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تشخيص المعوقات المهنية وتأثيرها في عمل الموارد البشرية المغتربة
(دراسة لقياس طبيعة ومستوى المعوقات المهنية لالجئين السوريين في تركيا)
د .بسام عبدالرحمن يوسف*

المستخلص:
يتمثل اذلدف الرئيس للبحث بتحديد أبرز ادلعوقات اليت حتول دون إجياد أعداد كبرية من الالجئني
السوريني لفرص عمل يف تركيا ،وبغية حتقيق ذلك فقد مت تصميم استبانة ،مت توزيعها إلكرتونياً على عينة
من الالجئني يف والية غازي عنتاب وأنطاكيا يف تركيا  ،بوصفهما من الواليات اليت يتواجد فيها أعداد
كبرية نسبياً من الالجئني ،ولقد بلغ عدد ادلستطلعة آراؤىم ( )118الجئ ،وقد مت استخدام ادلنهج
الوصفي التحليلي بوصفو من ادلناىج اليت تعرب عن الظاىرة وتصفها كما ىي عليو يف الواقع ،ولعل من
أبرز النتائج اليت مت التوصل إليها أن احملددات ادلتعلقة باللغة تشكل أكرب العقبات أمام إجياد الالجئني
لفرص عمل يف تركيا ،كما أن القوانني ادلتعلقة بإذن العمل تشكل عائقاً يقلل من القدرة للعمل.
المحور األول :المنهجية البحثية
 المشكلة البحثية:
تعد مشكلة البطالة على ضلو عام من ادلشكالت اليت تعاين منها العديد من الدول ،وتتفاقم ادلشكالت
عندما يهاجر العديد من األشخاص بلداهنم إىل بالد أخرى ،شلا يؤدي إىل ازدياد ادلشكلة .تتمثل
ادلشكلة اليت يسعى البحث إلجياد حل ذلا بعدم قدرة أعداد كبرية من الالجئني السوريني للعمل يف تركيا،
على الرغم من امتالك نسبة كبرية منهم دلؤىالت تعليمية عليا ،وقد مت تشخيص ذلك عن طريق تقارير
ادلنظمات الدولية ،والتقارير الرمسية الصادرة من دولة اللجوء (تركيا) ،فضالً عن ادلقابالت الشخصية مع

بعض الالجئني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* -الدكتور بسام عبد الرحمن يوسف :مواليد ادلوصل بالعراق 1975م ،أستاذ مشارك يف إدارة األعمال ،وعميد
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية يف جامعة الزىراء (غازي عنتاب ،تركيا) ،وعضو دائم يف رللس إدارة نظم
ادلعلومات اإلدارية ديب ،لو عديد األحباث ادلنشورة ،كما أشرف على أطروحات ورسائل جامعية عديدة.

| 1642 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l
Volume 5(3), February 2018

Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518
Volume 5(3), February 2018
 الفرضية البحثية:
إن القوانني ادلتعلقة بالعمل ،فضالً عن اللغة واحملددات االجتماعية تعد من أىم أسباب حصول ظاىرة
البطالة بني أوساط ادلوارد البشرية الالجئة يف تركيا.
 الحدود المكانية والزمانية:
مت تنفيذ البحث احلايل يف تركيا بوصفها البلد الذي جلأ إليو نسبة كبرية من السوريني ،وعلى اعتبار أنو
من دول اجلوار لسوريا ،والذي يتمتع باستقرار نسيب ،يف حني تتمثل احلدود الزمانية بادلدة من
 2017/6/15ولغاية .2017/8/8
 أهمية البحث:
تنبثق أمهية البحث من أمهية موضوع البطالة ادلنتشرة بني أوساط الالجئني السوريني والذي بات يشكل
أزمة تعاين منها كل من حكومة البلد ادلضيف ،والالجئون يف آن واحد ،ومن الدور ادلتوقع للبحث
اإلسهام فيو وادلتمثل بإجياد حلول دلشكلة الالجئني ،واليت قد تسهم يف ختفيف ادلعاناة ،وللحيلولة دون
أن يشكل الالجئون عبئاً على احلكومة الرتكية ،فضالً عن زلاولة استثمار خربات الالجئني للنهوض
باالقتصاد الرتكي.
المحور الثاني :اإلطار النظري:
تمهيد:
ذكرت ادلفوضية العليا لشؤون الالجئني التابعة لألمم ادلتحدة أن عدد الالجئني السوريني يف تركيا وصل
إىل ما يقارب مليونني و 800ألف الجئ ُمسجلني يف الكشوفات الرمسية ،مشريًة إىل أن الالجئني غري

ادلسجلني يُقدر عددىم بقرابة  200ألف الجئ ،وىذا ما جيعل عدد الالجئني السوريني يف تركيا يصل

إىل حوايل  3ماليني الجئ.

المقصود بالبطالة والالجئين:
تعد مشكلة البطالة على ضلو عام من ادلشكالت اليت ال تكاد ختلو منها دولة من دول العامل ،ويقصد هبا
احلالة اليت ال يستطيع فيها األفراد شلارسة النشاط االقتصادي خالل مدة زمنية معينة نتيجة لعوامل
خارجة عن ارادهتم ،بالرغم من كوهنم يف سن العمل وقادرين عليو وراغبني فيو ،وباحثني عنو (السوداين،
.)90 ،2010
األجنبي :األجنيب يف دولة معينة ىو كل شخص ال يتمتع جبنسيتها (شباط)7 ،1986 ،
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حقوق األجنبي:
تقسم حق األجنيب على أراضي الدولة اليت يتواجد فيها إىل:
 .1حقوق عامة:
فبمقتضى تواجد األجنيب على إقليم الدولة يعرتف لو باحلريات الالزمة وادلرتبطة بكونو إنساناً ،مثل حرية

العقيدة والديانة ،واالنتقال داخل إقليم الدولة ادلضيفة دون قيود أو شروط ،ودتتع األجنيب حبرية التعبري

عن الرأي (صادق.)19 ،1977 ،
والقاعدة يف ذلك ىي دتتع األجانب باحلريات العامة مساواة بادلواطنني ألهنا تعترب من احلريات اللصيقة
بشخص االنسان ،وترتبط بو انطالقاً من أن رتيع الناس يولدون أـحراراً متساوين يف الكرامة واحلقوق.
 .2الحقوق الخاصة :وىي متنوعة منها :حقوق األسرة ،واحلقوق ادلالية
الالجئ:
تعرف ادلادة  )1(2من االتفاقية الدولية حلماية حقوق ادلهاجرين ،العامل ادلهاجر بأنو :الشخص الذي
سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر يف دولة ليس من رعاياىا( .االتفاقية الدولية حلماية
حقوق ادلهاجرين) ،الفرق بني الالجئ واالجنيب ،يتمثل يف أن لألجنيب دولة حتميو ،بينما يفتقد الالجئ
ذلذه احلماية.
تعريف المحددات المتعلقة بالعمل:
 العمل في مجال التخصص (المهني واألكاديمي)
يقصد بالعمل يف رلال التخصص التوافق بني ادلؤىل األكادديي الذي حصل عليو الشخص ،أو اخلربة
ادلهنية ادلكتسبة وبني رلال العمل الفعلي .وحتصل ادلشكلة عند عدم حتقق ذلك التوافق ،وىذا ما ديكن
تسم يتو بظاىرة اذلدر يف الطاقات والقدرات البشرية عندما تعمل يف غري اجملال ادلختصة بو ،شلا يؤدي إىل
اضطراب يف سوق العمل ،عندئذ سيعمل فئات متعددة من أفراد اجملتمع (الالجئني) خارج نطاق
اختصاصهم.
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 األجور والمردود المالي
يعرف ادلختصون يف علم اإلدارة األجور بأهنا ذتن العمل ،أو ادلقدار من النقود الذي يدفعو صاحب
العمل إىل العامل نظري خدمات يؤديها العامل ،ودتثل لألخري الدخل الذي حيصل عليو مقابل ما يبذلو
من رلهود يف فرتة زمنية معينة حلساب صاحب العمل (عبدالباقي.)359 ،2000 ،
يشري االقتصاديون إىل أن األجور دتثل العائد الذي حيصل عليو عنصر العمل بوصفو عنصراً من عناصر

اإلنتاج .ويؤكد االقتصاديون أن األجور على نوعني الدخل احلقيقي والدخل النقدي .لذا فإن حصول

العاملني على دخل حقيقي زلدد جيب أن يفي باحلد األدىن من متطلبات ادلعيشة ،واستناداً إىل ذلك
فإن اطلفاض األجور يف سوق العمل عن متوسط األجور يؤدي إىل عزوف البعض عن العمل.
 ظروف العمل والسالمة المهنية
تتطلب أساليب العمل وجود بيئة عمل تتسم بدرجة عالية من السالمة ادلهنية ،يقصد بالسالمة ادلهنية
عدم احتمالية تعرض العاملني إلصابات بدنية نتيجة شلارستهم ألعماذلم.
تلجأ بعض الشركات الصناعية لتشغيل الالجئني بأعمال تتسم باخلطورة النسبية ،استغالالً حلاجة ىذه
الفئة للعمل ،وقد يعزف كثري من االفراد عن العمل يف مثل ىذه الشركات.

يقصد مبصطلح الصحة والسالمة ادلهنية تلك اإلجراءات والنشاطات اخلاصة بتوفري ظروف العمل اآلمنة
الالزمة للمحافظة على عناصر اإلنتاج الثالثة وىي االنسان واآللة وادلادة ،واحاطتها جبو ٍ
خال من
ادلخاطر النارتة عن األعمال اليت يزاولوهنا ،ومن أماكن العمل اليت تؤدي إىل إصابتهم باألمراض
واحلوادث ،والعمل على توفري التأمينات االجتماعية اليت حتمي حقوق العاملني يف مواقع العمل (ادلغين،
.)16 ،2006
تتعدد ادلخاطر ادلهنية يف بيئة العمل فمنها ما يتعلق باألغربة ،والضجيج (الضوضاء) الذي يؤدي إىل
ضعف حاسة السمع وغالباً ما حيصل يف ادلعامل ،وادلواد الكيميائية ،والتعرض لإلشعاع.
 اللغة والمحددات االجتماعية:

| 1645 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l
Volume 5(3), February 2018

Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518
Volume 5(3), February 2018
دتثل احملددات االجتماعية عامالً من العوامل اليت حتول دون اندماج ادلغرتبني من الالجئني وغريىم يف
رلتمع البلد ادلضيف وحصوذلم على فرص عمل ،ولعل من أبرز مضامني العوامل االجتماعية اللغة
والعادات والتقاليد.
 القوانين المنظمة للعمل والجوانب الرسمية:
هتدف الدول على ضلو عام لصياغة قوانني تستطيع عن طريقها ضبط وحفظ حقوق الناس سواءً كانوا

مواطين تلك الدولة ،أو شلن يقيم ،على أرضها ،وتكون منبثقة من دستور البالد ومنسجمة معو.

ومن ذلك ما تسعى إليو العديد من الدول إلصدار قوانني وتشريعات هتدف عن طريقها ضبط حقوق
العاملني ،وأرباب العمل وتقليل حاالت النزاع اليت قد حتصل بينهم .وخيضع ادلغرتبون يف الدولة ادلضيقة
لنفس القوانني ،أو لقوانني مغايرة عن مواطين تلك الدولة ،وقد تشكل ىذه القوانني يف كثري من األحيان
عائقاً يقلل من فرصة حصول الالجئني على عمل يف دولة اللجوء ،ومن أبرز ذلك ما يتعلق برخصة
مزاولة العمل ،واليت تتطلب العديد من اإلجراءات ،وادلوافقات.
يعرف قانون العمل بأنو رلموعة األحكام والقواعد القانونية والتنظيمية واإلتفاقية اليت تنظم العالقات
الفردية واجلماعية وما ترتبو من آثار ،والناشئة بني العمال وأصحاب العمل يف إطار العمل التبعي (ىديف،
.)25-24 ،2006
 مكان (سوق) العمل:
ألغرا ض البحث احلايل يقصد مبكان العمل ما يقرتن بسوق العمل يف مكان ما ،من عرض وطلب على
القوى العاملة ،فضالً عن قرب أو بعد مكان اإلقامة عن مكان العمل.

تتفاوت إمكانية احلصول على فرص عمل باختالف األماكن والواليات يف الدولة الواحدة ،ولعل من

أبرز ما يؤدي إىل ذلك طبيعة األنشطة االقتصادية ،فاألماكن اليت يتوافر فيها النشاط الصناعي تكون
أكثر قدرة على استقطاب ادلوارد البشرية.
 الجوانب اإلنسانية في التعامل
يتمثل اجلانب اإلنساين جبوانب متعددة منها ما يتمثل حبسن التعامل من قبل أرباب العمل ،فضالً عن

عدد ساعات العمل.
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 مستلزمات العمل
تتطلب العديد من ادلهن مستلزمات يعجز األفراد على ضلو عام ،وادلغرتبون على وجو خاص عن توفريىا،
واليت قد تأخذ شكل األجهزة وادلعدات ،كاألجهزة ادلختربية ،وأجهزة القياس والفحص يف اجملالني الطيب
واذلندسي ،وإن عدم القدرة على توفريىا على ادلستوى الفردي بسبب ارتفاع سعرىا حيول دون قدرة
الالجئني دلزاولة العمل.
 المهارة والخبرة (الهدف :قياس دور المهارة في الحصول على عمل)
يصنف (ادلقطري) اخلربة إىل صنفني يطلق على األوىل اخلربة العامة ،يف حني يطلق على الثانية اخلربة
ادلتخصصة ،ويعرف اخلربة العامة بأهنا ادلدة الطويلة اليت يقضيها الفرد يف وظيفة معينة أو يف أداء مهمة
زلددة ،يف حني عكس اخلربة ادلهنية ادلهارة يف أداء مهمة يف رلال معني وال تقاس بعدد السنوات بشكل
مطلق (ادلقطري)413 ،2011 ،

تقرتن ادلهارة بالقدرة على أداء عمل معني مبستوى ٍ
عال من اجلودة ،يف حني تقرتن اخلربة بعدد السنوات
اليت أمضاىا الشخص يف مهنة ما.
إن امتالك ادلوارد البشرية خلربات ومهارات غالبا ما يزيد من فرصة الالجئ للحصول على فرصة عمل يف

بلد اللجوء ،وذلك سعياً من أرباب األعمال لالنتفاع منهم يف إصلاز األعمال دون احلاجة لتدريبهم

بوصفهم موارد بشرية جاىزة ،وىذا ما يكون واضحاً األعمال واألنشطة ذات الطابع احلريف ،وعلى الرغم
من ذلك ال حيظى العديد منهم على مقابل مادي رل ٍز.
 االستقرار المهني والعمل الموسمي
تتسم طبيعة العديد من األعمال بادلومسية واليت تعين توافر فرص عمل يف وقت دون آخر ،ولعل من أبرز
األمثلة على ذلك العمل الزراعي ادلقرتن ببعض احملاصيل الزراعية ،وتظهر ادلشكلة عندما حيصل بعض
الالجئني على عمل من ىذا النوع ،األمر الذي يؤدي إىل حالة عدم االستقرار ادلهين.
يقصد باإلستقرار ادلهين بقاء ادلوظف يف عملو الذي يشغلو يف مؤسستو ،وإشعاره على الدوام باألمن
واحلماية وضمان استقراره عن طريق حتفيزه وترقيتو ،وتوفري الظروف والشروط ادلناسبة للعمل داخل
ادلؤسسة (فطيمة.)7 ،2016 ،
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 الرضا الوظيفي والقدرة على اإلبداع
يتفق الباحثون يف رلال إدارة ادلوارد البشرية ،أن الرضا الوظيفي يعد من أىم ادلؤشرات على سالمة
اإلجراءات اإلدارية ،وسالمة ادلناخ التنظيمي ،وعامل يتسم بدرجة عالية من األمهية يف اإلبداع واالبتكار
يف ادلنظمة.
المحور الثالث :وصف عينة البحث
يقصد بوصف عينة البحث بيان اخلصائص الشخصية اليت يتصف هبا األفراد ادلستطلعة آراؤىم ،وذلك
هبدف احلكم على صالحية العينة ،وقدرهتم على اإلجابة عن مضامني أسئلة االستبيان.
 .1الحالة االجتماعية
توضح معطيات اجلدول ( )1أن نسبة ادلتزوجني من عينة البحث قد بلغت ( ،)%78,81يف حني
لغت نسبة غري ادلتزوجني ( ، )%21,19تبني ىذه النسب أن االستقرار األسري للمستطلعة آراؤىم
كان مرتفعاً.
جدول ( )1توزيع عينة البحث حسب احلالة الزوجية
الحالة

التكرار

النسبة المئوية

متزوج

93

78,81

أعزب

25

21,19

المجموع

118

%100

 .2مجال العمل:
يتضح من النتائج الواردة يف اجلدول ( )2أن العاملني يف القطاع التعليمي قد بلغت أعلى نسبة بني
العاملني يف القطاعات األخرى بنسبة مقدارىا ( )%54,23وىذا ما يؤكد نضج عينة البحث.
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جدول ( )2توزيع عينة البحث حسب رلال العمل
الحالة

التكرار

النسبة المئوية

تعليمي

64

54,23

هندسي

17

14,40

صناعي

11

9,65

تجاري

10

8,47

حرفي

6

5,08

صحي

6

5,08

زراعي

4

3,38

المجموع

118

%100

 .3التحصيل الدراسي:
يتبني من النتائج الواردة يف اجلدول ( ) 3أن احلاصلني على الشهادة اجلامعية قد أحرزوا أعلى نسبة من
أفراد عينة البحث ،إذ بلغت نسبتهم ( ،)%49,15ونسبة احلاصلني على الشهادات العليا
( ،)%19,49وىذا يؤكد أىلية أفراد عينة البحث لإلجابة عن االستبيان بدرجة عالية من ادلوضوعية.
جدول ( )3توزيع عينة البحث حسب التحصيل الدراسي
الحالة

التكرار

النسبة المئوية

إعدادي

13

11,02

ثانوي

11

9,32

معهد

13

11,02

جامعة

58

49,15

شهادة عليا

23

19,49

المجموع

118

%100
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 .4الجنس
تشري نتائج اجلدول ( )4أن نسبة الذكور يف عينة البحث قد شكلت ( ، )%78,81يف حني بلغت
نسبة اإلناث (.)%21,19
جدول ( )4توزيع عينة البحث حسب اجلنس
الحالة

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

93

78,81

أنثى

25

21,19

المجموع

118

%100

 .5الفئات العمرية
يتضح من جدول الفئات العمرية ( )5أن الفئة العمرية ( )30-26قد أحرزت أعلى نسبة من الفئات
العمرية األخرى ،وىذا يشري إىل أن الفئة الشبابية ىي األكثر جتاوباً .
جدول ( )5توزيع عينة البحث حسب الفئات العمرية
الفئات

التكرار

النسبة المئوية

22-15

5

4,24

25-21

10

8,47

32-26

33

27,97

35-31

17

14,41

42-36

22

18,64

52-41

23

19,49

55-51

5

4,24

62-56

3

2,54

المجموع

118

%100
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 .6مزاولة العمل:
توضح نتائج اجلدول ( )6أن نسبة الذين يعملون من عينة البحث ( ،)%78,81يف حني أن نسبة
األفراد الذين مل يتمكنوا من العمل (.)%21,19
جدول ( )6نسبة المزاولون للعمل من عينة البحث
حالة العمل

التكرار

النسبة المئوية

نعم

93

78,81

ال

25

21,19

المجموع

118

%100

 .7نوع المنظمة:
يتبني من معطيات اجلدول ( )7وجود تقارب بني نسبة الالجئني العاملني يف كل من ادلنظمات السورية
والرتكية بنسبة بلغت ( )%33,9و ( )%33,05على التوايل.

جدول ( )7توزيع عينة البحث على المنظمات
المنظمة

التكرار

النسبة المئوية

سورية

40

33,9

تركية

39

33,05

عمل خاص

20

16,95

بدون عمل

19

16,1

المجموع

118

%100

 .8عدد ساعات العمل اليومية:
توضح عدد ساعات العمل اليومية حجم العبء ادللقى على عاتق الالجئ السوري يف تركيا ،ويف ىذا
السياق يوضح اجلدول ( )8أن ( )%44,92من أفراد عينة البحث يعملون يومياً من ( )7ساعات إىل
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( )9ساعات ،يف حني أن ثلث العينة تقريباً يعملون من ( )10ساعات إىل (أكثر من  12ساعة)،
وىذا يدل على وجود عبء كبري يتحملو الالجئون السوريون.

جدول ( )8توزيع أفراد عينة البحث استناداً إىل ساعات العمل اليومية
المنظمة

التكرار

النسبة المئوية

6-4

26

22,03

9-7

53

44,92

12-12

26

22,03

-12فأكثر

13

11,02

المجموع

118

%100

 .9عدد أيام العمل في األسبوع:
يتبني من البيانات الواردة يف اجلدول ( )9أن النسبة األكرب لعدد أيام عمل عينة البحث ىي للفئة الثانية
( )7-4أيام ،وىذا يؤكد عمل نسبة كبرية من الالجئني على مدار األسبوع.

جدول ( )9عدد أيام العمل في األسبوع
أيام العمل األسبوعي

التكرار

النسبة المئوية

3-1

10

8,47

7-4

108

91,53

المجموع

118

%100

 .12نوع العمل
ديثل العمل التطوعي عمالً خريياً ،ال يتقاضى غالباً مبوجبو الفرد مبلغاً مالياً ،ويف ىذا السياق يتضح من

مضمون اجلدول ( )10أن نسبة العاملني مبقابل مادي بلغ (.)%83,9
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جدول ( )12توزيع أفراد العينة حسب نوع العمل
الفئات

التكرار

النسبة المئوية

مأجور

99

83,9

تطوعي

19

16,1

المجموع

118

%100

 .11طرائق الحصول على العمل
تعد عملية احلصول على فرصة عمل عن طريق صديق من أكثر الطرائق اتباعاً يف ىذا اجملال كما موضح

يف اجلدول ( ،)11فقد بلغت نسبة من يتبعون ىذه الطريقة ( )%69,49من عينة البحث ،يف حني
جاءت وسائل التواصل االجتماعي بادلرتبة الثانية بنسبة بلغت ( ،)%25,42وأخريا مكاتب التوظيف
بنسبة ضيلة مقدارىا (.)%5,08
جدول ( )11توزيع أفراد العينة حسب طرائق الحصول على العمل
الفئات

التكرار

النسبة المئوية

عن طريق صديق

82

69,49

عبر وسائل تواصل

30

25,42

عن طريق مكاتب توظيف

6

5,08

المجموع

118

%100

المحور الرابع :تحليل ومناقشة األسئلة البحثية:
أوالً :العمل في مجال التخصص

هتدف عملية القياس للتعرف على اذلدر يف ادلهارات اليت ديتلكها الالجئون يف تركيا ،وذلك عن طريق

العمل يف رلاالت غري متوافقة مع التخصص.
 .1التوافق بين التخصص ومجال العمل
تعد قضية التوافق بني التخصص وعمل الالجئ يف تركيا من القضايا ذات األمهية ،وعلى الرغم من
ذلك ،إال أن التطابق الكامل مل يتحقق إال عند نسبة ( )%32,2من عينة البحث ،وىذا ما يؤكد
قضية اذلدر العلمي وادلهاري بني أبناء السوريني الالجئني يف تركيا.
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جدول ( )12توزيع أفراد العينة حسب نسب التوافق بين التخصص والعمل
الفئات

التكرار

النسبة المئوية

عال

38

32,2

متوسط

44

37,29

منخفض

36

30,51

المجموع

118

%100

 .2مستوى استخدام المعرفة والخبرة في مجال العمل الحالي
تفصح نتائج اجلدول ( )13عن وجود نسبة زلدودة من االفراد ادلبحوثني ينتفعون من خربهتم السابقة يف
عملهم احلايل يف تركيا ،إذ بلغت نسبتهم ( )%46,61من أرتايل عينة البحث.
جدول ( )13توزيع أفراد العينة حسب نسب استخدام الخبرة في العمل الحالي
الفئات

التكرار

النسبة المئوية

عال

55

46,61

متوسط

35

29,66

منخفض

28

23,73

المجموع

118

%100

 .3نسبة توافر فرص العمل في مجال التخصص
تبني نتائج اجلدول ( )14أن ما يزيد عن ( )%80من ادلبحوثني أكدوا فرص العمل متوافرة يف تركيا يف
رلال التخصص بنسبتني مرتفعة ومتوسطة ،وىذا مؤشر إجيايب يتطلب السعي استثماره.
جدول ( )14توزيع أفراد العينة حسب نسب توافر فرص عمل في مجال التخصص
الفئات

التكرار

النسبة المئوية

عال

50

42,37

متوسط

50

42,37

منخفض

18

15.25

المجموع

118

%100
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ثانياً :األجور والمردود المادي

هتدف ىذه الفقرة لقياس قدرة العامل الالجئ لتوفري متطلبات ادلعيشة
 .1مستوى كفاية األجر لمتطلبات المعيشة
ديثل مستوى الكفاية احلد األدىن من ادلتطلبات ادلعاشية اليت جيب أن ال يقل عنها دخل الفرد ،ومن
معطيات اجلدول ( )15أن ما يقارب ( )%60من افراد عينة البحث يؤكدون اطلفاض األجور بادلقارنة
مع تكاليف ادلعيشة.
جدول ( )15توزيع أفراد العينة حسب نسب كفاية االجر لمتطلبات المعيشة
الفئات

التكرار

النسبة المئوية

عال

8

6,78

متوسط

40

33,9

منخفض

70

59,32

المجموع

118

%100

 .2التناسب بين العمل واألجر:
تبني النتائج الواردة يف اجلدول ( )16اطلفاض كبري جداً يف مقدار التكافؤ والتناسب بني الرواتب
واالجور وبني حجم العمل  ،إذ بلغت نسبة اجملبني عن الوافق العايل ( )%8,47من افراد عينة البحث.
جدول ( )16توزيع أفراد العينة حسب نسب التناسب بين العمل واألجر
الفئات

التكرار

النسبة المئوية

عال

10

8,47

متوسط

37

31,36

منخفض

71

60,17

المجموع

118

%100

 .3الفرق في االجر بين الالجئ والمواطن التركي
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يتضح من معطيات اجلدول ( )17أن ( )%43,12من أفراد عينة البحث أكدوا على أن الفروقات يف
األجور بني الالجئ السوري وادلواطن الرتكي منخفضة ،يف حني أن ما يقارب ثلث العينة ترى أن
الفروقات عالية.
جدول ( )17مستويات الفرق في األجور
المستويات

التكرار

النسبة المئوية

عال

35

29,66

متوسط

32

27,12

منخفض

51

43,12

المجموع

118

%100

ثالثاً :ظروف العمل والسالمة المهنية

مت ختصيص ىذا احملور لقياس مستوى ادلخاطر البدنية اليت يتعرض ذلا الالجئ يف تركيا واليت قد جتعلو

يرتدد يف العمل يف أعمال تتسم باخلطورة.
 .1المخاطر البدنية في العمل
من مضمون اجلدول ( ) 18يتبني أن ما يقارب نصف عينة البحث أشارت إىل اطلفاض ادلخاطر البدنية،
وىذه النتيجة متوافقة الرتكيبة ادلهنية لعينة البحث ،على اعتبار ان نسبة كبرية منهم يعمل يف قطاع
التعليم ،والذي تكاد تكون فيو ادلخاطر البدنية معدومة.
جدول ( )18مستويات الفرق في األجور
المستويات

التكرار

النسبة المئوية

عال

11

9,32

متوسط

47

39,83

منخفض

60

50,85

المجموع

118

%100
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 .2توافر شروط السالمة المهنية
تفصح نتائج اجلدول ( )19أن ما يقارب نصف العينة ادلستطلعة آراؤىم يؤكدون توافر شروط السالمة
ادلهنية يف ادلكان الذي ديارسون فيو عملهم.
جدول ( )19مستويات السالمة المهنية
المستويات

التكرار

النسبة المئوية

عال

35

29,66

متوسط

63

53,39

منخفض

20

16,95

المجموع

118

%100

 .3اختالف ظروف العمل الالجئين عن العاملين من جنسيات أخرى
هبدف التحقق من حتقيق العدالة بني الالجئ والعاملون من جنسيات اخرى يف ظروف العمل ،فقد
أوضحت النتائج وجود مستوى متوسط من الفروقات بنسبة بلغ مقدارىا ( )%47,46من أفراد عينة
البحث.
جدول ( )22مستويات اختالف ظروف العمل
المستويات

التكرار

النسبة المئوية

عال

21

17,8

متوسط

56

47,46

منخفض

41

34,75

المجموع

118

%100

رابعاً :اللغة والمحددات االجتماعية

يسعى ىذا البند لقياس دور اجلوانب االجتماعية يف احلصول على فرص عمل لالجئني السوريني يف تركيا
 .1تأثير اللغة التركية في حرمان الالجئين من العمل
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هبدف التعرف على دور اللغة الرتكية يف حرمان الالجئني من احلصول على فرصة عمل يف تركيا ،فقد
أوضحت النتائج ادلضمنة يف اجلدول ( )21ارتفاع نسبة ادلبحوثني الذين أكدوا على أن للغة الرتكية
مستوى تأثري ٍ
عال فقد بلغت نسبة أفراد عينة البحث الذين أكدوا على ذلك (.)%69,49
جدول ( )21مستويات تأثير اللغة التركية على عمل الالجئين
المستويات

التكرار

النسبة المئوية

عال

82

69,49

متوسط

29

24,58

منخفض

7

5,93

المجموع

118

%100

 .2الحالة االجتماعية وعالقتها بفرص الحصول على عمل
بغية التحقق من تأثري احلالة االجتماعية على حصول الالجئني السوريني على عمل يف تركيا ،فقد
أظهرت النتائج الواردة يف اجلدول ( ) 22ما يقارب نسبة نصف عينة البحث أشارت إىل وجود تأثر
متوسط  ،حبيث أن االعزب لو فرصة أكثر من ادلتزوج
جدول ( )22مستويات تأثير الحالة االجتماعية على عمل الالجئين
المستويات

التكرار

النسبة المئوية

عال

36

30,51

متوسط

57

48,31

منخفض

25

21,19

المجموع

118

%100

 .3تأثير العمل الحالي على ضعف الترابط االجتماعي
هبدف التعرف على تأثري العمل الذي يزاولو الالجئ على ضعف الرتابط االجتماعي فقد بينت النتائج
أنو كان عالياً بنسبة مقدارىا ( )%42,37مبوجب إجابات عينة البحث.
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جدول ( )23مستويات تأثير العمل الحالي على ضعف الترابط االجتماعي
المستويات

التكرار

النسبة المئوية

عال

40

42,37

متوسط

50

33,9

منخفض

28

23,73

المجموع

118

%100

 .4تأثير الحصول على إذن عمل على إيجاد فرصة عمل في تركيا
تشكل نسبة تأثري احلصول على اذن عمل مبستوى ٍ
عال ( )%62,71من إرتايل آراء عينة البحث
جدول ( )24مستويات تأثير اذن العمل على فرصة العمل
المستويات

التكرار

النسبة المئوية

عال

74

62,71

متوسط

24

20,34

منخفض

20

16,95

المجموع

118

%100

خامساً :القوانين والجوانب الرسمية
هبدف التعرف على دور قوانني العمل واالجراءات الرمسية للحكومة الرتكية حيال الالجئني السوريني يف
حصوذلم على عمل ،فقد مت وضع رلموعة أسئلة يف ىذا اجملال.
 .1تأثير القوانين التركية في حصول الالجئين على فرصة عمل
توضح معطيات اجلدول ( )25وجود اتفاق لصنف عينة البحث حول التأثري عايل ادلستوى للقوانني
على امكانية حصول الالجئ على فرصة عمل ،فقد بلغت نسبتهم (.)%52,54
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جدول ( )25مستويات تأثري القوانني الرتكية يف حصول الالجئني على فرصة عمل
المستويات

التكرار

النسبة المئوية

عال

62

52,54

متوسط

44

37,29

منخفض

12

10,17

المجموع

118

%100

 .2مستوى صعوبة حصول الآلجئين على إذن عمل في تركيا
تعد اذونات العمل والرتخيص لو من القضايا اليت تتسم بأمهية بالغة ،وبغية التعرف على تأثريىا يف عمل
الالجئني ،فقد أوضحت النتائج أن ( )%67,8من عينة البحث يرون وجود تأثري كبري على عدم القدرة
للحصول على عمل.
جدول ( )26حصول الالجئين على عمل
المستويات

التكرار

النسبة المئوية

عال

80

67,8

متوسط

28

23,73

منخفض

10

8,47

المجموع

118

%100

 .3حماية القوانين التركية للعاملين الالجئين
يتبني من نتائج اجلدول ( )27أن ( )%67,8من ادلبحوثني يرون أن حلماية القوانني الرتكية تأثري كبري
على عمل الالجئني.
جدول ( )27مستويات حماية القوانين التركية للعاملين الالجئين
المستويات

التكرار

النسبة المئوية

عال

80

67,8

متوسط

30

25,42

منخفض

8

6,78

المجموع

118

%100
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سادساً :مكان العمل
هبدف التعرف على مكان العمل وقربو أو بعده عن مكان اإلقامة وتأثري ذلك يف احلصول على عمل
واالستمرار فيو فقد خصص ىذا احملور.
 .1تأثير مكان األقامة في تركيا في الحصول على عمل
بغية التحقق من تأثري مكان االقامة يف حصول الالجئ على عمل ،فقد أوضحت النتائج ادلبينة يف
اجلدول ( )28أن ( )%48,31من عينة البحث ،اشاروا إىل أن دلكان اإلقامة تأثري متوسط ادلستوى
يف احلصول على عمل.
جدول ( )28مستويات تأثير مكان االقامة في الحصول على عمل
المستويات

التكرار

النسبة المئوية

عال

42

35,59

متوسط

57

48,31

منخفض

19

16,1

المجموع

118

%100

 .2مستوى تفاوت الحصول على عمل بين الواليات التركية
توضح نتائج اجلدول ( )29أن ( )%49,15من العينة ادلبحوثة تؤكد وجود تفاوت متوسط ادلستوى
بني الواليات الرتكية يف رلال احلصول على عمل.
جدول ( )29مستويات تفاوت الحصول على عمل بين الواليات
المستويات

التكرار

النسبة المئوية

عال

54

45,76

متوسط

58

49,15

منخفض

6

5,08

المجموع

118

%100
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 .3مستوى صعوبات االنتقال من مكان االقامة الى مكان العمل
أوضحت نتائج اجلدول ( )3وجود تباين يف اجابات ادلبحوثني حول مستويات صعوبات االنتقال من
مكان االقامة إىل مكان العمل.
جدول ( )32مستويات تأثير صعوبات االنتقال من مكان االقامة على العمل
المستويات

التكرار

النسبة المئوية

عال

33

27,97

متوسط

43

36,44

منخفض

42

35,59

المجموع

118

%100

سابعاً :الجوانب اإلنسانية في التعامل

يهدف ىذا احملور لقياس تأثري اجلوانب اإلنسانية يف االستمرار يف العمل

 .1تعامل المسؤول في العمل
تبني معطيات اجلدول ( )31أن تعامل ادلسؤول مع الالجئ مبستوى متوسط بنسبة اتفاق بلغت
(.)%44,92
جدول ( )31مستويات تأثير تعامل المسؤول على العمل
المستويات

التكرار

النسبة المئوية

عال

45

38,14

متوسط

53

44,92

منخفض

20

16,95

المجموع

118

%100

 .2مستوى االستغالل الذي تمارسه ادارة الشركة
يتضح من نتائج اجلدول ( )32وجود نسبة اتفاق بني افراد عينة البحث أن نسبة ( )%41,53أكدوا
ان ىناك استغالال عايل ادلستوى من قبل ادارة ادلنظمات للالجئني السوريني يف تركيا.
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جدول ( )32مستويات االستغالل الذي تمارسه ادارة الشركة لالجئين
المستويات

التكرار

النسبة المئوية

عال

49

41,53

متوسط

42

35,59

منخفض

27

22,88

المجموع

118

%100

ثامناً :مستلزمات العمل

يهدف احملور لبيان دور مستلزمات العمل يف احلصول على فرص عمل للالجئني يف تركيا

 .1مستوى الحاجة الستخدام مستلزمات إلنجاز العمل
يتبني من مضمون اجلدول ( )33أن ( )%40,68من ادلبحوثني يؤكدون على وجود حاجة متوسطة
دلستلزمات العمل ،ولعل السبب يف ذلك يتمثل بوجود فئات من العاملني ادلستطلعة آراؤىم ىم من فئة
االكاددييني ،الذين ال تتطلب منهم مستلزمات زلددة.
جدول ( )33مستويات الحاجة الستخدام مستلزمات العمل
المستويات

التكرار

النسبة المئوية

عال

47

39,83

متوسط

48

40,68

منخفض

23

19,49

المجموع

118

%100

 .2مستوى تأثير توافر مستلزمات على إيجاد فرصة عمل
لبيان العالقة بني توافر ادلستلزمات وفرص العمل ،فقد تبني أن نصف عينة البحث تؤكد وجود عالقة
متوسطة القوة.
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جدول ( )34مستويات تأثير مستلزمات العمل
المستويات

التكرار

النسبة المئوية

عال

35

29,66

متوسط

60

50,85

منخفض

23

19,49

المجموع

118

%100

 .3مستوى الحاجة الستخدام االنترنت في العمل

يتبني من اجلدول ( )35أن ( )%53,39من عينة البحث تستخدم االنرتنت مبستوى ٍ
عال من
االستخدام ،وسبب ذلك ان االعمال االكادديية تتطلب استخدام ٍ
عال لالنرتنت.
جدول ( )35مستويات الستخدام االنترنت في العمل
المستويات

التكرار

النسبة المئوية

عال

63

53,39

متوسط

32

27,12

منخفض

23

19,49

المجموع

118

%100

 .4مستوى تكاليف شراء مستلزمات العمل في تركيا
جدول ( )36مستويات
المستويات

التكرار

النسبة المئوية

عال

48

40,68

متوسط

52

44,07

منخفض

18

15,25

المجموع

118

%100
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تاسعاً :المهارة والخبرة

لقياس دور ادلهارة واخلربة يف احلصول على عمل لالجئني يف تركيا ،فقد مت صياغة ىذا احملور.
 .1مستوى المؤهل االكاديمي الذي يتطلبه العمل

يؤكد ( )%46,61من العينة ادلبحوثة أن ىناك مستوى ٍ
عال من ادلؤىل األكادديي الذي يتطلبو العمل.
جدول ( )37المستويات األكاديمية التي يتطلبها العمل
المستويات

التكرار

النسبة المئوية

عال

55

46,61

متوسط

48

40,68

منخفض

15

12,71

المجموع

118

%100

 .2معدل تغيير العمل منذ القدوم إلى تركيا
لتحديد مستوى االستقرار ادلهين  ،فقد مت صياغة ىذا السؤال ،وقد تبني من معطيات اجلدول ( )38أن
( )%45,76من عينة البحث يرون أن معدل التغيري منخفض ،وىذا يشري إىل وجود استقرار نسيب يف
العمل.
جدول ( )38مستويات التغير في العمل
المستويات

التكرار

النسبة المئوية

عال

23

19,49

متوسط

41

34,75

منخفض

54

45,76

المجموع

118

%100

عاشراً :الرضا الوظيفي والقدرة على االبداع
 .1مستوى القناعة بالعمل
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يتضح من نتائج اجلدول ( )39أن ( )%42,02من عينة البحث أكدوا على وجود قناعة متوسطة
بالعمل الذي يقومون بو ،ولعل السبب يف ذلك يتمثل باطلفاض مستوى التطابق بني ختصص العاملني
ورلاالت العمل اليت ديارسوهنا.
جدول ( )39مستويات
المستويات

التكرار

النسبة المئوية

عال

43

36,13

متوسط

50

42,02

منخفض

26

21,85

المجموع

118

%100

المحور الرابع :االستنتاجات والمقترحات:
أوالً :االستنتاجات:

 .1أوضحت النتائج وجود ىدر علمي بني أفراد عينة البحث يصل إىل ما يقارب ثلث عينة
البحث ،ولعل السبب الرئيس يف ذلك قدم قدرة الكفاءات العلمية (حاملي الشهادات) من
العمل يف رلاالت اختصاصهم ألهنا غالبا ما ختصص للمواطنني األتراك.
 .2أسفرت نتائج التحليل عن اطلفاض ملحوظ يف األجور اليت يتقاضاىا الالجئون السوريون،
مقابل األعمال اليت يقومون هبا ،ومن بني األسباب اليت تقف وراء ذلك ،سعي بعض أرباب
األعمال الستغالل حاجة الالجئ السوري ،شلا يضطر األخري للعمل بأجور منخفضة.
 .3على الرغم من االطلفاض النسيب دلشكالت السالمة ادلهنية ،اال أن النتائج أشارت لوجود
رلاالت عمل تتسم باخلطورة.
 .4بينت نتائج التحليل أن ادلشكلة الرئيسة اليت تسهم يف تقليل فرصة عمل الالجئني تتمثل باللغة
الرتكية ،واليت تعد لغة طارئة على حياة الشعب السوري.
 .5إن حصول ظاىرة الضعف النسيب للرتابط األسري بسبب العمل ،يقرتن غالباً باضطرار الالجئ
للعمل يف اماكن بعيدة نسبياً عن مكان العمل ،شلا حيول دون قدرتو للتواجد مع االسرة ألسبوع

أو أكثر.
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 .6اوضحت نتائج التحليل أن عدم منح احلكومة الرتكية ألذونات العمل انعكس سلبا على قدرة
الالجئ للعمل.
ثانياً :المقترحات

 .1إجياد نقابات رمسية مرخصة لكل مهنة وختصص من التخصصات ديكن أن يسهم يف الدفاع عن
حقوق ادلنتمون ذلا ،وديكن عن طريقها مفاحتة ادلنظمات الستيعاب الالجئني وإجياد فرص عمل
ذلم.
 .2إجياد جلان رقابية منبثقة من احلكومية الرتكية التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية ،دلتابعة
حاالت االستغالل اليت قد تواجو الالجئني.
 .3تشكيل جلنة دلتابعة شروط السالمة ادلهنية يف الشركات الصناعية ،وذلك لضمان تقليل إصابات
العمل.
 .4جلوء احلكومة الرتكية بإقامة مراكز متخصصة لتعليم الالجئني السوريني للغة الرتكية رلاناً ،أو
بأجور رمزية ،لضمان تعلم الالجئ أساسيات اليت ليتمكن من اجياد فرصة عمل.
 .5على احلكومة الرتكية توفري رلمعات سكنية تقرتن مبقرات العمل لكل منظمة من ادلنظمات،
وذلك بوصفو شرط من شروط تشغيل العاملني.
 .6قيام احلكومة الرتكية شلثلة بوزارة العمل بتقدًن تسهيالت ديكن عن طريقها ،حصول الالجئ
على عمل بصيغة رمسية.
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المصادر:
 .1السوداين ،أسيل حسني كاظم ،)2010( ،دور الزكاة يف التصدي لظاىرة الفقر والبطالة يف
العراق ،رسالة ماجستري ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.
 .2شباط ،فؤاد ،)1986( ،ادلركز القانون لألجانب يف سوريا ،منشورات جامعة دمشق.
 .3صادق ،ىشام علي ،)1977( ،اجلنسية وادلواطن ومركز األجانب ،منشأة ادلعارف ،اإلسكندرية،
ط.1
 .4عبدالباقي ،صالح ،)2000( ،إدارة ادلوارد البشرية ،الدار اجلامعية ،مصر ،القاىرة.
 .5فطيمة ،زتوعلي ،)2016( ،ظروف العمل واالستقرار ادلهين للموظف يف ادلؤسسة اجلزائرية:
دراسة ميدانية مبديرية اإلدارة احمللية لوالية ورقلة ،رسالة ماجستري يف قسم اإلعالم واليمغرافيا،
كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ،جامعة قاصدي مرباح – ورقلة.
 .6ادلغين ،أميمة صقر ،)2006( ،واقع إجراءات األمن والسالمة ادلهنية ادلستخدمة يف منشآت
قطاع الصناعات التحويلية يف قطاع غزة ،اجلامعة اإلسالمية – غزة ،كلية التجارة.
 .7ادلقطري ،معاذ طاىر صاحل ،)2011( ،أمهية التخصص ادلهين للمراجع يف حتسني تقدير سلاطر
ادلراجعة :دراسة ميدانية يف اجلمهورية اليمنية ،رللة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،
اجمللد  ،27العدد الرابع.
 .8ىديف ،بشري ،)2006( ،الوجيز يف شرح قانون العمل :عالقات العمل الفردية واجلماعية،
جسور للنشر والتوزيع ،احملمدية ،اجلزائر.
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ملحق ( )1استمارة االستبيان
جامعة الزهراء
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
تشخيص المعوقات المينية وتأثيرىا في عمل الموارد البشرية المغتربة
دراسة لقياس طبيعة ومستوى المعوقات المهنية لالجئين السوريين في تركيا
عزيزي المجيب ،تحية طيبة
يمثل اإلستبيان الذي بين أيديكم مقياساً يستخدم في إنجاز بحث عممي يتعمق بصعوبات العمل

التي تواجه البلجئين السوريين في تركيا.

إن تعاونكم باإلجابة عن األسئمة الواردة في اإلستبيان عمى نحو يتسم بالدقة ،يمكن أن يسهم في
إيجاد حمول لمشاكل عمل الجالية السورية في تركيا.
شاكرين تعاونكم
مبلحظة :يرجى وضع عبلمة ( )لئلجابة التي تتفق مع وجهة نظركم.
معمومات شخصية عامة:
 الحالة االجتماعية:

متزوج

اعزب

 التحصيل الدراسي:

إعدادي

ثانوي

 الجن ـ ـ ـ ـ ـ ــس:

ذكر

انثى

 العمر20-15 :

معهد

جامعة

شهادة عميا

60-56 55-51 50-41 40-36 35-31 30-26 25-21

 هل تزاول عمل حالياً؟
 هل تعمل في منظمة:

نعم

ال

تركية

سورية

عمل خاص

 عدد ساعات العمل اليومية:
 عدد أيام العمل في األسبوع:
 نوع العمل:

مأجور

تطوعي
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 طرائق حصولك عمى العمل:

مكاتب توظيف

عن طريق صديق

عبر وسائل تواصل

 مدينة اإلقامة (المجوء):

األسئمة
أولً

ثانياً

ثالثاً

رابعاً

عال

متوسط

العمل في مجال التخصص (الميني/األكاديمي) (اليدف :قياس اليدر المياري)
.1

ما مستوى توافق تخصصك (العممي/المهني) مع مجال العمل الحالي؟

.2

ما مستوى استخدامك لمعرفتك السابقة في مجال العمل الحالي؟

.3

باعتقادك ما مستوى توافر فرص العمل في تركيا في مجال تخصصك؟
األجور والمردود المالي (اليدف :قياس قدرة العامل لتوفير متطمبات المعيشة)

.4

ما مستوى التناسب بين عممك الحالي واألجر الذي تحصل عميه مقابل ذلك؟

.5

ما مستوى كفاية المبمغ المالي لعممك الحالي لموفاء بمتطمبات المعيشة؟

.6

ما مستوى الفرق في األجر الذي تحصل عميه بالمقارنة مع مواطن تركي؟
ظروف العمل والسالمة المينية (اليدف :قياس مستوى المخاطر البدنية لمعامل)

.7

ما مستوى المخاطر البدنية التي يمكن تعرضك لها في عممك الحالي؟

.8

ما مستوى توافر شروط السبلمة المهنية في مكان عممك الحالي؟

.9

ما مستوى االختبلف في ظروف عممك عن العاممين من جنسيات أخرى؟
المغة والمحددات الجتماعية (اليدف :قياس دور الجوانب الجتماعية في الحصول عمى العمل وآثاره السمبية)

 .10باعتقادك ما مستوى تأثير المغة التركية في حرمان البلجئين من العمل؟
 .11ما مستوى حاجتك لمغة التركية في مزاولتك لعممك الحالي؟
 .12ما مدى قناعتك بأن فرص العمل في تركيا لؤلعزب أكثر منها لممتزوج؟
 .13ما مستوى تأثير عممك الحالي عمى ضعف الترابط العائمي واالجتماعي؟

خامساً

القوانين والجوانب الرسمية (اليدف :قياس تأثير القوانين التركية في حصول الالجئ عمى عمل)
 .14باعتقادك ما مستوى تأثير الحصول عمى إذن عمل في عممك في تركيا؟
 .15ما مدى تأثير القوانين التركية في حصول البلجئين عمى فرص عمل؟
 .16ما مستوى صعوبة الحصول الآلجئين عمى إذن عمل في تركيا؟
 .17ما مدى حماية القوانين التركية لمعاممين الآلجئين؟

سادساً

مكان العمل (اليدف :قياس تأثير المكان في حصول الالجئ عمى فرصة عمل)
 .18ما مدى تأثير مكان إقامتك في الحصول عمى فرص عمل؟
 .19ما مستوى تفاوت فرص الحصول عمى فرصة عمل بين الواليات التركية؟
 .20ما مدى الصعوبات التي تواجهها عند انتقالك من منزلك إلى مكان العمل؟
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سابعاً

الجوانب اإلنسانية في التعامل (اليدف :قياس تأثير الجوانب اإلنسانية في الستمرار في العمل)
 .21ما مستوى حسن تعامل مسؤولك (رب العمل) معك؟
 .22ما مستوى عدالة إدارة الشركة التي تعمل فيها تجاهك مقارنة باألتراك؟
 .23ما مستوى االستغبلل (األجر ،مدة العمل) الذي تمارسه إدارة الشركة معك؟

ثامناً

مستمزمات العمل (اليدف :قياس تأثير مستمزمات وأدوات العمل عمى الحصول عمى فرصة عمل)
 .24ما مستوى حاجتك الستخدام مستمزمات إلنجاز عممك الذي تقوم به؟
 .25ما مستوى تأثير توافر مستمزمات العمل عمى إيجاد فرصة عمل؟
 .26ما مستوى حاجتك الستخدام االنترنت في إنجاز عممك؟
 .27ما مستوى تكاليف شراء مستمزمات وأدوات مهنتك في تركيا؟

تاسعاً

الميارة والخبرة (اليدف :قياس دور الميارة في الحصول عمى عمل)
 .28ما مستوى تأثير الخبرة التي تمتمكها في حصولك عمى عمل في تركيا؟
 .29ما مستوى حاجتك لممهارات المهنية في إنجاز عممك الحالي؟
 .30ما مستوى المؤهل األكاديمي الذي يتطمبه عممك الحالي؟
 .31ما مستوى حاجتك لدورة تدريبية لزيادة فرصة حصولك عمى عمل؟

عاشراً

الستقرار والعمل الموسمي (اليدف :قياس إمكانية استمرار العامل في عممو)
 .32ما معدل تغييرك لمعمل الذي تمارسه منذ قدومك إلى تركيا؟
 .33ما مستوى قيامك بأعمال محدودة المدة (أعمال موسمية)؟
 .34باعتقادك ما مدى إمكانية حصول البلجئين عمى عمل مستقر في تركيا؟

حادي عشر

الرضا الوظيفي والقدرة عمى اإلبداع (اليدف :قياس الجدارة في العمل لمتمكن من الستمرار)

 .35ما مدى توفر ظروف تسمح لك بإثبات جدارتك في عممك الحالي؟
 .36ما مستوى قناعتك بالعمل الذي تقوم به؟
 .37ما مستوى الراحة النفسية التي تشعر بها عند مزاولتك لعممك الحالي؟
 .38م ما المستوى الذي يتاح لك لتطوير مهارتك في العمل الحالي؟
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