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االبعاد االجتماعية واالقتصادية لتأخر رواتب الموظفين
دراسة ميدانية في مؤسسات الرعاية االجتماعية
– السميمانية – المركز  -إنموذجا

أ.م.د .حسن عجيل حسين

م.م .كاروان احمد محمد

جامعة السميمانية

جامعة السميمانية

كمية العموـ اإلنسانية

كمية العموـ اإلنسانية

المقدمة :

يفرض واقع الحياة في المجتمعات االنسانية خالؿ تطورىا تتكوف عالقات اجتماعية
واقتصادية ذات ترابط وثيؽ باآلخريف ,مف اجؿ اشباع أكبر قدر ممكف مف رغبات أفراد

المجتمع  ,وتحقيؽ أقصى ما يمكف تحقيقو مف أىداؼ وميوؿ كؿ مجتمع بحسب ظروفو
االجتماعية واالقتصادية فضال عف العوامؿ واالمكانيات المتاحة مف طبيعية وبشرية وتقنية
.وتشكؿ البنية االجتماعية واالقتصادية في البمداف المتخمفة سببا رئيسيا الستم اررية التخمؼ

والتبعية وأحد اىـ الدالئؿ لضـ ىذا البمد او ذاؾ الى مجموعة بمداف العالـ الثالث  .فالبنية

االجتماعية المتخمفة يحددىا التخمؼ االقتصادي ليذه البمداف والمكاف التبعي الذي يحتمو

إقتصادىا في االقتصاد العالمي .وانطالقا مف أف التخمؼ ال يمكف معالجتو بوصفو ظاىرة

منعزلة فيو يتجسد في عدة ظواىر ميمة أساسية  .كما واف الطابع التبعي ليذه البنية يشكؿ

احدى مميزات البمداف المتخمفة ومثؿ ىذه البنية ال تتجاوب مع حاجات التطور التقني
المطموب لمقضاء عمى التخمؼ االقتصادي  .وعمينا أف نشير ىنا الى أف الحقوؽ االجتماعية
تنقسـ الى قسميف رئيسيف ىما الحقوؽ المادية وىي المكافآت النقدية او العينية التي
يتقاضاىا الفرد بعد أدائو لممياـ المناطة بو كاألجر او الراتب أو دار السكف التي تخصص

لو في أثناء مدة خدمتو الوظيفية  .وىناؾ الحقوؽ المعنوية التي يقدميا المجتمع لمفرد .وىذه

الحقوؽ تتجسد بدرجة االحتراـ والتقدير والشرؼ االجتماعي الذي يقدمو المجتمع لمفرد.

()1

مشكمة الدراسة :

بما أف المجتمعات في تطور إما نحو االماـ او نحو الوراء وبسبب االحداث

السياسية واالقتصادية في السنوات االخيرة في المجتمع العراقي ومف ضمنو الكوردستاني

سارت االمور واالوضاع تتزايد نحو االسوأ  ,وظيور التأثيرات عمى المجتمع الكردي والقطاع
العاـ أي الحكومي بشكؿ خطير ,وذلؾ أدى الى تأخير واستقطاع الرواتب في القطاع

الحكومي عف الموظفيف وسير عممية التعميـ نحو األسوأ  ,والموظفوف مورد بشري تأثرت
تأثي ار مباش ار وخطي ار باألوضاع االقتصادية والسياسية  .وظير قمة الدخؿ القومي بالمقارنة

بمستوى المعيشة الحقيقي وازدياد البطالة المقنعة داخؿ القطاع الحكومي والظروؼ البيئية
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لمعمؿ .وال ينفصؿ الدخؿ عادة عف مختمؼ مكونات المكانة االجتماعية –االقتصادية ,فيو
جنبا الى جنب مع التعميـ والوظيفة والتدريب ونمط الحياة والقدرة يقدـ مقياسا صادقا لممكانة

االجتماعية  -االقتصادية  .وبسبب ىذه العالقة الوثيقة  ,فإف الدخؿ يمكف أف يعتبر مؤش ار

مؤث ار في الوضع التعميمي ونمط الحياة والقوة في معظـ المجتمعات( .)2وتقميؿ الدخؿ
واستقطاعو يؤدي الى ظيور مشاكؿ ولو ابعاد اقتصادية واجتماعية ولذلؾ إخترنا مشكمة

الدراسة بيذا العنواف.

األهمية واألهداف والحاجة :

 -1أهمية الدراسة-:

يعد الراتب األسمي لكؿ موظؼ عمى أساس القوانيف التي تخص الدولة وليذا السبب

فأف الراتب الشيري يقسـ عمى أجزاء قد يكوف مف ضمنيا الديوف واالستحقاقات المصرفية
وليذا السبب وىناؾ عالقة تفاعمية بيف الراتب الشيري (الحكومي) المرتبط بكؿ ىذه العالقات

والمستوى المعيشي  ,وعميو فإف أي خمؿ يقع في ىذا المضمار ينعكس بطريقة سمبية عمى
حياة المواطف وال سيما أف المادة  28مف الدستور العراقي تنص عمى منع إستقطاع رواتب

الموظفيف وخدمات الصحة والتعميـ  ,ومف ىنا جاءت اىمية الدراسة.

-2أهداف الدراسة-:

يعد الراتب الذي يتقاضى الفرد في أي مكاف في العالـ ىو رصيده االوؿ في انجاز
أعمالو سواء كانت اليومية أـ المستقبمية  ,وعميو فإف الموظؼ الحكومي بالتأكيد او عمى

األعـ االغمب اف رصيده (اي الراتب) في انجاز ميمات حياتو واسرتو وشرياف حياتو وعميو
ومف ىذا المنطمؽ فاف الراتب الشيري لمموظؼ ىو العمود الفقري في انجاز ميمات االسرة

لعدة اسباب منيا رسمية وغير رسمية وفي ىذه الحالة فاف انقطاع راتبو الرسمي سيؤثر عمى

كؿ ىذه الشبكة مف االحتياجات ىذا مف جانب الفرد وفي نفس الوقت فأف ىناؾ مشكالت
اجتماعية واقتصادية نتيجة النقطاع ىذا المورد وىي نتائج خطيرة  .ومف اىداؼ ىذه الدراسة

 -1 :أضافة دراسة عممية اكاديمية تيتـ بيذا الجانب  -2محاولة التعرؼ عمى اىـ نتائج
ىذه الظاىرة مف حيث ابعادىا االجتماعية واالقتصادية.

تحديد المفاهيم :

يتوجب عمى الباحث اف يحدد مفاىيمو مف أجؿ رفع أي لبس قد يعمؽ بذىف

المستمع أو المطمع ,وذلؾ ألف المفيوـ الواحد قد يحتمؿ أكثر مف معنى وداللة  ,مف ىنا
نحدد المفاىيـ الرئيسة والقريبة مف موضوع الدراسة ,مف أجؿ إزالة الغموض والوصوؿ الى

المعاني الواضحة(.)3

556

جمةل الآداب  /العدد ( 121حزيران)

 2017م  1438 /هـ

-1العامؿ -:يقصد بالعامؿ كؿ ذكر أو أنثى يعمؿ لقاء أجر ميما كاف نوعو في خدمة
صاحب العمؿ وتحت سمطتو واشرافو.

()4

-2األجر-:ىو المقابؿ المادي الذي يستحقو العامؿ مف صاحب العمؿ في مقابؿ تنفيذ ما
يكمؼ بو مف أعماؿ متفؽ عمييا.

()5

-3الموظؼ-:كؿ شخص عيدت اليو وظيفة داخؿ مالؾ الو ازرة او الجية غير المرتبطة
بو ازرة.

()6

-4المؤسسة االجتماعية-:تعد المؤسسة كيانات أو وحدات اجتماعية تبنى لتحقيؽ األىداؼ
معينة في الصالح العاـ لممجتمع واألفراد.

()7

-5الراتب-:مف حيث التعريؼ اإلجرائي ىو كمية النقود الذى يتقاضى الموظؼ وكؿ حسب
درجتو الوظيفية في مؤسسات الرعاية االجتماعية في السميمانية (المركز).

(االطار النظري لمدراسة)

اوال-األبعاد االقتصادية لتأخير واستقطاع رواتب الموظفين-:
تعاني البمداف النامية مف العديد مف المشاكؿ االقتصادية واالجتماعية واالدارية .مف
ىنا نتطرؽ الى المشاكؿ االقتصادية التي ليا أبعاد أقتصادية ممموسة في واقع الحياة

األقتصادية  ,منيا ضعؼ مستوى األجور والحوافز االيجابية التي تشكؿ عنصر مؤثر عمى
مستوى األداء في أجيزة االدارة الحكومية  .إذ يؤدي ذلؾ الى تعطيؿ وشؿ سمطات المديريف
في الحصوؿ عمى التشغيؿ الكامؿ واالمثؿ لمموظفيف الذيف يعمموف تحت رئاستيـ .والحقيقة

أف ضعؼ األجور ال يؤثر فقط مف الناحية التنظيمية ولكنو يؤدي أيضا الى انشغاؿ كؿ
موظؼ بتحسيف أحوالو المادية ليتمكف مف المحاؽ بالمستوى المتصاعد لممعيشة .وليذا

السبب فإف الدخؿ المنخفض يؤثر سمبا في تمبية بيئة صحية ومناسبة لألجيزة الحكومية ,

عمى الرغـ مف أف كؿ الدراسات تؤكد أثر بيئة العمؿ عمى مستوى العامميف والموظفيف.

()8

وانخفاض الدخؿ القومي يؤدي الى انخفاض الدخؿ الفردي لمموظفيف ومف ثـ يؤدي إلى

التخمؼ أو الرجوع الى الوراء وخمؽ مشاكؿ اقتصادية والنقص في توفير الحاجات األساسية
وينتج عف ذلؾ ما يأتي.

حصة إستيالؾ الفرد تكوف مرتفعة وبالذات مف المواد الغذائية والمواد االستيالكيةالبسيطة.

حصة االدخار واالستثمار منخفضة لمفرد ومف ثـ ضعؼ في رأس الماؿ المتاح.-انخفاض انتاجية العمؿ وبالذات في القطاع الزراعي.

()9

ارتفاع نسبة العمالة في القطاع الزراعي مقارنة بالقطاعات االقتصادية األخرى.-درجة تصنيع منخفضة
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-سوء استخداـ واستغالؿ الموارد الطبيعية .

-عدـ االىتماـ بالبيئة وطرائؽ المحافظة عمييا.

إرتفاع معدالت البطالة والبطالة الموسمية والمقنعة.-ضيؽ السوؽ وقمة عدد مؤسسات اإلقراض المالي.

خدمات البنية التحتية المتاحة غير كافية بأنواعيا المختمفة.-عدـ تمبية الحاجات المنزلية.

-ضعؼ القدرة الشرائية لممواطف.

-التأثير المباشر عمى كؿ الفعاليات االقتصادية بكؿ جوانبيا.

()11

-توقؼ حركة العمؿ الحر غير المرتبط بوظيفة حكومية ألف العمؿ الوظيفي ...مثال عماؿ

األجر اليومي (العمالة) تعتمد بدرجة االساس عمى العمؿ الوظيفي.

-عدـ قدرة الموظؼ عمى انجاز أعمالو اليومية  ,وتقميص ساعات العمؿ بسبب عدـ التزاـ

الحكومة بإعطاء الراتب الكامؿ لمموظؼ.

عدـ استطاعة الموظؼ تسديد ايجارات المنازؿ.أغمب السكاف لدييـ التزامات قروض شيرية مف البنوؾ وعدـ توفير دخؿ الالزـ لتمؾااللتزامات يؤدي الى ذلؾ النتائج.

()11

والدخؿ المنخفض يؤدي الى عدـ توفير الضروريات الالزمة لحياة األسرة والتخطيط السميـألوجو إنفاؽ ىذا الدخؿ ,مع العمؿ عمى أف يكوف ىناؾ رصيد مدخر لمواجية حاالت

الطوارئ.

-إرتفاع معدالت البطالة والبطالة الموسمية والمقنعة.

()12

ويعتمد معدؿ دخؿ الفرد عمى اجمالي الدخؿ القومي الذي ىو قيمة عائدات عناصر

االنتاج مقدرة بالنقود خالؿ السنة الواحدة .أما معدؿ دخؿ الفرد فيو حاصؿ تقييـ قيمة

اجمالي الدخؿ القومي عمى عدد األفراد  ,وىذا يؤثر تأثي ار مباش ار عمى معدؿ دخؿ الفرد.

فكمما ارتفعت قيمة اجمالي الدخؿ القومي ,كمما ارتفع معدؿ دخؿ الفرد والعكس صحيح فإذا

انخفضت قيمة اجمالي الدخؿ القومي إنخفض دخؿ الفرد ,ومف الجية الثانية نالحظ بأف
معدؿ دخؿ الفرد يؤثر في المستوى المعاشي ,فإذا ارتفع معدؿ دخؿ الفرد ارتفع معو المستوى

المعاشي واذا انخفض معدؿ دخؿ الفرد انخفض المستوى المعاشي.

()13

ثانيا -االبعاد االجتماعية لتأخير واستقطاع رواتب الموظفين-:

يمكف القوؿ بأف مستوى المعيشة ىو المقياس الذي يقدر بو مستوى حياة االنساف في

النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية .ويقاس ىذا المستوى بالدخؿ النقدي الذي يحصؿ

عميو الفرد  ,أو بالقوة الشرائية لدخؿ الفرد .أي دخمو الحقيقي كما يقاس باإلشباع النفسي
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لمفرد في حالة قناعة بدخمو وامكانية استغاللو فييا يعود عميو وعمى اسرتو بالخير ,ويرتبط
مستوى المعيشة بحجـ السمع والخدمات التي يستعمميا الفرد  ,لذا فإف ارتفاع المستوى

المعاشي إنما ىو رىيف بزيادة ما يستيمكو مف سمع وخدمات  ,غير أف زيادة حجـ االستيالؾ
مف السمع والخدمات تعتمد عمى القوة الشرائية أو الدخؿ الحقيقي لمفرد  ,ىذا الدخؿ الذي
يحدد معدؿ مستوى المعيشة في المجتمع  ,عمما بأف معدؿ مستوى المعيشة يعتمد عمى

عنصر الدخؿ القومي وعدد السكاف وقدرة األفراد عمى توفير نتيجة لزيادة الدخؿ عمى حجـ

االستيالؾ.

()14

نستنتج مف ذلؾ بأف مستوى المعيشة يعتمد عمى معدؿ دخؿ الفرد ذلؾ أف

ارتفاع معدؿ دخؿ الفرد يساعد عمى اف يستطيع اقتناء السمع االساسية والكمالية والخدمات

الضرورية والثانوية والدخؿ في مجاؿ الفراغ والترويج والتمتع بقسط مف الرفاىية االجتماعية

التي تشير الى ارتفاع مستواه المعاشي  ,بينما انخفاض معدؿ دخؿ الفرد مف الحصوؿ عمى
السمع والخدمات االساسية والثانوية ويحوؿ دوف تمتع الفرد بأنشطة الفراغ والترويح وتتحوؿ
()15

حياتو الى حياة فقيرة وجامدة مما يؤثر سمبيا عمى مستواه المعاشي واالجتماعي .

ومف

الواضح أف سوء االحواؿ االقتصادية لمعائمة وانخفاض مستواىا المعاشي قد يعوؽ تربية
االطفاؿ تربية جيدة وقوية نظ ار لعدـ مقدرتيما عمى تييئة الشروط والمستمزمات البيئية
والمادية التي يحتاجيا االطفاؿ وقت نموىـ وتنشئتيـ االجتماعية كتييئة السكف المريح والجو

المالئـ لمدراسة والتحصيؿ العممي والمستمزمات االخرى التي يحتاجونيا في حياتيـ اليومية

.فضال عف الى عدـ تزويدىـ بقواعد واسس التربية الخمقية واالجتماعية والتي تؤثر في

سموكيـ وعالقاتيـ مع اآلخريف في المجتمع.

()16

فالفقر وعدـ تمبية الحاجات العائمية يكوف

سببا لسوء العالقات الزوجية وارتفاع حوادث الطالؽ في المجتمع وتبعثر أفراد العائمة
وبالتالي تمزؽ وحدتيا ,تشير االحصاءات في أغمب البمداف الى اف أغمبية حاالت الطالؽ

التي تحسـ في المحاكـ يعود سببيا المباشر الى عامؿ الحرماف االقتصادي الذي تتعرض

اليو العائمة  ,وعدـ توافر الدخؿ أو الراتب الكافي في أيدي العائمة ورب االسرة تدفع في
بعض االحياف رب االسرة المجوء الى الكذب عند تمبية طمبات األوالد مثال الخروج بالعائمة

الى الحدائؽ والنزىات وشراء بعض األشياء الكمالية  ,وىذا الوضع يؤدي الى سوء العالقات

األسرية.

()17

ومف المعروؼ اف ىذه الحالة تؤدي الى إحداث مخاطر اجتماعية عمى حياة

االفراد واألسر ويؤثر سمبا عمى المركز االجتماعي واالقتصادي لمفرد فضال عف إحساسو
بعدـ ضماف حياتو االجتماعية في الوطف  .عمى ذلؾ اف التأثير المذكور قد يتمثؿ كذلؾ في

زيادة أعباء الشخص عند قطع الراتب أو الدخؿ الشيري كما يعرقؿ صرؼ نفقات العالج
الطبي واالحساس بالمخاطر االجتماعية يولد االحساس بالمخاطر النفسية ألف الجانب

االجتماعي والنفسي وجياف لعممة واحدة .

()18
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الجانب الميداني
مجتمع الدراسة

يتكوف مجتمع الدراسة مف منتسبي (مؤسسات الرعاية االجتماعية – السميمانية-
المركز) ,واختيار العينة في ىذه الدراسة كاف عشوائيا بسيطا وذلؾ مف اجؿ الوصوؿ الى
ادؽ المعمومات بشأف موضوع الدراسة .واستخدمنا منيج المسح االجتماعي عف طريؽ

تطبيؽ االستمارة االستبيانية عمى المبحوثيف.

تحميل البيانات الميدانية

أوال /البيانات االولية

جدوؿ ( )1يمثؿ التركيب العمري لممبحوثيف
الفئة العمرية

التك اررات

النسبة المئوية

35-26

12

%41

45-36

7

%2333

55-46

6

%21

65-56

5

%1637

المجموع

31

%111

يتضح مف الجدوؿ ( )1المتعمؽ بالفئة العمرية لمعينة اف الفئة ( )35-26عددىـ ()12
بواقع ( )%41والفئة العمرية التي تقع بيف ( )45-36عددىـ ( )7وبنسبة ( )%2333في

حيف اف فئة ( )55-46عددىـ ( )6وبنسبة ( )%21اما فئة ( )65-56فقد كاف عددىـ

( )5وبنسبة ( ,)%1637يتبيف مف ىذا الجدوؿ أف العدد األكبر مف عينة البحث يقع
أعمارىـ في الفئة ( )35-26وبنسبة (.)%41

جدوؿ ( )2يمثؿ جنس المبحوثيف

جنس المبحوثين

التك اررات

النسبة المئوية

ذكر

13

%4333

انثى

17

%5637

المجموع

31

%111

يشير الجدوؿ ( )2الى اف عدد االناث ( )17وبنسبة ( )%5637وعدد الذكور ( )13وبنسبة

( )%4333مف المجموع ,يتبيف مف ذلؾ الجدوؿ اف العدد االكبر مف افراد عينة البحث ىـ
مف االناث وىذا يشير الى اف االناث اكثر استجابة لمعمؿ في ىكذا مؤسسات .
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جدوؿ ( )3يمثؿ الحالة االجتماعية لممبحوثيف
الحالة الزواجية

التك اررات

النسبة المئوية

اعزب

7

%2333

متزوج

22

%7333

أرمؿ

1

%334

المجموع

31

%111

يبيف الجدوؿ ( )3الى اف عدد المتزوجيف ىـ ( )22وبنسبة ( )%7333وعدد العزاب ()7

وبنسبة ( )%2333مف المجموع ,في حيف اف عدد األرامؿ ( )1وبنسبة ( )%334مف أفراد
العينة ,ونرى مف ىذا الجدوؿ اف اغمبية افراد عينة البحث ىـ مف المتزوجيف (. )%7333

وباالشارة الى الجدوؿ السابؽ فاف ىناؾ رابطا ما بيف العمر وسف الزواج.
جدوؿ ( )4يوضح عدد سنوات الخدمة

عدد سنوات الخدمة

التك اررات

النسبة المئوية

3-1

3

%11

6-4

4

%1333

9-7

2

%636

12-11

6

%21

15-13

5

%1636

18-16فأكثر

11

%3333

المجموع

31

%111

يوضح الجدوؿ ( )4بأف عدد ( )11مبحوثيف وبنسبة ( )%3333مف العينة لدييـ (18-16

فأكثر) خدمة وظيفية وأف عدد ( )6وبنسبة ( )%21ولمدة ( )12-11سنة ليـ خدمة وظيفية

في حيف أف عدد ( )5وبنسبة ( )%1636ولمدة ( )15-13سنة ليـ خدمة وأف عدد ()4

وبنسبة ( )%1333ولمدة ( )6-4سنة ليـ خدمة واف عددىـ ( )3وبنسبة ( )%11ولمدة

( )6-4لدييـ خدمة وظيفية وأف عدد ( )2وبنسبة ( )%636ولمدة ( )9-7سنة ليـ خدمة.
ونرى مف ذلؾ الجدوؿ اف العدد األكبر مف أفراد العينة لمدة ( )18-16فأكثر سنة ليـ

خدمة وظيفية وبنسبة (.)%3333
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ثانيا/البيانات االختصاصية

جدوؿ ( )5يبيف العالقة بيف أستقطاع الراتب وتقميؿ ساعات الدواـ الرسمي

تقميل ساعات الدوام الرسمي

التك اررات

النسبة المئوية

نعـ

27

%91

ال

-

-

احيانا

3

%11

المجموع

31

%111

ظير مف الجدوؿ ( )5اف عدد ( )27مبحوث وبنسبة ( )%91مف العينة يروف اف أستقطاع
الراتب كاف سببا رئيسا لتقميؿ ساعات الدواـ الرسمي أي الدواـ بالتناوب وأف عدد ( )3وبنسبة

( )%11مف العينة ال يروف باف أستقطاع الراتب قممت ساعات الدواـ الرسمي .ويتبيف مف
ذلؾ الجدوؿ اف أغمبية الموظفيف قممت دواميـ الرسمي بسبب أستقطاع الراتب وبنسبة (91

 . )%وىذا يشير الى اف ىناؾ خمال في االنتاج الوظيفي فضال عف الى كوف المؤسسة ىي
خدمية وفييا مؤسسات اجتماعية متعددة فاف ذلؾ سيؤثر عمى تقديـ الخدمات لنزالء مؤسسة

الرعاية االجتماعية.

جدوؿ ( )6يبيف العالقة بيف استقطاع الراتب والمشكالت أسرية

اجابات المبحوثين

التك ار ارت

النسبة المئوية

نعـ

23

%77

ال

4

%13

احيانا

3

%11

المجموع

31

%111

تشير األرقاـ اإلحصائية في الجدوؿ ( )6باف عدد ( )23وبنسبة ( )%77مف أفراد عينة

الدراسة يؤكدوف بأف استقطاع الراتب يؤدى الى حدوث مشكالت أسرية واف ( )4وبنسبة
( )% 13مف العينة يؤكدوف بأف استقطاع الراتب ال يؤدى إلى حدوث مشكالت أسرية في

حيف اف عدد ( )3وبنسبة ( )%11مف العينة اشاروا الى (احيانا) باف استقطاع الراتب يؤدى

الى حدوث مشكالت أسرية .ويتبيف مف ذلؾ الجدوؿ اف اكثرية الموظفيف يؤكدوف بأف
استقطاع الراتب يؤدى الى حدوث مشكالت أسرية في حياتيـ اليومية االجتماعية وبنسبة

( .)% 77ومف ذلؾ يتضح اف ىناؾ نتائج اجتماعية خطيرة في داخؿ االسرة بسبب
استقطاع الراتب.
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جدوؿ ( )7يبيف استقطاع الراتب ادى الى عدـ استطاعة الموظؼ لشراء الحاجات االساسية
اجابات المبحوثين

التك اررات

النسبة المئوية

نعـ

25

%8334

ال

5

%1636

المجموع

31

%111

يتبيف مف الجدوؿ ( )7اف ( )25وبنسبة ( )%8334مف افراد العينة اكدوا اف استقطاع الراتب
ادى الى عدـ استطاعت الموظؼ لشراء الحاجات االساسية ,واف عدد ( )5وبنسبة

( )% 1636مف العينة يروف اف استقطاع الراتب لـ يود الى عدـ استطاعة الموظؼ لشراء
الحاجات االساسية .ونرى مف ذلؾ الجدوؿ أف اكثرية الموظفيف يؤكدوف باف استقطاع الراتب
أدى الى عدـ استطاعة الموظؼ شراء الحاجات األساسية وبنسبة (,)%8334وىذا يسبب

مشاكؿ خطيرة في المجتمع والسيما الحاجات األساسية .وىذه النتيجة مف الممكف إعماميا
عمى النسبة االكبر مف المجتمع.

جدوؿ ( )8يوضح تقميؿ فعاليات االجتماعية واالقتصادية بسبب استقطاع الراتب
اجابات المبحوثين

التك اررات

النسبة المئوية

نعـ

26

%87

ال

-

-

احيانا

4

%13

المجموع

31

%111

يتضح مف الجدوؿ ( )8اف ( )26وبنسبة ( )%87مف افراد العينة اشاروا الى تقميؿ فعالياتيـ
االجتماعية واالقتصادية بسبب استقطاع الراتب في حيف أف عدد ( )4وبنسبة ()%13اشاروا

الى (احيانا) قممت فعالياتيـ االجتماعية واالقتصادية بسبب استقطاع الراتب  .يبيف النتيجة
باف العدد االكبر واالكثرية مف العينة يروف باف فعالياتيـ االجتماعية واالقتصادية قممت

بسبب استقطاع الراتب وبنسبة ( .)%87اف اشارة االجابة باحياناً ىي مف الناحية

السوسيولوجية موجودة  ,ولكف بعض المبحوثيف قد يصيبيـ شيء مف الخجؿ فتكوف االجابة
أحيانا ومع ذلؾ فاف االغمبية كانت إجاباتيـ ب نعـ وىذا ايضا يرتبط بالجدوؿ السابؽ و

يمكف تعميمو عمى المجتمع العاـ.
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جدوؿ ( )9يبيف استقطاع الراتب يؤدي الى عدـ ارتياد السوؽ
اجابات المبحوثين

التك اررات

النسبة المئوية

نعـ

23

%77

ال

3

%11

احيانا

4

%13

المجموع

31

%111

يشير الجدوؿ ( )9اف عدد ( )23وبنسبة ( )%77مف أفراد العينة أكدوا اف استقطاع

الراتب يؤدي الى عدـ ارتياد السوؽ في حيف أف ( )4منيـ بواقع ( )%13مف العينة يروف
أف استقطاع الراتب احيانا يؤدي الى عدـ ارتياد السوؽ ولكف أف عدد ( )3وبنسبة ()%11
مف العينة يروف اف استقطاع الراتب ال يؤدي الى عدـ ارتياد السوؽ .ونرى مف ذلؾ الجدوؿ

أف العدد االكبر مف العينة يروف أف استقطاع الراتب يؤدي الى عدـ استطاعة الموظؼ

ارتياد السوؽ وبنسبة ( .)%77وىذا يحدث خمال في البيئة االسرية والخاصة.
جدوؿ ( )11يبيف عدـ تسديد ايجار السكني بسبب استقطاع الراتب
اجابات المبحوثين

التك اررات

النسبة المئوية

نعـ

16

%5333

ال

4

%1334

احيانا

11

%3333

المجموع

31

%111

يبيف الجدوؿ ( )11اف عدد ( )16وبنسبة ( )%5333مف افراد العينة اشاروا الى عدـ
تسديد ايجار السكني بسبب استقطاع الراتب  ,في حيف اف عدد ( )11وبنسبة ()%3333
مف العينة اشاروا الى اف احيانا عدـ استطاعتيـ تسديد ايجار السكف بسبب استقطاع الراتب

 ,اف ىذا الجدوؿ يؤكد عدـ استطاعة افراد العينة مف تسديد ايجار السكف وىذه حالة خطيرة
في حيف اف االجابة باحيانا تشير الى اف ىذا غير معقوؿ فمف غير المعقوؿ انؾ تسدد

االيجار احيانا او االشارة الى اف تسديد الراتب المتقطع اشير يؤثر بحسب عالقة المؤجر

بصاحب الممؾ ,واف عدد ( )4وبنسبة ( )%1333مف العينة ال يروف عدـ تسديد ايجار
السكني بسبب استقطاع الراتب.
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جدوؿ ( )11يبيف اف استقطاع الراتب تزيد البطالة في بيئة العمؿ
اجابات المبحوثين

التك اررات

النسبة المئوية

نعـ

27

%91

ال

3

%11

الممجوع

31

%111

يوضح الجدوؿ ( )11اف عدد ( )27وبنسبة ( )%91مف افراد العينة يروف اف استقطاع

الراتب تزيد البطالة في بيئة العمؿ في حيف اف عدد ( )3وبنسبة ( )%11مف العينة يروف
اف استقطاع الراتب لف تزيد البطالة في بيئة العمؿ .تبيف النتيجة بأف األغمبية مف الموظفيف

يروف باف استقطاع الراتب تزيد البطالة في بيئة العمؿ مف وبنسبة ( .)%91وبالذات في ىذا
الموضوع اي ازدياد البطالة في القطاع الخاص والشخصي وال سيما عماؿ األجر اليومي
الذي انتشرت فيو البطالة بشكؿ مخيؼ إذ توقفت حركة العمؿ مما ادى الى ازدياد البطالة

بسبب استقطاع الراتب وفي أوقات متباعدة متقطعة وبنسب إستقطاع عالية جدا تصؿ الى,
 %75مف الراتب الكمي.

جدوؿ( )12يوضح اف استقطاع الراتب يشكؿ بيئة نفسية غير صحية بيف الموظفيف
اجابات المبحوثين

التك اررات

النسبة المئوية

نعـ

24

%81

ال

6

%21

المجموع

31

%111

يوضح الجدوؿ ( )12اف عدد ( )24وبنسبة ( )%81مف افراد العينة يؤكدوف أف استقطاع

الراتب يشكؿ بيئة نفسية غير صحية بيف الموظفيف واف عدد ( )6وبنسبة ( )%21مف
المجموع يروف أف استقطاع الراتب لف يشكؿ بيئة نفسية غير صحية بيف الموظفيف .ويظير

مف ذلؾ الجدوؿ اف العدد االكبر واالكثرية مف العينة يروف اف استقطاع الراتب يشكؿ بيئة
نفسية غير صحية بيف الموظفيف وبنسبة ( .)%81وبالذات حدوث أضطرابات نفسية بسبب
عدـ القدرة عمى توفير الحاجات االساسية وليس الكمالية وبالذات ما يتعمؽ بالغذاء اليومي

وحاجات االطفاؿ التي تقؼ االـ عاجزة عف توفير حاجات االطفاؿ المتعددة.

جدوؿ ( )13يبيف اف استقطاع الراتب يؤثر عمى العالقات االسرية االجتماعية بشكؿ سمبي
اجابات المبحوثين

التك اررات

النسبة المئوية

نعـ

21

%71

ال

9

%31

المجموع

31

%111
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تشير االرقاـ االحصائية في الجدوؿ ( )13اف عدد ( )21وبنسبة ( )%71مف افراد العينة
اشاروا الى أف استقطاع الراتب يؤثر عمى العالقات االسرية االجتماعية بشكؿ سمبي في حيف

أف عدد ( )9وبنسبة ( )%31مف العينة أشاروا الى أف استقطاع الراتب لف يؤثر عمى
عالقاتيـ األسرية االجتماعية بشكؿ سمبي .ونرى مف ذلؾ الجدوؿ أف العدد االكبر مف العينة

أشاروا إلى اف استقطاع الراتب يؤثر عمى العالقات االسرية االجتماعية بشكؿ سمبي وبنسبة
( .)%71مما يؤدي أحيانا الى حاالت الطالؽ وىو بحث اخر  ,الميـ اف اغمب افراد العينة
اشاروا الى التأثير بشكؿ سمبي في العالقات االسرية.

جدوؿ ( )14يشير الى اف استقطاع الراتب لو أثر سمبي عمى العممية التعميمية لألوالد
اجابات المبحوثين

التك اررات

النسبة المئوية

نعـ

21

%67

ال

11

%33

المجموع

31

%111

اف نظرة سريعة عمى الجدوؿ ( )14تؤكد اف ( )21وبنسبة ( )%67مف افراد العينة يروف

باف استقطاع الراتب لو أثر سمبي عمى العممية التعميمية لألوالد واف عدد ( )11وبنسبة
( )% 33مف العينة ال يروف باف استقطاع الراتب لو أثر سمبي عمى العممية التعميمية لألوالد

 .ونرى مف ذلؾ الجدوؿ اف العدد االكبر مف العينة يروف اف استقطاع الراتب لو أثر سمبي
عمى العممية التعميمية لألوالد وبنسبة ( .)%67وبالنظر الى الجدوؿ اف اغمب افراد عينة
البحث يؤكدوف باف استقطاع الراتب لو اثر عمى المستوى التعميمي ألوالدىـ في حيف اف
العشرة المتبقية مف العينة كما أسمفنا ربما غير متزوج أو ليس لديو اوالد  ,او اذا كاف لديو

اوالد فيـ صغار السف.

جدوؿ ( )15يوضح استقطاع الراتب ينمي االحساس بانو ليس ىناؾ ضماف اجتماعي لمحياة

يتضح

اجابات المبحوثين

التك اررات

النسبة المئوية

نعـ

25

%8333

ال

5

%1636

المجموع

31

%111

مف الجدوؿ ( )15اف ( )25وبنسبة ( )%8333مف افراد العينة يؤكدوف اف

استقطاع الراتب ينمي االحساس بانو ليس ىناؾ ضماف اجتماعي لمحياة في حيف أف عدد

( )5وبنسبة ( )% 1636مف العينة يروف اف استقطاع الراتب ال ينمي االحساس بانو ليس
ىناؾ ضماف اجتماعي لمحياة .ونرى مف ذلؾ الجدوؿ اف العدد االكبر واالغمبية مف العينة
يؤكدوف اف استقطاع الراتب ينمي االحساس بانو ليس ىناؾ ضماف اجتماعي لمحياة وبنسبة
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( .)%8333ويعني في الوقت نفسو باف االجابة بػ (ال) ربما يكوف بعضيـ ظروفيـ
االقتصادية باألساس جيدة او اكثر.

جدوؿ ( )16يوضح حدوث مخاطر اجتماعية بسبب استقطاع الراتب

اجابات المبحوثين

التك اررات

النسبة المئوية

نعـ

22

%7334

ال

3

%11

احيانا

5

%1636

المجموع

31

%111

يشير الجدوؿ ( )16اف عدد ( )16وبنسبة ( )%81مف افراد العينة يؤكدوف حدوث
مخاطر اجتماعية بسبب استقطاع الراتب في حيف اف عدد ( )5وبنسبة ( )%1636مف
العينة يروف إنو احيانا يحدث مخاطر اجتماعية بسبب استقطاع الراتب وأف ( )3وبنسبة

( )%11يروف إنو ال يحدث مخاطر اجتماعية بسبب استقطاع الراتب .ونرى مف ذلؾ
الجدوؿ أف العدد االكبر واالكثرية مف العينة يؤكدوف عمى حدوث مخاطر اجتماعية بسبب

استقطاع الراتب وبنسبة ( .)%7334وذلؾ يعني اف الوجود االجتماعي ميدد بسبب استقطاع
الراتب يؤدي الى عدـ الشعور باالنتماء واالمف االجتماعي لالفراد المجتمع.

جدوؿ ( )17يبيف أف استقطاع الراتب يعرقؿ نفقات العالج الطبي

اجابات المبحوثين

التك اررات

النسبة المئوية

نعـ

27

%91

ال

3

%11

المجموع

31

111%

يبيف الجدوؿ ( )17اف ( )27وبنسبة ( )%91مف افراد العينة يؤكدوف اف استقطاع الراتب
يعرقؿ نفقات العالج الطبي في حيف اف عدد ( )2وبنسبة ( )%11مف العينة يروف اف

استقطاع الراتب ال يعرقؿ نفقات العالج الطبي .ونرى مف ذلؾ الجدوؿ باف االغمبية مف

العينة يؤكدوف اف استقطاع الراتب يعرقؿ نفقات العالج الطبي وبنسبة ( .)%91اف موضوع
النفقات الطبية المتعمقة بالصحة والعالج موضوع جدا خطير خصوصا وضع المستشفيات
العامة وارتفاع اجور الفحص في العيادات الخاصة وارتفاع اسعار العالج في الصيدليات

مما يشكؿ خط ار كبي ار عمى افراد المجتمع وىو ما نعني بو التاميف الصحي.

جدوؿ ( )18يشير الى أف استقطاع الراتب يؤثر عمى تقميص الزيارات والعالقات القرابية
اجابات المبحوثين

التك اررات

النسبة المئوية

نعـ

18

%61
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ال

3

%11

احيانا

6

%21

المجموع

31

%111

مف المؤشرات الميمة في معرفة قوة العالقات االجتماعية عدد زيارات االفراد لالقارب
ويبيف الجدوؿ ( )18اف ( )18وبنسبة ( )%61مف افراد العينة يروف اف استقطاع الراتب
يؤثر عمى تقميص الزيارات والعالقات القرابية واف عدد( )6وبنسبة ( )%21مف العينة يروف

اف استقطاع الراتب احيانا يؤثر عمى تقميص الزيارات والعالقات القرابية  ,في حيف اف عدد

( )3وبنسبة ( )%11مف العينة يروف اف استقطاع الراتب ال يؤثر عمى تقميص الزيارات
والعالقات القرابية .ونرى مف ذلؾ الجدوؿ أف العدد االكبر مف العينة يروف اف استقطاع
الراتب يؤثر عمى تقميص الزيارات والعالقات القرابية وبنسبة ( .)%61وال سيما ما يتعمؽ
بالجانب النفسي وىذا يؤثر بشكؿ عاـ عمى طبيعة العالقات االجتماعية وتوترىا احيانا.
جدوؿ ( )19استقطاع الراتب ينمي بيئة غير تربوية بيف االسرة
اجابات المبحوثين

التك اررات

النسبة المئوية

نعـ

21

%71

ال

9

%31

المجموع

31

%111

يتضح مف الجدوؿ ( )19اف عدد ( )21وبنسبة ( )%71مف العينة يؤكدوف اف استقطاع

الراتب ينمي بيئة غير تربوية بيف االسرة في حيف أف عدد ( )9وبنسبة ( )%31مف العينة
يروف أف استقطاع الراتب لف يكوف سببا لنمو بيئة غير تربوية بيف االسرة .ونرى مف ذلؾ

الجدوؿ اف العدد االكبر مف العينة يروف اف استقطاع الراتب ينمي بيئة غير تربوية بيف
االسرة المستفيد وبنسبة ( .)%71ومنيا مثال التعاوف واالحتراـ المتبادؿ ,االخالؿ في

العالقات والجانب التربوي بيف االباء واالبناء.

جدوؿ ( )21استقطاع الراتب يؤثر سمبيا عمى إلتزامات الموظؼ لمعمؿ وظيور مشكالت
ادارية
اجابات المبحوثين

التك اررات

النسبة المئوية

نعـ

21

%6637

ال

1

%333

احيانا

9

%31

المجموع

31

%111
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يوضح الجدوؿ أف ( )21وبنسبة ( )%6637مف العينة يروف باف استقطاع الراتب يؤثر سمبا
عمى التزامات الموظؼ لمعمؿ ونمو مشكالت ادارية مع المدير واف عدد ( )9وبنسبة

( )%31مف العينة يروف احيانا أف استقطاع الراتب يؤثر سمبا عمى التزامات الموظؼ لمعمؿ

ونمو مشكالت ادارية مع المدير ولكف أف عدد ( )1وبنسبة ( )%333مف العينة يروف بأف

استقطاع الراتب ال يؤثر سمبا عمى التزامات الموظؼ لمعمؿ ونمو مشكالت ادارية مع

المدير .ونرى مف ذلؾ الجدوؿ اف االكثرية يؤكدوف باف استقطاع الراتب يؤثر سمبا عمى

التزامات الموظؼ لمعمؿ ونمو مشكالت ادارية مع المدير وبنسبة ( .)%6637وىذا يشكؿ
خمال وظيفيا في عمؿ الموظؼ فضال عف طبيعة العالقات الوظيفية في الشكؿ اليرمي

لمعمؿ الموظؼ.
نتائج الدراسة

الواضح مف استعراض الجداوؿ والنتائج التي انتيت الييا تحميؿ تمؾ الجداوؿ واجابات

المبحوثيف أف استقطاع رواتب الموظفيف وخصـ نسب مئوية مف الراتب تصؿ مف (-15
 )% 75لكؿ الموظفيف بحسب الدرجة الوظيفية قد ادى إلى نتائج خطيرة جدا عمى تركيبة

المجتمع بدءا مف العامؿ االقتصادي الذي ىو شرياف الحياة لمموظفيف ورواتبيـ مرو اًر
بالحاجات التي يحتاجيا االنساف ,وىذه النتيجة تشكؿ ناقوس خطر في حياة افراد المجتمع .

(مرفؽ جدوؿ)
التوصيات-:

أوالً -:اعادة رواتب الموظفيف كما كانت وصرؼ جميع االشير السابقة التي استقطع فييا
الراتب بالكامؿ ومف الممكف مراجعة المادة  28مف الدستور التي تتعمؽ برواتب الموظفيف

والصحة والتعميـ .

ثانياً -:اذا لـ تحقؽ التوصية األولى يجب إعادة النظر بنسب االستقطاع عمى اف ال تتجاوز

(.)%11-5
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المالحق

االستبانة

جامعة السميمانية
كمية العموـ االنسانية
الموظفيف والموظفات المحترموف ...
استمارة استبيان عن (االبعاد االجتماعية واالقتصادية لتأخير رواتب الموظفين)

يروـ الباحثاف بدراسة ميدانية عف مشكمة (االبعاد االجتماعية واالقتصادية لتأخير رواتب

الموظفيف).والبيانات التي سيجاب عمييا مخصصة ألغراض البحث العممي فقط فال داعي لذكر االسـ.
ولكـ جزيؿ الشكر واالمتناف.
أ.ـ.د .حسف عجيؿ حسيف

اوال  :البيانات االوليـــــــــة

-1العمر ( :

ـ .ـ .كارواف احمد محمد

) سنة.

-2الجنس :ذكر (

) أنثى (

 --3الحالة االجتماعية :اعزب (
-4عدد سنوات الخدمة ؟ (3-1

18-16فاكثر(

) متزوج(

)
) أرمؿ(

) مطمؽ (

) (12-11 ) (9-7 ) ( 6-4

)

)

) (15-13

)

ثانيا :البيانات العممية

 -5ىؿ ألستقطاع وتأخير الراتب اثر عمى تقميؿ ساعات الدواـ الرسمي ؟ نعـ(

)

) ال(

احيانا( )
 -6ىؿ استقطاع الراتب يؤدى الى تكويف مشكالت أسرية ؟ نعـ(

) ال(

) احيانا(

 -7ىؿ استقطاع الراتب ادى الى عدـ استطاعتؾ لشراء الحاجات االساسية؟

 -8ىؿ قممت فعالياتؾ االجتماعية واالقتصادية بسبب استقطاع الراتب ؟ نعـ(

نعـ( ) ال(
) ال(

 -9ىؿ استقطاع الراتب ادى الى عدـ قدرتؾ عمى ارتياد السوؽ ؟ نعـ( ) ال(
 -11ىؿ استقطاع الراتب يؤدى الى عدـ استطاعتؾ تسديد ايجار المنزؿ؟
احيانا( )

-11ىؿ استقطاع الراتب تزيد البطالة في بيئة العمؿ ؟
 -12ىؿ استقطاع الراتب يشكؿ بيئة نفسية غير صحية بيف الموظفيف؟

نعـ(
نعـ(

)

)

) ال(
نعـ(

)

)

ال(

-15ىؿ استقطاع الراتب ينمو االحساس بانو ليس ىناؾ ضماف اجتماعي لمحياة؟ نعـ(
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) احيانا(

) ال(
)

نعـ(

)

) احيانا(

نعـ(

 -13ىؿ استقطاع الراتب يؤثر عمى عالقات االسرية االجتماعية بشكؿ سمبي؟
 -14ىؿ استقطاع راتبؾ لو أثر سمبي عمى العممية التعميمية لالوالد؟

)

)

) ال( )
) ال(

)

) ال( )
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احيانا(

)

-16ىؿ واجيت مخاطر اجتماعية بسبب استقطاع الراتب ؟

-18ىؿ استقطاع الراتب يؤثر عمى تقميص الزيارات والعالقات القرابية ؟ نعـ( ) ال( ) احيانا(

)

-17ىؿ استقطاع الراتب يعرقؿ نفقات العالج الطبي؟

نعـ(

نعـ(

 -19ىؿ استقطاع الراتب ينمو بيئة غير تربوية بيف االسرة؟ نعـ(

) ال(

) ال(

)

ال(

)

)
)

-21ىؿ استقطاع الراتب يؤثر سمبيا عمى التزامات الموظؼ لمعمؿ و نمو مشكالت ادارية مع المدير؟
نعـ(

)

ال(

) احيانا(

)

572

