيؿك  النقابي، العمؿ كأنظمة قكانيف: مف كؿ حكؿ بغزة الدكلية

 كما العامميف، بثقة تحظى النقابي لمعمؿ الممثمة القطاعات ككذلؾ. القرارات اتخاذ في النقابة مشاركة

 العامميف لدل يتابياإ انطباعا عكس مما بالعامميف، ةالخاص لؤلمكر طرحها في بشفافية النقابة تتعامؿ

 رفع يستدعي هذا تيدة فكرة النقابي العمؿ في لممرأة الحصصية فكرة كأف. تمثمهـ التي النقابة اتتا 

. المؤسسة داخؿ العامميف مف الشريحة هذ  حتـ مع يتناسب بما النقابي العمؿ في المرأة تمثيؿ نسبة

 العامميف تزكيد كعمى المؤسسة، إدارة مع عميها المتفؽ الحمكؿ متابعة عمى النقابة تحرص ككذلؾ
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. النقابة اتتا  العامميف لدل الريا مستكل مف رفع مما ؛المناسب الكقت في المناسبة بالمعمكمات

 تاء لممنظمة التطكيرية الخطط بمعظـ النقابة مشاركة عمى العميا اإلدارة حرص حكؿ العامميف كريا

 .يعيفة بدرتة

 في العامميف لدل الكظيفي الريا مستكيات إلى التعرؼ إلى هدفت( 2010) كالسقا الركس أبك دراسة

 الكصفي المنه  كاعتمد الخدمة، كنهاية بالتقاعد المرتبطة المزايػا نظػاـ عف العمكمية الكظائؼ

 الػشؤكف كزارة فػي امميفالع مػف كالمككنػة الدراسػة، عينة الستطبلع االسػتبانة استخداـ تـ كقد التحميمي،

 عػف الريا أف الدراسة نتائ  أظهرت كقد ،مكظفان  238 عػددها بم  كالتي غزة، بمحافظات االتتماعيػة

 كدراية عمـ لديهـ لػيس المػكظفيف كمعظـ ،كمتدفو  منخفض الخدمة كنهاية بالتقاعد المرتبطة المزايا نظاـ

 كتكد بسبب كذلؾ الكظيفي، الريا درتات عمى سمبان  ثرأ مما الحككمية، الماليػة التعكييات بنظاـ

 كػذلؾ. المعدؿ المدنية الخدمة قانكف حددها التي المالية التعكييات نظاـ تطبيؽ كآليات طرؽ في خمؿ

 إلػى باإليافة المعػاش، عمى المصركفة اإليافية العبلكة مػةمبلء عػف الريا عدـ الدراسة أظهرت

تماالن  ،ان حككمي ان مكظف زكتهػا كػاف إذا المعاش المتكفية المكظفة مذك  صػرؼ حرمػاف عػف الريا عدـ  كا 

 .كالتقاعد الخدمة نهاية بنظاـ يتعمؽ بما الذككر مف أقؿ اإلناث ريا مستكل كاف

 النقابات عميها تستند التي العامة كالمبادئ المعايير تكييف إلىهدفت ( 2012) مقداد دراسة

 لمنقابات الهيكمي التنظيـ طبيعة كتكييف عاـ، بشكؿ أدكارها ؿلتفعي البلزمة النهكض كمستمزمات

 كما. تكاتهها التي كالتحديات اإلصبلحية كرؤيتها أهدافها عمى كالكقكؼ ،األردف في كالعمالية المهنية

 التنظيمية كالظركؼ المؤسسية قدراتها قياس خبلؿ مف األردنية النقابات عمؿ فاعمية الدراسة تستعرض

 دراسة في متخصصيف قبؿ مف المعدة لممؤشرات ميداني تطبيؽ يكء عمى كذلؾ بها، تت ثر التي

 لعاـ االسترشادم العممي الدليؿ في كالكاردة العربي، الكطف في المدني المتتمع مؤسسات متاؿ
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 القادرة المؤشرات مف متمكعة عمى تقكـ حيث. األهمية لممنظمات العربية الشبكة كيعته الذم 2010

 ،السياسية التكانب ت ثير كمدل كاإلدارية، كالتكنكلكتية كالمادية البشرية النقابات دراتق قياس عمى

. إليها تسعى التي األهداؼ ترتمة إلى لمكصكؿ النقابات نشاط عمى كاالتتماعية ،كالثقافية ،كالتشريعية

 أهدافها، قيؽتح في النقابات فاعمية بيف رتباطيةا عبلقة كتكد" مفادها فريية عمى الدراسة كتقكـ

 العبلقة ذات المؤسسية البيئة كبيف تانب، مف كالتنظيمية كالتكنكلكتية كالمادية البشرية كمقكماتها

 المنه  الدراسة كاستخدمت. خرآ تانب مف كاالتتماعية كالثقافية كالتشريعية السياسية بالتكانب

. العامة أهدافها تكظيؼل كذلؾ المقارف؛ كاإلحصائي الميداني كالمسف النظـ كتحميؿ المؤسسي

 المؤسسية القدرات بيف سمبية عبلقة كتكد في أبرزها يتمثؿ كتكصيات استنتاتات عدة إلى كتكصمت

 العمالية النقابات عند خاصة أدكارها فاعمية كبيف ،تعيشها التي العامة كالظركؼ األردف في لمنقابات

 في الخاصة الدكلية لؤلحكاـ التنفيذية مطةالس احتراـ يركرة يستكتب مما المهنية، بالنقابات مقارنة

 الديمقراطي األداء كتفعيؿ لمنقابات الذاتي التطكير إلى الفعمية كالحاتة النقابي، العمؿ حرية مكيكع

 كالمتتمع األعياء عمى تنعكس التي العامة السياسات بناء في ممحكظة ب دكار كالقياـ األعياء بيف

 .عامة بصكرة

 ألقت نهاكأل ،التزائر في كالنقابية العمالية الحركة دكر إلى التعرؼ إلى هدفت (2012) البزاز دراسة

 مف الفرنسي االحتبلؿ فريه الذم. لمتزائر كالسياسي كاالتتماعي االقتصادم الكاقع بعادأ عمى اليكء

 الفرنسي االستعمار لخدمػة الببلد مكارد كتسخير ،شيء كؿ عمى االستحكاذ في التامحة الرغبة حيث

كقد استخدمت الدراسة المنهتية . 1962 عاـ االستقبلؿ كحتى ،1830 عاـ التزائر احتبلؿ منذ

 كإحدل التزائر في كالنقابية العمالية الحركة برزتك الكصفية مف خبلؿ تحميؿ كاقع الحركة العمالية، 

 ،تزائرمال الشعب تتا  كسياسته الفرنسي االستعمار يد الكطني النياؿ في االتتماعية االتتاهات
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 ؿظ في تدفع( كغيرها تكراأل في كالتمييز االتتماعي التمييز) لمعماؿ الخاصػة المعانػاة فأ ذلؾ

 الخاصة الحقكؽ النتزاع النياؿ تشديد لىإ االستعمارية كسياسته االحتبلؿ مف لمشعب العامة المعاناة

 تبهػة) الػشعب قطاعات كافة مع التبلحـ الى العمالية الحركة لتدخؿ معان  فاالثنتا لتتداخؿ كالعامة

 .الكطني االستقبلؿ كنيؿ الحرية عف لمدفاع( التزائرم الكطني التحريػر

 آخر إلى بمد مف النقابي الفعؿ اختبلؼ إلى التعرؼ هدفت إلى( 2013) كبممهيد رمياني دراسة

 عمى التعرؼ ناحاكل الدراسة هذ  خبلؿ كمف العاـ، االتتماعي البناء يمف كمكاقفهـ الفاعميف باختبلؼ

 ،لبلتحاد التابعة العمالية النقابات لأحد خبلؿ كمف لمعماؿ، االتتماعية لممكاسب النقابي الفعؿ تحقيؽ

 المنه  عمى كاالعتماد الفرع، إلى ينتمكف الذيف العماؿ متمكع مف عامبلن  80 عينة خبلؿ مف كهذا

 النقابي الفعؿ أف: االتية النتائ  إلى التكصؿ ـث استبانة لتحقيؽ أهداؼ الدراسة، كتطبيؽ الكصفي

 بعض عف كالدفاع المشاكؿ حؿ عمى عممها خبلؿ مف العمؿ ظركؼ بتحسيف تقكـ البناء لشركة

 مف لمعماؿ االتتماعية الحالة تحسيف عمى تعمؿ نهاكأ ،االتتماعية العبلقات كتعزيز ،لعمالها الحقكؽ

 كدكرها بالتزاماتها الكفاء عمى حرصها فع ناهيؾ ،العمؿ كخارج داخؿ متنكعة خدمات تقديـ خبلؿ

 .النزاعات حدكث عند يتابياإل

 

 :الوظيفية الحياة جودةالمتعمقة بالدراسات  2.6.2

 االستغراؽ تنمية في كأثرها العمؿ حياة تكدة  عمى التعرؼ إلى هدفت( 2004) المغربي دراسة

 إدارييف، مف الدراسة، لمتتمع الثبلث الفئات مع لقاء 30 يقارب ما إتراء في كتمثمت ،الكظيفي

كقد تـ استخداـ المقابمة ك داة  المنصكرة، تامعة في المتخصصة الطبية بالمراكز كفنييف، كأطباء،

 الباحث تكصؿ كقدلتحقيؽ أهداؼ الدراسة كتـ االعتماد عمى المنه  النكعي لتحقيؽ أهداؼ الدراسة، 
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 عدـ منها كالتي العمؿ، حياة تكدة عكامؿ في قصكر كتكد عمى الدالة الظكاهر مف متمكعة لكتكد

 كالسيطرة عميها، يحصمكف التي كالعكائد ،كالمزايا ،كالمكافآت ،األتكر عف العاممة الفئات بعض ريا

 كالدكر أفعالهـ، ردكد كتتاهؿ العامميف آلراء اإلنصات كعدـ القرارات اتخاذ عممية عمى لمرؤساء الكاممة

 مف تكصيات عدة الباحث كقدـ المستقبؿ، قيادات لتككيف األفراد يةكتنم تككيف في لمرؤساء السمبي

 المردكد عمى بالحصكؿ لمعامميف يسمف بما المادية، كالحكافز المكافآت نظاـ هيكمة إعادة يركرة أهمها

 الدراسات عدادا  ك  لمعامميف، مستقرة كظيفية حياة تكفير في يسهـ كفكر تهد مف يبذلكنه لما المناسب

 المفاهيـ كتطبيؽ الكظيفي، اإلثراء لتفعيؿ يؤدم بما الكظائؼ كتكصيؼ لتحميؿ البلزمة التفصيمية

 الكصؼ لبطاقات دكرية مراتعة بدكر  يتطمب كالذم العامميف، تمكيف مثؿ الحديثة، كالتنظيمية السمككية

 أف عمى كالمشرفيف، القادة انتقاء حسف عمى كالعمؿ لمعامميف، الثقافي المستكل كاستثمار الكظيفي

 كصنع كاألهداؼ، الخطط صياغة في المشاركة عمى مرؤكسيهـ لتشتيع كالمهارة القدرة فيهـ تتكفر

 .معان  كاإلنتاتية اإلنسانية النكاحي عمى كالتركيز المطمكبة، المعمكمات كتكفير القرارات كاتخاذ

 تباعهاا نقاباتلم يمكف التي كاألساليب الطرؽ عمى التعرؼ إلى هدفت( 2005) العزيز عبد دراسة

 الدكر بيف ما الفتكة حتـ كتحديد كخارتها، المؤسسات داخؿ لمعامميف الكظيفية الحياة لتحسيف

 التي كالمعكقات القيكد عمى كالتعرؼ فعبلن، المكتكد كالدكر به االطبلع العمالية النقابات مف المطمكب

 الدراسة كظفت كقد المؤسسات، في فيةالكظي الحياة تكدة عمى الت ثير في النقابات دكر فاعمية مف تحد

 مف 54 ك بالشركات، العامميف مف 300 مف مككنة عينة عمى الدراسة تريتأ كقد الكصفي، المنه 

 الشركات مف الدراسة متتمع كاف حيث العميا، اإلدارة أعياء مف 61 ك النقابية، المتاف أعياء

لتحقيؽ أهداؼ الدارسة تـ االعتماد عمى  رمياف، مف العاشر بمدينة الكيمياكيات قطاع في العاممة

 الحياة تكدة أف: أهمها مف النتائ  مف متمكعة إلى الدراسة تكصمتالمنه  الكصفي التحميمي، ك 
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 يتحقؽ حتى تتكافر أف يتب التي األساسية، األركاف مف متمكعة مف يتككف تدان  كاسع مفهـك الكظيفية

 عبلقة بكتكد يتحقؽ إنما الكظيفية الحياة تكدة فهكـم تطبيؽ نتاح أفك . المفهكـ هذا تطبيؽ كينتف

 النقابات كأعياء كالعامميف، العميا، اإلدارة كأعياء الشركات، أصحاب مف كؿ تهكد كتيافر قكية

 المكافآت مف كؿو  كتحديد اإلدارية القرارات اتخاذ في العامميف إشراؾ أفك . العمؿ كبيئة العمالية،

 . المؤسسة إنتاتية تحسيف في كبير شكؿب يساهـ الكظيفية، كالمعدالت

 بالكظيفة، المتعمقة المتغيرات مع الكظيفية الحياة تكدة فحص  إلى هدفت(  Beh,etal,2006) دراسة

 عشكائية عينة اختيار خبلؿ مفك  كالعمؿ، الحياة بيف كالتكازف الكظيفي، اإلنتازك  الكظيفي، الريا كهي

 لمشػػركات ماليزيػػا فػػي الحػػرة التتػػارة بمنػػاطؽ كاإللكتركنيػػات ربػػاءالكه قطػػاع مػػف ان تنفيػػذي ان مػػدير   475 مػػف

كتػػـ اسػػتخداـ المػػنه  الكصػػفي لتحقيػػؽ أغػػراض  كالصػػغيرة، المتكسػػطة كالصػػناعات التنسػػيات، المتعػػددة

 الكظيفيػة الحيػاة تػكدة بػيف إيتابيػة عبلقػة يكتػد أنػه أهمهػا مػف نتػائ  عدة الدراسة أظهرت كقدالدراسة، 

 غالبيػػػػة كيػػػرل ،كالعمػػػػؿ الحيػػػاة بػػػػيف كالتػػػكازف الػػػكظيفي، اإلنتػػػػاز الػػػكظيفي، الريػػػػا ةثػػػالثبل كالمتغيػػػرات

 رايػػكف بػ نهـ المػدراء مػف  70.3% كيػرل مقبكلػة، شػركاتهـ فػي الكظيفيػة الحيػاة تػكدة بػ ف المبحػكثيف

 36.6 مػف أقػؿ كبنسػبة كظػائفهـ، عػف رايػكف بػ نهـ المػدراء مػف%  63.8 ك الكظيفيػة، إنتازاتهـ عف

 مػف تكصػيات بعػدة الدراسة أكصت كلذلؾ الشخصية، كحياتهـ أعمالهـ بيف التكازف عف رياهـ بم % 

 متطمبػػػػػات تبلئػػػػـ لكظػػػػائؼ اإلدارة كتػػػػكفير الشػػػػركات، داخػػػػؿ الكظيفيػػػػة الحيػػػػاة بتػػػػكدة االهتمػػػػاـ أهمهػػػػا

 إحػػداث عمػػى كالحػػرص كتطمعػػاتهـ، المػػكظفيف طمكحػػات تراعػػي هنفسػػ الكقػػت كفػػي الشػػركة، كاحتياتػػات

 .كالعمؿ الشخصية الحياة بيف فالتكاز 

 خبلؿ مف كاحد، كقت في الكظيفية الحياة كتكدة األداء تعزيز إلى هدفت( Ramstad,2009) دراسة

 فنمندا، في الفنمندم التنمية لبرنام  التابعة التنمية مشاريع مف ان مشركع (470) عدد مف البيانات تتميع
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 المشاريع، هذ  في كالخبراء كالمكظفيف العميا رةاإلدا مكظفي مف (1410) الدراسة عينة شممت كقد

 كالمكظفيف، اإلدارة بيف التعاكف هي الكظيفية الحياة لتكدة مؤشرات خمسة عمى الدراسة كاعتمدت

 عمى اعتمدت كقد المهنية، المهارات كتنمية النفسية، الصحةك  االتتماعية، العبلقاتك  العمؿ، فرؽك 

 العمميات، تكدةك  كالخدمات، السمع تكدةك  العمؿ، في اتيةاإلنت هي لؤلداء أخرل مؤشرات خمسة

 المستدامة التنمية ممارسات مف متمكعة عمى كاعتمدت العمميات، كسهكلة العمبلء، خدمة في المركنة

 تحتاتها التي العمميات نمط تطكيرك  المتعددة، المهارات صقؿ العمؿ، كساعات أساليب منها كالتي

كتـ استخداـ المنه  الكصفي لتحقيؽ أغراض  الخارتية، كالشبكات التكدة، نظـ التديدة، التكنكلكتيا

 كقت في الكظيفية الحياة كتكدة األداء تحسيف يمكف أنه أهمها مف نتائ  عدة إلى كتكصمتالدراسة، 

 هناؾ أف العمؿ، مكاف في المستدامة بالتنمية المرتبطة الممارسات كدعـ استخداـ خبلؿ مف كاحد،

 .كاحد كقت في الكظيفية الحياة كتكدة األداء، كتحسيف المستدامة التنمية ممارسات بيف ان ابيإيت ان ارتباط

 الحياة لتكدة األبعاد مف متمكعة بيف العبلقة عمى التعرؼ إلىهدفت ( Daud,2010) دراسة

 عدة اختبار خبلؿ مف الماليزية، الشركات في العامميف أكساط في التنظيمي كااللتزاـ ،الكظيفية

 اإلشراؼ،ك  كالتطكير، النمكك  القرار، صنع في المشاركة كهى الكظيفية الحياة لتكدة ةرئيس تغيراتم

 مف مستكياته عمى كالتعرؼ التنظيمي بااللتزاـ كعبلقتها االتتماعية، العبلقاتك  كالحكافز، كاألتكر

 البدائؿ، قمة عمى قائـال كاستمرارم ،كالمعيارم ،العاطفي التنظيمي التزاـ كأنكاع مككنات اختبار خبلؿ

 في ان مكظف  500  مف مككنة بعينة ماليزيا، في أعماؿ منظمة 60 عدد عمى الدراسة هذ  طبقت كقد

 أسمكب استخداـ تـ حيث ماليزيا، في المختمفة الشركات في التنفيذييف كليفكالمسؤ  شرافيةاإل المستكيات

 منها نتائ  لعدة الدراسة تكصمت كقد ،فيالكص األسمكب استخدمتك  ،البيانات لتمع ك داة االستبانة

 العاطفي، التنظيمي لتزاـكاال الكظيفية، الحياة تكدة أبعاد مف ثبلثة بيف إيتابي كت ثير عبلقة كتكد
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 إيتابي ارتباط عبلقة كتكد أظهرت كما كالمكافآت، كاألتكر كالمشاركة، االتتماعية، العبلقات كهي

 االتتماعية العبلقات كهي المعيارم التنظيمي كااللتزاـ ظيفيةالك  الحياة تكدة أبعاد مف اثنيف بيف

 الحياة تكدة أبعاد مف أربعة بيف إيتابي ارتباط عبلقة كتكد النتائ  أظهرت كأييا كالمكافآت، كاألتكر

 كاإلشراؼ، كالمشاركة كالمكافآت ،كاألتكر االتتماعية، العبلقات كهي التنظيمي، كااللتزاـ الكظيفية

 كااللتزاـ الكظيفية الحياة تكدة أبعاد مف ثبلثة بيف إيتابي ارتباط عبلقة كتكد النتائ  رتأظه ان كأيي

 .شراؼكاإل كالتطكير، كالنمك المشاركة، ككعي بالتكمفة، المرتبط التنظيمي

 غير بالمنظمات الكظيفية الحياة تكدة مستكل عمى التعرؼ إلى هدفت( 2012) البمبيسي دراسة

 األداء مستكل عمى كالتعرؼ أركقتها، داخؿ عناصرها بتطبيؽ االلتزاـ كدرتة زة،غ قطاع في الحككمية

 مف الكظيفية الحياة تكدة برنام  بتطبيؽ ت ثرها كمدل ،الحككمية غير المنظمات عاممي لدل الكظيفي

  887 عددها بم  التي الحككمية غير المنظمات في العامميف مف الدراسة متتمع تككف كقد عدمه،

 متتمع مف% 6 بمعدؿ أم ؛حككمية غير منظمة  53 عمى الدراسة كطبقت حككمية، غير منظمة

 لتمع االستبانة الباحث استخدـ كقد ،ان مكظف 265 بمغت عشكائية طبقية عينة اختيار كتـ الدراسة،

 إلى الدراسة كتكصمت كما تـ االعتماد عمى المنه  الكصفي التحميمي لتحقيؽ أهداؼ الدراسة، البيانات،

 تيدة، تكدة ذات كظيفية بحياة تتمتع غزة قطاع في الحككمية غير المنظمات أف أهمها مف نتائ  عدة

 الراقي، كالمستكل العالية بالكفاءة يمتاز غزة قطاع في الحككمية غير المنظمات في العامميف أداء كأف

 قطاع في الحككمية غير المنظمات داخؿ الكظيفية الحياة تكدة بيف إيتابية عبلقة لكتكد باإليافة

 الحياة تكدة حكؿ العامميف استتابة في فركؽ كتكد الدراسة أظهرت كما لعامميها، الكظيفي كاألداء غزة

 إلى تعزل غزة قطاع في الحككمية غير المنظمات في لمعامميف الكظيفي األداء عمى كأثرها الكظيفية

 مف الحككمية غير بالمنظمات يةالكظيف الحياة تكدة تحسيف بيركرة الباحث أكصى كقد التنس،
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 ،كالتعكييات ،كالمكافآت كاألتكر ،كالتقدـ ،الترقية كفرص الكظيفي، األماف عمى التركيز خبلؿ

 االهتماـ يركرة إلى باإليافة الحككمية، غير المنظمات داخؿ المظالـ كتقكيـ العامميف، كرفاهية

 .السرعة كته عمى الخمؿ مكاطف لمعالتة دكرية بصفة األداء تقارير بإصدار

 طبقت حيث ،الكظيفية الحياة تكدة في المؤثرة العكامؿ عمى لمتعرؼ هدفت( Sinha,2012) دراسة

 مف الكظيفة حياة تكدة في المؤثرة العكامؿ تعريؼ إلى كهدفت الهندية، المؤسسات عمى الدراسة هذ 

 عينة خبلؿ مف الكظيفية اةالحي لتكدة العكامؿ هذ  مف عامؿ كؿ كمككنات الهندية، المؤسسات كاقع

 استخداـ تـ حيث الهند، في المختمفة بالمؤسسات لئلدارة المتكسط المستكل مف مدير 100 مف مككنة

 التي العكامؿ أهـ عمى لمتعرؼ الكصفي األسمكب استخدمتك  ،البيانات لتمع ك داة االستبانة أسمكب

 هذ  تكصمت كقد لها، المككنة كاألبعاد األهـ كالعكامؿ المكظفيف، احتياتات إشباع في هامنا دكران  تمعب

 لممدراء الكظيفية الحياة تكدة بخبرات مؤثرة عكامؿ ةثبلث استخبلص أهمها مف نتائ  عدة إلى الدراسة

 نحك كالتكته المنظمة، في العبلقات دعـ نحك التكته هي لممنظمة، المتكسط المستكل في العامميف

 كخمصت لممنظمة، الشامؿ كالنظاـ الذاتي المصير تحديد نحك تهكالتك  المستقبؿ، في المهني التكيؼ

 لمعامؿ بالنسبة: اآلتي حسب العامميف كرغبات حاتات إشباع في األهمية حسب العكامؿ هذ  لترتيب

 الدعـك  المكظفيف، تحفيزك  األسرة، استتابة ثقافةك  الكظيفي، بالريا لديه األكلكيات كانت األكؿ

 تبدأ له المككنة األبعاد ترتيب فكا فقد الثاني لمعامؿ بالنسبة أما لعادؿ،ا التعكيض ثـ التنظيمي،

 المكافآت ثـ كالعاطفي، اإلشرافي الدعـ المرنة، العمؿ ترتيبات ثـ كنمكها، الذاتية السيرة بتطكير

 لتزاـكاال كالتكاصؿ، باالتصاؿ تبدأ له المككنة األبعاد ترتيبات كانت األخير لمعامؿ كبالنسبة كالفكائد،

 .التنظيمي المناخ ثـ التنظيمي،
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 كطبيعة الحياة تكدة بيف تربط التي العبلقة طبيعة عف الكشؼ إلى( 2014) شيخي دراسةكهدفت 

 الدراسة أتريت. عند  المدركة الحياة تكدة مستكيات عمى كالتعرؼ ،التامعي األستاذ عند العمؿ

 أفراد بيف الحياة تكدة ك العمؿ طبيعة صادرم في الفركؽ عف الكشؼ بهدؼ تممساف بتامعة الميدانية

 لها المنتسب الكمية كاختبلؼ ،األقدمية كسنكات ،االتتماعية كالحالة ،التنس متغير إلى تعزل العينة

 الصحة منظمة مقياس حسب الحياة تكدة كمستكيات ،العمؿ طبيعة مصادر لؾككذ التامعي، األستاذ

 استبياف بعممية القياـ تـ كلقد ،كميات أربع مف تامعي أستاذ 100 مف الدراسة عينة تككنتك . العالمية

لتحقيؽ أهداؼ الدارسة تـ االعتماد عمى المنه   الحياة تكدة كمقياس العمؿ طبيعة مصادر يقيس

 العمؿ طبيعة مصادر بيف إحصائية داللة ذات عبلقة كتكد إلى الدراسة خمصت الكصفي التحميمي،

 طبيعة مصادر في معنكم فرؽ يكتد كال ،متاالتها بمختمؼ الحياة ةكتكد التامعي باألستاذ الخاصة

 لصالف الترقية ك الحكافز بعد عدا ما التنس لمتغير تعزل التامعي األستاذ متكسطات في العمؿ

 األقدمية لمتغير تعزل األساتذة متكسطات في العمؿ طبيعة مصادر في فركؽ كتكد يثبت كلـ، الذككر

 التنس لمتغير تعزل الستة بمتاالتها الحياة تكدة في معنكم فرؽ يكتد ال نهأ كما ،كالفئة كالتخصص

 الحالة لمتغير تعزل بمتاالتها الحياة تكدة في كأييا ،االستقبللية كمتاؿ التسمي المتاؿ عدا ما

 .النفسية االستقبللية ك العبلقات بعد عدا ما االتتماعية

 الكظيفية الحياة تكدة كمقاييس أبعاد عمى لتعرؼا إلىهدفت ( Hamid Zare et, al, 2014) دراسة

 أعياء بيف الكظيفي بالمحتكل المتعمقة العكامؿ كقياس دراسة خبلؿ مف التدريس، هيئة أعياء بيف

 كدراسة الكظيفية، الحياة لتكدة االقتصادية باألبعاد المتعمقة العكامؿ كقياس كدراسة التدريس، هيئة

 كدراسة التدريس، هيئة أعياء بيف الكظيفية الحياة لتكدة االتتماعية ادباألبع المتعمقة العكامؿ كقياس

 تطبيؽ خبلؿ مف التدريس، هيئة ألعياء كالحياة العمؿ بيف التكازف بتحقيؽ المتعمقة العكامؿ كقياس
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 متتمع أصؿ مف التدريس هيئة مف ان عيك   184 تبم  بعينة اإليرانية طهراف تامعة عمى الدراسة

كتـ استخداـ  ،البيانات لتمع ك داة االستبانة أسمكب استخداـ تـ حيث ،ان عيك  235   البال الدراسة

 التدريس هيئة أعياء ريا عدـ أهمها مف نتائ  لعدة الدراسة تكصمت كقد ،المنه  الكصفي التحميمي

 ككذلؾ الصحية الرعاية كعف التامعة، في المتبعة الكظيفية الحياة لتكدة االقتصادية العكامؿ عف

 ككذلؾ كالحياة، العمؿ بيف التكازف تحقيؽ حكؿ محايدة مكافقة درتة هناؾ ككانت الكظيفي، األمف

 .العمؿ لمتتمع االتتماعية العكامؿ أهمية عمى المكافقة درتات أعمى النتائ  أظهرت

 مف األداء، مستكل عمى كأثرها الكظيفية الحياة تكدة عمى التعرؼ إلىهدفت ( 2014) مايي دراسة

 التحميمي الكصفي المنه  استخداـ كتـ 3254  البال  الكمي المتتمع حتـ مف 344 بمغت عينة خبلؿ

 منها نتائ  عدة إلى الدراسة كتكصمت ،مف خبلؿ استخداـ استبانة لتحقيؽ أغراض الدراسة الغرض لهذا

 مهـ ان ت ثير  ككتكد لمعامميف، الكظيفي كاألداء الكظيفية الحياة تكدة أبعاد بيف إحصائيان  دالة عبلقة كتكد

 تتمثؿ الكظيفي، األداء في ت ثير األبعاد أهـ مف كأف الكظيفية، الحياة تكدة ألبعاد إحصائية داللة ذات

 في كالمشاركة الكظيفي، كاألماف ،كاالستقرار االتتماعية، كالعبلقات الكظيفي، كالتقدـ الترقي فرص في

 تبيف حيث الكظيفية، كالحياة الشخصية الحياة بيف ازفكالتك  كالتعمـ، التدريب كبرام  القرارات، اتخاذ

 تكدة حكؿ بآرائهـ يتعمؽ فيما المبحكثيف استتابات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كتكد

 لممتغيرات تعزل الفمسطينية، التامعات في لمعامميف الكظيفي األداء مستكل عمى كأثرها الكظيفية الحياة

 كسنكات ،العمرية كالفئة ،العممي المؤهؿ لمتغيرات تعزل فركؽ تكتد ال ابينم كالكظيفية، الشخصية

 القرارات اتخاذ في الشفافية تحقيؽ هي الدراسة قدمتها التي التكصيات أهـ كمف العمؿ، كمدة ،الخدمة

 لمختمؼ الكظيفية المهاـ أداء في مرنة عمؿ كتداكؿ ترتيبات كتكفير التامعة، مستكيات كافة عمى

 لمعامميف، الشخصية كالحياة العمؿ بيف التكازف مف نكع كتحقيؽ التامعات، في العامميف فم الفئات
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 الحياة تكدة ألبعاد مقترح نمكذج إلى كالتكصؿ عاـ، بشكؿ كالمكافآت األتكر نظاـ هيكمة عادةكا  

 لمعامميف الكظيفي األداء مستكل تطكير في المساهمة تطبيقه خبلؿ مف يمكف بحيث الكظيفية

 .الفمسطينية امعاتبالت

 األداء مستكل عمى كأثرها الكظيفية الحياة غمكض عمى التعرؼ إلىهدفت (  2015) حبلكة دراسة

 كزارات  ثبلث  عمى الدراسة طبقت كقد غزة، قطاع في المدنييف الحككمي القطاع لمكظفي الكظيفي،

 كاإلدارية، المالية الرقابة فكديكا المعمكمات، كتكنكلكتيا كاالتصاالت الكطني، االقتصاد: هي مدنية

 تـ حيث االستقصاء، كقائمة التحميمي، الكصفي المنه  الباحث كاستخدـ مكظؼ، 500  عددهـ البال 

 إحصائية داللة ذات عبلقة تكتد: الدراسة إليها تكصمت التي النتائ  أهـككانت  استبانة،  260 تكزيع

 الكظيفية الحياة لغمكض إحصائية داللة ذك ت ثير ناؾك . الكظيفي كاألداء الكظيفية الحياة غمكض بيف

 الحياة غمكض حكؿ المبحكثيف آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ هناؾك . الكظيفي األداء عمى

 الفئةك  الخبرة، سنكاتك  العممي، المؤهؿ: االتية الشخصية لممتغيرات تعزل الكظيفي كاألداء الكظيفية

. التنس لمتغير تعزل آرائهـ بيف فركؽ أم تظهر لـ بينما عية،االتتما الحالةك  العمر،ك  الكظيفية،

 شعكرهـ كيماف غزة، بقطاع الحككمييف لممكظفيف الكظيفي األماف تحقيؽ التكصيات أهـ ككانت

 .خدماتهـ عف االستغناء مف مخاكفهـ كتفنيد بها، يعممكف التي الكزارة في باالستقرار

 في المؤثرة الكظيفية الحياة تكدة عناصر أثر إلى التعرؼ  إلى هدفت( 2017) كاليفي العمرم دراسة

 كتقييمه، األداء مف ككؿ الشخصية العكامؿ بيف الفركقات مقدار كقياس المدنية؛ الخدمة مكظفي أداء

 كالحكافز العمؿ، كزمبلء الرؤساء مع المكظؼ تتمع التي االتتماعية كالعبلقة الكظيفي، الرياك 

 كزعت استبانة كاستخدمت التحميمي، الكصفي المنه  الدراسة اعتمدتك . العمؿ كبيئة كالمعنكية، المادية

 أف عمى النتائ  دلتك . السعكدية العربية المممكة في المدنية الخدمة متاؿ في مكظفا(  2500) عمى
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 المكظؼ تتمع التي االتتماعية العبلقة هي األداء عمى ان ت ثير  األكثر الكظيفية الحياة تكدة عناصر

 ذات فركؽ ككتدت كما. األداء كتقييـ المادية، الحكافزك  الكظيفي، الرياك  العمؿ، كزمبلء رؤساءال مع

 مع المكظؼ تتمع التي االتتماعية كالعبلقة الكظيفي، كالريا الكظيفي، األداء في إحصائية داللة

 الكظيفية، لمرتبةا في الختبلؼ تعزل العمؿ كبيئة كالمعنكية، المادية كالحكافز العمؿ، كزمبلء الرؤساء

 .االتتماعية كالحالة الخبرة، سنكات كعدد العممي، كالمؤهؿ كالعمر،

 تعقيب عمى الدراسات السابقة:  3.6.2

 أبك دراسة مثؿ العمالية النقابات مكيكع تناكلت منها العديد أف السابقة الدراسات عرض مف لنا يتبيف

 ظهرتأ كقد ،(2010) العرقاف دراسة مثؿ قاباتالن بعمؿ العامميف ريا ربط ما كمنها ،(2010) دالؿ

 كاف. الصحية الخدمات نقابػة فػي العػامميف لدل كالسياسي الفكرم الكعي أف( 2010) دالؿ أبك دراسة

 أف أظهرت( 2010) العرقاف دراسة أما ،العدالة لمعايير تخيع العمالية النقابات كأف ،تيد مستكل اذ

 كما ،الغكث ككالة في المكظفيف رفاهية زيادة في فاعؿ دكر مف له لما كمؤثر يركرم النقابي العمؿ

 .المؤسسة في اإلنتاتية التكدة لتحسيف المتاؿ تفسف النقابي العمؿ قكانيف أف

 لمنقابات السابقة التهكد عمى االطبلع في منها االستفادة خبلؿ مف السابقة الدراسات أهمية تكمفك 

 أفك  الدراسة، هذ  لتطبيؽ أداة بناء في منها االستفادة ككذلؾ ،العامميف حقكؽ تحقيؽ في العمالية

 النقابات دكر عمى التعرؼ إلى سعت حيث لمنقابات النقابي العمؿ بتانب اهتمت السابقة الدراسات

 استخدمت السابقة الدراسات معظـ أف كما لمعامميف، مستقرة كظيفية حياة كتحقيؽ متابعة في العمالية

 هناؾ أف كما النظـ، تحميؿ استخدمت التي( 2012) مقداد دراسة عدا ما الكصفي، كالمنه  االستبانة

( 2010) العرقاف كدراسة( 2010) دالؿ أبك دراسة مثؿ فمسطيف في أتريت الدراسات مف متمكعة

( 2012) مقداد دراسة مثؿ فمسطيف خارج أتريت أخرل كمتمكعة ،(2017) كاليفي العمرم كدراسة
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 تحقيؽ إلى تسعى كتميعها( Renner,James Joseph, 2004) كدراسة( 2012) البزاز كدراسة

 .العامميف حقكؽ

 أنهػا كمػا ،التامعػات فػي العاممػة النقابات تناكلت التي القميمة الدراسات مف أنها الدراسة هذ  تميزت كقد

 فػػػي العػػػامميف نقابػػػات تكاتههػػػا التػػػي األزمػػػات بعػػػض ظػػػؿ فػػػي المكيػػػكع هػػػذ  فػػػي تبحػػػث  نهػػػاب تميػػػزت

 كتهػةمثمػت  نهػاأ الدراسػة هػذ  يميػز كمػا الحككمية، التهات مع كصراع ،حقكؽب مطالبة مف التامعات

 كهػػذا فيهػػا يطػػالبكف الػذم الحقػػكؽ تحقيػػؽ أتػؿ مػػف النقابػػات بهػا تقػػكـ التػػي الفعاليػات يفػػ يفمالعػػام نظػر

 .النقابات  هذ عف رياهـ مدل ككذلؾ النقابات هذ  في الفعاليات عف العامميف ريا مدل عمى مؤشر
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 الفصل الثالث

 اإلطار المنيجي لمدراسة

 مقدمة  3.1

ككػذلؾ متتمػع  ،التي اختارتهػا الباحثػة إلتػراء دراسػتها كاألدكات ،يستعرض هذا الفصؿ منهتية الدراسة

كالطريقة التي اتبعتها الباحثة لمت كد مف صدؽ  ،كخصائصها كعينتهاالٌدراسة الذم أترت عميه الدراسة، 

 .كطريقة المعالتة اإلحصائية لبيانات الدراسة الدراسة، ككيفية التحقؽ مف ثبات األداة، أداة

 منيج الدراسة 3.1

 متػػػػهءلمبل كذلػػػػؾ الكصػػػػفي، المػػػػنه  الحاليػػػػة الدراسػػػػة اسػػػػتخدمت كأهػػػػدافها الٌدراسػػػػة طبيعػػػػة إلػػػػى اسػػػتنادان 

 الكاقػع فػي هػي كمػا ايػرالح الكقػت فػي الٌدراسػة مشػكمة كاقع كتحميؿ رصد حيث مف الدراسة، ألغراض

 بها. كالتنبؤ كتفسيرها كصفها خبلؿ مف

 مجتمع الدراسة 1.1

 ان مكظفػ( 15843) عػددها البػال  اليػفة الغربيػةتامعػات  فػي العامميف تميع مف الٌدراسة متتمع يتككف

 (.2016 الفمسطيني، لئلحصاء المركزم التهاز) 2017/ 2016 لمعاـ كمكظفة
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 عينة الدراسة 3.1

 الختيػػػار اإلحصػػػائية األسػػػس عمػػػى باالعتمػػػاد لمتتمعهػػػا ممثمػػػة تكػػػكف بحيػػػث الٌدراسػػػة عينػػػة راختيػػػا تػػػـ

( 375) مػػػف العينػػػة كتككنػػػت ،التامعػػػة متغيػػػر حيػػػث مػػػف طبقيػػػة العشػػػكائية، الطبقيػػػة بالطريقػػػة العينػػػات

 هػػػك كمػػػا كذلػػػؾ ،www.surveysystem.com العينػػػات حسػػػاب مكقػػػع باسػػػتخداـ ،مكظػػػؼ كمكظفػػػة

 باسػػتخداـ عشػكائيان  الٌدراسػة عينػة فػيف فػي التامعػات اختيػر العػاممك  كقػد ،(4.3) رقػـ ممحػؽ فػي كايػف

 كفقػػػان  كالعينػػػة الٌدراسػػػة متتمػػػع تكزيػػػع( 1.3) رقػػػـ التػػػدكؿ كيكيػػػف ،الطبقيػػػة العشػػػكائية االختيػػػار طريقػػػة

 .التامعة لمتغير

 الجامعة(: توزيع مجتمع الّدراسة والعينة وفقًا لمتلير 3.5جدول رقم )

 العينة المطموبة مجتمع الدراسة جامعةال الرقم

 30 725 تامعة الخميؿ  .1

 20 438 البكليتكنؾ تامعة  .2

 20 538 بيت لحـ تامعة  .3

 50 1629 تامعة القدس  .4

 51 1788 بيرزيت تامعة  .5

 99 2476 تامعة النتاح  .6

 105 3220 القدس المفتكحة تامعة  .7

 375 15843 المجموع

 2016الفمسطيني،  المصدر: التهاز المركز لئلحصاء
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 (: خصائص العينة الديملرافية3.2جدول رقم )

النسبة  العدد البدائل المتليرات
 المئوية

 الجنس

 

 60.0 225 ذكر

 0 .40 150 أنثى

 الخبرة العممية

 14.4 54 سنكات فما دكف 5

 28 105 سنكات 5-10

 57.6 216 سنكات 10أكثر مف 

 التحصيل العممي

 7 .6 25 دبمـك فما دكف

 25.9 97 بكالكريكس

 34.9 131 ماتستير

 32.5 122 دكتكرا 

رئيس النقابة لمجامعة 
 التي تنتمي إلييا

 78.4 294 أكاديمي

 21.6 81 إدارم

 الجامعة

 8.0 30 تامعة الخميؿ

 3 .5 20 البكليتكنؾ تامعة

 3 .5 20 بيت لحـ تامعة

 3 .13 50 تامعة القدس

 13.6 51 بيرزيت تامعة

 26.4 99 تامعة النتاح

 28.0 105 القدس المفتكحة تامعة
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 الخصائص الديملرافية لعينة الدراسة 3.1

 العمميػػػة، الخبػػرةك  التػػػنس، لمتغيػػرات: كفقػػان  الديمغرافيػػػة العينػػة خصػػائص (2.3) رقػػػـ التػػدكؿ يكيػػف

 :ي تي كما ذلؾك  ،التامعةك  إليها، نتميي التي لمتامعة النقابة رئيسك  العممي، التحصيؿك 

 الجنس: لمتلير وفقاً  العينة أفراد توزيع 1.5.3

 مقابػػػػػؿ ذكػػػػػكر العينػػػػػة أفػػػػػراد مػػػػػف (%0.60) أف (2.3) رقػػػػػـ التػػػػػدكؿ فػػػػػي الػػػػػكاردة المعطيػػػػػات تشػػػػػير

 اإلناث. مف منهـ (40.0%)

 :العممية الخبرة لمتلير وفقاً  العينة أفراد توزيع 2.5.3

 (5) عػف خبرتهـ تقؿ ممف العينة أفراد مف (%14.4) أف (2.3) رقـ التدكؿ في الكاردة النتائ  بينت

 عػػف خبػػرتهـ تزيػػد ممػػف (%57.6)ك ،سػػنكات (10 -5) الخبػػرة يػػمف هػػـ ممػػف (%28.0)ك سػػنكات

 .(سنكات 10)

 :العممي التحصيل لمتلير وفقاً  العينة أفراد توزيع 3.5.3

 درتػػة حممػػة مػػف العينػػة أفػػراد مػػف (%6.7) أف (2.3) رقػػـ التػػدكؿ فػػي الػػكاردة المعطيػػات مػػف يتيػػف

 درتػة حممػة مف منهـ (%34.9)ك البكالكريكس، درتة حممة مف منهـ (%25.9)ك دكف، فما الدبمكـ

 .الدكتكرا  درتة حممة مف منهـ (%32.5)ك ،الماتستير

 :إلييا نتميي التي لمجامعة النقابة رئيس لمتلير وفقاً  العينة أفراد توزيع 4.5.3

  النقابة رئيس كاف ممف العينة أفراد مف (%78.4) أف (2.3) رقـ التدكؿ في الكاردة المعطيات تشير

 .اإلدارييف إلى ينتمي فيها النقابة رئيس كاف ممف (%21.6)ك ،األكاديمييف إلى ينتمي فيها
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 :الجامعة لمتلير وفقاً  العينة أفراد توزيع 5.5.3

 الخميػػػؿ، تامعػػة مػػػف العينػػة ادأفػػػر  مػػف (%8.0) أف (2.3) رقػػـ التػػػدكؿ فػػي الػػػكاردة المعطيػػات تشػػير

 لحػـ، بيػت تامعػة مػف العينػة أفػراد مػف (%5.3ك) البكليتكنػؾ، تامعة مف العينة أفراد مف (%5.3ك)

 بيرزيػػت، تامعػػة مػػف العينػػة أفػػراد مػػف (%13.6ك) القػػدس، تامعػػة مػػف العينػػة أفػػراد مػػف (%13.3ك)

 القػػدس تامعػػة مػػف العينػػة أفػػراد مػػف (%28.0ك) النتػػاح، تامعػػة مػػف العينػػة أفػػراد مػػف (%26.4ك)

 المفتكحة.

 

 أسموب وأداة جمع البيانات 3.1

استخدمت الٌدراسة الحالية أسمكب المسف بالعينة، كاالستبانة أداةن لتمع البيانات، فبالرتكع إلى األدبيػات 

 الكظيفيػػػة الحيػػػاة تػػػكدة تحسػػػيف فػػػي الفمسػػػطينية التامعػػػات فػػػي العػػػامميف نقابػػػة دكرالسػػػابقة، كلفحػػػص 

مػػػػف المحكمػػػػيف  (11) ، كتػػػػـ تعػػػػديمها بنػػػػاءن عمػػػػى طمػػػػب تكتيهػػػػات، طػػػػكرت الباحثػػػػة اسػػػػتبانةيفلمعػػػػامم

 (.2.3(، )1.3بتخصصات مختمفة.الممحؽ )

 مكمػات عامػة عػف المبحػكثيف مػف حيػث:القسػـ األكؿ مع يػـمف ثبلثة أقساـ رئيسة،  االستبانة تككنتك 

  ،التامعػػةك  إليهػػا، تنتمػػي التػػي لمتامعػػة النقابػػة رئػػيسك  العممػػي، التحصػػيؿك  العمميػػة، الخبػػرةك  التػػنس،

كيػػـ  ،( فقػػرة18الػػذم تكػػكف مػػف ) مؤشػػرات تػػكدة الحيػػاة الكظيفيػػةحػػيف يػػـ القسػػـ الثػػاني مقيػػاس  فػػي

عػف أداة الٌدراسػة  اإلتابػة ف طريقػة بػ( فقػرة، عممػان 25الذم تكػكف مػف ) االستقرار الكظيفيالقسـ الثالث 

 كبيػػرة(، كذلػػؾ كمػػا يػػ تي: Likert Scaleط ليكػػرت )تركػػزت فػػي االختيػػار مػػف سػػمـ خماسػػي، عمػػى نمػػ

دكر نقابػػػة كبػػذلؾ تحػػكم الٌدراسػػة الحاليػػػة متغيػػران مسػػتقبلن هػػك  ،تػػدان  قميمػػػة، قميمػػة، متكسػػطة، كبيػػرة، تػػدان 

تشػػمؿ المتغيػػرات المسػػتقمة الثانكيػػة ك  تػػكدة الحيػػاة الكظيفيػػةتحػػكم الٌدراسػػة متغيػػران تابعػػان هػػك ك ، العػػامميف
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 إليهػػػػا، تنتمػػػي التػػػي لمتامعػػػة النقابػػػة رئػػػيسك  العممػػػػي، التحصػػػيؿك  العمميػػػة، الخبػػػرةك  التػػػنس،اآلتيػػػة: 

 .(3.3الممحؽ ) ،التامعةك 

 صدق أداة الدراسة 3.3.1

 أ. صدق المحكمين:

الػػػػذيف أبػػػدكا عػػػددان مػػػػف  ،تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف صػػػػدؽ أداة الٌدراسػػػة بعريػػػها عمػػػػى متمكعػػػة مػػػف المحكمػػػيف

 االعتبار عند إخراج األداة بشكمها النهائي التي تـ أخذها بعيفك  ،المبلحظات حكلها

 ب. صدق اإلرتباط 

كذلػؾ كمػا هػػك  ،( لفقػرات األداةFactor Analysisتػـ التحقػؽ مػف الصػدؽ بحسػػاب التحميػؿ العػاممي )

 (.4.3-3.3كايف في التدكؿ رقـ )

 جـودة مؤشـرات( لفقـرات مقيـاس Factor Analysis) (: نتـائج التحميـل العـاممي5.5جـدول رقـم )

 لمعاممين الوظيفية الحياة

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.57 تراءات النقابية تكلد الثقة العالية  لدل العامميفكيكح اإل  .1
 0.63 تحرص النقابة عمى  زيادة الكعي الثقافي بقكانيف العمؿ لدل العامميف  .2
 0.54 تعقد النقابة لقاءات دكرية  مع العامميف لنشر الكعي بحقكؽ العامميف  .3
 0.60 تنظـ النقابة كرشات عمؿ مع العامميف  لرفع المهنية لدل العامميف  .4
 0.62 تطبيؽ مبدأ المساكاة بيف العامميفعمى  تحرص النقابة   .5
 0.58 تعمؿ النقابة عمى حماية حقكؽ العامميف  .6
 0.59 تعمؿ النقابة عمى تحسيف شركط العمؿ  .7
 0.58 فظ حقكؽ العامميفتحرص النقابة عمى تطبيؽ القكانيف التي تح  .8
 0.65 تعمؿ النقابة عمى حماية العامميف مف تعسؼ إدارة التامعات  .9
 0.58 تعمؿ النقابة عمى رفع مستكل الريا لدل العامميف  .10
 0.54 تساعد النقابة العامميف عمى التخفيؼ مف يغكط العمؿ  .11
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 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.56 تعال  النقابة أم خمؿ كظيفي يحدث مع العامميف  .12
 0.44 ابة شكاكل العامميف بتدية كتعمؿ عمى حؿ مشكبلتهـتتابع النق  .13
 0.46 بشكؿ دكرم سنكم مف أتؿ رفع كفاءة العامميف ان تعقد النقابة مؤتمر   .14
 0.55 تمتا النقابة إلى اإليراب عف العمؿ مف أتؿ تحقيؽ حقكؽ العامميف  .15
 0.49 صدار نشرات دكرية تكيف حقكؽ العامميفإتعمؿ النقابة عمى   .16

دارة  تصدر  .17 النقابة بيانات تكييحية عند حصكؿ أزمة بيف العامميف كا 
 0.53 التامعة

تؿ الحصكؿ عمى حقكؽ أتقكـ النقابة بالتفاكض مع إدارة التامعة مف   .18
 0.46 العامميف

( أف التحميػػؿ العػػاممي ألغمبيػػة فقػػرات أداة الٌدراسػػػة داؿ 3.3تشػػير المعطيػػات الػػكاردة فػػي التػػدكؿ رقػػـ )

 الكظيفيػة الحيػاة تػكدة مؤشػراتمتع بدرتة مقبكلة مف التشبع، كأنها تشترؾ معان في قيػاس إحصائيان، كتت

 ، في يكء اإلطار النظرم الذم بني المقياس عمى أساسه.لمعامميف

 االسـتقرار تحقيـق مقيـاس( لفقرات Factor Analysis) (: نتائج التحميل العاممي6.5) جدول رقم

 لمعاممين الوظيفي

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.57 تهتـ النقابة بتحقيؽ التكافؿ االتتماعي بيف العامميف  .1
 0.58 تكفر النقابة بيئة عمؿ مشتعة عمى النمك المهني  .2
 0.73 تتيف النقابة لمعامميف حرية التعبير عف الرأم  .3
 0.60 تعزز النقابة كحدة العامميف  .4
 0.59 بهدؼ خمؽ استقرار كظيفي تتابع النقابة نظاـ الحكافز المعنكية في التامعات  .5

تراءات اإلدارية التي  تيمف المساكاة بيف تؤكد النقابة عمى سبلمة اإل  .6
 0.59 العامميف

 0.65 تحافظ النقابة عمى حقكؽ العامميف بعد التقاعد  .7
 0.61 تساهـ النقابة في رفع الركح المعنكية لدل العامميف  .8
 0.53 ؼ تحقيؽ عدالة في نظاـ األتكرتراقب النقابة اإلتراءات اإلدارية بهد  .9
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 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.59 تحرص النقابة عمى العدالة في نظاـ التعكييات    .10
 0.58 تتابع النقابة نظاـ الترقيات في التامعات  .11
 0.73 تتابع النقابة نظاـ الحكافز المادية في التامعات  .12
 0.56 تكر العامميفأتعمؿ النقابة عمى حماية   .13
 0.56 ر كغبلء المعيشةتكائـ النقابة بيف األتك   .14
 0.59 تتابع النقابة نظاـ التعكييات لمعامميف  .15
 0.48 ف عند نهاية خدمتهـ ك لعاممتكفر النقابة يماف لمتعكييات التي يستحقها ا  .16
 0.59 تتابع النقابة تكفير راتب تقاعد لمعامميف  .17
 0.56 تتابع النقابة التظممات المالية التي تكاته العامميف   .18
 0.63 نقابة باليغط عمى اإلدارة بهدؼ تكفير بيئة عمؿ صحية كآمنة لمعامميفتمتا ال  .19
 0.70 تتابع النقابة تتهيزات كمعدات حديثة لتقميؿ الحكادث المهنية  .20
 0.61 تتابع النقابة احتياطات السبلمة داخؿ العمؿ  .21
 0.61 تعمؿ النقابة بشكؿ مستمر عمى تحسيف الخدمات الصحية لمعامميف  .22
 0.65 النقابة خدمات الت ميف الصحي ألسر العامميف تميعان  تتابع  .23
 0.61 تحرص النقابة أف يكفؿ الت ميف عبلج العامميف كعائبلتهـ مف كافة األمراض  .24

تحرص النقابة أف يتـ التعاقد مع شركات الت ميف الصحي التي تقدـ خدمات   .25
 فيؿ مف غيرهاأ

0.56 

 

أف التحميؿ العاممي ألغمبية فقػرات أداة الٌدراسػة داؿ  إلى (4.3) تشير المعطيات الكاردة في التدكؿ رقـ

 الػػكظيفي االسػػتقرار تحقيػػؽإحصػػائيان، كتتمتػػع بدرتػػة مقبكلػػة مػػف التشػػبع، كأنهػػا تشػػترؾ معػػان فػػي قيػػاس 

 ، في يكء اإلطار النظرم الذم بني المقياس عمى أساسه.لمعامميف
 

 ثبات أداة الدراسة 3.3.1

الٌدراسػػػة ب بعادهػػػا المختمفػػػة بطريقػػػة االتسػػػاؽ الػػػداخمي بحسػػػاب معادلػػػة الثبػػػات  تػػػـ حسػػػاب الثبػػػات ألداة

 (.5.3(، كقد تاءت النتائ  كما هي كايحة في التدكؿ رقـ )Cronbach Alpha) كركنباخ ألفا
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( ألداة الّدراســـة Cronbach Alpha(: نتـــائج معادلــة الثبــات كرونبـــا  ألفــا )7.5جــدول رقــم )

 بأبعادىا المختمفة  

 Alphaقيمة  عدد الفقرات أبعاد الدراسة رقمال
 0.93 18 لمعامميف الكظيفية الحياة تكدة مؤشرات  .1
 0.96 28 لمعامميف الكظيفي االستقرار تحقيؽ  .2

 0.97 43 الدرجة الكمية

 بمغػت حيػث مرتفعػة، الكمػي الدراسػة أداة ثبػات درتػة أف( 5.3تشير المعطيات الكاردة في التدكؿ رقـ )

 عمػى قػادرة المسػتخدمة الدراسػة أداة أف أم الكميػة، الدرتػة عنػد 0.97 كركنبػاخ ألفػا الثبات معامؿ قيمة

 أخرل مرة كتكزيعها استخدامها إعادة تـ لك فيما الحالية كالنتائ  البيانات، مف% 97 نسبته ما استرتاع

 عمػػى الدالػة ككيةالسػػم لممؤشػرات كركنبػػاخ ألفػا الثبػات معامػػؿ قيمػة بمغػػت ك القيػاس، إعػػادة حالػة فػي أم

 لممؤشػػػرات كركنبػػػاخ ألفػػػا الثبػػػات معامػػػؿ قيمػػػة كبمغػػػت%، 93 لمعػػػامميف الكظيفيػػػة الحيػػػاة تػػػكدة تحسػػػيف

 المسػػتخرتة الثبػػات معػػامبلت كتعتبػػر%، 96 لمعػػامميف الػػكظيفي االسػػتقرار تحقيػػؽ عمػػى الدالػػة السػػمككية

 .الدراسة  غراضب كتفي مناسبة المقياس لهذا

 
 ة لمبياناتالمعالجة اإلحصائي 3.1

بعػػد تمػػع بيانػػات الٌدراسػػة قامػػت الباحثػػة بمراتعتهػػا تمهيػػدان إلدخالهػػا لمحاسػػكب، كأدخمػػت إلػػى الحاسػػكب 

 5 كبيػػػرة تػػػدان أعطيػػػت اإلتابػػػة  إذبإعطائهػػػا أرقامػػػان معينػػػة، أم بتحكيػػػؿ اإلتابػػػات المفظيػػػة إلػػػى رقميػػػة، 

درتة كاحػدة كذلػؾ فػي  ميمة تدان كقدرتتيف،  كقميمةدرتات،  (3) كمتكسطةدرتات،  (4) ككبيرةدرتات، 

 فػي العػامميف نقابػة دكركعكست في الفقرات السالبة، بحيث كمما ازدادت الدرتة ازداد  ،ةبالفقرات المكت

 كالعكس صحيف.  ،لمعامميف الكظيفية الحياة تكدة تحسيف في الفمسطينية التامعات
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  كالنسب المئكية، كالمتكسطات الحسػابية تمت المعالتة اإلحصائية البلزمة لمبيانات باستخراج األعداد،ك 

عػػػػػف طريػػػػػؽ  (  0.05)كاالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة، كقػػػػػد فحصػػػػػت فريػػػػػيات الٌدراسػػػػػة عنػػػػػد المسػػػػػتكل 

 االختبارات اإلحصائية اآلتية:

 .(T-test) اختبار ت .1

 .(One way analysis of variance)اختبار تحميؿ التبايف األحادم  .2

 (.Factor analysis) التحميؿ العاممي .3

 (.Cronbach Alpha) معامؿ الثبات كركنباخ ألفا .4

كلفهػػـ  (SPSS)الحاسػػكب باسػػتخداـ برنػام  الػػرـز اإلحصػػائية لمعمػكـ االتتماعيػػة  عػػف طريػؽتػـ ذلػػؾ ك 

 (.6.3في التدكؿ رقـ ) كما هك كايفنتائ  الٌدراسة يمكف االستعانة بمفتاح المتكسطات الحسابية 

 اح المتوسطات الحسابية. (: مفت8.5جدول رقم )

 المتوسط الحسابي
 تحسين في الفمسطينية الجامعات في العاممين نقابة دور

 لمعاممين الوظيفية الحياة جودة
 منخفضة 1-2.33

 متوسطة 2.34-3.67
 عالية 3.68-5
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 الفصـل الرابـع

 نتائـج الدراسـة

 مقدمة 3.3

 الفمسطينية التامعات في العامميف نقابة دكر : لنتائ  الدراسةكامبلن كمفصبلن  يتيمف هذا الفصؿ عريان 

 ختبار، كذلؾ مف خبلؿ اإلتابة عف أسئمة الٌدراسة كأهدافها كالمعامميف الكظيفية الحياة تكدة تحسيف في

 فريياتها باستخداـ التقنيات اإلحصائية المناسبة. 

 

 نتائج أسئمة الدراسة 3.3

 :الرئيس السؤال. 1.2.4

 ور نقابة العاممين في الجامعات الفمسطينية في تحسين جودة الحياة الوظيفية لمعاممين؟ما د

لئلتابة عف هذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتتابات 

الفمسػطينية  دكر نقابة العامميف فػي التامعػات أفراد عينة الدراسة عمى متاالت االستبانة التي تعبر عف

 ( يكيف ذلؾ. 1.4كالتدكؿ ) في تحسيف تكدة الحياة الكظيفية لمعامميف
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الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفـراد عينـة الدراسـة  المتوسطاتاألعداد، و  (:1.4جدول )
 .نلمجاالت دور نقابة العاممين في الجامعات الفمسطينية في تحسين جودة الحياة الوظيفية لمعاممي

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متكسطة 0.84 2.90 جودة الحياة الوظيفية لمعاممين مؤشرات
 تحقيق بيدف النقابة تقدميا التي واالقتصادية االجتماعية الخدمات

 لمعاممين الوظيفي االستقرار
 متكسطة 0.95 2.95

 متوسطة 0.86 2.96 الدرجة الكمية

( الػػذم يعبػػر عػػف المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتتابات 4.1التػػدكؿ )كيبلحػػظ مػػف 

 الكظيفيػػة الحيػػاة تػػكدة تحسػػيف فػػي الفمسػػطينية التامعػػات فػػي العػػامميف نقابػػة دكرلػػأفػػراد عينػػة الدراسػػة 

 دكر( كهذا يػدؿ عمػى أف 0.86( كانحراؼ معيارم )2.96حسابي بم  )متكسط تاء متكسطان ب لمعامميف

تػػػػاء بدرتػػػػة  لمعػػػػامميف الكظيفيػػػػة الحيػػػػاة تػػػػكدة تحسػػػػيف فػػػػي الفمسػػػػطينية التامعػػػػات فػػػػي العػػػػامميف نقابػػػػة

، حيث أف النقابة تعمؿ عمى تحسيف تكدة الحياة الكظيفية مػف خػبلؿ متمكعػة مػف اإلتػراءات متكسطة

لعػامميف تتمثؿ فػي رفػع مسػتكل المهنيػة لػدل العػامميف فػي التامعػات الفمسػطينية، ككػذلؾ حمايػة حقػكؽ ا

كغيرها مف الصبلحيات التي تمتمكها النقابة مف أتؿ تحسيف تكدة الحياة الكظيفيػة كهػذا تميعػه تسػعى 

 النقابة إلى تحقيقه كلكف ال تسطيع تحقيؽ تميع المطالب دفعةن كاحدة لذا ظهرت هذ  النتيتة.

الحيػػاة الكظيفيػػة تػػكدة  مؤشػػراتلمتػػاؿ  المتكسػػط الحسػػابي ( أف1.4كتشػػير النتػػائ  فػػي التػػدكؿ رقػػـ )

( كهػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى أف تحسػػػػيف تػػػػكدة الحيػػػػاة 0.84) بمػػػػ  معيػػػػارمالنحػػػػراؼ اال( ك 2.90لمعػػػػامميف بمػػػػ  )

 سطة.الكظيفية لمعامميف تاء بدرتة متك 

( أف متػػاؿ تحقيػػؽ االسػػتقرار الػػكظيفي لمعػػامميف تػػاء بدرتػػة 1.4كمػػا كتشػػير النتػػائ  فػػي التػػدكؿ رقػػـ )

( كهػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف 0.95معيػػػارم )النحػػػراؼ اال( ك 2.95ي )متكسػػػطة، حيػػػث  بمػػػ  المتكسػػػط الحسػػػاب
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، فمػػف أتػػؿ تحقيػػؽ االسػػتقرار الػػكظيفي تعمػػؿ النقابػػة عمػػى السػػتقرار الػػكظيفي لمعػػامميف متكسػػطتحقيػػؽ ا

مطالبػػة التامعػػات مػػف اتػػؿ تحقيػػؽ الخػػدمات االتتماعيػػة كاالقتصػػادية كالصػػحية التػػي تناسػػب العػػامميف 

معة إلى أخرل حسب الظركؼ كالبيئة كالقكانيف التي تتعامػؿ بهػا كػؿ كلكف تختمؼ هذ  الخدمات مف تا

 تامعة لذا نتد أف االستقرار الكظيفي ظهر بدرتة متكسطة.

حصؿ متاؿ تحقيؽ االستقرار الكظيفي لمعامميف عمى أعمى متكسط حسابي، يميه متاؿ تحسيف تػكدة ك 

 الحياة الكظيفية لمعامميف ب قؿ متكسط حسابي.

 :األول السؤال. 2.2.4

 ؟   الفمسطينية الجامعات في لمعاممين الوظيفية الحياة جودة مؤشرات ىي ما

كالنسػػب  ،، كالمتكسػػطات الحسػػابية، كاالنحرافػػات المعياريػػةاألعػػدادلئلتابػػة عػػف هػػذا السػػؤاؿ اسػػتخرتت 

كذلػؾ مرتبػة حسػب األهميػة،  الفمسػطينية التامعػات في لمعامميف الكظيفية الحياة تكدةالمئكية لمؤشرات 

 (. 2.4كما هك كايف في التدكؿ رقـ )

 جـودة: المتوسطات الحسابية، واالنحرافـات المعياريـة، والنسـب المئويـة لمؤشـرات (4.6جدول رقم )

 مرتبة حسب األىمية الفمسطينية الجامعات في لمعاممين الوظيفية الحياة

وسط المت مؤشرات جودة الحياة الوظيفية لمعاممين في الجامعات الفمسطينية
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متكسطة 1.29 3.41 تراءات النقابية تكلد الثقة العالية  لدل العامميفكيكح اإل
 متكسطة 1.14 3.11 تمتا النقابة إلى اإليراب عف العمؿ مف أتؿ تحقيؽ حقكؽ العامميف

 متكسطة 1.22 3.11 عامميفتؿ الحصكؿ عمى حقكؽ الأتقـك النقابة بالتفاكض مع إدارة التامعة مف 
 متكسطة 1.27 3.06 تعمؿ النقابة عمى حماية حقكؽ العامميف

دارة التامعة  متكسطة 1.22 3.03 تصدر النقابة بيانات تكييحية عند حصكؿ أزمة بيف العامميف كا 
 متكسطة 1.28 3.01 تحرص النقابة عمى  زيادة الكعي الثقافي بقكانيف العمؿ لدل العامميف

 متكسطة 1.23 2.97 النقابة عمى حماية العامميف مف تعسؼ إدارة التامعاتتعمؿ 
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 مؤشرات جودة الحياة الوظيفية لمعاممين في الجامعات الفمسطينية
وسط المت

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متكسطة 1.14 2.89 بشكؿ دكرم سنكم مف أتؿ رفع كفاءة العامميف ان تعقد النقابة مؤتمر 
 متكسطة 1.33 2.88 تعمؿ النقابة عمى تحسيف شركط العمؿ

 متكسطة 1.24 2.88 تحرص النقابة عمى تطبيؽ القكانيف التي تحفظ حقكؽ العامميف
 متكسطة 1.25 2.88 تعمؿ النقابة عمى رفع مستكل الريا لدل العامميف

 متكسطة 1.19 2.85 تساعد النقابة العامميف عمى التخفيؼ مف يغكط العمؿ
 متكسطة 1.21 2.85 تعال  النقابة أم خمؿ كظيفي يحدث مع العامميف

 متكسطة 1.19 2.81 العامميفصدار نشرات دكرية تكيف حقكؽ إتعمؿ النقابة عمى 
 متكسطة 1.25 2.8 كتعمؿ عمى حؿ مشكبلتهـ تتابع النقابة شكاكل العامميف بتدية

 متكسطة 1.28 2.72 المساكاة بيف العامميف تحرص النقابة تطبيؽ مبدأ
 متكسطة 1.19 2.6 تعقد النقابة لقاءات دكرية  مع العامميف لنشر الكعي بحقكؽ العامميف

 متكسطة 1.2 2.44 ابة كرشات عمؿ مع العامميف  لرفع المهنية لدل العامميفتنظـ النق
 متوسطة 0.84 2.90 الدرجة الكمية

تاءت  الفمسطينية التامعات في لمعامميف الكظيفية الحياة تكدةمؤشرات أٌف ( 2.4يكيف التدكؿ رقـ )

 الثقػة تكلػد النقابيػة تػراءاتاإل كيػكح": تػاء فػي مقػدمتهاك مرتبػة حسػب األهميػة، بدرتة متكسطة كهي 

 ، ثػـ"العػامميف حقػكؽ تحقيػؽ أتػؿ مػف العمػؿ عػف اإليػراب إلػى النقابػة تمتػافػػ"، "العامميف لدل  العالية

 النقابػػة تعمػػؿ"ثػػـ، "العػػامميف حقػػكؽ عمػػى الحصػػكؿ تػػؿأ مػػف التامعػػة إدارة مػػع بالتفػػاكض النقابػػة تقػػكـ"

 لػدل المهنيػة لرفع  العامميف مع عمؿ كرشات النقابة تنظـ" :كحصمت فقرة "العامميف حقكؽ حماية عمى

 " عمى أقؿ متكسط  حسابي.العامميف
 

 :الثاني السؤال. 3.2.4

 ؟  لمعاممين الوظيفي االستقرار تحقيق في الفمسطينية الجامعات في العاممين نقابة دور ما

ات المعياريػػة كالنسػػػب ، كالمتكسػػطات الحسػػابية، كاالنحرافػػاألعػػدادلئلتابػػة عػػف هػػذا السػػؤاؿ اسػػتخرتت 

كذلؾ كما ، لمعامميف الكظيفي االستقرار تحقيؽ في الفمسطينية التامعات في العامميف نقابة دكرلالمئكية 

 (. 3.4هك كايف في التدكؿ رقـ )
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 دورلـ رافـات المعياريـة، والنسـب المئويـة(: األعداد، والمتوسـطات الحسـابية، واالنح5.6) جدول رقم

 .لمعاممين الوظيفي االستقرار تحقيق في الفمسطينية جامعاتال في العاممين نقابة

ر نقابة العاممين في الجامعات الفمسطينية في تحقيق االستقرار الوظيفي دو 
 لمعاممين

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

التي تقدمها النقابة بهدؼ تحقيؽ االستقرار  كاالقتصادية االتتماعيةالخدمات 
 معامميفالكظيفي ل

 متكسطة 0.95 3.06

 متكسطة 0.93 2.85 الخدمات الصحية التي تقدمها النقابة بهدؼ تحقيؽ االستقرار الكظيفي لمعامميف

 متوسطة 0.86 2.96 الدرجة الكمية

 

 بدرتة تاء لمعامميف الكظيفي االستقرار تحقيؽ( أف3.4يتيف مف المعطيات الكاردة في التدكؿ رقـ )

 أف عمى يدؿ كهذا ،(0.86) معيارمال نحراؼاالك ( 2.96) الحسابي المتكسط  بم  حيث متكسطة،

 .أييا المحاكر كلتميع متكسظه  لمعامميف الكظيفي االستقرار تحقيؽ

 

 :الثالث السؤال. 4.2.4

 لتحقيـق واالقتصادية االجتماعية الخدمات تقديم في الفمسطينية الجامعات في العاممين نقابة دورما 

 ؟  لمعاممين وظيفيال االستقرار

كالنسػػب  ،، كالمتكسػػطات الحسػػابية، كاالنحرافػػات المعياريػػةاألعػػدادلئلتابػػة عػػف هػػذا السػػؤاؿ اسػػتخرتت 

 كاالقتصػػػادية االتتماعيػػػة الخػػػدمات تقػػػديـ فػػػي الفمسػػػطينية التامعػػػات فػػػي العػػػامميف نقابػػػة دكرلػػػالمئكيػػػة 

 (. 4.4في التدكؿ رقـ ) يظهركما  مرتبة حسب األهمية، كذلؾ لمعامميف الكظيفي االستقرار لتحقيؽ
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ــم ) ــة  :(6.6جــدول رق ــة، والنســب المئوي ــات المعياري ــدورالمتوســطات الحســابية، واالنحراف ــة ل  نقاب

 االسـتقرار لتحقيـق واالقتصـادية االجتماعيـة الخـدمات تقـديم فـي الفمسـطينية الجامعات في العاممين

 مرتبة حسب األىمية لمعاممين الوظيفي

ممين في الجامعات الفمسطينية في تقديم الخدمات دور نقابة العا
 لتحقيق االستقرار الوظيفي لمعاممين واالقتصادية االجتماعية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متكسطة 1.2 3.14 تعزز النقابة كحدة العامميف

تراءات اإلدارية التي تيمف المساكاة بيف تؤكد النقابة عمى سبلمة اإل
 امميفالع

 متكسطة 1.25 3.14

 متكسطة 1.17 3.12 تهتـ النقابة بتحقيؽ التكافؿ االتتماعي بيف العامميف

تتابع النقابة نظاـ الحكافز المعنكية في التامعات بهدؼ خمؽ استقرار 
 كظيفي

 متكسطة 1.23 3.09

 متكسطة 1.23 3.08 تتيف النقابة لمعامميف حرية التعبير عف الرأم

 متكسطة 1.17 3.05 ة عمى حقكؽ العامميف بعد التقاعدتحافظ النقاب

 متكسطة 1.22 3.04 تكائـ النقابة بيف األتكر كغبلء المعيشة

 متكسطة 1.25 3.03 تحرص النقابة عمى العدالة في نظاـ التعكييات

 متكسطة 1.16 3.01 تتابع النقابة تكفير راتب تقاعد لمعامميف

 متكسطة 1.18 2.96 معامميفتتابع النقابة نظاـ التعكييات ل

 متكسطة 1.22 2.94 تكفر النقابة بيئة عمؿ مشتعة عمى النمك المهني

 متكسطة 1.11 2.94 تساهـ النقابة في رفع الركح المعنكية لدل العامميف

 متكسطة 1.19 2.94 تراقب النقابة اإلتراءات اإلدارية بهدؼ تحقيؽ عدالة في نظاـ األتكر

 متكسطة 1.19 2.94 لمتعكييات التي يستحقها العامميف عند نهاية خدمتهـ تكفر النقابة يماف

 متكسطة 1.17 2.92 تكر العامميفأتعمؿ النقابة عمى حماية 
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ممين في الجامعات الفمسطينية في تقديم الخدمات دور نقابة العا
 لتحقيق االستقرار الوظيفي لمعاممين واالقتصادية االجتماعية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متكسطة 1.12 2.89 تتابع النقابة التظممات المالية التي تكاته العامميف

 متكسطة 1.21 2.88 تتابع النقابة نظاـ الحكافز المادية في التامعات

 متكسطة 1.28 2.83 تتابع النقابة نظاـ الترقيات في التامعات

 متوسطة 0.95 3.06 الدرجة الكمية

 
 الخػػػػدمات تقػػػػديـ فػػػػي الفمسػػػػطينية التامعػػػػات فػػػػي العػػػػامميف نقابػػػػة دكرأف ( 4.4يكيػػػػف التػػػػدكؿ رقػػػػـ )

هػػذا البعػػد  تػػاء متكسػػطان كتػػاءت فقػػرات لمعػػامميف الػػكظيفي االسػػتقرار لتحقيػػؽ كاالقتصػػادية االتتماعيػػة

 سػبلمة عمػى النقابػة تؤكد" :تبل  ،"فالعاممي كحدة النقابة تعزز" :مرتبة حسب األهمية، تاء في مقدمته

 بػيف االتتمػاعي التكافػؿ بتحقيؽ النقابة تهتـ، ك""العامميف بيف المساكاة تيمف التي اإلدارية تراءاتاإل

 " عمى أقؿ متكسط حسابي.التامعات  في الترقيات نظاـ النقابة تتابع"كحصمت فقرة  ،"العامميف

 

 :الرابع السؤال. 4.2.4

 االســتقرار لتحقيــق الصــحية الخــدمات تقــديم فــي الفمســطينية الجامعــات فــي العــاممين نقابــة دورمــا 

 ؟  لمعاممين الوظيفي

كالنسػػب  ،، كالمتكسػػطات الحسػػابية، كاالنحرافػػات المعياريػػةاألعػػدادلئلتابػػة عػػف هػػذا السػػؤاؿ اسػػتخرتت 

 االسػػتقرار لتحقيػػؽ الصػػحية الخػػدمات تقػػديـ فػػي الفمسػػطينية التامعػػات فػػي العػػامميف نقابػػة دكرلػػلمئكيػػة ا

 (. 5.4في التدكؿ رقـ ) يظهرمرتبة حسب األهمية، كذلؾ كما  لمعامميف الكظيفي
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ــم ) ــة  :(7.4جــدول رق ــة، والنســب المئوي ــات المعياري ــدورالمتوســطات الحســابية، واالنحراف ــة ل  نقاب

 لمعـاممين الوظيفي االستقرار لتحقيق الصحية الخدمات تقديم في الفمسطينية الجامعات في العاممين

 مرتبة حسب األىمية

دور نقابة العاممين في الجامعات الفمسطينية في تقديم الخدمات الصحية 
 لتحقيق االستقرار الوظيفي لمعاممين

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 1.12 3.03 اليغط عمى اإلدارة بهدؼ تكفير بيئة عمؿ صحية كآمنة لمعامميفالنقابة ب  تمت

 متوسطة 1.19 2.86 الخدمات الصحية لمعامميف تعمؿ النقابة بشكؿ مستمر عمى تحسيف

 متوسطة 1.2 2.86 تتابع النقابة خدمات الت ميف الصحي ألسر العامميف تميعان 

فيؿ أركات الت ميف الصحي التي تقدـ خدمات تحرص النقابة أف يتـ التعاقد مع ش
 مف غيرها

 متوسطة 1.19 2.85

 متوسطة 1.2 2.84 تحرص النقابة أف يكفؿ الت ميف عبلج العامميف كعائبلتهـ مف كافة األمراض

 متوسطة 1.15 2.77 تتابع النقابة تتهيزات كمعدات حديثة لتقميؿ الحكادث المهنية

 متوسطة 1.13 2.77 مة داخؿ العمؿتتابع النقابة احتياطات السبل

 الدرجة الكمية
 متوسطة 0.95 3.06

 
 الصحية الخدمات تقديـ في الفمسطينية التامعات في العامميف نقابة دكرأف ( 5.4يكيف التدكؿ رقـ )

مرتبػة حسػب األهميػة، تػاء كتػاءت فقػرات هػذا البعػد  تاء متكسط، لمعامميف الكظيفي االستقرار لتحقيؽ

: تػبل  "،لمعػامميف كآمنػة صػحية عمػؿ بيئػة تػكفير بهػدؼ اإلدارة عمػى باليػغط النقابة تمت " :في مقدمته

 التػ ميف خػدمات النقابػة تتػابع، ك""لمعػامميف الصػحية الخػدمات تحسيف عمى مستمر بشكؿ النقابة تعمؿ"

" عمى أقػؿ عمؿال داخؿ السبلمة احتياطات النقابة تتابع"، كحصمت فقرة "تميعان  العامميف ألسر الصحي

 متكسط حسابي.
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 ة ج فرضيات الدراسائنت  1.3

 :الفرضية األولى .1.3.4

( فـي إجابـات المبحـوثين حـول  α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة )

دور  نقابة العاممين في الجامعات الفمسطينية في تحسين جودة الحياة الوظيفية لمعـاممين تعـزى إلـى 

 ر الجنس".متلي

كلفحص الفريية الصفرية تـ استخداـ اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستتابة أفػراد عينػة الدراسػة 

فػػي إتابػػات المبحػػكثيف حػػكؿ  دكر  نقابػػة العػػامميف فػػي التامعػػات الفمسػػطينية فػػي تحسػػيف تػػكدة الحيػػاة 

 ( يكيف ذلؾ.6.4الكظيفية لمعامميف تعزل إلى متغير التنس كالتدكؿ )

(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في إجابات المبحوثين حول  6.4ول )جد

دور  نقابة العاممين في الجامعات الفمسطينية في تحسين جودة الحياة الوظيفية لمعـاممين تعـزى إلـى 

 متلير الجنس

 αداللة مستوى ال "tقيمة" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس

 0.805 2.983 225 ذكر
1.048 0.295 

 0.815 2.896 150 أنثى

(، كهي 0.29(، كمستكل الداللة )1.04( أف قيمة "ت" لمدرتة الكمية )6.4يتبيف مف خبلؿ التدكؿ )

ذات داللة  (، لذا تـ قبكؿ الفريية الصفرية التي تنص عمى أنه ال تكتد فركؽ0.05أعمى مف )

( في إتابات المبحكثيف حكؿ  دكر  نقابة العامميف في α ≤ 0.05الداللة )إحصائية عند مستكل 
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التامعات الفمسطينية في تحسيف تكدة الحياة الكظيفية لمعامميف تعزل إلى متغير التنس، كبذلؾ تـ 

 قبكؿ الفريية الصفرية.

 :الفرضية الثانية .2.3.4

( فـي إجابـات المبحـوثين حـول  α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة )

دور  نقابة العاممين في الجامعات الفمسطينية في تحسين جودة الحياة الوظيفية لمعـاممين تعـزى إلـى 

 متلير الخبرة العممية".

كاالنحرافات المعيارية الستتابة أفراد عينة  ،كلفحص الفريية الصفرية تـ حساب المتكسطات الحسابية

ت إتابػػػات المبحػػػكثيف حػػػكؿ دكر نقابػػػة العػػػامميف فػػػي التامعػػػات الفمسػػػطينية فػػػي الدراسػػػة عمػػػى متكسػػػطا

 ( يكيف ذلؾ.7.4كالتدكؿ ) ،تحسيف تكدة الحياة الكظيفية لمعامميف تعزل إلى متغير الخبرة العممية

فـــي  المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة الســـتجابة أفـــراد عينـــة الدراســـة (:7.4)جـــدول 

ت المبحوثين حول دور  نقابة العاممين في الجامعات الفمسطينية فـي تحسـين جـودة متوسطات إجابا

 الحياة الوظيفية لمعاممين تعزى إلى متلير الخبرة العممية ".

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة العممية
 0.650 2.955 54 سنوات فما دون 5

 0.729 3.048 105 سنوات 5-10
 0.878 2.881 216 سنوات 10أكثر من 

 0.810 2.939 375 المجموع
( كتكد فركؽ ظاهرة في متكسػطات إتابػات المبحػكثيف حػكؿ  دكر  نقابػة 7.4يبلحظ مف التدكؿ رقـ )

العامميف في التامعات الفمسػطينية فػي تحسػيف تػكدة الحيػاة الكظيفيػة لمعػامميف تعػزل إلػى متغيػر الخبػرة 

( كمػا One Way ANOVAكؽ تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف األحػادم  )العمميػة ، كلمعرفػة مصػدر الفػر 

 (:8.4يظهر في التدكؿ )
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الســتجابة أفــراد العينــة فــي (One Way ANOVA) : نتــائج تحميــل التبــاين األحــادي (8.4)جــدول

متوسطات إجابات المبحوثين حول  دور  نقابة العاممين في الجامعات الفمسطينية في تحسين جودة 

 ظيفية لمعاممين تعزى إلى متلير الخبرة العمميةالحياة الو 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.996 2 1.991 بين المجموعات
 372 243.712 داخل المجموعات 0.220 1.520

0.655 
 374 245.703 المجموع

( كهي أكبر مف 0.22( كمستكل الداللة )1.52( أف قيمة ؼ لمدرتة الكمية)8.4يبلحظ مف التدكؿ )

( α ≤ 0.05( أم أنه ال تكتد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة )α ≤ 0.05مستكل الداللة )

في متكسطات إتابات المبحكثيف حكؿ  دكر  نقابة العامميف في التامعات الفمسطينية في تحسيف 

 ظيفية لمعامميف تعزل إلى متغير الخبرة العممية، كبذلؾ تـ قبكؿ الفريية الصفرية.تكدة الحياة الك 

 :الفرضية الثالثة .3.3.4

( في إجابات المبحوثين حول  α ≤ 0.05" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

يفية لمعـاممين تعـزى إلـى دور  نقابة العاممين في الجامعات الفمسطينية في تحسين جودة الحياة الوظ

 ". العمميمتلير التحصيل 

كلفحػػص الفريػػية الصػػفرية تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتتابة 

أفػػػراد عينػػػػة الدراسػػػة عمػػػػى متكسػػػطات إتابػػػػات المبحػػػكثيف حػػػػكؿ  دكر  نقابػػػة العػػػػامميف فػػػي التامعػػػػات 

كالتػػدكؿ  ،العممػػيامميف تعػػزل إلػػى متغيػػر التحصػػيؿ الفمسػػطينية فػػي تحسػػيف تػػكدة الحيػػاة الكظيفيػػة لمعػػ

 ( يكيف ذلؾ.9.4)
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فـــي  المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة الســـتجابة أفـــراد عينـــة الدراســـة (:9.4)جـــدول 

متوسطات إجابات المبحوثين حول  دور  نقابة العاممين في الجامعات الفمسطينية في تحسين جودة 

 ". العمميتعزى إلى متلير التحصيل  الحياة الوظيفية لمعاممين

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمميالتحصيل 
 0.551 2.906 25 دبموم فما دون
 0.785 2.759 97 بكالوريوس
 0.826 2.977 131 ماجستير
 0.841 3.047 122 دكتوراه
 0.810 2.939 375 المجموع

ظاهرة في متكسػطات إتابػات المبحػكثيف حػكؿ  دكر  نقابػة  ( كتكد فركؽ9.4يبلحظ مف التدكؿ رقـ )

العػػػػامميف فػػػػي التامعػػػػات الفمسػػػػطينية فػػػػي تحسػػػػيف تػػػػكدة الحيػػػػاة الكظيفيػػػػة لمعػػػػامميف تعػػػػزل إلػػػػى متغيػػػػر 

 One Way، كلمعرفػػة مصػػدر الفػػركؽ تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم  ) العممػػيالتحصػػيؿ 

ANOVA( كما يظهر في التدكؿ )10.4:) 

السـتجابة أفـراد العينـة فـي (One Way ANOVA) : نتـائج تحميـل التبـاين األحـادي (10.4)جـدول

متوسطات إجابات المبحوثين حول  دور  نقابة العاممين في الجامعات الفمسطينية في تحسين جودة 

 العمميالحياة الوظيفية لمعاممين تعزى إلى متلير التحصيل 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 يةالحر 

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة

 1.600 3 4.801 بين المجموعات

 371 240.902 داخل المجموعات 0.062 2.464
0.649 

 374 245.703 المجموع
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كهي أكبر  ،(0.06كمستكل الداللة ) ،(2.46( أف قيمة ؼ لمدرتة الكمية)10.4يبلحظ مف التدكؿ )

 ≥ αأم أنه ال تكتد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ) ؛(α ≤ 0.05) مف مستكل الداللة

( في متكسطات إتابات المبحكثيف حكؿ  دكر  نقابة العامميف في التامعات الفمسطينية في 0.05

، كبذلؾ تـ قبكؿ الفريية العمميتحسيف تكدة الحياة الكظيفية لمعامميف تعزل إلى متغير التحصيؿ 

 الصفرية.

 :الرابعةالفرضية  .4.3.4

( في إجابات المبحوثين حول  α ≤ 0.05" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

دور  نقابة العاممين في الجامعات الفمسطينية في تحسين جودة الحياة الوظيفية لمعـاممين تعـزى إلـى 

 متلير رئيس النقابة لمجامعة التي تنتمي إلييا".

ية الصفرية تـ استخداـ اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستتابة أفػراد عينػة الدراسػة كلفحص الفري

فػػي إتابػػات المبحػػكثيف حػػكؿ  دكر  نقابػػة العػػامميف فػػي التامعػػات الفمسػػطينية فػػي تحسػػيف تػػكدة الحيػػاة 

يكيػف  (11.4كالتػدكؿ ) ،الكظيفية لمعامميف تعزل إلى متغيػر رئػيس النقابػة لمتامعػة التػي تنتمػي إليهػا

 ذلؾ.

(: نتـائج اختبـار "ت" لمعينـات المسـتقمة السـتجابة أفـراد العينـة فـي إجابـات المبحـوثين 11.4جدول )

حـول  دور  نقابــة العــاممين فــي الجامعــات الفمســطينية فــي تحســين جــودة الحيــاة الوظيفيــة لمعــاممين 

 تعزى إلى متلير رئيس النقابة لمجامعة التي تنتمي إلييا

 ددالع رئيس النقابة
المتوسط 
 الحسابي

 αمستوى الداللة  "tقيمة" االنحراف المعياري

 0.828 2.999 294 أكاديمي
2.765 0.006 

 0.703 2.720 81 إداري
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(، كهي 0.00(، كمستكل الداللة )2.76( أف قيمة "ت" لمدرتة الكمية )11.4يتبيف مف خبلؿ التدكؿ )

ذات داللة  تي تنص عمى أنه ال تكتد فركؽ(، لذا تـ رفض الفريية الصفرية ال0.05أقؿ مف )

( في إتابات المبحكثيف حكؿ دكر نقابة العامميف في α ≤ 0.05إحصائية عند مستكل الداللة )

النقابة لمتامعة رئيس التامعات الفمسطينية في تحسيف تكدة الحياة الكظيفية لمعامميف تعزل إلى متغير 

لصفرية، كقبكؿ الفريية البديمة التي تنص عمى أنه تكتد التي تنتمي إليها، كبذلؾ تـ رفض الفريية ا

( في إتابات المبحكثيف حكؿ  دكر  نقابة α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) فركؽ

رئيس العامميف في التامعات الفمسطينية في تحسيف تكدة الحياة الكظيفية لمعامميف تعزل إلى متغير 

ي إليها. ككانت الفركؽ لصالف األكاديمي الذم كاف المتكسط الحسابي عند  النقابة لمتامعة التي تنتم

 أعمى مف المتكسط الحسابي عند اإلدارم كما هك مكيف في التدكؿ أعبل .

 

 :الخامسةالفرضية  .5.3.4

( في إجابات المبحوثين حول  α ≤ 0.05" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

العاممين في الجامعات الفمسطينية في تحسين جودة الحياة الوظيفية لمعـاممين تعـزى إلـى دور  نقابة 

 متلير الجامعة".

كلفحػػص الفريػػية الصػػفرية تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتتابة 

ات أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة عمػػػػى متكسػػػػطات إتابػػػػات المبحػػػػكثيف حػػػػكؿ دكر نقابػػػػة العػػػػامميف فػػػػي التامعػػػػ

( 12.4كالتػػدكؿ ) ،الفمسػػطينية فػػي تحسػػيف تػػكدة الحيػػاة الكظيفيػػة لمعػػامميف تعػػزل إلػػى متغيػػر التامعػػة

 يكيف ذلؾ.
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فــي  المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابة أفــراد عينــة الدراســة (:12.4)جــدول 

ينية في تحسين جودة متوسطات إجابات المبحوثين حول  دور  نقابة العاممين في الجامعات الفمسط

 الحياة الوظيفية لمعاممين تعزى إلى متلير الجامعة ".

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد لجامعةا

 0.894 2.880 30 جامعة الخميل

 0.690 3.212 20 البوليتكنك جامعة

 0.653 2.683 20 بيت لحم جامعة

 0.773 2.446 50 جامعة القدس 

 0.834 2.530 51 بيرزيت جامعة

 0.793 3.316 99 جامعة النجاح

 0.627 3.029 105 القدس المفتوحة جامعة

 0.810 2.939 375 المجموع

( كتػػػكد فػػػركؽ ظػػػاهرة فػػػي متكسػػػطات إتابػػػات المبحػػػكثيف حػػػكؿ  دكر  12.4يبلحػػػظ مػػػف التػػػدكؿ رقػػػـ )

عػػامميف تعػػزل إلػػى متغيػػر نقابػػة العػػامميف فػػي التامعػػات الفمسػػطينية فػػي تحسػػيف تػػكدة الحيػػاة الكظيفيػػة لم

( كمػا One Way ANOVAالتامعػة، كلمعرفػة مصػدر الفػركؽ تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف األحػادم  )

 (:13.4يظهر في التدكؿ )
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السـتجابة أفـراد العينـة فـي  (One Way ANOVA) : نتـائج تحميـل التبـاين األحـادي (13.4)جدول

مين في الجامعات الفمسطينية في تحسين جودة متوسطات إجابات المبحوثين حول  دور  نقابة العام

 الحياة الوظيفية لمعاممين تعزى إلى متلير الجامعة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة
ستوى م

 α الداللة

 6.421 6 38.527 بين المجموعات

 368 207.176 داخل المجموعات 0.000 11.406
0.563 

 374 245.703 المجموع

 

كهي  ،(0.00كمستكل الداللة ) ،(11.40( أف قيمة ؼ لمدرتة الكمية)13.4يبلحظ مف التدكؿ )

 ≥ αأم أنه تكتد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ) ؛(α ≤ 0.05أصغر مف مستكل الداللة )

ي التامعات الفمسطينية في ( في متكسطات إتابات المبحكثيف حكؿ دكر نقابة العامميف ف0.05

تحسيف تكدة الحياة الكظيفية لمعامميف تعزل إلى متغير التامعة، كبذلؾ تـ رفض الفريية الصفرية، 

 كقبكؿ الفريية البديمة.

( كاستخداـ اختبار Post-Hocإليتاد مصدر الفركؽ  استخدمت الباحثة  التحميؿ اإلحصائي المتقدـ )

(LSDكما هك مكيف في التدكؿ ، )  (14.4) رقـ . 
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( لمفروق في دور نقابة العاممين في الجامعات الفمسطينية في LSD: نتائج اختبار)(14.4) جدول 

 تحسين جودة الحياة الوظيفية لمعاممين تعزى إلى متلير الجامعة

 جامعة جامعة الخميل الجامعة
 البوليتكنك

بيت  جامعة
 جامعة جامعة القدس  لحم

 بيرزيت
جامعة 
 النجاح

 عةجام
القدس 
 المفتوحة

   0.34984* 0.43411*    جامعة الخميل

   0.68201* 0.76628* 0.52907*   البوليتكنك جامعة

        بيت لحم جامعة

        جامعة القدس 

        بيرزيت جامعة

 0.28743*  0.78611* 0.87038* 0.63317*  0.43627* جامعة النجاح

القدس  جامعة
   0.49868* 0.58295*    المفتوحة

، تامعة الخميؿ، كتامعة القدس تشير المعطيات الكاردة في التدكؿ السابؽ أف الفركؽ كانت بيف

 كاف المتكسط الحسابي عندهـ أعمى.لفركؽ لصالف تامعة الخميؿ ك ككانت ا

تامعة الخميؿ، كتامعة بيرزيت، ككانت الفركؽ لصالف تامعة الخميؿ ككاف بيف كأف الفركؽ كانت 

 المتكسط الحسابي عندهـ أعمى.

ؽ لصالف تامعة البكليتكنؾ كما تاءت الفركؽ بيف تامعة البكليتكنؾ، كتامعة بيت لحـ، ككانت الفرك 

 كاف المتكسط الحسابي عندهـ أعمى.ك 

ؽ لصالف تامعة كما تاءت الفركؽ بيف تامعة تامعة البكليتكنؾ، كتامعة القدس، ككانت الفرك 

 ط الحسابي عندهـ أعمى.كاف المتكسالبكليتكنؾ ك 
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تكنؾ تامعة بيرزيت، ككانت الفركؽ لصالف تامعة البكليلفركؽ بيف تامعة البكليتكنؾ، ك كما تاءت ا

 كاف المتكسط الحسابي عندهـ أعمى.ك 

كاف لفركؽ لصالف تامعة النتاح ك تامعة الخميؿ، ككانت اركؽ أييا بيف تامعة النتاح، ك تاءت الفك 

 مى.المتكسط الحسابي عندهـ أع

تامعة بيت لحـ، ككانت الفركؽ لصالف تامعة النتاح فركؽ أييا بيف تامعة النتاح، ك كتاءت ال

 كالذيف كاف المتكسط الحسابي عندهـ أعمى.

لفركؽ لصالف تامعة النتاح ، ككانت اتامعة القدستامعة النتاح، ك  كما تاءت الفركؽ أييا بيف

 كاف المتكسط الحسابي عندهـ أعمى.ك 

لصالف تامعة النتاح تامعة بيرزيت، ككانت الفركؽ ركؽ أييا بيف تامعة النتاح، ك فكما تاءت ال

 كاف المتكسط الحسابي عندهـ أعمى.ك 

تامعة القدس المفتكحة، ككانت الفركؽ لصالف تامعة ركؽ أييا بيف تامعة النتاح، ك كتاءت الف

 ككاف المتكسط الحسابي عندهـ أعمى. ،النتاح

، ككانت الفركؽ لصالف تامعة تامعة القدسلقدس المفتكحة، ك ف تامعة اكما تاءت الفركؽ أييا بي

 ككاف المتكسط الحسابي عندهـ أعمى. ،القدس المفتكحة

تامعة بيرزيت، ككانت الفركؽ لصالف تامعة بيف تامعة القدس المفتكحة، ك  تاءت الفركؽ أيياك 

 ككاف المتكسط الحسابي عندهـ أعمى. ،القدس المفتكحة
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          صل الخامسالف

 التوصياتممخص النتائج واالستنتاجات و 

 مقدمة 3.3

 كفريػػياتها ،مػػع األخػػذ بعػػيف االعتبػػار أسػػئمة الٌدراسػػة كاسػػتنتاتاتهايعػػال  الفصػػؿ الحػػالي نتػػائ  الٌدراسػػة 

كبمػػكرة بعػػض  -إف كتػػدت-كمقارنتهػػا بالدراسػػات السػػابقة  ،تحميػػؿ نتػػائ  الٌدراسػػةإلػػى  إيػػافة ،كأهػػدافها

 لنتائ  الدراسة. صيات استنادان التك 

 ومناقشتياممخص نتائج الّدراسة  3.3

 ممخص النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة: 1.2.5

تػػػاء  لمعػػػامميف الكظيفيػػػة الحيػػػاة تػػػكدة تحسػػػيف فػػػي الفمسػػػطينية التامعػػػات فػػػي العػػػامميف نقابػػػة دكر -1

 دكرعمػػػى أف كهػػػذا يػػػدؿ  ،(0.86معيػػػارم )النحػػػراؼ االك  ،(2.96حسػػػابي بمػػػ  )متكسػػػط متكسػػػطان ب

تػػاء بدرتػػة  لمعػػامميف الكظيفيػػة الحيػػاة تػػكدة تحسػػيف فػػي الفمسػػطينية التامعػػات فػػي العػػامميف نقابػػة

 متكسطة.
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 مػػف بهػػا المطالبػػة يػػتـ ،كحقػػكؽ متطمبػػات لػػديها التامعػػات فػػي النقابػػات لكػػكف النتيتػػة هػػذ  الباحثػػة تعػػزك

، اف النقابػػة تسػػعى بكػػؿ معمقػػان  قػػىيب آخػػر تػػزء المطالػػب هػػذ  مػػف تػػزء تحقيػػؽ كيػػتـ النقابػػة أعيػػاء قبػػؿ

تهدها مف اتؿ تحسيف الحياة الكظيفية لمعػامميف كلكػف هنػاؾ متمكعػة مػف العقبػات تحػكؿ دكف تحقيػؽ 

 التػي( 2010) العرقػاف دراسة مع النتيتة هذ  تتفؽك  ذلؾ إما مف قبؿ التامعات اك ممف قبؿ الحككمة،

 فػي العػامميف إشػراؾاهتمػت ب اإلنسػانية العبلقػات نظريػة كمػا أف .النقابػة لفعاليػة متكسػطة درتػة أظهرت

" حيػث أف هػذ  النتيتػة الديمقراطيػة كالقيػادة اإلشػراؼ" ب سػمكب يسػمى مػا طريػؽ عػف كذلؾ القرار، صنع

تظهػػر أف العػػامميف مطػػالبهـ متعػػدد كتختمػػؼ مػػف شػػخص إلػػى آخػػر لػػذا تعمػػؿ النقابػػة عمػػى المطالبػػة فػػي 

ثريػة العػامميف، كمػا ذكػرت نظريػة سػيمكف أنػه القػرارات يتػب أف المطالب المشتركة التي يتمع عميهػا أك

 ال تككف حكران عمى المتربعيف عمى قمة الهـر اإلدارم بؿ يتب أف تككف عممية تعاكنية.

كهػػي  ،تػػاءت بدرتػػة متكسػػطة الفمسػػطينية التامعػػات فػػي لمعػػامميف الكظيفيػػة الحيػػاة تػػكدةمؤشػػرات  -2

 لػػػدل  العاليػػػة الثقػػػة تكلػػػد النقابيػػػة تػػػراءاتاإل كيػػػكح: "تػػػاء فػػػي مقػػػدمتهاك مرتبػػػة حسػػػب األهميػػػة، 

 تقػػكـ" ، ثػػـ"العػػامميف حقػػكؽ تحقيػػؽ أتػػؿ مػػف العمػػؿ عػػف اإليػػراب إلػػى النقابػػة تمتػػا"ثػػـ ، "العػػامميف

 عمػى النقابػة تعمػؿ"ثـ، "العامميف حقكؽ عمى الحصكؿ تؿأ مف التامعة إدارة مع بالتفاكض النقابة

 لػدل المهنيػة لرفػع  العػامميف مػع عمػؿ كرشػات النقابة تنظـة: "كحصمت فقر  "العامميف حقكؽ حماية

 .أقؿ متكسط حسابي "العامميف

تعػػػزك الباحثػػػة هػػػذ  النتيتػػػة إلػػػى أف العػػػامميف فػػػي النقابػػػة يعممػػػكف باسػػػتمرار مػػػف أتػػػؿ تحصػػػيؿ حقػػػكؽ 

لهػا  كف باستمرار مف أتؿ تحقيػؽ حقػكؽ العػامميف التػي معظمهػاعلذا نتدهـ يس ؛العامميف في التامعات

عبلقة مباشرة بالحياة الكظيفية المتعمقة بالعامميف في التامعػات، لكػف سػبب ظهػكر هػذ  النتيتػة هػك أف 

بعػض األحيػاف فػي تحقيػؽ  كلكف قد تفشؿ في ،النقابة تسعى باستمرار لتحسيف الحياة الكظيفية لمعامميف



  88 
 
 

كتتعارض هذ  النتيتة مع  ،(2010أبك الركس كالسقا )ها، كتختمؼ هذ  النتيتة مع دراسة تميع مطالب

 نظريػةكقػد ذكػرت .حيػاة العمػؿ تػكدة عكامػؿ فػي قصػكر كتػكد التػي أظهػرت( 2004المغربػي ) دراسػة

انػػػه يتػػب أف يكػػػكف هنػػاؾ خطػػػكات يتػػب اتباعهػػػا مػػف أتػػػؿ تحديػػد المشػػػمكة التػػي يػػػتـ  الكميػػة المدرسػػة

 دد مف أتؿ الكصكؿ إلى الحؿ.المطالبة فيها لتحسيف تكدة الحياة الكظيفية ككذلؾ استخراج نماذج متع

 الحسػػػػابي المتكسػػػػط بمػػػػ   حيػػػػث متكسػػػػطة، بدرتػػػػة تػػػػاء لمعػػػػامميف الػػػػكظيفي االسػػػػتقرار تحقيػػػػؽ فإ -3

 لمعػػػامميف الػػػكظيفي االسػػػتقرار تحقيػػػؽ أف عمػػى يػػػدؿ كهػػػذا ؛(0.86) معيػػػارمال نحػػراؼاالك  ،(2.96)

 .متكسط

 فػي لمعػامميف الػكظيفي االسػتقرار حقيػؽت إلػى تسػعى عاـ بشكؿ النقابة أف إلى النتيتة هذ  الباحثة تعزك

حيػث  ،، حيث تعمػؿ النقابػة عمػى طػرح مطالبهػا كلكػف تتػد أنػه ال يػتـ تحقيػؽ تميػع المطالػبالتامعات

يػػتـ االتفػػاؽ عمػػى تطبيػػؽ تػػزء مػػف هػػذ  المطالػػب التػػي تعمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ االسػػتقرار الػػكظيفي كالتػػزء 

يػتـ االتفػاؽ عميػه فتحػاكؿ التامعػات اك الحككمػة اآلخر يتـ تاتيمػه عمػى فتػرات أخػرل، أمػا التػزء الػذم 

، كقػد ذكػرت نظريػة سػيمكف أنػه مػف النقابػة مطالػب تميػع تحقيؽ دكف كهذا يحكؿ المماطمة في تطبيقه،

أتؿ يتـ تحقيؽ الهدؼ المطمكب ال بد أف يكػكف هنػاؾ أسػمكب مػف أتػؿ اقنػاع األخػريف بالمطالػب التػي 

 تريد النقابة تحقيقها.

 كاالقتصػػػػادية االتتماعيػػػػة الخػػػػدمات تقػػػػديـ فػػػػي الفمسػػػػطينية التامعػػػػات فػػػػي لعػػػػامميفا نقابػػػػة دكرف إ -4

مرتبػة حسػب األهميػة، كتػاءت فقػرات هػذا البعػد  ،تاء متكسػطان  لمعامميف الكظيفي االستقرار لتحقيؽ

 اإلداريػة تػراءاتاإل سػبلمة عمػى النقابة تؤكد: "تبل  "،فالعاممي كحدة النقابة تعزز" :تاء في مقدمته
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"، العػػامميف بػػيف االتتمػػاعي التكافػػؿ بتحقيػػؽ النقابػػة تهػػتـ، ك""العػػامميف بػػيف المسػػاكاة تيػػمف يالتػػ

 .عمى أقؿ متكسط حسابي "التامعات في الترقيات نظاـ النقابة تتابعكحصمت فقرة "

 كتكحيػػد ،العػػامميف بػػيف التكاصػػؿ تحقيػػؽ إلػػى باسػػتمرار تسػػعى النقابػػة أف إلػػى النتيتػػة هػػذ  الباحثػػة تعػػزك

 تميػع مػع التكاصػؿ فػي صػعكبة هنػاؾ أف األحيػاف ضعب في تتد كلكف ،آرائهـ إلى كالسماع ،كفهـصف

 الظػػػػػركؼ كلكػػػػػف ،ريػػػػػاهـ تكسػػػػػب أف تحػػػػػاكؿ النقابػػػػػة أف تتػػػػػد لػػػػػذا ؛الكبيػػػػػرة أعػػػػػداهـ بسػػػػػبب العػػػػػامميف

 رميػاني دراسػة مػع النتيتػة هػذ  كتتفػؽ فعػاؿ، بشػكؿ معهػـ التكاصػؿ دكف تحكؿ كالسياسية االتتماعية

 دراسػػػػة مػػػػع كتختمػػػػؼ ،(Sinha,2012) كدراسػػػػة( 2017) كاليفػػػػي العمػػػػرم كدراسػػػػة( 2013) مهيػػػػدكبم

(Hamid Zare et, al, 2014 )االتتماعي لمتانب عالية درتة أظهرت التي.  

 االقتصػػػادية الخػػػدمات تحسػػػيف إلػػػى باسػػػتمرار تسػػػعى النقابػػػة كػػػكف إلػػػى النتيتػػػة هػػػذ  الباحثػػػة تعػػػزككمػػػا 

 كالحككمػة التامعة كهي ،تهة مف أكثر فيها تتحكـ االقتصادية الخدمات كفكل ،التامعات في لمعامميف

 يػائقة هناؾ يككف االحياف مف كثير في أنه نتد لذا ؛الحككمة مف األمكاؿ بعض تتمقى التامعة لككف

 األزمػػات بهػػذ  تتػػ ثر كالتامعػػات ،ةالمانحػػ ؿالػػدك  مػػف المسػػاعدات عمػػى مكازنتهػػا فػػي تعتمػػد ككنهػػا ماليػػة

 مػػع النتيتػػة هػػذ  كتختمػػؼ ،التامعػػات فػػي العػػامميف عمػػى يػػنعكس ممػػا ؛الحككمػػة فيهػػا تمػػر التػػي الماليػػة

 ,Hamid Zare et, al) كدراسػػة( 2014) مايػػي كدراسػػة( 2010) كالسػػقا الػػركس أبػػك دراسػػة

2014). 

 االسػػتقرار لتحقيػػؽ الصػػحية الخػػدمات تقػػديـ فػػي الفمسػػطينية التامعػػات فػػي العػػامميف نقابػػة دكرف إ -5

" :مرتبة حسب األهمية، تاء فػي مقدمتػهكتاءت فقرات هذا البعد  ،تاء متكسطان  لمعامميف يالكظيف

 تعمػػؿ: "تػػبل  "،لمعػػامميف كآمنػػة صػػحية عمػػؿ بيئػػة تػػكفير بهػػدؼ اإلدارة عمػػى باليػػغط النقابػػة تمتػػا
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 التػػ ميف خػػدمات النقابػػة تتػػابع، ك""لمعػػامميف الصػػحية الخػػدمات تحسػػيف عمػػى مسػػتمر بشػػكؿ النقابػػة

عمػى  "العمؿ داخؿ السبلمة احتياطات النقابة تتابع"، كحصمت فقرة "تميعان  العامميف ألسر صحيال

 أقؿ متكسط حسابي.

 العػامميف لتميػع الصػحية الخػدمات تػكفير إلػى باسػتمرار تسعى النقابة أف إلى النتيتة هذ  الباحثة تعزك

 شػػركات لػػديها تامعػػة كػػؿ أف بسػبب ؛أخػػرل إلػػى تامعػػة مػػف اخػتبلؼ هنػػاؾ كلكػػف ،المطمػػكب بالمسػتكل

حسػب االتفاقيػات التػي كقعػت،  العػامميف مع تعاممها في تختمؼ الشركات هذ  كلكف ،معها تتعاقد ت ميف

 Hamid Zare) كدراسػة( 2010) دالؿ أبػك دراسػة مػع النتيتػة هػذ  كتتفػؽ. النتيتة هذ  ظهرت لذلؾ

et, al, 2014) 

 مناقشة نتائج فرضيات الدراسة: 3.3.3

 تـ لذا ،(1.15) مف أعمى كهي ،(1.29) الداللة كمستكل ،(1.14) الكمية لمدرتة" ت" ةقيم فإ .1

 مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكتد ال أنه عمى تنص التي الصفرية الفريية قبكؿ

 الفمسطينية التامعات في العامميف نقابة دكر حكؿ المبحكثيف إتابات في( α ≤ 1.15) الداللة

 الفريية قبكؿ تـ كبذلؾ التنس، متغير إلى تعزل لمعامميف الكظيفية الحياة تكدة تحسيف في

 .الصفرية

ناثػا ذكػكرا التامعػات فػي العػامميف لكػكف النتيتة هذ  سبب الباحثة تعزك  فػي يطمحػكف متطمبػات لهػـ كا 

 ليهػاإ يسػعى التي المطالب مف الكثير هناؾ أف نتد لذلؾ ؛تمثمهـ التي النقابة خبلؿ مف إليها الكصكؿ

، ككذلؾ ياممكف مف النقابة اف تحقؽ المطالب هذ  تنفذ أف النقابة مف كي ممكف ،التامعات في فك العامم

 حػػػبلكة دراسػػػة مػػػع النتيتػػػة هػػػذ  كتتفػػػؽ. لهػػػـ االسػػػتقرار الػػػكظيفي مػػػف اتػػػؿ تػػػكدة حيػػػاة كظيفيػػػة أفيػػػؿ
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 التػي( 2111) كالسػقا الػركس أبػك دراسػة مػع النتيتػة هػذ  كتتعارض( 2114) شيخي كدراسة( 2115)

 .الذككر لصالف فركقان  أظهرت

 α) الداللة مستكل مف أكبر كهي ،(1.22) الداللة كمستكل، (1.52)الكمية لمدرتة ؼ قيمة فإ .2

 فػػػي( α ≤ 1.15) الداللػػػة مسػػػتكل عنػػػد إحصػػػائيان  دالػػػة فػػػركؽ تكتػػػد ال أنػػػه أم( 1.15 ≥

 تحسػيف فػي الفمسػطينية التامعػات فػي العػامميف نقابػة دكر حػكؿ المبحكثيف إتابات متكسطات

 الفريػػػية قبػػػكؿ تػػػـ كبػػػذلؾ العمميػػػة، الخبػػػرة متغيػػػر إلػػػى تعػػػزل لمعػػػامميف الكظيفيػػػة الحيػػػاة تػػػكدة

 .الصفرية

  حياتهـ تحسيف عمى تعمؿ نقابة لديهـ خبرتهـ اختبلؼ عمى العامميف أف إلى النتيتة هذ  الباحثة تعزك

 خبػػػرتهـ عػػػف النظػػػر بصػػػرؼ العػػػامميف يػػػعلتم تحسػػػنها فإنهػػػا ،تحسػػػينها عمػػػى تعمػػػؿ كعنػػػدما ،الكظيفيػػػة

كمػػػا اف تميػػػع االتفاقيػػات التػػػي تكصػػػمت إليهػػا النقابػػػة لػػػـ تخػػص عػػػامميف ذكم الخبػػػرة العاليػػػة  العمميػػة،

( 2117) كاليفػػي العمػػرم دراسػػة مػػع النتيتػػة هػػذ  كتتفػػؽ كتميػػزهـ عػػف غيػػرهـ مػػف ذكم الخبػػرة القميمػػة،

 (.2114) مايي كدراسة( 2114) شيخي كدراسة

 α) الداللة مستكل مف أكبر كهي ،(1.16) الداللة كمستكل ،(2.46)الكمية لمدرتة ؼ ةقيم فإ .3

 فػػػي( α ≤ 1.15) الداللػػػة مسػػػتكل عنػػػد إحصػػػائيان  دالػػػة فػػػركؽ تكتػػػد ال أنػػػه أم( 1.15 ≥

 تحسػيف فػي الفمسػطينية التامعػات فػي العػامميف نقابػة دكر حػكؿ المبحكثيف إتابات متكسطات

 الفريػػية قبػكؿ تػـ كبػذلؾ ،العممػػي التحصػيؿ متغيػر إلػى تعػػزل مميفلمعػا الكظيفيػة الحيػاة تػكدة

 .الصفرية

 فػػػي العػػػامميف حقػػػكؽب المطالبػػة عمػػػى تعمػػػؿ عنػػدما النقابػػػة أف هػػػك النتيتػػػة هػػذ  سػػػبب أف الباحثػػػة تػػرل

 تسػعى فالنقابة ،العممي تحصيمهـ عف النظر بصرؼ العامميف لتميع ذلؾ عمى تعمؿ فإنها ،التامعات
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 تمثػؿ النقابػة، ك العممػي مستكاهـ عف النظر بصرؼ العامميف لتميع الكظيفية لحياةا فتحسي تحقيؽ إلى

 هػػػذ  كتتفػػػؽ كتطالػػػب فػػػي حقػػػكقههـ تميعػػػان، ،العممػػػي مسػػػتكاهـ اخػػػتبلؼ عمػػػى التامعػػػات فػػػي العػػػامميف

 (.2114) مايي كدراسة( 2117) كاليفي العمرم دراسة مع النتيتة

 تـ لذا ؛(1.15) مف أقؿ كهي ،(1.11) الداللة تكلكمس ،(2.76) الكمية لمدرتة" ت" قيمة فإ .4

 مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكتد ال أنه عمى تنص التي الصفرية الفريية رفض

 الفمسطينية التامعات في العامميف نقابة دكر حكؿ المبحكثيف إتابات في( α ≤ 1.15) الداللة

 تنتمي التي لمتامعة النقابةرئيس  متغير إلى تعزل لمعامميف الكظيفية الحياة تكدة تحسيف في

 تكتد أنه عمى تنص التي البديمة الفريية كقبكؿ الصفرية، الفريية رفض تـ كبذلؾ إليها،

  حكؿ المبحكثيف إتابات في( α ≤ 1.15) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ

 تعزل لمعامميف الكظيفية ياةالح تكدة تحسيف في الفمسطينية التامعات في العامميف نقابة دكر

 كاف الذم األكاديمي لصالف الفركؽ ككانت. إليها تنتمي التي لمتامعة النقابة متغير إلى

 .اإلدارم عند الحسابي المتكسط مف أعمى عند  الحسابي المتكسط

 عقطػا اخػتبلؼ عمػى العػامميف تميػع بحقػكؽ المطالبة عمى تعمؿ النقابة ألف النتيتة هذ  الباحثة تعزك

 حقػػػكؽ لػػػديهـ التامعػػػات فػػػي كالخػػػدماتييف كاإلداريػػػيف األكػػػاديمييف أف نتػػػدك  ،فيػػػه يعممػػػكف الػػػذم العمػػػؿ

 اخػػتبلؼ عمػػى الحقػػكؽ بتميػػع المطالبػػة عمػػى تعمػػؿ النقابػػة فإ حيػػث ،النقابػػة خػػبلؿ مػػف فيهػػا يطػػالبكف

مػف اإلدارم  ، كلكف نتػد أف األكػاديمي يمعػب دكران فػي المطالبػة فػي حقػكؽ العػامميف أكثػرعممهـ قطاع

كظيفيػة لمعػامميف أكثػر مػف غيػر  كلكػكف معظػـ العػامميف فػي كاديمي لديه اطبلع عمى الحيػاة اللككف األ

 .التامعات مف األكاديمييف لذا ظهرت هذ  النتيتة
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 الداللة مستكل مف أصغر كهي( 1.11) الداللة كمستكل( 11.41)الكمية لمدرتة ؼ قيمة فإ .5

(α ≤ 1.15 )الداللة مستكل عند إحصائيان  دالة فركؽ تكتد أنه أم (α ≤ 1.15 )في 

 تحسيف في الفمسطينية التامعات في العامميف نقابة دكر حكؿ المبحكثيف إتابات متكسطات

 الصفرية، الفريية رفض تـ كبذلؾ ، التامعة متغير إلى تعزل لمعامميف الكظيفية الحياة تكدة

 ككانت القدس، كتامعة، الخميؿ تامعة بيف كانت الفركؽ أف تبيفك  .البديمة الفريية كقبكؿ

 بيف كانت الفركؽ كأف .أعمى عندهـ الحسابي المتكسط ككاف الخميؿ تامعة لصالف الفركؽ

 المتكسط ككاف الخميؿ تامعة لصالف الفركؽ ككانت بيرزيت، كتامعة، الخميؿ تامعة

 ككانت لحـ، بيت كتامعة، البكليتكنؾ تامعة بيف الفركؽ تاءت كما، أعمى عندهـ الحسابي

 الفركؽ تاءت كما، أعمى عندهـ الحسابي المتكسط ككاف البكليتكنؾ تامعة لصالف الفركؽ

 ككاف البكليتكنؾ تامعة لصالف الفركؽ ككانت القدس، كتامعة، البكليتكنؾ تامعة تامعة بيف

 ،بيرزيت كتامعة، البكليتكنؾ تامعة بيف الفركؽ تاءت كما، أعمى عندهـ الحسابي المتكسط

 كتاءت، أعمى عندهـ الحسابي المتكسط ككاف البكليتكنؾ تامعة لصالف الفركؽ ككانت

 ك النتاح تامعة لصالف الفركؽ ككانت الخميؿ، كتامعة، النتاح تامعة بيف أييا الفركؽ

 بيت كتامعة، النتاح تامعة بيف أييا الفركؽ كتاءت، أعمى عندهـ الحسابي المتكسط كاف

 تاءت كما، أعمى عندهـ الحسابي المتكسط ككاف النتاح تامعة لفلصا الفركؽ ككانت لحـ،

 ككاف النتاح تامعة لصالف الفركؽ ككانت القدس، كتامعة، النتاح تامعة بيف أييا الفركؽ

 كتامعة، النتاح تامعة بيف أييا الفركؽ تاءت كما، أعمى عندهـ الحسابي المتكسط

 كتاءت، أعمى عندهـ الحسابي المتكسط فككا النتاح تامعة لصالف الفركؽ ككانت بيرزيت،

 تامعة لصالف الفركؽ ككانت المفتكحة، القدس كتامعة، النتاح تامعة بيف أييا الفركؽ
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 القدس تامعة بيف أييا الفركؽ تاءت كما، أعمى عندهـ الحسابي المتكسط ككاف النتاح

 المتكسط كافك  المفتكحة القدس تامعة لصالف الفركؽ ككانت القدس، كتامعة، المفتكحة

 بيرزيت، كتامعة، المفتكحة القدس تامعة بيف أييا الفركؽ كتاءت، أعمى عندهـ الحسابي

 .أعمى عندهـ الحسابي المتكسط ككاف المفتكحة القدس تامعة لصالف الفركؽ ككانت

 فم إليه يصبك ما كذلؾ كله ،طمكحاته له كبلن  ،التامعات في العامميف لككف النتيتة هذ  الباحثة تعزك

 شخص مف المتطمبات هذ  كتختمؼ ،قانكني كإطار النقابة عمؿ إلى النظر دكف هك يراها كما ،حقكؽ

، كما متكسطة العامميف نقابة فعالية حكؿ الدراسة هذ  نتيتة كانت لذلؾ أخرل إلى فئة كمف ،آخر إلى

يػث اف هنػاؾ اف هناؾ اختبلؼ في االلتزاـ في حقكؽ العامميف في التامعات مػف تامعػة إلػى اخػرل ح

متمكعة مف التامعات كلكؿ تامعة ظركفها الخاصة بها، كما أف هناؾ متمكعة مف التامعات تمتـز 

باالتفاقيات أكثر مف غيرها لذا ظهر هذا التفاكت في بػيف التامعػات فػي دكر النقابػة فػي تحقيػؽ تػكدة 

 .الحياة الكظيفية

 توصيات الدراسة 1.3

 الٌدراسة تكصي الباحثة بما ي تي:إليها استنادان إلى النتائ  التي تكصمت 

 .خدمتهـ في النقابة به تقكـ الذم الدكر حكؿ العامميف تكعية يتـ أف .1

 يػػػتـ التػػػي نتػػػازاتاإل عمػػػى التعػػػرؼ أتػػػؿ مػػػف كالعػػػامميف النقابػػػة أعيػػػاء بػػػيف التكاصػػػؿ يػػػتـ أف .2

 .تحقيقها

 فػػي لمعػػامميف يػػةالمهن الحيػػاة تحسػػيف أتػػؿ مػػف مسػػتقبمية خطػػط إعػػداد عمػػى النقابػػات تعمػػؿ أف .3

 .التامعات
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 لعمػػؿ المناسػػب التػػك بتػػكفير الفمسػػطينية الكطنيػػة السػػمطة فػػي المعنيػػة التهػػات الباحثػػة تكصػػي .4

 .كته أكمؿ عمى بعممها العمالية النقابات تقكـ أف أتؿ مف تامة بحرية العمالية النقابات

تػكدة الحيػاة  مكيػكع حػكؿ الفهػـ مػف لمزيػد  الحالػة كدراسة النكعية، األبحاث مف المزيد إتراء .5

 .كأكسع أشمؿ كعينات تديدة متغيرات بإدخاؿالكظيفية الحياة ستقرار الكظيفية كا

بتػػػػكدة الحيػػػػاة إثػػػراء المكتبػػػػات فػػػي التامعػػػػات الفمسػػػػطينية ب حػػػدث الكتػػػػب كالػػػػدكريات المتعمقػػػة  .6

 .بذلؾلما الحظته الباحثة مف قمة الكتب كالمراتع العربية المتعمقة  ،الكظيفية
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 در والمراجعالمصا

 مـراجـع البـحث ومصــادره 5.5

 قـائمـة المـراجـع العـربيـة 1.5.5

 .القرآف الكريـ

 .القاهرة العمالية، التامعة مطابع ،النقابيون العمال ميارات(. 1995. )أحمد إبراهيـ،

 قطـاع فـي العـام القطـاع مؤسسات في العاممين رضا مدى(. 2010) .شػفا كالسقا، سامي الركس، أبك

 ،12 المتمػد األزهػر، تامعػة متمػة ،الخدمـة ونيايـة بالتقاعـد المرتبطـة المزايـا نظـام عـن غزة

 .62-1 ص ص ،2العدد

 ،بلـزة اللـوث وكالـة فـي النقـابي العمـل واقـع عـن العـاممين رضا مدى(. 2010. )حسػاف العرقاف، أبك

 .غزة اإلسبلمية، التامعة ماتستير، رسالة

ــاتالنقا(. 2010. )حسػػاـ دالؿ، أبػػك  رسػػالة ،فمســطين فــي السياســية التنميــة فــي ودورىــا العماليــة ب

 .غزة األزهر، تامعة ماتستير،

 نظر وجية من الفمسطينية الجامعات في اإلدارية الجودة واقع(. 2008. )محمكد آماؿ، عامر أبك

 .غزة افسبلمية، التامعة ماتستير، رسالة. تطويره وسبل اإلداريين

 .فمسطيف. فمسطيف لنقابات العاـ االتحاد( 2007)فمسطين العم لنقابات العام االتحاد

 المػؤتمر كقػائع ، والطبي والنفسي االجتماعي المنظور من الحياة نوعية(.  2005)  عادؿ ، االشكؿ

 تامعػػة ، الحيــاة جــودة ضــوء فــي العربــي لمنســاء والتربــوي النفســي نمــاءاإل :  الثالػػث العممػػي

 .مارس 16 -15 ، مصر ، الزقازيؽ
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ــاة بنوعيــة التنبــؤ فــي والتفــاؤل التســام  دور(. 2010. )كآخػػركف عبيػػر كر،انػػ  مــن عينــة لــدى الحي

 عمػػـ فػػي عربيػػة دراسػػات متمػػة ،الديموجرافيــة المتليــرات بعــ  ضــوء فــي الجــامعيين الطــالب

 (.571-491) ص ص ،(3) العدد ،(9) م  النفس،

ــة تزائػػر،ال فػػي كالنقابيػػة العماليػػة الحركػػة تطػػكر ،(2012) سػػعد البػػزاز، ــة مجم ــم التربي  المتمػػد - والعم

 .، تامعة المكصؿ، العراؽ(5) العدد ،(19)

 ماتستير، رسالة. الفمسطينية الجامعات واجيت التي العقبات(. 2014. )اسماعيؿ سميـ، بكار

 .غزة اإلسبلمية، التامعة

 فــي لمعــاممين فيالــوظي األداء عمــى وأثرىــا الوظيفيــة الحيــاة جــودة(. 2012. )زيػػاد أسػػامة البمبيسػػي،

 .غزة سبلمية،اإل التامعة ماتستير، رسالة" غزة قطاع في الحكومية غير المنظمات

 الػػكطف المعهػػد ،االجتماعيــة الحركــة الــى العماليــة الحركــة مــن الجزائــر(. 2001)الناصػػر عبػػد تػػابي،

 .التزائر لمعمؿ،

 ،التنافسـية القـدرات لتعظـيم سـتراتيجيإ مدخل البشرية الموارد إدارة(. 2009. )محمػد سيد الرب، تاد

 .القاهرة العربي، الفكر دار

 العمػػكـ كميػػة ، ماتسػػتير رسػػالة الجزائريــة، الصــناعية المؤسســات فــي النقابــة(. 2013. )زهيػػرة ،تحػػا

 .التزائر قسنطينة، تامعة كاالتتماعية، اإلنسانية

 الحيـــاة جــودة ينلتحســ انفعـــالي عقالنــي رشــاديإ برنـــامج فاعميــة(.  2009)  حمػػدأ سػػناء ، تسػػاـ

 ، التربيػػة كميػػة دكتػػكرا ، طركحػػةأ ، المســنين مــن عينــة لــدى بيــا المرتبطــة المتليــرات وبعــ 

 .المستنصرية التامعة

 .التزائر  التامعية، المطبكعات ديكاف ،العمل نزاعات(. 2011) خالد حامد،
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 كالنشػػر لمطباعػػة قبػػاء دار ،والعشــرين الحــادي القــرن وتحــديات العمــال إدارة(. 2001. )أمػػيف حسػػف،

 .القاهرة كالتكزيع،

 ماتسػػتير، رسػػالة ،الــوظيفي األداء عمــى وأثرىــا الوظيفيــة الحيــاة غمــو (. 2015. )عمػػاد حػػبلكة،

 .غزة اإلسبلمية، التامعة

 لمنشػر، التديػدة التامعػة دار ،البشـرية المـوارد وادارة التنظيمي السموك(. 2002. )الغفار عبد حنفي،

 .اإلسكندرية

 العمػػكـ متمػػة ،المينــي المجــال فــي الوظيفيــة الحيــاة جــودة دارةإ فمســفة(. 2015. )الكػػريـ دعبػػ خالػػد،

 .129-117 ص ص دارية، أحمد تامعة ،20 العدد كاالتتماعية، اإلنسانية

 ،األردن فـي البشـرية المـوارد تنمية في والجمعيات النقابات دور(. 2006. )كآخػركف البارم عبد درة،

 .األردف البشرية، المكارد لتنمية الكطني المركز

ــابي الفعــل:  بعنػػكاف( 2013) حميمػػة، كبممهيػػد، سػػكينة، رميػػاني،  المكاســب تحقيــق فــي دوره و النق

 قاصػدم تامعػة ،الكبيـر الجنـوب و الجنـوب البنـاء بشـركة ميدانيـة دراسـة لمعمال االجتماعية

 .كرقمة مرباح،

 .التزائر مساعدية، الشريؼ تامعة تقارير،ك  دراسات. القرار نظرية(. 2015. )محمد عابدم، السعيد

 .فمسطيف. الفمسطيني العالي التعميـ بش ف( 11) رقـ قانكف(. 1998. )الفمسطينية الكطنية السمطة

 عماف. .كالتكزيع لمنشر صفاء دار. الفمسطيني المجتمع في التعميم(. 2013. )تميؿ، السيد

 ، اهلل راـ ،القوانين تطوير مشروع سمسمة ابيالنق التنظيم في الحق حول (.2004) .محمكد شاهيف،

 .فمسطيف
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 كالتكزيػػع، لمنشػػر الشػػركؽ دار الثالثػػة، الطبعػػة ،البشــرية المــوارد إدارة(  2000.. ) مصػػطفى شػػاكيش،

 .األردف عماف،
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 .ردنيةاأل التامعة
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 القاهرة كالنشر،
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 لضــمان العربيــة المجمــة، أقسػػامهـ رؤسػػاء نظػػر كتهػػة مػػف الػػكظيفي بػػ دائهـ كعبلقتػػه الرسػػمية

 .3 عدد ،2 المتمد: األردف مؤتة، تامعة ،الجامعي التعميم جودة

 العالي التعميـ مؤتمر. العربي الوطن في يالعال التعميم تحديات(. 2013. )محمد القادر عبد، الطيب

 .فمسطيف، اهلل راـ ،أكتكبر 8-7،  العربي الكطف في المفتكح

 ،لمعــاممين الوظيفيــة الحيــاة جــودة تحســين فــي العماليــة النقابــات دور(. 2005. )أحمػػد العزيػػز، عبػػد

 .مصر السكيس، قناة تامعة التتارة، كمية ماتستير، رسالة

ــاة جــودة عناصــر(. 2017. )رنػػدة ي،كاليػػاف محمػػد العمػػرم، ــة الحي  مــوظفي أداء فــي المــؤثرة الوظيفي

 ،وتقييمـو األداء مـن وكـل الشخصـية العوامـل بـين الفروقـات مقـدار وقيـاس المدنيـة  الخدمة

 .74-65 ص ص ،1 العدد ،13 المتمد العماؿ، إدارة في األردنية المتمة ،الوظيفي الرضا

 .بيركت العربية، الكحدة دراسات مركز ،العمل مجتمع(. 2006. )مصطفى الفيبللي،
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 بمستوى اإلرتقاء عمى اإلداري القرار صنع في العاممين مشاركة أثر(. 2014. )محمكد تحرير، القاؽ

 .السكداف اإلسبلمية، درماف إـ تامعة دكتكرا ، رسالة. األداء
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 السػػكيس، قنػػاة تامعػػة دكتػػكرا ، رسػػالة ،الفمســطينية الجامعــات عمــى تطبيقيــة دراســة" لمعــاممين

 .مصر

 التامعات في التدريس هيئة أعياء لدل القرار صناعة في المشاركة كاقع(. 2013. )اهلل يبر ، محمد

 .62-44 ص ص ،( 11) 6، الجامعي التعميم جودة لضمان العربية المجمة. التزائرية

 ،ماتسػتير رسػالة المصـري، المجتمـع في البشرية والتنمية المينّية النقابات(. 2008. )سماح محمد،

 .مصر شمس، عيف تامعة التربية، كالعمكـ لآلداب البنات كمية

 دراسػة –" الـوظيفي االسـتلراق تنميـة فـي وأثرىـا العمـل حيـاة جـودة(. 2004. ) الحميد عبد المغربي،

 .مصر – لمنصكرةا تامعة ميدانية

 ،االجتماعيـة لمعمـوم األردنيـة المجمـة ردن،األ  فـي النقابـات أداء فاعميـة تقييم ،(2012) محمد مقداد،

 .األردف ،3العدد ،5 التمد

 مركػػز النقػػابي، العمػػؿ آليػػات تطػػكير(. 2010. )تمػػاؿ كالخطيػػب، حسػػيف، كالعتيبػػي، تميػػؿ، النمػػرم،

 .كاألبحاث لمدراسات بديؿ
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 (: رسالة طمب تحكيم أداة الّدراسة )االستبانة(1.3ممحق )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ـدسجـامعـة الق

 عمادة الدراسات العميا

 بشريةالموارد المؤسسات وتنمية البناء برنامج الماجستير في 

 

 حضرة الدكتور............................... المحترم.

 

  ،،،تحية طيبة وبعد

 جودة تحسين في الفمسطينية الجامعات في العاممين نقابة دور " تقكـ الباحثة بإتراء دراسة حكؿ
عمى درتة الماتستير في بناء  "، كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿلمعاممين الوظيفية الحياة

، أرتك التكـر بتحكيـ استبانة الٌدراسة لما عهدنا  فيكـ مف خبرة المؤسسات كتنمية المكارد البشرية
 كمعرفة عممية في البحكث العممية.

 وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير والشكر عمى المساعدة

 

 شاىر العالولإشراف الدكتور:         

 إيمان دبابسةعداد الباحثة: إ        

Emandababseh228@gmail.com 

Mobile: (0595046392) 
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 (: أسماء أعضاء لجنة تحكيم أداة الّدراسة )االستبانة(2.3ممحق)

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة االسم الرقم
 القدس تامعة عبد الكهاب الصباغالدكتكر  1
 تامعة القدس ياسر زبيدات الدكتكر  2
 القدسعة تام عمر صميبي الدكتكر 3
 القدستامعة  عبداهلل النتاترة الدكتكر 4
 تامعة الخميؿ تماؿ ابك مرؽالدكتكر  5
 تامعة القدس محمد بيكضالدكتكر  6
 تامعة القدس ساهر عقؿالدكتكر  7
 تامعة القدس حبلـ محايدةأ ةالدكتكر  8
 البكليتكنيؾتامعة  أمتد هرينيالدكتكر  9
 القدس معةتا براهيـ عرمافإالدكتكر  10
 القدستامعة  اهلل أحمد حرز الدكتكر 11
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 (. استبانة الدراسة3.3ممحق رقم )
 

 الرحيمبسم اهلل الرحمن 

 جامعة القدس
 

 كمية الدراسات العميا
 

 برنامج الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية
 

 عاممة/ أختي ال عاملأخي ال
 

 تحية وبعد،،، 

ة العاممين في الجامعات الفمسطينية في تحسين جودة الحياة الوظيفية ب"دور نقااحثة بإتراء دراسة حكؿ تقـك الب
حيث سيتـ تقديـ هذ  الدراسة كمتطمب لنيؿ درتة الماتستير في التنمية برنام  التنمية الريفية  ".لمعاممين
منؾ التعاكف معنا بتعبئة هذ   دراسة، لذا نرتكتككف يمف عينة الكقد كقع عميؾ االختيار ل، تامعة القدس/المستدامة

االستبانة كذلؾ بما يتكافؽ مع كتهة نظرؾ، عمما ب ف بيانات الدراسة هي ألغراض البحث العممي فقط، كسيتـ الحفاظ 
 عمى سريتها، كال يطمب منؾ كتابة اسمؾ أك ما يشير اليؾ،

 .عدةم والتقدير والشكر عمى المساوتفضموا بقبول فائق االحترا 

 دبابسة ايمان الباحثة: إعـداد                   اشراف: د.شاىر العالول
 

 القسم األول: معمومات عامة
 

  الرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عميك:
 

 . أنثى2   ذكر1.   الجنس  1.
 الخبرة العممية: 2. 
 نواتس10 . أكثر من 3    سنوات  10- 5. 2    سنوات فما دون 5 1. 
  التحصيل العممي3. 

 . دكتوراه 4  . ماجستير 3  . بكالوريوس2  . دبموم فما دون1
 رئيس النقابة لمجامعة التي تنتمي إلييا4. 

 داري إكاديمي أ. 3  . إداري2   . أكاديمي1
 الجامعة: ...........................
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 القسـم الثـاني: فقـرات االستبـانة:
( أمام رمز اإلجابة التي تراىا / ترينيا مناسبة √فقرات اآلتية بعناية، واإلجابة عنيا بوضع إشارة )أرجو منك قراءة ال

  .في تحسين جودة الحياة الوظيفية لمعاممينفي دور نقابة العاممين في الجامعات الفمسطينية 
 
كبيرة  الفقرات الرقم

 جدا
 قميمة قميمة متوسطة كبيرة

 جدا 
 لكظيفية لمعامميفمؤشرات تكدة الحياة ا

A1 تراءات النقابية تكلد الثقة العالية  لدل العامميفكيكح اإل      

A2 
زيادة الكعي الثقافي بقكانيف العمؿ لدل تحرص النقابة عمى 

 العامميف
     

A3 
تعقد النقابة لقاءات دكرية  مع العامميف لنشر الكعي بحقكؽ 

 العامميف
     

A4 
مع العامميف  لرفع المهنية لدل  تنظـ النقابة كرشات عمؿ

 العامميف
     

A5 تحرص النقابة تطبيؽ مبدأ المساكاة بيف العامميف      
A6 تعمؿ النقابة عمى حماية حقكؽ العامميف      
A7 تعمؿ النقابة عمى تحسيف شركط العمؿ      
A8 تحرص النقابة عمى تطبيؽ القكانيف التي تحفظ حقكؽ العامميف      
A9 تعمؿ النقابة عمى حماية العامميف مف تعسؼ إدارة التامعات      
A10 تعمؿ النقابة عمى رفع مستكل الريا لدل العامميف      
A11 تساعد النقابة العامميف عمى التخفيؼ مف يغكط العمؿ      
A12 تعال  النقابة أم خمؿ كظيفي يحدث مع العامميف      
A13  العامميف بتدية كتعمؿ عمى حؿ مشكبلتهـتتابع النقابة شكاكل      

A14 
بشكؿ دكرم سنكم مف أتؿ رفع كفاءة  ان تعقد النقابة مؤتمر 

 العامميف
     

A15 
تمتا النقابة إلى اإليراب عف العمؿ مف أتؿ تحقيؽ حقكؽ 

 العامميف
     

A16  صدار نشرات دكرية تكيف حقكؽ العامميفإتعمؿ النقابة عمى      

A17 در النقابة بيانات تكييحية عند حصكؿ أزمة بيف العامميف تص
دارة التامعة  كا 

     

A18 
تؿ الحصكؿ عمى أتقـك النقابة بالتفاكض مع إدارة التامعة مف 

 حقكؽ العامميف
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 تحقيق االستقرار الوظيفي لمعاممين
 

 تقرار الوظيفي لمعاممينتحقيق االس التي تقدميا النقابة بيدف واالقتصادية الخدمات االجتماعية
B19 تهتـ النقابة بتحقيؽ التكافؿ االتتماعي بيف العامميف      
B20 تكفر النقابة بيئة عمؿ مشتعة عمى النمك المهني      
B21 تتيف النقابة لمعامميف حرية التعبير عف الرأم      
B22 تعزز النقابة كحدة العامميف      

B23 حكافز المعنكية في التامعات بهدؼ خمؽ تتابع النقابة نظاـ ال
 استقرار كظيفي

     

B24 
تراءات اإلدارية التي  تيمف تؤكد النقابة عمى سبلمة اإل

 المساكاة بيف العامميف
     

B25 تحافظ النقابة عمى حقكؽ العامميف بعد التقاعد      
B26 تساهـ النقابة في رفع الركح المعنكية لدل العامميف      

B27 
تراقب النقابة اإلتراءات اإلدارية بهدؼ تحقيؽ عدالة في نظاـ 

 األتكر
     

B28   تحرص النقابة عمى العدالة في نظاـ التعكييات      
B29 تتابع النقابة نظاـ الترقيات في التامعات      
B30 تتابع النقابة نظاـ الحكافز المادية في التامعات      
B31  تكر العامميفأحماية تعمؿ النقابة عمى      
B32 تكائـ النقابة بيف األتكر كغبلء المعيشة      
B33 تتابع النقابة نظاـ التعكييات لمعامميف      

B34 
ف عند ك ف لمتعكييات التي يستحقها العاممتكفر النقابة يما

 نهاية خدمتهـ 
     

B35 تتابع النقابة تكفير راتب تقاعد لمعامميف      

B36 
 تابع النقابة التظممات المالية التي تكاته العامميف ت

     

 تحقيق االستقرار الوظيفي لمعاممينالتي تقدميا النقابة بيدف  الخدمات الصحية

C37 
النقابة باليغط عمى اإلدارة بهدؼ تكفير بيئة عمؿ   تمت

      صحية كآمنة لمعامميف

C38 يؿ الحكادث المهنيةتتابع النقابة تتهيزات كمعدات حديثة لتقم      
C39 تتابع النقابة احتياطات السبلمة داخؿ العمؿ      
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C40  تعمؿ النقابة بشكؿ مستمر عمى تحسيف الخدمات الصحية
 لمعامميف

     

C41  تتابع النقابة خدمات الت ميف الصحي ألسر العامميف تميعان      

C42 
كعائبلتهـ مف  تحرص النقابة أف يكفؿ الت ميف عبلج العامميف

 كافة األمراض
     

C43 
تحرص النقابة أف يتـ التعاقد مع شركات الت ميف الصحي 

      فيؿ مف غيرهاأالتي تقدـ خدمات 

 .جزياًل لحسن تعاونكم شكراً 
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 عينة الدراسةحساب حجم (: 4.3ممحق )
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 فهرس المالحق
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 105 أسماء أعياء لتنة تحكيـ أداة الٌدراسة )االستبانة( 2.3
 106 االستبانة )أداة الدراسة( 3.3
 110 عينة الدراسةحساب حتـ  4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 112 
 
 

 فهرس الجداول



 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 35 الفمسطينية التامعات حكؿ أساسية بيانات  1.2
 59 التامعة لمتغير كفقان  كالعينة الٌدراسة متتمع تكزيع 1.3
 60 خصائص العينة الديمغرافية 2.3

3.3 
 الحياة تكدة مؤشرات مقياس لفقرات( Factor Analysis) العاممي التحميؿ نتائ 

 لمعامميف الكظيفية
63 

4.3 
 الكظيفي االستقرار تحقيؽ مقياس لفقرات( Factor Analysis) العاممي التحميؿ نتائ 

 لمعامميف
64 

 66   المختمفة ب بعادها الٌدراسة ألداة( Cronbach Alpha) ألفا كركنباخ الثبات معادلة تائ ن 5.3
 67 .الحسابية المتكسطات مفتاح 6.3

1.4 
 دكر لمتاالت الدراسة عينة أفراد الستتابات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات

 لمعامميف الكظيفية الحياة كدةت تحسيف في الفمسطينية التامعات في العامميف نقابة
69 

2.4 
 الحياة تكدة لمؤشرات المئكية كالنسب المعيارية، كاالنحرافات الحسابية، المتكسطات

 األهمية حسب مرتبة الفمسطينية التامعات في لمعامميف الكظيفية
70 

3.4 
 العامميف قابةن لدكر المئكية كالنسب المعيارية، كاالنحرافات الحسابية، كالمتكسطات األعداد،

 .لمعامميف الكظيفي االستقرار تحقيؽ في الفمسطينية التامعات في
72 

4.4 
 في العامميف نقابة لدكر المئكية كالنسب المعيارية، كاالنحرافات الحسابية، المتكسطات
 لمعامميف الكظيفي االستقرار لتحقيؽ االتتماعية الخدمات تقديـ في الفمسطينية التامعات

 ألهميةا حسب مرتبة
73 

5.4 
 في العامميف نقابة لدكر المئكية كالنسب المعيارية، كاالنحرافات الحسابية، المتكسطات
 مرتبة لمعامميف الكظيفي االستقرار لتحقيؽ الصحية الخدمات تقديـ في الفمسطينية التامعات

 األهمية حسب
75 

6.4 
  دكر  حكؿ المبحكثيف إتابات في العينة أفراد الستتابة المستقمة لمعينات" ت" اختبار نتائ 
 تعزل لمعامميف الكظيفية الحياة تكدة تحسيف في الفمسطينية التامعات في العامميف نقابة
 التنس متغير إلى

76 

7.4 
 متكسطات في الدراسة عينة أفراد الستتابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات

 تكدة تحسيف في الفمسطينية التامعات في العامميف نقابة  دكر حكؿ المبحكثيف إتابات
 العممية الخبرة متغير إلى تعزل لمعامميف الكظيفية الحياة

77 

8.4 
 في العينة أفراد الستتابة(One Way ANOVA)  األحادم التبايف تحميؿ نتائ 

 في الفمسطينية التامعات في العامميف نقابة  دكر  حكؿ المبحكثيف إتابات متكسطات
 العممية الخبرة متغير إلى تعزل لمعامميف الكظيفية الحياة تكدة تحسيف

78 



 113 
 
 

 الصفحة عنوان الجدول الرقم

9.4 
 متكسطات في الدراسة عينة أفراد الستتابة المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات

 تكدة تحسيف في الفمسطينية التامعات في العامميف نقابة  دكر  حكؿ المبحكثيف إتابات
 العممي التحصيؿ متغير إلى تعزل لمعامميف الكظيفية الحياة

79 

10.4 
 في العينة أفراد الستتابة(One Way ANOVA)  األحادم التبايف تحميؿ نتائ 

 في الفمسطينية التامعات في العامميف نقابة  دكر  حكؿ المبحكثيف إتابات متكسطات
 العممي التحصيؿ متغير إلى تعزل لمعامميف الكظيفية الحياة تكدة تحسيف

79 

  دكر  حكؿ المبحكثيف إتابات في العينة أفراد الستتابة المستقمة لمعينات" ت" اختبار نتائ  11.4
 تعزل لمعامميف الكظيفية الحياة تكدة تحسيف في الفمسطينية التامعات في العامميف نقابة
 إليها تنتمي التي لمتامعة النقابة رئيس متغير إلى

00 

12.4 
 متكسطات في الدراسة عينة أفراد الستتابة اريةالمعي كاالنحرافات الحسابية المتكسطات

 تكدة تحسيف في الفمسطينية التامعات في العامميف نقابة  دكر  حكؿ المبحكثيف إتابات
 التامعة متغير إلى تعزل لمعامميف الكظيفية الحياة

82 

13.4 
 في العينة أفراد الستتابة(One Way ANOVA)  األحادم التبايف تحميؿ نتائ 

 في الفمسطينية التامعات في العامميف نقابة  دكر  حكؿ المبحكثيف إتابات متكسطات
 التامعة متغير إلى تعزل لمعامميف الكظيفية الحياة تكدة تحسيف

83 

14.4 
 تحسيف في الفمسطينية التامعات في العامميف نقابة دكر في لمفركؽ( LSD)اختبار نتائ 
 التامعة تغيرم إلى تعزل لمعامميف الكظيفية الحياة تكدة

84 





 

 

 

 

 

 

 



 114 
 
 

 فيرس المحتويات
 

 معّرفة. غير المرجعية اإلشارة خطأ! ................................................. الرسالة إتازة
  ب ...................................................................................... اإلهداء
 أ  ......................................................................................... إقػػػػػػػرار
 ب  .................................................................................. كتقدير شكر

 ج  ........................................................................... الدراسة مصطمحات
 د  ...................................................................................... الممخص

ABSTRACT .................................................................................  ق 
 1 .................................................................................... الفصل األول

 1 ............................................................................. اإلطار العام لمدراسة
 1 .................................................................................. المقدمة 1.1
 3 ........................................................................... الدراسة مشكمة 2.1
رات 3.1  4 .......................................................................... الدراسة مبرِّ
 4 ............................................................................ الدراسة أهمية 4.1
 5 ........................................................................... الدراسة أهداؼ 5.1
 6 ........................................................................... الدراسة: أسئمة 6.1
 7 ........................................................................ الدراسة: فرييات 7.1
 8 ............................................................................ الدراسة حدكد 8.1
 8 ........................................................................ الدراسة: محددات 9.1

 9 .......................................................................... الدراسة هيكمية 10.1
 10 ................................................................................. الفصل الثاني

 10 .............................................................. لّنظري والّدراسات الّسابقةاإلطار ا
 10 ................................................................................. مقدمة 1.2
 10 ........................................................... العامميف نقابة األكؿ: المبحث 2.2



 115 
 
 

 10 .............................................................................. مقدمة: 1.2.2
 12 ....................................................................... النقابة: مفهكـ 2.2.2

 13 ................................................................... النقابات: أهمية 1.2.2.2
 13 ................................................................. النقابات: أهداؼ  2.2.2.2
 14 ............................................................. النقابي: العمؿ كسائؿ  3.2.2.2
 16 ...................................................................... النقابة: تنظـ 4.2.2.2
 17 .......................................................فمسطيف في العمالية نقاباتال 5.2.2.2
 18 ..................................... الفمسطينية: التامعات في النقابات اتحاد متمس 6.2.2.2

 23 .................................................... الكظيفية الحياة تكدة الثاني: المبحث 3.2
 23 ............................................................................... مقدمة 1.3.2
 23 ............................................................... الكظيفية: الحياة تكدة  2.3.2
 25 .......................................................... الكظيفية. الحياة تكدة أهمية 3.3.2
 26 ................................................. الكظيفية: حياة تكدة كمؤشرات أبعاد  4.3.2
 27 ....................... الكظيفية: الحياة كدةت لتحسيف اإلنسانية العبلقات تنظيـ نظريات 5 .3.2
 31 ..................................................... الكظيفي: االستقرار الثالث: المبحث 4.2
 33 .................................................... الفمسطينية التامعات الرابع: المبحث 5.2

 33 ............................................................................... مقدمة 1.5.2
 34 .................................................. كتطكرها الفمسطينية تامعاتال نش ة  2.5.2
 36 ........................................................ الفمسطينية التامعات تصنيؼ 3.5.2
 37 ...................................................... السابقة الدراسات الخامس: المبحث 6.2

 37 ......................................................العامميف بنقابة المتعمقة الدراسات 1.6.2
 47 .............................................. الكظيفية: الحياة بتكدة المتعمقة الدراسات 2.6.2
 56 ....................................................... السابقة: الدراسات عمى تعقيب  3.6.2

 58 ................................................................................. الفصل الثالث
 58 ....................................................................... اإلطار المنيجي لمدراسة



 116 
 
 

 58 ................................................................................. مقدمة 1.3
 58 .......................................................................... الدراسة منه  2.3
 58 ......................................................................... الدراسة متتمع 3.3
 59 ........................................................................... الدراسة عينة 4.3
 61 ..................................................... الدراسة لعينة الديمغرافية الخصائص 5.3
 62 .............................................................. البيانات تمع كأداة أسمكب 6.3

 63 ................................................................... الدراسة أداة صدؽ 1.6.3
 65 .................................................................... الدراسة أداة ثبات 2.6.3
 66 ............................................................ لمبيانات اإلحصائية المعالتة 7.3

 68 ................................................................................. صـل الرابـعالف
 68 ................................................................................. نتائـج الدراسـة

 68 ................................................................................. مقدمة 1.4
 68 ..................................................................... الدراسة أسئمة نتائ  2.4

 70 ..................................................................... األول: السؤال .2.2.4
 71 ..................................................................... الثاني: لسؤالا .3.2.4

 76 ................................................................. الدراسة فرييات نتائ   3.4
 86 ............................................................................... الفصل الخامس

 86 ....................................................... ممخص النتائج واالستنتاجات والتوصيات
 86 ................................................................................. مقدمة 1.5
 86 ......................................................... كمناقشتها الٌدراسة نتائ  ممخص 2.5

 90 ....................................................... الدراسة: فرييات نتائ  مناقشة 2.2.5
 94 ....................................................................... الدراسة تكصيات 3.5

 96 ............................................................................. المصادر والمراجع
 96 ................................................................. البـحث ومصــادره مـراجـع 5.5

 96 ............................................................... العػربيػة المػراتػع قػائمػة 1.5.5



 117 
 
 

 102 ............................................................. األتنبية المراتع قائمة 2.5.5
 103 ................................................................. اإللكتركنية المكاقع 3.5.5
 111 ............................................................................المبلحؽ فهرس
 112 ............................................................................ التداكؿ فهرس
 114 .......................................................................... المحتكيات فهرس

 

 


