
 ن قضايا العملمقدمة موضوع ع

ٌّة، فاهللُ  ٌّاة البشر َخلق اإلنساَن على هذه األرض مْن أجِل عمارتها  -سبحانُه وتعالى-ٌعتبُر العمُل أحُد أهمُّ مقومات الح

ٌّم: )ُهَو الَِّذي َجَعَل لَُكْم األَْرَض َذلُوالً َفاْمُشوا فِ  ٌّها، فٌقوُل هللا عز وجل فً كتابِه الكر ً َمَناِكبَِها والعمل والسعً للعٌِش ف

ِه النُُّشورُ  ٌْ ، فال بّد من السعً لطلِب الرزق، للقدرة على العٌش وتلبٌة احتٌاجات الحٌاة األساسٌة، ([1]َوُكلُوا ِمْن ِرْزقِِه َوإِلَ

بهم العادلة، فتبرز لذلك لكن ظروف العمل ال تراعً حقوق األفراد العاملٌن فً بعض األحٌان، وقد ال تتناسب مع مطال

 .العدٌد من القضاٌا المتصلة بمفهوم العمل، والتً سنذكرها فً هذا المقال بشكل عام

 موضوع عن قضايا العمل

ٌّم، ولكْن قد تواجُه الفئة العاملّة فً المجتمع بعُض قضاٌا العمل، وفً  العملُ  ٌّاة األفراد وَمصدُر العٌِش الكر أساس ح

ٌّة  :موضوِعنا سنتحدُث عن قضاٌا العمل فً ُمجتمعنا على نحِو الوتٌرة اآلت

 العمل والُعمال

ٌّاة، وأهمُّ مقوماتِها، بِه ُتستندُ  ٌّات الح ٌّاة، وبِه ٌبنً الفرُد ذاّته وٌعززها وٌمّدها بكِل أسباِب القوة  العمُل هَو أحُد ضرور الح

ٌّاة وعثراتِها، كما أّن العمُل ٌنهض باألمم والشعوب وٌرتقً ّبها، والعمُل عّبادة، ومْن أهّم  والمنعة لُمواجهِة صعوبات الح

ومناسٌب للشخص، والغرض من  -وتعالى سبحانه-أساسٌات العمل أن ٌكون العمل شرٌف، ومن األعمال التً شّرعها هللا 

ٌّمة ٌّاةُ الكر  .العمل الرزق الحالل، والح

 مفهوم العمل

ٌُعّرُف العمُل على أّنه مجموعًة من النشاطاِت الُمرتبّطة بمهام ُمحددة ُموكلّة إلى بعِض األشخاص، بحٌُث ٌقوموُن ّبها على 

ٌّه مْع صاحِب ال ٌُعّرُف على أّنه الطاقة أو الجهد أكمِل وجه، وٌتقاضون أجرهم الُمتفق عل ٌّهم، و عمل أو المسؤول عل

ٌّن، كالسلع والخدمات بهدف  الحركً اإلرادّي والواعً الذي ٌقوم به اإلنسان العاقل من أجل تحصٌل، أو إنتاج شًء مع

ٌّنة محلّلة، وقد ٌكون العمل التزاًما للقٌام بشًء ما دون وجود أّي مبالغ مالٌ ٌُسّمى بالعمل إلى إشباع حاجة مع ة بالمقابل، و

التطوعً والذي ٌعتمد على إثراء الخبرات العلمٌة، والمعرفٌة فً مجال ما، أو من أجل تقدٌم مساعدة إنسانٌة أو اجتماعٌة 

 .لمجموعة من األفراد الذٌن ٌحتاجون لها

 الحقوق العمالية

ٌّة ِهً مجموعًة من الحقوق التً ٌحقُّ ألّي عامل ال ٌّها مهما كانت طبٌعِة عملّه أو الوظٌفُة التً الحقوٌق العمال حصول عل

ٌقوُم بِها، وقد وضعت الّدولة هذه الحقوق لتأمٌِن احتٌاجات وُمستلزمات العامل، وحفظ حقوقِه بأكملها دون نقصان حّتى ال 

ٌّة وُملزمة وٌجبُّ  أن تطبق من صاحِب  ٌكون هناك ظلٌم أو استعباد من أصحاِب العمل، وتعتبُر حقوق العمل حقوًقا قانون

ٌُعاقب علٌها القانون، وهذه القوانٌن تختلف من دولٍة إلى أخرى بحسِب  العمِل، وإّن أي مخالفة أو تجاوز لهذه الحقوق 

ٌّة  :سٌاسات العمل المّتبعة، وبالّتالً ٌجب أن ٌكون العامل على دراٌة كاملة بهذه القوانٌن، ومن أهِم الحقوق العمال

 ٌّها بناًء على طبٌعِة المؤسسة التً سٌعمُل ّبهاحق العامل فً تحد  .ٌد ساعات عملّه الُمتفُق عل

 ٌّة الُمستحقة ضمْن راتّبه ٌّة واإلجازات المرض  .حق العامل مّنحه مجموعة من اإلجازات السنو

 ٌّه من الشهر  .حق العامل فً صرِف راتّبه وفًقا للموعِد الُمتفُق عل

  ٌُّعه ٌّات حق العامل فً ُمكافئتِه وتشج  .وضمان الحوافز والترق

 ٌّة التً ٌتبعها ٌّة الدٌن  .حق العامل فً احترام الخصوص

 حق العامل فً توفٌِر وقٌت ُمخصص للراحِة والطعام أثناَء عملّه. 

 عند حدوِث أّي إصابة عمل ًّ  .حق العامل فً وجوِد تأمٌن صح

 قضايا العمل



ٌّة والمهن ٌّا العمل ِهً كافُة القضاٌا االجتماع ٌُشّرُف قضا ٌّة التً ترتبُط بقطاعاِت العمِل الُمخّتلفة، بحٌُث ٌنظمها القانون و

ٌّها وٌعاقب من ٌخالُف بنوِدها، وقد تنشأ بعُض هذه القضاٌا التً تتَمحوُر حوَل العمِل والُعمال، نتٌجًة للتقصٌِر فً توفٌِر  عل

ٌّما ٌتعلُق بفرِص  ٌّما ف ٌّة العمِل الحتٌاجاِت الفرد  االهتمام الُمتعلُق بهذا الموضوع، وال س العمل، وحقوِق الُعمال، وتلب

ٌّا العمل ما ٌأّتً ٌّة، ومْن أهِم قضا  :الٌوم

 البطالة

ٌّة لألفراد مع تزاٌِد  ٌّة، حٌُث ال تتوافُر الوظائف الكاف ٌّا العمل انتشاًرا خاصًة فً الدوِل النام تعتبُر البطالة من أكثِر قضا

ٌّر، أو بسبِب عدم إعطاء المؤسسات الفُرصة للناشئٌن الذٌَن ال ٌمتلكوَن خبرًة بعد، بحٌُث تعجُز الدولة  عدد الُسكان بشكل كب

ٌّن ضمَن الفّئة  عن وضُع خطط لتوظٌِف أولئَك األشخاص الذٌن ٌتمتعون بالقدرِة على العمل، فٌتحولوُن إلى أفراد ُمستهلك

القتصاد المحلً للدول، وتهتم قضاٌا العمل بالبحث عن كافة الحلول غٌُر الُمنتجة، وهذا ما ٌؤّدي إلى التأثٌر سلًبا على ا

المقترحة والمناسبة حتى ٌتم تطبٌقها فً قطاعات العمل المختلفة لتتمكن من استٌعاب مشكلة البطالة، والتقلٌل من تأثٌرها 

 .على المجتمع

 األجور

ٌّها الموظف بعد أداءِه لعملّه الُمكلّف بِه خالل فترة  ٌّة التً ٌحصُل عل وُتعرُف باسم األجور أو الرواتِب، وِهً القٌمة المال

ٌّها  ًّ أو شهرّي أو سنوي، وٌحقٌّ للعامل الحصول على أجِره كامالً وفًقا للمدِة الُمتفُق عل ٌّة ُمحددة قد تكون بشكل ٌوم زمن

ٌّة جدالً، فكثًٌرا ما ٌحرم أصحاب العمل الموظفٌن من دون تأخٌِر أو إنقا ٌّا الُعمال ص، وُتعدُّ األجور من أكثُر القضا

باإلضافِة إلى أّن بعض المهن تتطلب أجًرا  أجورهم، أو ٌقتطعون مّنها دون االلتزاِم بالحِد األدنى الذي فرضّتُه الدولّة،

ا بسبب الجهد الكبٌر الذي ٌبذله الموظف ًٌ  .عال

 ء المعيشةغال

ٌّة كافُة فً ظِل الظروِف  ٌّة األساس ٌُقصُد بغالء المعٌّشة ارتفاع األسعار، بحٌُث ال ٌستطٌُع العامل توفٌِر احتٌاجاتِه الٌوم

ٌّها حقّه كامالً، أو قْد ٌبحُث عن عمل  ٌّة أكثُر من طاقّته، وقد ال ٌأخُذ ف ٌّة، مما ٌجبُر العامل على العمل لساعات إضاف القاس

 .بأجر ُمناِسب أكثر أطولَ 

 االفتقار لمنابر إعالمية قوية

ٌّهم أو  ٌُدافُع عّنها، بحٌُث ال ٌنتقُص أرباُب العمل من حقوق موظف ٌّن، و ٌُركُز على حقوِق العامل ال بّد من وجود إعالم 

ٌّة أو ٌهملونِها أو ٌستغلوُن موظفٌهم بزٌادة ساعات العمل دوَن أجر ُمناسب، ومن أمثلِة المنابر اإلعالمٌّ  ة الُصحف الٌوم

 .األسبوعٌة، والمجالت، والفضائٌات، وغٌر ذلك

 عمل المرأة

ٌّا العمل، حٌُث تتدخُل عدة آراء وثقافات بشأِن عمَل المرأة، ومدى إمكانٌاتِها  ٌمكُن تصنٌُف عمل المرأة على أّنه أحُد قضا

ها مع طبٌعة عمل المرأة ومجاالته، وأنصُف اآلراء من وقُدراتِها، ولكن أغلُب اآلراء تؤٌُد عمل المرأة، وتختلف فٌما بٌن

ٌدعم المرأة فً مجاالت ُتناسُب طبٌعَتها، بحٌُث ٌكوُن عمل المرأة مناسًبا لوضعها الخاص وطاقاتها وإمكانٌاتها، مع التزام 

 .المعاٌٌر والقٌم العاّمة التً تضمن تمّتعها بحقوقها وكرامتها فً ذات الوقت

 اإلسالم والعمال

ٌّة، تصلُّ إلى مستوى العباّدة، حٌُث قال سبحاُنه وتعالى فً كتابه الكرٌم: ٌ نظُر اإلسالم إلى العمل على أّنه فرٌضًة إسالم

، وقد اهتم اإلسالم بشرٌحة العمال فً الُمجتمع اهتماًما واسًعا، ([2])وقل اعملوا فسٌرى هللا عملّكم ورسولِه والمؤمنون

ٌّة من خالِل نهج رسولّه ُمحمد  ٌّه وسلم-وكذلَك اهتم بالمهن الحرف وأصحابِه أجمُع فً إكراِم العامل وأصحاِب  -صلى هللا عل

ٌّما شّرعُه هللا سبحاَنُه فقط،  الِحَرف، ومنحهُم حقوقهم كاملة غٌُر منقوصة، وٌجبُّ اإلتقان فً ُكل عمل، وأْن ٌكوُن العمل ف

ٌّة والراق ٌّة ِهً من ُتنصُف ُعمالِها، وُتقِدُم لهم ُكل سبل األَمان والعٌش الكرٌم، وبالتأكٌِد فإّن ُكلُّه ٌنعكُس على واألُمم الح

 .بناِء مجتمع سلٌم ُمتماِسك

 موضوع عن قضايا العملخاتمة 



ٌّمة، وقْد حّث اإلسالم على العمل، ودعا اإلنساُن إلى  ٌّاة كر العمُل هو مصدُر رزق اإلنسان، وهَو ضمان استمرارٌّته بح

بذل الجهد لتحصٌل الرزق، وٌعتبُر العمُل نوًعا من أنواِع العبادة، وتحقٌُق لغاٌِة هللا سبحانُه فً األرض، وال بّد أن ٌحصل 

ال على حقوقهِم كاملّة مْن األجر المناسب، والضمان االجتماعً، والحفاظ على كرامِة العامل وعدم إهانته أو احتقاِره، الُعم

ٌّرها من الحقوق، وٌجبُّ على أصحاِب العمل حفُظ حقوق العمال بأكملها دون إنقاص أو تحقٌر، وٌجبُّ على العامل أن  وغ

ًَ الحقوق ٌكون على دراٌة تاّمة بكافِة حقوقِه،  وعلٌه قراءة جمٌع شروط وأحكام العمل الُمقدم علٌه حّتى ٌعرف ما ه

والواجبات التً تقع على عاتقه، وحّتى ٌتجّنب الوقوع فً الخطأ والّظلم من قبل أصحاِب العمل، ومن أبرَز القضاٌا 

ٌّة التً تنتشُر فً المجتمعات قضٌة األجور والبطالة  .العمال

  

 


