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 البحث ملخص

كر في قوانين نحو التقاعد المب في القطاع العام إتجاهات الموظفين المدنييندراسة  الى البحث هذا يهدف
 تم حيثاستبانة  450 الدراسة وعينةموظف/ة  30,604 الدراسة مجتمع بلغو  ،التقاعد الفلسطينية

 التحليل برنامج باستخدام البيانات تحليل وتم ,%87.3 استجابة بمعدل أي 393 واسترداد همتوزيع
 .SPSS اإلحصائي

 :يلي فيما البحث نتائج أهم تمثلت وقد

يوجد عدد كبير من الموظفين يرون أن التقاعد المبكر يحل مشكلة الخريجين ويعمل على زيادة عدد  -1
 الوظائف الشاغرة.

 توجه غالبية الموظفين نحو التقاعد المبكر من أجل رعاية أسرهم. 2-

لتقدير جهودهم من قبل زمالئهم الموظفين, ولشعورهم  عدم رغبة الموظفين بالتقاعد المبكر وذلك 3-
 بالقيمة االجتماعية وهم بالوظيفة.

 ن النشاط الجسدى.ويرى غالبية الموظفين ان البقاء بالوظيفة يحافظ على صحة الموظف و يزيد م -4

 عام يزيد من التكاليف المالية للدولة . 60غالبية الموظفين يرون ان زيادة سن التقاعد ألكثر من  -5

 يفضل غالبية الموظفين التوجه نحو التقاعد المبكر في حالة وجود مزايا تشجع على التقاعد. -6

 ومن أهم التوصيات:

 ظيفية وكوسيلة للتخفيف من حدة البطالة.تفعيل التقاعد المبكر إلتاحة الفرص الو  -1

ان يتم وضع حد أدنى لمعاش المتقاعدين مبكرًا بسبب الغالء المعيشي وكنوع من التشجيع على  -2
 التقاعد المبكر.

 , والعمل على ارضائهم.والصحية والنفسية والوظيفية والمادية االجتماعية الموظفين بأوضاع االهتمام  3-
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Abstract 
 
This research aims to study Attitudes of Civil Employees in Public Sector 
Towards Early Retirement in the Palestinian Pension Laws.Number of 
respondents was 30,604. Study sample 450. A total of 450 questionnaires were 
distributed, and 393 valid questionnaires were collected with response rate of 
87.3%. Data analysis was done by using SPSS. 
 
The most important findings of the research are: 
1- There is a large number of employees believe that early retirement solves the 
problem of graduates and lead to increase the number of vacancies. 
2- The majority of staff directed towards early retirement in order to care for 
their families. 
3- Unwillingness of employees to retire early because of respect their efforts by 
their fellow employees, and their sense of social value in the job. 
4- The majority of employees believe that stay in the job maintains the 
employee's health and increase physical activity. 
5- The majority of employees believe that the increase in the retirement age for 
more than 60 years increases the financial costs to the government. 
6- The majority of employees want to retire early when there are advantages to 
encourage retirement. 
 
The most important recommendations are: 
1-Activating early retirement to Increasing job opportunities, and a way to 
alleviate unemployment. 
2-Establishing a minimum pension of retired early because of High cost of 
living, and a kind of encouragement for early retirement. 
3-intrest about employees situations, Social, financial, functional, psychological 
and health, and satsify them. 
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 األولالفصل 
 اإلطار العام للدراسة

 

 مقدمة عامة أواًل:

 ثانيًا: مشكلة الدراسة

 متغيرات الدراسة ثالثًا:

 فرضيات الدراسة :رابعاً 

 الدراسةأهداف  خامسًا:

 أهمية الدراسة سادسًا:

 مصطلحات الدراسة سابعًا:
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 -: قدمةم

يعد موضوع التقاعد من المواضيع الرئيسية التي تشغل بال العديد من الجهات, كما وينبثق عنه نظام  
"التقاعد المبكر" وهو يختلف عن نظام التقاعد العادي بحيث يستطيع المستفيد ان يتقاعد قبل بلوغه السن 

 القانوني للتقاعد ولكن بشرط بلوغ عدد معين من سنوات الخدمة.  

محور اهتمام القيادة الفلسطينية والمسئولين حيث يعتبر من  موضوع "التقاعد المبكر" بحوأصكما  
المواضيع االولى الحائزة علي اهتمام الحكومة الفلسطينية الحالية لما لهذا الموضوع من اهمية كبيرة في 

 حل مشكلة الموظفين المختلف عليها من قبل المسئولون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويعتبر موضوع التقاعد المبكر جزأ من الخطط االستراتيجية التي تساعد علي حل العديد من المشاكل  
موضوع التقاعد المبكر من المواضيع المهمة المطروحة علي  , كما ويعتبرالمالية و االجتماعية وغيرها

المطيري & )اإلدارية  المستوى العالمي والداخلي والتي تؤثر علي االوضاع االقتصادية, االجتماعية و
 . (2005ضيف, 

 واسعة شريحة اهتمام على ويستحوذ الجنسين من الكثيرين يراود أصبح بحيث ايجابياته له المبكر والتقاعد
 ويشعر العمر منتصف في وهو بحياته يتمتع الموظف يجعل السن هذه في المتقاعد ألن المجتمع، من
 تقاعدي براتب ويحظى وظيفي ارتباط أي بدون  حياته يمارس العمل بروتوكوالت من طليق حر أنهب

 (.2007 الحميد،( مناسب
اعادة هيكلة  "الخصخصة,وقد نشرت بعض الدراسات المتعلقة بالعوامل المؤثرة علي التقاعد المبكر  

فع الشخصية والعوامل االدارية, والدوا وعدم وجود مستقبل وظيفي, المنظمات وانخفاض العوائد المادية,
كما  ,والطبيعية الموجودة في بيئة العمل كعوامل اساسية ومؤثرة في التقاعد المبكر الصحية, االجتماعية,

لنفسية لها اثر لتوجه الموظفين نحو التقاعد وأوردت بعض الدراسات ان ضغوط العمل والوحدة ا
 .(2013مشرف., ; 2013علي, )المبكر

وتأتي هذه الدراسة للتعرف علي "إتجاهات الموظفين المدنيين نحو التقاعد المبكر في قوانين التقاعد  
 الفلسطينية.

 -الدراسة : مشكلة

 الباحثين في مجال االدارة وخبراء تنمية الموارد البشرية,اصبح التقاعد المبكر موضوعًا يستأثر باهتمام  
ومن المالحظ ان هناك  نظرا لما ينطوي عليه التقاعد المبكر من عوامل اقتصادية, نفسية واجتماعية,
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اهتمامًا من قبل العديد من المفكرين في مجال االدارة بدراسة الموضوعات ذات الصلة بموضوع التقاعد 
طحيح., ; 2009الفوطة, القحطاني،) ت المتحدة االمريكية وأوروبا وباقي دول العالمالمبكر في الواليا

2013). 

وهناك بعض الدول الداعمة للتقاعد المبكر حيث تعتبره بعض الدول بانه المنقذ من موضوع البطالة  
الكوادر ك وتوفير الفرص الوظيفية, ودول أخرى تعتبره هدرًا للكوادر البشرية المدربة من خالل هروب تل

إلى أن عددا من الدول قامت برفع سن التقاعد، حيث أقرت  ويجدر اإلشارة, إلي فرص افضل وترك العمل
 65بدال من  67سنة، وكذلك رفعت اليونان سن التقاعد إلى  62سنة إلى  60فرنسا رفع سن التقاعد من 

سنة ميالدية  58سنة هجرية ما يعادل  60سن التقاعد بالسعودية يعد األقل عالميا حيث يقدر بينما  ,سنة
 (2014)مشخص , .فقط

 .سن التقاعد في بعض دول العالمالتالي  (1/1)ويوضح الجدول

 
 (16/02/2016)الموقع اإللكتروني:جريدة الرياض, تاريخ الوصول:
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ويرجع هذا  ,عام 60وهو علي العكس تمامًا ما يحدث في فلسطين حيث يبلغ سن التقاعد القانوني فيها 
االمر إلي ارتفاع فاتورة الرواتب للموظفين الفلسطينيين حيث بلغ اجمالي المصروفات المتعلقة باالجور 

 275مليون دوالر شهريًا وهو ما يشكل أكثر من نص موازنة السلطة الفلسطينية والمقدرة بـ 150والرواتب 
 (.2014المالية, وزارة يزانية )مليون دوالر شهريًا والتي تعاني اصاًل من عجز دائم في الم

وبغض , ابعاد تمس المواطن بصورة مباشرة ويعتبر موضوع التقاعد المبكر من المواضيع التي لها عدة
النظر عن تباين آراء تلك الدول في النظر لموضوع التقاعد المبكر, يتساءل كثيرون ماذا يمكن ان يقدم 

يثير اهتمام كثير من المسئولين في فلسطين لما يوفره هذا لذلك بدأ موضوع التقاعد المبكر  ,هذا النظام
ما هي إتجاهات وعليه يبقى السؤل " ,  التوجه حيال الكثير من القضايا التي تمس مصلحة المواطن

 ؟ " الموظفين المدنيين نحو التقاعد المبكر في قوانين التقاعد الفلسطينية

 (1/1شكل)-: الدراسة متغيرات

 
 -الدراسة :فرضيات 

للحالة االجتماعية في اتجاه  (α ≤ 0.05عند مستوى )يوجد دور مهم ذو داللة إحصائية -1
 .الموظفين نحو التقاعد المبكر

 التقاعد المبكر

 (المتغير التابع)

 الحالة الصحية للمتقاعد

 الحالة الجتماعية للمتقاعد

 التكلفة الجمالية من ميزانية الدولة

 مالئمة القوانين

 نسبة المعاش

 المتغيرات الشخصية

الجنس و العمر والمؤهل العلمي وسنوات )
 الخبرة
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للحالة الصحية في اتجاه الموظفين   (α ≤ 0.05)عند مستوى يوجد دور مهم ذو داللة إحصائية -2
 .نحو التقاعد المبكر

للتكلفة اإلجمالية من ميزانية الدولة  (α ≤ 0.05)عند مستوى يوجد دور مهم ذو داللة إحصائية -3
 .في اتجاه الموظفين نحو التقاعد المبكر

لنسبة المعاش في اتجاه الموظفين   (α ≤ 0.05)عند مستوى يوجد دور مهم ذو داللة إحصائية -4
 نحو التقاعد المبكر.

لمالئمة القوانين في اتجاه الموظفين  (α ≤ 0.05)عند مستوى يوجد دور مهم ذو داللة إحصائية -5
 نحو التقاعد المبكر.

( بين متوسطات آراء المبحوثين حول α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )6-
تعزى  قوانين التقاعد الفلسطينيةاتجاهات الموظفين المدنيين في القطاع العام نحو التقاعد المبكر في 

الجنس, العمر, المؤهل العلمي, المسمى الوظيفي, عدد سنوات الخدمة, الشخصية ) المتغيراتإلى 
 (.الحالة الصحية, الحالة االجتماعية

 -: الدراسة أهداف

 تسليط الضوء علي مفهوم "التقاعد" و"التقاعد المبكر" في قانون التقاعد الفلسطيني.-1

 التعرف علي عدد الوظائف التي يمكن ان تتوفر بسبب "التقاعد المبكر".2-

 التعرف علي رغبة الموظفين المدنيين نحو التقاعد المبكر.-3

التعرف علي اتجاهات الموظفين المدنيين نحو العوامل المؤثرة في رغبتهم أو عدم رغبتهم في 4-
 "التقاعد المبكر".

 .ت التي من الممكن ان تفيد المسئولين حول التقاعد المبكرتقديم بعض المقتراحات والتوصيا5-

 -الدراسة : أهمية

 -ذات اهمية للعديد من لجهات ومن ضمنها التالي:ع ان توفر هذه الدراسة معلومات ومن المتوق 
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 للحكومة الفلسطينيةأهمية الدراسة 1-

من المتوقع ان تزود هذه الدراسة بمعلومات للحكومة عن اتجاهات الموظفين نحو التقاعد المبكر  
واالستفادة من هذا الموضوع في حل العديد من االشكاليات المتعلقة بموضوع البطالة والعجز في الموازنة 

 السنوية. 

 لهيئة التقاعد الفلسطينيةأهمية الدراسة 2-

معرفة توجهات الموظفين المدنيين نحو التقاعد المبكر والعوامل المؤثرة علي التقاعد باكرًا والذي قد  
يساعد الهيئة في تعديل بعض المواد في القانون ليتناسب مع مصالح الهيئة أو اتخاذ اجراءات اخرى 

 .ي المصاريفمتعلقة بأمور االستثمارات لما يترتب علي موضوع التقاعد المبكر من زيادة ف

 أهمية الدراسة للباحث3-

هذه الدراسة طريق للباحث لنيل درجة الماجستير وكذلك تعتبر صقل لخبرات الباحث سواء االكاديمية او 
وهي طريق لربط المجال العملي بالجانب العلمي وتطبيقه علي ارض الواقع من خالل دراسة  ,العملية

     اتجاهات الموظفين المدنيين نحو التقاعد المبكر,ومن ثم تقديم المقترحات والتوصيات.  

 -:تعريفاتمصطلحات و 

  (2005الفلسطينية,  ئعالوقا).الموظف الذي يحال علي التقاعد وفقا الحكام القانون  المتقاعد/

كل من عين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيالت الوظائف المدنية  الموظف/
او العسكرية علي موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيا كانت طبيعة تلك الوظيفة او مساهما او أي مستخدم 

 (1999, قانون التامين والمعاشات)اخر نصت القوانين واالنظمة علي انه خاضع لقانون التقاعد العام.

سعدا هو موقف الفرد من موضوع معين أو شيء ما، وهذا الموقف قد يكون سلبيًا أو ايجابيًا )/االتجاه
،2014) 

 (2015, قانون التقاعد العام)"هيئة التقاعد الفلسطينية" المنشأة بموجب هذا القانون. الهيئة/

 (2005الفلسطينية,  الوقائع) مجلس وزراء السلطة الوطنية. الحكومة/
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يشمل موظفي القطاع المدني ومنتسبي قوى االمن الفلسطيي بما في ذلك موظفي منظمة  القطاع العام/
التحرير الفلسطينية الذين لديهم مسئوليات في الخارج والتي تدفع رواتبهم من موازنة السلطة 

 (1999, قانون التامين والمعاشات) الوطنية,شريطة ان ال ينتفعوا من نظام تقاعد حكومي آخر.
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 الثانيالفصل 
 اإلطار النظري 

 
 
 

 المعاش التقاعدي. التقاعد المبكر, تعريف التقاعد, المبحث األول:
 

 مراحل تطور نظام الضمان اإلجتماعي. :الثانيالمبحث 
 

 نبذة عن هيئة التقاعد الفلسطينية. :الثالثالمبحث 
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 :تعريف التقاعد , التقاعد المبكر , المعاش التقاعديالمبحث األول
بــــين تناول هــــذا المبحــــث عــــدة تعريفــــات خاصــــة بالتقاعــــد والتــــى مــــن خاللهــــا يمكــــن الفصــــل والتمييــــز ســــي

كمــــــا وتــــــم تعريــــــف كــــــاًل مــــــن المصــــــطلحات الســــــابقة   ,, المعــــــاش التقاعــــــدي ""التقاعــــــد, التقاعــــــد المبكــــــر
جرائيًا.   إصالحيًا وا 

 
 أواًل : تعريف التقاعد

 :للتقاعد االصطالحي التعريف1- 
 وقد تعدد تعريف التقاعد في جميع البلدان وأذكر منها التالي:

 عنــــد اســــتحقاق المعــــاش التقاعــــدي فــــأن المحــــدد الرئيســــي لحســــاب تكلفــــة المعــــاش التقاعــــدي هــــو ســــن-أ
ــــــديره مقــــــدمًا التقاعــــــد او ســــــن اســــــتحقاق المعــــــاش ــــــتم تق ــــــغ معــــــروف القيمــــــة ي ــــــه مبل , ويعــــــرف ايضــــــًا بأن

 (2002االجتماعي, ية للضمان لجمعية الدولا) .يستحق عند بلوغ سن التقاعد
 
التقاعـــــد الـــــذي يختلـــــف بـــــاختالف التشـــــريعات وبـــــاختالف عـــــدم القـــــدرة علـــــى العمـــــل عنـــــد بلـــــوغ ســـــن -ب

, كمـــــــا دخـــــــل تعويضـــــــي يهـــــــدف الـــــــى تغطيـــــــة حاجيـــــــات المتقاعـــــــد المعيشـــــــيةويعـــــــرف أيضـــــــًا  , الجـــــــنس
 وتختلـفالعمـل  علـى قدرتـه عـدم فيهـا يفتـرض التقاعـد التـي سـن عليـه المـؤمن بلـوغوعـرف أيضـًا ب

منظمــة  ( .الرجــال عنــد عنهــا نســاءال عنــد التقاعــد ســن وتقــل التشــريعات بــاختالف التقاعــد ســن
 (2012العمل العربية, 

 

هـــــو انتقـــــال الفـــــرد مـــــن مرحلـــــة العمـــــل المتواصـــــل إلـــــى مرحلـــــة تتســـــم بالراحـــــة والهـــــدوء, وهـــــو ايضـــــًا  -ت
ــــالي  عمليــــة إجتماعيــــة تتضــــمن تخلــــي الفــــرد اختياريــــًا أو اجباريــــًا عــــن عمــــل يقــــوم بــــه معظــــم عمــــره وبالت

المجتمــــع وتحولــــه إلــــى اإلعتمــــاد جزئيــــًا علــــى األقــــل علــــى نظــــام معــــين انســــحابه مــــن القــــوى العاملــــة فــــي 
, حيــــــــث يحــــــــل المعـــــــاش محــــــــل األجــــــــر )غريــــــــب ,  للكفايـــــــة الماديــــــــة هــــــــو نظــــــــام التـــــــأمين االجتمــــــــاعي

2002) 
 فيهـا الفـرد يكـون  التـي الحالـة بأنـه  (Atchley)أتشـلي تعريـف هـو للتقاعـد تعريـف أشـهر ولعـل-ج

 األقـل مـن علـى دخلـه مـن جـزء ويكـون  المعتـادة، الـدوام سـاعات مـن أقـل ليعمـل مختـاًرا أو مرغًمـا
 (Atchley ,1976 الخدمة ) في سنوات نتيجة اكتسبه التقاعد معاش

ـــــغ  حكـــــومي هـــــو أي موظـــــف -د ـــــانوني عامـــــًا  60بل حســـــب القـــــانون الفلســـــطيني, مـــــع مراعـــــاة الســـــن الق
 (.5102و" المؤسسات األهلية ")القانون العام,   "حكوميالغير القطاع " مؤسسات  في للتقاعد
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ـــــك  ويســـــتنتج الباحـــــث ـــــات الســـــابقة وجـــــود عامـــــل مشـــــترك رغـــــم إخـــــتالف وتعـــــدد تل مـــــن خـــــالل التعريف
ـــــع التعريفـــــات ال ســـــابقة التعريفـــــات ويتمحـــــور هـــــذا العامـــــل حـــــول ســـــنوات الخدمـــــة للمتقاعـــــد إذ تتفـــــق جمي

غيــــر أن هنــــاك إخــــتالف فــــي تعريــــف  ,بضــــرورة بلــــوغ ســــن معــــين حســــب مــــا هــــو معمــــول بــــه بكــــل دولــــة
تشــــــيلي للتقاعــــــد, حيــــــث ينبــــــع هــــــذا اإلخــــــتالف فــــــي مســــــألة اشــــــتراطه العمــــــل ســــــاعات أقــــــل مــــــن العمــــــل 

   المعتاد, وهذا ليس واقعيًا فربما بعض المتقاعدين يعملون ساعات أكثر من العمل المعتاد.
 

 :للتقاعد اإلجرائي التعريف2-
أصـــــبح باإلمكـــــان تعريـــــف "التقاعـــــد" علـــــى أنـــــه "بلـــــوغ الموظـــــف  ومـــــن خـــــالل قراءتـــــي للتعريفـــــات الســـــابقة

ــــي العمــــل ممــــا يلزمــــه الخــــروج  ــــة أو عــــدم المقــــدرة عل الســــن اإلجبــــاري للتقاعــــد حســــب تشــــريعات كــــل دول
قصــــرًا مــــن العمــــل, ولــــيس شــــرطًا علــــي التقاعــــد ان يكــــون اجباريــــا ففــــي بعــــض الحــــاالت يكــــون طوعيــــا 

 وهو ما يعرف بـ"التقاعد المبكر أو الطوعي". اذا بلغ السن والعمر المسموح به للتقاعد
 

 -مبكر: ثانيًا: تعريف التقاعد
 التعريف اإلصطالحي "للتقاعد المبكر": 1-

 حيث تعدد تعريف التقاعد المبكر وأذكر منها :
 ( 2003)الندوة العربية,.للتقاعد المحدد السن قبل العامل تقاعد-أ
 هـذا يسـمح بموجبـه والـذي اإللزامـي التقاعـد سـن مـن األدنـى السـن هـو المبكـر التقاعـد سـن-ب

 المسـاهمات مـن واالسـتفادة تقاعـدي راتـب علـى والحصـول التقاعـد إلـى الخـروج للموظـف القـانون 
 (2005)قانون التقاعد العام,.األخرى  المنافع و التقاعدية العوائد و والحصص

صــــــرفه علــــــى مــــــدى تــــــرك الوظيفــــــة برغبــــــة شخصــــــية مــــــع اســــــتحقاق نظــــــامي لمعــــــاش شــــــهري يــــــتم  -ج
 (2003)السلطان,طالب,.الحياة للمتقاعد وللمستحقين من الورثة بعد وفاته

 بالرغبـة الموظـف بهـا يشـعر التـي الشخصـية بالحالـة خاصـة ظـاهرةعبـارة عـن  المبكـر التقاعـد-ح
 أو اجتماعيـة أو إداريـة أو مهنيـة عوامـل نتيجـةبمهنتـه  القيـام مـن اإلعفـاء علـى الحصـول فـي

 بطلـب التقـدم عنـد الصـحية الحالـة أو الخدمـة مـدة أو العمـر عـن النظـر وبصـرف ، شخصـية
 (2007)العماري ,.اإلعفاء

ويســـــتنتج الباحـــــث مـــــن التعريفـــــات الســـــابقة ان "التقاعـــــد المبكـــــر" هـــــو بلـــــوغ الموظـــــف الحـــــد االدنـــــي مـــــن 
ــــه إلســــتحقاق  ــــف تلــــك المعــــايير تقاعــــدي المعــــاش الســــنوات الخدمــــة  والســــن المســــموح ب  بــــفختالفوتختل

 الجنس.
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 التعريف اإلجرائي "للتقاعد المبكر":-2
 من خالل قراءتي للقانون الفلسطيني في موضوع التقاعد المبكر أنه :

أو خدمــــــة  اً عامـــــ 55بلــــــغ مـــــن العمـــــر ســـــنة و  20خـــــدم  فــــــي حـــــالموظـــــف ان يتقاعـــــد مبكـــــرا  ال بفمكـــــان
ـــــــغ عمـــــــرهســـــــنة  25 ـــــــهعامـــــــاً  50 وبل ـــــــى التقاعـــــــد المبكـــــــر , بفمكان ويمكـــــــن للموظفـــــــة ان , الحصـــــــول عل

 وعمرهـــــاســـــنة  20أو خدمـــــة  اً عامـــــ 55 وبلغـــــت مـــــن العمـــــرســـــنة  15خـــــدمت  فـــــي خـــــالتتقاعـــــد مبكـــــرا  
  الحصول على التقاعد المبكر. بفمكانهاعامًا  50
 

 : التقاعدي المعاش تعريف :ثالثاً 
 ":للمعاش التقاعديالتعريف اإلصطالحي " 1-
 يعنـي الـذي االصـطالح الشـائع هـو و ) المعـاش ( بالمسـميات بـدءً  والمصـطلحات المفـاهيم تتعـدد
 .ذاته المضمون  بقاء مع ) التقاعدي الراتب(   به
خلف هللا تحقه الموظـــــــف بســـــــبب انتهـــــــاء خدماتـــــــه.)المبلـــــــغ الـــــــذي يســـــــ بالراتـــــــب التقاعـــــــدي يقصـــــــد إذ-أ

2012.) 
يعــــــرف الراتــــــب التقاعــــــدي فــــــي القــــــانون الفلســــــطيني بانــــــه عبــــــارة عــــــن قيمــــــة ماليــــــة تــــــدفع للموظــــــف -ب

 . (1999 ,قانون التامين والمعاشات)الحكومي او غير الحكومي شهريا. 
هــــــو عبـــــــارة عـــــــن الراتــــــب الـــــــذي يســـــــتحقه  الموظــــــف عنـــــــد التقاعـــــــد المبكــــــر, الشـــــــيخوخة, او الوفـــــــاة -ج

 (.2010 االردني , القانون ). الناشئة عن اصابة العمل
 ":للمعاش التقاعديالتعريف اإلجرائي "-2

مــــن خــــالل الســــابق "المعــــاش التقاعــــدي" هــــو الراتــــب الشــــهري الــــذي يحصــــل عليــــه الموظــــف بعــــد إنتهــــاء 
 خدمته في جميع جهات التشغيل بشرط بلوغ سنوات خدمة محددة معمول بها في كل دولة.
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 -مراحل تطور نظام الضمان اإلجتماعي: :الثانيالمبحث 
 

 :عالمياً  التقاعد أنظمة تطورأواًل: 
ــــرن التاســــع عشــــر, ــــة الق ــــي نهاي ــــة والتــــي  تطــــورت انظمــــة التقاعــــد ف ــــت تســــود  االفكــــار الليبرالي ــــث كان حي

 لفئــــــات مــــــن المــــــوظفين )العســــــكريين, يتحــــــث علــــــى المبــــــادرة الفرديــــــة ليضــــــمن الشــــــخص دخــــــل تقاعــــــد
 (2003)الندوة العربية ,  البحار(.  عمال المناجم, عمال

كــــــان للثــــــورة الفرنســــــية دور عظــــــيم فــــــي احــــــداث تطــــــورات فــــــي انظمــــــة التقاعــــــد فقــــــد عملــــــت علــــــى مــــــنح 
ـــــــــــوانين رئيســـــــــــية وهي: ـــــــــــة ق ـــــــــــا فاصـــــــــــدرت ثالث ـــــــــــة بعـــــــــــض المزاي ـــــــــــة العمالي ـــــــــــي الطبق ـــــــــــانون االول ف الق

 م16/07/1884القـــــــانون الثـــــــاني فـــــــي و  يعمـــــــل علـــــــى تنظـــــــيم التـــــــأمين ضـــــــد المـــــــرض م15/05/1883
ــــــــث فــــــــي و  يــــــــنظم التــــــــأمين ضــــــــد اصــــــــابة العمــــــــل يــــــــنظم التــــــــأمين ضــــــــد  م30/06/1889القــــــــانون الثال

ــــــث  الشــــــيخزخة والعجــــــز ــــــل المستشــــــار االحي ــــــوانين مــــــن قب ــــــم اصــــــدار هــــــذه الق ــــــذي لت مــــــاني بســــــمارك ال
ــــالتطور الفعــــال  ــــام ب ــــدفاع عــــن الحقــــوق والقي ــــوم بمهمــــة ال ــــي تق ــــة العصــــرية الت ــــد للدول اعطــــى مفهــــوم جدي

 (2008زروق, ( ابي لتحقيق الرفاهية.وااليج
 
 التأمينـات نظـم يسـتفيدون مـن العـاملين مـن قليـل عـدد سـوى  العشـرين القـرن  بدايـة فـي يكـن فلـم

 سـن أواخـر إلـى يصـلوا أن إلـى يشـتغلون بوظـائفهم العـاملين جميـع كـان وقـد ، والتقاعديـة المعاشـية
 فـي وهـم المنيـة تـوافيهم حتـى قصـيرة تقاعـد فتـرات فـي عمـرهم تبقـى مـن مـا يقضـون  ثـم ، السـتين
 إنجلتـرا فـيو ،  تعنـي الفقـر عامـة بصـفة الوقـت ذلـك فـي الشـيخوخة مفهـوم وكـان ، السـبعين أول

 مـن لكـل المعـاش فـي أصـبح الحـق وبمقتضـاه ،م1908عـام فـي المعاشـات يـنظم قـانون  أول صـدر
 الشـيخوخة معاشـات قـانون  صـدر  ,م 1925عـام وفـي ،ه فقـر  وثبـت رهعمـ مـن السـبعين سـن بلـغ

 حـاالت فـي خاصـة إعانـة مـنح تقـرر ثـم دفـع االشـتراكات نظيـر واليتـامى األرامـل ومعاشـات والوفـاة
عــدة تشــريعات بخصــوص  بفصــدارقــام االتحــاد الســوفيتي , حيــث البصــر كفقــد العجــز مــن معينــة

ـــــم يكـــــن 1917الضـــــمان االجتمـــــاعي اولهـــــا عـــــام  ـــــة ول ـــــات االجتماعي ـــــتم م صـــــدر تشـــــريع التأمين ـــــا ف موفق
ــــــــأمينات االجتماعيـــــــة بمقتضـــــــى قـــــــانون العمـــــــل الصـــــــادر فـــــــي  ـــــــي عـــــــام 1923اعـــــــادة تنظـــــــيم الت م, و ف

صــــــدر قــــــانون المعاشــــــات و المســــــاعدات  ,م1964صــــــدر قــــــانون معاشــــــات الدولــــــة,وفي عــــــام  ,م1956
اتخـــــــذ الحـــــــزب الشـــــــيوعي الســـــــوفيتي قـــــــرارا بمســـــــاواة  ,م1966العضـــــــاء المـــــــزارع الجماعيـــــــة وفـــــــي عـــــــام 

 (2013 )االفغاني,مزارعين الجماعيين بمعاشات عمال المصانع و المكاتب. معاشات ال
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 الفقـري، العمـود ويعتبـر م، 1935سـنة  الشـيخوخة نظـامر صـد األمريكيـة المتحـدة الواليـات وفـي
 مبــدأ مــن ينبــع األمــريكيين، المتقاعــدين مــن 90%لحــوالي الشــيخوخة معاشــات يــدفع أنــه حيــث

فـــــي عشـــــرينات القـــــرن العشـــــرين تـــــم ســـــن تشـــــريع خـــــاص و  الـــــواردة االشـــــتراكاتبواســـــطة ويمـــــول  التـــــأمين
مــــــرة فــــــي امريكـــــا الجنوبيــــــة وبالتحديـــــد فــــــي )البرازيــــــل و  وذلـــــك ألول بـــــالعجز والشــــــيخوخة ووفـــــاة العائــــــل

 التشـــــيلي و اورجــــــواي(, وثــــــم توســــــع هــــــذا التشـــــريع ليشــــــكل )كولومبيــــــا وكوســــــتاريكا والمكســــــيك والبيــــــرو ( 
وبعـــــــد تحـــــــرر دول افريقيـــــــا واســـــــيا مـــــــن االســـــــتعمار البريطـــــــاني قامـــــــت تلـــــــك الـــــــدول بتأســـــــيس صـــــــناديق 

وكـــــــذلك  ,م1976الرعايــــــة االجتماعيــــــة بخــــــالف باكســــــتان حيــــــث تــــــم تاســــــيس صــــــناديق الرعايــــــة عــــــام 
 التطــور بــنفس الناميـة البلــدان فـي التقاعديــة المعاشــات تطــور مــر وقـد  ,م1974السـودان عــام 

ومــرت الــدول الناميــة بعــدة  مراحــل  تطــور  االجتمــاعي والضــمان االجتماعيــة لحــق الحمايــة الــذي
مشـــــــابهة للـــــــدول االخـــــــرى فيمـــــــا يتعلـــــــق بموضـــــــوع التأمينـــــــات االجتماعيـــــــة وقـــــــد بـــــــدأ فـــــــي العـــــــراق ســـــــنة 

ـــــة تابعـــــة 1971 ـــــى خطـــــط معاشـــــات تقاعدي ـــــة ال ـــــة الوطني ـــــة االجتماعي ـــــت صـــــناديق الرعاي ـــــث تحول م, حي
 (2002لضمان االجتماعي, الجمعية الدولية ل)لنظام التأمينات االجتماعية. 

 
 : الفلسطينية التقاعد أنظمة تطورثانيًا: 

 
 :العثمانية الخالفة فترة1-

ـــــي فلســـــطين ســـــنة  ـــــي هـــــذه الفتـــــرة تأسســـــت اول نظـــــام تقاعـــــدي ف ـــــدما اصـــــدرت الحكومـــــة  م1942وف عن
ــــة العثمانيــــة قــــانون  ــــم تو   تقاعــــد مــــأمور الملكي مــــا جــــاء فــــي المــــادة  د المســــتفيد مــــن التقاعــــد حســــبيــــحدت

ــــوا 1رقــــم ) ــــذين لــــم يعين ــــة كــــال مــــن مــــوظفي )االســــتانة , الخزينــــة ,مــــأمورو البلديــــة ال ( مــــن مــــأمور الملكي
بانتخــــــــاب االهــــــــالي ,وكتبــــــــة االقــــــــالم ومــــــــأمورو التحصــــــــيل , الخــــــــدم , الحــــــــراس , ومباشــــــــرو المحــــــــاكم 

 (1975 ,نقابة المحامين االردنيين).والقائمون على الرسوم الجمركية(
 

 :البريطاني االنتداب فترة2-
ـــــذي  ـــــاء بالعهـــــد ال ـــــداب البريطـــــاني  الوف ـــــت تصـــــدر فـــــي عهـــــد االنت ـــــي كان ـــــوانين الت كـــــان الهـــــدف مـــــن الق

اســـــتمر احـــــتالل بريطانيـــــا وطـــــن قـــــومي لليهـــــود علـــــى ارض فلســـــطين حيـــــث  قطعتــــه علـــــى نفســـــها باقامـــــة
ــــــين عــــــام  26لفلســــــطين لمــــــدة  ــــــرة مــــــا ب ــــــي الفت ــــــم اصــــــدار 1948عــــــام م و 1922عامــــــا ف ــــــث ت  20م حي

لعــــــــام  26معاشــــــــات التقاعــــــــد رقــــــــم  م,1920لعــــــــام 107قــــــــانون ومنهــــــــا )قــــــــانون تقاعــــــــد البــــــــاب رقــــــــم 
 (2009, مزهر) . (م1941لعام  3م, التقاعد رقم 1925
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 :الغربية للضفة األردنية واإلدارة غزة لقطاع المصرية اإلدارة فترة-3
ـــــرة  ـــــث  غـــــزة لقطـــــاع المصـــــرية اإلدارةأواًل: فت ـــــأمين حي مـــــن  ,م1954و االدخـــــار ســـــنة انشـــــأ صـــــندوق الت

ـــــــل الحـــــــاكم المصـــــــري لقطـــــــاع غـــــــزة بخصـــــــوص ال ـــــــى المـــــــوظفين  113رســـــــوم رقـــــــم مقب ـــــــد طبـــــــق عل وق
م, حيـــــث يســـــتفيد منـــــه المـــــوظفين فـــــي حالــــــة 1964المثبتـــــين واســـــتمر تطبيـــــق هـــــذا النظـــــام حتـــــى عـــــام 

وفــــــي منتصــــــف عــــــام دفعها الموظــــــف او تقتطــــــع مــــــن راتبــــــه التقاعــــــد او الوفــــــاة مقابــــــل مبــــــالغ بســــــيطة يــــــ
اصـــــــــدر الحـــــــــاكم العــــــــام و رئـــــــــيس المجلـــــــــس التنفيـــــــــذي  ,م30/07/1964وبالتحديــــــــد بتـــــــــاريخ  ,م1964

وهـــــو مـــــا يســـــمى  ,م1964(لســـــنة 8لقطـــــاع  غـــــزة, الفريـــــق اول يوســـــف عبـــــد هللا العجـــــرودي, قـــــرار رقـــــم )
 و البلديـة المجـالس و دارة العامــةاإل وعمــال ومســتخدمي لمــوظفي المعاشــات و التـأمينبقـانون 
 الفلســطينية الوقــائع فــي هــذا القــانون  نشــر وقــد ، غــزة بقطــاع اإلســالمية األوقــاف ودائــرة القرويــة
خضــعت الضــفة  حيــث الغربيــة للضــفة األردنــي الحكــم فتــرة:  ثانيــاً , م 1964يوليــو 18 بتــاريخ

وكانـــــــت تحـــــــت وصـــــــاية المملكـــــــة  ,م1967حتـــــــى عـــــــام  ,م1964الغربيـــــــة للحكـــــــم االردنـــــــي مـــــــن  عـــــــام 
ـــــق  ـــــد طب ـــــوانين للتقاعـــــد وق ـــــة عـــــدة ق ـــــرة اصـــــدرت الحكومـــــة االردني ـــــك الفت ـــــة الهاشـــــمية و خـــــالل تل االردني

ــــــة قــــــانون رقــــــم   ــــــات يعــــــرف بنظــــــام  ,م1959لســــــنة  34بالضــــــفة الغربي ــــــذي مــــــا زال 2وهــــــو مــــــا ب % ال
 الغربيــة وللضـفة غــزة لقطـاع اإلســرائيلي االحـتالل فتـرةيعمـل بـه حاليــا فـي الضــفة الغربيـة , ثالثــًا : 

ـــــة  ـــــاريخ وهـــــي مرحل ـــــدأت بت ـــــث ب ـــــة االحـــــتالل االســـــرائيلي ( حي ـــــدة )مرحل الســـــيطرة  ,م05/06/1967جدي
ـــــى ـــــة عل اصـــــدرت ســـــلطات االحـــــتالل االســـــرائيلي بتـــــاريخ اراضـــــي الضـــــفة الغربيـــــة وقطـــــاع غـــــزة و  الكامل

ــــــذي يــــــأمر بتعطيــــــل العمــــــل بقــــــان ,م1967لســــــنة  133قــــــرار رقــــــم  ,م15/12/1967 ون التــــــأمين و و ال
المعــــــــروف  ,م1959لســــــــنة  34رقــــــــم   م فــــــــي حــــــــين اســــــــتمر العمــــــــل بقــــــــانون 8/1964رقــــــــم المعاشــــــــات
حتــــــى  ,م1964لســــــنة  8% فــــــي الضــــــفة الغربيــــــة , وقــــــد اســــــتمر هــــــذا التعطيــــــل بقــــــانون رقــــــم 2بنظــــــام 
 (2013)الجدي , . م01/01/1969تاريخ 

 

 :الفلسطينية الوطنية السلطة عهد في الفلسطينية التقاعد أنظمة-4
بـــــأن تظـــــل القـــــوانين واالوامـــــر العســـــكرية التـــــي ( مـــــن اتفـــــاق "اوســـــلو" 7( مـــــن المـــــادة )9نصـــــت الفقـــــرة ) 

وان للســــــلطة  كانــــــت ســــــارية فــــــي قطــــــاع غــــــزة والضــــــفة الغربيــــــة قبــــــل توقيــــــع االتفــــــاق ســــــارية المفعــــــول ,
مـــــع اجـــــراء  ,م1964(لســـــنة 8واســـــتمر العمـــــل بقـــــانون رقـــــم ) الحـــــق فـــــي اصـــــدار التشـــــريعات والقـــــوانين ,

وكـــــان مـــــن ابـــــرز تلـــــك التعـــــديالت مـــــا نصـــــت  ,م1996( لســـــنة 4بعـــــض التعـــــديالت عليـــــه بقـــــرار رقـــــم )
( بــــأن تســــوى المعاشــــات بواقــــع جــــزء مــــن اربعــــين جــــزءا مــــن مبلــــغ المرتــــب االخيــــر 5عليــــه المــــادة رقــــم )

 %الــــى2حيــــث يقصــــد بهــــذا التعــــديل زيــــادة النســــبة التــــي تحســــب للموظــــف عنــــد تســــوية معاشــــه مــــن 



 
 

15 
 

لســــنة  34امــــا الضــــفة الغربيــــة فقــــد اســــتمر العمــــل بالقــــانون االردنــــي رقــــم ,  مــــن كــــل ســــنة خدمــــة% 2.5
 ,م1999/ 15/11بتــــــاريخ  حتــــــى صــــــدور قــــــرار الــــــرئيس الفلســــــطيني الراحــــــل ياســــــر عرفــــــات  ,م1959

بتطبيـــــق "قـــــانون التـــــأمين والمعاشـــــات المعـــــدل فـــــي الضـــــفة الغربيـــــة علـــــى جميـــــع المـــــوظفين اعتبـــــارا مـــــن 
وقــــــد اســــــتمر العمــــــل بهــــــذا القــــــانون حتــــــى صــــــدور قــــــرار محكمــــــة العــــــدل العليــــــا رقــــــم , م01/01/2000

ــــــى الغــــــ ,م30/11/2005بتــــــاريخ  175 ــــــنص عل ــــــذي ي ــــــل اء قــــــرار ديــــــوان المــــــوظفين الخــــــاص بتحوال وي
 (2013األفغاني, الموظفين من قانون التقاعد المدني الى قانون التأمين والمعاشات )

 

 :فلسطين في التقاعد أنظمة إصالح
( 8قــــانون )يعتبــــر نظــــام التقاعــــد فــــي فلســــطين مــــن االنظمــــة التــــي مــــرت بعــــدة مراحــــل والتــــي كــــان اولهــــا 

الــــــذي اصــــــدر بقــــــرار مــــــن الحــــــاكم العــــــام المصــــــري ليطبــــــق بقطــــــاع غــــــزة و قــــــانون رقــــــم  ,م1964لســــــنة 
االردنيــــــة الهاشـــــمية والــــــذي  المملكـــــة% والصــــــادر مـــــن قبــــــل 2المعــــــروف  بنظـــــام , م1959( لســـــنة 34)

ـــــــق بالضـــــــف ـــــــم )طب ـــــــانون رق ـــــــة ويلـــــــيهم ق ـــــــوى االمـــــــن  ,م2004( لســـــــنة 16ة الغربي الخـــــــاص بمنتســـــــبي ق
الخــــــاص بمكافــــــأت وتقاعــــــد اعضــــــاء المجلــــــس  م,2004( لســــــنة 11الفلســــــطيني ثــــــم جــــــاء قــــــانون رقــــــم )

التشــــريعي والـــــوزراء والمحـــــافظين وبعـــــد كثـــــرة هـــــذه القــــوانين قامـــــت الســـــلطة الوطنيـــــة الفلســـــطينية  وبـــــدعم 
ــــدول ــــك ال ــــى تطــــوير واصــــالح انظمــــة ي وصــــندوق مــــن مؤسســــة البن ــــي عل ــــدولي واالتحــــاد االوروب ــــد ال النق

ــــــدأ الشــــــمولية, وجــــــاء هــــــذا  ــــــق مب ــــــع وتحقي ــــــى وضــــــعها الحــــــالي ليشــــــمل الجمي ــــــى وصــــــلت ال التقاعــــــد حت
ـــــة  التطـــــور لتحقيـــــق االمـــــان االجتمـــــاعي للمـــــواطن الـــــذي بـــــدوره يـــــن عكس علـــــى الوضـــــع االقتصـــــادي للدول

مـــــــن البنـــــــك الـــــــدولي ودول  وهيئـــــــة التقاعـــــــد الفلســـــــطينية بمســـــــاعدقامـــــــت الســـــــلطة الوطنيـــــــة الفلســـــــطينية 
ــــات يعــــرف بقــــانون  ــــوانين وينظمهــــا وهــــو مــــا ب االتحــــاد االوروبــــي باصــــدار قــــانون يشــــمل جميــــع تلــــك الق

 رواتـبهم يتقاضـون  الـذين الفلسـطينية األمـن قـوى  وموظفـو المـدنيون  الموظفـون التقاعـد العـام ليشـمل 
 الخــاص والقطــاع المــدني المجتمــع و األهلــي العمــل مؤسســات موظفــوو  العامــة الموازنــة مــن

 ويـنظم منتسـبوه، و المهنيـة النقابـات وأعضـاء وموظفـو العمـل ألحكـام قـانون  الخاضـعين والعمـال
"نظـــام المنـــافع  ,م2005لســـنة  (7ايضـــا بقــانون رقـــم ) .الـــوزراء مجلـــس عــن تصـــدر بالئحــة بــذلك

حيــــــــث يخضــــــــع لــــــــه  ,م01/09/2006المحــــــــددة ونظــــــــام المســــــــاهمات المحــــــــددة "الــــــــذي طبــــــــق بتــــــــاريخ 
م وكانـــــت اعمـــــارهم مـــــا  01/09/2006التقاعـــــد االخـــــرى مـــــا قبـــــل  بأنظمـــــةجميـــــع المـــــوظفين المنتفعـــــين 

عــــــدا ام  م,01/09/2006عــــــام و المــــــوظفين الجــــــدد بعــــــد تــــــاريخ 45اقــــــل مــــــن  ,م01/09/2006قبــــــل 
 (2013)األفغاني,  دولة فلسطين.والمحافظين ورئيس  والوزراءتشريعي المجلس التاعضاء 

 بتشابه مراحل تطور الضمان االجتماعي حتى وصلوه إلي ما هو عليه حاليًا. الباحث ويستنتج 
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 نبذة عن هيئة التقاعد الفلسطينية. :الثالثالمبحث 
 

 ((www.ppag.ps-01/02/2016 : هيئة التقاعد الفلسطينيةنبذة عن 
)هيئة التقاعــــد الفلســــطينية ( ليواكــــب مبــــدأ لـــــعرفــــت قــــديما باســــم التــــأمين والمعاشــــات حتــــى تغيــــر اســــمها 

وكمــــــا تتــــــولى  م,2005لســــــنة  7وفقــــــا لقــــــانون رقــــــم  الشــــــمولية ليشــــــمل الجميــــــع القطــــــاع العــــــام والخــــــاص
وتتمتــــــع كمــــــا  الهيئــــــة  المســــــؤولية التامــــــة الدارة وتنظــــــيم واالشــــــراف علــــــى انظمــــــة التقاعــــــد فــــــي فلســــــطين

هيئــــــــة التقاعــــــــد الفلســــــــطينية بالشخصــــــــية اإلعتباريــــــــة واإلســــــــتقالل المــــــــالي واإلداري واألهليــــــــة القانونيــــــــة 
لـــــك تملـــــك األمـــــوال لمباشـــــرة جميـــــع األعمـــــال والتصـــــرفات التـــــي تكفـــــل لهـــــا تحقيـــــق أغراضـــــها بمـــــا فـــــي ذ

كمـــــا وتتمتـــــع  ممارســـــة نشـــــاطها وفـــــق أحكـــــام القـــــانون المنقولـــــة وغيـــــر المنقولـــــة الالزمـــــة لســـــير أعمالهـــــا و 
 القانونية الممنوحة للوزارات الحكومية من قبل القانون.الهيئة باإلعفاءات والتسهيالت 

 
 ((www.ppag.ps-01/02/2016 تطور:المراحل 

حيــــث كــــان هنــــاك قــــانون يــــنظم نهايــــة بــــدأ تطبيــــق  نظــــام  التقاعــــد  فــــي فلســــطين منــــذ العهــــد العثمــــاني  
عــــد ، حيــــث يــــوفر لــــه دخــــل محــــدد ب”مــــأموري الدولــــة“الخدمــــة لمــــوظفي القطــــاع العــــام أو مــــا كــــان يســــمى 

لبريطــــــاني مــــــع إدخــــــال لقــــــانون، واســــــتمر العمــــــل بــــــه حتــــــى فــــــي وقــــــت اإلنتــــــداب ال ا نهايــــــة خدمتــــــه وفقــــــ
, حيـــــث  بـــــدأ تطـــــوير انظمـــــة التقاعـــــد فـــــي فلســـــطين بـــــالتوازي مـــــع التطـــــوير الحاصـــــل التعـــــديالتبعـــــض 

ـــــــك الـــــــدول الجـــــــزاء مـــــــن  ـــــــي الـــــــدول العربيـــــــة المحيطـــــــة و خصوصـــــــا مصـــــــر واالردن نظـــــــرا لحكـــــــم تل ف
فلســــطين ابــــان االنتـــــداب البريطــــاني للمحافظـــــة علــــى ســــالمة المـــــواطنين, حيــــث كانـــــت جمهوريــــة مصـــــر 

 و المملكة االردنية الهاشمية تحكم  الضفة الغربية.العربية تحكم قطاع غزة 

 رسالة الهيئة
تقــــديم جميــــع منــــافع التقاعــــد لمســــتحقيها حســــب القــــانون، بدقــــة ومســــاواة وفــــي وقــــت قياســــي، مــــع ضــــمان 
القـــــدرة واإلســـــتمرارية علـــــى الوفـــــاء باإللتزامـــــات المســـــتقبلية بفعتمـــــاد أقصـــــى مســـــتويات الشـــــفافية والنزاهـــــة 

 .والمهنية
 

 الهيئة:رؤية 
لوصــــول إلــــى مظلــــة إجتماعيــــة تشــــمل جميــــع فئــــات المجتمــــع الفلســــطيني، بالعمــــل الــــدائم علــــى تطــــوير 
الكـــــادر البشـــــري واللـــــوائح والعمليـــــات الخاصـــــة بتقـــــديم خـــــدمات التقاعـــــد فـــــي فلســـــطين، مـــــن أجـــــل تعزيـــــز 
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ــــــات المجتمــــــع الفلســــــطيني، ولتكــــــون وحمايــــــة األمــــــن اإلجتمــــــاعي واإلقت  صــــــادي والسياســــــي لجميــــــع مكون
 2015) )الدقي,رافعة للدولة الفلسطينية المستقلة.

 
الوقــــــائع .((4تتكــــــون أمــــــوال صــــــناديق هيئــــــة التقاعــــــد الفلســــــطينية مــــــن المــــــوارد التاليــــــة )مــــــادة 

 (2005الفلسطينية,
, اســــــتثمارات تبرعــــــات مــــــن الــــــدول االجنبيــــــة, تقتطــــــع شــــــهريا مــــــن رواتــــــب المنتفعــــــين االشــــــتراكات التــــــي 

 نشاط الهيئة. الناتجة عنالموارد األخرى   الهيئة,

 ( 2015)قانون التقاعد العام, :المهام المنوطة بهيئة التقاعد الفلسطينية

ـــــرار الرئاســـــي  م,2005لســـــنة  7وفقـــــا لقـــــانون التقاعـــــد العـــــام رقـــــم 1-  ـــــي تضـــــمنها الق ـــــه الت وتعديالت
وباالضــــــــافة الــــــــى القــــــــرارات الصــــــــادرة عــــــــن مجلــــــــس ادارة الهيئــــــــة تمــــــــارس  م,2007لســــــــنة  5رقــــــــم 

 الهيئة اعمالها ومن اهم مهامها وانجازاتها ما يلي :
 تطوير مستوى األداء في الهيئـة.رفع و  2-
ـــــــــع مســـــــــتوى أداء  3- ـــــــــة ورف ـــــــــة والمعلوماتي ـــــــــة والفني ـــــــــة والقانوني ـــــــــة واإلداري تطـــــــــوير األنظمـــــــــة المالي

 العاملين وتنمية قدراتهم.
 بالقوانينالمستفيدين تطبيـق قوانين التقاعد بما يضمن حقوق فئات  4-
 .اشتراكات المشتركين حسب القانون   تحصيل وتسجيل 5-
 .استثمار اموال المشتركين والمورده على حساب الصناديق الخاصة بكل جهة 6-
ـــــد  7- ـــــى عائ ـــــق أعل التأكـــــد مـــــن أن الموجـــــودات تســـــتثمر بشـــــكل يضـــــمن راس المـــــال ويضـــــمن تحقي

ــــــؤثر علــــــى تمويــــــل  وبشــــــكل يضــــــمن  راس المــــــال  ممكــــــن ــــــي يمكــــــن أن ت مــــــع مراعــــــاة العوامــــــل الت
الهيئـــــة وامكانياتهـــــا وقـــــدرتها علـــــى تلبيـــــة االحتياجـــــات والمتطلبـــــات الماليـــــة وفقـــــًا لنظـــــام يصـــــدر بهـــــذا 

 الشأن.
صـــــــــرف مســـــــــتحقات المشـــــــــتركين وذويهـــــــــم عنـــــــــد انتهـــــــــاء الخدمـــــــــة حســـــــــب القـــــــــوانين واللـــــــــوائح 8- 

 والمنتفعين.واألنظمة، وبما يضمن التواصل مع المشتركين 
 تطوير الخدمات المقدمة من قبل الهيئة بشكل مستمر. 9-
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توحيـــــد أنظمـــــة التقاعـــــد المعمـــــول علـــــى  م,2005( لســـــنة 7قـــــانون التقاعـــــد العـــــام رقـــــم )عمـــــل  10-
تحــــــت مظلــــــة واحــــــدة فــــــي هيئــــــة  فــــــي فلســــــطين كــــــي يضــــــم كافــــــة شــــــرائح المجتمــــــع الفلســــــطيني بهــــــا

 مساواة بين كافة شرائح المجتمع باختالفها.الرفاهية وال تحقيق الفلسطينية ول التقاعد
والخـــــــــاص  علـــــــــى شـــــــــرائح المنتفعـــــــــين مـــــــــن القطـــــــــاع العـــــــــامويطبـــــــــق قـــــــــانون التقاعـــــــــد العـــــــــام  11-

أمـــــــا بـــــــاقي  ,( عـــــــام وقـــــــت صـــــــدور القـــــــانون 45)دون تبلـــــــغ أعمـــــــارهم  ، لمـــــــن والمؤسســـــــات االهليـــــــة
ــــــر مــــــن ) ــــــوقهم ضــــــمن صــــــناديق التقاعــــــد 45المنتفعــــــين األكب ــــــى حق ــــــاريخ فتبق ــــــك الت ــــــي ذل ( ســــــنة ف

مـــــن منظومــــة العمــــل فـــــي هيئــــة التقاعــــد الفلســـــطينية, حيــــث يبقـــــى  ا جــــزءوالتـــــي هــــي الخاصــــة بهــــم 
كــــل صـــــندوق محتفظـــــًا بحقـــــوق مشـــــتركيه والمنتفعـــــين بشــــكل مســـــتقل عـــــن الصـــــناديق األخـــــرى حتـــــى 

 انتهاء االلتزام من حقوقهم.
 ة قوانين تنظم عمل أنظمة التقاعد في فلسطين وهذه القوانين هي:ونذكر أن هناك أربع12-
والمطبــــــق فــــــي قطــــــاع غــــــزة واعتبــــــارا مــــــن  م,1964( لســــــنة 8قــــــانون التــــــأمين والمعاشــــــات رقــــــم ) 13-
 .بقرار من الرئيس ياسر عرفات  في الضفة الغربية م,2000سنة 
 .م2004( لسنة 16قانون التأمين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم ) 14-
ــــــــة حتــــــــى ســــــــنة  م,1959( لســــــــنة34قــــــــانون التقاعــــــــد المــــــــدني رقــــــــم ) 15- والمطبــــــــق بالضــــــــفة الغربي

 .م2000
والـــــــذي يطبـــــــق علـــــــى مـــــــوظفي القطـــــــاع العـــــــام  م,2005( لســـــــنة7قـــــــانون التقاعـــــــد العـــــــام رقـــــــم ) -16

 45الــــــذين كــــــانوا علــــــى رأس أعمــــــالهم ويبلغــــــون مــــــن العمــــــر أقــــــل مــــــن والخــــــاص والمؤسســــــات االهليــــــة 
 . م01/09/2006سنة بتاريخ 

هــــذا ويقــــدم القــــانون نظامــــًا جديــــدًا ألنظمــــة التقاعــــد فــــي فلســــطين وهــــو نظــــام المســــاهمات المحــــددة  17-
واســــتعدادا لتطبيــــق القــــانون باشــــرت الهيئــــة، بفنشــــاء فــــرع جديــــد لهــــا فــــي  ,بجانــــب نظــــام المنــــافع المحــــددة

ـــــى  الضـــــفة الغربيـــــة، بمثابـــــة مقـــــر رئيســـــي آخـــــر يخـــــدم المشـــــتركين والمنتفعـــــين فـــــي الضـــــفة باإلضـــــافة إل
ـــــي بحاجـــــات المنتفعـــــين ـــــى يف ـــــل، حت ـــــابلس والخلي ـــــتم حاليـــــًا  ,فـــــرعين آخـــــرين فـــــي كـــــل مـــــن محافظـــــة ن وي

انيــــات الماليــــة والفنيــــة المتاحــــة، حتــــى يــــتم اإلعــــداد الكامــــل والتوعيــــة تطبيــــق جزئــــي للقــــانون حســــب اإلمك
يوضـــــــــح الهيكـــــــــل التنظيمـــــــــي لهيئـــــــــة التقاعـــــــــد  (5وملحـــــــــق رقـــــــــم )  الالزمـــــــــة للمشـــــــــتركين والمجتمـــــــــع.

 01/02/2016), تاريخ الوصول:www.ppag.ps)الموقع اإللكتروني:الفلسطينية 

آليـــــة تعيـــــين  ,م2005لســـــنة  7مـــــن قـــــانون التقاعـــــد العـــــام رقـــــم  54ومـــــادة رقـــــم  39وحـــــددت مـــــادة رقـــــم 
ـــــــه، وشـــــــروط  ـــــــة ل ـــــــرارات والمهـــــــام الموكل ـــــــنظم آليـــــــة العمـــــــل واتخـــــــاذ الق أعضـــــــاء مجلـــــــس إدارة الهيئـــــــة وت

ويـــــــتم  ( أعضــــــاء 9يتكــــــون مجلــــــس إدارة هيئـــــــة التقاعــــــد الفلســــــطينية مـــــــن ) حيـــــــث  العضــــــوية والفصــــــل
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بحيـــــث يصـــــدر مرســـــوم مـــــن رئـــــيس الســـــلطة  الـــــوزراءاألعضـــــاء بنـــــاًء علـــــى تنســـــيب مـــــن مجلـــــس تعيـــــين 
ويكــــــون مجلــــــس اإلدارة  ,، وتحــــــدد مــــــدة العضــــــوية ألربــــــع ســــــنوات يجــــــوز تمديــــــدهاالوطنيــــــة الفلســــــطينية 

ــــــس التشــــــريعي ــــــوزراء والمجل ــــــس ال ــــــه مــــــن أعمــــــال مســــــئوال أمــــــام مجل ــــــوم ب تكــــــون اجتماعــــــات  , فيمــــــا يق
ــــــي األعضــــــاء، وتؤخــــــذ قــــــرارات  ــــــس قانونيــــــة، إذا حضــــــرها ثلث ــــــس بأغلبيــــــة الحضــــــور، وفــــــي المجل المجل

 ( 2015)قانون التقاعد العام,حالة تساوي األصوات يرجح صوت رئيس المجلس.

 ( 2005)الوقائع الفلسطينية, مهام مجلس اإلدارة
 يقـوم مجلس اإلدارة باإلشـراف على إدارة أعمال وشؤون الهيئة ومن مسـؤولياتـه:

وضـــــــــع اهـــــــــداف اســـــــــتثمارية وتحديـــــــــد معـــــــــايير واليـــــــــات لالســـــــــتثمارات  مـــــــــع ضـــــــــمان سياســـــــــة  -1
ـــــى السياســـــة االســـــتثمارية أن اســـــتثمارية لالمـــــوال تراعـــــي مبـــــدأ الديمومـــــة ، وبشـــــكل خـــــاص يجـــــب عل

ـــــواع و  ئـــــات الموجـــــودات المســـــموح بامتالكهـــــاف تحـــــدد: توزيـــــع الملكيـــــة والعائـــــدات المتوقعـــــة وأدوات وأن
 الية.المخاطر واألدوات الم

التصــــــديق علــــــى الموازنــــــة الســــــنوية للهيئــــــة والمقدمــــــة مــــــن المــــــدير التنفيــــــذي للهيئــــــة والمتمثلــــــة  -2
 .برئيس الهيئة 

التأكـــــد مـــــن قيـــــام رئـــــيس الهيئـــــة بتنفيـــــذ سياســـــات المجلـــــس بأمانـــــة وصـــــدق فـــــي كـــــل مـــــا يتعلـــــق  -3
 بأعماله وواجباته.

 الداخلية ونظام التشغيل.تصميم ومراقبة وا عادة النظر في معايير مراقبة المخاطر  -4
ســـــــاءة اســـــــتخدام المعلومـــــــات التفصـــــــيلية -5 ووضـــــــع ميثـــــــاق شـــــــرف ,مراقبـــــــة تضـــــــارب المصـــــــالح وا 

 ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الهيئة.
موجـــــودات التصـــــديق علـــــى الميزانيـــــة الســـــنوية والتقريـــــر الســـــنوي حـــــول نشـــــاطات الهيئـــــة وتقيـــــيم ال-6

 المقدمة من رئيس الهيئة .
المشــــــــتركين بالهيئـــــــــة وغيــــــــرهم ممــــــــن لهـــــــــم عالقــــــــة بالتقاعــــــــد وكـــــــــذلك االفصــــــــاح عـــــــــن توعيــــــــة -7

 المعلومات الضرورية  في الوقت المناسب .
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ــــياًل مــــن الدراســــات الســــابقة تناولــــت موضــــوع اتجاهــــات المــــوظفين نحــــو التقاعــــد المبكــــر, علــــى الــــرغم  قل
مـــــن الدراســـــات التـــــى تتحـــــدث عـــــن موضـــــوع التقاعـــــد بشـــــكل عـــــام إال أنهـــــا لـــــم تتطـــــرق  وافـــــرمـــــن وجـــــود 

بشــــكل خــــاص إلــــى اتجاهــــات هــــؤالء المــــوظفين نحــــو التقاعــــد المبكــــر ومــــا هــــي الظــــروف والعوامــــل التــــي 
ــــرار التقاعــــد المبكــــر, ومــــن خــــالل  ــــى اتخــــاذ ق ــــدفعهم إل ــــد ت طــــالع الباحــــثق ــــى  وا  عــــدد مــــن الدراســــات عل

بهـــــا مـــــن االحـــــدث إلـــــى يوضـــــوع التقاعـــــد المبكـــــر , قـــــام الباحـــــث بتلخيصـــــها وترتالســـــابقة التـــــى تناولـــــت م
 .األقدم

 أواًل الدراسات العربية

 (4201, سويدان)-1
 أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية علي إتجاهات الموظفين نحو التقاعد المبكر.

 المـوظفين اتجاهـات علـى البشـرية المـوارد إدارة ممارسـات أثـر دراسـة الـى الدراسـة ههـذ هـدفتوقـد 
 عشـر العمـل فـي امضـوا الـذين غـزة محافظـات كهربـاء توزيـع شـركة فـي المبكـر التقاعـد نحـو

واســترداد موظــف  225 الدراســة وعينــة موظــف 390  الدراســة مجتمــع بلــغو  فــوق، فمــا سـنوات
 نتــائج أهــموكــان مــن , حيــث تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي و االســتبانة لجمــع البيانــاتاســتبانة  191
 فـــي التـــدريب وبــرامج خطـــطالان  التـــى أثـــرت علـــى إتجـــاه المــوظفين نحـــو التقاعـــد المبكـــر البحــث
 دفعهــم فــي ســاهم الــذي االمــر وقائمــة علــى التمييــز ضــعيفة غــزة محافظــات كهربــاء توزيــع شــركة
 مـا مـع تتناسـب ال دخـولهم ان الموظفـون  مـن كبيـر عـدد , كمـا وأكـدالمبكـر التقاعـد فـي للتفكيـر
 الترقيـات نظـام ان, و الحيـاة فـي األساسـية احتياجـاتهم لسـد كافيـة غيـر رواتـبهم وان جهـد مـن يبذلونـه

 تمـنح ال الوظيفيـة الترقيـات ان المـوظفين واشـار كمـا والمحسـوبية المحابـاة فيـه تـدخل الشـركة فـي
علـــى اتجاهـــات  ايضـــا تلـــك التـــأثيرات, ومـــن اهـــم العمـــل فـــي والمثـــابرة والكفـــاءة الجـــدارة أســـاس علـــى

 البحيــث  مهنــي غيــر الشــركة فــي المطبــق األداء تقيــيم نظــامان  المــوظفين نحــو التقاعــد المبكــر
 بـالحوافز مـرتبط غيـر و المشـكالت فهـم علـى رئيسـي بشـكل يسـاعد وال مطلقـا راجعـة تغذيـة يقـدم

 . والمكافئات

 أسـاس علـى فائقـة بعنايـة واالختيـار االسـتقطاب عمليـة تـتم ان ينبغـي بانـه التوصـيات اهـم ومـن
 تعزيــز اجــل مــن التـدريب ونشــاطات بــرامجل اهتمامــا الشـركة تــولى ان, و والكفــاءة الجــدارة مبـدا

 بمـا الماليـة التعويضـات نظـام فـي النظـر بفعـادة , وان تقـوم الشـركةموظفيهـا لـدى والمهـارة المعرفـة
مــع الجهــد والوضــع المعيشــي للبلــد, و اخيــرًا ان يــتم  يتوافــق بمــا والحــوافز والمكافئــات الرواتــب فيــه
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 مـع فعـال بشـكل األداء قيـاس والتـي مـن خاللهـا يمكـن مهنيـة بطريـق األداء تقيـيم نظـام تطبيـق
 .والمكافئات والحوافز بالترقيات وربط تلك النتائج للموظفين راجعة تغذية تقديم

 (2014, سعدا)-2
دارس دراســـة ميدانيـــة علـــى عينـــة مـــن المدرســـين فـــي المـــ"اتجاهـــات المدرســـين نحـــو التقاعـــد المبكـــر 

 ."الثانوية العامة في محافظة دمشق
نحـــــو  فـــــي دمشـــــق لمعرفــــة اتجاهـــــات عينـــــة مـــــن مدرســــي المـــــدارس الثانويـــــة العامــــة هــــدفت هـــــذه الدراســـــة

فـــــي اتجاهـــــات مدرســـــي المـــــدارس  اتالفروقـــــعلـــــى تعـــــرف , كمـــــا وهـــــدفت الدراســـــة إلـــــى الالتقاعـــــد المبكـــــر
الثانويـــــة العامـــــة فـــــي محافظـــــة دمــــــشق نحـــــو التقاعـــــد المبكـــــر تبعـــــًا لمتغيـــــرات البحـــــث: الجـــــنس، المؤهـــــل 
ــــــــة، طبيعــــــــة العمــــــــل )إداري، تدريســــــــي(، مـــــــــادة  ــــــــة االجتماعي ــــــــي، الحال العلمــــــــي، العمــــــــر، العمــــــــر المهن

بلـــــغ عـــــدد أفـــــراد عينـــــة  ي وحيـــــث تـــــم اســـــتخدام المـــــنهج الوصـــــفي التحليلـــــ ،(علميـــــة، أدبيـــــة)التخــــــصص 
ــــائج مــــدرس/ة, ومــــن ( 399الدراســــة ) ــــم التوصــــل إليهــــا أهــــم نت إن ترتيــــب األســــباب التــــي الدراســــة التــــى ت

, تـــــدفع المـــــدرس نحـــــو التقاعـــــد المبكـــــر كمـــــا يـــــأتي: الصـــــحية، الماديـــــة، النفســـــية، االجتماعيـــــة، الوظيفيـــــة
أن المتـــــزوجين أكثـــــر مـــــياًل مـــــن و  رأن اإلنـــــاث أكثـــــر مـــــياًل نحـــــو التقاعـــــد المبكـــــكمـــــا وأظهـــــرت الدراســـــة 

ــــــزوجين ــــــر مت ــــــى اقترحهــــــا الباحــــــث هــــــو ان يزيــــــد ومــــــن اهــــــم التوصــــــيات  نحــــــو التقاعــــــد المبكــــــر الغي الت
ضـــــــرورة إيجـــــــاد بــــــــرامج و  االهتمـــــــام بالجوانـــــــب االجتماعيـــــــة والماديـــــــة واألســـــــرية والصـــــــحية للمدرســـــــين

 .رعاية صحية خاصة بالمتقاعدين
 
 (2013, الدواس)-3

  المرحلـــة الثانويـــة بمدينـــة ضـــغول العمـــل وعالقتهـــا بالميـــل نحـــو التقاعـــد المبكـــر لـــد  معلمـــات
 الرياض.

هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــي التعــــرف علــــي ميــــول معلمــــات المرحلــــة الثانويــــة بمدينــــة الريــــاض نحــــو التقاعــــد 
ـــــ ـــــة أثير ضـــــغط العمـــــل بالتقاعـــــد المبكـــــرالمبكـــــر وت , كمـــــا وتكـــــون مجتمـــــع الدراســـــة مـــــن معلمـــــات المرحل

معلمـــــة حيـــــث تـــــم  356معلمـــــة وبلغـــــت عينـــــة الدراســــة  1823الثانويــــة بمدينـــــة الريـــــاض والبـــــالغ عــــددهم 
ـــــم الحصـــــول  ـــــائج التـــــى ت ـــــات ومـــــن أهـــــم النت اســـــتخدام المـــــنهج الوصـــــفي و االســـــتبانة كـــــأداة لجمـــــع البيان
عليهـــا هــــو وحــــود عالقــــة طرديــــة بـــين مصــــادر ضــــغوط العمــــل وكــــاًل مـــن آثــــار ضــــغوط العمــــل ومســــتوى 

ـــــــائج عـــــــدم  ـــــــرات الميـــــــل نحـــــــو التقاعـــــــد المبكـــــــر, كمـــــــا وأظهـــــــرت النت ـــــــأثيرات للمتغي ـــــــات أو ت وجـــــــود فروق
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"العمــــــر, الحالــــــة اإلجتماعيــــــة, طبيعــــــة العمــــــل فــــــي المدرســــــة" بينمــــــا ظهــــــرت تلــــــك التــــــأثيرات والفروقــــــات 
 . بجانب "المؤهل العلمي, التخصص الدراسي, سنوات الخبرة في التعليم"

علـــــي تـــــوفير  ومـــــن اهـــــم التوصـــــيات التـــــى خلصـــــت لهـــــا الدراســـــة هـــــو ان تحـــــرض وزارة التربيـــــة والتعلـــــيم
فــــــرص الرعايــــــة الصــــــحية والنفســــــية واإلجتماعيــــــة للمعلمــــــات المــــــدارس الثانويــــــة للتخفيــــــف مــــــن ضــــــغوط 
ــــــــتم  ــــــــف ضــــــــغط العمــــــــل , وأن ب ــــــــة للمعلمــــــــات للتخفي ــــــــة ومعنوي ــــــــفت مادي ــــــــتم مــــــــنح مكاف العمــــــــل , وأن ي

 اإلهتمام بموضوع الترقيات بجانب الحوافز المزايا األخرى.

 (2011 ,المشاري (-4
 مــوظفي علــى مطبقــة ميدانيــة دراســة : للتقاعــد لــد  مــوظفي القطاعــات الحكوميــةالتخطــي   

 تميم بني حوطة بمحافظة الحكومي المدني القطاع

التقاعـد  بعـد الحكـومي المـدني القطـاع مـوظفي يقـوم بهـا التـي األنشـطة معرفـة إلـى الدراسـة هـدفت
 المـؤثرة والعوامـل للتقاعـد التخطـيط نحـو الحكـومي المـدني القطـاع مـوظفي اتجاهـات علـى والتعـرف

 الحيـاة فـي للتقاعـد التخطـيط إسـهام مـن المتوقـع العائـد علـى التعـرف وكـذلك للتقاعـد فـي التخطـيط
 علـى وتــم اإلعتمـاد كمــاة  دراسـلل كمـنهج االجتمـاعي المســح مــنهج, حيــث تـم اسـتخدام بعـد التقاعـد
 مــن مــوظفي عشــوائية عينــةوتــم توزيــع االســتبانات علــي  الدراســة بيانــات لجمــع كــأداة األســتبانة
 اسـتبانة 213  علـى الباحـث حصـل وقـد تمـيم بنـي حوطـة  محافظـة فـي الحكـومي المـدني القطـاع
أهمهـا  كـان مـن نتـائج عـدة إلـى الدراسـة بياناتهـا توصـلت تحليـل وبعـد اإلحصـائي للتحليـل صـالحة
 صـلة تفعيـلو  أكثـر الـدين فـي للتفقـه يتوجهـوا سـوف والجـزء االخـر األوالد بتربيـة لالهتمـام التفـرغ
 .الخاصة أعمالهم فرصة لمتابعة يعطيهم كما الرحم
 للتقاعـد يسـاعدهم التخطـيط أن الدراسـة أفـراد بـين للتقاعـد التخطـيط نحـو بتوجهـاتهم يتعلـق وفيمـا
 وفيمـا مفيـد، بـأمر الفـراغ وقـت قضـاء مـن االسـتفادة مـن يمكـنهم كمـا الجديـدة حيـاتهم تنظـيم علـى
خبـرات  ضـياع مـن الخـوف أن الدراسـة نتـائج بينـت للتقاعـد التخطـيط فـي المـؤثرة بالعوامـل يتعلـق

أصـدقاء  وقلـة وخارجـه المنـزل داخـل االنفعـال زيـادة وكـذلك العوامـل هـذه أبـرز مـن العمـل وسـنوات
 الحيـاة فـي للتقاعـد التخطـيط إسـهام مـن المتوقـع بالعائـد يتعلـق وفيمـا بيـنهم العالقـة وفتـور العمـل

 مـن المتوقـع العائـد علـى موافقـون  الدراسـة مجتمـع أفـراد أن الدراسـة نتـائج أظهـرت بعـد التقاعـد
 االسـتمتاع مـن تمكيـنهم اإلسـهامات هـذه أهـم ومـن التقاعـد بعـد الحيـاة فـي للتقاعـد إسـهام التخطـيط

 تواجـه التـي المشـكالت مـن والبـرامج للحـد الخطـط وضـع, وكـان مـن أهـم تلـك التوصـيات مـع أسـرهم
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 التخطـيط مهـارات والخــاص علـى العــام بالقطــاعين المــوظفين تــدريب علــى والعمــل المتقاعـدين،
 .تأمين  مستقبلهم في ودوره للتقاعد التخطيط بأهمية العاملين الموظفين وتوعية للتقاعد،

 
 (2011الغامدي و آخرين,  (-5

ـــر حجمـــه ـــة )دراســـة  واالتجاهـــات نحـــوه ,وأســـبابه ,التقاعـــد المبك مســـحية لشـــاغلي الوظـــائف التعليمي
 .)بمدارس العاصمة المقدسة

ــــدفع التعــــرف علــــىهــــدفت الدراســــة إلــــى   ظــــاهرة التقاعــــد فــــي العشــــر ســــنوات الماضــــية، والعوامــــل التــــي ت
للتقاعــــــد المبكــــــر، ليتســــــنى لمتخــــــذي القــــــرار اتخــــــاذ اإلجــــــراءات والتــــــدابير الالزمــــــة للحــــــد مــــــن  المعلمــــــين

ظــــاهرة وخاصـــــة للخبــــرات التربويــــة المتميـــــزة التــــي يصــــعب تعويضـــــها،   الهــــدر التربــــوي فــــي حالـــــة كونهــــا
تـــــم حيـــــث معلمـــــا(  11,011) مـــــنمجتمـــــع الدراســـــة و تكـــــون ولتحقيـــــق ذلـــــك اســـــتخدم المـــــنهج الوصـــــفي 

شـــــاغلي  ان  النتـــــائج التـــــى تـــــم الوصـــــول اليهـــــاومـــــن اهـــــم معلمـــــا (  375أخـــــذ عينـــــة عشـــــوائية بحجـــــم ) 
, وان مــــــن العوامـــــل التــــــى يميلـــــون نحــــــو فكـــــرة التقاعــــــد المبكـــــرالوظـــــائف التعليميــــــة بالعاصـــــمة المقدســــــة 

 و عــــدم وجــــود مزايــــا ألهــــل الخبــــرة مــــن المعلمــــينهــــي  تــــدفع شــــاغلي الوظــــائف التعليميــــة للتقاعــــد المبكــــر
ــــب ــــاز األنظمــــة لصــــالح الطال ــــائج أظهــــرتكمــــا و  انحي ــــديهم مؤهــــل تربــــوي  النت ــــيس ل ــــذين ل أن المعلمــــين ال
االســـــباب التــــــى ال  ن, ومـــــالحاصــــــلين علـــــى مؤهـــــل تربـــــوي  بأولئـــــكة أكثـــــر مـــــيال للتقاعـــــد المبكـــــر مقارنـــــ

, ومــــــن اهــــــم الوديــــــة مــــــع زمــــــالء العمــــــل متــــــدفع شــــــاغلي الوظــــــائف التعليميــــــة للتقاعــــــد المبكــــــر عالقــــــاته
ــــــق العمــــــل ان  ــــــى توصــــــل لهــــــا فري ــــــتمالتوصــــــيات الت ــــــم مــــــع اصــــــدا ي ــــــة المعل ــــــد تنظــــــيم عالق ر قــــــرار يعي

قـــــــة تكفـــــــل الحفـــــــاق علـــــــى شخصـــــــية المعلـــــــم وحقوقـــــــه بطري  الطالـــــــب فـــــــي الجوانـــــــب التربويـــــــة، ويصـــــــاغ
البقـــــاء بالوظيفـــــة والبعـــــد عـــــن  اســـــتثمار العوامـــــل التـــــي تـــــدفع شـــــاغلي الوظـــــائف التعليمـــــة إلـــــىو  كمربـــــي
 .كالعالقات الودية، واألنظمة الخاصة بالدوام واإلجازات التقاعد

 (2010, الحوارين)-6

 .األردنيين من الرجال: حالة المتقاعدين  أنمال ومحددات التقاعد المبكر
ـــــول المتقاعـــــدين بعـــــد التقاعـــــد نحـــــو ســـــوق العمـــــل ومـــــاهي  ـــــى مي ـــــى التعـــــرف عل هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إل

المســـــــح التتبعـــــــي لســـــــوق العمـــــــل  العوامـــــــل التـــــــى تـــــــوجههم نحـــــــو التقاعـــــــد المبكـــــــر, حيـــــــث تـــــــم إســـــــتخدام
م شـــــخص تـــــ 26,000أســـــرة أي مـــــا يقـــــارب  5000وتكـــــون مجتمـــــع الدراســـــة مـــــن  2010األردنـــــي لعـــــام 

% مــــــن المتقاعــــــدين فــــــي األردن ســــــبق أن  85أن مــــــا يقــــــرب مــــــن أخــــــذ عينــــــة مــــــنهم وأظهــــــرت النتــــــائج 
% مـــــن المتقاعـــــدين مبكـــــرا مـــــن الرجـــــال 45وتظهـــــر الدراســـــة أيضـــــا أن حـــــوالي  ,تقاعـــــدوا تقاعـــــدا مبكـــــراً 
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ــــــى حــــــد مــــــا  ــــــد العــــــودة وظــــــائف تتســــــم إل ــــــى ســــــوق العمــــــل بعــــــد التقاعــــــد ويشــــــغل هــــــوالء عن يعــــــودون إل
ووجـــــدت الدراســـــة أن هـــــذه الفئـــــة مـــــن الناشـــــطين اقتصـــــاديا يعـــــانون مـــــن ارتفـــــاع معـــــدالت  ، بالمحدوديـــــة

ــــــة, ال ســــــيما المتقاعــــــدين مــــــن القطــــــاع الخــــــاص أن الرجــــــال العــــــاملين  ايضــــــاً نتــــــائج الوأظهــــــرت  , البطال
ـــــر احتماليـــــة للتقاعـــــد المبكـــــر ـــــي الجـــــيش واألجهـــــزة األمنيـــــة هـــــم األكث ـــــروة العائلـــــة  ,ف وكلمـــــا انخفضـــــت ث

أن المســــــتوى التعليمــــــي ومنطقــــــة الســــــكن  و ايضــــــا مــــــن أبــــــرز نتائجهــــــا ,ليــــــة التقاعــــــد المبكــــــرزادت احتما
 .للتقاعد المبكر والعودة إلى سوق العمل مرة أخرى  قرارات للرجال ال تؤثران على

 ( 2009،القحطاني)-7
 الميل للتقاعد المبكر لد  رجال األمن: دوافعه وانعكاساته األمنية واإلدارية.

ــــــل ودوافــــــع رجــــــل االمــــــن للتقاعــــــد المبكــــــر, كمــــــا هــــــدفت هــــــذه  ــــــى مســــــتوى مي ــــــى التعــــــرف عل الدراســــــة ال
وهــــدفت الــــى التعـــــرف علــــى االنعكاســـــات االداريــــة واالمنيـــــة للتقاعــــد المبكـــــر, وقيــــاس العالقـــــة بــــين ميـــــل 
رجـــــال االمـــــن للتقاعـــــد المبكـــــر والـــــدوافع نحـــــو التقاعـــــد المبكـــــر, وكـــــذلك قيـــــاس العالقـــــة بـــــين ميـــــل رجـــــال 

عــــــد المبكــــــر مــــــن جــــــه ومتغيــــــراتهم الشخصــــــية والتنظيميــــــة مــــــن جــــــه اخــــــرى, وتــــــم اســــــتخدام االمــــــن للتقا
ــــات ــــد مجتمــــع الدراســــة مــــن مــــن خــــالل االســــتبانة والمعلومــــات المــــنهج الوصــــفي وجمــــع البيان , وتــــم تحدي

الضــــــباط العــــــاملين فــــــي االدارات المركزيــــــة وفــــــي االجهــــــزة االمنيــــــة بمدينــــــة الريــــــاض واخــــــذ عينــــــة مــــــنهم 
ــــل رجــــال االمــــن شــــخص 348بعــــدد  ــــى تــــم الحصــــول عليهــــا ان مســــتوى مي ــــائج الت , وكــــان مــــن اهــــم النت

ــــؤثر بدرجــــة كبيــــرة  نحــــو التقاعــــد المبكــــر ضــــعيف, بعكــــس االنعكاســــات االداريــــة للتقاعــــد المبكــــر فهــــي ت
علــــــى رجــــــال االمــــــن فــــــى االجهــــــزة االمنيــــــة, وان ميــــــل الضــــــباط العــــــاملين فــــــى المديريــــــة العامــــــة ألمــــــن 

ى ميــــــل الضــــــباط العــــــاملين فــــــى االجهــــــزة االمنيــــــة, وتوصــــــلت الدراســــــة الــــــى المنشــــــفت اكبــــــر مــــــن مســــــتو 
ــــد مــــن التوصــــيات التــــى كــــان مــــن اهمهــــا  ــــة التــــى العدي ــــة واالجتماعي ــــتم اعــــادة النظــــر بالمزايــــا المالي ان ي

تمـــــنح لرجـــــال االمـــــن بعـــــد التقاعـــــد الن راتبـــــه وهـــــو علـــــى راس عملـــــه يعـــــد مرتفعـــــًا نســـــبيًا مقارنـــــة بدخلـــــه 
 .بعد التقاعد
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ـــة الحكوميـــة فـــي محافظـــات شـــمال الضـــفة فلســـطين نحـــو التقاعـــد -إتجـــاه معلمـــي المـــدارس الثانوي
 المبكر وأثر بعض المتغيرات عليه.

شــمال  محافظــات فــي الحكوميــة الثانويــة المــدارس معلمــي اتجــاه إلــى التعــرف الدراســة هــدفت
العلمــي  والمؤهــل الجــنس متغيــرات أثــر لبيــان باإلضــافة ,المبكــر التقاعــد نحــو فلســطين -الضــفة
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نحــو  مــينالمعل اتجــاه علــى األســرة دخــل ومســتوى  الخدمــة وســنوات والعمــر االجتماعيــة والحالــة
 مجتمـــــع, حيـــــث تـــــم اتبـــــاع المـــــنهج الوصـــــفي التحليلـــــي لجمـــــع المعلومـــــات, وتكـــــون المبكـــــر التقاعـــــد
  فلسـطين -الضـفة محافظـات شـمال فـي الحكوميـة الثانويـة المـدارس معلمـي جميـع مـن الدراسـة
 معلًمـا2008 (6,985) /2007للعـام  والتعلـيم التربيـة وزارة إحصـاءات آلخـر وفًقـا عـددهم والبـالغ
 الدراســة مجتمــع مـن (10%) نسـبته مـا تمثــل التــي الدراســة عينـة اختيـار تــم وتكــون  ومعلمـة
, وكـان مـن اهـم نتـائج  ومعلمـة معلـم (700) علـى الدراسـة تطبيـق ليـتم العشـوائية الطبقيـة بالطريقـة
 نحـو فلسـطين -الضـفة شـمال محافظـات فـي الحكوميـة الثانويـة المـدارس معلمـي اتجـاه إنالدراسـة 

 .إيجابًيا كان التقاعد المبكر
معلمــي  اتجــاه فــيα=0.05) الداللــة ) مســتوى  عنــد إحصــائية داللــة ذات فــروق  وجــود عــدم

 فــي المبكــر التقاعــد نحــو فلســطين -الضــفة شــمال محافظــات فــي الحكوميــة الثانويــة المــدارس
 فــي إحصــائًيا دالــة الفــروق  كانــت بينمــا .الجــنس لمتغيــر تعــزى  والصــحي المجــالين المــادي

 ولصـالح وأنثــى ذكــر بـين لالتجـاه الكليــة والدرجــة )والـوظيفي والنفســي، )االجتمــاعي، :المجـاالت
 .أنثى
فــي اتجــاه معلمــي  (α=0.05) الداللــة مســتوى  عنــد إحصــائية داللــة ذات فــروق  وجــود عــدم

تعــزى  المبكــر التقاعــد نحــو فلســطين -الضــفة شــمال محافظــات فــي الحكوميــة الثانويــة المــدارس
 ,دخل االسرة و سنوات الخدمة.العلمي المؤهل لمتغير
فــي اتجــاه معلمــي  (α=0.05)الداللــة  مســتوى  عنــد إحصــائية داللــة ذات فــروق  وجــود عــدم

فــي  المبكــر التقاعــد نحــو فلســطين -الضــفة شــمال محافظــات فــي الحكوميــة الثانويــة المــدارس
الحالـة  لمتغيـر تعـزى  لالتجـاه الكليـة والدرجـة) والصـحي والمـادي، ) النفسـي, والـوظيفي، :المجـاالت
ولصــالح  ومتــزوج أعــزب بــين االجتمــاعي فــي إحصــائًيا دالــة الفــروق  كانــت بينمــا ,االجتماعيــة

 .متزوج
وتوصـــــــلت الدراســـــــة الـــــــى العديـــــــد مـــــــن التوصـــــــيات التـــــــي كـــــــان ابرزهـــــــا أن تقـــــــوم وزارة التربيـــــــة والتعلـــــــيم 

 فــي النظــر إعـــادةباالهتمــام بأوضــاع المعلمــين الماديــة والصـــحية واالجتماعيــة والنفســية والوظيفيــة و 
 .المعلمون  يتقاضاها التي والعالوات الرواتب
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 (2008, الهمالن)-9

 التقاعـد نحـو الكـويتيين العـاملين باتجـاه وعالقتهمـا االجتماعيـة والمسـاندة النفسـي االحتـرا 
 المبكر.

عالقــــــة كـــــل مــــــن االحتـــــراق النفســــــي والمســـــاندة االجتماعيــــــة باالتجـــــاه نحــــــو هــــدفت الدراســــة الـــــى دراســــة 
ـــــدى العـــــاملين الكـــــويتيين مـــــن الجنســـــين ــــــي و  التقاعــــــد المبكــــــر ل ــــــراق النفســــ ــــــاد االحتــــ ــــــن أبعــــ ــــــف عــــ الكشــــ

ـــــــــاندة االجتماعيـــــــــــة وبعـــــــــــض المتغيـــــــــــرات الديموغرافيــــــه التــــــي تســــــهم فــــــي التقاعــــــد المبكــــــر لــــــدى والمســ
المتجهــــــة نحــــــو التقاعــــــد مبكــــــرا لـــــدى  النفســـــية الشخصــــــية قـــــوةالكشــــــف عــــــن وكـــــذلك  العـــــاملين الكـــــويتيين
دولـــــة الكويـــــت ات حكوميـــــة فـــــي خمـــــس وزارات وهيئـــــ وتكـــــون مجتمـــــع الدراســـــة مـــــن, العـــــاملين الكـــــويتيين

وزارة التربيـــــــــــة والتعلـــــــــــيم، وزارة التجـــــــــــارة والصــــــــــــناعة، المؤسســــــــــــة العامــــــــــــة للتأمينــــــــــــات -فـــــــــــي  متمثلـــــــــــة
ــــــي تتعامــــــل مــــــع  ــــــة العامــــــة لشــــــئون القصــــــر، القطــــــاع النفطــــــي وخاصــــــة األقســــــام الت ـــــــة، الهيئ االجتماعي

 موظف/ة .  250, حيث بلغت حجم العينة الجمهور
ـــــا زادت معــــدالت اإلنهــــاك العــــاطفي عنــــد العــــاملين ومــــن اهــــم النتــــائج التــــى توصــــلت لــــه الدراســــة انــــه  كلمـ

لــــــــم تلعــــــــب المســــــــاندة االجتماعيـــــة أي دور يـــــذكر  , كمـــــا والكـــــويتيين زاد اتجـــــاههم نحـــــو التقاعـــــد المبكـــــر
 راســـــة ايضـــــًا انهـــــا, ومـــــن نتـــــائج هـــــذه الدفـــــي الحـــــد مـــــن ظـــــاهرة التقاعـــــد المبكـــــر فـــــي المجتمـــــع الكـــــويتي

ومـــن اهـــم   أثبتـــت أن مســـاندة زمـــالء العمـــل تنبـــم باتجاهـــات العـــاملين الكـــويتيين نحـــو التقاعـــد المبكـــر
ـــــــم الوصـــــــول البهـــــــا هـــــــو ا ـــــــى ت ــــــــي التوصـــــــيات الت ــــــــار المهنـــــ ــــــــي االختيـــــ ــــــــام بعمليتـــــ ــــــــل الهتمـــــ ــــــــن قبـــــ مـــــ

ــــــاق  ــــــل االلتحـ ــــــل قبـ ــــــات العمـ ــــــه واســـــتعداداته مؤسســـــ ــــــا لقدراتـ ــــــف وفقـ ــــــار الموظـ ــــــتم اختيـ ــــــث يـ ــــــل بحيـ بالعمـ
ـــــوظيفي للموظــــف ــــه العلميــــة ممــــا يرفـــــع مـــــن مســـــتوى الرضـــــا ال ــــه المهنيــــة ومؤهالت ـــــب وكــــذلك   وميول يجــ

ــــــــن االرتيـــــــاح ــــــــو مــ ــــــــق جــ ــــــــدة وخلــ ــــــــة اإلدارة الجيــ ــــــــى كيفيــ ــــــــئولين علــ ــــــــرفين والمســ ــــــــدريب المشــ النفســـــــي  تــ
وبالتــــــالي يــــــنعكس يجعلهــــــــم أكثــــــــر رضــــــــا وظيفيــــــــا ونفســــــــيا  القــــــرار ممــــــافــــــي اتخـــــــاذ  شــــــراكهموا  للعــــــاملين 

 .أدائهــم الــوظيفي بصــوره ايجابية على
 

 , 2007 ) العماري  دراسة 10-(
 العوامــل :قطــر بدولــة التعلــيم العــام مــدارس فــي القطريــات للمعلمــات المبكــر التقاعــد ظــاهرة

 المتغيرات. ببعض وعالقتها
 بـين المعلمـات المبكـر التقاعـد ظـاهرة انتشـار وراء تقـف التـي العوامـل إلـى التعـرف الدراسـة هـدفت

 تـم الدراسـة الحاليـة أهـداف تحقيـق إلـى وللوصـول ، قطـر بدولـة العـام التعلـيم مـدارس فـي القطريـات
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تــم  وقــد للتقاعــد، يخططــن الالتــي القطريــات المعلمــات مــن عينــة علــى ميدانيــة بدراســة القيــام
 395 مـن مكونـة عينـة علـى طبقـت عبـارة ( 40 ) مـن تكونـت الباحثـة إعـداد مـن اسـتبانة اسـتخدام
بالمعلمـة  تـدفع متعـددة عوامـل وجـود أهمهـا النتـائج مـن مجموعـة إلـى الدراسـة توصـلت وقـد معلمـة،
 اآلتـي النحـو علـى أهميتهـا حسـب العوامـل هـذه أتـت وقـد التقاعـد، طلـب فـي التفكيـر إلـى القطريـة

 . شخصية وعوامل مهنية عوامل اجتماعية، عوامل إدارية، عوامل:
 
 (2007 ) محافظة,-11

 دراسة ميدانية للمتقاعدين مبكرًا فى األردن.–العوامل المؤثرة فى التقاعد المبكر 
إلـــــى التعـــــرف علـــــى العوامـــــل التـــــى تـــــؤثر فـــــى التقاعـــــد المبكـــــر فـــــى األردن , حيـــــث هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة 

ــــــة  ــــــى التقاعــــــد المبكــــــر وهــــــي : الخصخصــــــة, إعــــــادة هيكل تــــــم اضــــــافة عــــــدة عوامــــــل اساســــــية مــــــؤثرة عل
المنظمــــــات, انخفــــــاض العوائــــــد الماديــــــة, عــــــدم وجــــــود مســــــتقبل وظيفــــــي , الــــــدوافع الشخصــــــية , العوامــــــل 

ـــــ ـــــة العمـــــل , وتكـــــون مجتمـــــع الدراســـــة مـــــن اإلداريـــــة, العوامـــــل االجتماعي  4,148ة والصـــــحية وكـــــذلك بيئ
ـــــــة الدراســـــــة مـــــــن  ـــــــات بواســـــــطة  300متقاعـــــــدًا مبكـــــــرًا  , وتكونـــــــت عين ـــــــت البيان متقاعـــــــد مبكـــــــرًا  , وحلل

واســــــتخدام النســــــب المئويــــــة , والمتوســـــطات الحســــــابية واالنحرافــــــات المعياريــــــة, وتحليــــــل  SPSSبرنـــــامج 
 معامل االرتباط لمتغيرات الدراسة. , واستخدام (ANOVA)التباين 

ــــــراد  ــــــب واألجــــــور, والحــــــوافز, والعــــــالوات دفعــــــت أف ــــــاض الروات ــــــائج الدراســــــة أن انخف وكــــــان مــــــن أهــــــم نت
العينــــة للتقاعــــد المبكــــر بدرجــــة كبيــــرة, وكــــان مــــن النتـــــائج ايضــــا رغبــــة افــــراد العينــــة بــــالجمع بــــين راتـــــب 

االجتمـــــــاعي, والخـــــــوف مـــــــن إحـــــــداث  التقاعـــــــد المبكـــــــر وراتـــــــب آخـــــــر غيـــــــر مشـــــــمول بأحكـــــــام الضـــــــمان
تغيـــــرات فـــــي أحكـــــام هـــــذا القـــــانون عوامـــــل دفعـــــتهم للتقاعـــــد المبكـــــر, وكـــــذلك الخصخصـــــة وا عـــــادة هيكلـــــة 
ــــائج ايضــــا ان  ــــى قــــرار التقاعــــد المبكــــر, ومــــن اهــــم النت المنظمــــات مــــن العوامــــل المــــؤثرة بدرجــــة كبيــــرة عل

ووجــــود بيئــــة عمــــل ســــيئة دفعـــــت لين العــــام لألفــــرادعــــدم التطــــوير فــــى العمــــل و كــــذلك الحالــــة الصـــــحية 
افـــــــراد العينـــــــة للتقاعـــــــد المبكـــــــر, وأخيـــــــرًا أوصـــــــت الدراســـــــة إلـــــــى ضـــــــرورة االهتمـــــــام بالرواتـــــــب والحـــــــوافز 
والعــــــالوات المقدمــــــة لألفــــــراد العــــــاملين, والعمــــــل علــــــى التغييــــــر فــــــي بيئــــــة العمــــــل االداريــــــة واالجتماعيــــــة 

والعمـــــل علـــــى اكســـــاب االفـــــراد العـــــاملين  والعمـــــل علـــــى ايجـــــاد عالقـــــة اجتماعيـــــة جيـــــدة فـــــى بيئـــــة العمـــــل
 المهارات والمعارف وخلق بيئة عمل صحية.
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 (2005 ,المطيري  )-21
 اتجاهات الموظفين المدنيين نحو التقاعد المبكر في نظام الخدمة المدني السعودي.

الـــــى االجابـــــة علـــــى بعـــــض االســـــئلة منهـــــا تحديـــــد مفهـــــوم التقاعـــــد والتقاعـــــد المبكـــــر  هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة
فــــــــي نظــــــــام الخدمــــــــة الســــــــعودي, وللتعــــــــرف ايضــــــــا علــــــــى المــــــــوظفين الــــــــذين يتقاعــــــــدون مبكــــــــرًا والــــــــذين 

المتوقعـــــة خـــــالل الخمـــــس ســـــنوات القادمـــــة, ومـــــن اهـــــم اهـــــداف  واإلعـــــداديتقاعـــــدون بقـــــوة القـــــانون ســـــنويًا 
لــــــى عــــــدد الوظــــــائف التــــــى يمكــــــن ان تتــــــوفر بســــــبب التقاعــــــد المبكــــــر العــــــادي هــــــذه الرســــــالة التعــــــرف ع

بقـــــوة القــــانون ومـــــدى رغبـــــة المــــوظفين المـــــدنيين فـــــى التقاعــــد المبكـــــر ومـــــا الــــذي يـــــؤثر علـــــى  واإلجبــــاري 
, وحيــــــث تـــــم اســــــتخدام المــــــنهج الوصـــــفي التحليلــــــي, ويتكـــــون مجتمــــــع الدراســــــة رغبـــــتهم بالتقاعــــــد المبكـــــر
 موظف/ة.  450مدينة الرياض وبلغت حجم العينة من الموظفين الحكوميين ب

ـــــات وهـــــي ان التقاعـــــد  ـــــى مجموعـــــة مـــــن االيجابي ـــــة عل ـــــراد العين ـــــاق اف ـــــائج الدراســـــة هـــــو اتف ومـــــن اهـــــم نت
المبكــــــر يــــــوفر العديــــــد مــــــن الفــــــرص الوظيفيــــــة التــــــى تســــــاعد فــــــى التخفيــــــف مــــــن البطالــــــة ويســــــاعد فــــــى 

دخــــالتجديــــد الخدمــــة العامــــة  مي, كمــــا واتفــــق افــــراد العينــــة علــــى مجموعــــة دمــــاء جديــــدة للعمــــل الحكــــو  وا 
تســـــــرب بعـــــــض الكفـــــــاءات البشـــــــرية وأصـــــــحاب مــــــن الســـــــلبيات وهـــــــى ان التقاعـــــــد المبكـــــــر يعمـــــــل علـــــــى 

ــــــدريب المــــــوظفين الخبــــــرة ــــــالغ ماليــــــة بســــــبب تأهيــــــل وت , كمــــــا ومــــــن ســــــلبياته ايضــــــا تحمــــــل الحكومــــــة مب
ـــــــون ب ـــــــائج ايضـــــــًا هـــــــو ان المـــــــوظفين المـــــــدنيين يرغب ـــــــرغبتهم الجـــــــدد, ومـــــــن اهـــــــم النت التقاعـــــــد المبكـــــــر ل

 بممارسة العمل الحر وعد كفاية معاش التقاعد.

ــــــتم تحديــــــد حــــــدا ادنــــــى للمعاشــــــات  ــــــد مــــــن التوصــــــيات والتــــــي مــــــن اهمهــــــا ان ي وجــــــاءت الرســــــالة بالعدي
التقاعديــــة مــــع ضــــمان اقــــرار زيــــادة ســــنوية نظــــرًا لغــــالء المعيشــــة, وان يــــتم عمــــل نــــدوات تتعلــــق بالتقاعــــد 

التقاعـــــــد المبكـــــــر العتبـــــــاره وســـــــيلة يمكـــــــن مـــــــن خاللهـــــــا إتاحـــــــة فـــــــرص عمـــــــل  المبكـــــــر وان يـــــــتم تفعيـــــــل
بشــــــكل اوســــــع مــــــع مقارنتــــــه التقاعــــــد المبكــــــر  موضــــــوعللخــــــرجين البــــــاحثين عــــــن العمــــــل, إعــــــادة دراســــــة 

 بأنظمة الدول المجاورة.

 .(2003 ,والعامري  ان) الفوز -31
ــــى التقاعــــد فــــي نظــــام  ــــة آثــــار خفــــض عــــدد ســــنوات الخدمــــة الالزمــــة للحصــــول عل الخدمــــة المدني

 .السعودي

هـــــذه الدراســـــة إلـــــى معرفـــــة آراء المـــــوظفين فـــــي األجهـــــزة الحكوميـــــة بالمملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية  هـــــدفت 
وليــــتم تحقيــــق هــــذ  حــــول اآلثــــار المختلفــــة لخفــــض عــــدد ســــنوات الخدمــــة الالزمــــة للحصــــول علــــى التقاعــــد
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عينــــة مــــن المــــوظفين فــــي مختلــــف األجهــــزة المركزيــــة بمدينــــة الريــــاض، وبلــــغ ال تــــم تحديــــد حجــــم الهــــدف 
ـــــغ حـــــوالي  345موظـــــف، تعـــــاون مـــــنهم  500عـــــددها حـــــوالي  , ومـــــن %69موظفـــــا بمعـــــدل اســـــتجابة بل

ــــة و الســــلبية لخفــــض عــــدد ســــنوات التقاعــــدالتوصــــل الدراســــة  اهــــم نتــــائج , إلــــى عــــدد مــــن اآلثــــار اإليجابي
، المســــــاهمة فـــــي حــــــل مشــــــكلة عمــــــل للخــــــريجين الجـــــددإيجــــــاد فـــــرص  : االيجابيـــــةاآلثــــــار   ونـــــذكر أواًل 

ــــــه المــــــوارد البشــــــرية ــــــدة، تحســــــين أداء العمــــــل الحكــــــومي، و توجي ــــــة الواف ــــــاً  ,العمال ــــــار الســــــلبية ثاني :  اآلث
، و قـــــد انتهـــــت ادة أعبـــــاء صـــــندوق معاشـــــات التقاعـــــدخلـــــق متاعـــــب نفســـــية و اجتماعيـــــة للمتقاعـــــد، و زيـــــ

 العملية. التوصيات األكاديمية و هذه الدراسة بطرح مجموعة من

 .(2002 ) مخيمر,-41
ـــــة  ـــــة مـــــن المعلمـــــين والمعلمـــــات بالمراحـــــل  التعليمي ـــــد  عين ـــــر ل االتجاهـــــات نحـــــو التقاعـــــد المبك

 المختلفة.

ـــــدى المعلمـــــين والمعلمـــــات  ـــــى االتجاهـــــات نحـــــو القاعـــــد المبكـــــر ل ـــــى التعـــــرف عل هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إل
بمحافظــــــة اإلســــــماعيلية بمصــــــر, حيــــــث تــــــم اســــــتخدام المــــــنهج الوصــــــفي التحليلــــــي, وبلــــــغ حجــــــم العينــــــة 

بــــــأن المعلمــــــين والمعلمــــــات ال يرغبــــــون معلــــــم/ة, ومــــــن أهــــــم النتــــــائج التــــــى توصــــــلت لهــــــا الدراســــــة  510
بـــــل يفضـــــلون البقـــــاء فـــــى العمـــــل عـــــن التقاعـــــد المبكـــــر, وعـــــدم وجـــــود تـــــأثير لتخصـــــص المعلـــــم  بالتقاعـــــد

ســــــواء ) علمــــــي أو أدبــــــي ( علــــــى اتجاهاتــــــه نحــــــو التقاعــــــد المبكــــــر , كمــــــا وأظهــــــرت النتــــــائج ان للحالــــــة 
لغيـــــــاب الخطـــــــط والسياســـــــات المحفـــــــزة الصـــــــحية االثـــــــر الواضـــــــح علـــــــى قـــــــرار التقاعـــــــد المبكـــــــر, وكـــــــان 

 االثر الواضح على عدم اقبال المعلمين على التقاعد المبكر.للتقاعد المبكر 

 

  (2001الغامدي, )-51

 . المتغيرات ببعض المكرمة وعالقته مكة مدينة في المبكر التقاعد نحو المعلمين اتجاه
 التقاعـد نحـو المكرمـةمكـة  مدينـة فـي للمعلمـين العـام االتجـاه علـى التعـرف إلـى الدارسـة هـدفت
 التـي التعليميـة المرحلـة ، الخدمـة سـنوات عـدد ، العمـر متغيـر ( اآلتيـة المتغيـرات مـن لكـل المبكـر
 إضـافي دخـل ، وجـود التخصـص مـادة ، االجتماعيـة الحالـة ، الدراسـي المؤهـل ، المعلـم بهـا يعمـل
, حيـث تــم  )مرشـد طالبـي أو وكيـل أو مــدير المدرسـة داخـل العمـل طبيعـة ، التعلـيم مهنـة غيـر

  ( 722 ) العينــةحجــم  وكانــتمعلــم /ة  7220وبلــغ مجتمــع الدراســة , الوصــفي المــنهجاســتخدام 
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 مجتمـع مـن (% 10 ) نسـبتهم وبلغـت والثانويـة االعداديـة و االبتدائيـة التعلـيم مـن مراحـل معلًمـا
 .الدراسة

 ) الدراسـة عينـة ( %50 لـدى المبكـر نحـو التقاعـد سـلبي اتجـاه وجـود ومـن ابـرز نتـائج الدراسـة
 وعـدد العمـر متغيـر مـن كـل بـين 0,01 مسـتوى  عنـد إحصـائية داللـة ذات عالقـة وجـدت كمـا

 عنـد إحصـائية داللـة ذات فـروق  وجـودو  المبكـر، التقاعـد نحـو المعلمـين واتجـاه الخدمـة سـنوات
 نحـو المعلمـين اتجـاه وبـين االجتماعيـة الحالـة ومتغيـر المؤهـل الدراسـي متغيـر بـين  0.05 مسـتوى 
 اتجـاه وبـين بينهـا إحصـائية داللـة ذات اتفروقـ تحتـوي علـى الالمتغيـرات  وبـاقي , المبكـر التقاعـد

 بأوضــاع باالهتمــام ت التــى تــم الوصــول لهــا التوصــيا ومــن اهــم المبكــر التقاعــد نحــو المعلمــين
 التــي الطـرق  فـي والبحــث الجســمية وصـحتهم والماديـة والنفسـية والوظيفيــة االجتماعيـة المعلمـين

 بواقـعهـا وربط التربـوي  اإلعـداد برنـامج فـي النظـر ا عـادةو  مهنـة التعلـيم فـي المعلمـين رضـا مـن ترفـع
 واالسـتفادة المبكـر التقاعـد ظـاهرة تفـاقم لمنـع إجرائيـة خطـواتكمـا ويجـب اتخـاذ   التربويـة العمليـة

 للمعلمـين المبكـر للتقاعـد المحفـزة الخطـط لنتـائج السـلبية اآلثـار لتالفـي التـي وضـعت الحلـول مـن
 المتقاعــدين بــالمعلمين خــاص اجتمــاعي مركــز إقامــة ,النظــام ذلــك يطبــق بهــا التــي الــبالد فــي

 . المرحلة لهذه لتهيئتهم التقاعد على المقبلين فعلًيا أو المتقاعدين مع ويتعامل
 
  199 )8 , اللعبون  دراسة ( -61

ر.دراســة وصــفية علــى عينــة مــن النســاء المبك التقاعــد نحــو الســعودية العاملــة المــرأة اتجاهــات
 العامالات بمدينة الرياض.

حيــــــث تــــــم هـــــدفت هــــــذه الرســـــالة الــــــى التعـــــرف علــــــى اتجاهــــــات المـــــرأة الســــــعودية نحـــــو التقاعــــــد المبكـــــر 
 مكونـة عينـة علـى المبكـر التقاعـد نحـو السـعودية العاملـة المـرأة اتجاهـات عـن وصـفية دراسـة إعـداد
 العمـل وزارة ، الصـحة وزارة ، البنـات العامـة لتعلـيم الرئاسـة اتقطاعـ مـن موظفـة ( 285 ) مـن

 التعلـيم فـي المعلمـات نسـبة وكانـت وجامعـة اإلمـام، سـعود، الملـك جامعـة االجتماعيـة، والشـؤون 
 اتجـاه وجـودكـان اهمهـا    النتـائج مـن عـدد إلـى الدراسـة وتوصـلت العينـة حجـم مـن ( 88 ) العـام
 لشـؤون  التفـرغ وللرغبــة فـي واألســرية، االجتماعيــة، للضــغوط نتيجــة المبكــر، التقاعــد نحــو قـوي 

 التقاعـد نحـو علـى اتجاهاتهـا قوًيــا تـأثيًرا العاملــة المـرأة لصــحة أن الدراسـة بينـت كـذلك ,األسـرة
 .المبكر
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 ثانيًا الدراسات األجنبية:
 

 (:2014 ,نص)-1

 The determinants of retirement in Canada 
 قي كندا.محددات التقاعد 

محــــــددات التقاعــــــد المبكــــــر بــــــين االشــــــخاص الكنــــــديين التــــــي  هــــــدفت هــــــذه الدراســــــة إلــــــى التعــــــرف علــــــى
ــــــراوح اعمــــــارهم مــــــابين ) ــــــي  50تت ــــــمعامــــــًا( ,  80إل ــــــث ت ــــــي شــــــكلين حي ــــــف المحــــــددات عل  : أوالً  : تعري

ــــي ــــاً وهــــم االشــــخ:  التقاعــــد الكل ــــذين يتركــــون ســــوق العمــــل كلي ــــاً  , واص ال ــــي : ثاني وهــــم :  التقاعــــد الجزئ
ـــــوا لمـــــدة  ـــــم يعملـــــوا أو عمل ـــــذين ل ـــــار ,  اســـــبوع 26االشـــــخاص ال ـــــم اخـــــذ بعـــــين االعتب ـــــث ت ـــــراتحي   المتغي

( فــــــي نمـــــــوذج االنحــــــدار التـــــــي  الهجـــــــرة و التعليميــــــة, التاليــــــة ) الجغرافيــــــة، الديموغرافيـــــــة,  االجتماعيــــــة
قـــــــدر بــــــــ , حيـــــــث تـــــــم تحديـــــــد مجتمـــــــع الدراســـــــة وفقـــــــًا للمركـــــــز االحصـــــــائي الكنـــــــدي وي توضـــــــح التقاعـــــــد

 شخص. 844,476

المتطـــــــورة  المـــــــدنوجـــــــدت ان االشـــــــخاص الـــــــذين يعيشـــــــون فـــــــي  أنهـــــــا الدراســـــــة ومـــــــن أهـــــــم نتـــــــائج هـــــــذه
واآلخـــــذة بـــــالنمو هـــــم اقـــــل توجهـــــًا نحـــــو التقاعـــــد وبالمقابـــــل فـــــان االشـــــخاص الغيـــــر متـــــزوجين هـــــم اكثـــــر 

اكثـــــر عرضـــــة النســـــاء المتزوجـــــات  مـــــن النتـــــائج ايضـــــا انو االرامـــــل  عرضـــــة للتقاعـــــد مـــــن المتـــــزوجين و
وبشـــــــكل عـــــــام فـــــــان النســـــــاء مـــــــن اكثـــــــر االشـــــــخاص المحتملـــــــين والمعرضـــــــين  , للتقاعـــــــد مـــــــن ازواجهـــــــم

ـــــي عـــــاتق الملقـــــاةللتقاعـــــد المبكـــــر وذلـــــك بســـــبب اخـــــتالف المســـــئوليات  اوضـــــحت الدراســـــة  كمـــــا و هم, عل
علـــــي  الحصـــــول متطلبـــــانان المهـــــاجرين اقـــــل توجهـــــال نحـــــو التقاعـــــد المبكـــــر بســـــبب قلـــــة الـــــدخل وبســـــبب 

 التقاعد.

  .(2013, اوكمن ووليس )-2

Retirement intentions: what is the role of push factors in predicting 
retirement intentions ?. 

 .التقاعد بنوايا التنبؤ في الضاغطة العوامل دور هو ما: التقاعد نوايا

 تقـــــعالتـــــي  كبيـــــرةال العـــــام القطـــــاع مؤسســـــات إحـــــدى فـــــي للمـــــوظفين التقاعـــــد نوايـــــا الدراســـــة هـــــذه وتبحـــــث
 علـــــى اإلبقـــــاء فـــــي للمســـــاعدة سياســـــاتال تطـــــوير فـــــي مهتمـــــة كانـــــت التـــــي أســـــتراليا فيكتوريـــــا، واليـــــة فـــــي
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, واســـــتخدم المـــــنهج الوصـــــفي التحليلـــــي فـــــي هـــــذه الدراســـــة حيـــــث تـــــم داخـــــل ســـــوق العمـــــل العاملـــــة القـــــوى 
, وأظهــــــرت اســـــتبانة علــــــى احــــــدى اكبـــــر شــــــركات القطـــــاع العــــــام فــــــي واليـــــة فيكتوريــــــا 332توزيـــــع عــــــدد 

النتـــــائج ان لعامـــــل العمـــــر وطـــــول فتـــــرة الخدمـــــة تـــــأثير واضـــــح فـــــي التنبـــــؤ بنوايـــــا التقاعـــــد المبكـــــر , كمـــــا 
نصـــــيبًا فـــــي التنبـــــؤ بنوايـــــا التقاعـــــد المبكـــــر بعـــــد عامـــــل  االجتمـــــاعيوكـــــان للرضـــــا الـــــوظيفي والتماســـــك 

, ومـــــن أهـــــم التوصـــــيات ان تقـــــوم اإلدارة بزيـــــادة االهتمـــــام بموضـــــوع الرضـــــي العمـــــر وطـــــول فتـــــرة الخدمـــــة
ـــــى االهتمـــــام  ـــــة داخـــــل ســـــوق العمـــــل والعمـــــل عل ـــــدى العامل ـــــاقي االي ـــــه العامـــــل االساســـــي لب ـــــوظيفي ألن ال

 وعدم تمييز فئة عن اخرى بجميع الفئات العمرية 

 

  .(2011, أيخهورست)-3

The Transition From Work To Retirement 
 إلى التقاعداالنتقال من العمل 

 مــــــن االنتقــــــال فــــــي االقتصــــــادية والعوامــــــل السياســــــية المبــــــادرات دور تقيــــــيم إلــــــى الدراســــــة هــــــذه تهــــــدف
ـــــــى العمـــــــلســـــــوق  ـــــــدول فـــــــي التقاعـــــــد إل ـــــــي األوروبـــــــي االتحـــــــاد فـــــــي األعضـــــــاء ال  حكمهـــــــاي زاليـــــــ ال الت

ســـــــن التقاعـــــــد  لرفـــــــعهـــــــدف  والتـــــــياســـــــتراتيجية التوظيـــــــف  والتـــــــى تبنـــــــت الـــــــوطني السياســـــــي االقتصـــــــاد
ومــــن أهــــم نتــــائج هــــذه الدراســــة , " خــــالل اســــتراتيجية "العمــــر النشــــط للعــــاملين فــــي االتحــــاد األوروبــــي مــــن

ان العوامـــــل والسياســـــات الداخليـــــة  للمؤسســـــة هـــــى العامـــــل الرئيســـــي النتقـــــال الموظـــــف مـــــن العمـــــل إلـــــى 
االثـــــــر علـــــــى التوجـــــــه نحـــــــو التقاعـــــــد  واالجتماعيـــــــة والسياســـــــية قاعـــــــد, كمـــــــا وكـــــــان للظـــــــروف الماديـــــــةالت

 .المبكر

 (. 2009 ,وآخرين بنسدوف)-4

Predictors of employees’ early retirement intentions: an 11-year 
longitudinal study 

 عام. 11: دراسة مطولة على مدار  ن نوايا التقاعد المبكر للموظفينالتنبئ ع

ـــــى وهـــــدف هـــــذه الدراســـــة  ـــــا استكشـــــاف أي إل ـــــأ بنواي العوامـــــل النفســـــية والشخصـــــية المرتبطـــــة بالعمـــــل تتنب
ج ســـــــيتم اســـــــتخدام التقاعـــــــد المبكـــــــر بـــــــين النســـــــاء والرجـــــــال مـــــــن كبـــــــار الســـــــن وللتحقيـــــــق افضـــــــل النتـــــــائ

ـــــات الطوليـــــة مـــــوظفي البلـــــديات الفنلنديـــــة لعامـــــا  11متابعـــــة لمـــــدة بالدراســـــة ال حيـــــث قامـــــت هـــــذه  البيان
 . موظف 1,101 حيث بلغت عينة الدراسة
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ـــــاة العامـــــة  ـــــبط التصـــــورات الســـــلبية عـــــن العمـــــل وقـــــوانين العمـــــل والرضـــــا عـــــن الحي ـــــائج ارت واظهـــــرت النت
القـــــدرة علــــى تصـــــنيف الـــــذات فــــان  بالنســــبة للرجـــــال امـــــاو  التقاعــــد المبكـــــر فــــي أوســـــاط النســــاء مــــع نوايـــــا

لبية عــــن باإلضــــافة إلــــى تلــــك التصــــورات الســــ , بط ســــلبا مــــع نوايــــا التقاعــــد المبكــــرجيــــدة  ارتــــالصــــحة الو 
 العمل يتوقع الباحث وجود نوايا للتقاعد المبكر بين الرجال أكثر من النساء.

 (2009 ,ميلر  و)بروكمان -5

Time to retire – Time to die? A prospective cohort study of the effects of 
early retirement on long-term survival. 

 على البقاء على المبكر التقاعد آثاروقت الموت ؟ دراسة مجموعة مستقبلية لمعرفة  –وقت التقاعد 
.الطويل المد  على الحياة قيد  

هدفت هذه الدراسة لمعرفة تأثير التقاعد المبكر على البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل لجماعة او 
تخدام المنهج الوصفي التحليلي لعدد فئة محددة من صندوق التأمين الصحي األلماني, حيث تم اس

إلى  0881عام وفي الفترة من  42إلى  21امرأة والذين تتراوح اعمارهم من  60,514رجل و  88,,99
عام والذين  22وال  20, حيث اظهرت النتائج ان الرجال والنساء الذين تتراوح اعمارهم ما بين 5116

ج أكثر عرضة لخطر الموت, كما واظهرت النتائج ان تركوا سوق العمل بسبب عدم المقدرة على االنتا
 في المبكر التقاعداالصحاء , واظهرت النتائج ان الحياة اقل حظًا بالنسبة لالشخاص  قيد البقاء على حظ
, وكذلك االشخاص الذين  للنساء٪ ,5 و للرجال٪ 05 بنسبة ملحوق بشكل الوفاة مخاطر من يقلل الواقع

يتم استبعادهم من سوق العمل ومن التوصيات يعانون من اثار صحية ولهم إحتمالية العيش لفترة قصيرة 
. دانه يجب االخذ بعين االعتبار الفروقات الصحية عند تقليص برامج المعاشات وزيادة سن التقاع  

 
  .(2008لينديوم,  وكو )-6 

Does Retirement Kill You? Evidence from Early Retirement Window 

 .التقاعد المبكر ؟ حقائق من نافذة التقاعد المبكريقتلك هل 

ــــى اآلثــــار الصــــحية الناتجــــة عــــن فعــــل التقاعــــد , وكــــذلك التعــــرف  ــــى التعــــرف عل هــــدفت هــــذه الدراســــة إل
د عــــمنــــافع والتكــــاليف التــــي تعــــود علــــى كــــاًل مــــن : األفــــراد,  ميزانيــــات الحكومــــات وصــــندوق التقاعلــــى ال
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ـــــات الصـــــحية ـــــائج  وكـــــان مـــــن وكـــــذلك صـــــندوق النفق ان التقاعـــــد مـــــرتبط ارتباطـــــا ســـــلبيًا مـــــع صـــــحة النت
   ., حيث ان التقاعد يؤدي إلى حالة صحية أسوءالفرد

 

  .(2007,  دورن)-7

Voluntary’ And ‘Involuntary’ Early Retirement : An International Analysis 

 التقاعد المبكر والتقاعد االجباري : تحليل دولي

ــــــى هــــــذه الدراســــــةهــــــدفت  ــــــل  الت إل حيــــــث قامــــــت   "  ، و"الغيــــــر طــــــوعي " الطــــــوعي اعــــــد المبكــــــر "قتحلي
" ، حيـــــث أن التقاعـــــد  " و "غيـــــر الطـــــوعي تميز بـــــين التقاعـــــد المبكـــــر " الطـــــوعيبـــــالالدراســـــات الحديثـــــة 

ـــــر الطـــــوعي ـــــود العمـــــل و  المبكـــــر "غي ـــــاتج مـــــن قي ـــــراغ فـــــي العمـــــل" ن ـــــيس مـــــن قضـــــاء وقـــــت الف وشـــــمل  ل
 بلدًا صناعيًا. 19مجتمع الدراسة على 

ــــائج أن التقاعــــد المبكــــر "الغيــــر طــــوعي  ــــى  وأظهــــرت النت ــــارة "  منتشــــر عل نطــــاق واســــع وبخاصــــة فــــي ق
ــــــرز النتــــــائج ايضــــــا ان  أوروبــــــا ــــــ, ومــــــن اب ــــــدان التــــــي تواجــــــه الركــــــود االقتصــــــادي وتمتل ك تشــــــريعات البل

ــــــىينتشــــــر عنــــــدها  صــــــارمة لحمايــــــة العمالــــــة  ومــــــن  " الغيــــــر طــــــوعي التقاعــــــد المبكــــــر " او تشــــــجع عل
ـــــائج ـــــي  تـــــم التوصـــــل إليهـــــا ضـــــمن النت أحكـــــام التقاعـــــد المبكـــــر فـــــي نظـــــام الضـــــمان االجتمـــــاعي ان  الت

ليســــت كافيــــة بحــــد ذاتهــــا لتجعــــل موضــــوع التقاعــــد المبكــــر اكثــــر جاذبيــــه لألفــــراد , ولكــــن ايضــــا الحــــوافز 
 .التي تقدمها المؤسسة تلعب دورا هامًا في هذا الموضوع

 

  .(2007سا بوزا, فيشر وسو)-8

The Institutional Determinants of Early Retirement in Europe 

 .أوروبا في المبكر التقاعد من محددات المؤسسة 

 الذي الدور وخاصة المبكر لتقاعدا محددات فهمتشير هذه الدراسة إلي العديد من النقاط ومن ضمنها 
تقدم للمشترك  التي التقاعد أنظمة أن , ومن نتائج هذه الدراسة التقاعد قرار في المؤسسية العوامل تلعبه

فأن قيمة مكافأة نهاية  ذلك إلى باإلضافةو   العمل سوق  من المبكر الرحيل تشجع عوائد انتفاع سخية 
أن  حين في ، االستبدال معدل متوسط يفعل مما المبكر التقاعد قرارات على أكبر تأثيرا مارست الخدمة

 .تأثير مهمة الديه يوجد ال العمالة حماية تشريعات
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 9-)فريدبرغ, 2007)

 
 The Recent Trend Towards Later Retirement 

.اإلتجاه الجديد نحو تأخير التقاعد  

 انهـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إلـــــى التعـــــرف علـــــى اإلتجاهـــــات الحديثـــــة نحـــــو التقاعـــــد , وأظهـــــرت الدراســـــة   
ويفســـــــر هـــــــذا  ,المبكـــــــر التقاعــــــد عـــــــن االتجـــــــاه عكســــــت التقاعـــــــد ســـــــن فــــــي األخيـــــــرة الزيـــــــادات اســــــتمرار
  الصــــــحية والرعايــــــة صــــــندوق التقاعــــــد الخــــــاص,  االجتمــــــاعي الضــــــمانقــــــانون فــــــي  التغييــــــراتالتحــــــول 

, حيـــــث تـــــم االســـــتعانة بالبيانـــــات االحصـــــائية  االرتفـــــاع فـــــي يســـــتمر قـــــد التقاعـــــد ســـــن بـــــأن يـــــوحي ممـــــا
 الجاهزة من المركز االحصائي وهي بيانات متراكمة على مدى العقود السابقة.

 عــــدم بزيــــادة مرتبطــــة التغييــــرات هــــذه مــــن العديــــد ان ومــــن اهــــم النتــــائج التــــي توصــــلت لهــــا هــــذه الرســــالة
 علـــــى جـــــدوى هـــــذه التغيـــــرات  , وحـــــولبالتقاعـــــد  المحيطـــــة المســـــتقبلية االقتصـــــادية البيئـــــة بشـــــأن اليقـــــين
ـــــــل المـــــــدى ـــــــر فـــــــي الطوي ـــــــدة وتخفيضـــــــات االجتمـــــــاعي )الضـــــــمان مـــــــن تغي ـــــــة الفائ  المخـــــــاطر ، المحتمل

 قــــــد ذاتــــــه حــــــد فــــــي اليقـــــين عــــــدم فــــــي االرتفــــــاع ان هــــــذا الصـــــحية( , الرعايــــــة تكــــــاليف بزيــــــادة المرتبطـــــة
دخار العمل أجل من التقاعد الناس للبعد عن التقاعد المبكر وتأخير تحفز  أكثر. وا 

  .(2005دورن وبوزا, )-10

Early Retirement : Free Choice Or Forced Decision 

 التقاعد المبكر: حرية االختيار أو القرار القسري 

هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إلـــــى التعـــــرف علـــــى رأي المتقاعــــــدين تقاعـــــدًا مبكـــــرًا فـــــى قـــــرار التقاعـــــد ومـــــا هــــــى 
 فــــى هــــذه الدراســــة شــــرح التقاعــــد المبكــــرالعوامــــل التــــى قــــد تــــؤثر علــــى قــــرار التقاعــــد المبكــــر , حيــــث تــــم 

شــــم عــــن ومــــع ذلــــك يمكــــن ايضــــا ان يكــــون كظــــاهرة بجانــــب الطلــــب النا ,  كظــــاهرة فــــي جانــــب العــــرض
ـــــربح ســـــلوك ـــــائج مـــــن  الشـــــركة بتعظـــــيم ال ـــــات بغـــــرض الوصـــــول للنت ـــــع البيان ـــــم تجمي ـــــدًا وهـــــم: 15, وت  بل

 ، النــــــرويج ، نيوزيلنــــــدا ، هولنـــــدا ، اليابــــــان ، إيطاليـــــا ، بريطانيــــــا ، ألمانيــــــا ، فرنســـــا ، الــــــدنمارك ، كنـــــدا
, حيــــــث بلــــــغ مجتمــــــع العينــــــة  األمريكيــــــة المتحــــــدة والواليــــــات ، سويســــــرا ، الســــــويد ، اســــــبانيا ، البرتغــــــال

عامـــــًا وفـــــى  64إلـــــى  45مـــــن االشـــــخاص الـــــذين تقاعـــــدوا مبكـــــرًا , وتراوحـــــت اعمـــــار العينـــــة مـــــن عمـــــر 
 .م1997إلى عام  م 1983الفترة من عام 
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عنـــــد وجـــــود مميـــــزات وحـــــوافز للتقاعـــــد  انـــــهومـــــن اهـــــم وابـــــرز النتـــــائج التـــــي توصـــــلت لهـــــا هـــــذه الدراســـــة 
المبكـــــــر فـــــــأن غالبيـــــــة المـــــــوظفين ســـــــيتوجهون نحـــــــو التقاعـــــــد الطـــــــوعي , والعكـــــــس صـــــــحيح فـــــــي حالـــــــة 

 علـــــى للتحايـــــل كوســـــيلةواجهـــــت الشـــــركة او الحكومـــــة أي عوائـــــق ماليـــــة ففنهـــــا تســـــتخدم التقاعـــــد المبكـــــر 
ن وخاصــــة فـــــى حالــــة الركـــــود ليـــــتم إحالــــة عـــــدد او نســــبة معينـــــة مــــن المـــــوظفي العمالــــة حمايـــــة تشــــريعات

ــــادة حجــــم البطالــــة للحكومــــات  ــــدفع الحكومــــة لالســــتغناء  وهــــو مــــا االقتصــــادي  للشــــركات الخاصــــة وزي ي
عـــــــن عـــــــدد مـــــــن المـــــــوظفين وتعيـــــــين مـــــــوظفين آخـــــــرين ليحلـــــــوا محلهـــــــم , وأظهـــــــرت النتـــــــائج ان قـــــــانون 

ا وأظهــــــرت , كمــــــالضــــــمان االجتمــــــاعي الحــــــالي غيــــــر كــــــافي لجــــــذب المــــــوظفين نحــــــو التقاعــــــد المبكــــــر 
 النتائج ان الحوافز المالية التي تقدمها الشركة تلعب دورًا هامًا بقرار التقاعد المبكر للموظفين.

   (2004 و آخرون, كاربانسالو)-11

Perceived health as a predictor of early retirement 

 تصور الصحية كمؤشر للتقاعد المبكر.

ــــى هــــذه الدراســــة هــــدفت ــــ للتعــــرف عل ــــة ب ــــد  الصــــحية والتقاعــــد المبكــــرين منظــــور العالق ــــم تحدي ــــث ت , حي
ــــــدا , وبلــــــغ حجــــــم العينــــــة مجتمــــــع العينــــــة مــــــن الرجــــــال  ــــــذين يســــــكنون فــــــى شــــــمال فنلن رجــــــاًل  1,748ال

,  م2000حتـــــى عـــــام  م1984عـــــام وخـــــالل الفتـــــرة مـــــن عـــــام  60عـــــام حتـــــى  42تتـــــراوح أعمـــــارهم مـــــن 
المعهـــــــد فـــــــي فنلنـــــــدا و  تـــــــم الحصـــــــول علـــــــى ســـــــجالت التقاعـــــــد مـــــــن مؤسســـــــة التأمينـــــــات االجتماعيـــــــةو 

 .المركزي للمعاشات

ــــي احتــــوت  الدراســــة وأظهــــرت ــــة الت ــــى تصــــنيفات لحجــــم العين ــــائج كــــان مــــن أبرزهــــا الحصــــول عل عــــدة نت
( مـــــــن %48.9) 855ان عـــــــدد  وهــــــي عامـــــــا ، 11 علــــــى معلومـــــــات مجمعــــــه علـــــــى مـــــــدار اكثــــــر مـــــــن

 331 ددعـــــــــالرجــــــــال  مـــــــــن اجمـــــــــالي االســـــــــتبانة يتقاضـــــــــون معاشــــــــًا نـــــــــاتج عـــــــــن العجـــــــــز الصـــــــــحي ، و 
( %15.6) 273 عــــــــدد( حصــــــــلوا علــــــــى التقاعــــــــد المبكــــــــر بــــــــدون امــــــــراض تــــــــذكر علــــــــيهم و 18.9%)

, ومــــــــن  %( مــــــــا زالــــــــوا علــــــــى راس العمــــــــل16.5) 289, وعــــــــدد  حصــــــــل علــــــــى معاشــــــــات الشــــــــيخوخة
ان الحالـــــة الصـــــحية الســـــيئة هـــــي مؤشـــــرا قويـــــا علـــــى التقاعـــــد المبكـــــر مثـــــال علـــــي  ضـــــمن النتـــــائج ايضـــــا

ي الــــــي التقاعــــــد المبكــــــر ) االضــــــطرابات النفســــــية ، واضــــــطرابات العضــــــالت دتلــــــك االمــــــراض التــــــي تــــــؤ 
ـــــزداد  ـــــاد عـــــدد الحـــــاالت الصـــــحية الســـــيئة ت ـــــد زي ـــــة(  أي عن ـــــة الدموي ـــــب واألوعي والعظـــــام ، وأمـــــراض القل

 التقاعد المبكر . حاالت
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 (2004 ,أهتيوف و زيرا)-21

Technical Progress And Early Retirement 

 والتقاعد المبكر. التكنولوجيالتقدم 

 : األول مـــــــن منطقتـــــــين مختلفتـــــــين فـــــــى االقتصـــــــاد .بـــــــين خطـــــــين  هـــــــدفت هـــــــذه الدراســـــــة إلـــــــى الجمـــــــع 
 فـــــي المشـــــاركة هـــــو والثـــــاني : ، واإلنتاجيـــــة االقتصـــــادي النموبـــــ يـــــرتبط مـــــا عـــــادة والتـــــي  التقنـــــي التقـــــدم
ـــــي  , الســـــن كبـــــار قبـــــل العمـــــال مـــــن  العمـــــل ســـــوق  ـــــث تـــــم اســـــتهداف الفئـــــة العمريـــــة مـــــن العمـــــال الت حي

عنــــد الــــربط  وكــــان مـــن ابــــرز واهـــم النتــــائج التــــي تـــم الوصــــول لهـــا عــــام  64-50تنحصـــر اعمــــالهم بـــين 
 معــــــدالت علــــــى كبيــــــر ســــــلبي تــــــأثير لــــــه التقنــــــي التقــــــدم أن هــــــو معــــــا المجــــــالين هــــــذين بــــــين الجمــــــع او

ــــــار الســــــن  مشــــــاركة ــــــيالعمــــــال كب ــــــه كمــــــا ، العمــــــل ســــــوق  ف ــــــؤدي أن ــــــى ي  البشــــــري  المــــــال رأس تفكــــــل إل
ومـــــــن خـــــــالل اســـــــتخدام ادوات قيـــــــاس  ، الخـــــــاص بـــــــبعض الفئـــــــات وخاصـــــــة فئـــــــة العمـــــــال كبـــــــار الســـــــن

 التقنــــي التقــــدم أن نجــــد بســــيطة لقيــــاس أثــــر تفكــــل رأس المــــال البشــــري فــــي عــــدد مــــن الواليــــات االمريكيــــة
 .توظيفال على سلبي تأثير له

   (2003, ونوآخر هغز)-31

Pathways to early retirement: structure and agency in decision-making 
among British civil servants. 

ــــر ــــق للتقاعــــد المبك ــــي  -الطري ــــة ف ــــوظفي الخدمــــة المدني ــــين م ــــرار ب ــــي صــــنع الق ــــوة ف ــــل والق الهيك
 بريطانيا.

هـــــدفت هـــــذه ، ياالجتمـــــاع ي ووالسياســـــ يقتصـــــادبالمجـــــال اال وارتباطـــــه ونظـــــرا ألهميـــــة التقاعـــــد المبكـــــر
ــــىالدراســــة  ــــت , حيــــث يــــة اتخــــاذ قــــرار التقاعــــد المبكــــرمعرفــــة كيف إل ــــم استخالصــــها تناول ــــائج ت الدراســــة نت

وشــــملت العينــــة االشــــخاص الــــذين اختــــاروا  ةمــــن قبــــل عينــــة مــــن مــــوظفي الخدمــــة المدنيــــة البريطانيــــ مــــن
إن  , وكـــــان مـــــن النتـــــائجموظـــــف 460,000وبلـــــغ مجتمـــــع الدراســـــة  لتقاعــــد المبكـــــر والـــــذين لـــــم يختـــــاروها

مــــن الضــــغوط والمغريــــات بــــل ان بعضــــها  خــــالي هــــومــــن فــــراغ، وال  التقاعــــد المبكــــر لــــيس مصــــنوع قــــرار
عالقــــة بــــالعروض الماليــــة المقدمــــة ، وتتــــأثر بعــــض  لــــهعالقــــة بفعــــادة الهيكلــــة التنظيميــــة، وبعضــــها  لــــه

ــــادهم  ــــوفر حســــب إعتق ــــذات التــــي تت ــــراغ وتحقيــــق ال ــــي  الفرصــــة لقضــــاء وقــــت الف القــــرارت  بالحصــــول عل
 التقاعد المبكر. من خالل
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 (:2003, )روز-41

Early Retirement 

 التقاعد المبكر

ــــى  هــــدفت هــــذه الدراســــة المكافــــفت التــــي تمــــنح للتقاعــــد  إظهــــار تفســــير سياســــي واقتصــــادي بخصــــوصإل
ـــــة عـــــن,  المبكـــــر ـــــدان الصـــــناعية وكـــــذلك لإلجاب ـــــي البل ـــــر مـــــن األصـــــوات ف ـــــالي: لمـــــاذا الكثي  الســـــؤال الت
كبيـــــر لفئـــــة المـــــوظفين متوســـــطي العمـــــر والـــــذين لـــــم يكملـــــوا فتـــــرة عملهـــــم معـــــاش تقاعـــــدي بمـــــنح  تنـــــادي

حيــــــث تــــــم اســــــتخدام التحليــــــل الوصــــــفي لعشــــــرة دول مــــــن منظمــــــة التعــــــاون   كاملــــــة حتــــــى ســــــن التقاعــــــد
ــــائج كــــان مــــن ضــــمنها أن التقاعــــد المبكــــر يعمــــل كوســــيلة  ,االقتصــــادي ــــى عــــدة نت ــــم التوصــــل إل ــــث ت حي

حالــــة ضــــعف القــــدرة , كمــــا وأظهــــرت التحليــــل الوصــــفي لتلــــك  للــــتخلص مــــن األيــــدي العاملــــة الزائــــدة فــــي
العشــــر دول فـــــي منظمـــــة التعـــــاون االقتصـــــادي أن بعـــــد كــــل عمليـــــة تراجـــــع فـــــي الصـــــناعات يـــــتم مباشـــــرة 
ــــــم  ــــــة لمواجهــــــة هــــــذا التراجــــــع , مــــــن أهــــــم التوصــــــيات التــــــي ت ــــــدي العامل االســــــتغناء عــــــن عــــــدد مــــــن األي

التقاعــــد المبكــــر لألفــــراد الــــذين يعــــانون مــــن ضــــعف اقتراحهــــا هــــو خلــــق حــــوافز ماليــــة كبيــــرة تشــــجع علــــى 
 القدرة اإلنتاجية

  .(2002 هابتيو,)-51

Men 55 And Older: Work Or Retire? 

 ؟سنة و أكبر : العمل او التقاعد  55الرجال 

ســـــنة فـــــأكثر 55هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إلـــــى التعـــــرف علـــــى االســـــباب التـــــى تـــــدفع الرجـــــال الـــــذين اعمـــــارهم 
ــــــي عــــــن ســــــوق العمــــــل والتقاعــــــد , هــــــل  عــــــن تقاعــــــد طــــــوعي بســــــبب  هــــــذه االســــــباب ناتجــــــةعــــــن التخل

ـــــــــة والظـــــــــروف  ـــــــــاري بســـــــــبب اإلعاق ـــــــــة , او ناتجـــــــــة عـــــــــن تقاعـــــــــد اجب المســـــــــؤوليات الشخصـــــــــية والعائلي
ــــي عــــن عــــدد مــــن المــــوظفين ــــم اســــتخدام المــــنهج الوصــــفي  االقتصــــادية للمؤسســــة دفعتهــــا للتخل , حيــــث ت

عــــــــام , وأظهــــــــرت النتــــــــائج أن االســــــــباب الرئيســــــــية  55يين الــــــــذين تزيــــــــد اعمــــــــارهم عــــــــن للرجــــــــال الكنــــــــد
وكـــــــذلك الظـــــــروف الشخصـــــــية كالصــــــــحة  للتقاعـــــــد لتلـــــــك الفئـــــــة هـــــــي الظـــــــروف االقتصــــــــادية واالعاقـــــــة

, ومـــن أهــــم النتـــائج التـــى تــــم الوصـــول لهـــا ان باســــتطاعة تلـــك الفئـــة العمــــل وعـــدم التقاعـــد لفتــــرة  والـــدخل
حســــــب تقــــــديرات دراســــــات   واإلنتــــــاجلتــــــي يســــــتطيع الرجــــــال االســــــتمرار بالعطــــــاء عــــــام وهــــــي الفتــــــرة ا20

 واكثر. 65وهي ما اثبتته النتائج ان غالبية الرجال يستمرون بالعمل حتى سن  سابقة
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 (:2001,كيران (-61 
Early Retirement Trends 

 .إتجاهات التقاعد المبكر
 

نحـــــو التقاعـــــد المبكـــــر وذلـــــك بســـــبب شـــــيوعه فـــــي هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إلـــــى معرفـــــة اتجاهـــــات الكنـــــديين 
ــــــــين عــــــــامي ــــــــي الفتــــــــرة ب ــــــــرات الســــــــابقة وأظهــــــــرت االحصــــــــائات الســــــــابقة وخصوصــــــــًا ف  – م(1987الفت

بـــــــين عـــــــامي  ارتفــــــع المعـــــــدل و عـــــــام  60تقاعـــــــدوا قبــــــل ســـــــن الــــــــ ٪ فقــــــط مـــــــن النـــــــاس 29أن  (م1990
, واعتمـــــــــــدت هـــــــــــذه الدراســـــــــــة علـــــــــــى االحصـــــــــــائات الســـــــــــابقة فـــــــــــي  ٪43( إلـــــــــــى  م2000 – م1997)

فـــــي  منـــــهأكثـــــر القطـــــاع العـــــام  الوصـــــول لعـــــدد مـــــن النتـــــائج والتـــــي كـــــان أهمهـــــا أن التقاعـــــد المبكـــــر فـــــي
وفـــــــي  ,ســـــــنة  55ســـــــن التقاعـــــــد األكثـــــــر شـــــــعبية بالنســـــــبة للقطـــــــاع العـــــــام حيـــــــث ان  القطـــــــاع الخـــــــاص

 .عاما 65حتى سن  ون يعمل وايزالكان معظم العاملين في القطاع الخاص ال المقابل 
عــــــدد كبيـــــر مــــــن النســــــاء يتقاعـــــدون مبكــــــرًا وهـــــم اكبــــــر مـــــن الرجــــــال , ويرجــــــع ان ومـــــن ضــــــمن النتـــــائج 

ان التقاعــــد المبكــــر اكثــــر شــــعبية بــــين  و الســــبب ان عــــدد النســــاء فــــي القطــــاع العــــام اكبــــر مــــن الرجــــال
ـــــــدخل ال ـــــــيم عـــــــالي وكـــــــذلك ذوي ال ـــــــذين يتمتعـــــــون  بمســـــــتويات تعل عـــــــالي وكـــــــذلك فـــــــي مجـــــــال النـــــــاس ال

النــــاس فــــي القطــــاع الزراعــــي هــــم األقــــل توجهــــًا نحــــو  التقاعــــد المبكــــر حيــــث  , فــــي حــــين انالصــــناعات 
يعتبـــــرون مـــــن ذوي و فـــــي المقـــــام األول يعملـــــون لحســـــابهم الخـــــاص  هـــــمان العـــــاملين فـــــي هـــــذه الصـــــناعة 

 الدخل القليل.
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 التعليق على الدراسات السابقة:
 

 -العربية: أواًل الدراسات
أظهــــرت الدراســــات الســــابقة عــــن وجــــود ظــــاهرة التقاعــــد المبكــــر بشــــكل واضــــح واختلفــــت مــــن ناحيــــة ربــــط 

ـــــك  ـــــة المســـــتهدفة , ويمكـــــن إيجـــــاز تل كمـــــا هـــــو االختالفـــــات هـــــذه الظـــــاهرة بالعوامـــــل المـــــؤثرة عليهـــــا والفئ
 موضح أناه :

ـــــه 2014), )ســـــويدان :*دراســـــة ـــــب المـــــوارد البشـــــرية وعالقت ـــــاس جان ـــــي قي ـــــث اقتصـــــرت الدراســـــة عل / حي
ـــــاقي العوامـــــل االجتماعيـــــة والمؤهـــــل العلمـــــي  ـــــم يهـــــتم لب ـــــةبالتقاعـــــد المبكـــــر ول والعمـــــر, وهـــــذا مـــــا  والمادي

 تميزت به دراستي.
/اســـــتهدفت الدراســـــة  المعلمـــــين فـــــي مـــــدارس الثانويـــــة وأغفلـــــت المـــــوظفين فـــــي 2014)*دراســـــة: ســـــعدا, )

لـــــدوائر الحكوميـــــة  كمـــــا واكتفـــــت الدراســـــة بـــــربط المتغيـــــرات الشخصـــــية باالتجاهـــــات نحـــــو التقاعـــــد بـــــاقي ا
 .المبكر

ــــــدواس,  ــــــاث  /(2013)*دراســــــة: ال ــــــى االن ــــــذكور مــــــن البحــــــث واقتصــــــرت  عل اســــــتثنت هــــــذه الدراســــــة ال
ـــــــدوائر  حيـــــــث اســـــــتهدفت الدراســـــــة  المعلمـــــــات فـــــــي مـــــــدارس الثانويـــــــة وأغفلـــــــت المـــــــوظفين فـــــــي بـــــــاقي ال

ة, كمــــا واقتصــــرت علــــى ربــــط ضــــغوط العمــــل باالتجاهــــات نحــــو التقاعــــد المبكــــر وأهملــــت بــــاقي الحكوميــــ
 العوامل التى تعتبر من الجوانب المهمة في قياس الميول نحو التقاعد المبكر.  

/ لــــــم تظهــــــر هــــــذه الدراســــــة الجوانــــــب المــــــؤثرة علــــــي التقاعــــــد المبكــــــر بــــــل (2011), المشــــــاري  :*دراســــــة
ـــــث تحديـــــد اتجاهـــــات المـــــوظفين نحـــــو  أظهـــــرت الجوانـــــب المـــــؤثرة علـــــي الموظـــــف بعـــــد التقاعـــــد مـــــن حي

موظــــف بعــــد التقاعــــد , وهــــي تختلــــف كليــــًا الالتخطــــيط للتقاعــــد , ويقصــــد بهــــا هنــــا مــــا الــــذي يشــــغل بــــال 
 سته.عن باقي الدراسات وما سنقوم بدرا
(/اقتصـــــرت هـــــذه الدراســـــة علـــــى المعلمـــــين فـــــي المـــــدارس وأهملـــــت 2011*دراســـــة: الغامـــــدي وآخـــــرون, )

, كمــــا واقتصـــــرت الدراســــة علـــــى معرفــــة االســـــباب التـــــى بــــاقي المـــــوظفين فــــي الـــــدوائر الحكوميــــة االخـــــرى 
جعلـــــــت المعلمـــــــين فـــــــي العشـــــــر ســـــــنوات الماضـــــــية يتقاعـــــــدون ولـــــــم تتطـــــــرق الدراســـــــة إلـــــــى معرفـــــــة آراء 

 ين الحاليين نحو التقاعد المبكر.الموظف
علــــي الرجــــال الــــذين تقاعــــدوا فمــــنهم مــــن تقاعــــد / أقتصــــرت الدراســــة فقــــط (2010, )الحــــوارين :*دراســــة

% مــــــن حجــــــم العينــــــة والبــــــاقي تقاعــــــدوا لبلــــــوغهم الســــــن االقصــــــى للعمــــــل, وأغفلــــــت 85مبكــــــرًا ويمثلــــــون 
بالحصـــــــول علـــــــى النتـــــــائج مـــــــن هـــــــذه الدراســـــــة المـــــــوظفين الـــــــذين هـــــــم علـــــــى رأس عملهـــــــم بـــــــل أكتفـــــــت 

 المتقاعدين.
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ــــاقي المــــوظفين /(2009*دراســــة: القحطــــاني, ) ــــرأي ب ــــم تأخــــذ ب ــــى رجــــال األمــــن ول اقتصــــرت الدراســــة عل
ـــــذكر  ـــــم ت ـــــة باالتجاهـــــات نحـــــو التقاعـــــد المبكـــــر ول ـــــط المتغيـــــرات الشخصـــــية والتنظيمي المـــــدنيين, كمـــــا ورب

 .الصحي, المادي, والقانونيباقي العوامل والجوانب الهامة كالجانب االجتماعي, 
وشـــــــملت جميـــــــع العوامـــــــل  دراســـــــتي/ حيـــــــث تشـــــــابهت هـــــــذه الدراســـــــة مـــــــع (2008, )ســـــــماعنة :*دراســـــــة

أقتصـــــرت كمـــــا و , إال جانـــــب مالئمـــــة القـــــوانين التـــــى مـــــن المحتمـــــل ان تـــــؤثر علـــــي قـــــرار التقاعـــــد المبكـــــر
 علي المعلمين فقط ولم تاخذ برأي باقي الموظفين في الوزارات المختلفة.

ــــــى/(2008, )الهمــــــالن :ةراســــــد اإلجتمــــــاعي فقــــــط  وتأثيرهــــــا  و يجانــــــب النفســــــال اقتصــــــرت الدراســــــة عل
علـــــي التقاعـــــد المبكـــــر وهـــــو بفعتبـــــاري دراســـــة متخصصـــــة فـــــي هـــــذا الجانـــــب مـــــع إهمـــــال جوانـــــب أخـــــرى 

 .كا الجوانب الصحية  والمادية ذات أهمية كبيرة علي قرار التقاعد المبكر
ـــــث(2007, )العمـــــاري  :دراســـــة ـــــي المعلمـــــات الدراســـــة أقتصـــــرت / حي ـــــذين يخططـــــون للتقاعـــــد عل ومـــــا  ال

ـــــر بالتقاعـــــد وهـــــي بنظـــــري دراســـــة محـــــدودة آلراء المعلمـــــات  ـــــى دفعـــــتهم للتفكي ـــــي هـــــي العوامـــــل الت ال والت
 تشمل باقي الجوانب التى تؤثر على قرار التقاعد للموظفين في باقي الوزارات.

ـــــرار مـــــن الدراســـــات الشـــــاملة (/2007*دراســـــة: محافظـــــة, ) ـــــى ق ـــــؤثر عل ـــــى مـــــن المحتمـــــل ت ـــــب الت للجوان
ــــة  ــــى قــــرار التقاعــــد المبكــــر لعين ــــك الجوانــــب عل ــــأثير تل ــــى معرفــــة ت التقاعــــد المبكــــر إال أنهــــا أقتصــــرت عل

 من الموظفين الذين تقاعدوا مبكرًا ولم تأخذ برأي الموظفين الحالين.
ــــري  :*دراســــة وهــــي مــــن وجهــــة نظــــري مــــن الدراســــات  وهــــي  دراســــة مشــــابها لدراســــتي (/2005, )المطي

التــــى تعطـــــي نتــــائج عمليـــــة تســـــاعد فــــي حـــــل العديـــــد مــــن القضـــــاية خاصـــــة موضــــوع الوظـــــائف الشـــــاغرة 
علــــي أثــــر التقاعــــد المبكــــر  ركــــزت بشــــكل كبيــــر, إال أنهــــا  االختيــــاري  واالناشــــئة عــــن التقاعــــد االجبــــاري 

 .مدينة الرياضفي  والوظائف علي العمالة
لــــــم تــــــدرس هــــــذه الدراســــــة اتجاهــــــات المــــــوظفين نحــــــو التقاعــــــد (/2003العــــــامري, ) *دراســــــــة: الفــــــوزان و

المبكــــر بـــــدل اقتصـــــرت علـــــى معرفـــــة االثـــــار االيجابيـــــة والســـــلبية الناشـــــئة عـــــن تخفـــــيض ســـــنوات الخدمـــــة 
 .الالزمة للحصول على التقاعد المبكر

ــــــاقي (/2002*دراســــــة:مخيمر, ) ــــــى فئــــــة المعلمــــــين مــــــع تجاهــــــل ب ــــــى عل الفئــــــات اقتصــــــرت الدراســــــة عل
وهـــــي شـــــريحة كبيـــــرة, كمـــــا واقتصـــــرت الدراســـــة علـــــى بحـــــث الجانـــــب الصـــــحي والتخصصـــــي )علمـــــي او 

 ادبي( لفئة المعلمين مع تجاهل باقي الجوانب المادية واالجتماعية.
/ شـــــــملت عومـــــــل متعـــــــددة لهـــــــا تـــــــأثير علـــــــى التقاعـــــــد المبكـــــــر إال أنهـــــــا (2001, )الغامـــــــدي :*دراســـــــة
, كمـــــــا وتعتبــــــر مـــــــن نحــــــو التقاعـــــــد المبكــــــر لمعلمـــــــيناهــــــات االجانـــــــب الصــــــحي علـــــــى اتج أثــــــر أغفلــــــت
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ــــــك  ــــــي  الســــــتهدافهاالدراســــــات المحــــــدودة وذل ــــــة آراء بــــــاقي المــــــوظفين ف فئــــــة المعلمــــــين فقــــــط وعــــــدم معرف
 .باقي الوزارات الحكومية

ــــــــــب االجتمــــــــــاعي ,  واالســــــــــري (1998, )اللعبــــــــــون  :*دراســــــــــة / قامــــــــــت هــــــــــذه الدراســــــــــة بقيــــــــــاس الجان
ــــر كافيــــه حيــــث  , علــــي قــــرار التقاعــــد المبكــــروالصــــحي للمــــرأة وتأثيرهــــا  ــــرأي الباحــــث عوامــــل غي وهــــي ب

والمؤهـــــل العلمـــــي, كمـــــا وأهملـــــت شـــــريحة كبيـــــرة مـــــن المجتمـــــع تجاهلـــــت الجانـــــب المهنـــــي وعامـــــل الـــــدخل 
 ولم تأخذ برأيهم وهي شريحة الرجال.

 
 -:األجنبيةالدراسات  ثانياً 

إلــــــي  50/ حصـــــرت هــــــذه الدراســـــة علـــــي الكنـــــديين الــــــذين اعمـــــارهم مـــــا بـــــين (2014, )نصـــــ :*دراســـــة
 الدراســـــة  اقتصـــــرتأهمـــــال بـــــاقي الفئـــــات العمريـــــة وهـــــي شـــــريحة كبيـــــرة فـــــي المجتمـــــع, كمـــــا و عـــــام و  80

, مــــــــــع إهمــــــــــال العوامــــــــــل الماديــــــــــة والتعلميــــــــــةاإلجتماعيــــــــــة الديموغرافيــــــــــة,  ,الجغرافيــــــــــةعلــــــــــي العوامــــــــــل 
 والصحية.
مؤسســـــة واحــــدة مـــــن مؤسســــة القطـــــاع  / اقتصـــــرت هــــذه الدراســـــة علــــي(2013واوكمــــن)ولـــــيس  :*دراســــة

ـــــى تبقـــــي  ـــــة العوامـــــل الت العـــــام وعـــــدم اســـــتطالع آراء بـــــاقي المؤسســـــات, كمـــــا وانحصـــــرت الدراســـــة بمعرف
 الموظف في تلك المؤسسة بسوق العمل وهي عوامل مقتصرة على جانب الرضى الوظيفي.

ـــــــــي العوامـــــــــل االقتصـــــــــادية, لدر / واقتصـــــــــرت هـــــــــذه ا (2011, )أيخهورســـــــــت :*دراســـــــــة اســـــــــة ايضـــــــــا عل
 .واالجتماعية مع إهمال العوامل الصحية السياسية
ـــــــي العوامـــــــل النفســـــــية والشخصـــــــية (2009, )بنســـــــدوف وآخـــــــرين :*دراســـــــة مـــــــع /اقتصـــــــرت الدراســـــــة عل

ــــديات  ــــى مــــوظفي البل ــــة, كمــــا واقتصــــرت عل ــــاقي العوامــــل المهمــــة كالعوامــــل المادي ولكــــن يســــجل إهمــــال ب
ــــــزة بأنهــــــا  ــــــة  لهــــــذه الدراســــــة مي  1,101ولعــــــدد ســــــابقة  عــــــام  11لمــــــدة قامــــــت بتجميــــــع بيانــــــات تاريخي

 موظف.
ركــــــزت هــــــذه الدراســــــة علــــــى معرفــــــة آثــــــار التقاعــــــد المبكــــــر علــــــى (/2009*دراســــــة: بروكمــــــان وميلــــــر, )

ــــم بدراســــة اتجاهــــاتهم نحــــو التقاعــــد ــــم تق ــــل, ول ــــى المــــدى الطوي ــــاة عل ــــد الحي ــــى قي المبكــــر, كمــــا  البقــــاء عل
 عام(.65عام إلى 50وانحصرت على الفئة العمرية من)

ـــــــديوم,  ـــــــار الصـــــــحية النتاتجـــــــة عـــــــن (/(2008دراســـــــة: كـــــــو ولين ـــــــة االث ـــــــى معرف اختصـــــــرت الدراســـــــة عل
 التقاعد المبكر ولم تقم بدراسة اتجاهات التي قد تؤثر على قرار التقاعد المبكر.

ـــــــطتمحـــــــورت هـــــــذه الدراســـــــة / (2007, )دورن  :*دراســـــــة ـــــــل فق ـــــــي التحلي ـــــــم تأخـــــــذ آراء المـــــــوظفين  عل ول
 دولة صناعية. 08, ومن مميزاتها انها شملت في دراستها  ومعرفة اتجاهاتهم نحو التقاعد



 
 

44 
 

معرفــــــة العوامــــــل الداخليــــــة للمؤسســــــة  علــــــيالدراســـــة / اقتصــــــرت (2007,)فيشــــــر وسوســــــا بــــــوزا :*دراســـــة
وقـــــوانين التقاعـــــد التـــــي تـــــؤثر علـــــي قـــــرار التقاعـــــد, مـــــع تجاهـــــل العوامـــــل االخـــــرى كالعوامـــــل االجتماعيـــــة 

 والصحية.
هـــــــذه الدراســــــــة علــــــــى معرفــــــــة أثـــــــر التغيــــــــرات فــــــــي الضــــــــمان / اقتصــــــــرت (2007, )فريــــــــدبرغ :*دراســـــــة

ـــــر كـــــاف ـــــى قـــــرار التقاعـــــد المبكـــــر وهـــــو عامـــــل غي ـــــى اتجاهـــــات االجتمـــــاعي عل ـــــه للتعـــــرف عل ي بحـــــد ذات
 .العاملين نحو التقاعد المبكر

ــــــــى بيانــــــــات مــــــــن / (2005و بــــــــوزا, ) *دراســــــــة دورن  ــــــــة  15مــــــــن الدراســــــــات القيمــــــــة الحتوائهــــــــا عل دول
ــــرار التقاعــــد ــــى ق ــــؤثر عل ــــي قــــد ت ــــى عــــدد مــــن العوامــــل الت ــــة وشــــمولها عل ــــت الجانــــب  أجنبي إال أنهــــا أهمل

 .ين دون الموظفينآراء المتقاعدأقتصرت على و , الصحي للمتقاعدين

ـــــــي اظهـــــــار جانـــــــب الصـــــــحة (2004, )كاربانســـــــالو و آخـــــــرين :*دراســـــــة ـــــــره / اقتصـــــــرت الدراســـــــة عل وأث
ـــــرار  ـــــى ق ـــــى اتجاهـــــات المـــــوظفين نحـــــو التقاعـــــد  التقاعـــــد المبكـــــرعل ـــــي للحكـــــم عل ـــــر كف ـــــب غي وهـــــو جان

 .المبكر

ــــــــرا و فاهتيــــــــو  :*دراســــــــة / حيــــــــث اقتصــــــــرت هــــــــذه الدراســــــــة علــــــــي اظهــــــــار اثــــــــر التقــــــــدم (2004, )زي
وهــــــو أثـــــر غيــــــر كــــــافي لدراســــــة حــــــاالت  التقاعــــــد المبكـــــر عنــــــد كبــــــار الســــــن حــــــاالتالتكنولـــــوجي علــــــي 

ــــى قــــرار التقاعــــد المبكــــر  ــــارز عل ــــر الصــــحى والمــــادي وهــــو اثــــر ب ــــم اهمــــال االث التقاعــــد المبكــــر حيــــث ت
 .لفئة كبيرة من الموظفين 

ــــــب الصــــــحي للموظــــــف او المتقاعــــــد (2003)وآخــــــرون,  هغــــــز :*دراســــــة ــــــت هــــــذه الدراســــــة الجان /تجاهل
فقــــــد درســــــت الجانــــــب السياســــــي, االجتمــــــاعي و االقتصــــــادي, ولكنهــــــا مــــــن الدراســــــات الشــــــاملة للعوامــــــل 

 .المؤثرة على التقاعد المبكر

ــــــى ايجــــــاد تفســــــير سياســــــي واقتصــــــادي للمكافــــــفت (/2003*دراســــــة: روز, ) اقتصــــــرت هــــــذه الدراســــــة عل
 تمنح للتقاعد المبكر, وهي دراسة ال تعبر عن االتجاهات نحو التقاعد المبكر للموظفين.التي 

ســـــــنة 55فئـــــــة الرجـــــــال والتـــــــي اعمـــــــارهم / حيـــــــث اقتصـــــــرت الدراســـــــة علـــــــي (2002, )هـــــــابتيو :*دراســـــــة
تقاعــــد المبكــــر, حيــــث تــــم اختبــــار لمــــوظفين نحــــو افــــأكثر وهــــي فئــــة غيــــر كافيــــة للحكــــم علــــى اتجاهــــات ال

ـــــة للموظـــــف نفســـــة الظـــــروف االقت صـــــادية للمؤسســـــة علـــــى التقاعـــــد المبكـــــر مـــــع اهمـــــال الظـــــروف المادي
 .واثره على التقاعد المبكر
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ــــــران :*دراســــــة ــــــي/ مــــــن الدراســــــات (2001, )كي اقتصــــــرت ولكنهــــــا شــــــملت القطــــــاع العــــــام والخــــــاص  الت
واقتصــــــرت ايضــــــا علـــــــي  كمــــــاؤهــــــل العلمـــــــي ,الم وفقــــــط همـــــــا الجانــــــب المــــــادي  علــــــي دراســــــة جانبــــــان

 اظهـــــار احصـــــائات فقـــــط عـــــن اعـــــداد المتقاعـــــدين بـــــين الرجـــــال والنســـــاء فـــــي القطـــــاعين العـــــام والخـــــاص
 .دون معرفة االسباب وراء ذلك

بحثــــت هــــذه الدراســــة وبشــــكل رئيســــي عــــن االســــباب التــــي قــــد تبقــــي (/2000*دراســــة: بــــرتليس, كــــوين, )
ــــد فــــي موضــــوع االتجاهــــات التــــي قــــد المــــوظفين فــــي ســــوق العمــــل وعــــدم التقاعــــد ولــــم تتوســــع  بشــــكل جي

 تدفع الموظفين للتقاعد المبكر.
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 :مقدمةال

جراءاتهــا محــورا رئيســتعتبــر منهجيــ ا يــتم مــن خاللــه انجــاز الجانــب التطبيقــي مــن الدراســة, وعــن ة الدراســة وا 
طريقهــا يــتم الحصــول علــى البيانــات المطلوبــة إلجــراء التحليــل اإلحصــائي للتوصــل إلــى النتــائج التــي يــتم 
تفســيرها فــي ضــوء أدبيــات الدراســة المتعلقــة بموضــوع الدراســة, وبالتــالي تحقــق األهــداف التــي تســعى إلــى 

 تحقيقها. 

ـــى ذ ـــاء عل ـــك بن ـــاول هـــذا الفصـــل وصـــفا ل ـــعنهج الللمـــتن ـــة ومجتمـــع  متب الدراســـة, وكـــذلك أداة الدراســـة وعين
وينتهــي الفصــل بالمعالجــات  ,, ومــدى صــدقها وثباتهــاوكيفيــة بنائهــا وتطويرهــا عــدادهاإ المســتخدمة وطريقــة 

 .يلي وصف لهذه اإلجراءات اوفيم, واستخالص النتائجلبيانات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل ا

 .منهج الدراسة

 وصف خالله من حاولي الذي التحليلي الوصفي المنهج باستخدام الباحث قام الدراسة أهداف تحقيق أجل من

 التي والعمليات حولها تطرح التي واآلراء مكوناتها بين العالقةو  بياناتها، وتحليل الدراسة، موضوع الظاهرة

 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها

 أو"المنهج الذي يسعى لوصف الظواهر أو األحداث المعاصرة،  بأنه التحليلي الوصفي المنهج يعرفو 
الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة، ويقدم بيانات عن خصائص 

التي نستعملها  واألوقاتندرسها  وتتطلب معرفة المشاركين في الدارسة والظواهر التي معينة في الواقع،
 (100:2006, الحمداني) .لجمع البيانات"

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

مصـــادر البيانـــات  ىإلـــ للدراســـةفـــي معالجـــة اإلطـــار النظـــري  ه الباحـــث: حيـــث اتجـــالمصـــادر الثانويـــة 1-
الثانويــة والتــي تتمثــل فــي الكتــب والمراجــع العربيــة واألجنبيــة ذات العالقــة، والــدوريات والمقــاالت والتقــارير، 
واألبحــــاث والدراســــات الســــابقة التــــي تناولــــت موضــــوع الدارســــة، والبحــــث والمطالعــــة فــــي مواقــــع اإلنترنــــت 

 المختلفة.
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جمـع البيانـات األوليـة  ىإلـ التحليليـة لموضـوع الدراسـة لجـأ الباحـثوانـب : لمعالجـة الجالمصادر األولية 2-
 للدراسة، صممت خصيصاً لهذا الغرض. من خالل اإلستبانة كأداة رئيسة

 
  الدراسة :مجتمع 

يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث, وبناءا على مشكلة الدراسة مجتمع الدراسة 
قطاع غزة  رأس عملهم في ىدنيين الذين هم علالموظفين المتهدف يتكون من وأهدافها فان المجتمع المس

 84,331موظف/ة من إجمالي الموظفين في فلسطين والبالغ عددهم 30,604والبالغ عددهم 
 (. 01/02/2016تاريخ الوصول-)هيئة التقاعد الفلسطينية,دائرة تكنولوجيا المعلومات.موظف/ة

 عينة الدراسة:

إستبانة على مجتمع الدراسة وقد تم  450، حيث تم توزيع العينة العشوائيةقام الباحث باستخدام طريقة 
وبهامش خطأ  وتم تحديد حجم العينة حسب "جدول اختيار العينات" %.87.3استبانة بنسبة  393استرداد 

 وتوزيع االستبانات عليها.( الجهات التي تم استهدافها 6, كما ويوضح ملحق رقم )(3%، ملحق رقم )5

 :أداة الدراسة

اتجاهات الموظفين المدنيين في القطاع العام نحو التقاعد المبكر في قوانين  " تم إعداد إستبانة حول
 التقاعد الفلسطينية "

 تتكون إستبانة الدارسة من قسمين رئيسيين:

العمر, المؤهل العلمي,  الجنس,) المستجيبينعن  المتغيرات الشخصيةوهو عبارة عن القسم األول: 
 .(المسمى الوظيفي, عدد سنوات الخدمة, الحالة الصحية, الحالة االجتماعية

 مجاالت : 6فقرة, موزع على  34, ويتكون من مجاالت الدراسةوهو عبارة عن  القسم الثاني:

 ( فقرات.7, ويتكون من )الحالة االجتماعية: المجال األول

 ( فقرات.6, ويتكون من )الصحيةالحالة : المجال الثاني
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 ( فقرات.6, ويتكون من )التكلفة اإلجمالية من ميزانية الدولة المجال الثالث:

 ( فقرات.8, ويتكون من )نسبة المعاش: المجال الرابع

 ( فقرات.7, ويتكون من )مالئمة القوانين: المجال الخامس

المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات وقد 
(1/4:) 

 الخماسي (: درجات مقياس ليكرت1/4جدول )

موافق بدرجة  االستجابة
 قليلة جداً 

موافق بدرجة 
  قليلة

موافق بدرجة 
 متوسطة

موافق بدرجة 
 كبيرة

موافق بدرجة 
 كبيرة جداً 

 5 4 3 2 1 الدرجة

 

 خطوات بناء اإلستبانة:

اتجاهات الموظفين المدنيين في القطاع العام نحو التقاعد " لمعرفة قام الباحث بفعداد أداة الدراسة 
 -، واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء اإلستبانة :" المبكر في قوانين التقاعد الفلسطينية

واالســتفادة منهــا فــي الدراســات الســابقة ذات الصــلة بموضــوع الدراســة, و  اإلداري األدب اإلطــالع علــى  -0
 بناء اإلستبانة وصياغة فقراتها.

 اإلســـتبانة مجـــاالتاستشـــار الباحـــث عـــددًا مـــن أســـاتذة الجامعـــات الفلســـطينية والمشـــرفين فـــي تحديـــد  -5
 .وفقراتها

 تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها اإلستبانة. -,
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. -6
 األولية. تم تصميم اإلستبانة في صورتها -2
 تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف. -6

جامعـة ( من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية, 8تم عرض اإلستبانة على ) -1
 ( يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم.2. والملحق رقم )األزهر
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أو اإلضــافة والتعــديل,  فــي ضــوء أراء المحكمــين تــم تعــديل بعــض فقــرات اإلســتبانة مــن حيــث الحــذف -9
 (.1) ق( فقرة, ملح34اإلستبانة في صورتها النهائية على ) رلتستق
 

 صد  االستبيان:

، كما يقصد (105 :2010" )الجرجاوي،لقياسه ما وضع ستبيانقيس االيأن  "صدق االستبانة يعني  
ناحية، ووضوح فقراتها شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من "بالصدق 

وقد  (.2001:179،وآخرون  )عبيدات "ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها
 بطريقتين: انةالتأكد من صدق اإلستب تم

 :"الصد  الظاهري" صد  المحكمين 1-

 أو الظاهرة مجال في المتخصصين المحكمين من عدًدا الباحث يختار أن هويقصد بصدق المحكمين "

( حيث تم عرض اإلستبانة على مجموعة من 107: 2010الجرجاوي،) "الدراسة موضوع المشكلة
(، 2متخصصين في مجال إدارة األعمال  وأسماء المحكمين بالملحق رقم )  8المحكمين تألفت من 

ات وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بفجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترح
 (.1انظر الملحق رقم ) -المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية 

 صد  المقياس: -2

 Internal Validityأوال: االتسا  الداخلي 

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذي تنتمي إلية هذه 
االتساق الداخلي لإلستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين الفقرة، وقد قام الباحث بحساب 

 ة، وقد تم ذلك على العينة االستطالعيكل فقرة من فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه
 مفردة. 40المكونة من 
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" والدرجة الكلية الحالة االجتماعية "  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل2/4جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر المجال  α ≤0.05 معنوية  مستوى ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند للمجال
 لما وضع لقياسه. صادقا

 (2/4جدول )

 والدرجة الكلية للمجال"  الحالة االجتماعية "مجال االرتبال بين كل فقرة من فقرات  معامل

 معامل بيرسون  الفقرة م

 لالرتبال

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 796. يتيح لي التقاعد المبكر الفرصة لرعاية األسرة . 1.

 0.002* 364. تقدير جهودي من قبل زمالئي يشجعني على البقاء بالوظيفة . 2.

 0.010* 293. يضيف لي عملي الحالي قيمة اجتماعية لذلك أفضل البقاء بالوظيفة. 3.

 0.000* 673. أفكر بالتقاعد المبكر لشعوري بالحاجة إلى الراحة. 4.

 0.000* 567. يتيح التقاعد المبكر الفرصة لحل مشكلة الخريجين الباحثين عن العمل. 5.

 0.000* 766. يساعدني التقاعد المبكر على التفرغ للعالقات اإلجتماعية. 6.

 0.000* 604. متابعة أعمالي الخاصة.يتيح لي التقاعد المبكر  7.

 . α ≤0.05 داللة  مستوى االرتباط دال إحصائيًا عند  *

" والدرجة الكلية  الحالة الصحية"  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل3/4جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر المجال  α ≤0.05 معنوية  مستوى ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند للمجال
 لما وضع لقياسه. صادقا
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 (3/4جدول )

 والدرجة الكلية للمجال"  الحالة الصحية" مجال االرتبال بين كل فقرة من فقرات  معامل

 بيرسون معامل  الفقرة م

 لالرتبال

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 468. أفضل التقاعد المبكر على االستمرار بالعمل بسبب إعاقتي الجسدية.  1.

 0.000* 409. يؤثر التأمين الصحي عند ارتباطه  بالوظيفة على قرار التقاعد المبكر.  2.

 0.000* 515. يحافظ التقاعد المبكر على صحتي الجسدية. 3.

 0.000* 587. بسبب فترات العمل الطويلة. أفكر بالتقاعد المبكر ألني أشعر باإلرهاق 4.

 0.001* 375. يؤدي التقاعد المبكر على تدهور حالتي النفسية . 5.

 0.000* 632. يزيد التقاعد المبكر من نشاطي الجسدي  6.

 .α ≤0.05 داللة  مستوى االرتباط دال إحصائيًا عند  *

"  التكلفة اإلجمالية من ميزانية الدولة"  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل4/4جدول )يوضح 
وبذلك  α ≤ 0.05 معنوية  مستوى ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند والدرجة الكلية للمجال

 لما وضع لقياسه. صادقايعتبر المجال 

 (4/4جدول )

والدرجة الكلية " التكلفة اإلجمالية من ميزانية الدولة " مجال االرتبال بين كل فقرة من فقرات  معامل
 للمجال

 بيرسون معامل  الفقرة م

 لالرتبال

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 690. عام يزيد من التكاليف المــادية للدولة. 41زيادة ســن التقاعد ألكثر من  1.

 0.000* 670. التقاعد المبكر في حالة توجه الدولة لسياسة تقشفيه.تزداد حاالت  2.
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 بيرسون معامل  الفقرة م

 لالرتبال

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

تزداد التكلفة االجمالية بميزانية الدولة عند زيادة الحد األدنى لسن  3.
 التقاعد المبكر.

.694 *0.000 

 0.000* 660. الموازنة.أرى ان التقاعد المبكر يقلل من عجز  4.

.5 
تساعد سياسة تقليل النفقات وزيادة االيرادات للدولة على زيادة حاالت 

 التقاعد المبكر.
.675 *0.000 

تزداد حاالت التقاعد المبكر عند توقف المساعدات الخارجية لخزينة  6.
 الدولة.

.605 *0.000 

 . α ≤0.05 داللة  مستوى االرتباط دال إحصائيًا عند  *

" والدرجة الكلية  نسبة المعاش"  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل5/4جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر المجال  α ≤0.05 معنوية  مستوى ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند للمجال
 لما وضع لقياسه. صادقا

 (5/4جدول )

 والدرجة الكلية للمجال" نسبة المعاش " مجال االرتبال بين كل فقرة من فقرات  معامل

 بيرسون معامل  الفقرة م

 لالرتبال

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 546. أفكر بالتقاعد المـبكر عند وجود قرار بزيادة نسبة المعاش عن المتوقع. 1.

 0.000* 617. بالتقاعد المبكر.تدفعني قلة الحوافز المادية إلى التفكير  2.

 0.000* 557. تحسن  المستوى المعيشي  لألسرة يدفعني  للتقاعد  المبكر.  3.

 0.000* 643. أرغب بالتقاعد المبكر ألن المعاش الذي يؤول ألوالدي بعد وفاتي قليل. 4.

 0.000* 735. أفكر بالتقاعد المبكر ألن دخلي منخفض مقابل ما أبذله من جهد. 5.



 
 

54 
 

 بيرسون معامل  الفقرة م

 لالرتبال

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 722. أفكر بالتقاعد المبكر ألن العالوات االجتماعية عن الزوجة واألوالد قليلة. 6.

أفكر بالتقاعد المبكر من الوظيفة الحكومية والبحث عن عمل آخر لتأمين  7.
 حياة كريمة.

.781 *0.000 

التقاعد المبكر من الوظيفة الحكومية ألن المميزات المادية في أفضل  8.
 القطاع الخاص أفضل.

.717 *0.000 

 . α ≤0.05 داللة  مستوى االرتباط دال إحصائيًا عند  *

" والدرجة الكلية  مالئمة القوانين " مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل6/4جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر المجال  α ≤0.05 معنوية  مستوى ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند للمجال
 لما وضع لقياسه. صادقا

 (6/4جدول )

 والدرجة الكلية للمجال" مالئمة القوانين " مجال االرتبال بين كل فقرة من فقرات  معامل

 بيرسون معامل  الفقرة م

 لالرتبال

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 765. أفكر بالتقاعد عند إقرار قانون التقاعد المبكر. 1.

 0.000* 780. يدفعني فهمي لقانون التقاعد العام إلى التفكير في طلب التقاعد المبكر. 2.

 0.000* 750. أفكر بالتقاعد المبكر ألن قانون الخدمة المدنية يضيع حقي. 3.

 0.000* 662. تشجع على التقاعد المبكر.سوف أتقاعد عند وجود مزايا  4.

 0.000* 656. أرغب بالتقاعد المبكر ألن قانون التقاعد العام مجحف بحق أوالدي بعد وفاتي.  5.

االستثمارات في  بنتائج بفعالمي تقوم لم الحكومة ألن المبكر التقاعد في أرغب 6.
 .%3نظام المساهمات 

.579 *0.000 
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 بيرسون معامل  الفقرة م

 لالرتبال

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

عامًا  15أفكر بالتقاعد المبكر في حالة اقرار قانون يسمح للذين خدموا  7.
 بالتقاعد.

.690 *0.000 

 . α ≤0.05 داللة  مستوى االرتباط دال إحصائيًا عند  *

 Structure Validity البنائيثانيا: الصد  

األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق 
، وقد تم ذلك  ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات اإلستبانة ىإليها، ويبين مد

 مفردة. 40المكونة من  ةعلى العينة االستطالعي

 مستوى عند ( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيًا 7/4يبين جدول )
 لقياسه. تلما وضع صادقهعتبر جميع مجاالت اإلستبانة توبذلك  α ≤0.05 معنوية 

 (7/4جدول )

 درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية لإلستبانة معامل االرتبال بين

 بيرسون معامل  المجال

 لالرتبال

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 744. .الحالة االجتماعية

 0.000* 626. .الحالة الصحية

 0.001* 389. .التكلفة اإلجمالية من ميزانية الدولة

 0.000* 755. .نسبة المعاش

 0.000* 783. .مالئمة القوانين

 . α ≤0.05 داللة  مستوى االرتباط دال إحصائيًا عند *               
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  :Reliabilityثبات اإلستبانة 

 ، ويقصد بهمتتالية مرات عدة تطبيقه أعيد إذا النتائج نفساالستبيان  يعطي أنيقصد بثبات االستبانة هو 
أو ما هي درجة اتساقه  ,إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها أيضا

، وقد تم ذلك على (97 :2010)الجرجاوي، ت مختلفةتكرار استخدامه في أوقاتمراريته عند واسوانسجامه 
 مفردة.  40المكونة من  ةالعينة االستطالعي

 Cronbach's Alpha وقد تحقق الباحث من ثبات إستبانة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ 

Coefficient( 8/4، وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول.) 

 (8/4جدول )

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة

 *الصد  الذاتي معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال
 0.832 0.692 7 .الحالة االجتماعية

 0.807 0.652 6 .الحالة الصحية

 0.862 0.743 6 .التكلفة اإلجمالية من ميزانية الدولة

 0.906 0.820 8 .نسبة المعاش

 0.906 0.821 7 .القوانينمالئمة 

 0.935 0.874 34 معا جميع المجاالت

 = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ الصدق الذاتي*

( أن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ مرتفعــة لكــل مجــال حيــث 8/4واضــح مــن النتــائج الموضــحة فــي جــدول )
(. وكــذلك قيمــة الصــدق الــذاتي 0.874اإلســتبانة )( بينمــا بلغــت لجميــع فقــرات 0.821 ,0.652تتــراوح بــين )

( وهــذا 0.935بينمــا بلغــت لجميــع فقــرات اإلســتبانة ) (0.807،0.906مرتفعــة لكــل مجــال حيــث تتــراوح بــين )
  يعنى أن الثبات مرتفع ودال احصائيا.
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كون الباحـث قـد تأكـد ( قابلة للتوزيع. وي1تكون اإلستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق )بذلك و 
إسـتبانة الدراسـة ممـا يجعلـه علـى ثقـة تامـة بصـحة اإلسـتبانة وصـالحيتها لتحليـل النتـائج مـن صـدق وثبـات 

 واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 المستخدمة: األساليب اإلحصائية

 .((SPSS  تفريغ وتحليل اإلستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائيتم 

  

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبـار مـا إذا  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سـمرنوف - اختبـار كولمجـوروف تـم اسـتخدام
 (.9/4في جدول )، وكانت النتائج كما هي مبينة كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

 (9/4جدول )

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

 (.Sig)القيمة االحتمالية  قيمة االختبار المجال
 0.869 0.596 .الحالة االجتماعية

 0.628 0.750 .الحالة الصحية

 0.101 1.223 .التكلفة اإلجمالية من ميزانية الدولة

 0.748 0.678 .نسبة المعاش

 0.881 0.587 .مالئمة القوانين

 0.983 0.464 معا جميع مجاالت االستبانة

 أكبـرت الدراسـة مجـاالجميـع ل (.Sig)( أن القيمـة االحتماليـة 9/4واضح من النتائج الموضحة في جـدول )
تم استخدام  حيثيتبع التوزيع الطبيعي,  تالمجاال هذهوبذلك ففن توزيع البيانات ل0.05 مستوى الداللة من 

 االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة. 
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 م استخدام األدوات اإلحصائية التالية:توقد 

 .الدراسة عينةوصف ل (:Frequencies & Percentages) لنسب المئوية والتكراراتا1- 

 .والمتوسط الحسابي النسبي واالنحراف المعياري  المتوسط الحسابي2- 

 .لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة, (Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ)3- 

ما إذا كانت  لمعرفةK-S) )   : Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروف4- 
 .البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

قد تم ( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )5- 
 لالستبانة.استخدامه لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي 

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار 6- 
أم زادت أو قلت عن ذلك. ولقد تم استخدامه للتأكد من داللة  3درجة الموافقة المتوسطة وهي  ىإل

 المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

 ت( لمعرفة ما إذا كان هناك فروقاIndependent Samples T-Test) في حالة عينتين Tاختبار 7- 
 ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة. 

( لمعرفة ما إذا One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي 8- 
 البيانات. كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من
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 الخامسالفصل 
 

 ومناقشتها تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
 

 

 .مقدمةالأواًل: 

 المتغيرات الشخصية.وفق الدراسة  لعينةالوصف اإلحصائي ثانيًا: 

 المحك المعتمد في الدراسة.ثالثًا: 

 .اختبار فرضيات الدراسةرابعًا: 
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 المقدمة:أواًل: 

، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةالفصل عرضًا ليتضمن هذا 
الدراسة واستعراض أبرز نتائج اإلستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها, والوقوف على 

 عدد سنوات )الجنس, العمر, المؤهل العلمي, المسمى الوظيفي,التي اشتملت على المتغيرات الشخصية 
من  لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة(, الخدمة, الحالة الصحية, الحالة االجتماعية

للحصول على  (SPSS)إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية  ,الدراسة إستبانة
 تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل. ائج الدراسة التي نت

 المتغيرات الشخصيةالدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي ثانيًا: 

 المتغيرات الشخصيةوفق  لخصائص عينة الدراسة وفيما يلي عرض

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -
 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  (: 1/5جدول )

 النسبة المئوية % العدد الجنس
 54.7 215 ذكر

 45.3 178 أنثى

 100.0 393 المجموع

 

إنـاث , ويالحـظ مـن  %45.3بينما  ذكور, الدراسة من عينة% 54.7( أن ما نسبته 1/5)يتضح من جدول 
ويرجــــع الســــبب ان غالبيــــة المــــوظفين  النتيجــــة ان النســــب متقاربــــة بــــين الجنســــين مــــع زيــــادة بفئــــة الــــذكور

 .الحكوميين من الذكور
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 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  (: 2/5جدول )

 النسبة المئوية % العدد العمر
 51.9 204 سنة 40أقل من 

 32.6 128 سنة 50أقل من  -40

 15.5 61 سنة 50-60

 100.0 393 المجموع

تتراوح  %32.6 ,سنة 40أقل من أعمارهم  الدراسة من عينة% 51.9( أن ما نسبته 2/5)يتضح من جدول 
, ويتضح من النسب  سنة 60-50تتراوح أعمارهم من  %15.5بينما سنة,  50أقل من  -40أعمارهم من 

%  من عينة الدراسة وهي الفئة السائدة 51.9اكبر النتائج وهي أعاله ان فئة الشباب هى التي نالت على 
  في جميع الوزارات.

 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  -
 حسب المؤهل العلمي عينة الدراسةتوزيع  (: 3/5جدول )

 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي
 4.6 18 أقل من ثانوية عامة

 11.2 44 ثانوية عامة

 15.8 62 دبلوم متوسط

 56.5 222 بكالوريوس

 12.0 47 دراسات عليا

 100.0 393 المجموع

مــؤهلهم العلمــي أقــل مــن ثانويــة عامــة,  الدراســة مــن عينــة% 4.6( أن مــا نســبته 3/5)يتضــح مــن جــدول 
ـــة عامـــة, 11.2 ـــوم متوســـط,15.8% مـــؤهلهم العلمـــي ثانوي مـــؤهلهم العلمـــي  %56.5 % مـــؤهلهم العلمـــي دبل

% من حجم العينـة مـن 56.5مؤهلهم دراسات عليا, يتضح من النتائج اعاله ان  %12.0بكالوريوس, بينما 
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المـوظفين مـن الفئـة المتعلمـة ويـدل ايضـا ان غالبيـة الوظـائف حملة البكالوريوس وهذا يدل على ان غالبية 
 تتطلب حملة البكالوريوس دون الشهادات االخرى.

 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  -
 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  (: 4/5جدول )

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 60.3 237 موظف

 10.2 40 رئيس شعبة

 12.2 48 رئيس قسم

 8.4 33 مدير

 8.9 35 أخرى 

 100.0 393 المجموع

 

% 10.2, موظـــفمســـماهم الـــوظيفي  الدراســـة مـــن عينـــة% 60.3( أن مـــا نســـبته 4/5)يتضـــح مـــن جـــدول 
بينما  ,مدير% مسماهم الوظيفي 8.4% مسماهم الوظيفي رئيس قسم, 12.2, رئيس شعبةمسماهم الوظيفي 

يتضــح مـن النتــائج الســابق ذكرهـا وخاصــة فــي الفقـرة المتعلقــة بتوزيــع و  الــوظيفي غيـر ذلــك,مسـماهم  8.9%
حجــــم العينــــة حســــب العمــــر ان غالبيــــة العينــــة المســــتهدفة مــــن الشــــباب وان غــــالبيتهم حســــب النتــــائج فــــي 

" وهو الذي يدل على عدم وجود نظام ترقيات فعال ويرجع السبب مسماهم الوظيفي "موظف( 4/5الجدول)
قفال باب الترقيات أمام موظفي قطاع غزةإل  .ى حالة االنقسام الذي يعيشها الشعب الفلسطيني وا 
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 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمةتوزيع  -

 عينة الدراسة حسب سنوات الخدمةتوزيع  (: 5/5جدول )

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخدمة
 56.7 223 سنة 15أقل من 

 26.0 102 سنة 20أقل من  - 15

 17.3 68 سنة فأكثر 20

 100.0 393 المجموع

 

 ,ســـنة 15أقـــل مـــن ســـنوات خـــدمتهم  الدراســـة مـــن عينـــة% 56.7( أن مـــا نســـبته 5/5)يتضـــح مـــن جـــدول 
, سـنة فـأكثر 20سنوات خدمتهم  %17.3, بينما سنة 20أقل من  -15تتراوح سنوات خدمتهم من  26.0%

سـنة أو أقـل الن غالبيـة العينـة وبنـاًء علـى 15وهي نتائج منطقية ان تكون غالبيـة العينـة مـن الـذين خـدموا 
غالبيـة  سنة( وهي فئة الشـباب لـذلك تجـد ان 40( كانت من الفئة العمرية)أقل من 2/5النتائج فى الجدول)

 سنة. 15أقل من  خدمتهمعدد سنوات  افراد العينة

 حسب الحالة الصحيةعينة الدراسة توزيع  -
 عينة الدراسة حسب الحالة الصحيةتوزيع  : (6/5جدول )

 النسبة المئوية % العدد الحالة الصحية
 92.9 365 سليم

 7.1 28 مريض

 100.0 393 المجموع

 

 %7.1بينمـــا  حـــالتهم الصـــحية ســـليم, الدراســـة مـــن عينـــة% 92.9( أن مـــا نســـبته 6/5)يتضـــح مـــن جـــدول 
 , ويتضح من النتائج ان االصل بالتوظيف لألشخاص االصحاء. حالتهم الصحية مريض
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 عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعيةتوزيع  -
 عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعيةتوزيع  (:7/5جدول ) 

 النسبة المئوية % العدد الحالة االجتماعية
 17.3 68 أعزب

 80.2 315 متزوج

 2.5 10 أخرى 

 100.0 393 المجموع

 

% 80.2حـــالتهم االجتماعيـــة أعـــزب,  الدراســـة مـــن عينـــة% 17.3( أن مـــا نســـبته 7/5)يتضـــح مـــن جـــدول 
حـالتهم االجتماعيــة غيـر ذلـك )مطلـق، أرمـل(, وتظهـر النتــائج ان  %2.5حـالتهم االجتماعيـة متـزوج, بينمـا 

 غالبية الموظفين من المتزوجين وهذا يدل على ان الوظيفة تمهد الطريق للزواج.

 :(Ozen et al., 2012) المحك المعتمد في الدراسة ثالثًا:

 خالل الخماسي من ليكرت مقياس في الخاليا طول تحديد تم فقد الدراسة في المعتمد المحك لتحديد
 على للحصول المقياس في أكبر قيمة على تقسيمه ثم ( ومن4=1-5) المقياس درجات بين المدى حساب
 المقياس بداية) المقياس في قيمة أقل إلىهذه القيمة  إضافةوبعد ذلك تم  (0.80=4/5) أي الخلية طول
 في موضح هو كما الخاليا طول أصبح وهكذا الخلية، لهذه األعلى الحد لتحديد وذلك) صحيح واحد وهي

 :التالي الجدول
  

 (8/5جدول )

 يوضح المحك المعتمد في الدراسة

 درجة الموافقة النسبي المقابل له المتوس  الحسابي طول الخلية
 جداقليلة  20% -36%من  1 – 1.80من 
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 درجة الموافقة النسبي المقابل له المتوس  الحسابي طول الخلية
 قليلة 36% - 52%أكبر من  1.80 - 2.60 أكبر من 
 متوسطة % 52%- 68أكبر من  2.60 – 3.40أكبر من 
 كبيرة 68%- 84%أكبر من  3.40 – 4.20أكبر من 
 جدا كبيرة 84 %-100%  أكبر من 5 -  4.20أكبر من 

 

 درجةعلى  الباحثد اعتم ،واختبار فرضيات الدراسة االستجابة مستوى  على والحكم الدراسة نتائج ولتفسير
 .للدراسة المعتمد المحك حسب موافقةال

 اختبار فرضيات الدراسة:رابعًا: 

للحالـة االجتماعيـة فـي  (α ≤ 0.05عند مستو  )يوجد دور مهم ذو داللة إحصائية  الفرضية األولى:
 اتجاه الموظفين نحو التقاعد المبكر.

النتائج  .درجة الموافقةلمعرفة  T المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبارتم استخدام 
 (.10/5موضحة في جدول )

 (9/5جدول )

 " الحالة االجتماعيةلكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوس  الحسابي وقيمة االحتمال 

 الفقرة م
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوس  
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

.1 
يتيح لي التقاعد المبكر الفرصة لرعاية 

 األسرة .
3.45 1.14 68.92 7.75 *0.000 4 
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 الفقرة م
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوس  
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

.2 
تقدير جهودي من قبل زمالئي يشجعني 

 على البقاء بالوظيفة .
3.77 0.91 75.32 16.54 *0.000 2 

.3 
اجتماعية يضيف لي عملي الحالي قيمة 

 لذلك أفضل البقاء بالوظيفة.
3.91 0.95 78.19 18.90 *0.000 1 

.4 
أفكر بالتقاعد المبكر لشعوري بالحاجة إلى 

 الراحة.
3.06 1.24 61.19 0.94 0.173 7 

.5 
يتيح التقاعد المبكر الفرصة لحل مشكلة 

 الخريجين الباحثين عن العمل.
3.66 1.12 73.23 11.66 *0.000 3 

.6 
يساعدني التقاعد المبكر على التفرغ 

 للعالقات اإلجتماعية.
3.28 1.17 65.62 4.72 *0.000 6 

.7 
يتيح لي التقاعد المبكر متابعة أعمالي 

 الخاصة.
3.33 1.19 66.67 5.51 *0.000 5 

  0.000* 15.48 69.84 0.63 3.49 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 داللة  مستوى المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 

 ( يمكن استخالص ما يلي:10/5من جدول )

 " يضيف لي عملي الحالي قيمة اجتماعية لذلك أفضل البقاء بالوظيفة الثالثة "للفقرة المتوسط الحسابي  -
وأن   18.90ختباراال، قيمة %78.19 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكلية من  3.91ساوي ي

من قبل أفراد العينة على  بدرجة كبيرة وهذا يعني أن هناك موافقة 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية 
 هذه الفقرة. 
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أي  3.06ساوي ي " أفكر بالتقاعد المبكر لشعوري بالحاجة إلى الراحة الرابعة " للفقرةالمتوسط الحسابي  -
 0.173تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ,0.94، قيمة االختبار %61.19أن المتوسط الحسابي النسبي 

 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  متوسطةموافقة بدرجة  وهذا يعني أن هناك

، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.49بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
موافقة وهذا يعني أن هناك  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ,15.48 قيمة االختبار%، 69.84

 .على فقرات هذا المجال أفراد العينةمن قبل  بدرجة كبيرة

لتقاعد المبكر يحل مشكلة عدد كبير من افراد العينة يرون أن ا وأظهرت النتائج في هذا المجال ان -
وبالتالي زيادة حاالت التوظيف لمأل  التقاعد بفعلغرة الخرجين, ويعزو السبب لزيادة عدد الوظائف الشا

لتفرغ ولالراحة ب للتمتع المبكر بالتقاعدويرغب عددًا منهم وبدرجة متوسطة كما  ,تلك الوظائف الشاغرة
لشعور الموظفين باإلرهاق والتقصير من ناحية  ويعزو السبب ,للعالقات االجتماعية واألعمال الخاصة

من الموظفين  كبيراً  عدداً  كما ويرغب ,والحاجة لعمل اضافي لضمان حياة كريمة العالقات االجتماعية
وفي المقابل فأن عددًا كبيرًا من الموظفين ال يرغبون بالتقاعد المبكر وذلك , بالتقاعد المبكر لرعاية أسرهم

جتماعية بين ويعزو السبب ان الوظيفة تزيد من مكانته االلشعورهم بالقيمة االجتماعية وهم بالوظيفة, 
, تقدير جهودهم من قبل زمالئهم الموظفين وذلك بسببكما ولم يرغب غالبية الموظفين بالتقاعد الناس 

 ويعزو السبب إلى وجود بيئة عمل جيدة ومترابطة.

 دراستي في هذا المجال مع عدة دراسات واذكر منها:نتائج واتفقت -

من احد االسباب  بشكل عام االمور االجتماعية( حيث اشارت نتائج هذه الدراسة ان 2014*)سعدا, 
 .التي تدفع الموظفين نحو التقاعد المبكر

هي أحد  بينهم العالقة وفتور أصدقاء العمل قلة( حيث اشارت نتائج هذه الدراسة ان 2011*)المشاري, 
 .األسرةالفرصة لرعاية  يتيح التقاعدان , كما واشارت هذه الدراسة االسباب وارء التخطيط للتقاعد

لتقاعد الموظفين نحو اتدفع ( حيث اشارت نتائج الدراسة ان االسباب التى ال 2011*)الغامدي وآخرون, 
 .العمل ئهم فيمع زمال وديةعالقات  هي وجود المبكر
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مساندة زمالء العمل تحدد االتجاه نحو التقاعد ( حيث اشارت نتائج هذه الدراسة ان 2008*)الهمالن, 
 .المبكر

من احد االسباب التي تدفع  هذه الدراسة ان المجال االجتماعي( حيث اشارت نتائج 2007*)العماري, 
 الموظفين نحو التقاعد المبكر.

( حيث اشارت نتائج هذه الدراسة ان وجود بيئة عمل سيئة دفعت الموظفين نحو 2007*)محافظة, 
 التقاعد المبكر.

التقاعد المبكر يعمل على توفير العديد من الفرص الوظيفية التي ومن نتائجها ان ( 2005, المطيري *)
 .تساعد في التخفيف من البطالة

النتائج المشابهة لدراستي ان التقاعد المبكر يعمل على ايجاد فرص  ومن( 2003, الفوزان و العامري *)
 عمل للخريجين الجدد.

 نتيجة المبكر التقاعد نحو قوي  اتجاه وجودعن ( حيث اشارت نتائج هذه الدراسة 1998*)اللعبون, 

 .األسرة لشؤون  التفرغ وللرغبة في األسريةو  االجتماعية للضغوط

( حيث اشارت نتائج هذه الدراسة ان للظروف االجتماعية االثر التجاه الموظفين 2011*)ايخهورست, 
 نحو التقاعد المبكر.

بعض قرارات التقاعد ناتجة عن الرغبة في ( حيث اشارت نتائج هذه الدراسة ان 2003, هغز وآخرين*)
 .قضاء وقت الفراغ وتحقيق الذات

للحالــة الصــحية فــي  (α ≤ 0.05عنــد مســتو  )يوجــد دور مهــم ذو داللــة إحصــائية  :ثانيــةالفرضــية ال
 اتجاه الموظفين نحو التقاعد المبكر.

النتائج  .درجة الموافقةلمعرفة  T المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبارتم استخدام 
 (.10/5موضحة في جدول )
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 (10/5جدول )

 الحالة الصحية"لكل فقرة من فقرات مجال "  T والنسبي واالنحراف المعياري واختبار المتوس  الحسابي

 الفقرة م
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوس  
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

.1 
أفضل التقاعد المبكر على االستمرار بالعمل 

 بسبب إعاقتي الجسدية. 
2.27 1.35 45.36 -10.69 *0.000 6 

.2 
يؤثر التأمين الصحي عند ارتباطه  بالوظيفة 

 على قرار التقاعد المبكر. 
2.91 1.16 58.23 -1.50 0.067 3 

 1 0.013* 2.25 62.68 1.17 3.13 الجسدية.يحافظ التقاعد المبكر على صحتي  3.

.4 
أفكر بالتقاعد المبكر ألني أشعر باإلرهاق 

 بسبب فترات العمل الطويلة.
2.86 1.18 57.22 -2.33 *0.010 4 

.5 
يؤدي التقاعد المبكر على تدهور حالتي 

 النفسية .
3.04 1.25 60.78 0.61 0.271 2 

 5 0.004* 2.64- 56.96 1.14 2.85  .الجسدييزيد التقاعد المبكر من نشاطي  6.

  0.000* 4.43- 56.81 0.71 2.84 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 داللة  مستوى المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 

 ( يمكن استخالص ما يلي:11/5من جدول )

)الدرجة  3.13ساوي ي " الجسديةيحافظ التقاعد المبكر على صحتي  الثالثة "للفقرة المتوسط الحسابي  -
القيمة االحتمالية وأن  2.25ختباراال، قيمة %62.68 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5الكلية من 

.(Sig)  من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  بدرجة متوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة 0.013تساوي 
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 " التقاعد المبكر على االستمرار بالعمل بسبب إعاقتي الجسديةأفضل  األولى " للفقرةالمتوسط الحسابي  -
القيمة االحتمالية وأن  ,10.69-، قيمة االختبار %45.36أي أن المتوسط الحسابي النسبي  2.27ساوي ي
.(Sig)  من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  قليلةموافقة بدرجة  وهذا يعني أن هناك 0.000تساوي 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 2.84بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
وهذا يعني أن هناك  0.000تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). ,4.43- قيمة االختبار%، 56.81

 على فقرات هذا المجال.  أفراد العينةمن قبل  متوسطةموافقة بدرجة 

بالوظيفة يحافظ على صحة ان البقاء في هذا المجال يرون افراد العينة ان غالبية أظهرت النتائج -
ويعزو السبب إلى ان الوظيفة تزيد من الحركة الجسدية وبالتالي  ,يزيد من النشاط الجسدى الموظف و

, في حين ويرى آخرون أن التقاعد المبكر يعمل على تدهور حالة الموظف النفسيةتبعد الخمول والكسل, 
 ويعزو السبب إلى فقدان مكانته بين الناس وشعوره بعدم االنتاجية والفائدة.

 دراستي في هذا المجال مع عدة دراسات واذكر منها:نتائج واتفقت -

االسباب التي  أولىبشكل عام من  الصحية( حيث اشارت نتائج هذه الدراسة ان االمور 2014*)سعدا, 
 تدفع الموظفين نحو التقاعد المبكر.

احد االمور التي تدفع الموظفين نحو التقاعد  ( حيث اشارت نتائج هذه الدراسة ان2007, محافظة*)
 .المبكر هو الحالة الصحية

للحالة الصحية االثر الواضح على قرار التقاعد  ( حيث اشارت نتائج هذه الدراسة ان2002, مخيمر*)
 .المبكر

لصحة الموظف االثر القوي لتحديد اتجاهاته نحو  الدراسة ان( حيث اشارت نتائج هذه 1998, اللعبون *)
 .التقاعد المبكر

 .التقاعد المبكر يقلل من مخاطر الوفاة ( حيث اشارت نتائج هذه الدراسة ان2009, بروكمان و ميلر*)
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ومن نتائج هذه الدراسة ان التقاعد مرتبط أرتباطًا سلبيًا مع صحة الموظف, ( 2008, كو و لينديوم*)
 .حيث ان التقاعد يؤدي إلى حالة صحية سيئة

ان الحالة الصحية السيئة هي مؤشرا قويا على ومن نتائج هذه الدراسة ( 2004, كاربانسالو وآخرين*)
ي الي التقاعد المبكر ) االضطرابات النفسية ، دالتقاعد المبكر مثال علي تلك االمراض التي تؤ 

قلب واألوعية الدموية(  أي عند زياد عدد الحاالت الصحية واضطرابات العضالت والعظام ، وأمراض ال
 .التقاعد المبكر  حاالتالسيئة تزداد 

للتكلفـة اإلجماليـة مـن  (α ≤ 0.05عنـد مسـتو  )يوجد دور مهم ذو داللـة إحصـائية  :ثالثةالفرضية ال
 في اتجاه الموظفين نحو التقاعد المبكر. ميزانية الدولة

النتائج  .درجة الموافقةلمعرفة  T الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبارالمتوسط تم استخدام 
 (.11/5موضحة في جدول )

 (11/5جدول )

التكلفة اإلجمالية  لكل فقرة من فقرات مجال " T والنسبي واالنحراف المعياري واختبار المتوس  الحسابي
 " من ميزانية الدولة

 الفقرة م
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوس  
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

.1 
عام يزيد  60زيادة ســن التقاعد ألكثر من 
 من التكاليف المــادية للدولة.

3.63 1.22 72.70 10.22 *0.000 1 

.2 
تزداد حاالت التقاعد المبكر في حالة توجه 

 تقشفيه.الدولة لسياسة 
3.53 1.06 70.54 9.82 *0.000 2 
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 الفقرة م
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوس  
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

.3 
تزداد التكلفة االجمالية بميزانية الدولة عند 

 زيادة الحد األدنى لسن التقاعد المبكر.
3.28 1.05 65.57 5.19 *0.000 4 

.4 
أرى ان التقاعد المبكر يقلل من عجز 

 الموازنة.
3.17 1.08 63.44 3.14 *0.001 5 

.5 
تساعد سياسة تقليل النفقات وزيادة االيرادات 

 للدولة على زيادة حاالت التقاعد المبكر.
3.15 1.07 63.08 2.85 *0.002 6 

.6 
تزداد حاالت التقاعد المبكر عند توقف 

 المساعدات الخارجية لخزينة الدولة.
3.37 1.07 67.30 6.71 *0.000 3 

  0.000* 9.65 67.10 0.73 3.35 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 داللة  مستوى المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 

 ( يمكن استخالص ما يلي:12/5من جدول )

 "عام يزيد من التكاليف المــادية للدولة 60زيادة ســن التقاعد ألكثر من  األولى"للفقرة المتوسط الحسابي  -
وأن  10.22ختباراال، قيمة %72.70 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكلية من  3.63ساوي ي

من قبل أفراد العينة على  بدرجة كبيرة وهذا يعني أن هناك موافقة 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية 
 هذه الفقرة. 

تساعد سياسة تقليل النفقات وزيادة االيرادات للدولة على زيادة  الخامسة " للفقرةالمتوسط الحسابي  -
 ,2.85، قيمة االختبار %63.08أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.15ساوي ي " حاالت التقاعد المبكر

من قبل أفراد  متوسطةموافقة بدرجة  وهذا يعني أن هناك 0.002تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن 
 العينة على هذه الفقرة. 
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، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.35بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
وهذا يعني أن هناك  0.000تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). ,9.65 قيمة االختبار%، 67.10

 على فقرات هذا المجال.  أفراد العينةمن قبل  متوسطةموافقة بدرجة 

يزيد من التكاليف  عام 60وأظهرت النتائج ان غالبية الموظفين يرون ان زيادة سن التقاعد ألكثر من -
اسة تقشفية , ويرجح المادية للدولة , كما ويرون أيضًا ان حاالت التقاعد المبكر تزداد مع توجه الدولة لسي

هو معتاد )اي حتى بلوغ الموظف  في زيادة التكاليف هي ان الدولة ستستمر بدفع الرواتب عن ماالسبب 
ان عام فمثاًل  60( ولكن في هذه النتيجة أعاله ان تستمر دفع رواتب الموظفين الكثر من عام60لسن 

فاتورة الرواتب لمدة سنتين, وفي حالة توجه  ستزدادعام 62ـتستمر الدولة بدفع الرواتب حتى سن تقاعدي 
من المصاريف الذي الدولة لسياسة تقشفيه فأنها ستقلل النفقات وبالتالي ستلجم إلى تخفيض أكبر بند 

يكلف الدولة وهو بحسب رأي الباحث بند الرواتب وبالتالي ستعمد الدولة إلى تقليله من خالل عدة طرق 
 .المبكر التقاعد قانونية وهي طريقة اإلحالة إلى

 دراستي في هذا المجال مع عدة دراسات واذكر منها:نتائج واتفقت -

التقاعد المبكر يعتبر من الحلول التي تساعد الدول ( حيث اشارت نتائج هذه الدراسة ان 2007, دوران*)
 .في مواجهة االزمات المالية في ميزانيتها

في حالة واجهت الشركة او الحكومة أي انه ( حيث اشارت نتائج هذه الدراسة 2005, دورن و بوزا*)
ليتم إحالة عدد او نسبة معينة من الموظفين إلى التقاعد  كوسيلةعوائق مالية ففنها تستخدم التقاعد المبكر 

 .المبكر

فــي  المعــاشلنســبة  (α ≤ 0.05عنــد مســتو  )يوجــد دور مهــم ذو داللــة إحصــائية  :لرابعــةالفرضــية ا
 اتجاه الموظفين نحو التقاعد المبكر.

النتائج  .درجة الموافقةلمعرفة  T المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبارتم استخدام 
 (.12/5موضحة في جدول )
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 (12/5جدول )

 " المعاش نسبة "لكل فقرة من فقرات مجال  T والنسبي واالنحراف المعياري واختبار المتوس  الحسابي

 الفقرة م
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوس  
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

.1 
أفكر بالتقاعد المـبكر عند وجود قرار بزيادة 

 نسبة المعاش عن المتوقع.
4.15 1.03 82.98 22.06 *0.000 1 

.2 
إلى التفكير بالتقاعد تدفعني قلة الحوافز المادية 

 المبكر.
3.40 1.18 68.04 6.74 *0.000 2 

.3 
تحسن  المستوى المعيشي  لألسرة يدفعني   

 للتقاعد  المبكر.
3.29 1.13 65.80 5.11 *0.000 3 

.4 
أرغب بالتقاعد المبكر ألن المعاش الذي يؤول 

 ألوالدي بعد وفاتي قليل.
2.95 1.17 59.03 -0.82 0.206 7 

.5 
أفكر بالتقاعد المبكر ألن دخلي منخفض مقابل 

 ما أبذله من جهد.
3.11 1.16 62.20 1.85 *0.033 4 

.6 
أفكر بالتقاعد المبكر ألن العالوات االجتماعية 

 عن الزوجة واألوالد قليلة.
2.82 1.24 56.44 -2.83 *0.002 8 

.7 
أفكر بالتقاعد المبكر من الوظيفة الحكومية 

 آخر لتأمين حياة كريمة.والبحث عن عمل 
3.05 1.33 61.02 0.76 0.225 5 

.8 
أفضل التقاعد المبكر من الوظيفة الحكومية 
ألن المميزات المادية في القطاع الخاص 

 أفضل.

3.01 1.29 60.25 0.19 0.423 6 

  0.000* 5.55 64.45 0.80 3.22 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 داللة  مستوى المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:13/5من جدول )

أفكر بالتقاعد المـبكر عند وجود قرار بزيادة نسبة المعاش عن  األولى "للفقرة المتوسط الحسابي  -
، قيمة %82.98 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكلية من  4.15ساوي ي "المتوقع

من  بدرجة كبيرة وهذا يعني أن هناك موافقة 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  22.06ختباراال
 قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

أفكر بالتقاعد المبكر ألن العالوات االجتماعية عن الزوجة واألوالد  السادسة " للفقرةالمتوسط الحسابي  -
القيمة وأن  ,2.83-، قيمة االختبار %56.44أي أن المتوسط الحسابي النسبي  2.82ساوي ي " قليلة

من قبل أفراد العينة على هذه  متوسطةموافقة بدرجة  وهذا يعني أن هناك 0.002تساوي  (Sig).االحتمالية 
 الفقرة. 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.22بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
وهذا يعني أن هناك  0.000تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). ,5.55 قيمة االختبار%، 64.45

 على فقرات هذا المجال.  أفراد العينةمن قبل  متوسطةموافقة بدرجة 

أظهرت النتائج ان غالبية الموظفين يرغبون بالتقاعد المبكر في حالة وجود مزايا تشجعهم على ذلك  -
ويرجع في حالة قلة الحوافز المادية ,  او عام 60كزيادة نسبة المعاش عن المتوقع عند وصوله لسن 

ما على الراحة والتفرغ السبب وراء هذه النتيجة من وجهة نظرا الباحث ان غالبية افراد العينة يبحثون ا
للعالقات االجتماعية واألسرية او يبحثون على وظيفة أخرى يحصلون منها على دخل إضافي بجانب 

ومن النتائج ايضا ان بعض افراد العينة موافقون على التقاعد المبكر ولكن بدرجة  ,المعاش التقاعدي
 ,المشقة واإلرهاق بالوظيفة عن الراحة والبعد عن بالتالي يبحثون  و حالة زيادة دخل االسرى *متوسطة في 

تحسين الدخل احسن مما كان عليه وبالتالي  حالة وجود مميزات مادية افضل في القطاع الخاص*او في 
 وهم في الوظيفة الحكومية.
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 ات واذكر منها:دراسعدة واتفقت دراستي في هذا المجال مع -

الدراسة ان دخول الموظفين غير كافية مقابل ما يبذلونه من ( حيث اشارت نتائج هذه 2014)سويدان, *
 جهد.

( حيث اشارت نتائج هذه الدراسة ان المرتبة الثانية التي تدفع  الموظفين نحو التقاعد هي 2014*)سعدا, 
 االمور المادية.

والعالوات أن انخفاض الرواتب واألجور, والحوافز, ( حيث اشارت نتائج هذه الدراسة 2007, محافظة*)
دفعت الموظفين للتقاعد المبكر بدرجة كبيرة , وكان من النتائج ايضا رغبة افراد العينة بالجمع بين راتب 

 .التقاعد المبكر وراتب آخر غير مشمول بأحكام الضمان االجتماعي

 الموظفين المدنيين يرغبون بالتقاعد المبكر ( حيث اشارت نتائج هذه الدراسة ان2005, المطيري *)
 .لرغبتهم بممارسة عمل حر آخر لعدم كفاية المعاش التقاعدي

للظروف المادية االثر على التوجه نحو  ( حيث اشارت نتائج هذه الدراسة ان2011, ايخهورست*)
 التقاعد المبكر.

كان من نتائج هذه الدراسة ان للحوافز المادية التي تقدمها المؤسسة دورًا هامًا ( 2005, دورن و بوزا*)
 .بقرار التقاعد المبكر

 حيث اظهرت النتائج ان للعروض المادية االثر الكبير نحو التقاعد المبكر.( 2003, هغز و آخرون *)

فـي  لمالئمـة القـوانين (α ≤0.05عند مسـتو  )يوجد دور مهم ذو داللة إحصائية  :لخامسةا الفرضية
 اتجاه الموظفين نحو التقاعد المبكر.

النتائج  .درجة الموافقةلمعرفة  T الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبارالمتوسط تم استخدام 
 (.13/5موضحة في جدول )
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 (13/5جدول )

 " مالئمة القوانين "لكل فقرة من فقرات مجال  T والنسبي واالنحراف المعياري واختبار المتوس  الحسابي

 الفقرة م
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المتوس 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 الترتيب

 2 0.000* 9.82 71.63 1.17 3.58 أفكر بالتقاعد عند إقرار قانون التقاعد المبكر. 1.

.2 
يدفعني فهمي لقانون التقاعد العام إلى التفكير 

 في طلب التقاعد المبكر.
3.12 1.08 62.39 2.19 *0.014 5 

.3 
بالتقاعد المبكر ألن قانون الخدمة المدنية أفكر 

 يضيع حقي.
3.07 1.12 61.44 1.27 0.102 6 

.4 
سوف أتقاعد عند وجود مزايا تشجع على 

 التقاعد المبكر.
3.77 1.12 75.45 13.59 *0.000 1 

.5 
أرغب بالتقاعد المبكر ألن قانون التقاعد العام 

 مجحف بحق أوالدي بعد وفاتي. 
3.18 1.25 63.69 2.92 *0.002 4 

.6 

 تقوم لم الحكومة ألن المبكر التقاعد في أرغب
االستثمارات في نظام  بنتائج بفعالمي

 .%3المساهمات 
2.90 1.24 58.05 -1.55 0.061 7 

.7 
أفكر بالتقاعد المبكر في حالة اقرار قانون 

 عامًا بالتقاعد. 15يسمح للذين خدموا 
3.43 1.28 68.67 6.70 *0.000 3 

  0.000* 7.40 65.93 0.79 3.30 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 داللة  مستوى المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:13/5من جدول )

ساوي ي " سوف أتقاعد عند وجود مزايا تشجع على التقاعد المبكر الرابعة "للفقرة المتوسط الحسابي  -
القيمة وأن   13.59ختباراال، قيمة %75.45 ( أي أن المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكلية من  3.77

من قبل أفراد العينة على هذه  بدرجة كبيرة وهذا يعني أن هناك موافقة 0.000تساوي  (Sig).االحتمالية 
 الفقرة. 

 بنتائج بفعالمي تقوم لم الحكومة ألن المبكر التقاعد في أرغب السادسة " للفقرةالمتوسط الحسابي  -
، قيمة %58.05أي أن المتوسط الحسابي النسبي  2.90ساوي ي " %3االستثمارات في نظام المساهمات 

متوسطة موافقة بدرجة  وهذا يعني أن هناك 0.061تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ,1.55-االختبار 
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.30بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
وهذا يعني أن هناك  0.000تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). ,7.40 قيمة االختبار%، 65.93

 على فقرات هذا المجال.  أفراد العينةمن قبل  متوسطةموافقة بدرجة 

وأظهرت النتائج ان غالبية الموظفين يرغبون بالتقاعد المبكر بشكل عام وخاص في حالة وجود مزايا  -
تشجع على ذلك, ويرجع السبب من وجهة نظرا الباحث ان غالبية الموظفين يرغبون بالتقاعد المبكر 

ن قانون للبحث عن مصدر دخل آخر بجانب المعاش التقاعدي , كما ويرى اخرون وبدرجة متوسطة ا
التقاعد العام ال يخدم المتقاعد بالشكل المطلوب عند التقاعد , ويرجع السبب من وجه نظر الباحث ان 

على كل  %2نسبة المعاش في القانون العام اقل منها من قانون التقاعد العادي, اي ان المتقاعد يأخذ 
على كل سنة  %2.5قاعد العادي يأخذسنة خدمة عند التقاعد في قانون التقاعد العام , أما في قانون الت

 خدمة عند التقاعد.

 واتفقت دراستي في هذا المجال مع عدة دراسات واذكر منها:-

انظمة التقاعد التي تقدم للموظف عوائد ( حيث اشارت نتائج هذه الدراسة ان 2007, فيشر و سوسابوزا*)
 .انتفاع سخية تشجع على الرحيل المبكر من سوق العمل
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( حيث اشارت نتائج هذه الدراسة انه عند وجود مميزات وحوافز للتقاعد المبكر 2005, بوزادورن و *)
 .فان غالبية الموظفين سيتوجهون نحو التقاعد الطوعي

  تحليل جميع فقرات االستبيان -

النتائج  .درجة الموافقةلمعرفة  T المتوسط الحسابي والنسبي واالنحراف المعياري واختبارتم استخدام 
 (.14/5حة في جدول )موض

 (14/5جدول )

 فقرات االستبيان لجميع T والنسبي واالنحراف المعياري واختبار المتوس  الحسابي

 البند
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوس  
 الحسابي النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 9.55 64.95 0.51 3.25 االستبيان فقراتجميع 

 .α ≤0.05 داللة  مستوى المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند *        

( أي أن 5)الدرجـة الكليـة مـن  3.25سـاوي المتوسط الحسابي لجميع الفقـرات ي تبين أن( 15/5من جدول )
وهـذا  0.000تسـاوي  (Sig).القيمـة االحتماليـة وأن  9.55، قيمة االختبـار%64.95المتوسط الحسابي النسبي

بشـكل عـام , وهـذا يـدل علـى ان  مـن قبـل أفـراد العينـة علـى الفقـرات بدرجـة متوسـطة يعني أن هنـاك موافقـة
فكــرة التقاعــد المبكــر حاضــرة فــي عقــول المــوظفين ويميلــون لهــا , ويمكــن ان يبــرر هــذا الميــل لعــدة اســباب 

 كل عاممتعلقة بالحالة االجتماعية , الصحية , المادية او متعلقة بالقانون بش

( وهو ان التوجه العام نحو التقاعد 2008)سماعنة, واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة-
 المبكر كان إيجابيًا.

( بـين متوسـطات آراء α ≤ 0.05توجد فـرو  ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتو  ) :السادسة الفرضية 
قاعـد المبكـر فـي قـوانين التاتجاهات الموظفين المدنيين في القطـاع العـام نحـو التقاعـد المبحوثين حول 

العمــر, المؤهـل العلمــي, المسـمى الــوظيفي, عــدد  الجــنس,الشخصـية ) المتغيــراتتعــز  إلـى  الفلسـطينية
 (.سنوات الخدمة, الحالة الصحية, الحالة االجتماعية
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" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصـائية وهـو اختبـار لعينتين مستقلتينT  تم استخدام اختبار "
" التبــاين األحــادي معلمــي يصــلح لمقارنــة متوســطي مجمــوعتين مــن البيانــات. كــذلك تــم اســتخدام اختبــار " 

متوسـطات أو  3لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهـذا االختبـار معلمـي يصـلح لمقارنـة 
 أكثر.

 هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية: ويشتق من

( بين متوسطات آراء المبحوثين حول α ≤ 0.05توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستو  ) -
 قاعد الفلسطينيةالمبكر في قوانين التاتجاهات الموظفين المدنيين في القطاع العام نحو التقاعد 

 الجنس. تعز  إلى

  ( يمكن استنتاج ما يلي:16/5الموضحة في جدول ) ن النتائج م

 0.05 من مستوى الداللة أكبر"  لعينتين مستقلتينT المقابلة الختبار"  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  

توجد فروق ذات ال وبذلك يمكن استنتاج أنه  , نسبة المعاش "التكلفة اإلجمالية من ميزانية الدولة لمجالين "
, وهي مجاالت عينة الدراسة حول هذين المجالين تعزى إلى الجنسداللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 

 بنفس الحجم. واإلناثال تعتمد على نوع الجنس الن فقرات هذان المجاالن تمس الذكور 

أقــل مــن مســتوى  (.Sig)يــة القيمــة االحتمالأمــا بالنســبة لبــاقي المجــاالت والمجــاالت مجتمعــة, فقــد تبــين أن 
عينـــة وبـــذلك يمكـــن اســـتنتاج أنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات تقـــديرات  0.05الداللـــة 

, أي ان ميـول وذلـك لصـالح اإلنـاث الجـنسالدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معـا تعـزى إلـى 
, مـن الرجـال أكبـر, المجال الصحي ومالئمة القوانين( االجتماعياإلناث في المجاالت الباقية وهي)المجال 

ويعزو السبب من وجهة نظر الباحث إلى تفرغ المرأة لرعاية األسرة, او لعدم تحملها لمشقة العمـل وشـعورها 
, كمــا ويمكــن ان يعــزو الســبب إلــى كثــرة النســاء العــامالت ين مجحفــة بحــق اوالدهــا, او الن القــوانباإلرهــاق

 ان تكون اكثر من الرجال.والتى من الممكن 

 وهي:ه النتائج مع بعض الدراسات واتفقت هذ-

 (:اظهرت نتائج هذه الدراسة ان االناث االكثر مياًل نحو التقاعد المبكر.2014*دراسة)سعدا, 
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(:اظهــرت النتــائج ان االنــاث هــم االكثــر توجهــًا نحــو التقاعــد المبكــر وخاصــة فــي 2008*دراسة)ســماعنة, 
 االجتماعية, النفسية والوظيفية(.المجاالت 

 (:واثبتت هذه الدراسة ان النساء وبشكل عام هم االكثر توجهًا نحو التقاعد المبكر.2014*دراسة)صن, 

 من نتائج الدراسة ان عدد النساء المتقاعدات تقاعدًا مبكرًا أكبر من الرجال.(:2001*دراسة)كيران, 

 الجنس – " مستقلتينلعينتين T  "اختبارنتائج  (:15/5جدول )

قيمة  المتوسطات المجال
 االختبار

القيمة االحتمالية 
(Sig). أنثى ذكر 

 0.000* 4.186- 3.64 3.37 .الحالة االجتماعية

 0.000* 3.919- 2.99 2.71 .الحالة الصحية

 0.181 1.339- 3.41 3.31 .التكلفة اإلجمالية من ميزانية الدولة

 0.597 0.529 3.20 3.24 .نسبة المعاش

 0.011* 2.555- 3.41 3.20 .مالئمة القوانين

 0.003* 3.019- 3.33 3.18 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللة ينالفرق بين المتوسط *         

( بين متوسطات آراء المبحوثين حول α ≤0.05توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستو  ) -
 قاعد الفلسطينيةالمبكر في قوانين التاتجاهات الموظفين المدنيين في القطاع العام نحو التقاعد 

 العمر. إلىتعز  

 ( يمكن استنتاج ما يلي:17/5الموضحة في جدول )من النتائج 

لمجال  0.05 من مستوى الداللة أقل" التباين األحادي  "المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  
وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات "  الحالة االجتماعية "

 50أقل من  -40العمر وذلك لصالح الذين تتراوح أعمارهم من عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى 
والتي يكون فيها  للتقاعد المبكر نضجًا ومالئمة, وهي من النتائج المنطقية النها من أكثر الفترات سنة
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الفرد بغالب االمر يتمتع بصحة جيدة وقادر على اتخاذ القرار, وقد يرجع سبب اتخاذ التقاعد لمتابعة 
 .األعمال الخاصة

أكبــر مــن مســتوى  (.Sig)القيمــة االحتماليــة أمــا بالنســبة لبــاقي المجــاالت والمجــاالت مجتمعــة, فقــد تبــين أن 
عينــة توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات ال وبــذلك يمكــن اســتنتاج أنــه  0.05الداللــة 

ـــاقي  , وتعـــزى هـــذه النتيجـــةالعمـــرالدراســـة حـــول هـــذه المجـــاالت والمجـــاالت مجتمعـــة معـــا تعـــزى إلـــى  ان ب
 .بنفس المقدارالمجاالت ال تعتمد على العمر الن هذه المجاالت تمس كافة األعمار 

 العمر –" التباين األحادي " اختبار نتائج  (:16/5جدول )

 المجال
قيمة  المتوسطات

 االختبار
القيمة االحتمالية 

(Sig). 
أقل من 

 سنة 40
أقل من  -40

 سنة 50
50-
 سنة 60

 0.026* 3.669 3.43 3.62 3.44 .الحالة االجتماعية

 0.069 2.698 2.73 2.95 2.80 .الحالة الصحية

 0.178 1.733 3.38 3.44 3.29 .ميزانية الدولة التكلفة اإلجمالية من

 0.146 1.931 3.04 3.28 3.24 .نسبة المعاش

 0.386 0.954 3.31 3.37 3.25 .مالئمة القوانين

 0.074 2.626 3.18 3.33 3.22 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللة اتالفرق بين المتوسط *

( بين متوسطات آراء المبحوثين حول α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستو  )توجد فرو  ذات   -
 قاعد الفلسطينيةالمبكر في قوانين التاتجاهات الموظفين المدنيين في القطاع العام نحو التقاعد 

 المؤهل العلمي. تعز  إلى
التبـــاين المقابلـــة الختبـــار"  (.Sig)( تبـــين أن القيمـــة االحتماليـــة  18/5الموضـــحة فـــي جـــدول )ن النتـــائج مـــ

وبـذلك يمكـن اسـتنتاج لجميـع المجـاالت والمجـاالت مجتمعـة معـا  0.05أكبـر مـن مسـتوى الداللـة "  األحادي
عينــــة الدراســــة حــــول هــــذه المجــــاالت توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين متوســــطات تقــــديرات ال أنــــه 
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لجانــب المؤهــل العلمــي علــى كافــة وجــد تــأثير , اي ال يالمؤهــل العلمــيوالمجــاالت مجتمعــة معــا تعــزى إلــى 
 .المجاالت والذي يدل على ان تأثير جميع المؤهالت العلمية على كافة المجاالت متساوية

(:اظهرت النتائج في هذه الدراسة عدم 2008دراسة)سماعنة, ك ه النتائج مع بعض الدراساتواتفقت هذ-
 الموظفين نحو التقاعد المبكر يعزى لمتغير المؤهل العلمي.وجود فروقات ذات داللة احصائية بين اتجاه 

 المؤهل العلمي – "التباين األحادي " اختبارنتائج  (:17/5جدول )

 المجال

 المتوسطات
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

أقل من 
ثانوية 
 عامة

ثانوية 
 عامة

دبلوم 
 بكالوريوس متوس 

دراسات 
 عليا

 0.612 0.672 3.38 3.51 3.50 3.55 3.37 .االجتماعيةالحالة 

 0.276 1.284 2.70 2.84 2.88 2.84 3.13 .الحالة الصحية

 0.069 2.193 3.22 3.39 3.24 3.34 3.74 .التكلفة اإلجمالية من ميزانية الدولة

 0.244 1.369 3.16 3.17 3.29 3.46 3.23 .نسبة المعاش

 0.257 1.333 3.13 3.27 3.42 3.44 3.33 .مالئمة القوانين

 0.278 1.277 3.13 3.24 3.28 3.34 3.35 جميع المجاالت معا

  

( بين متوسطات آراء المبحوثين حول α ≤ 0.05توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستو  ) -
 قاعد الفلسطينيةالمبكر في قوانين التاتجاهات الموظفين المدنيين في القطاع العام نحو التقاعد 

 المسمى الوظيفي. تعز  إلى

 يمكن استنتاج ما يلي:( 19/5الموضحة في جدول )ن النتائج م

 0.05أكبـــر مـــن مســـتوى الداللـــة " المقابلـــة الختبـــار" التبـــاين األحـــادي  (.Sig)تبـــين أن القيمـــة االحتماليـــة 
توجد فروق ال وبذلك يمكن استنتاج أنه  " التكلفة اإلجمالية من ميزانية الدولةاالجتماعية, الحالة  لمجالين "

ـــديرات  ـــين متوســـطات تق ـــة إحصـــائية ب ـــى المســـمى ذات دالل ـــة الدراســـة حـــول هـــذين المجـــالين تعـــزى إل عين



 
 

84 
 

تعتمد كليًا علـى  بل, ويرجع السبب لذلك ان كال المجالين فقراتهم ال تعتمد على المسمى الوظيفي الوظيفي
 .نمط الحياة والثقافة العامة

أقــل مــن مســتوى  (.Sig)القيمــة االحتماليــة أمــا بالنســبة لبــاقي المجــاالت والمجــاالت مجتمعــة, فقــد تبــين أن 
عينـــة وبـــذلك يمكـــن اســـتنتاج أنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات تقـــديرات  0.05الداللـــة 

لـــك لصـــالح الـــذين وذ المســـمى الـــوظيفيالدراســـة حـــول هـــذه المجـــاالت والمجـــاالت مجتمعـــة معـــا تعـــزى إلـــى 
متغير ومن الجدير ذكره ان كثر شيوعًا في الوزارات الحكومية, , وهي الفئة االمسماهم الوظيفي رئيس شعبة

لم يتم ربطه مـع االتجاهـات نحـو التقاعـد المبكـر فـي أي مـن الدراسـات السـابقة, وهـو مـا  "المسمى الوظيفي"
 انفردت به دراستي.

 المسمى الوظيفي – "التباين األحادي " اختبارنتائج  (:18/5جدول )

 المجال
قيمة  المتوسطات

 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
رئيس  موظف

 شعبة
رئيس 
 قسم

 أخر   مدير

 0.098 1.970 3.35 3.42 3.33 3.51 3.55 .الحالة االجتماعية

 0.032* 2.660 3.01 2.50 2.82 2.93 2.85 .الحالة الصحية

 0.543 0.773 3.17 3.41 3.33 3.44 3.37 .اإلجمالية من ميزانية الدولةالتكلفة 

 0.009* 3.455 3.21 2.97 2.93 3.41 3.29 .نسبة المعاش

 0.003* 4.111 3.11 3.06 3.01 3.48 3.38 .مالئمة القوانين

 0.007* 3.567 3.18 3.08 3.08 3.36 3.30 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللة اتالفرق بين المتوسط * 

( بين متوسطات آراء المبحوثين حول α ≤ 0.05توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستو  ) -
 قاعد الفلسطينيةالمبكر في قوانين التاتجاهات الموظفين المدنيين في القطاع العام نحو التقاعد 

 سنوات الخدمة. إلىتعز  
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التباين المقابلة الختبار"  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 20/5جدول )الموضحة في ن النتائج م
وبذلك يمكن استنتاج لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  0.05أكبر من مستوى الداللة "  األحادي

عينة الدراسة حول هذه المجاالت توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ال أنه 
, وهذا يدل على ان جميع افراد العينة ومع اختالف والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى سنوات الخدمة

سنوات خدمتهم يميلون إلى نفس التفكير تجاه جميع المجاالت في الدراسة ويعزو السبب إلى بيئة العمل 
 التى تؤثر بشكل متساوي على الموظفين.

 توجدالدراسة انه ال  ت(:وقد ذكر 2008)سماعنة, راسةواتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كد-
 .اتجاهات الموظفين نحو التقاعد المبكر تعزى إلى سنوات الخدمةذات داللة إحصائية بين  اتفروق

 سنوات الخدمة – "التباين األحادي  "  اختبارنتائج  (:19/5جدول )

 المجال
قيمة  المتوسطات

 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

أقل من 
 سنة 15

أقل من  -15
 سنة 20

 سنة فأكثر 20

 0.660 0.415 3.49 3.54 3.47 .الحالة االجتماعية

 0.242 1.422 2.75 2.93 2.83 .الحالة الصحية

 0.497 0.701 3.29 3.42 3.34 .التكلفة اإلجمالية من ميزانية الدولة

 0.778 0.251 3.23 3.27 3.20 .نسبة المعاش

 0.307 1.183 3.41 3.33 3.25 .القوانينمالئمة 

 0.407 0.901 3.25 3.30 3.22 جميع المجاالت معا

     

( بين متوسطات آراء المبحوثين حول α ≤ 0.05توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستو  ) -
 الفلسطينيةقاعد المبكر في قوانين التاتجاهات الموظفين المدنيين في القطاع العام نحو التقاعد 

 .الحالة الصحية تعز  إلى
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لعينتين T المقابلة الختبار"  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 21/5الموضحة في جدول )ن النتائج م
وبذلك يمكن استنتاج  لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا 0.05 من مستوى الداللة أكبر"  مستقلتين

عينة الدراسة حول هذه المجاالت توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ال أنه 
, ويتضح من النتائج بعدم وجود اية فروقات في االجابة إلى الحالة الصحيةوالمجاالت مجتمعة معا تعزى 

عتمدة على بين الموظف السليم و المريض, ويمكن تفسير ذلك بأن غالبية فقرات المجاالت متقاربة وغير م
الحالة الصحية ب الثالث والخاص ( المجال1( بمحلق رقم)8الحالة الصحية للموظف ما عدا فقرة رقم)
 .وتعتمد اإلجابة على الحالة الصحية للموظف

 الحالة الصحية – " لعينتين مستقلتينT  "اختبارنتائج  (:20/5جدول )

 .(Sigالقيمة االحتمالية ) قيمة االختبار المتوسطات المجال
 مريض سليم

 0.945 0.069- 3.50 3.49 .الحالة االجتماعية

 0.791 0.266- 2.88 2.84 .الحالة الصحية

 0.142 1.472 3.16 3.37 .التكلفة اإلجمالية من ميزانية الدولة

 0.347 0.941- 3.36 3.21 .نسبة المعاش

 0.082 1.745- 3.55 3.28 .مالئمة القوانين

 0.533 0.624- 3.31 3.24 معاجميع المجاالت 

 

( بين متوسطات آراء المبحوثين حول α ≤ 0.05توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستو  ) -
 قاعد الفلسطينيةالمبكر في قوانين التاتجاهات الموظفين المدنيين في القطاع العام نحو التقاعد 

 .الحالة االجتماعية تعز  إلى

التباين  " المقابلة الختبار (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 22/5الموضحة في جدول )ن النتائج م
وبذلك يمكن استنتاج  لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا 0.05 من مستوى الداللة أكبر"  األحادي
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عينة الدراسة حول هذه المجاالت توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ال أنه 
 . الحالة االجتماعيةوالمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى 

 الحالة االجتماعية – "التباين األحادي   "اختبارنتائج  (:21/5جدول )

 .(Sigالقيمة االحتمالية ) قيمة االختبار المتوسطات المجال
 أخر   متزوج أعزب

 0.152 1.894 3.11 3.51 3.49 .الحالة االجتماعية

 0.494 0.707 2.98 2.82 2.91 .الحالة الصحية

التكلفة اإلجمالية من ميزانية 
 .الدولة

3.26 3.38 3.35 0.706 0.494 

 0.574 0.557 3.37 3.20 3.30 .نسبة المعاش

 0.855 0.157 3.37 3.29 3.34 .مالئمة القوانين

 0.917 0.087 3.25 3.24 3.27 جميع المجاالت معا
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 السادس:الفصل 
 

 النتائج والتوصيات والدراسات المستقبلية
 

 

 أواًل: النتائج

 ثانيًا: التوصيات

 ثالثًا: الدراسات المستقبلية
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 أواًل: النتائج:

تناولت الدراسة اتجاهات الموظفين المدنيين في القطاع العام نحو التقاعد المبكر في قوانين التقاعد 
 خالل ما سبق بيانه تم التوصل إلى النتائج التالية:الفلسطينية, ومن 

النتائج المتعلقة بالمجال االجتماعي, حيث اظهرت النتائج ان غالبية افراد العينة من الموظفين ال  1-
يرغبون بالتقاعد المبكر وذلك لشعورهم بالقيمة االجتماعية وتقدير جهودهم من قبل زمالئهم في العمل, 

افراد العينة التقاعد المبكر من اجل الراحة, ومن النتائج ايضا في هذا المجال ان  كما ويستبعد غالبية
التقاعد المبكر يعمل على حل مشكلة الخريجين ويساعد على زيادة العالقات االجتماعية ومتابعة االعمال 

 الخاصة.

ن ان التقاعد المبكر النتائج المتعلقة بالمجال الصحي, اظهرت النتائج ان غالبية افراد العينة يرو  2-
يحافظ على صحة الموظف ويزيد من النشاط الجسدي, كما واظهرت النتائج ان طول فترات العمل 

 .والشعور باالرهاق احد االسباب التي قد تدفع الموظف للتقاعد المبكر

النتائج المتعلقة بمجال التكلفة االجمالية من ميزانية الدولة, حيث اظهرت النتائج ان التكاليف المادية  3-
عام وايضًا في حالة زيادة الحد األدنى للتقاعد 60للدولة تزداد في حالة زيادة سن التقاعد الكثر من 

 .المبكر

النتائج المتعلقة بنسبة المعاش, اظهرت النتائج ان غالبية الموظفين يرون ان زيادة نسبة المعاش عن  -4
عام وتحسن المستوى المعيشي لالسرة يدفع غالبية الموظفين للتقاعد 60المتوقع في حالة الوصول إلى 

لتقاعدي في حالة التقاعد المبكر, كما واظهرت النتائج ان غالبية الموظفين يرغبون بالجمع بين المعاش ا
 .المبكر في القطاع العام والبحث عن مصدر دخل آخر بجانب المعاش التقاعدي

النتائج المتعلقة بمجال مالئمة القوانين, يرى غالبية الموظفين انه في حالة اقرار ققانون يسمح للذين  -5
 . عام بالتقاعد المبكر فأنهم سوف يتقاعدوا15خدموا 

علقة بمجال المتغيرات الشخصية, اظهرت النتائج ان غالبية افراد العينة التى ترغب النتائج المت -6
 .بالتقاعد المبكر من االناث, وان الموظفين الذين مسماهم الوظيفي"رئيس شعبة" يرغبون بالتقاعد المبكر
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 ثانيًا: التوصيات:

خالل اإلستعانة باالستبانة,  في نهاية هذه الدراسة وباإلعتماد على النتائج التي تم الوصول لها من
 توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات وهي كالتالي:

, وذلك بسبب زيادة تفعيل التقاعد المبكر إلتاحة الفرص الوظيفية وكوسيلة للتخفيف من حدة البطالة -1
 .نسبة البطالة وكثرة الخريجين الباحثين عن العمل

والذي بدوره يساعد على تأمين  بكرًا بسبب الغالء المعيشيان يتم وضع حد أدنى لمعاش المتقاعدين م -2
الذي يساهم بحل العديد من القضايا  وكنوع من التشجيع على التقاعد المبكر حياة كريمة للمتقاعد,

 .كالتخفيف من التكاليف المادية للدولة

رضائهم, ا, والعمل على والصحية والنفسية والوظيفية والمادية االجتماعية الموظفين بأوضاع االهتمام  3-
وذلك لمنعهم من التوجه نحو التقاعد بالتالي تكليف الدولة مصاريف اكثر من خالل استقطاب وتدريب 

 موظفين جدد.

ات والترقيات المستحقة موظفي قطاع غزة من ناحية الحوافز المادية وا عتماد العالو   بأوضاع االهتمام  4-
 زيادة الكفائة واالنتاجية.للموظفين, وذلك لتشجيعهم على العمل و 

% 2% عن كل سنة خدمة كما كان معمول به بالقانون القديم بداًل من 2.5ان يتم احتساب نسبة  -5
 حسب قانون التقاعد العام, وذلك بسبب الغالء المعيشي.
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 ثالثًا: الدراسات المستقبلية:

 على صناديق هيئة التقاعد الفلسطينية. , اإلستقالةالعجز الصحي, أثر التقاعد المبكر  1-

 .اتجاهات الموظفين العسكرين نحو التقاعد المبكر في فلسطين  2-

 .في فلسطين العوامل المؤثرة على التقاعد المبكر من وجه نظر المتقاعدين مبكراً   3-
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 -:العربية  المراجع 

 .االستهالل-

 الماجستير:رسائل 1-

أنظمة التقاعد الفلسطينية وأثرها على االقتصاد الفلسطيني,جامعة 2013)  ) االفغاني, محمود,-
 م.12/12/2013-االزهر,فلسطين

: حالة المتقاعدين األردنيين من  أنماط ومحددات التقاعد المبكر (2010) ابراهيم الحوارين,-
 2014رقم 1.جريدة االردن للعلوم االقتصادية العددالرجال

 العام مدارس التعليم في القطريات للمعلمات المبكر التقاعد ظاهرة دراسة .( 2007 ).بدرية ,العماري -
 .الرياض ,قطر جامعة ( 11) ددع ,التربوية العلوم مجلة .المتغيرات ببعض وعالقتها العوامل :قطر بدولة

 ببعض المكرمة وعالقته مكة مدينة في المبكر التقاعد نحو المعلمين اتجاه (2001سعيد) الغامدي,-
 .,جامعة أم القرى  المتغيرات

عبد اللطيف والمطرفي,عبدهللا والعجمي,محمد والشمراني,جابر والصبحي,محمد الغامدي, -
دراسة مسحية لشاغلي -(. التقاعد المبكر حجمه ـ وأسبابه ـ واالتجاهات نحوه2011. )والغامدي,صالح

 عليمية بمدارس العاصمة المقدسة. الوظائف الت

(.آثار خفض عدد سنوات الخدمة الالزمة للحصول على التقاعد 2003أحمد) والعامري, ,ناصر الفوزان,-
 (1)دد(,ع10)لةفي نظام الخدمة المدنية : دراسة إستطالعية,المجلة العربية للعلوم اإلدارية,مج

لدى رجال األمن: دوافعه وانعكاساته األمنية (. الميل للتقاعد المبكر 2009. )عيد القحطاني,-
 .جامعة نايف العربية للعلوم االمنيةواإلدارية

(. ضغوط العمل وعالقتها بالميل نحو التقاعد المبكر لدى معلمات المرحلة 2013) عامر, الكبيسي-
 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ,الثانوية بمدينة الرياض

ر.دراسة المبك التقاعد نحو السعودية العاملة المرأة اتجاهات (1998فهد ) و المغلوث, ,جميلة اللعبون,-
بحث مكمل لرسالة ) ماجستير ( ـ جامعة الملك  وصفية على عينة من النساء العامالات بمدينة الرياض,

 .مكتبة الملك فهد الوطنيةسعود
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 على مطبقة ميدانية ت الحكومية:دراسةالتخطيط للتقاعد لدى موظفي القطاعا (2011مشاري) المشاري,-
 اإلسالمية محمد سعود بن اإلمام , جامعةتميم بني حوطة بمحافظة الحكومي المدني القطاع موظفي

(. اتجاهات الموظفين المدنيين نحو التقاعد المبكر في نظام الخدمة 2005. )هللا ضيف المطيري,-
 جامعة الملك سعود.المدنية السعودي.

 نحو الكويتيين العاملين باتجاه وعالقتهما االجتماعية والمساندة النفسي االحتراق (2008) امل الهمالن,-
 .جامعة الزقازيقالمبكر. التقاعد

 تحسين في ودوره العربية االجتماعية التشريعات وتطوير (،إصالح2012) محمد هللا, خلف-
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 "اإلستبانة" الدراسة، أداة (1 ) الملحق

 

 

 

 غزة –الجامعة اإلسالمية 

 عمادة الدراسات  العليا

 قسم إدارة األعمال –كلية التجارة 

 

 الموظف / الموظفة    المحترمين

 تحية طيبة وبعد ,

 اإلستبانة التي بين أيديكم هى أحدى أدوات الدراسة الستكمال متطلبات درجة الماجستير في إدارة األعمال وهي بعنوان : "
 ".قوانين التقاعد الفلسطينية نحو التقاعد المبكر في في القطاع العام إتجاهات الموظفين المدنيين

 ( في المربع الذي يوافق خياراتكم/كن.Xيرجى من حضرتكم وضع إشارة )

 شاكر لكم/لكن حسن التعاون

   الباحث   

 محمد طالل حسنين

 

 المجال األول : المتغيرات الشخصية:

 ذكر                         أنثى                 الجنس

    سنة    60 -50             50أقل من-40     سنة        40أقل من            العمر

 أقل من ثانوية عامة      ثانوية عامة        دبلوم متوسط       بكالوريوس      دراسات عليا          المؤهل العلمي

 موظف        رئيس شعبة       رئيس قسم        مدير       أخرى..................            المسمى الوظيفي

 سنة قأكثر20سنة              20أقل من -15سنة                     15أقل من        عدد سنوات الخدمة

 سليم                  مريض           الحالة الصحية

 أعزب       متزوج       أخرى..................           اإلجتماعيةالحالة 
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 السؤال الرقم

 موافق بدرجة

كبيرة 

 جداا 
 قليلة متوسطة كبيرة

قليلة 

 جداا 

 المجال الثاني : الحالة الجتماعية

      يتيح لي التقاعد المبكر الفرصة لرعاية األسرة . 1.

      .بالوظيفة  على البقاءتقدير جهودي من قبل زمالئي يشجعني  .2

      فضل البقاء بالوظيفة.أيضيف لي عملي الحالي قيمة اجتماعية لذلك  .3

      الراحة. ىأفكر بالتقاعد المبكر لشعوري بالحاجة إل .4

      يتيح التقاعد المبكر الفرصة لحل مشكلة الخريجين الباحثين عن العمل. .5

      جتماعية.التفرغ للعالقات اإل ىيساعدني التقاعد المبكر عل .6

      يتيح لي التقاعد المبكر متابعة أعمالي الخاصة. .7

 المجال الثالث : الحالة الصحية

      ستمرار بالعمل بسبب إعاقتي الجسدية. أفضل التقاعد المبكر على اال .8

      يؤثر التأمين الصحي عند ارتباطه  بالوظيفة على قرار التقاعد المبكر.  .9

      يحافظ التقاعد المبكر على صحتي الجسدية. .10

      أفكر بالتقاعد المبكر ألني أشعر باإلرهاق بسبب فترات العمل الطويلة. .11

      يؤدي التقاعد المبكر على تدهور حالتي النفسية . .12

      يزيد التقاعد المبكر من نشاطي الجسدي  .13

 من ميزانية الدولة اإلجماليةالتكلفة المجال الرابع : 

      عام يزيد من التكاليف المــادية للدولة. 06زيادة ســن التقاعد ألكثر من  .14

      تزداد حاالت التقاعد المبكر في حالة توجه الدولة لسياسة تقشفيه. .15

16. 
عند زيادة الحد األدنى لسن التقاعد  تزداد التكلفة االجمالية بميزانية الدولة

 المبكر.
     

      أرى ان التقاعد المبكر يقلل من عجز الموازنة. .17

18. 
تساعد سياسة تقليل النفقات وزيادة االيرادات للدولة على زيادة حاالت 

 التقاعد المبكر.
     

19. 
المساعدات الخارجية لخزينة  توقف التقاعد المبكر عندتزداد حاالت 

 الدولة.
     

 المجال الخامس : نسبة المعاش

      أفكر بالتقاعد المـبكر عند وجود قرار بزيادة نسبة المعاش عن المتوقع. .20

      التفكير بالتقاعد المبكر. ىتدفعني قلة الحوافز المادية إل .21
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      تحسن  المستوى المعيشي  لألسرة يدفعني  للتقاعد  المبكر.  .22

      أرغب بالتقاعد المبكر ألن المعاش الذي يؤول ألوالدي بعد وفاتي قليل. .23

      أفكر بالتقاعد المبكر ألن دخلي منخفض مقابل ما أبذله من جهد. .24

25. 
عن الزوجة واألوالد أفكر بالتقاعد المبكر ألن العالوات االجتماعية 

 قليلة.
     

26. 
والبحث عن عمل آخر  من الوظيفة الحكومية أفكر بالتقاعد المبكر

 حياة كريمة.لتأمين 
     

27. 
أفضل التقاعد المبكر من الوظيفة الحكومية ألن المميزات المادية في 

 القطاع الخاص أفضل.
     

 : مالئمة القوانين السادسالمجال 

      بالتقاعد عند إقرار قانون التقاعد المبكر.أفكر  .28

      التفكير في طلب التقاعد المبكر. ىيدفعني فهمي لقانون التقاعد العام إل .29

      .يضيع حقيأفكر بالتقاعد المبكر ألن قانون الخدمة المدنية  .30

      سوف أتقاعد عند وجود مزايا تشجع على التقاعد المبكر. .31

32. 
أرغب بالتقاعد المبكر ألن قانون التقاعد العام مجحف بحق أوالدي بعد 

 وفاتي. 
     

33. 
 بنتائج بإعالمي تقوم لم الحكومة نأل المبكر التقاعد في رغبأ

 .%3ستثمارات في نظام المساهمات اال
     

34. 
عاماً  15قرار قانون يسمح للذين خدموا اأفكر بالتقاعد المبكر في حالة 

 بالتقاعد.
     

 

 شاكر لكم/لكن حسن التعاون
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