
 ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(جامعة النجاح لألبحاث  مجلة

  اآلثار النفسية واالجتماعية الناجمة عن عدم صرف الرواتب للموظفين بمحافظات غزة

The Psychological and Social Effects Resulted from Unpaid Salaries 
to the Palestinian Authority Employees 

  

 عبد الرءوف الطالعو، محمد عسلية

Mohammed Asalia, & Abed El-Raouf Al-Talaá 

  فلسطين، غزة، جامعة األقصى ، كلية التربية، قسم علم النفس

 asslea123@yahoo.com:  بريد الكتروني

  )١٠/٤/٢٠٠٧:  (تاريخ القبول، )١٢/٦/٢٠٠٦:  (تاريخ التسليم
  

  ملخص

تھدف الدراسة الحالية إلى معرفة اآلثار النفسية واالجتماعية لدى الموظفين بمحافظات غزة 

ومعرفة درجة اختالف الفروق في ھذه اآلثار باختالف ، دم صرف رواتبھمالناجمة عن ظاھرة ع

وع ب، كل من الن ة الرات ي، وقيم ل التنظيم ة من ، والمي ى عين من ) ١٢٠(وأجريت الدراسة عل

لية توصلت ، الموظفين بالسلطة وباستخدام مقياس اآلثار النفسية واالجتماعية للعقم من إعداد عس

انأن أكثر اآل: الدراسة إلى ى عدم صرف الرواتب ك ي تترتب عل ة الت ار النفسية واالجتماعي : ث

اة، القلق، الضغوط النفسية تمتاع بالحي اب، فقدان االس م االضطرابات السيكوسوماتية، واالكتئ ، ث

ة، وفقدان المعنى والالمباالة، والوحدة النفسية ائج الدراسة ، واالتجاه نحو الجريم ا أظھرت نت كم

ين ة ب روق دال ابالموظفين في مجال  وجود ف اه و، واالضطرابات السيكوسوماتية، االكتئ االتج

دة عدم صرف الرواتب زادت ، نحو الجريمة لصالح الذكور ا زادت م ه كلم ائج أن ا بينت النت كم

ية سوءا ة النفس لبية، الحال ة س ية واالجتماعي ار النفس حيث يوجد اإلحساس باألسى ، وكانت اآلث

ا ، والقلق ومن ثم فقدان المعنى والالمباالة والوحدة النفسيةوالضيق والتوتر واالكتئاب  ذلك كم وك

دان :  أظھرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا تبعا لمتغير الميل التنظيمي في مجاالت فق

اة ق، االستمتاع بالحي اب، والقل ة، واالضطرابات السيكوسوماتية، واالكتئ اه نحو الجريم ، واالتج

تحوالدرجة الكلية  ة ف ول لحرك ار لصالح ذوي المي روق في المجاالت ، لآلث م توجد ف في حين ل

رى ة ، األخ ر قيم ا لمتغي االت تبع ع المح ي جمي ة ف روق دال ود ف دم وج ى ع ائج إل ارت النت وأش

  .الراتب
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Abstract 

This study aimed at determining the psychological and social effects 
resulted from unpaid salaries to the Palestinian Authority employees and 
to find out if there are significant differences in these effects due to 
gender, salary value, political affiliation.  The study was conducted on a 
sample of 120 employees (60 males and 60 females), by using the scale 
of the psychological and social effects which was designed by the 
researchers. The results of the study revealed that most of the 
psychological and social effects which resulted from the unpaid salaries 
were:, stress, anxiety, losing enjoyment of life, depression, 
psychosomatic, loneliness, meaningless, indifference and criminality. In 
addition, there were significant differences due to gender in criminality 
variable in favor of males. Also, results indicated that the long the period 
of unpaid salaries, the worse the psychological condition was 
Psychological and social effects were negative, where there were a 
feeling of sorrow, anger, irritation, depression, stress and then 
meaningless, indifference and loneliness. Significant differences existed 
according to political affiliation in: stress, anxiety, losing enjoyment of 
life, depression, psychosomatic, loneliness, meaningless indifference, 
criminality and it has more effect on Fateh movement affiliation in total 
degree. Lastly, the result of the study showed there were no significant 
differences according to the salary value.  

  
  ةمقدم

ى ، التي تلعب دورا ھاما في حياة كل إنسان، يعد العامل االقتصادي من العوامل الملحة وعل
ذي ، وجه الخصوص في حياة اإلنسان الفلسطيني بمحافظات غزة ومما ال شك فيه أن الشخص ال

  .يالقي صعوبات في التوافق وفي مزاولته لعمله، يعاني من صعوبات مادية

ه ويشكل  ا يترتب علي بلعمل ام ة لخفض ، من أجور وروات دعمات اإليجابي ا من الم نوع
ات الت، المشاعر اإلكتئابية والقلق زوفقا لنظري ق ، عزي ابي وحاالت القل ي ترجع السلوك االكتئ الت

  .)٥٢ص ،١٩٩٢ ،وعسكر، سالمة( االيجابي إلى خفض التعزيز

لر ذكر كيس ر (Kessler,1990) وي ب أو األج دان الرات ى ، أن فق ؤدي إل دھور الوضع ي ت
رد دان األجر أو الراتب ، المادي للفرد والذي يؤثر بدوره على الصحة الجسمية والنفسية للف وفق
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اة ، بحد ذاته يمثل حدثا ضاغطا أثر بأحداث الحي ر عرضة للت رد أكث ه يجعل الف ى أن باإلضافة إل
  .)٧٥-٦٩ص (الضاغطة األخرى 

ع من خصوصية تتميز بخ، ومن المعروف أن ظاھرة الفقر في فلسطين صوصية شديدة تنب
زمن، القضية الفلسطينية رن من ال ، وما تعرض له الشعب الفلسطيني من أحداث ومآسي طوال ق

ة وق الوطني ان من الحق تالع والتشريد والحروب واالحتالل والحرم يما االق ى ، ال س ا أدى إل مم
اتج، افتقار دائم لفئات واسعة من الشعب الفلسطيني عن تفاعل مجموعة من  فالفقر في جوھره ن

ة ة المختلف ادية واالجتماعي ية واالقتص ل السياس ان( العوام وق اإلنس طيني لحق ز الفلس ، المرك
  .)٣ص  ،٢٠٠٦

طينية ي الفلس ي األراض ر ف توى الفق ن مس ا زاد م ھيوني ، ومم تالل الص ات االح ممارس
دة طينية الولي ة الفلس ة للحكوم إعالن المقاطع لطة، ب دات الس ل عائ ف تحوي رائب  ووق ن الض م

ارك طيني، والجم عب الفلس ة للش ة المقدم اعدات المالي ة المس دول المانح ف ال لطته ، ووق ولس
  . مما ترتب على ذلك عجز السلطة الوطنية عن صرف رواتب الموظفين لديھا، الوطنية

ام، ومما ال شك فيه أن عدم صرف الرواتب للموظفين دد الوضع االقتصادي بشكل ع ، يھ
عوقد يؤدي ذلك إ رد والمجتم ى الف لبية عل ار س ذا المجتمع ، لى ظھور آث دد أمن وسالمة ھ د تھ ق

ددة، واستقراره ة بأشكالھا المتع ذ، كانتشار الجريم راھيم( كروي ة  )٦٢ص ،١٩٥٨ ،إب أن الجريم
ة وال المادي وء األح ر وس دمتھا الفق ي مق دة بعض الظروف االقتصادية وف ورنس ، ولي ر ل ويعتب

أن الفقر والحرمان والكساد االقتصادي من العوامل المسببة للسلوك  Nevman, 1988)(نيفمان 
وت، اإلجرامي د الي ر والعوز   (Elliott, 1979, p372)ويؤك اج الفق ع الجرائم ھي نت أن جمي

  .فاض الدخل وارتكاب الجريمة واضحةفالعالقة بين انخ، والبؤس والحاجة

ة خاصة ف ن أھمي ا م ا لھ ة لم ذه الدراس اءت ھ ا ج ن ھن ه ، ي محافظات غزةم ز ب ا يتمي لم
ه ، واعتماد على الدعم العربي والدولي، وأرض محدودة، االقتصاد الفلسطيني من فقر الذي تحكم

ية الح السياس ذكر ، المص ا ي طينية كم ي الفلس ة أن األراض از خاص زالجھ اء المرك ي لإلحص
ة للسكا :١ص : )٢٠٠٥( الفلسطيني دنيينتشھد تراجعا شديدا في األوضاع الحياتي خاصة ، ن الم

ويزداد األمر تعقيدا وصعوبة مع عجز السلطة الفلسطينية ، بعد توقف تدفق المساعدات الدولية له
ى السواء، عن دفع رواتب وأجور موظفيھا المدنيين ة عل زة األمني در احتياجات ، وفي األجھ وتق

والي  ى ح ة إل لطة الوطني ون دوالر) ١٦٥(الس والي ، ملي ا ح دفع ر%) ٦٠(منھ ور ل ب وأج وات
  .عيلون أكثر من مليون فلسطينيوالذين ي، موظفيھا

 
  مشكلة الدراسة

منذ أن فازت حركة حماس الفلسطينية بأغلبية المقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني في 
غضبت إسرائيل وأمريكا وغيرھم من الدول ، وتكليفھا بتشكيل الحكومة الفلسطينية ٢٧/٣/٢٠٠٦

وتعمد تجويع الشعب ، بدأوا بفرض سياسة الحصار االقتصادي، ح مختلفةالمرتبطة معھما بمصال
التي ، واختار ممثليه من حركة حماس، ألنه مارس حقه الديموقراطي، الفلسطيني كعقاب جماعي
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رائيل فھا إس او تص ة، أمريك ة إرھابي ا حرك اق ، بأنھ ييق الخن ا بتض رائيل وأمريك ذت إس فأخ
ل، ةاالقتصادي على الحكومة الفلسطيني ى الشعب الفلسطيني كك ق مشكلة ، وعل ى خل ا أدى إل مم

ى الخصوص في محافظات غزة، خطيرة تمس حياة كل إنسان فلسطيني في أرض الوطن ، وعل
وظيفي، وھي مشكلة عدم صرف الرواتب للموظفين م سوى الراتب ال ذين ال مصدر رزق لھ ، ال
ذا األمر أصبح ، وزاد الوضع سوءا ،وانتشر الفقر، مما جعل الحياة االقتصادية مشلولة تماما وھ

  :ومحافظاتھا مما أثار في ذھن الباحثين التساؤالت التالية، الشغل الشاغل لكل فلسطيني في غزة

  اآلثار النفسية واالجتماعية الناجمة عن عدم صرف رواتب الموظفين بمحافظات غزة؟ ما  -

رف  - دم ص ن ع ة ع ة الناجم ية واالجتماعي ار النفس ف اآلث ل تختل وظفين ھ ب الم روات
  ؟) إناث_ ذكور ( بمحافظات غزة باختالف النوع

وظفين  - ب الم رف روات دم ص ن ع ة ع ة الناجم ية واالجتماعي ار النفس ف اآلث ل تختل ھ
  بمحافظات غزة باختالف قيمة راتب الموظف ؟

وظفين  - ب الم رف روات دم ص ن ع ة ع ة الناجم ية واالجتماعي ار النفس ف اآلث ل تختل ھ
  ف االتجاه التنظيمي للموظف ؟بمحافظات غزة باختال

  
  أھداف الدراسة

تھدف الدراسة الحالية إلى التعرف على اآلثار النفسية واالجتماعية الناجمة عن عدم صرف 
ار انتشار، رواتب الموظفين بمحافظات غزة ة درجة ، وعلى أكثر ھذه اآلث ى معرف ا تھدف إل كم

وع الموظف هوقيم، اختالف ھذه اآلثار باختالف كل من ن ذي يحصل علي اه ، ة الراتب ال واالتج
  .التنظيمي الذي ينتمي إليه

  
  أھمية الدراسة

ر  ذا الموضوع الخطي ل ھ تأتي أھمية ھذه الدراسة في أنھا قد تكون األولى التي تتصدى لمث
اط ، في حياة الشعب الفلسطيني ة من اإلحب ق حال د يخل ك أن عدم صرف رواتب الموظفين ق ذل

ة ويسبب ، السلطة الفلسطينيةي كافة مؤسسات وتوقف العمل ف، واليأس مما يخلق حالة من البطال
  .مما قد يؤدي إلى نتائج نفسية واجتماعية سلبية وخطيرة، ھدرا في القوة البشرية في المجتمع

ا يين ھم الين رئيس الل مج ن خ ة م ة الحالي ة الدراس د أھمي ن تحدي اھرة : ويمك ال الظ مج
ة ة للدراس ريحة، المطروح ال الش تھا ومج ة بدراس ة الحالي وم الدراس ي تق ذه ف، الت ة ھ ي دراس ف

في الحكومة الفلسطينية بضرورة العمل على صرف رواتب الموظفين  دعوة للمسئولينالظاھرة 
وقد تؤدي إلى ، أكثر خطورةقد تكون نظرا لما يترتب على عدم صرف ھذه الرواتب من ظواھر 

  .يةتفكك المجتمع وتشوه قيمه األخالقية واالجتماع

را من حجم السكان ا كبي ل قطاع اول شريحة تمث ا تتن ، كما تكمن أھمية ھذه الدراسة في أنھ
ا دعوة لكل المسئولين ورجال ، وھم الموظفون ا من حيث كونھ ذه الدراسة أھميتھ ا فلھ ومن ھن
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من أجل التخطيط ، لناجمة عن عدم صرف الرواتبلمعرفة اآلثار النفسية واالجتماعية ااألعمال 
تقب ارمس ذه اآلث ة ھ ا و، ال لمكافح ر بھ ي يم ة الت ة االقتصادية الخانق ن األزم روج م اون للخ التع

  .الشعب الفلسطيني

في أنھا تحاول أن تبحث عن اآلثار الناجمة عن ، وبناء على ما تقدم تأتي أھمية ھذه الدراسة
ة، عدم صرف الرواتب رامج فع، ومحاولة الخروج بتوصيات محددة بشأن خطوات عملي ة وب ال

لبية ار س ن آث اھرة م ذه الظ ى ھ ب عل ا يترت ى تما، لخفض م ا عل ك حفاظ ع وذل ذا المجتم سك ھ
  .ووحدته الوطنية

  
  مصطلحات الدراسة

نھم، ھي االبتعاد عن اآلخرين:  الوحدة النفسية راب م حيث يشعر ، وعدم الرغبة في االقت
ه، الفرد أنه وحيد ه وعالم ن، ومنفصل عن مجتمع ه م ا يشعر ب ة أمل لعجزه عن نقص و لم خيب

  .)١٤٢ص، ٢٠٠٦ ،عسلية( اإلنجاب

وتر والشدة  :الضغوط النفسية ك الظروف المرتبطة بالضغط والت وازن، ھي تل ، وعدم الت
هأناتجة عن موقف ضاغط يدرك الفرد  ى تحمل ادر عل ر ق ين ، نه غي اين ملحوظ ب ا تب ويظھر فيھ

ه بدرجة ، ة لھاوقدرته على االستجاب، المتطلبات التي ينبغي أن يؤديھا مما يعيقه عن تحقيق أھداف
رد، وھي في ھذه الدراسة ضغوط ناتجة عن العقم، وبشكل مستمر، كبيرة ا للف دا حقيقي ، تمثل تھدي

  .)١٤٢ص ،٢٠٠٦ ،عسلية( وتؤدي إلى اضطراب جسمي ومعرفي وانفعالي وسلوكي

م ال  :فقدان االستمتاع بالحياة نفس اإلكلينيكي ھو اصطالح يستخدم في الطب النفسي وعل
  .)٢٣٦ص ،١٩٩٣ ،ليلة(ي المزمن للمتعة في الوجود لإلشارة إلى الفقدان المرض

ان  ه الباحث ة ويعرف ة الحالي ي الدراس ا ف ة إجرائي عور بالمتع ى الش رد عل درة الف دم ق ه ع بأن
  .والمرح وفقدان االھتمام بالجنس واألكل والتفاعالت االجتماعية

ويحتمل ، تحمل إشارة خطر مجھول غير محدد، بة غير سارةھو حالة انفعالية مرك  :القلق
د يكون داخلي، وتصاحبه تغيرات جسمية ونفسية، أن يحدث ً ومبعث القلق ق ً أو خارجي ا لية( ا  ،عس
  .)٤٩ص ،٢٠٠١

ى من الوضوح   :فقدان المعنى والالمباالة د الحد األدن رد يفق يشير فقدان المعنى إلى أن الف
درة عل، الفكري ىويفقد الق دائل ذات المعن ارات والب ين االختي ز ب ر ، ى التميي د في تغيي والتي تفي

نكالوي(االختيارات أو عدم الثقة في جدوى نتائج ھذه ، الظروف االجتماعية  ،٢٠٠٤ ،شحاتة، ال
  .)٧٤ص

االة داخل   :والالمب ي مت ب نفس زمرك اني العج ه مع اج ، في د واالحتج ي الحق د يعن ا ق كم
رافض امت وال الوة ع، الص ةع باب خارجي العجز ألس اس ب ى اإلحس ة، ل مية، اجتماعي ، جس
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ً كما يمكن اعتبار الالمباالة أيضا ھروب، الخ أو أسباب نفسية داخلية...سياسية، اقتصادية اقع من و ا
  .)٢٤٦ص ،١٩٨٦  ،اسيني(يعجز الفرد عن مواجھته 

اب الحزن   :االكتئ عور ب زاج كالش ي الم را ف من تغي ة تتض و حال دة والالھ االةوالوح ، مب
اباإلضافة  ا ولومھ ذات وتحقيرھ اب ، إلى مفھوم سالب للذات مصاحب بتوبيخ ال ات في عق ورغب

اء والموت رات ف، الذات مع الرغبة في الھروب واالختف ك تغي ى ذل  ي مستوى النشاطيضاف إل
  .)٢١٨ص ،١٩٩٥ ،غريب(

اء و  :االضطرابات السيكوسوماتية ة لألطب ي يحدث ھي االضطرابات الجسمية المألوف الت
ات ة عضو من أعضائه نتيجة اضطرا ب ل في وظيف  بھا تلف في جزء من أجزاء الجسم أو خل

  .)٤٧، ص١٩٨٤ ،أبو النيل(انفعالية معينة 

ة و الجريم اه نح رد  :االتج رة الف أثر بخب ؤثر ويت وي ي داني ق تعداد وج ارة عن اس و عب ، ھ
ا، والوسط االجتماعي الذي يعيش فيه ه الخ رد طابع ر واإلدراكيحدد للف ، ص في السلوك والتفكي

اه ، والتي قد تتسم إما بالتأييد أو المعارضة، إزاء الموضوعات المادية أو المعنوية ومثل ھذا االتج
  .)٨ص ،٢٠٠٢ ،أبو سخيلة(ھو الذي يدفع الفرد ويوجه سلوكه نحو ارتكاب الجريمة 

ذه ا ويمكن تعريف ھ ا بأنھ ا إجرائي ا الدرجة الت  :المصطلحات تعريف راد ي يحصل عليھ أف
  .على مقياس اآلثار النفسية واالجتماعية المستخدم في الدراسة الحاليةالعينة 

ة الفلسطينية براتب   :الموظفون ھم العاملون في أي مؤسسة من مؤسسات السلطة الوطني
  .)الباحثان( شھري دائم والمسجلون رسميا في كشوف ديوان الموظفين ووزارة المالية الفلسطينية

  
  اإلطار النظري

لو، مما ال شك فيه أن لدى كل إنسان حاجات يريد إشباعھا ة ماس  (1943,370 ووفقا لنظري
Maslow,( ة، فإن ھناك خمس حاجات لإلنسان ة تصاعدية أو ھرمي ا أھمي ذه الحاجات لھ ، وھ

د أو بمعنى أن الحاجة التي تمثل األھمية األولى ال بد من إشباعھا بدرجة مقبولة أوال قبل أن ت توال
ة ة التالي ى الحاج ة للسعي إل رد الرغب دى الف أ ل ا، تنش ذه الحاجات ھي ، والحصول عليھ وأول ھ

انية، الحاجات الضرورية ة للحاجات اإلنس ل نقطة البداي ي تمث زان ، الت وم االت رتبط بمفھ وھي ت
ري م البش وي للجس ا، الحي ا وتفوق ات إلحاح ر الحاج ي أكث ام، وھ ى الطع ة إل مل الحاج ، وتش

ه الضرورية...واألمومة ، والسكن، والجنس، والنوم، الشرابو رد حاجات د أن يشبع الف خ وبع ، ال
ا، وحياة من يعولھم من المخاطر، يشعر برغبة في تأمين حياته د يتعرضون لھ ذه ، التي ق ومن ھ

ادي ه االقتصادي والم د ألمن ى الشعور بتھدي الي إل ؤدي بالت ذي ي أتي ، المخاطر قلة الدخل ال م ت ث
ةا دير، لحاجات االجتماعي ذات، وحاجات التق ق ال م حاجات تحقي ي، ث ذا أمر منطق ن إحيث ، وھ

ي، والود، الحاجات االجتماعية والتي تتمثل في العاطفة رد ، والصداقة تختف م يشبع الف ك إذا ل وذل
دخل، حاجاته األساسية من مأكل ومشرب دام ال دير لشعور ، نتيجة النع ا تختفي حاجات التق كم

د إنجازه الفرد ا يري ة احتياجات أسرته، بعدم قدرته على إنجاز الكثير مم ا ، ولعجزة عن تلبي مم
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ة ة الحيل النقص والضعف وقل م تشبع، يؤدي إلى الشعور ب ذه الحاجات ل ا دامت ھ ك ، وم إن ذل ف
  .مما يعني عدم قدرة الفرد على تحقيق ذاته، وعدم راحة البال، يؤدي إلى حالة من عدم الرضا

رد ألخر، ومنحه الحياة، هللا اإلنسانوقد خلق  دافا تختلف من ف اة أھ ك الحي ك ، وجعل لتل ذل
فالحاجات القومية ، والقومية، واألسرية، ألن ھذه األھداف تدور حول إشباع الحاجات الضرورية

ه ي بنائ اھمة ف وطن والمس ة ال ى حماي ي إل دخل ، ترم مان ال ى ض ي إل رية ترم ات األس والحاج
أوي ، كل أفراد تلك األسرةوالكافي ل، الثابت والحاجات الفردية تھدف إلى أن يكون للفرد مسكن ي

رته و وأس ه ھ ان ، إلي ه االستحس ق ل ي تحق ة الت ة االجتماعي غل المكان ك أن يش د ذل ه بع م علي ث
ه، االجتماعي ه وأسرته وذات يطلب من ، وھو إلى جانب ھذه المسئوليات وااللتزامات نحو وطن

  .)٣٥٠ ،١٩٨٦ ،عبد الباقي(يكفل له األمن والرزق  وأن، المجتمع أن يحميه

ل محور د العم ً جوھري اً ويع اة اإلنسان ا ي حي ه ، ف ذي يعطي اة ال ر من الحي ك المظھ ه ذل ألن
حيث يجد اإلنسان ، كما أن العمل مجال حيوي وھام، ويحدد دوره فيه، المكانة ويربطه بالمجتمع

ه ومو ه وقدرات ر عن ميول رة للتعبي ه فرصة كبي هفي ه وطموح راد أن يشعروا ، اھب ان لألف وإذا ك
  .)١٧٢ ،١٩٧٢، عبد الفتاح( كشيء لھم فيه دور فعال فال بد أن ينظروا إليه، باالرتباط بالمجتمع

  :مظھران رئيسان ھما )٥ ،١٩٩٧ ،سليمان(وللعمل كما يذكر 

ارجي ر الخ ل  :المظھ آت مقاب ور ومكاف ب وأج ن روات رد م ه الف ا يحصل علي ل فيم ويتمث
  .ويتمثل في حب الفرد للعمل الذي يقوم به والمتعة في أدائه: نجازه لعمله والمظھر الداخليإ

ا واقتصاديا، وعلى ھذا األساس يا واجتماعي دنيا ونفس ، فإن العمل يحقق لإلنسان احتياجاته ب
  .كما أن العمل يربط بين اإلنسان وبين المجتمع والحضارة

روف ال ل الظ ي ظ ه ف ك فإن ى ذل اء عل ل وبن رص عم وفير ف وال لت ة أم وفر للدول ي ال تت ت
  .)٣٢ ،١٩٩٦  ،عباس(لعمل لشخصية اإلنسان يختل فإن االنسجام الذي يحققه ا، لألفراد

ى اختالف  املين أو الموظفين عل ية الع ى نفس وطبيعي أن تنعكس أھمية وظروف العمل عل
ائفھم ھر، وظ ل ش ة ك ارغ الصبر نھاي رون بف م ينتظ بھ، فھ اتھم، مليتقاضوا روات ة احتياج ، لتلبي

رھم ات أس تقبلھم، واحتياج أمين مس ى ت ة عل تقرة، والمحافظ اتھم مس ل حي م يحصل ، وجع وإذا ل
، بثقله عليھم ألقىحيث ، فإنھم يشعرون بالتوتر النفسي، واتبھمھؤالء الموظفون على أجورھم ور

ه أن و، فيشعرون باالنقباض الشديد يعتصر نفوسھم لدرجة اليأس في بعض األحيان مما ال شك في
وطن ا الشعب الفلسطيني في محافظات ال ر من ، الظروف االقتصادية التي يمر بھ أوجدت الكثي

وقد شغلت ، ومنھا مشكلة عدم صرف رواتب الموظفين، المشاكل الصعبة في المجتمع الفلسطيني
ة ال السياس ع رج ا جمي كلة ألھميتھ ذه المش اد، ھ اع، واالقتص ال ، واالجتم ال األعم ي ورج ف

ذه المشكلة، بل وفي كثير من دول العالم، فلسطين ى حل لھ ا ال ، وذلك في محاولة للوصول إل بم
ة دول المختلف ات ال ع سياس ارض م طيني، يتع اب الشعب الفلس ى حس ك عل ل ذل ت ، وك ا كان ولم

الطبقة العاملة في محافظات غزة تلعب الدور الريادي في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية 
ةواال ة واألمني ة والتربوي ي ، جتماعي ز األول ف ل المرك ب تحت رف الروات دم ص ية ع إن قض ف
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ؤلم في ، أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية خاصة عندما بدأت آثار ھذه المشكلة تتفشى بشكل م
  .ظل أجواء التشاؤم التي يمر بھا ھؤالء الموظفين من الناحية السياسية

  
  ي محافظات غزةعدم صرف الرواتب ف نشأة مشكلة

اطق ، لقد تفاقمت مشكلة عدم صرف الرواتب للموظفين في محافظات غزة ة من وفي كاف
ام ، السلطة الوطنية وطن في الع رات ، ١٩٩٤منذ عودة السلطة الوطنية إلى أرض ال نتيجة لمتغي

ة لطة الوطني ت الس ت وواجھ دت وتجمع ددة احتش ة ، متع رة الحالي ي الفت ة ف ا  ٢٠٠٦خاص مم
  .كل أكثر حدة وبصورة ملموسة أشد تأثيرا وبروزا في المجتمع الفلسطينيأظھرھا بش

حيث أن ، لم تظھر ھذه المشكلة بوضوح، ففي بداية عودة السلطة الوطنية إلى أرض الوطن
أخير ، ٢٠٠٦عدد الموظفين لم يكن بالحجم الموجود في العام  فكانت المشكلة تظھر في صورة ت

أما المشكلة في الوقت ، يوما في بعض األشھر ٢٠تأخير إلى وقد وصلت مدة ال، صرف الرواتب
ي، فھي ليست تأخير في صرف الرواتب ٢٠٠٦الراھن  ، إنما ھي عدم صرف الرواتب بشكل كل

  .ومما يزيد من حدة ھذه المشكلة عدم قدرة السلطة على تأمين ھذه الرواتب
  

  دم صرف رواتب الموظفين في فلسطينأسباب مشكلة ع

  :ذكر منھاصرف رواتب الموظفين بالسلطة الوطنية العديد من األسباب نلمشكلة عدم 

ارجي  - دعم الخ ى ال اده عل ان االقتصاد الفلسطيني واعتم دولي(ارتھ ي وال د ، )العرب د عق بع
ام  وتأسيس  ١٩٩٣اتفاقيات السالم بين منظمة التحرر الفلسطينية والكيان الصھيوني في الع

ام ية الفلسطينية في السلطة الوطن اء ، ١٩٩٤الع ل وبن دعم وتموي ة ب اك وعود دولي كانت ھن
ور طيني متط اد فلس اء االقتصادي ، اقتص م الرخ ي أن يع ل ف طينيين األم ا أعطى الفلس مم

طينية ود، األراضي الفلس ذه الوع ي ھ اب ف د خ طينيين ق ل الفلس يطرت ، إال أن أم ث س حي
ربط األراضي الف ي ت دود الت ابر والح ة المع ى كاف رائيل عل ارجإس ة بالخ طينية المحتل ، لس

خاص ل األش ة وتنق ي حرك رائيل ف ت إس ائع ، وتحكم ن البض واردات م ادرات وال والص
  .)٣ ،٢٠٠٦، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان(

ا  - ه وإجب طيني وإذالل عب الفلس ر الش د قھ ي تتعم رائيلي الت تالل اإلس ة االح ى سياس ره عل
ذلك من خالل الحجز على مستحقات السلطة و، ءات الصھيونيةالخضوع واالستسالم لإلمال
  .وعدم إيصال ھذه أموال الفلسطينيين المستحقة لھم، الوطنية من أموال الضرائب

ا الشعب الفلسطيني  - ي يمر بھ ة حماس في ، الظروف السياسية الت وز حرك ة في ف والمتمثل
ة  ريعية الديموقراطي طينية التش ات الفلس ام االنتخاب ة، )٢٠٠٦(ع كيل حرك اس  وتش حم

وھو األمر المرفوض من إسرائيل التي تدعي بان حركة حماس حركة ، للحكومة الفلسطينية
استطاعت ، والغير مبرر أخالقيا وقانونيا، والغير منطقي، وبنفوذ إسرائيل الغريب، إرھابية

ة ة األمريكي ى الحكوم أثير عل ة، الت ات العربي ى الحكوم أثير عل م الت ن ث المية، وم ، واإلس
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ة في ، ةواألوربي ة والمتمثل وحشد كل ھؤالء للوقوف ضد حكومة الشعب الفلسطيني المنتخب
ل، وھذا ليس عقابا لحركة سياسية معينة، حركة حماس ، بل ھو عقاب للشعب الفلسطيني كك

  .المستفيد الوحيد منھا إسرائيل اإلرھابيةف، طمعا في جر ھذا الشعب إلى حرب أھلية

ي ساھمت في عدم صرف رواتب فرض سياسة الحصار وھو من العو  - امل األساسية الت
وال ، الموظفين ذلك الحصار الذي تفرضه إسرائيل على المناطق الحدودية لمنع إيصال األم

ة وك العربي ى البن ا عل ه أمريك ذي تفرض ار ال ذلك الحص ة وك لطة الوطني اطق الس ، لمن
  .يينبالتھديد العلني لمن يحاول إدخال أموال إلى الفلسطين، واإلسالمية

حول الفقر في  )١ ،٢٠٠٦(ويؤيد ذلك ما جاء في دراسة المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان 
دنيين الفلسطينيين، قطاع غزة اعي للسكان الم ، من أن سياسة فرض عملية خنق اقتصادي واجتم

ھم ائل عيش ي وس اربتھم ف مل مح ة، ش ن األغذي اعدات م ول المس ى وص اق عل ييق الخن ، وتض
تقاتهبما ف، واألدوية ، يھا األغذية المخصصة لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية كالحليب ومش

ار السن، والنساء الحوامل، والتطعيمات العالجية الخاصة بالمرضى أمراض ، وكب والمصابون ب
ة وقھم االقتصادية، مزمن طينيين بحق كان الفلس ع الس توى تمت ى مس رة عل ارا خطي ف آث ا خل ، مم

ة، لى تفاقم حدة الفقروأدى إ، واالجتماعية دھورة أصال، والبطال ، في األراضي الفلسطينية والمت
   .مما ترتب عليه انخفاض في مستوى المعيشة

حيث تزايدت أعداد الموظفين عاما بعد عام منذ عودة ، الزيادة المستمرة في أعداد الموظفين  -
رة، السلطة الوطنية ى أعداد كبي ى وصلت إل زا، حت ى اختالل مي دفوعاأدت إل دى ن الم ت ل
ة لطة الوطني ذكر، الس وراني( وي ر  )٥٤ص ،٢٠٠٦ ،الص دمات غي اع الخ خم قط أن تض

ع، اإلنتاجية ا ال يتناسب مع حاجة المجتم في ظل ، وتسارع النمو في القطاع الحكومي بم
و ذا النم اليف ھ ل تك ل تموي ى تحم ي عل اد المحل درة االقتص دم مق ادة ، ع ى زي ا أدى إل مم

  .عون الدولياالعتماد على ال

ة  - دى السلطة الوطني ا   :الوضع االقتصادي العام ل د ورثت عبئ ة ق ال شك أن السلطة الوطني
وذلك نتيجة لما خلفه االحتالل اإلسرائيلي من ، اقتصاديا ثقيال منذ عودتھا إلى أرض الوطن

وة وء والقس ي الس ة ف ة غاي ة تحتي ث ، بني ن ثل ر م ى أكث تالل عل يطرة االح ى س باإلضافة إل
ووجود المستوطنات التي تقتل االقتصاد ، األراضي الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية

ا أن ، الفلسطيني بسيطرتھا على األراضي التي يمكن استغاللھا في الزراعة والصناعة كم
ا زاد الوضع ، السلطة الوطنية لم تملك أي مقوم من مقومات الحياة االقتصادية الناجحة ومم

ر ي الفت وءا ف ة س ر الوضع السياسي ٢٠٠٦ة الحالي و تغي اس، ھ ة حم وز حرك ووقف ، وف
  .)٢٠٠١، عسلية( الدعم الذي كانت تحصل عليه الحكومات الفلسطينية السابقة

  
  واقع الديموجرافي في محافظات غزةعدم صرف رواتب الموظفين وال

ة ى حد تختل، تتميز محافظات غزة بأوضاع اقتصادية واجتماعية وديموجرافية وحياتي ف إل
ويعود ذلك إلى عدد من العوامل التي ساھمت في ، ما عن األوضاع في بقية األراضي الفلسطينية
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ووجود ، وندرة الموارد االقتصادية، وأھمھا محدودية مساحة محافظات غزة، خلق تلك األوضاع
سكان أن نسبة ال )٢ص ،٢٠٠٦ ،المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان(ويذكر ، كثافة سكانية عالية

ام الحالي  ى  )٢٠٠٦(في قطاع غزة سوف تصل في منتصف الع حيث تصل ) ١٤٤٣٨١٤(إل
ى  كانية إل ة الس م) ٣٦٦٣.٧(الكثاف ل ك رد لك م ، ٢ف د أھ زة أح اع غ كانية لقط ة الس كل الكثاف وتش

ا ي يواجھھ ة الت كالته الرئيس م األراضي ا، مش ع حج ي ال تتناسب م كان والت ا س يم عليھ ي يق لت
  .القطاع

ة  كما أن ذين يعيشون في ظل ظروف اجتماعي ين ال معظم سكان محافظات غزة من الالجئ
د لإلنسان ، واقتصادية وخدماتية غاية في السوء دخل الوحي ومع كل ھذه العوامل أصبح مصدر ال

ه ه من عمل ذي يحصل علي ذا ، الفلسطيني ھو الراتب ال ى انقطاع الراتب عن ھ ه ومعن أو وظيفت
  .جميع نواحي حياته بالشلل التام ھو إصابة، الموظف أو ذاك

د انعكست ، وسياسة فرض الحصار الشامل، يتضح مما سبق أن اإلجراءات اإلسرائيلية ق
ا ، على المستوى المعيشي لألسر الفلسطينية م يسبق لھ ة بصورة ل بحيث ارتفعت معدالت البطال

تائج مسح إحصائي أجراه وتشير ن، وبالتالي ارتفعت معدالت الفقر بين السكان الفلسطينيين، مثيل
ع تحت ، )٢٠٠٦( الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ي تق ى أن نسبة األسر الفلسطينية الت إل

ام %) ٧١(وقد وصلت نسبة العاملين بأجر إلى %) ٨١.٤(خط الفقر في قطاع غزة بلغت  في الع
من %) ٥٨(من األسر تعتمد على دخلھا الشھري للتمكن من الصمود وأن %) ٧٩(وأن  ٢٠٠٥

  .األسر تعتمد على تلقي مساعدات لتؤمن حاجاتھا األساسية
  

  الدراسات السابقة

د الباحثمن أ، إلى التراث والدراسات السابقةمرحلة الرجوع  تعتبر ي تفي م المراحل الت ، ھ
الدراسة  إجراءفي  يبدأ أنقبل  وأھدافه، تنمي لديه المھارة في صياغة فروض دراسته أنھاحيث 

ة ا  ،الميداني اكم ة أنھ ار متنوع دة وأفك اذج جدي ى نم رف عل ة التع يح للباحث فرص وف ، تت وس
    :يعرض الباحثان فيما يلي بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية

بعنوان دوافع العاملين في األجھزة الحكومية في المملكة في دراسة ) ١٩٨٥ ،العديلي( يشير
ة في وھدفت إلى الت، العربية السعودية عرف على دوافع العاملين السعوديين في األجھزة الحكومي

ارية ة والحض ة والتعليمي ادية واالجتماعي االت االقتص ي المج ھا ف ي تعيش ل الت وء المراح ، ض
ة من  ى عين ين ) ٢٥٠(وأجريت الدراسة عل ارھم ب راوح أعم ا تت وتوصلت ، سنة ٦٦-١٨موظف

اليالدراسة إلى أن دوافع العاملين جاءت وفق التر ة، الراتب:  تيب الت دم بالوظيف الضمانات ، التق
  .الخ..ظروف العمل، الوظيفية

اة دراسة )  Baron, et al  (1985:وآخرون رونبا كما أجرى ة ضغوط الحي بعنوان عالق
ة ار االنتحاري اعر واألخط ن ، بالمش اة والس غوط الحي ر ض ة أث ى معرف ة إل دفت الدراس وھ
ةبا اواالضطرابات النفسية وعالقتھ ة ، لمشاعر واألخطار االنتحاري ى عين وأجريت الدراسة عل

اس ، إناث) ٣٦(ذكور و) ٤٤(مبحوثا منھم ) ٨٠(من  ة ومقي ة االنتحاري اس الرغب وباستخدام مقي
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اة خاصة االقتصادية ، الضغوط الحياتية من إعداد الباحثين توصلت الدراسة إلى أن ضغوط الحي
  .تلعب دورا في إحداث مشاعر االنتحار

اه العمل دراسة ,Malvine)  (1995 مالفين د أجرىوق ين عدم األمن تج ة ب وان العالق بعن
اب ق واالكتئ ن القل ل م ي ك ة ف ية متمثل راض النفس ين األع ى ، وب ة عل ت الدراس ) ١٠٣(وأجري

نھم  ا م ور و) ٤٧(مبحوث اث) ٥٦(ذك اندة ، إن اس المس دير الشخصية ومقي تبانة تق تخدام اس وباس
ه من أجر، الباحث االجتماعية من إعداد ا يترتب علي د العمل وم أو ، توصلت الدراسة إلى أن فق

ه د بفقدان اب، التھدي ق واالكتئ أعراض القل ؤ ب ورة للتنب ل خط ل عام رد ، يمث عور الف ث أن ش حي
اب  د من مشاعر االكتئ ق مستمر ويزي ة قل المستمر بفقدان الدخل أو مصدر الدخل يجعله في حال

  .لديه

رت  ا أج يالكم ة  ,Ajila) (1997 أج وظفين دراس وظيفي للم يم األداء ال وان تقي بعن
وھدفت الدراسة إلى بحث إمكانية تطبيق ھرم ماسلو للحاجات على الوسط الصناعي ، النيجيريين
ى ، والعالقة بين حاجات الموظفين الدنيا، النيجيري ) ١٤٤(وحاجاتھم العليا وأجريت الدراسة عل

دنيا ، سنة فما فوق ١٨موظف من الذكور واإلناث من سن  ى أن الحاجات ال وتوصلت الدراسة إل
  .للموظفين أكثر أھمية من الحاجات العليا

  
  تعقيب على الدراسات السابقة

موضوعات متنوعة تركزت حول المشاعر السلبية أنھا تناولت يتضح من الدراسات السابقة 
ى عي، وعدم األمن الناتج عن ضغوط الحياة االقتصادية د أجريت عل ا وق ات متنوعة في حجمھ ن

ين  ت ب ا) ٢٥٠(و) ٨٠(تراوح ات ، مبحوث ذه الدراس ائج ھ ن نت ين م اة أن وتب غوط الحي ض
ساھم بشكل مباشر أو غير وت، موظفينوإحباط لدى ال، واكتئاب، ؤدي إلى قلق وتوتراالقتصادية ت

دراسات في وإذا كانت الدراسة الحالية تتفق مع ھذه ال، مباشر في إحداث قالقل ومشكالت أسرية
ا في  أنھاإال ، وصياغة الفروض، بناء األدوات د ال تكون موجودة تختلف عنھ ا لظاھرة ق تناولھ

ا ي يعيشون فيھ بالد الت ي ال اھرة، ف ب  وھي ظ دم صرف الروات ة ع ى الحال ا عل ة تأثيرھ ودرج
  .النفسية لدى الموظفين

 
  فروض الدراسةأسئلة و

ن ظاھرة عدم صرف رواتب الموظفين بمحافظات ما اآلثار النفسية واالجتماعية الناجمة ع .١
  غزة؟

روق  .٢ د ف توى ال توج د مس ة إحصائية عن ة ) ٠.٠٥(ذات دالل ية واالجتماعي ار النفس ي اآلث ف
ى اختالف  اتب الموظفين في محافظات غزة تعزىالناجمة عن ظاھرة عدم صرف رو إل

  .النوع
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روق ال .٣ د ف توى  توج د مس ة إحصائية عن ي اآلث )٠.٠٥(ذات دالل ة ف ية واالجتماعي ار النفس
ى  زىعفين بمحافظات غزة لدى الجنسين تالناجمة عن ظاھرة عدم صرف رواتب الموظ إل

  .قيمة راتب الموظف
روق  ال .٤ د ف توى توج د مس ة إحصائية عن ة ) ٠.٠٥(ذات دالل ية واالجتماعي ار النفس ي اآلث ف

يالناجمة عن ظاھرة عدم صرف رواتب الموظ ى  زىعن تفين بمحافظات غزة لدى الجنس إل
  .الميل التنظيمي

  
  إجراءات الدراسة

  منھج الدراسة  :أوال

ذي يحاوال ه وصف الظاھرة موضوع  ناتبع الباحثان المنھج الوصفي التحليلي ال من خالل
  .اتھا وبيان العالقة بين مكوناتھاالدراسة وتحليل بيان

  
  المجتمع األصلي للدراسة

وظفي ع م ن جمي ة األصلي م ع الدراس ون مجتم دى  يتك يم ل ة والتعل لطة التربي ة الس الوطني
  .الفلسطينية بمحافظات غزة

  
  عينة الدراسة

ة ة العشوائية المنتظم من الموظفين ) ١٢٠(وتكونت من ، تم اختيار عينة الدراسة بالطريق
يم، بمحافظات غزة ة والتعل ين ، العاملين بمؤسسات التربي ارھم ب ، +سنة  ٥٠ -٢٣تراوحت أعم

ن، ةمن سكان محافظات غز ارھم م م اختي دارس) ٨( حيث ت ا ، م دارس ذكور) ٤(منھ ) ٤(و، م
ة، كذلك من العاملين بمديريات التربية والتعليم، إناث ول ، ومن قيم رواتب وأجور مختلف ومن مي

ا، تنظيمية متنوعة ون بھ ي يعمل ، مع األخذ في االعتبار عدم رغبة المبحوثين في ذكر الجھات الت
ة ، ةالتنظيمي شف عن انتماءاتھمرغبة الكثير في الك وعدم راد عين ع أف ين توزي الي يب والجدول الت

  :والراتب، والجنس، الميول التنظيميةالدراسة حسب 

  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتھا :  )١( جدول

  المجموع  إداريون  جامعة  ثانوية  أساسية عليا  أساسية دنيا  البيان

  ٦٠  ١٢  ٦  ١٤  ١٤  ١٤  ذكور

  ٦٠  ١٢  ٦  ١٤  ١٤  ١٤  إناث
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  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتھا:  )٢( جدول

  الجنس  التنظيم
  الراتب

 المجموع
  +٣٠٠٠من   ٢٩٩٩-٢٠٠٠من  ١٩٩٩-١٠٠٠من

 ١٧  ١  ١٠  ٦  ذكور  فتح
 ١٥  ٢  ٥  ٨  إناث

 ٣٢  ٣  ١٥  ١٤ المجموع
 ١٠  ٠  ٦  ٤  ذكور  حماس والجھاد

 ٢٢  ١  ١٠  ١١  إناث
 ٣٢  ١  ١٦  ١٥ المجموع

الجبھة الشعبية 
  والمستقلون

 ٣٣  ٤  ١٤  ١٥  ذكور
 ٢٣  ٠  ١٠  ١٣  إناث

 ٥٦  ٤  ٢٤  ٢٨ المجموع
  ١٢٠  يـــوع الكلـــالمجم

  
  أدوات الدراسة  :ثانيا

ى أداة واحدة ة عل دم ، اقتصرت الدراسة الحالي ة لع ار النفسية واالجتماعي اس اآلث وھي مقي
اس من ويتكون ، )٢٠٠٦(عسلية  من إعداد صرف الرواتب ى ) ٨٠(المقي ا عل م توزيعھ ارة ت عب
  :المجاالت التالية

اة، الشعور بالوحدة النفسية( ق، فقدان االستمتاع بالحي ية، القل ى ، الضغوط النفس دان المعن فق
ذه ، )االتجاه نحو الجريمة، السيكوسوماتية االضطرابات، االكتئاب، والالمباالة وكل مجال من ھ

  .فقرات ١٠المجاالت يتكون من 
  

  تصحيح المقياس

ارات خمس ھي ق، موافق بشدة( : تم تصحيح المقياس في ضوء اختي د، مواف ر ، محاي غي
  :وأعطيت الدرجات لھذه االختيارات حسب الجدول التالي )غير موافق بشدة، موافق

  .الخيارات على المقياس ودرجة كل منھا:  )١٤(جدول 

 ةغير موافق بشد ر موافقيغ محايد موافق موافق بشدة 
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ الفقرات الموجبة
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الفقرات السالبة

رات  دد الفق ا أن ع رة )٨٠(وبم ون ، فق ا تك ية العلي ة االفتراض إن الدرج  ٤٠٠=٥×٨٠ف
  .٨٠=١×٨٠والدرجة الدنيا االفتراضية تكون ، درجة



 "اآلثار النفسية واالجتماعية الناجمة عن عدم صرف الرواتب للموظفين بمحافظات غزة"ــ ــــــــــــــــــــ ٦٧٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(عة النجاح لألبحاث مجلة جام

  إعداد أداة الدراسة

ى خمسة من أعضاء ة عل اس في صورته األولي دريس قام الباحثان بعرض المقي ة الت ، ھيئ
ة األقصى، والمتخصصين في علم النفس والصحة النفسية م ، *بقسم علم النفس بجامع ك للحك وذل

ا درج تحتھ ي تن االت الت رات للمج بة الفق دى مناس ى م ا، عل رات لغوي دى سالمة الفق دى ، وم وم
الھدف من أخرى تخدم  وما إذا كان باإلمكان إضافة فقرات، مناسبتھا للتطبيق على عينة الدراسة

   ٠.٩٣وقد تبين سالمة فقرات المقياس حيث بلغت نسبة الموافقة عليھا ، ھذه الدراسة

ا  ن كم تطالعية م ة اس ى عين اس عل ق المقي ان بتطبي ام الباحث ن  )٣٠(ق ة م ا وموظف موظف
ة ، موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية ى عين ق عل اس للتطبي ذا المقي للتحقق من مدى صالحية ھ

ن ح ة م اسالدراس ة المقي المة لغ ث س موليتهو، ي ه وش ه وتطبيق ھولة فھم ان ، س ل الباحث ا جع مم
  .يطمئنان إلى صالحية ھذا المقياس

  :قام الباحثان بالتحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس كما يلي وقد

  صدق المقياس  .أ

داخلي ذكر: صدق االتساق ال الفة ال ين س ة التقن ى عين اس عل ق المقي م تطبي ام ال، ت ان وق باحث
ه ذي تنتمي إلي رة بالمجال ال ذلك ، بحساب صدق المقياس وذلك بإيجاد معامل االرتباط لكل فق وك

رات  وھو يعبر عن، حساب معامل االرتباط بين كل مجال مع المجاالت األخرى مدى تماسك فق
  :وذلك حسب ما ھو مبين في الجداول التالية، )٤٢: ١٩٩٨: حافظ(االختبار 

  .ت صدق فقرات مجال الوحدة النفسية بالدرجة الكلية للمجالمعامال:  )٣(جدول 

  الداللة. م االرتباط. م الفقرة
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٦٩٧ أتجنب الظھور في الحفالت أو أالماكن العامة

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٧١٥ أفضل ابتعاد الناس عني
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٧٩٣ اشعر بالوحدة أكثر بكثير من اآلخرين

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٦٣١ االجتماعية محدودة جداعالقاتي 
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٧٠٨ ال أجد شخص أتحدث إليه

  ٠.٠٥دالة عند  ٠.٣٧٦ ال أستطيع احتمال أن أكون وحيدا
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٧٩٥ اشعر أنني وحيد ومنعزل تماما

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٨٤٦ أتجنب الناس عموما
  ٠.٠٥دالة عند  ٠.٤٥١ عالقاتي باألھل ضعيفة وسطحية

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٤٧٤ تنقصني المرافقة والمصاحبة والعشرة

عند مستوى و ٠.٤٦٣)= ٠.٠١(عند مستوى الداللة ) ٢٨(الجدولية عند درجة حرية ) ر(
)٠.٣٦١=  )٠.٠٥   



 ٦٧١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرءوف الطالع، ومحمد عسلية

 ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .معامالت صدق فقرات مجال الضغوط النفسية بالدرجة الكلية للمجال:  )٤(جدول 

  الداللة. م االرتباط. م الفقرة
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٥٩٣ أتمنى أن تنكشف الغمة وتحل المشكلة

  ٠.٠٥دالة عند  ٠.٣٦٦ أحاول أن أعيش مع جو المشكلة
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٦٢٩ أحاول نسيان المشكلة تماما

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٦٠٠ أحاول أن أجد الراحة في قراءة القران والتمسك بالدين
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٧٠٨ اقبل الواقع وأرضى به
  ٠.٠٥دالة عند  ٠.٧١٩ أنام أكثر من المعتاد

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٥٦٧ انظر إلى الجانب االيجابي فقط لما يحدث لي
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٦٥٨ أتوجه إلى هللا بالدعاء ليكشف عني الضر وتحل مشكلتي

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٦١١ ارفض االعتراف بأنني واقع في مشكلة
  ٠.٠٥دالة عند  ٠.٣٦٤ أن راسي تكاد تنفجر من شدة التفكير في مشكلتي  اشعر

وعند مستوى  ٠.٤٦٣)= ٠.٠١(عند مستوى الداللة ) ٢٨(الجدولية عند درجة حرية ) ر(
)٠.٣٦١)= ٠.٠٥  

  .معامالت صدق فقرات مجال فقدان االستمتاع بالحياة بالدرجة الكلية للمجال:  )٥(جدول 

  الداللة. م االرتباط. م الفقرة

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٨٦٠ أشعر بفقدان االھتمام بالحياة

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٤٦٨ ال اھتم باألكل والجنس

  ٠.٠٥دالة عند  ٠.٤١٣ يشغلني التفكير في نفسي فقط

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٧٠٤ اقضي وقتا كبيرا في أحالم اليقظة

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٨٨٤ أشعر بعدم الرضا عن الحياة

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٦١٧ ر أن الحياة مملةأشع

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٦٧٨ أعاني من الكسل والخمول والشعور بالفراغ بصفة متكررة

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٤٦٤ أود أن أصبح سعيدا كما يبدو اآلخرون

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٥٠١ أنا متفائل جدا للحياة رغم المظاھر المأساوية التي أعاني منھا

  ٠.٠٥دالة عند  ٠.٧٩١ الحياة ما تساويش أن الواحد يعيش فيھاأعتقد أن 

وعند مستوى  ٠.٤٦٣)= ٠.٠١(عند مستوى الداللة ) ٢٨(الجدولية عند درجة حرية ) ر(
)٠.٣٦١)= ٠.٠٥  



 "اآلثار النفسية واالجتماعية الناجمة عن عدم صرف الرواتب للموظفين بمحافظات غزة"ــ ــــــــــــــــــــ ٦٧٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(عة النجاح لألبحاث مجلة جام

  .معامالت صدق فقرات مجال القلق بالدرجة الكلية للمجال:  )٦( جدول

  الداللة. م االرتباط. م الفقرة

  ٠.٠٥دالة عند ٠.٤٢٨طعنومي مضطرب ومتق

  ٠.٠٥دالة عند ٠.٣٧١تمر بي أوقات افقد النوم فيھا بسبب األفكار

  ٠.٠١دالة عند ٠.٦٤٨تنتابني أحالم مزعجة أو كوابيس من حين آلخر

  ٠.٠١دالة عند ٠.٥٣٠االنتظار يجعلني عصبيا

  ٠.٠٥دالة عند ٠.٣٦٧أشعر دائما بالھدوء

  ٠.٠١دالة عند ٠.٥٨٨كز ذھني في عمل ماأجد انه من الصعب أن أر

  ٠.٠١دالة عند ٠.٥١٧يضايقني ما أواجھه من حظ سيء

  ٠.٠١دالة عند ٠.٥٣٩أنني شخص متوتر جدا

  ٠.٠١دالة عند ٠.٧٥٦ساعات بحس أني زھقان جدا

  ٠.٠١دالة عند ٠.٥٥٢أعاني كثيرا من الصداع

وعند مستوى  ٠.٤٦٣)= ٠.٠١(ى الداللة عند مستو) ٢٨(الجدولية عند درجة حرية ) ر(
)٠.٣٦١)= ٠.٠٥  

  .معامالت صدق فقرات مجال فقدان المعنى والالمباالة بالدرجة الكلية للمجال:  )٧(جدول 

  الداللة. ماالرتباط. م الفقرة

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٥١١كثيرا ما اسأل نفسي لماذا وجدت في ھذه الحياة

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٦٦٠اةأشعر انه ليس لي فائدة في الحي

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٥٥٠أعتقد انه ليست لي رسالة محددة أؤديھا في ھذه الحياة

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٥٧٦عندما استيقظ من النوم ال اعرف ما سوف افعله
  ٠.٠٥دالة عند  ٠.٣٦١أشعر أن الحياة تبدو دائما روتينية

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٥٣٨ال اشغل نفسي كثيرا بالتفكير في المستقبل

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٧٨٨ال اھتم عادة باألحداث التي تقع حولي

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٧٩٥ال اسمع نشرات األخبار وال اھتم بھا

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٨٤٥أعتقد انه ال جدوى من متابعة ما يجري من أحداث

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٥١١نادرا ما أتحمس لشيء ما

وعند مستوى  ٠.٤٦٣)= ٠.٠١(عند مستوى الداللة ) ٢٨(عند درجة حرية الجدولية ) ر(
)٠.٣٦١=  )٠.٠٥  



 ٦٧٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرءوف الطالع، ومحمد عسلية

 ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .معامالت صدق فقرات مجال االكتئاب بالدرجة الكلية للمجال:  )٨(جدول 

  الداللة. م االرتباط. م الفقرة
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٧١٨ أتمنى أن أخلص من عيشتي في ھذه الحياة

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٨١٥ أشعر أنني حزين طول الوقت
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٥٩٠ أبكي ألتفه األسباب

  ٠.٠٥دالة عند  ٠.٣٦٨ نفسي أكون سعيد زي الناس السعداء
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٧٥٩ تمر بي أوقات أحس فيھا أنني زعالن من غير سبب
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٨٢١ ال أستطيع أن أتخلص من حالة الحزن التي تنتابني

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٦٩٢ ر بأشعر إني عايز أكسر الحاجاتساعات كثي
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٥٩١ أتمنى كثيرا أني ارجع طفل من جديد

ار وخواطر  ان أفك ام ومخي ملي الي أروح أن في معظم اللي
 تضايقني

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٥٩٦

وا  م ليس ا عارف أنھ اس أن اعات أخاف من حاجت أو ن س
 مؤذيين

  ٠.٠٥دالة عند  ٠.٤٦٢

وعند مستوى  ٠.٤٦٣)= ٠.٠١(عند مستوى الداللة ) ٢٨(الجدولية عند درجة حرية ) ر(
)٠.٣٦١)= ٠.٠٥  

  .معامالت صدق فقرات مجال االضطرابات السيكوسوماتية بالدرجة الكلية للمجال:  )٩(جدول 

  الداللة. م االرتباط. م الفقرة
  ٠.٠١د دالة عن ٠.٦٨٦ أشعر أنني واقع في فخ أو أن أحدا يمسكني

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٦١٢ أحس بما يشبه الغصة في صدري
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٧٦٧ أشعر بالضيق عند أخذ النفس

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٦١٧ أشكو من اضطرا بات في تذكر األشياء
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٨١٥ أحس بإرھاق عام وشعور بالضعف

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٦٩٨ أحس بسرعة ضربات القلب
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٧٢٥ بثقل في األرجل واألذرع أشعر

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٨١٧ أشعر بزغللة في النظر وعدم وضوح الرؤيا
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٥٧٩ يتصبب العرق مني

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٦١٥ أحس بأنني عصبي وأھتز من الداخل
وعند مستوى  ٠.٤٦٣)= ٠.٠١(عند مستوى الداللة ) ٢٨(الجدولية عند درجة حرية ) ر(
)٠.٣٦١)= ٠.٠٥  



 "اآلثار النفسية واالجتماعية الناجمة عن عدم صرف الرواتب للموظفين بمحافظات غزة"ــ ــــــــــــــــــــ ٦٧٤
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  .معامالت صدق فقرات مجال االتجاه نحو الجريمة بالدرجة الكلية للمجال:  )١٠(جدول 

  الداللة. م االرتباط. م الفقرة
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٥٧٢ أعتقد أن القتل يسد بعض الحاجات في بعض األحيان

  ٠.٠٥دالة عند  ٠.٤٢٣ أعتقد بأن يجب قتل من يحرمني من قوتي وقوت أوالدي
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٥٥١ أعتقد أن الرشوة حالل في بعض الحاالت

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٥٢١ أعتقد أن الرشوة أمر مقبول في حالة الفقر الشديد
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٧٢٤أؤمن بأن الفقر يضعف االنتماء للوطن ألن الفقر في الوطن غربة

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٥١٣ ل ولو بأي طريقةأشعر بأنني مضطر إلى الحصول على الما
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٥٥٩ أظن أن عدم صرف رواتب الموظفين يساعد في انتشار الجريمة
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٧١٦ أرى أنه ال مانع من التجارة في المخدرات لتوفير طعام ألوالدي

  ٠.٠١دالة عند  ٠.٧٦٨ أعتقد أن السرقة تسد بعض الحاجات في بعض األحيان
  ٠.٠١دالة عند  ٠.٧٤١ أرى أن سرقة األغنياء أمر عادي

ة ) ر( ة حري د درج ة عن ة ) ٢٨(الجدولي توى الدالل د مس توى  ٠.٤٦٣)= ٠.٠١(عن د مس وعن
)٠.٣٦١)= ٠.٠٥  

اء االت : صدق البن ن مج ال م ل مج ين ك اط ب امالت االرتب ة مع ان بحساب عالق ام الباحث ق
اس كذلك مع، المقياس مع المجاالت األخرى ة للمقي ين كل مجال والدرجة الكلي امالت االرتباط ب

  :في الجدول التالي كما

الدرجة الكلية مع معامالت ارتباط المجاالت مع بعضھا البعض ومصفوفة  :)١١(جدول 
  .للمقياس
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 ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضح من الجدول السابق تشبع جميع المجاالت مع بعضھا البعض ومع الدرجة الكلية 
  للمقياس

  ت المقياسثبا  .ب

  :تم في ھذه الدراسة استخدام أسلوبين من أساليب الثبات وھما

ة النصفية  .١ االت األداة: التجزئ ن مج ال م ل مج ة النصف األول لك اب درج م احتس ث ت ، حي
ات للمجاالت ، وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات لنفس المجال ثم حساب معامل الثب

الي يوضح باستخدام معامل ارتباط بيرسون ومعا راون والجدول الت بيرمان ب مل التعديل لس
  :ذلك

  .قبل التعديل وبعد التعديل) الثبات(معامالت االرتباط :  )١٢( جدول
  
  
  
  
  

ديل جاءت  د التع ة النصفية بع يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات بطريقة التجزئ
امالت وھذا يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة ع) ٠.٥٤١(جميعھا فوق  ات وھي مع الية من الثب

  .ثبات مرتفعة ومطمئنة

  :تم حساب معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ كما في الجدول التالي: طريقة ألفا كرونباخ  .٢

  .معامل ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت المقياس وللمقياس ككل:  )١٣( جدول
  
  
  
  
  

ا كرونب امالت ألف ا جاءت فيتضح من الجدول السابق أن مع ذا  )٠.٦٢٧( وقاج جميعھ وھ
  .يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات وھي معامالت ثبات مرتفعة ومطمئنة

  
  اإلحصائية المستخدمة في الدراسة األساليب

 .التكرارات والنسب المئوية .١
 T. testاختبار  .٢
 .تحليل التباين األحادي .٣
  .اختبار شيفيه البعدي .٤
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  قشھانتائج الدراسة ومنا

ى السؤالنتائج ومناقشة :  أوال ا:  األول وينص عل ة  م ة الناجم ار النفسية واالجتماعي اآلث
دم  اھرة ع ن ظ زة؟ ع ات غ وظفين بمحافظ ب الم ؤالولصرف روات ذا الس ى ھ ة عل ام  إلجاب ق

  .والنسب المئوية، الباحثان بحساب التكرارات والمتوسطات الحسابية

ر درجات أف ة ل ات المعياري ة واالنحراف ية واالجتماعي ار النفس اس اآلث ى مقي ة عل اد العين
  :وتوصال إلى ما يلي، المستخدم في الدراسة الحالية

ترتيب اآلثار النفسية واالجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة حسب متوسطاتھا   :)١٥(جدول 
  .رتيب لكل مجال من مجاالت المقياسوالوزن النسبي والت

  المجال
عدد 

 الفقرات
مجموع 

  رجاتالد
المتوسط 
  الحيادي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

الضغوط 
  النفسية

١  ٦٦.٥٥  ٥.٤٤٢  ٣٣.٢٧٥  ٣٠  ٣٩٩٣  ١٠  

  ٢  ٦٠.٠٧  ٦.٥٦٤  ٣٠.٠٣٣  ٣٠  ٣٦٠٤  ١٠  القلق
فقدان االستمتاع 

  بالحياة
٣  ٥٥.٢٧  ٧.٠٢٢  ٢٧.٦٣٣  ٣٠  ٣٣١٦  ١٠  

  ٤  ٥٣.١٨  ٧.٤٧٠  ٢٦.٥٩٢  ٣٠  ٣١٩١  ١٠  االكتئاب
االضطرابات 
  السيكوسوماتية

٥  ٥٣.٠٣  ٨.٤٦٨  ٢٦.٥١٧  ٣٠  ٣١٨٢  ١٠  

  ٦  ٤٥.٥٢  ٧.١٥٣  ٢٢.٧٥٨  ٣٠  ٢٧٣١  ١٠  الوحدة النفسية
فقدان المعنى 
  والالمباالة

٧  ٤٣.٠٧  ٦.٢٢٨  ٢١.٥٣٣  ٣٠  ٢٥٨٤  ١٠  

االتجاه نحو 
  الجريمة

٨  ٤٠.٢٥  ٦.٧٩٥  ٢٠.١٢٥  ٣٠  ٢٤١٥  ١٠  

    ٥٢.١٢  ٤٠.٧٠٨  ٢٠٨.٤٦٧  ٢٤٠  ٢٥٠١٦  ٨٠  المجموع الكلي

ة بيتضح من  ائج المبين ع أن الجدول السابق خالل النت ي ضوء الواق ة ف ذه النتيجة منطقي ھ
ذي يعيشه ، والبيئة المحلية للشعب الفلسطيني بشكل عام في محافظات غزة ع ال وفي ضوء الواق

ي محافظات غزة بشكل خاص ون ف ذين ال يتقاضو، الموظف وظفين ال ى أن الم ك إل ن ويرجع ذل
ائھم تقبل أبن تقبلھم ومس ى مس ان عل بھم وأجورھم ال يشعرون باالطمئن م ، روات ذي ل الموظف ال ف

ه ى راتب ة، يحصل عل ه اليومي ات حيات ه أبسط متطلب ؤمن ل ا ي م يجد م أمين ، ل وھو عاجز عن ت
ال أسرته، وتحقيق بعض أحالمه، مستقبله ه وآم ق شديد، وآمال ه يعيش في قل ذي يجعل ، األمر ال
ا ومما ال  ة الفلسطينية وعجزھ ات السلطة الوطني ام بإمكاني شك فيه أن إدراك الموظف ووعيه الت

  .عن توفير األموال الالزمة يزيد من النظرة التشاؤمية لدى ھؤالء الموظفين مما يزيد من قلقھم
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ون  ك أن الموظفين يمثل ذا أمر منطقي ذل لم الترتيب فھ وإذا جاءت الضغوط النفسية في س
ل، ن شرائح المجتمع الفلسطينيشريحة ھامة م ع مؤسسات الس ةطويتواجدون في جمي ، ة الوطني

اتھم واضح، وبذلك فإن الموقف أمامھم واضح، وھم على درجة عالية من الوعي م لحي ، وإدراكھ
ية غوط النفس ة للض يبة المھيئ ف العص ات والمواق اكل واألزم ة بالمش م مليئ بة لھ اة بالنس ، فالحي

م  وفي مثل، والمسببة لھا م الھّ ي تجلب لھ م األسباب الت حالتھم فإن عدم صرف الرواتب من أھ
قاء اة والضغوط، والش م المعان بب لھ تمر ، وتس ن أن تس م م وف دائ ي خ ون ف الموظفون يعيش ف

ائدة اع الس اتھم، األوض يرة حب ل مس الي تتعط ق ، وبالت ن القل ة م ي حال ون ف م يعيش ا يجعلھ مم
  .والتوتر

ر ماسلو كما يمكن تفسير ھذه النتائ دوافع حيث يعتب ة ال ج في ضوء نظرية ماسلو في ھرمي
إن ، وترتبط بإشباع الحاجات الضرورية، الحاجة إلى األمن من الحاجات المھمة لإلنسان ذلك ف ل

الي ى االضطرابات ، الضغط االقتصادي يضع الموظف تحت ضغط انفع ؤدي إل اد نفسي ي وإجھ
  .السيكوسوماتية

ؤدي أ )١٠٩ص ،٢٠٠١(عسلية  ويذكر ه األساسية ي ى إشباع حاجات رد عل درة الف ن عدم ق
وتر تقر ومت ر مس رد غي ى أن يصبح الف وازن، إل دم الت ة من ع ي حال ور ، وف ى ظھ ؤدي إل ا ي مم

ق رات القل اعته، مؤش ر ببش ي الفق وظفين يعن ب للم دم صرف الروات ى ، ألن ع ؤدي إل الفقر ي ف
اعي اء االجتم ل البن حوبا بالك، تخلخ اد مص ار الفس ةوانتش طو ، راھي رقة والس اوالت الس ومح

ه ، واالنتقام والضياع حيث أن الضغط الذي يسببه الفقر يجعل الفرد يسير في طريق إشباع حاجات
األساسية وغيرھا من الحاجات األخرى التي ال بد من توفرھا لإلنسان وتحت ضغط اإلغراء في 

ذا ال عجب من و، طريق االنحراف بعد وقوعه تحت ضغط الحاجة اج يختلسولھ أو ، جود محت
يا مستواه ، يسرق اة المعاصرة متناس أو يزّور في سبيل الوصول إلى المال الذي يعد عصب الحي

ري وال افي والفك ك ، وظيفيالثق د ذل ي ويؤي ي بعض ) ٩ص ،١٩٧٤(عل ر ف ول أن الفق ث يق حي
اء، لجاھليةوفي ا، المجتمعات القديمة ا  كان سببا في التخلص من األبن يعھم رقيق في مجتمعات بب

وترة ، رغم ما في ذلك من قسوة وألم ال يوصف، أخرى كما أن العالقة بين أفراد األسرة تكون مت
ي يق النفس بب الض ھم، بس ى نفوس يطر عل ذي يس م، ال ق دائ ي قل ون ف م يعيش عرون و، فھ ال يش

، معنويةوھذا يؤدي إلى فقدان الروح ال، يحققوا ذواتھم وال يستطيعون أن، واحترام الذات، باألمن
  .وفقدان طموح الفرد مما يحد من درجة سعيه نحو العمل، وفقدان الثقة بالنفس

ذه الدراسة مع دراسة وتتفق ن لية تائج ھ ه ) ١١٧ -١١١ص ،٢٠٠١(عس ي أوضحت أن الت
ر مضمون ا غي رزق فيھ الد ال م يعيشون في ب ر ، مما يزيد من قلق الموظفين أنھ تقرار غي واالس

ة م، متوفر زان العدال لومي ول، خت امھم مجھ تقبل أم ي ، والمس ة الشرسة الت ى الھجم باإلضافة إل
ى الفلسطينيين أن ، تشنھا سلطات االحتالل الصھيوني على األراضي الفلسطينية التي فرضت عل

ابر ، يكونوا سجناء في بقعة محدودة من األرض باإلضافة إلى الحرب االقتصادية وتعمد قفل المع
ذه ، ومنع دخول األموال إلى مناطق السلطة الوطنية، ة األساسيةلعدم إيصال المواد التمويني كل ھ

دھم اإلحساس ، األمور تزيد من الضغوط النفسية والقلق واالكتئاب لدى ھؤالء الموظفين ا يفق مم
المعنى اة، ب تمتاع بالحي دھم االس الي يفق ي ، وبالت ية ف ادية والسياس اع االقتص ل األوض ي ظ وف
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ة بالتناق، فلسطين اؤم، ضاتوالمليئ روح التش بعة ب ل األوضاع ، والمش ى ك داخلي عل رد ال والتم
أي الحصول ، فإنه من الطبيعي أن يكثر التفكير في البحث عن كيفية إشباع الفرد لحاجاته، القائمة

تقبله ر ، على ما يؤمن له حاضره ومس ا غي ة أصبحت فيھ ى مرحل فالسلطة الفلسطينية وصلت إل
وظفينقادرة على تلبية احتياجات ھؤ األمن ، الء الم ى من الشعور ب دانھم للحد األدن ي فق ا يعن مم

ات الضاغطة الصعبة، والطمأنينة ا جعل ، األمر الذي جعل من البيئة الفلسطينية بيئة من البيئ مم
االة ة من الالمب اة، الموظف يعيش في حال ى الحي دان الشعور بمعن دان ، وفق ى وفق الشخص لمعن

  .وجوده في ھذه الحياة

ا أ رد يعيش كم ا ن عدم صرف الرواتب يجعل الف دم تقريب ة من الوحدة النفسية لع في حال
) ٤٥ص ،١٩٩٠ ،عبد المتعال(ويؤيد ذلك دراسة ، قدرته على المشاركة في أية أنشطة اجتماعية

ى  ؤدي إل ومي ت ه الي التي أوضحت أن عجز الفرد عن توفير األموال التي تساعده على توفير قوت
اآلخرين، جتماعية في المجتمع لھذا الفردفقدان المكانة اال ويفضل أن يعيش ، ويتجنب االتصال ب
ى كما ، في عزلة دائمة ةقد تدفع الظروف االقتصادية السيئة إل اه نحو ارتكاب الجريم د ، االتج فق

ة  ائج دراس ت نت بع(بين رقة) ٣١ص ،١٩٩٠ ،الض رائم كالس اب الج ى ارتك دفع إل ر ي ، أن الفق
ى ، واعتناق أفكار ھدامة، لى الجماعات المتطرفة في المجتمعواالنضمام إ، والرشوة وقد يؤدي إل

    .الخ...أو إلى القتل ، تجارة المخدرات

ا ى:  ثاني نص عل اني وي رض الث ة الف ائج ومناقش ي نت ا يل روق   :م د ف ة ال توج ذات دالل
ة عن ظاھرة عد) ٠.٠٥(إحصائية عند مستوى  ة الناجم ار النفسية واالجتماعي م صرف في اآلث

وع تالف الن ى اخ ع إل وظفين ترج ب الم حة ، روات ن ص ق م ان وللتحق ام الباحث رض ق ذا الف ھ
  :وتم التوصل إلى النتائج التالية، باستخدام أسلوب تحليل التباين المتعدد
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نتائج تحليل التباين المتعدد لكل مجال من مجاالت المقياس والمجموع الكلي :  )١٦(جدول 
  .)الميل التنظيمي، قيمة الراتب، النوع(فروق التي تعزى لتفاعل كٍل من للمقياس للتعرف إلى ال

مجموعمصدر التباين البعد
المربعات

درجات
الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة
 "ف"

مستوى 
 الداللة

ية
فس
الن

دة 
وح
ال

 

غير دالة  ٠.٧١٩ ٣٧.٦٤٩١٣٧.٦٤٩النوع
 ً  إحصائيا

لة غير دا ٠.٥٨٥ ٦١.٢٧١٢٣٠.٦٣٦قيمة الراتب
 ً  إحصائيا

غير دالة  ٠.٩٤٤ ٤٤٩.٤٣٠ ١٧٩.٧١٩الميل التنظيمي
 ً  إحصائيا

قيمة*النوع
الراتب

غير دالة  ١.٠٧٨ ١١٢.٩١٥٢٥٦.٤٥٧
 ً  إحصائيا

الميل*النوع
التنظيمي

غير دالة  ٠.٨٩٩ ١٤١.٢٣٠٣٤٧.٠٧٧
 ً  إحصائيا

*قيمة الراتب
الميل التنظيمي

دالة غير  ٠.٦٢٨ ١٩٧.٣٦١٦٣٢.٨٩٤
 ً  إحصائيا

قيمة*النوع
الميل * الراتب 
التنظيمي

غير دالة  ١.٣٣١ ١٣٩.٣٧٤٢٦٩.٦٨٧
 ً  إحصائيا

ية
فس
الن

ط 
غو
ض
ال

 

غير دالة  ١.٠٦١ ٣١.١٢٧١٣١.١٢٧النوع
 ً  إحصائيا

غير دالة  ٠.٢٨٦ ١٦.٧٥٠٢٨.٣٧٥قيمة الراتب
 ً  إحصائيا

 غير دالة ٠.٢٤٣ ٢٨.٥٠٤٤٧.١٢٦الميل التنظيمي
 ً  إحصائيا

قيمة*النوع
الراتب

غير دالة  ٠.٥٥٩ ٣٢.٧٩٣٢١٦.٣٩٧
 ً  إحصائيا

الميل*النوع
التنظيمي

غير دالة  ٠.٨١٢ ٧١.٤٥٨٣٢٣.٨١٩
 ً  إحصائيا

*قيمة الراتب
الميل التنظيمي

غير دالة  ١.٠٣٤ ١٨١.٩٨٨٦٣٠.٣٣١
 ً  إحصائيا

قيمة*النوع
الميل * الراتب 
التنظيمي

غير دالة  ١.٠٢٣ ٥٩.٩٨٧٢٢٩.٩٩٤
 ً  إحصائيا
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مجموع مصدر التباين البعد
المربعات

درجات
الحرية
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 المربعات

قيمة
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 الداللة
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غير دالة  ٠.٠١٢ ٠.٥١٧ ١ ٠.٥١٧ النوع
 ً  إحصائيا

غير دالة  ١.٤٧٦ ٦٥.٥٨٤ ٢ ١٣١.١٦٨ قيمة الراتب
 ً  إحصائيا

غير دالة  ٠.٦٤٢ ٢٨.٥٢٤ ٤ ١١٤.٠٩٦ الميل التنظيمي
 ً  إحصائيا

قيمة * النوع 
غير دالة  ٠.٧٣٥ ٣٢.٦٥٥ ٢ ٦٥.٣١٠الراتب

 ً  إحصائيا

الميل * النوع 
غير دالة  ١.٧٤٨ ٧٧.٦٥١ ٣ ٢٣٢.٩٥٢التنظيمي

 ً  إحصائيا

* قيمة الراتب
 غير دالة ٠.٩١٠ ٤٠.٤٣٨ ٦ ٢٤٢.٦٢٨الميل التنظيمي

 ً  إحصائيا

قيمة * النوع 
الميل * الراتب 
 التنظيمي

غير دالة  ٢.١٩٤ ٩٧.٤٧٣ ٢ ١٩٤.٩٤٦
 ً  إحصائيا

ق
لقل
ا

  

غير دالة  ١.٣٤٦ ٥٣.٦٧٤ ١ ٥٣.٦٧٤ النوع
 ً  إحصائيا

غير دالة  ٠.٤٣٤ ١٧.٣١٥ ٢ ٣٤.٦٣٠ قيمة الراتب
 ً  إحصائيا

غير دالة  ١.٣٤٥ ٥٣.٦٤٤ ٤ ٢١٤.٥٧٦ الميل التنظيمي
 ً  إحصائيا

قيمة * النوع 
غير دالة  ١.٩٥٠ ٧٧.٧٦٨ ٢ ١٥٥.٥٣٧الراتب

 ً  إحصائيا

الميل * النوع 
غير دالة  ٠.٨٦٥ ٣٤.٤٨٦ ٣ ١٠٣.٤٥٨التنظيمي

 ً  إحصائيا

* قيمة الراتب
غير دالة  ١.٤٦٤ ٥٨.٤٠٧ ٦ ٣٥٠.٤٤٤الميل التنظيمي

 ً  إحصائيا

قيمة * النوع 
الميل * الراتب 
التنظيمي

غير دالة  ٠.١١٥ ٤.٦٠٤ ٢ ٩.٢٠٨
 ً  إحصائيا
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غير دالة  ٠.٢٦٩ ١٠.٦٥٦ ١ ١٠.٦٥٦ النوع
 ً  إحصائيا

غير دالة  ٠.٣٩٩ ١٥.٨١١ ٢ ٣١.٦٢٣ قيمة الراتب
 ً  إحصائيا

غير دالة   ٠.٣٤٠  ١٣.٤٩٠ ٤  ٥٣.٩٦١ الميل التنظيمي
 ً  إحصائيا

قيمة * النوع 
غير دالة   ١.٠٢٣  ٤٠.٥٢٥  ٢  ٨١.٠٥٠الراتب

 ً  إحصائيا

الميل * النوع 
التنظيمي

٢٨٤.١٨
غير دالة   ٢.٣٩١  ٩٤.٧٢٧  ٣ ٢

 ً  إحصائيا

* قيمة الراتب
غير دالة   ٠.٤٠٣  ١٥.٩٥٩  ٦  ٩٥.٧٥٦الميل التنظيمي

 ً  إحصائيا

قيمة * النوع 
الميل * الراتب 
التنظيمي

غير دالة   ١.٣٩٧  ٥٥.٣٥٥  ٢  ١١.٧١١
 ً  إحصائيا

ب
تئا
الك
ا

  

غير دالة  ٠.٠٣٦ ١.٧٨٩ ١ ١.٧٨٩ النوع
 ً  إحصائيا

١٢٣.١٤ قيمة الراتب
غير دالة  ١.٢٤٠ ٦١.٥٧٤ ٧٢

 ً  إحصائيا

٢٣٢.٦٠ الميل التنظيمي
غير دالة  ١.١٧١  ٥٨.١٥٠ ٠٤

 ً  إحصائيا

يمة ق* النوع 
غير دالة  ٠.٧٦٤ ٣٧.٩١٣ ٢ ٧٥.٨٢٥الراتب

 ً  إحصائيا

الميل * النوع 
التنظيمي

٤٣١.٠٣
دالة عند  ٢.٨٩٤ ١٤٣.٦٧٧ ١٣

٠.٠٥ 

* قيمة الراتب
الميل التنظيمي

٢٩٣.٣٩
غير دالة  ٠.٩٨٥ ٤٨.٨٩٩ ٦٦

 ً  إحصائيا

قيمة * النوع 
الميل * الراتب 
التنظيمي

غير دالة  ٠.٤٠٣ ٢٠.٠٢٤ ٢ ٤٠.٠٤٨
ً إ  حصائيا
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غير دالة ٠.٠٧٢ ٤.٦٥٨ ١ ٤.٦٥٨ النوع
 ً  إحصائيا

١٣٠.٩٣ قيمة الراتب
غير دالة ١.٠٠٩ ٦٥.٤٦٩ ٧٢

 ً  إحصائيا

٤٥٢.٨٧ يميالميل التنظ
غير دالة ١.٧٤٦ ١١٣.٢٢٠ ٨٤

 ً  إحصائيا

قيمة * النوع 
غير دالة ٠.٥٠٢ ٣٢.٩٦٦ ٢ ٦٥.٩٣٢الراتب

 ً  إحصائيا

الميل * النوع 
التنظيمي

٦١٢.٢٠
 ٠.٠٥دالة عند ٣.١٤٦ ٢٠٤.٠٤٠ ٩٣

* قيمة الراتب
الميل التنظيمي

٢٥٠.٨٨
غير دالة ٠.٦٤٥ ٤١.٨١٤ ٣٦

 ً  إحصائيا

 قيمة* النوع 
الميل * الراتب 
التنظيمي

١٥٧.٥٤
غير دالة ١.٢١٤ ٧٨.٧٧٣ ٢ ٦

 ً  إحصائيا

مة
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لج
و ا
نح

ه 
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الت

 

غير دالة ٠.٣٦٤ ١٢.٨٤٠ ١ ١٢.٨٤٠ النوع
 ً  إحصائيا

غير دالة ٠.٠٩٤ ٣.٣٢١ ٢ ٦.٦٤٣ قيمة الراتب
 ً  إحصائيا

٢٥٩.٣٩ الميل التنظيمي
غير دالة ١.٨٤٤ ٦٤.٨٤٩ ٦٤

 ً  إحصائيا

 قيمة* النوع 
الراتب

١٦٩.٤٥
غير دالة ٢.٤١٠ ٨٤.٤٣٣ ٦٢

 ً  إحصائيا

الميل * النوع 
غير دالة ٠.٨٢٠ ٢٨.٨١٤ ٣ ٨٦.٤٤٢التنظيمي

 ً  إحصائيا

* قيمة الراتب
الميل التنظيمي

٧٩١.٧٣
غير دالة ٣.٧٥٣  ١٣١.٩٥٥ ٣٦

 ً  إحصائيا

قيمة * النوع 
الميل * الراتب 
التنظيمي

غير دالة  ٠.٢٥٧ ٩.٠٣٦ ٢  ١٨.٠٧١
ً إ  حصائيا
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 )١٦(تابع جدول رقم ... 

ب، النوع(يتضح من الجدول السابق عدم وجود تفاعل دال إحصائياً بين كٍل من  ة الرات ، قيم
وع ، )الميل التنظيمي ٍل من الن اس × عدا تفاعل ك الين من مجاالت المقي ل التنظيمي في مج المي

ا ھ اباالكت(م وماتية، ئ طرابات السيكوس روق ، )واالض اه الف ة اتج ل ولمعرف زى للمي ي تع الت
ي  يالتنظيم اب ف ال االكتئ وماتية، مج ان  واالضطرابات السيكوس يفيه الباحث ار ش تخدام اختب باس

  : البعدي كما في الجداول التالية

  .كتئابنتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق في مجال اال:  )١٧(جدول 

  التنظيم
= فتح م

٣٠.٦٨٨  
= حماس م
٢٤.٣٤٤  

= الشعبية م
٢٥.٣٧٢  

= الجھاد م
٢٧.٠٠٠  

  ............  .............  ...........  ..........  ٣٠.٦٨٨=  فتح م
  ............  .............  ...........  *٦.٣٤٤  ٢٤.٣٤٤=  حماس م

  ............  .............  ١.٣٠٠  ٥.٣١٦  ٢٥.٣٧٢=  الشعبية ومستقل م
  ............  ١.٠٥٦  ١.٦٥٦  ٤.٦٨٨  ٢٦.٠٠٠=  الجھاد م

ً يتضح من الجدول السابق أن ھناك فروق ذات داللة إحصائية في االكتئاب بين فتح وحماس  ا
  .لصالح فتح ولم تتضح فروق بين التنظيمات األخرى

 مصدر التباين البعد
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
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 ٠.٠٩٧ ١٤٦.٢١٤ ١ ١٤٦.٢١٤ النوع
غير دالة 
 ً  إحصائيا

 ٠.٢٤٠ ٣٦٣.٣٩١ ٢ ٧٢٦.٧٨٣ قيمة الراتب
غير دالة 
 ً  إحصائيا
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غير دالة 
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  .االضطرابات السيكوسوماتيةنتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق في مجال : )١٨( جدول

تح م  التنظيم = ف
٢٥.٣٧٢  

اس م = حم
٢٣.١٢٥  

عبية م = الش
٢٦.١٩١  

اد م = الجھ
٢٨.٦٦٧  

  ............  .............  ...........  ..........  ٢٩.٩٦٩= فتح م
  ............  .............  ...........  *٦.٨٤٤  ٢٣.١٢٥= حماس م

  ............  .............  ٣.٠٦٦  ٣.٧٧٨  ٢٦.١٩١= الشعبية ومستقل م
  ............  ٣.٠٠٠  ٥.٥٤٢  ١.٣٠٢  ٢٨.٦٦٧= الجھاد م

اك فروق ابق أن ھن دول الس ن الج ح م ً يتض طرابات  ا ي االض ائية ف ة إحص ذات دالل
  .ىماتية بين فتح وحماس لصالح فتح ولم تتضح فروق بين التنظيمات األخرسوالسيكو

ين  روق ب اه الف ة اتج ذلك لمعرف طرابات ك اب واالض ال االكتئ ي مج اث ف ذكور واإلن ال
  :السيكوسوماتية قام الباحثان بحساب المتوسطات لكل منھما كما في الجداول التالية

  .متوسط درجات االكتئاب لكل من الذكور واإلناث:  )١٩(جدول 

  المجموع  الجھاد  الشعبية والمستقلون  حماس  فتح  البيان
  ٢٦.٩٠٠  ٢٥.٩٥٥  ٢٧.١٤١  ٢٩.٩٠٠  ٣٢.٧٣٣  ذكور
  ٢٦.٢٨٣  ٢٠.٨٠٠  ٢٢.١٤٢  ٢٤.٥٠٠  ٣٠.٦٤٧  إناث

  .متوسط درجات االضطرابات السيكوسوماتية لكل من الذكور واإلناث:  )٢٠(جدول 

  المجموع  الجھاد  الشعبية والمستقلون  حماس  فتح  البيان
  ٢٧.١٠٠  ٢٤.١٨٣  ٢٦.٥١٥  ٣١.١٣٣  ٣٥.٠٠٠  ذكور
  ٢٥.٩٣٣  ٢٠.٥٠٠  ١٨.٤٦٦  ٢٥.٥٠٠  ٢٨.٩٤١  إناث

اك فروق ابقة أن ھن داول الس ن الج ح م ً يتض اب  ا ن االكتئ ل م ي ك ائية ف ة إحص ذات دالل
ين  روق ب م تتضح ف تح ول تح وحماس لصالح تنظيم ف واالضطرابات السيكوسوماتية بين تنظيم ف

اث جاءت لصالح ، التنظيمات األخرى ذكور واإلن ين ال الين ب ذين المج كما تبين أن الفروق في ھ
  .التنظيمات الذكور في كافة

دم صرف  ة لع ية واالجتماعي ار النفس ات اآلث طات درج ي متوس روق ف ة الف ة دالل ولمعرف
ين متوسطات ) ت(تم التوصل إلى النتائج التالية وذلك بحساب قيمة ، رواتب الموظفين درجات ب

  :كما في الجدول التالي، كل من الذكور واإلناث
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دول  ا:  )٢١(ج ابية واالنحراف ة حسب المتوسطات الحس توى الدالل ة ت ومس ة وقيم ت المعياري
  .متغير النوع

  العدد  النوع  المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة. م  قيمة ت

غير دالة   ٠.٦٧٥  ٧.٣١٣  ٢٣.٢٠٠  ٦٠  ذكور  الوحدة النفسية
  ٧.٠٢٢  ٢٢.٣١٧  ٦٠  إناث  إحصائيا

الضغوط 
  النفسية

الة غير د  ١.٥٣٥  ٥.٩٦٢  ٣٢.٥١٧  ٦٠  ذكور
  ٤.٧٩٧  ٣٤.٠٣٣  ٦٠  إناث  إحصائيا

فقدان 
  االستمتاع

غير دالة   ٠.٧٧٩  ٦.٧٩٨  ٢٨.١٣٣  ٦٠  ذكور
  ٧.٢٦١  ٢٧.١٣٣  ٦٠  إناث  إحصائيا

غير دالة   ٠.١٩٤  ٦.٧٠٨  ٢٩.٩١٧  ٦٠  ذكور  القلق
  ٦.٤٧٢  ٣٠.١٥٠  ٦٠  إناث  إحصائيا

غير دالة   ٠.٤٦٧  ٦.٤٣٣  ٢١.٨٠٠  ٦٠  ذكور  فقدان المعنى
  ٦.٠٥٩  ٢١.٢٦٧  ٦٠  إناث  إحصائيا

غير دالة   ٠.٤٥١  ٧.٩٠٣  ٢٦.٩٠٠  ٦٠  ذكور  االكتئاب
  ٧.٠٦٤  ٢٦.٢٨٣  ٦٠  إناث  إحصائيا

االضطرابات 
 السيكوسوماتية

غير دالة   ٠.٧٥٣  ٨.٤٣١  ٢٧.١٠٠  ٦٠  ذكور
  ٨.٥٣٧  ٢٥.٩٣٣  ٦٠  إناث  إحصائيا

االتجاه نحو 
  الجريمة

د دالة عن  ٢.٤٨٤  ٧.٨٩٣  ٢١.٦٣٣  ٦٠  ذكور
  ٥.١١٩  ١٨.٦١٧  ٦٠  إناث  )٠.٠٥(

المجموع 
  الكلي

غير دالة   ٠.٧٣٤  ٤٤.٨٩٣  ٢١١.٢٠٠  ٦٠  ذكور
  ٣٦.٢١٦  ٢٠٥.٧٣٣  ٦٠  إناث  إحصائيا

عند  ٢.٠٢و  ٢.٧٠) = ٠.٠١(وعند مستوى داللة ) ٤٨(الجدولية عند درجة حرية ) ت(قيمة 
)٠.٠٥(.  

ة إحصائ روق دال ة يتضح من الجدول السابق عدم وجود ف ار النفسية واالجتماعي يا في اآلث
اث ذكور واإلن ين ال ث ، ب ةإحي ة  )ت( ن قيم ن قيم ل م وبة أق ع ) ت(المحس ي جمي ة ف الجدولي

اه نحو إحيث ، المجاالت ما عدا مجال االتجاه نحو الجريمة ن قيمة ت المحسوبة في مجال االتج
د مستوى) ت(وھي أعلى من قيمة ) ٢.٦٨٤(الجريمة بلغت  ة عن حيث تساوي ) ٠.٠١( الجدولي

ة ، )٢.٠٢(حيث تساوي ) ٠.٠٥(وعند مستوى ، )٢.٧٠( روق دال وھذه النتائج تشير إلى وجود ف
  .إحصائيا في مجال االتجاه نحو الجريمة وجاءت النتائج لصالح الذكور

اث في مجاالت الوحدة ويفسر الباحثان  ذكور واإلن ين ال ة إحصائيا ب روق دال عدم وجود ف
ية يةوالضغو، النفس اة، ط النفس تمتاع بالحي دان االس ق، وفق ى، والقل دان المعن ى الظروف ، وفق إل
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ه طيني بأكمل عب الفلس ھا الش ي يعيش عبة الت ا، الص ورا وإناث ع ، ذك ن أن المجتم رغم م ى ال وعل
حيث أن على الرجل أن يعمل ويكد ويثبت أنه قادر على ، الفلسطيني ال زال يعطي السيادة للرجل

وين أسرة هواإلن، تك ى زوجت ال عل ا دون االتك اق عليھ المرأة في المجتمع الفلسطيني ليست ، ف ف
ا ا وأوالدھ ى نفسھا، مطالبة بشكل أساسي باإلنفاق على زوجھ ى عل ل وحت ى ، ب ذه مطالب عل فھ

رأة أن ، إال أن الظروف القاسية التي يعيشھا الشعب الفلسطيني، الرجل تحقيقھا ى الم فرضت عل
وما يترتب عليه من آثار سلبية على ، جل في محاولة للتغلب على الفقرتقف جنبا إلى جنب مع الر

  .األسرة ككل

اون( وإذا كان من سمات الشعب الفلسطيني ه ) التع اون وأھميت ى التع درك معن ه بالفعل ي فإن
ه ة لمعانات ون، نتيج ه أن يك درك أن علي ى وي ان أم أنث را ك د ذك د الواح ائج ، كالجس ك نت د ذل ويؤي

ة) ١٩٦٧ ،حبيبي(دراسة  ا بالعائل ه ال يعيش ، التي بينت أن ھناك ارتباطا وثيق رد بأن إذ يحس الف
وھذا ) ٢٣٥ ،١٩٧٣ ،ياسين( ويشعر بااللتزام إزاء عائلته، وإنما يدين بالوالء العميق، لنفسه فقط

ي  روق ف ود ف دم وج رر ع ا يب االتم ذه المج ان ، ھ ر الباحث ا يفس ابكم ي االكتئ روق ف ، الف
ع الفلسطيني المعاش والتي جاءت لصالح الذكور ، سيكوسوماتيةواالضطرابات ال في ضوء الواق
ر من نصف إحيث ، في محافظات غزة ه أكث ن راتب الموظف في ظل الظروف الطبيعية ال يكفي

ي الموظفين يصنفون ضمن ، وأحيانا أقل من ذلك، الشھر لدرجة أنه يمكن القول بأن أكثر من ثلث
يرى أي جدوى فإن الموظف الذي ال يتقاضى راتبه ال  أخرىن ناحية وم، ھذا من ناحية، الفقراء

ذا العمل درك ، من وجوده في ھ ه ي اتفإن ه من واجب ا علي إن الراتب يظل ھو كل ، م الي ف وبالت
ه ه، حيات ي رجولت تطيع أن يلغ ل ال يس و كرج ي ، فھ ل األساس ه العائ ي خاصة ان ودوره األساس
ةفاإلنسان الفلسطيني ذو نفس ، لألسرة رفض الضيم والمھان ؤدي ، أبية ت د ي وعدم وجود راتب ق

دم رة والن اعر الحس ور مش ى ظھ ة، إل دام الثق عور بانع عورا ، والش بب ش د يس ا ق اطمم ، باإلحب
هوالعوز وسط ، واالحتياج، والحرمان دم الرضا، أھل ى شعور بع ؤدي إل ذا اإلحساس ي ى ، ھ وإل

اب ھذه المشاعر تجع، مزيد من الحزن والضيق والتوتر ل الموظف عرضة للوقوع فريسة لالكتئ
ا بخصوص ، واالضطرابات السيكوسوماتية اءت أم ي ج ة والت اه نحو الجريم ي االتج روق ف الف

م ، من وجھة نظر الباحثان فھي منطقية، لصالح الذكور ك أن الرجل ھو الراعي األول لمن ھ ذل
رھم ة وأوالد وغي ن زوج ه م ي كنف ة أن يحص، ف درك أن علي الي ي ة وبالت ل أو وظيف ى عم ل عل

ولھم اه من يع ه تج اء بالتزامات ى الوف ن عدم إو، يحصل من خاللھا على راتب أو أجر يساعده عل
ا وھو  ي يعيلھ صرف راتب الموظف يعني عجزه عن القيام بما عليه من التزامات نحو أسرته الت

ه، المسئول عنھا ا في أعماق قا، مما يجعله منھزم ر المجتمع مسئوال عن ش د ، ئهويعتب الي ق وبالت
ة  اب الجريم ى ارتك ه إل ا يدفع ع مم ذا المجتم د ھ دائي ض ل ع رد فع ف ك كل عني يتصرف بش

ة( للحصول على ما يساعده في كسب قوته وقوت أسرته وطن غرب الفقر في ال ا ) ف ك م د ذل ويؤي
دائل) ١٩٨٦ ،الفيل(يذكره حاجب  ل صور الب ا فينق ي حولھ ل الت  عن تجربة قبيلته البائسة والقبائ

ا  ة والسخط بكل م القھر والكراھي دان اإلحساس ب ذان يول ر وشظف العيش والل التي يفرزھا الفق
اتھم  ى مع زوج ا حت يحيط بالفرد فتكثر الھموم وتضعف الروابط الملتحمة ويصبح الرجال أغراب

  .)١٨٦ ص(مما يدفعھم إلى ارتكاب أبشع الجرائم للتخلص من ذل الفقر 
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ر والوال شك أن الجريمة وليدة ال دمتھا الفق يئة وفي مق حاجة وسوء ظروف االقتصادية الس
ة وال المادي راھيم( األح ذكر  )٦٢ ،١٩٧١ ،إب ان(وي وظفين ) ٢٥٢ص  ،١٩٨٧ ،العرق أن الم

ان ذا يعطيھم اإلحساس باألم إن ھ اد عن ، عندما يحصلون على راتب كل شھر ف م االبتع ومن ث
ال  نه يجعلھمفإ، أما عدم توفر المال لديھم، السلوك اإلجرامي يشعرون بأنھم محتاجين إلى ھذا الم

ھذه الديون قد تؤدي إلى الجريمة ، لسد مطالب الحياة اليومية الضرورية مما يدفعھم إلى االستدانة
روق ، كالسرقة أو الرشوة د جاءت الف زم ألسرته فق ا يل وفير م وبما أن الرجل ھو المسئول عن ت

  .أمر منطقيفي االتجاه نحو الجريمة لصالح الذكور 

ىنتائج التح : ثالثا روق   :قق من الفرض الثالث وينص عل ة إحصائية ال توجد ف ذات دالل
د مستوى  دم صرف رواتب ) ٠.٠٥(عن اھرة ع ة عن ظ ة الناجم ية واالجتماعي ار النفس ي اآلث ف

ل ، الموظفين ترجع إلى متغير قيمة الراتب ام الباحث باستخدام تحلي وللتحقق من صحة الفرض ق
  :لدرجات العينة موضع الدراسة والجدول التالي يبين ذلك one way Anovaاين األحادي التب

نتائج تحليل التباين األحادي وقيمة ف ومستوى داللتھا في اآلثار النفسية   :)٢٢(جدول 
  .واالجتماعية لعدم صرف الرواتب

  مصدر التباين  البيان
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

  متوسط 
  المربعات

  ة قيم
  ف

. م
  الداللة

دة 
وح
ال

ية
فس
الن

  

  ٣٨.٣٣٤  ٢  ٧٦.٦٦٨  بين المجموعات

٠.
٧٤
٦

  

غير دالة 
  ٥١.٣٧٩  ١١٧  ٦٠١١.٣٢٤  داخل المجموعات  إحصائيا

    ١١٩  ٦٠٧٨.٩٩٢  المجموع الكلي

ط 
غو
ض
ال

ية
فس
الن

  

  ١.٦٨٠  ٢  ٣.٣٥٩  بين المجموعات

٠.
٠٥
٦

  

غير دالة 
  ٣٠.٠٩٠  ١١٧  ٣٥٢٠.٥٦٦  داخل المجموعات  إحصائيا

    ١١٩  ٣٥٢٣.٩٢٥  المجموع الكلي
 

ن 
قدا
ف

ع 
متا
ست
اال

ياة
لح
  ٥٨.٢١٥  ٢  ١١٦.٤٢٩  بين المجموعاتبا

١.
١٨
٤

  

غير دالة 
  ٤٩.١٥٨  ١١٧  ٥٧٥١.٤٣٧  داخل المجموعات  إحصائيا

    ١١٩  ٥٨٦٧.٨٦٧  المجموع الكلي

ق
لقل
ا

  

  ٤.٨٥٧  ٢  ٩.٧١٣  بين المجموعات

٠.
١١
١

  

غير دالة 
  ٤٣.٧٥٤  ١١٧  ٥١١٨.١٥٣  مجموعاتداخل ال  إحصائيا

    ١١٩  ٥١٢٧.٨٦٧  المجموع الكلي

ن 
قدا
ف

ى 
عن
لم
ا

الة
مبا
ال
  ١٣.٨٥٨  ٢  ٢٧.٧١٦  بين المجموعاتوال

٠.
٣٥
٣

  

غير دالة 
  ٣٩.٢١٥  ١١٧  ٤٥٨٨.١٥٠  داخل المجموعات  إحصائيا

    ١١٩  ٤٦١٥.٨٦٧  المجموع الكلي



 "اآلثار النفسية واالجتماعية الناجمة عن عدم صرف الرواتب للموظفين بمحافظات غزة"ــ ــــــــــــــــــــ ٦٨٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(عة النجاح لألبحاث مجلة جام

  )٢٢(تابع جدول رقم ... 

  نمصدر التباي البيان
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

  متوسط 
  المربعات

  قيمة 
  ف

. م
  الداللة

ب
تئا
الك
ا

  

  ٤٧.٤٩٩  ٢  ٩٤.٩٩٧  بين المجموعات
٠.
٨٤
٩

  
غير دالة 
  إحصائيا

  ٥٥.٩٤٩  ١١٧  ٦٥٤٥.٩٩٥  داخل المجموعات

    ١١٩  ٦٦٤٠.٩٩٢  المجموع الكلي

 
ت 
ابا
طر
ض
اال

ية
وات
سم
كو
سي
ال

  

  ٣٠.٠٤٧  ٢  ٦٠.٠٩٤  بين المجموعات

٠.
٤١
٥

  

غير دالة 
  إحصائيا

  ٧٢.٤٢٦  ١١٧  ٨٤٧٣.٨٧٣  داخل المجموعات

    ١١٩  ٨٥٣٣.٩٦٧  المجموع الكلي

 
و 
نح

اه 
تج
اال

مة
ري
لج
ا

  

  ٥٨.٥٧٧  ٢  ١١٧.١٥٤  بين المجموعات

١.
٢٧
٤

  

غير دالة 
  إحصائيا

  ٤٥.٩٦٦  ١١٧  ٥٣٧٧.٩٧١  داخل المجموعات

    ١١٩  ٥٤٩٥.١٢٥  المجموع الكلي

ية
كل
 ال
جة
در
ال

ية 
فس
الن

ر 
آلثا
ل

  

  ٢٦٠.١٢٠  ٢  ٥٢٠.٢٣٩  بين المجموعات

٠.
١٥
٥

  

غير دالة 
  إحصائيا

  ١٦١٨.٠٤٠  ١١٧  ١٩٦٦٨١.٦٢٧  داخل المجموعات

    ١١٩  ١٩٧٢٠١.٨٦٧  المجموع الكلي

   ٣.٠٧) = ٠.٠٥(وعند مستوى داللة ) ١١٩.٢(الجدولية عند درجات حرية ) ف(قيمة 

    ٤.٧١) = ٠.٠١(وعند مستوى داللة ) ١١٩.٢(الجدولية عند درجات حرية ) ف(قيمة 

ين متوسطات درجات  ة إحصائية ب روق ذات دالل ه ال توجد ف يتضح من الجدول السابق أن
المحسوبة ) ف(ن قيمة إحيث ، أفراد عينة الدراسة في جميع المجاالت تعزى لمتغير قيمة الراتب

  .)٠.٠٥(مستوى الداللة وعند ) ٠.٠١(الجدولية عند مستوى الداللة ) ف(أقل من قيمة 

اة الفلسطينيين  ى حي ي تسيطر عل ويفسر الباحثان ھذه النتائج من خالل حالة الفقر العامة الت
ة عن عدم صرف ، بمحافظات غزة ة الناجم وأن عدم وجود فروق في اآلثار النفسية واالجتماعي

ك  أن كل موظف الرواتب تعزى لمتغير قيمة الراتب الذي يحصل عليه الموظف أمر منطقي ذل
ه  ا يحصل علي ى م اء عل و وأسرته بن ه ھ ه ومتطلبات ه وحيات ه يكيف نفس ى راتب فإن يحصل عل



 ٦٨٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرءوف الطالع، ومحمد عسلية

 ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رت فھي ال تكفي أصال لسد احتياجات األسرة في ظل  خاصة أن قيمة الراتب سواء قلت أو كث
  .الخ......وقود والغاز والكھرباء حالة الغالء في أسعار المواد التموينية األساسية وأسعار ال

دى  ھذا مما يؤدي إلى الشعور بعدم الرضا وإلى مزيد من األسى والحزن والضيق والتوتر ل
ا  در م ة الراتب بق كل الموظفين بغض النظر عن قيمة رواتبھم فليس المھم في نظر الموظف قيم
ي نظر  ب ف ة الرات ي ضرورة قيم ا ھ م م ية أوال ث ه األساس بع حاجات ه أن يش بة ل م بالنس و مھ ھ

رة أم صغيرة فالكل سواء  الموظف إذا ة كبي م تصرف الرواتب من األساس سواء كانت القيم ل
ة النفسية  خاصة الكل ال يوفر من راتبه شيء وكلما زادت مدة عدم صرف الرواتب زادت الحال
اة  تمتاع بالحي دان االس اب وفق ق واالكتئ واالجتماعية للموظفين سوءا فتزيد الضغوط النفسية والقل

  .العزلة االجتماعية واالضطرابات السيكوسوماتية ومن ثم االتجاه نحو الجريمةوفقدان المعنى و

ى:  ثالثا ع وينص عل ي نتائج التحقق من الفرض الراب ا يل روق  : م ة ال توجد ف ذات دالل
ة عن ظاھرة عدم صرف ) ٠.٠٥(إحصائية عند مستوى  ة الناجم ار النفسية واالجتماعي في اآلث

ام الباحث ، غير قيمة الميل التنظيميرواتب الموظفين ترجع إلى مت وللتحقق من صحة الفرض ق
  :باستخدام تحليل التباين األحادي لدرجات العينة موضع الدراسة والجدول التالي يبين ذلك

تائج تحليل التباين األحادي وقيمة ف ومستوى داللتھا في اآلثار النفسية ن  :)٢٣( جدول
  .واالجتماعية لعدم صرف الرواتب

  مصدر التباين  نالبيا
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
  ف

. م
  الداللة

دة 
وح
ال

ية
فس
الن

  

  ٩٤.٨٦٢  ٤  ٣٧٩.٤٤٩  بين المجموعات

١.
٩١
١

ة   
دال

ر 
غي

ئيا
صا
إح

  

  ٤٩.٦٤٠  ١١٥  ٥٧٠٨.٥٤٣  داخل المجموعات
    ١١٩  ٦٠٨٧.٩٩٢  المجموع الكلي

ط 
غو
ض
ال

ية
فس
الن

  

  ٦٥.٨٨٤  ٤  ٢٦٣.٥٣٤  بين المجموعات

٢.
٣٢
٤

ة   
دال

ر 
غي

ئيا
صا
إح

  

  ٢٨.٣٥١  ١١٥  ٣٢٦٠.٣٩١  داخل المجموعات
    ١١٩  ٣٥٢٣.٩٢٥  المجموع الكلي

 
ن 
قدا
ف

ع 
متا
ست
اال

ياة
لح
  ١٥٣.٥٢٥  ٤  ٦١٤.٠٩٩  بين المجموعاتبا

٣.
٣٦
١

  

 
د 
عن

ة 
دال

٠.
٠٥

  

  ٤٥.٦٨٥  ١١٥  ٥٢٥٣.٧٦٨  داخل المجموعات
    ١١٩  ٥٨٦٧.٨٦٧  المجموع الكلي

ال
ق
قل

  

  ١٤٥.٢٦٢  ٤  ٥٨١.٠٤٦  بين المجموعات

٣.
٦٧
٤

د   
عن

ة 
دال

٠.
٠١

  

  ٣٩.٥٣٨  ١١٥  ٤٥٤٦.٨٢١  داخل المجموعات
    ١١٩  ٥١٢٧.٨٦٧  المجموع الكلي
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(عة النجاح لألبحاث مجلة جام

  )٢٣(تابع جدول رقم ... 

  مصدر التباين  البيان
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
  ف

. م
  الداللة

ن 
قدا
ف

ى 
عن
لم
ا

مبا
ال
وال

  الة

  ٧.٣٥٦  ٤  ٢٩.٤٢٥  بين المجموعات
٠.
١٨
٤

ة   
دال

ر 
غي

ئيا
صا
إح

  

  ٣٩.٨٨٢  ١١٥  ٤٥٨٦.٤٤٢  داخل المجموعات
    ١١٩  ٤٦١٥.٨٦٧  المجموع الكلي

ب
تئا
الك
ا

  

  ١٩٢.٥٨٨  ٤  ٧٧٠.٣٥٣  بين المجموعات

٣.
٧٧
٣

د   
عن

ة 
دال

٠.
٠١

  

  ٥١.٠٤٩  ١١٥  ٥٨٧٠.٦٣٨  داخل المجموعات
    ١١٩  ٦٦٤٠.٩٩٢  المجموع الكلي

ت 
ابا
طر
ض
اال

ية
وات
سم
كو
سي
ال

  

  ١٩٤.٤٢٢  ٤  ٧٧٧.٦٦٨  بين المجموعات

٢.
٨٨
٣

د   
عن

ة 
دال

٠.
٠٥

  ٦٧.٤٤٦  ١١٥  ٧٧٥٦.٢٧٨  داخل المجموعات  

    ١١٩  ٨٥٣٣.٩٦٧  المجموع الكلي

 
و 
نح

اه 
تج
اال

مة
ري
لج
ا

  

  ٢٠٣.٤٩٩  ٤  ٨١٣.٩٩٧  بين المجموعات

٤.
٩٩
٩

د   
عن

ة 
دال

٠.
٠١

  ٤٠.٧٠٥  ١١٥  ٤٦٨١.١٢٨  داخل المجموعات  

    ١١٩  ٥٤٩٥.١٢٥  المجموع الكلي

 
ة 
كلي
 ال
جة
در
ال

ية
فس
الن

ر 
آلثا
ل

 

  ٥٠٢٧.٧٨٧  ٤  ٢٠١١١.١٤٧  بين المجموعات

٣.
٢٦
٥

د   
عن

ة 
دال

٠.
٠٥

  ١٥٣٩.٩١٩  ١١٥  ١٧٧٠٩٠.٧٢٠  داخل المجموعات  

    ١١٩  ١٩٧٢٠١.٨٦٧  المجموع الكلي

   ٣.٠٧) = ٠.٠٥(ى داللة وعند مستو) ١١٩.٢(الجدولية عند درجات حرية ) ف(قيمة 

    ٤.٧١) = ٠.٠١(وعند مستوى داللة ) ١١٩.٢(الجدولية عند درجات حرية ) ف(قيمة 

ين متوسطات درجات  ة إحصائية ب روق ذات دالل ه ال توجد ف يتضح من الجدول السابق أن
ية دة النفس االت الوح ي مج ة ف ة الدراس راد عين ية، أف اال، الضغوط النفس ى والالمب دان المعن ، ةفق

ب ة الرات ر قيم زى لمتغي ث ، تع ة إحي ة ) ف(ن قيم ن قيم ل م وبة أق د ) ف(المحس ة عن الجدولي
ة ) ٠.٠١(مستوى الداللة  ة إحصائيا في ، )٠.٠٥(وعند مستوى الدالل روق دال في حين توجد ف

اة تمتاع بالحي دان االس د مستوى ، واالضطرابات السيكوسوماتية، مجاالت فق ة عن والدرجة الكلي
ة  ق) ٠.٠٥(الدالل االت القل ي مج اب، وف ة ، واالكتئ توى الدالل د مس ة عن و الجريم اه نح واالتج

يفيه البعدي ) ٠.٠١( ار ش تعزى لمتغير التنظيم ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحثان باستخدام اختب
  : كما في الجداول التالية



 ٦٩١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرءوف الطالع، ومحمد عسلية

 ٢٠٠٧، )٣( ٢١المجلد ، )العلوم اإلنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الستمتاع بالحياةنتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق في مجال فقدان ا:  )٢٤(جدول 

  التنظيم
= فتح م

٣٠.٦٥٦  
= حماس م
٢٤.٨٤٤  

= الشعبية م
٢٧.٨٨١  

= م الجھاد
٢٧.٦٦٧  

  ..............  .............  ...........  ..........  ٣٠.٦٥٦= فتح م
  .............  .............  ...........  *٥.٨١٣  ٢٤.٨٤٤= حماس م

  ..............  .............  ٣.٠٤٠  ١.٥٤٥  ٢٧.٨٨١= م ومستقل الشعبية
  ..............  ١.٤٤٤  ٢.٨٢٣  ٢.٩٩٠  ٢٦.٦٥٧= م الجھاد

تمتاع  دان االس ة إحصائية في مجال فق روق ذات دالل يتضح من الجدول السابق أنه توجد ف
  .ولم توجد فروق بين التنظيمات األخرى، بالحياة بين فتح وحماس لصالح فتح

  .يفيه لمعرفة اتجاه الفروق في مجال القلقنتائج اختبار ش:  )٢٥(جدول 

  التنظيم
= فتح م

٣٣.٢٥٠  
= حماس م
٢٧.٣٧٥  

= الشعبية م
٢٩.٧٦٨  

= م الجھاد
٢٩.٣١٤  

  ..............  .............  ...........  ..........  ٣٣.٢٥٠= فتح م
  ..............  .............  ...........  *٥.٨٧٥  ٢٧.٣٧٥= حماس م
  ..............  .............  ٢.٣٩٣  ٣.٤٨٢  ٢٩.٧٦٨= م قلومست الشعبية
  ..............  ٠.٩٠٨  ١.٩٣٩  ٣.٩٣٦  ٢٩.٣١٤= م الجھاد

س ايتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق دالة إحصائيا في مجال القلق بين فتح وحم
  . ولم تتضح فروق بين التنظيمات األخرى، لصالح فتح

  .شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق في مجال االكتئابنتائج اختبار :  )٢٦(جدول 

  التنظيم
= فتح م

٣٠.٦٨٨  
= حماس م
٢٤.٣٤٤  

= الشعبية م
٢٥.٣٧٢  

= م الجھاد
٢٥.٨٠٠  

  ...............  .............  ...........  ..........  ٣٠.٦٨٨= فتح م
  ...............  .............  ...........  *٦.٣٤٤  ٢٤.٣٤٤= حماس م
  ...............  .............  ١.٠٢٩  ٥.٣١٦  ٢٥.٣٧٢= م ومستقل ةالشعبي
  ...............  ٠.٨٥٦  ١.٤٥٦  ٤.٦٨٨  ٢٥.٨٠٠= م الجھاد

يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق دالة إحصائيا في مجال االكتئاب بين فتح وحماس 
  . ولم تتضح فروق بين التنظيمات األخرى، لصالح فتح
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  .تائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق في مجال االضطرابات السيكوسوماتيةن  :)٢٧(جدول 

  التنظيم
= فتح م

٢٩.٩٦٩  
= حماس م
٢٣.١٢٥  

= الشعبية م
٢٦.١٩١  

= الجھاد م
٢٨.٦٦٧  

  ...............  ..............  ..........  ..........  ٢٩.٩٦٩= فتح م
  ...............  ..............  ..........  *٦.٨٤٤  ٢٣.١٢٥= حماس م
  ...............  ..............  ٣.٠٦٦  ٣.٧٧٨  ٢٦.١٩١= مومستقل  الشعبية
  ...............  ٣.٠٠٠  ٥.٥٤٢  ١.٣٠٢  ٢٨.٦٦٧= م الجھاد

يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق دالة إحصائيا في مجال القلق بين االضطرابات 
  .تتضح فروق بين التنظيمات األخرىولم ، السيكوسوماتية وحماس لصالح فتح

  .نتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق في مجال االتجاه نحو الجريمة  :)٢٨(جدول 

  التنظيم
= فتح م

٢٣.٠٠٠  
= حماس م
١٦.٦٥٦  

= الشعبية م
٢١.١٨٥  

= الجھاد م
١٧.٦٦٧  

  ...............  ..............  ..........  ..........  ٢٣.٠٠٠= فتح م
  ...............  ..............  ..........  *٦.٣٤٤  ١٦.٦٥٦= س محما

  ...............  ..............  *٤.٥٠١  ١.٨٤١  ٢١.١٨٥= م ومستقلالشعبية 
  ...............  ٣.١٤٨  ٢.٠١٠  ٣.٢٣٤  ١٧.٦٦٧= م الجھاد

ريمة بين يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق دالة إحصائيا في مجال االتجاه نحو الج
ولم تتضح فروق بين التنظيمات ، وبين حماس والشعبية لصالح الشعبية، فتح وحماس لصالح فتح

  . األخرى

  .نتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق في الدرجة الكلية للمقياس:  )٢٩(جدول 

  التنظيم
= فتح م

٢٢٧.٦٥٦  
= حماس م

١٩٢.٥٩٤  
 =الشعبية م

٢٠٦.٧٤٧  
= الجھاد م

٢٠٩.٠٠٠  
  ...........  ...........  ...........  ..........  ٢٢٧.٦٥٦= تح مف

  ...........  ...........  ...........  *٣٥.٠٦٣  ١٩٢.٥٩٤= حماس م
  ...........  ...........  ١٤.١٥٣  ٢٠.٩١٠  ٢٠٦.٧٤٧= م ومستقل الشعبية
  ...........  ١.٢٧٨  ١٦.٤٠٦  ١٨.٦٥٦  ٢٠٩.٠٠٠= م الجھاد

سابق أنه توجد فروق دالة إحصائيا في الدرجة الكلية بين فتح وحماس يتضح من الجدول ال
  . ولم تتضح فروق بين التنظيمات األخرى، لصالح فتح
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اة تمتاع بالحي دان االس ة في مجاالت فق روق دال ق، ويمكن تفسير وجود ف اب ، والقل واالكتئ
ام وھو  في ، وفي الدرجة الكلية لصالح تنظيم فتح، واالضطرابات السيكوسوماتية ضوء متغير ھ

ل التنظيمي ر المي ر إحيت ، متغي ون أكث ة الفلسطينية يميل لطة الوطني ي الس وظفين ف ن معظم الم
مضوا سنوات عديدة من أحيث يرون أنفسھم بعد أن ، خاصة موظفي األجھزة األمنية، لتنظيم فتح

وا وان ھناك متطلبات ضرورية علي، عمرھم في عملھم معتمدين على الراتب الشھري ھم أن يكمل
ا اء ، إنجازھ ا ضاعت ھب م كلھ نوات عملھ دھم وس ة جھ ل نھاي ب جع دم صرف الروات إال أن ع
ه، منثورا اه أنفسھم، حيث وقفوا في منتصف الطريق عاجزين عن استكمال ما عليھم القيام ب ، تج

اه أسرھم ة، وتج ذا من ناحي ة ، ھ اه حرك ل تج ديھم مي ذين ل ر من ال إن الكثي ة أخرى ف ومن ناحي
ات اقتصادية، سواء مادي، إما يحصلون على دعم من التنظيم، حماس تخفف ، أو في شكل معون

ام ، أو أنھم يضغطون على أنفسھم ويتعاطفون مع حركتھم، عنھم العبء نھم في االنتق ة م أو رغب
  .  نتيجة بعض السلبيات لبعض منتسبين ھذا التنظيم، من تنظيم فتح

اةوال شك أن ھذا اإلحساس يؤدي إلى  دم الرضا عن الحي ا، شعور بع تمتاع بھ ، وعدم االس
وفي الحقيقة أن عدم صرف ، واالكتئاب والقلق، والضيق والتوتر، وإلى مزيد من الحزن واألسى

رأة، الرواتب للموظفين ال يعني بالنسبة للفرد سواء كان رجل ال، أو ام تالك للم ه ، مجرد ام ولكن
ه، والمنتجة، ةالمخصب، في الواقع يعني الحياة الوافرة األموال يشع رغبات رد ب ه ، وأن الف وحاجات

  .وان يجعل أحالمه حقيقة واقعة، وحاجته إلى التعبير عن الذات، الضرورية

فإنھا تزيد من ، وبالنظر إلى طول المدة الزمنية لعدم صرف الرواتب وأثرھا على الموظفين
ذي ، وتجعلھم يعيشون في جو من التشاؤم، المعاناة اباألمر ال د من درجة االكتئ ق، يزي ، والقل

دم ، والوحدة النفسية، والالمباالة، وفقدان المعنى ي الشعور بع وال يعن فحرمان الشخص من األم
اط والفشل، الجدوى من وجوده في ھذه الحياة ا من اإلحساس باإلحب د ، فليس ھناك أكثر إيالم وق

ن، يفقد الرجل دوره في رئاسة األسرة د الطاعة م د يفق ا ق ه كم ة ، جانب زوجت ا يجعل العالق مم
تقرار ى االس ه إل ى التفكك من رب إل ة اق ل ، الزوجي ر المي ى متغي روق عل إذا كانت الف ا ف ومن ھن
ي، التنظيمي قد جاءت في ھذه الدراسة لصالح فتح ا زادت ، فھذا أمر طبيعي ومنطق ه كلم ك أن ذل

عورھم بأنه لم يبق لديھم ما لش، كلما تسرب اليأس إلى نفوس الموظفين، مدة عدم صرف الرواتب
وأنھم قد وصلوا إلى مرحلة أصبح فيھا التفكير في الراتب ھو الشغل ، يؤمن حياتھم وحياة أبنائھم

ل في ، الشاغل لھم ة والتي تتمث ة الحالي والذي ينعكس بدوره على التفكير في التمرد على الحكوم
اه نحو ا، ساحركة حم ال واالتج ى االقتت دفعھم إل د ي ذا ق اد مخرج من الضائقة وھ ة إليج لجريم

  . المالية التي يعيشون فيھا
  

  التوصيات

  :في ضوء ما تقدم توصي الدراسة الحالية بما يلي

ع - ة في التوزي اة العدال ا ، ضرورة إيجاد بدائل لسد الحاجات األساسية مع مراع وعدم ربطھ
   .بالجانب التنظيمي
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رورة  - ار ض ق بالحص ي المتعل اب السياس م الخط وح أن يتس ب بالوض رف الروات وص
  .والموضوعية

دوام  - ام ال ف أي ل تخفي اة مث عور بالمعان دة الش ن ح ف م ة للتخفي م بالمرون دائل تتس اد ب إيج
   .وتوفير المواصالت للتخفيف من النفقات، والدوام في أماكن سكناھم، للعاملين في األجھزة

  .تكاتف الجھود لحل األزمة بعيدا عن العصبوية التنظيميةضرورة  -

اه  - دولي للضغط في اتج ام اإلقليمي وال فك الحصار االقتصادي السعي إلى إثارة الرأي الع
  عن الشعب الفلسطيني

   .تقديم التوعية النفسية للموظفين وحثھم على التعاون والمشاركة الوجدانيةضرورة  -

ى ضرورة  - اعدھم عل م تس كنة لھ دائل مس ديم ب وظفين وتق ية للم ة السياس دوات للتوعي د ن عق
  .صول على بعض الحاجات الضروريةالح

  
  البحوث المقترحة

  :في ضوء ھذه الدراسة يطرح الباحث بعض المواضيع كبحوث مقترحة ومنھا

  .الضغوط النفسية وعالقتھا بعدم صرف رواتب الموظفين -

  .االغتراب وعالقته بظاھرة عدم صرف رواتب الموظفين -

  .العالقة بين عدم صرف الرواتب واالتجاه نحو التدين -

الصحة النفسية وعالقتھا بعدم صرف الرواتب دراسة مقارنة بين الموظفين الذين يتقاضون  -
  .  الرواتب وزمالئھم الذين لم يتقاضوا رواتب

  
  قائمة المراجع العربية واألجنبية

  .القاھرة، مكتبة النھضة المصرية .ة والمجتمعالجريم  .)١٩٥٨( .زكريا، إبراھيم -

  .القاھرة، مكتبة مصر .مشكلة الحياة  .)١٩٧١(. زكريا، إبراھيم -

  .القاھرة، مكتبة الخانجي .األمراض السيكوسسوماتية  .)١٩٨٤( .محمود، أبو النيل -

ة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة نحو "  .)٢٠٠٢(. عفيفة، أبو سخيلة - اتجاھات طلب
ا المشترك برنامج الدراسات الع، رسالة ماجستير  ".ا ببعض المتغيراتالجريمة وعالقتھ لي

  .القاھرة، مع جامعة عين شمس

 ،رام هللا .٦رقم، كتاب اإلحصاء السنوي  .)٠٥٢٠( .الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني -
  .فلسطين
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ةآفاق المسالة الفلسطينية ا  .)٢٠٠٦( .غازي، الصوراني -   .لسياسية واالقتصادية واالجتماعي
  .دمشق، مركز دراسات الغد العربي

ديلي - ر، الع ة  .)١٩٨٥( .ناص ي المملك ة ف زة الحكومي ي األجھ املين ف ع الع ة  دواف العربي
  .الرياض، معھد اإلدارة العامة، إدارة البحوث  .السعودية

الة   ".موظف غير القياديدراسة مقارنة في سيكولوجية ال"  .)١٩٨٧( .محمد، العرقان - رس
  .القاھرة، جامعة عين شمس، كلية اآلداب، نفسقسم علم ال، دكتوراه

ع نوري حمودي جم، حياته وما تبقى من شعره" .)١٩٨٦( .حاجب الفيل بن ذبيان، المازني -
  .٢٠٧ -١٧٦  .العراق  .)١(١٥  .مجلة المورد  ".القيس

طيني  - ز الفلس انالمرك وق اإلنس ول  .)٢٠٠٦(  .لحق ر ح زة"تقري اع غ ي قط ر ف   ".الفق
  .فلسطين، غزة، منشورات المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

نكالوي - د، ال حاتةو .أحم ري، ش رد   .)١٩٨٨( .فك ايا الف اع وقض م االجتم ععل   .والمجتم
  .فلسطين، ام هللار .مطابع منصور

افظ - د الف، ح ل عب احنبي زح  .)١٩٩٨( .ت وس ق ول وق و الھ ى أو دلي  .أب ذكي إل ب ال ل الطال
  .القاھرة، مكتبة زھراء الشرق . البحث العلمي

ي - رة من ، حبيب ينأمي يد، ياس ذ .)١٩٩٣( .الس ين صورة ال ة ب وم الشخصية العربي ات ومفھ
  .القاھرة، مكتبة مدبولي  .اآلخر

المة - ة، س كر .ممدوح د هللا، وعس ي  .)١٩٩٢( .عب نفس اإلكلينيك م ال و   .عل ة األنجل مكتب
  .القاھرة .المصرية

تعلممظاھر اإلحباط النات"  .)١٩٩٧( .وليد، سليمان - دى الشباب الم ة ل  راسةد، ج عن البطال
ات الشخصية الة ماجس  ".مقارنة في دينامي نفس، تيررس م ال ة اآلداب، قسم عل ة ، كلي جامع

  .القاھرة، مسعين ش

ين اإلنسان والحضارةجدل، الفلسفة واإلنسان  .)١٩٩٦( .فيصل، عباس - ة ب ة العالق دار   .ي
  .بيروت .الفكر العربي

  .القاھرة .الشرق دار نھضة  .علم االجتماع المھني .)١٩٨٦( .دانزي، عبد الباقي -

اح - د الفت ا، عب ية  .)١٩٧٢( .كاميلي وح والشخص توى الطم ة ال  .مس ةمكتب اھرة الحديث  .ق
  .القاھرة

ال - د المتع ة"  .)١٩٩٠( .صالح، عب ة للبطال ار االجتماعي ؤتمر نق  ".اآلث ين م ة المھندس اب
  .القاھرة .حول مشكلة البطالة
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