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  قدمةامل
  

دراسة موضوع النقابات العمالية يف اجلامعة يفرض علينا تلمس تطور عامل الشغل 
  .وعالقات العمل، كذلك نتوء التنظيمات العمالية اليت تطورت لتصبح طرفا قويا يف املفاوضات

شهدت عالقة العمل بني عرض قوة العمل والطلب عليها تطورا عرب األحقاب التارخيية، 
رحلة الرق إىل املرحلة اليت كان فيها العمال الرجال، النساء واألطفال يعملون ملدة تقرب من م

ساعة يف األسبوع،  35ساعة يف اليوم و ستة أيام يف األسبوع، حىت تقلصت لتصبح تقريبا  18
  .وهذه مسرية نضالية كبرية

  

هرت مع ظهور فالطبقة العمالية كطبقة اجتماعية مل تكن موجودة منذ القدم، إمنا ظ
اعترف ا حقيقة . أسلوب اإلنتاج الرأمسايل وانتصار عالقات اإلنتاج الرأمسايل على ما سبقها

م، والثورة الربجوازية يف فرنسا 1659-1642كفئة من اتمع منذ الثورة الربجوازية يف اجنلترا 
مركزية  من خالل تكاثف جهودهم مع قوة الطبقة الربجوازية حتت قيادةم ، 1749-1794

فعلى الرغم من ظهور النظام .]30، ص 1988، 8هدنة عمار، العدد[ نيواحدة ضد طبقة اإلقطاعي
يعترب من أرقى ما توصلت إليه فهذا األخري  م،1791الدميقراطي الربجوازي والتوصل إىل دستور 

يعترف  ذلك مل ،ولكن رغمإلنسان لدساتري الربجوازية يف حتقيق الدميقراطية واحلريات العامة 
  .حبق الطبقة العاملة يف الدفاع عن حقوقها

  

كان نتيجة ألسلوب وعالقات اإلنتاج حبد  ،العامل يف هذه احلقبة من التاريخاستغالل  إن
احلياة  كون النشاط الزراعي هو املسيطر علىل جد فقط العمل الفردي البسيط نظراذاا، فو

وإمنا أنشطة بسيطة  عمالعدد كبري من الآنذاك، فلم تكن هناك صناعات تتطلب  االقتصادية
فالعمال مبعثرين وكذلك أمكنة العمل فلم يوجد هناك  معيشية ال حتتاج ملراحل عمل كثرية،

فعالقة احلاجة والبحث كانت  ،العمل هو املسيطر على العالقة اليت جتمعه بالعامل، فرب متركز
  .باجتاه واحد

  



 
 

 147

من انتشار للمصانع ،كذلك متخض عنها تغيري و بظهور الثورة الصناعية وما نتج عنها 
جذري يف عالقات وأساليب العمل من خالل التوجه إىل العمل اجلماعي ، فاملصنع يتطلب 
عدد كبري من العمال ومراحل عمل متنوعة، فأصبح نسقا معقدا، مجيع أجزائه البنيوية متداخلة، 

  .متساندة ومتكاملة وظيفيا
  

صحب الثورة الصناعية نتج عنه تقسيم العمل والتخصص إن التطور التكنولوجي الذي 
الدقيق، فكل عامل أصبح متخصصا يف مرحلة معينة من مراحل اإلنتاج، فهذه السلمية يف 

  .العمل خلصت يف هيكل تنظيمي
  

فالتطور يف أدوات وأساليب اإلنتاج صحبه تطور يف الفكر التنظيمي، فخالل هذه احلقبة 
التنظيم العلمي للعمل بقيادة تايلور، الذي اعترب العامل قطعة من من التاريخ برز باخلصوص 

ميكانيزم ليس من حقه اإلبداع والتفكري، وال يستطيع االحتجاج على ظروفه فهو خاضع لرب 
  .    العمل

  

استمرت هذه املرحلة املبكرة يف تطور العمال وطبقتهم يف أوروبا والواليات املتحدة 
ساعة يف اليوم  18النساء واألطفال يعملون ملدة تقرب عمال الرجال، ريكية، عندما كان الاألم
إذ متيزت هذه الفترة باالستغالل األمثل هلم من طرف أرباب العمل  أيام يف األسبوع،  6و 

م يف اجنلترا قانون يقضي بتحرمي  1718فيعملون بأقصى جهد هلم مقابل أجر زهيد، فصدر يف 
  ].35- 32، ص ص 1988، 8هدنة عمار، العدد[ ي نوع كانإنشاء اجلمعيات العمالية من أ

  

ومع انتشار الصناعات  وبلوغ الثورة الصناعية أوجها، وذلك بتوسعها يف بلدان أوروبا، 
ظهرت أوىل التجمعات والتنظيمات العمالية النقابية للعاملني يف اجنلترا منطلق الثورة الصناعية 

امليكانيكية مث يف الصناعات نصف آلية ، حيث تشكلت اليدوية ويف العامل، يف جمتمع الصناعة 
 .النسيجوعمال اخلياطة ،مث النقابات األوىل يف أعوام العقد األول والثاين من القرن الثامن عشر 

أحد النصوص الرمسية األوىل اليت أشارت إىل  م1791" لوشابولية" أما يف فرنسا يعترب قانون
ك يف الواليات املتحدة األمريكية، فقد نظمت احلركة وجود تنظيمات األجراء الدائمة، كذل

 " فرسان العمل"النقابية نفسها وفقا لالحتادات العمالية الربيطانية، فقد بدأت فيها حتت اسم 
  . ]32-19، ص ص1980جورج لوفران،[ م1892- 1860
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 طاع الصناعيحديثة الوجود مقارنة بالق يف العامل باملقابل النقابات قطاع التعليم العايل     
  .فتعترب النقابات يف اجلامعات األمريكية والفرنسية الرائدتان وأثبتتا وجودمها وقوما

    

البلدان املستعمرة والسائرة يف طريق النمو، كان ظهورها أما احلركة النقابية العمالية يف 
النقابات مرتبط بانتشار التصنيع على مستواها، فاجلزائر مثال على ذلك، فقد ارتبط ظهور 

العمالية يف اجلزائر بانتشار التصنيع فيها، ففرنسا أنشأت قاعدة صناعية ضعيفة يف اجلزائر مكملة 
إذن ظهرت النقابات العمالية األوىل يف اجلزائر، بظهور أول الورشات الصناعية، . لصناعتها

اصة بعمال ، وهي نقابة خم1880ذلك أن النقابة األوىل مت إنشائها يف مدينة قسنطينة عام 
ران، مداخلة أحسن مص[املطبعة، اليت يف ظرف أربع سنوات مت تعميمها على جمموع عمال املهنة 

   .]حول احلركة النقابية يف اجلزائر 
  

واملتفحص لتاريخ احلركة النقابية العمالية يف اجلزائر يالحظ أن نضوج نشاطها وتبلوره  
وهي  ،1956فيفري  24الذي مت تأسيسه يف  ،رينييتطابق مع تاريخ االحتاد العام للعمال اجلزائ

  .االنطالقة احلقيقية والقوية للحركات النقابية اليت تطالب وتدافع عن حقوق العمال اجلزائريني
  

فقبل هذه الفترة كان لزاما على العمال اجلزائريني أن يناضلوا يف صفوف النقابات 
وهي (مل والكنفدرالية العامة للعمل الوحدوي الفرنسية الناشطة آنذاك، كالكنفدرالية العامة للع

توج كفاح اجلزائريني بصدور قانون  م1945ماي  8 روبعد جماز، )فروع للنقابة األم يف فرنسا
جلنة التنسيق للنقابات املتحدة باجلزائر  م1947وأسسوا سنة  ،مينحهم حق النشاط يف اجلمعيات

لية العامة للعمل الفرنسي، وتكرست هذه وكانت تلك أول خطوة حنو االنفصال عن الكنفدرا.
االحتاد العام للعمال [ ) .بفيينا م1953االستقاللية مبشاركتها يف مؤمتر الكنفدرالية النقابية العاملية سنة 

  .]9-8ص ص  2006،اجلزائريني 
  

 م1954وثورة أول نوفمرب  العمالية مث التقت وتالمحت الكفاحات بني احلركة النقابية
فتمت عدة لقاءات بني عبان رمضان وعيسات إيدير ونقابيني آخرين من اجليل  ،التحريرية

كتنظيم يضطلع مبهمة جتنيد العمال يف  ،األول أعدت مليالد االحتاد العام للعمال اجلزائريني
  .يف إطار ثورة التحرير الوطين رالكفاح ضد االستعما
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العمالية اجلزائرية مدعومة بتعبئة احلركة النقابية  ظلت ،أما يف مرحلة االستقالل املبكرة
حمو آثار الفقر والنهوض بالتنمية، فخالل هذه الفترة فر عدد كبري على فكانت تعمل  ،اجلمهور

هلذا وجد العمال أنفسهم جمربين على تشكيل جلان ،من املستوطنني تاركني املزارع دون إدارة 
استجابة للتسيري الذايت الذي –حلكومة اإلدارة يف املزارع واملصانع الشاغرة، بعد ذلك أصدرت ا

كانت م،1963ثالثة مراسيم يف شهر مارس  -بدأ به العمال والفالحون القيام به النقاد البالد
ن احلركة النقابية يف هذه احلقبة مدف إىل تنظيم وتقنني مبدأ اإلدارة العمالية، واملالحظ 

  .]42ص  ،2002بشاينية سعد، [مال اجلزائريني كانت معدومة لعدم إشراك احلكومة االحتاد العام للع
  

والذي متيز باخلصوص بتأميم القطاع املنجمي وإقامة  1968وبعد التصحيح الثوري يف 
هنا تعزيز التسيري الذايت بالسهر  العمالية  اهلياكل القاعدية للدولة كانت أهداف احلركة النقابية
 بتحسني مستواه التقين، العلمي السياسي على سري أجهزته، والعمل كذلك على ترقية العامل

تحسني شروط العمل لضمان تطبيق خمططات اإلنتاج وبصدور ل إضافة إىل السعي والثقايف،
ق النقايب هذا ما جاء يف املادة احلاعترف للعمال ب م1971-11-16ميثاق التسيري االشتراكي يف 

شتراكي هدفه جعل العامل مسري ومنتج فالتسيري اال" يعترف لكل العمال باحلق النقايب "منه  15
  .يف آن واحد

  

تغيري يف االجتاه السياسي االجتماعي  همتخض عن ذيال 1989صدور دستور وبعد 
واالقتصادي، وعلى اعتبار أن احلركة النقابية، تنظيم اجتماعي سياسي تغري كذلك االجتاه العام 

ومن  علق بكيفية ممارسة احلق النقايب،تامل، م1990املؤرخ يف جويلية  14-90هلا بصدور القانون 
  .خالله انتهى االحتكار النقايب لالحتاد العام للعمال اجلزائريني فأصبحت هناك تعددية نقابية

إذن حترر النشاط النقايب من األحادية يف ظل الظروف اجلديدة اليت أجنبها دستور 
اليت أفصحت عنها  تاإلحصائيامتاشيا مع ميكانيزمات االنتقال حنو اقتصاد السوق، ف، م1989

 يتوالمستوى خمتلف القطاعات،  منظمة نقابية على 60وزارة العمل تشري إىل وجود أكثر من 
  إخل....أكدت وجودها منها نقابة القضاء، احملامني، قطاع التربية، قطاع التعليم العايل، 

  

فقد  ،حديثة بل معاصرة النشأة لألساتذة والعمال يف اجلامعة اجلزائريةإن احلركة النقابية       
ظهرت الفروع النقابية يف اجلامعات بقيام هذه األخرية، حيث فتحت جامعة وهران عام 
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، مث جامعة العلوم التكنولوجية هواري م1967، وجامعة اإلخوة منتوري يف قسنطينة يف م1965
  .إخل....م1984بومدين باجلزائر، واجلامعة اإلسالمية األمري عبد القادر بقسنطينة 

  

االحتاد العام "ففي البداية ويف إطار احلزب الواحد كان هناك احتكار نقايب من طرف 
م الذي متخض 1989وبعد صدور دستور  والعمال، يضم ممثلي األساتذة ،"للعمال اجلزائريني

عنه التعددية احلزبية والنقابية، ظهرت تنظيمات نقابية مستقلة أخرى، منها ما ميثل العمال 
، إضافة "النقابة الوطنية املستقلة ملستخدمي الوظيف العمومي"و " النقابة اإلسالمية للعمالك"

النقابة "، كذلك "كالس الوطين ألساتذة التعليم العايل" إىل تنظيمات أخرى متثل األساتذة 
  ".ئرينيلإلحتاد العام للعمال اجلزا"وهي تابع  2008اليت أنشأت يف " الوطنية لألساتذة اجلامعيني

فاجلامعة ليست كباقي املنظمات، هي تنتج الرأمسال البشري املكون واملؤهل لدخول 
  .احلياة املهنية، وتبحث عن اجلودة يف إنتاجها من جهة والتحكم يف التكاليف من جهة أخرى

يف سبيل ذلك تسعى لتحسني أداء الناشطني يف العملية التعليمية، فاألستاذ هو جوهر الفعل 
  .     وجي واملستخدمني مبختلف أصنافهم الوظيفية هم املؤطرون يل للعملية التعليميةالبيداغ

  

دراسة تأثري احلركة النقابية لألساتذة والعمال يف اجلامعة على األداء البيداغوجي  إن  
  . واقتصاد العمليف سياق املوارد البشرية للفاعلني، ميكن تناوهلا وفق مقاربات متنوعة منها 

  

اسات السابقة ملوضوع احلركة النقابية  العمالية يف اجلزائر حمصورة نسبيا، من رإن الد
أبرز التناوالت هي لألستاذ عبد الناصر جايب، لكنه ركز على الناحية االجتماعية للحركة وليس 

  من ناحية تأثريها   
وارد من األسباب الرئيسية اليت أدت إىل اختيار هذا املوضوع هي أمهيته يف سياق املو 

كذلك كون هذا املوضوع يتصدر األحداث على مستوى خمتلف  ،البشرية اليت أبرزناها سابقا
منها ،باإلضافة إىل ما جيري على مستوى اجلزائر  ،مثال ما جيري اآلن يف فرنسا ،دول العامل

  .احتجاجات وإضرابات أساتذة وعمال التعليم العايل
لسياسات املتبعة من طرف احلركة النقابية العمالية دون أن مل سبب مهم آخر هو التغري يف ا

يعترب من املوضوعات اليت غطيت نسبيا فقط يف ضف إىل ذلك أن هذا املوضوع  .يف اجلزائر
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ونظرا الرتباط هذا املوضوع جبوانب كثرية اجتماعية، اقتصادية وسياسية وجد اهتمام . البحث
  . وفضول شخصيا به

  

البحث الكتشاف االرتباط املوجود بني احلركة  دف بصفة عامة من خالل هذا
النقابية لألساتذة والعمال واألداء البيداغوجي يف اجلامعة، على إعتبار أن األستاذ هو جوهر 

  .العملية التعليمية والعمال مبختلف أصنافهم الوظيفية هم مؤطرون هلذه العملية
  

  :وعلى هذا األساس يتمحور التساؤل األساسي لبحثنا حول
  

يف اجلامعة اجلزائرية دافع أو معرقل لألداء هل احلركة النقابية لألساتذة والعمال 
   البيداغوجي؟

  

  :  باإلضافة هناك جمموعة من التساؤالت الفرعية حاولنا اإلجابة عنها منها
     

إىل هذا األمر يؤدي من قبل النقابة اليت متثلهم  العمالمصاحل األساتذة وهل الدفاع عن  -
  ؟، وزيادة دافعيتهم للعملأدائهم حتسني

  

  .النقابية يف حتصيل مصاحلهم؟ اهل األساتذة والعمال راضيني عما تقوم به حركام -
  

  :وقد قدمنا جمموعة من الفرضيات 
 .احلركة النقابية للعمال واألساتذة دافع لألداء البيداغوجي يف اجلامعة اجلزائرية -
  

 .فع عن مصاحل اجلماعة املهنيةاحلركة النقابية لألساتذة والعمال تدا -
 

 . العمال واألساتذة راضيني على نقابام -
 

ولقد أدت بنا طبيعة البحث إىل إختيار املنهج التارخيي، الوصفي، التحليلي، اإلحصائي 
ومنهج دراسة احلالة، وقد اعتمدنا هذه املناهج ألننا سنقوم بالغوص يف التاريخ واستخدام 

فة إىل وصف الظاهرة، مجع املعطيات والبيانات تبويبها، حتليلها السالسل الزمنية، باإلضا
  .واستخالص النتائج



 
 

 152

أما بالنسبة ملنهج دراسة احلالة مت اللجوء إليه نظرا لعدم القدرة على القيام بدراسة شاملة 
د العمالية على أداء املوار ملعرفة طبيعة التأثري اليت متارسه احلركة النقابية املنظماتعلى مجيع 
  . نهامخذنا جامعة منتوري كعينة البشرية، فأ

ويف مجعنا للمعطيات املتعلقة مبوضوعنا سوف نستعمل جمموعة من التقنيات للحصول على 
 العمالية االستمارة، املقابلة، الوثائق، السجالت، الوثائق الداخلية للحركة النقابية: املعلومات 

     .جبامعة منتوري
       

  : دفني رئيسني ومتكاملنيهلذا املوضوع هإن 
يف الفكر اإلنساين، إضافة إىل التعرف يتمثل يف الغوص يف تاريخ احلركة النقابية  :هدف علمي

، والتعرض إىل خمتلف جوانبها، باإلضافة إىل تناولنا على تاريخ احلركة النقابية العمالية يف اجلزائر
  .ية جذورها وتنظيماا املختلفةيف اجلامعة اجلزائر لألساتذة والعمالللحركة النقابية 
 للعمال واألساتذة يف اجلامعة اجلزائريةيتمثل يف معرفة واقع احلركة النقابية  :وهدف تطبيقي

  .ولتوضيح ذلك مت أخذ جامعة منتوري كعينة،واجتاه تأثريها على أداء املوارد البشرية 
  

  :قيتطبي واخلامسمنها نظرية  أربعةفصول،  مخسةالدراسة عرب  تتمس
  

  .النقابة العمالية يف الفكر اإلنساين: الفصل األول
  

   .تطور التشغيل و احلركة النقابية العمالية يف اجلزائر: الفصل الثاين 
  

  .احلركة النقابية للعمال واألساتذة يف اجلامعة اجلزائرية: الفصل الثالث
 .البيداغوجي يف اجلامعةلعمال على األداء او ألساتذةلأثر احلركة النقابية : الفصل الرابع 

 البيداغوجي؟ ءنقابة األساتذة والعمال يف جامعة قسنطينة دافع أو معرقل لألدا: الفصل اخلامس
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  النقابة العمالية يف الفكر اإلنساين: الفصل األول

  :متهيد

ظرا ملا تقوم ينبؤنا تاريخ احلركة العمالية  أن النقابات من املنظمات اهلامة يف اتمع، ن  
إىل الدفاع عن  املصاحل املادية واملعنوية ألعضائها، البعض منهم أو به من مهام تسعى من خالهلا 

كانت مشتركة بينهم،هذه املهام اختلفت تبعا للواقع الذي تعيشه الطبقة العمالية، باإلضافة إىل 
 .لألطر املرجعية واإليديولوجية وغريها من املتغريات

  

م النقابات العمالية الضغط على أرباب العمل واحلكومات من أجل حتقيق مطالبها من مها      
هذه األخرية تنبع من الواقع املعاش للعمال، وهذا األخري اختلف عرب العصور إىل أن انتهى إىل 

 .رب عمل/ عامل الشغل اليوم من عالقة ثنائية عامل
     

النقابة العمالية، نشأا وتطورها  ويف هذا اإلطار نتعرض ضمن هذا الفصل إىل مفهوم
  .    خمتلف تصنيفاا، مهامها، بنياا ،متويلها ووسائل عملها

      .نتناول فيما يلي التعريف بالنقابة العمالية         
  

  تعريف النقابة العمالية: املبحث األول

الدفاع يوجد يف العامل جتمعات للعمال، أخرى للطلبة وأيضا ألرباب العمل، من أجل   
عن املصاحل مادية أو املعنوية ألحد أفرادها، البعض منهم أو كانت مشتركة بينهم، فوجدت 
العديد من الصياغات قدمت للتعريف بالنقابة العمالية، تبعا للعديد من املتغريات منها تطور 

 :نذكر منها..... اتمع ،حركة العمال، اإلطار املرجعي 
  

عة من العمال تضمهم مهنة أو أكثر، وظيفتها الدفاع عن مصاحل النقابة العمالية هي مجا" -
 ].270، ص 1972عبد الباسط حممد حسن، ". [األعضاء ورعايتهم من الناحية االقتصادية
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النقابة العمالية هي احتاد يضم العمال املشتغلني يف مهنة أو حرفة معينة، بغرض حتسني " -
عمل والظروف اليت يعملون فيها، واهلدف أحوال عملهم من حيث األجور، ساعات ال

األمسى للنقابة العمالية هو تدعيم وضع العمال بتكوين احتاد يضم مشلهم، وتكوين أرصدة 
أغراض تتعلق بإدارة الدفة أي : نقدية حتقق أغراضهم، وأموال النقابة العمالية تستخدم يف

و أسرهم عند الوفاة،أغراض دعم اإلضرابات أغراض اجتماعية ملساعدة املرضى من العمال أ
عبد العزيز [."سياسية وذلك لتمكني بعض العمال من الدخول كأعضاء يف االس النيابية

 .]474ص 1980فهمي هيكل، 
  

النقابة العمالية منظمة يكوا العمال يف صناعة أو مهنة أو صناعات أو مهن متقاربة أو " -
حتسني حيام، واملسامهة اإلجيابية يف  مشتركة أو متكاملة، وذلك بصفة اختيارية بغرض

البناء االقتصادي واالجتماعي والقومي للمجتمع، وتدعيم فلسفته نظريا وعمليا عن طريق 
 ].617، ص 1966حممد جنيب توفيق، ". [تنظيم يتيح هلا ذلك

  

ية النقابة العمالية هي جتمع مهين من أجل التمثيل، الدراسة والدفاع يف املصاحل االقتصاد" -
 ] Jean Marie, Peretti, 2001, PP204". [واملهنية ألعضائها

  

النقابة العمالية هي منظمة مكونة من جمموعة من األفراد للدفاع عن حقوقهم والسعي " -
 ].Ferderic Delacourt, 2001, PP 154-155" [لتحقيق مطالبهم

  

وبالتايل األهداف  نالحظ وجود اختالف بني هذه التعاريف الختالف األطر املرجعية،  
املراد حتقيقها باإلضافة إىل الواقع املعاش من طرف الطبقة العاملة، حيث منها من ركزت على 

الناحية املطلبية، اليت تم بشروط وظروف العمل باإلضافة إىل حتسني األوضاع االقتصادية 
ومسامهتها يف بناء  واملادية للعمال، يف حني تعدا أخرى إىل االهتمام باجلوانب االجتماعية

اتمع، ومنها من أمهل اجلوانب املعنوية اخلاصة بالعمال، كذلك إغفال املوضوع املتعلق بسعي 
  .العمال يف املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة بالعمل وم

فرغم وجود هذه االختالفات حول مفهوم النقابة العمالية فإن ذلك ال ينف وجود 
 :أوجه اتفاق بينها
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فتشكيل نقابة عمالية يتطلب عدد معني من العمال حسبما حيدده القانون، ميارسون مهن  -
 .متشاة أو يكمل بعضها البعض، حىت يكون هناك وحدة يف التصور للمشاكل املطروحة

  

أن النقابة العمالية مهما كان منطها، تتوىل مهمة الدفاع عن مصاحل أعضائها سواء املادية أو  -
 .فاملشاكل املهنية اليت تعترض أعضائها تبقى ضمن أعماهلا اإلنسانية املعنوية،

  

 :وفيما يلي نقدم تعريف للنقابة العمالية  
  

النقابة العمالية هي جتمع اختياري منظم للعمال، من أجل التمثيل، محاية احلقوق   
شتركة بينهم والدفاع عن املصاحل املادية أو املعنوية ألحد أعضائها، البعض منهم أو كانت م

واملسامهة يف اختاذ القرارات املتعلقة م وبتنظيم عملهم، وفقا لسياسة معينة مبنية على إطار 
 .مرجعي حمدد

  

 :نستخلص من هذا التعريف  
  

أي هلا بناء هيكلي وظائف تقوم ا، مصادر مالية ملواصلة نشاطها : النقابة العمالية تنظيم -
تمع، وهذا وفقا للقوانني اليت تتأسس يف إطارهاووسائل عمل كباقي املنشآت يف ا. 

   

 .مبعىن االنضمام إليها ليس إلزامي على العمال وإمنا وفق ملبدأ احلرية الفردية: أا اختيارية -
  

 اتسعى لتحقيق أهداف حمددة، أساسها الدفاع عن املصاحل املادية واملعنوية ألعضائها تتعداه -
 .ملقاصد أخرى

  

  .خاصة ا تعتمدها يف حتقيق مطالبها 1قابية هلا سياسة ن-
   

أما فيما يتعلق باحلركة العمالية فهي جمموع األنشطة املنظمة اليت يقوم ا العمال 
لتحسني أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية، ومحاية مصاحلهم املادية واملعنوية، فهي تشتمل على 

                                                
نامج وإستراتیجیة تنتھجھا النقابة بغیة تحقیق أھدافھا، فنالحظ أنھا تحمل في طیاتھا ثالث أبعاد ھي بر: السیاسة النقابیة- 1

  :أساسیة
  .والمتمثل في مجموع األفكار والمبادئ التي تتبناھا النقابة وتدافع عنھا وتحاول تجسیدھا واقعیا: بعد ایدیولوجي -
  .عتمدة لتحقیق أھدافھامتمثل في النشاط النقابي والوسائل الم: بعد أدائي -
یتمثل في الغایة التي تسعى إلى تحقیقھا، من خالل انتھاج سیاسة معینة، تصب في قالب واحد ھو حمایة : بعد غائي -

 .المصالح المادیة والمعنویة للعمال
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منشأة تسمح هلا بالقيام بذلك هي النقابة جوانب اقتصادية، اجتماعية وسياسية ضمن كيان أو 
 .العمالية

  

وكما هو واضح أن مفهوم النقابة خيتلف باختالف املتغريات املتعلقة باالقتصاد 
وإليضاح ذلك نتعرض يف املبحث التايل إىل االجتاهات النظرية يف تفسري . والسياسة أو غريمها

  .نشأة النقابات العمالية
 

  النظرية يف تفسري نشأة النقابات العمالية تااالجتاه: املبحث الثاين

أدت الثورة الصناعية إىل حدوث انقالب تارخيي حاسم يف البىن االجتماعية واالقتصادية   
فانتشار املصانع والتكنولوجيا اللذان صحباها نتج عنهما تغيري يف عالقات العمل وأساليبه 

املصنع الذي حيتاج إىل عمال متمركزين فأصبح هناك توجه إىل العمل اجلماعي تبعا ملتطلبات 
ضمنه كذلك تقسيم العمل وتفتيته إىل مراحل صغرية وكل عامل يتخصص يف مرحلة معينة 

وبالتايل خنلص إىل سلمية يف العمل، دون أن نغفل بناء اتمع الذي أصبح يتكون من طبقتني 
تبحث عن تعظيم رحبها  متعارضتني من حيث املصاحل، فاألوىل طبقة مالكة لوسائل اإلنتاج

باالستغالل األمثل واألقصى لعوامل إنتاجها ومنها العمل، وطبقة ثانية وجدت وهي الطبقة 
الربولتارية أو العاملة اليت ال متلك سوى قوة عملها لتبيعها، ولن يكون هلا أي دخل آخر من أي 

 .نوع كان إذا مل تعمل
  

تعيش ظروف سيئة، فأرباب العمل  يف هذه املرحلة املبكرة كانت الطبقة العاملة
يستغلوم إىل أقصى احلدود دون أن تكون هلم إمكانية االحتجاج أو الرفض، فكانوا يعملون 

ساعة يف اليوم بأجر زهيد جدا ال يكفيهم لليوم، وضمن ظروف عمل سيئة  17ملدة تفوت عن 
  يف التطور واكتساب للغاية باإلضافة إىل هذا االضطهاد فنظام املصنع قضى على طموحام 

مهارات جديدة بسبب اآللة وتقسيم العمل إىل مراحل صغرية، فأصبح العامل مهما كانت 
  . مهارته يقوم بعمل بسيط ينظر إىل نفسه كمساعد لآللة فقط

 

فهذا الوضع اجلديد ولد لديهم العداء لآللة، واعتربوها خطر عليهم تنبؤهم بالبطالة 
ن صراعهم األول معها ضمن هذا النظام اجلديد يف اإلنتاج، لنقص وفقدان خربم املهنية، فكا
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". فلم يكن مدهشا أن رد الفعل األول للعمال هو البحث عن حتطيم هذه اآلالت"الوعي لديهم 
 .]34، ص1988، جوان 8هدنة عمار، العدد[

  

ومع تطور الوعي لدى الطبقة العاملة، خلصت أن واقعها املعاش مل تسببه اآللة فقط 
وإمنا هو نتيجة الستغالل أرباب العمل هلم وتشغيلهم ضمن ظروف سيئة، وإىل ضرورة التكتل 

 .ضمن تنظيمات للضغط عليهم وحتصيل حقوقهم والدفاع عن مصاحلهم
  

فظهرت أوىل النقابات العمالية إىل الوجود يف النصف األول من القرن الثامن عشر 
دم عمال يشتغلون يف اخلياطة وألول مرة يف التاريخ يف بريطانيا، عندما أق 1720وبالتحديد سنة 

إن عمال اخلياطة يف املدن وضواحيها الذين يزيد : "على رفع مظلمتهم إىل الربملان وقد جاء فيها
تعدادهم عن سبعة أالف تنادوا لتأليف مجعية بقصد زيادة أجورهم وختفيض يوم العمل ساعة 

ل واحد منهم امسه على سجالت وضعت هلذه ومن أجل حتقيق هذا اهلدف دون ك...واحدة
الغاية،يف املتاجر أو يف مراكز االجتماعات اليت كانوا يترددون عليها ومجعوا مبالغ حمترمة 

ترمجة إلياس جورج لوفران، [". تساعدهم على الدفاع عن أنفسهم يف حال تعرضهم للمالحقات

 .]09، ص1980مرعي، 
  

موازاة مع التطور الصناعي  1871ور ابتداء من سنة أما يف أملانيا فالنشاط الثقايف تط
تكونت نقابات لعمال اختذت شكل فيدراليات مهن يف حني جند ) 1914-1870(حيث ما بني 

أ النقابات مل ترفض .م.بينما يف الو 1884أن النقابات يف فرنسا قد ظهرت بشكل رمسي سنة 
ركات النقابية يف فرنسا واجنلترا هياكل النظام االقتصادي القائم على عكس ما عرفته احل

 .1860سنة " فرسان العمل"فتشكلت نقابة عمالية حتت اسم 
  

مما سبق خنلص أن حركة العمال مرت يف تطورها بعدة مراحل، أدت يف النهاية إىل 
ظهور النقابة العمالية على مسرح احلياة االجتماعية، كقوة فاعلة يف اتمع، هلا أهدافه،وسائلها 

ا تسعى لتجسيدها يف الواقع، وميكن تقسيم مراحل تطور احلركة العمالية ونشأة وطموحا
  :النقابات إىل ثالث مراحل أساسية وفقا للمعيار القانوين

  

  :فترة منع إنشاء النقابات -1
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دامت هذه الفترة عدة قرون وهذا نتيجة للشك والريبة املوجه ضد هذه   
لكوا تعمل ضد مصاحل أرباب العمل ومع ظهور التنظيمات إضافة إىل رفضها يف حد ذاا 

الثورة الصناعية وتلك التغريات اليت صاحبتها من انتشار للمصانع، تغري أساليب وعالقات 
العمل، فقد كانت السيطرة االقتصادية ألرباب العمل وحىت على احلياة السياسية، فمثل هذه 

ة اليت كان هلا تأثري كبري على احلكومات، التنظيمات دد مصاحل الطبقة الرأمسالية، هذه األخري
فبدأت يف سن قوانني ملنع مثل هذه التكتالت، حيث اعترب نشاط العمال املتعلق بظروف العمل 

حيرم  1824-1799وعالقاته نشاط غري قانوين، بل وصل األمر إىل جترميه مثال قانون التكتالت 
سنة " Loi de Chapelier"لوشابوليي  تشكيلها يف اجنلترا، أما يف فرنسا فقد صدر قانون

.        مينع تشكيل النقابات على اعتبار أا ال تتماشى مع النظام االجتماعي السائد آنذاك 1791
[Frederic Delacourt, 2001, P :183] .  

  

  : التطور حنو االعتراف القانوين -2

يف  1826لعمالية سنة قد متت أوىل احملاوالت للرفع من احلظر القانوين على التكتالت ا  
احتاد تضامن النقابات، أما يف فرنسا قد " روبرت أوين"1اجنلترا، وسرعان ما تكون بفضل 

  .حبرية تكوين اجلمعيات 1848مسحت احلكومة سنة 
  :االعتراف الرمسي -3

عدة حماوالت ومحالت من أجل االعتراف القانوين والرمسي باحلق  19قمتت يف اية 
2يف فرنسا بتأثري من  النقايب، قد مت مثال

Wacdek Rousseau  التصويت باالجياب على هذا احلق
  .]09، ص1957، ماي  8حممد مزايل، العدد[ 1884مارس  21يف 

وإذا كان هذا هو شأن احلركة النقابية يف بداية نشأا فإن الكثري من الباحثني واملهتمني 
  .أةبدراستها، انتهجوا اجتاهات خمتلفة يف تفسري هذه النش

                                                
 ، قام بإصالحNew Lanark: اصالحي واشتراكي بریطاني، مالك لمصنع نسیج بـ): 1858- 1771(روبرت أوین  - 1

 .ناجح عن طریق تطبیق برنامج یغیر من وضعیة العمال الصعبة في ذلك الوقت، اعتمد على نظرة إنسانیة اتجاه العمال
2 - Waldek Rousseau )1846 -1904 ( الذي  1884سیاسي وقانوني فرنسي أصدر قانون الجمعیات المھنیة سنة

 .أدى إلى إنشاء وتكوین النقابات المالیة
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النظرية االجتماعية املهتمة  Michel Crozierويف هذا السياق قسم ميشال كروزييه 
 ترمجة حسني حيدر جورج فريدمان وبيار نافيل،[:بالنشاط النقايب إىل مخس نظريات أساسية هي

  .]242- 217،ص ص1985

  :وجهة نظر وراثية -1

اتمع، فترى هذه النظرية تنطلق من أصل ونشأة احلركة العمالية واملوقع الذي متثله يف   
أنه يوجد أفراد استثنائيني استطاعوا مجع العمال حوهلم مستغلني تلك الظروف اليت كان يعيشها 
هؤالء، يف حني الفكرة الثانية واليت تندرج يف نفس السياق يعود فيها الفضل للماركسيني حيث 

لتكنولوجيا وما كان هلا من دور يرى هؤالء أن وجود التنظيمات العمالية قد تزامن مع انتشار ا
يف حتمية التحرك العمايل، باعتبار أن اآللة تعترب خطر على العمال ودد مستقبلهم وتنبؤهم 

  .بالبطالة
  

  :وجهة نظر وظيفية -2

تركز على الناحية الوظيفية للنقابات من خالل دراسة الوظائف املنوطة ا، أي االهتمام   
  ة العمالية واملرتبطة بصفة مباشرة مع الواقع االجتماعي الذي تعيشه بالوظائف اليت تقوم ا النقاب

الطبقة العامة، وتركز بصفة خاصة بعد دراسة املفاوضات اجلماعية وكيفية إدارة االتفاقيات 
  .اجلماعية

  

  :وجهة نظر بنيوية -3

ظيمية تعتمد يف دراسة النقابات العمالية على البنية الداخلية هلا أي دراسة الناحية التن  
كبناء اجتماعي متميز له خصائص حمددة تساعدها على العمل بصفة مستمرة ومستقرة، وهم 

  .يف هذا يركزون على الناحية البريوقراطية للنقابات العمالية
  :وجهة نظر إيديولوجية -4
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ترى بأن احملرك األساسي للنقابات العمالية هي اإليديولوجية املتبناة من طرف هذه   
  .عمل وفقا هلا وتسعى إىل حتقيق أفكارها ومبادئها بناء عليهااألخرية واليت ت

  :وجهة نظر تغيريية -5

وهي ال تعترب النقابة العمالية وحدة يف البناء اإلجتماعي الكلي للمجتمع وإمنا تعتربها   
  عامال مهما يف إحداث عملية تغيري اتمع الذي توجد فيه

  . اهتمت بتفسري نشأة النقابات العماليةوفيما يلي تقسيم مخاسي ملختلف النظريات اليت  
  .]206-193ص ص ،1998عبد اهللا حممد عبد الرمحن، اجلزء األول، [ :النظرية األخالقية للنقابة: أوال

يف أوروبا أين بدأ ظهور األفكار املثالية  م19ويرجع أصل هذه النظرية إىل القرن   
  .وفقا ألطر معنوية جديدة واالشتراكية، واليت يهدف إىل إعادة تشكيل اتمع،

وقد اهتمت هذه النظرية باملبادئ األخالقية والدينية كالعدل واملساواة حيث يرى   
أصحاا أن أصل نشأة النقابات العمالية يعود إىل األفكار االشتراكية املثالية واملسيحية اليت عمل 

  .سان سيمون، فورييه، برودون وغريهم: على نشرها كل من

  

فيلسوف اقتصادي فرنسي، تركزت أعماله على الفلسفة  ):1825-1760(يمونسان س  -1
  .الوضعية والعلوم االجتماعية، وهو واضع أسس املدرسة االشتراكية السانسيونية

  

فيلسوف واقتصادي فرنسي، إبن تاجر غين، عمل على حماولة  ):1837-1772(فورييه  -2
  .ية اليت تركز على نظام التعاونياتإعادة تشكيل اتمع بناء على األفكار املثال

  

  .اشتراكي فرنسي ):1865-1809(برودون جوزيف  -3
  

وقد دعت هذه النظرية بإعادة توزيع الثروة، وفقا للعادلة االجتماعية واملساواة اإلنسانية 
ولذلك فإن النقابات العمالية سوف تقوم بدور بارز يف حتقيق هذه األهداف، ألا أهم وسيلة 

على الالعدالة اليت نتجت عن تراكم الثروة لدى بعض األفراد وهم مالكي وسائل  للقضاء
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اإلنتاج واتسعت الفجوة بني الرأمساليني الذين يزيدون غنا باستغالهلم للعمال، والطبقة العاملة 
تزيد فقرا، لذلك كان من الضروري تشكيل نقابات عمالية بغية إعادة توزيع الثروة بصفة 

ع أفراد اتمع وعليه فإن العدل كأساس لتكوين النقابات العمالية ميثل حصن يف عادلة بني مجي
  .مواجهة استغالل أرباب العمل

وإمجاال ميكن القول أن هذه النظرية اعتربت النقابة العمالية كوسيلة ضرورية ملواجهة 
ملنافسة الشديدة الظلم االجتماعي الواقع على العمال، والناتج عن الال عدل يف توزيع الثروة وا

  .بني العمال وأرباب العمل

غري أن هذه النظرية تعرضت لالنتقاد، وذلك لعدم انطالقها من اتمع حبد ذاته، وإمنا 
اعتمدت على أفكار وتصورات نظرية مثالية مبنية على العدل واملساواة يف توزيع الثروة 

  .كون وليس مما هو كائن حقيقةوتصورات معنوية أخرى غري واقعية، أي انطلقت مما جيب أن ي
لذلك فإن هذه النظرية ركزت على جوانب ال ميكن اإلمجاع حوهلا من قبل مجيع األفراد يف 
اتمع، خاصة مع انتشار أفكار أخرى كاحلرية الفردية والدميقراطية، إضافة إىل وجود بدائل 

  ملطلبية والثورية، اليت تسعى كل أكثر علمية من الناحية الواقعية واملعيشية كالنقابات العمالية ا
منها إىل حتقيق نتائج ملموسة ألعضائها وفقا ألساليبها اخلاصة، فهذه النظرية كانت ضد 
النقابات الثورية واملطلبية وعملت على مواجهتها من خالل أفكارها وتصوراا، ذلك أنه 

اتمع وفقها  وتأسيس  اعتربت من خالل العدل واملساواة والقيم الدينية أخرى إذا مت بناء
النقابات العمالية تبعا هلا سوف تكون حصن يف مواجهة أرباب العمل والنقابات العمالية 

  .الثورية واملطلبية وهذا ليس واقعيا
  

   ]212-207،ص ص1972عبد الباسط حممد حسن،[نشأة النقابة العمالية يف تفسري السيكولوجيةالنظرية :ثانيا

أبرز من ميثل هذه النظرية، وتنطلق  Frank Tannenbaumو  Selig Perlmanيعترب كل من    
من اجلانب النفسي واالجتماعي للعامل وتعترب املطالب املادية واالقتصادية املتعلقة باألجور 

  .وظروف العمل هامشية مقارنة بتلك املرتبطة بنفسية العامل
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تشكلت كرد فعل نفسي متعلق فهي تقوم على مسلمتني األوىل تعترب أن النقابة العمالية   
بندرة مناصب العمل، إنطالقا من فكرة ترى وجود بعدين داخلي متعلق بالعامل، ذلك أنه 

يشعر بأنه ال يستطيع االستفادة من الفرص االقتصادية اليت توجد خارج نطاق العمل، باإلضافة 
مبدأ املنافسة، أما البعد  إىل أن بطبيعته ال مييل إىل املغامرة بتغيري منصب عمله يف عامل يسوده

الثاين اخلارجي هو وجود الندرة يف جمال العمل، نتيجة الخنفاض الطلب على قوة العمل يف 
سوق العمالة، ومدام هناك عرض أكرب من الطلب فإن العامل خياف من البطالة اذن فهو يهدف 

  .فقط إىل احلفاظ على منصب عمله

ية العامل وتعترب أن النقابة العمالية هي مجاعة حتقق أما املسلمة الثانية متعلقة أيضا بنفس
حاجات إجتماعية ونفسية للعامل، فهي تشعره باألمان والثقة وتكسبه وصفا اجتماعيا    

  .معترفا به

إذن حسب هذا االجتاه فإن تكتل العمال ضمن نقابات، كان اهلدف من وراءه هو   
  كذلك وسيلة جتعل العمال يشعرون بالراحة محاية  منصب العمل ضد خطر الندرة واملنافسة، و

واألمان ضمن مجاعة حتقق حاجام االجتماعية وال ينتظر منها حتقيق املطالب العمالية املادية 
  .واالقتصادية فهذه األخرية تعترب هامشية مقارنة بتلك املتعلقة باحلفاظ على منصب العمل

العمال يطمحون للحفاظ على فقد وجهت هلذه النظرية عدة انتقادات، فصحيح أن   
مناصب عملهم والدفاع عنها ضد الندرة واملنافسة والبحث عن مجاعة تشعرهم باألمان وحتقق 

حاجام االجتماعية ضمن نظام املصنع الذي ميتاز بالعالقات الفردية واملصاحل اخلاصة، لكن 
جور وظروف العمل هذا اليعين أن العمال اليبحثون عن مصاحلهم االقتصادية املتعلقة باأل

املختلفة فهي جانب مهم ومؤثر على حيام، كذلك هناك طموح كبري يصل إىل اجلانب 
السياسي من خالل النقابات العمالية إذن ال ميكن أحنصر نشأة النقابة العمالية يف اجلانب النفسي 

 واالج

  .واملادي للعمال يمتاعي و إغفال اجلانب االقتصاد
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  ]214-212: ، ص ص1972عبد الباسط حممد حسن، [ : االقتصاديةنظرية املضامني: ثالثا

تنطلق يف تفسري  1بياتريس وسيدين ويب: هذه النظرية بريطانية املنشأ، من أهم ممثليها  
نشأة النقابات العمالية من بدايات العمل الصناعي وكيفية القضاء على النظام الطائفي األمر 

ديدة أدت إىل ظهور فجوة بني العامل ورب الذي أدى إىل خلق ظروف وشروط عمل ج
العمل، هذا األخري الذي فرض شروطه على العامل الذي مل جيد أمامه سوى القبول ا والعمل 

  .وفقها
    

غري أن هذا الوضع مل يستمر طويال نتيجة للويب لدى العمال وإميام بضرورة التكتل 
تصادية وقد مت التركيز على مطالب من أجل ضمان شروط أفضل للعمل وحتقيق مصاحلهم االق

  ...األجور، مدة العمل، الظروف الفيزيقية للعمل، الضمان االجتماعي: معينة منها

فتعترب هذه النظرية أن العامل إنسان حتركه مصاحله االقتصادية املباشرة، ومن ناحية 
السلطة أخرى يهتم بوضعه اإلجتماعي، إذ جيد نفسه عاجز أمام رب العمل الذي يتمتع ب

ومركز اقتصادي مهم، ويضاف إىل ذلك أن العامل جيد نفسه يف منافسة شديدة مع زمالءه 
  .وجمربا على القبول بأي شروط يفرضها صاحب العمل

إذن وجدت النقابة العمالية للتخفيض من النتائج السلبية للمنافسة ولتحسني ظروف 
م تعمل النقابة على حتقيق هدفني وشروط العمل، إذن فهي وسيلة للحصول على القوة، فحسبه

أساسني، األول متعلق بشروط العمل وضرورة حتسينها والثاين يتعلق بشروط االستخدام داخل 
  .كل صناعة ومهنة هذا لتخفيض املنافسة بني العمال

ويف سعيها لتخفيض هذه املطالب حددت هذه النظرية جمموعة من الوسائل ميكن إمجاهلا 
  :فيمايلي

  لضمان املتبادل وذلك عن طريق وضع صندوق لتعويض العمال أثناء اإلضرابات؛طريقة ا - أ
  

                                                
سیاسي واقتصادي بریطاني متأثر باألفكار االشتراكیة مؤسس الجمعیة النقابیة ) 1947-1859(سیدني ویب  - 1
على نشر ) 1943-1858(، وعمل كذلك مع زوجتھ بیاتریس ویب )1915(، عمل على رأس حزب العمل )1889(

 .األفكار االشتراكیة في المملكة البریطانیة
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  املفاوضة اجلماعية مع أرباب العمل، للوصول إىل ما يرضي الطرفني؛ -ب
  

  .الضغط على احلكومات فيما خيص تشريعات العمل لضمان حقوق العمال -ج
  

العمالية، فقد اهتمت باجلوانب  تعترب هذه النظرية من التناوالت املهمة يف دراسة النقابة  
املطلبية املتعلقة بشروط وظروف العمل، ولكن أغفلت جوانب أخرى م العامل وتؤثر على 

مصاحله، منها اجلوانب االجتماعية والنفسية والسياسية، لذلك هذه النظرية جتد نفسها متناقضة 
ألخري حيمل يف طياته عدة على الواقع يف بعض جوانبه وتتلقى صعوبة يف التعامل معه، هذا ا

  تناقضات واملتمثلة يف اختالف تطلعات وطموحات األفراد، فهناك عمال يطمحون إىل أكثر من 
  

حتسني األجور وظروف العمل بل إىل وضع معترف به يف املنشأة، إىل مجاعة تشارك معه وتليب 
  ..حاجاته النفسية إخل

  العمالية النظرية الثورية يف تفسري نشأة النقابة: رابعا

ميكن تقسيمها إىل قسمني األول تفاؤيل يرى يف النقابة وسيلة فعالة يف نصرة   
العمال،والثاين تشاؤمي يعتقد مبحدودية دور النقابة وعدم قدرا على حتقيق مصاحل العمال 

  .بصفة جدية وفعالة
  

  :االجتاه التفاؤيل -1

ركة النقابية العمالية عند املمثل الرئيسي هلذه النظرية، فاحل 1يعترب كارل ماركس   
ماركس ارتبط ظهورها بتطور قوى اإلنتاج ومطالب العمال، وكانت نضاالم وليدة 

االستغالل الرأمسايل حيث تشكلت عالقات إنتاجية  متناقضة، وذلك النقسام اتمع إىل 
الكة لقوة طبقتني، طبقة مالكة لوسائل اإلنتاج تعرف بالطبقة الرأمسالية الربجوازية، وطبقة م

العمل واليت تعرف بالطبقة الربوليتارية، هذه األخرية تقوم ببيع قوة عملها إىل رب العمل مقابل 
  .أجر زهيد ال يكفي لتجديد طاقاا ليوم عمل جديد

                                                
جل سیاسي ألماني من عائلة برجوازیة، لھ نظرة تغییریة مبنیة فیلسوف إقتصادي ور) 1919-1883(كارل ماركس  - 1

  .على المادیة التاریخیة والجدلیة المادیة أھم مؤلفاتھ كتاب رأس المال والبیان الشیوعي
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أن تصوره للدور املطليب للنقابة العمالية يربطه مع تطور الرأمسالية واستغالهلا للطبقة 
وضوعي لوجود النقابات، هذا الوجود الذي ال جيب أن يقتصر العاملة ويرى فيها السبب امل

على املطالب االقتصادية املتمثلة يف حتسني األجور وظروف العمل، بل أن تتخطاها إىل املطالب 
السياسية، ألن مالكي وسائل اإلنتاج وبتحالف مع الدولة يسعون إىل التكتل بغرض فرض 

وانني ضد مصاحل هؤالء كتكسري اإلضرابات وعدم الرفع يف إرادم على العمال واملطالبة بتبين ق
أمام هذا التحالف تدرك الطبقة العاملة ضرورة إمتالكها للسلطة السياسية ال سيما .... األجور

  .أا القوة الرئيسية يف اتمع، فالقضايا السياسية تتحكم يف حيام

لنقابية انطالقا من دون شك أن ماركس قد جنح يف وضع تصور نظري للممارسة ا
يف أوروبا، حيث ظل الصراع الطبقي احملرك الرئيسي  19الواقع املادي للرأمسالية خالل القرن 

للحركات العمالية، وأن تعاظم الطبقة العاملة مسح هلا بفرض وجودها على املستويني 
  .االقتصادي والسياسي

تيجة إلغفاله بعض اجلوانب ورغم ذلك يعترب هذا التناول أحادي النظرة رغم أمهيته، ن  
اليت قد يكون هلا دور هام يف نشأة النقابات وتطورها مثال البعد النفسي واالجتماعي واختالف 

  .تطلعات األفراد، باإلضافة إىل تطور النظام الرأمسايل واهتمامه باجلانب اإلنساين يف العمل

  :التشاؤمي اهاالجت -2

يف االجتاه املعاكس، فتعترب أن النشاط النقايب أقل هذه النظرية هي استمرار لسابقتها ألا   
  1فعالية يف حتقيق مطالب العمال وكذلك بالنسبة للناحية التعبريية يف اتمع، ويعترب كل من لنني

  .من أبرز املمثلني هلذا االجتاه 2وروبرت ميتشلز
  

  :لينني -أ
  

                                                
 .رجل سیاسة ومنظر ثوري روسي) 1924-1870(لینین  - 1
ماني، أھم مؤلفاتھ األحزاب السیاسیة عالم اجتماع واقتصادي إیطالي من أصل أل) 1936-1876(روبرت میتشلز  - 2

1911.  
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مالية كما مل يعتقد حبتمية انطلق من فكرة عدم حتمية التلقائية يف تشكيل النقابات الع  
بأن الكفاح "ثورة النقابات باعتمادها على اجلانب االقتصادي والسياسي وهو يف ذلك يرى 

وحده للنقابات لن حيقق تغيريا ذا بال وأن قصارى ما ميكن أن تصل إليه النقابات بكفاحها 
عندما يأيت و -قوة العمل-االقتصادي هو أن حتسن قليال من ظروف بيع العمال سلعتهم 

االنكماش االقتصادي تصبح النقابات العمالية عقيمة وثانيا أن الكفاح السياسي والثوري جيب 
أن يكون له مكان، بل أولوية يف عمل النقابات مع االحتفاظ بالنشاط االقتصادي وتسخريه 

  ].161دون تاريخ، ص : مجال البنا".[خلدمة قضية الثورة
  

لنقابات العمالية لن يتحقق إال إذا مت تأطري إيديولوجي ومن ذلك فهو يعتقد أن جناح ا
واإلشراف السياسي للدولة، إذن جيب أن تتبىن النقابات أفكار سياسية وتعمل على حتقيقها 

  .واقعيا مع وجود مراقبة للدولة هلا، مبعىن وجود جهة تعمل على نشر الفكر االشتراكي

القيادات احلزبية واجلماهري العمالية وذا تصبح النقابات العمالية حلقة وصل بني 
وهو كل ما تستطيع النقابة العمالية حتقيقه " وعي النقابة العمالية"فنالحظ أن لينني قد ميز بني

وهو ما توفر عن طريق املفكرين الثوريني ونقطة االلتقاء بينهما " الوعي االشتراكي"بنفسها وبني
  ".احلزب السياسي"هو

لينني ترى ضرورة وجود فئة طالئعية تقوم بتحمل مسؤولية ومنه خنلص إىل أن فكرة 
نشر املبادئ واألفكار االشتراكية ومراقبتها، وأن النقابات العمالية ما هي إال وسيلة من أجل 

  .هذا التأطري

إذن هو أغفل العديد من اجلوانب اليت تم ا النقابات العمالية، منها االقتصادية  
اإلضافة أنه ليس بالضرورة أن النقابات العمالية تتبىن أفكار سياسية واالجتماعية والنفسية، ب

  .وتكون مراقبة من طرف الدولة ألنه أحيانا يكون هناك تعارض بني سياستهما ومصاحلهما

 : روبرت ميشلز .1
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إن حتليله للنقابات استقاه من دراسته لألحزاب السياسية، فهو يقدم نظرة داخلية عن 
  .تبنية ووظائف النقابا

  

فيعتقد أن النقابات العمالية لن تبق على سعيها يف حتقيق مكاسب للعمال والدفاع عن 
مصاحلهم، وإمنا ستصبح منشآت بريوقراطية تتحكم فيها األقلية املنتخبة القيادية، وتعمل هذه 

األخرية على حتقيق مصاحلها وفوائدها واحملافظة على مكاسبها الذاتية كاملنصب القيادي 
  .إخل...ة االجتماعيةواملكان

  
ومن هذا صاغ قانونه املعروف بالقانون احلديدي لألوليجاركية والذي يتضمن األفكار 

  .] 190-185صص ،1994عبد اهللا حممد عبد الرمحان،[ :التالية
  

  اتساع تنظيمات العمال وبالتايل عدم متكنهم من املشاركة يف مناقشة القرارات واختاذها  - أ

  ت إىل أقلية حاكمة وأغلبية حمكومة؛انقسام النقابا -ب

  امليل حنو التنظيم البريوقراطي ومركزية القرار؛ -ج

  االختالف الوظيفي يؤدي إىل اختالف اجتماعي وحىت إيديولوجي؛ - د

التخصص واملعرفة التامة جبميع اجلوانب اليت متكن الرئيس من إدارة التنظيم النقايب، األمر  -ه
  .ال، مما يؤدي إىل إعادة انتخاب نفس األعضاء  يف نفس املناصبالذي ال يتوفر جلميع العم

  

ويعترب ميشلز أن عدم وجود الدميقراطية الداخلية سوف يكون هلا تأثري على آمال 
العمال ومدى سعيهم لتحقيقها، باإلضافة إىل أن األقلية احلاكمة مع مرور الوقت سوف تتخلى 

صبح أداة لتكريس الرأمسالية ألا سوف تعمل على عن دورها يف الدفاع عن مصاحل العمال، لت
  .حتقيق مصاحلها اخلاصة واحلفاظ عن مناصبها

  

مما سبق خنلص إىل أن أفكار ميشلز مقبولة واقعيا، ولكنه أغفل بعض اجلوانب كتغيري 
القادة ألفكارهم، باإلضافة إىل أن االنقسام االجتماعي يؤدي إىل اخنفاض الوعي العمايل 

  .ما أغفل فكرة التثقيف العمايل اليت تقرب الفجوة بني العمال والقيادات النقابية الطبقي، ك
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  :النظرية السياسية: خامسا

تعترب هذه النظرية أن النقابة العمالية هي أداة احلكم يف اتمع، وأن هذا األخري سيكون 
مبعىن أن هذا االجتاه حمصلة للعمل والنشاط النقايب بالتركيز على جانبيه السياسي والقانوين، 

  .يعتقد حبتمية سيطرة النقابة على اتمع ككل
هي يف هذا تسعى إىل السيطرة علي الصناعة من خالل سيطرا على وسائل اإلنتاج 

وتوزيع املنتجات، وتعتقد أن الوسائل الفعالة يف حتقيق األهداف هي اإلضراب، العنف، العمل 
ريية ترفض الواقع القائم مبعىن النظام السائد الذي يسيطر ، فنالحظ أن وسائلها تغي...املباشر

عليه الرأمساليني، وتسعى لتجسيد جمتمع عمايل احتكاري، إذن هدفها هو تغيري بناء اتمع 
  .وعالقاته

  

  :غري أن هذه النظرية تعترب ثورية فوضوية، ال ميكن جتسيدها واقعيا لعدة اعتبارات منها
  

ت من الوسائل الوحيدة والفعالة يف حتقيق املطالب العمالية أن العنف واإلضرابات ليس
لذلك عدم طموح العمال إىل احلكم أو إىل حكم أنفسهم بأنفسهم، كذلك هناك سبب مهم 

هو عدم قدرة العمال على التحكم يف الصناعة لقلة خربم وكفاءم يف اإلدارة والتنظيم 
دم القدرة على إنشاء عالقات عمل تكون وأسباب أخرى ال تسمح بتغيري بناء اتمع وع

  .احتكارا للعمال
  

يتضح من العرض السابق أنه ليس هناك نظرية واحدة يف تفسري نشأة النقابات العمالية   
ومنوها يف خمتلف اتمعات، وهذا أمر طبيعي نتيجة الختالف أمناط التنظيم النقايب، فظهور كل 

متغرياا وظروفها، فمدى تطور اتمع وعالقاته املختلفة منط كان متعلق بفترة زمنية معينة بكل 
كذلك ظروف وأوضاع العمال تباينت من بلد إىل آخر، فاختالف األوضاع االجتماعية 

االقتصادية والسياسية وغريها هذا سيؤثر حتما على نشأة النقابات العمالية ألا وحدة من 
  .اتمع
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إىل تعدد العوامل اليت تؤدي إىل نشأة النقابات  وهذا التنوع أيضا يف التفسري يرجع  
العمالية فهي تتكون نتيجة لعوامل اقتصادية اجتماعية، نفسية، سياسية وتكنولوجية، وتعمل 

  .على إشباع جمموعة خمتلفة من االحتياجات لألفراد املمثلة هلم
 التكاملي إذن من أجل التفسري الشامل لنشأة النقابات العمالية، جيب األخذ بالتفسري

فنربط قيام النقابات العمالية منوها وبقائها وبني ما تؤديه من وظائف وما حتققه من غايات 
  .وأهداف

بعد إعطاء حملة عن االجتاهات النظرية يف تفسري نشأة النقابات العمالية، نتناول املبحث 
 .التايل تصنيف النقابات العمالية 
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  ماليةتصنيف النقابات الع:  املبحث الثالث 

إن تطور احلركة العمالية أدى إىل ظهور أمناط خمتلفة من التنظيمات النقابية ، لكل منها 
أسلوب خاص يف العمل ويف حل املشاكل العمالية ، مما نتج عنه تصنيفات خمتلفة سندرجها 

  .العمل االجتماعي والسياسة النقابية  :وفق معيارين أساسيني مها 
  
  
  

  :العمل االجتماعي  تصنيف على أساس -1

  :التقسيم التقليدي  :1-1

  :وعلى أساسه توجد نوعني من النقابات
  

  : النقابات احلرفية   - أ

عن جتمع تنظيمي لكافة العاملني الذين ينتمون حلرفة واحدة بغض النظر عن  عبارة        
احلق يف وعلى هذا األساس ، كان مثال للبنائني . املنشآت أو الصناعات اليت ينتمون إليها 

تكوين نقابة خاصة م ، متثلهم وال منثل غريهم من العمال الذين يعملون معهم يف نفس 
املنشأة، ويعكس هذا النمط من النقابات وضع احلركة العمالية يف بداية تكوينها ، فيعترب من 

على  أقدم أشكال التنظيم النقايب ، فقد ظهر يف إجنلترا أعقاب الثورة الصناعية ، وظل مسيطرا
  النقابات الربيطانية حىت منتصف القرن التاسع عشر 

هذا اليعين غياب هذا التشكيل حبسب املهنة اآلن، ولكن يؤخذ على هذا األخري أنه 
يضعف موقف النقابات الفرعية يف تفاوضها مع اإلدارة ، ألن هذه األخرية ستجد نفسها يف 

  .صاحل أحيانا مما يفقدها اجلانب التأثريي مواجهة جمموعة من النقابات الفرعية املتعارضة امل
  . ] 328، ص  2007حنفي عبد الغفار ، [ 
  

  :النقابات الصناعية   - ب
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هي اليت تشمل كل العمال الذين ينتمون إىل منشأة معينة ، أو صناعة معينة بغض النظر       
التكوين يشمل فهذا .أي أساس التكوين هنا هو االنتماء الصناعي .عن املهن اليت يقومون ا 

على مهن غري متجانسة مثال نقابات العاملني يف الغزل والنسيج ، نقابة العاملني يف السكك 
  .إخل ...احلديدية 

  

إذن فهي نقابات مفتوحة أمام مجيع عمال القطاع الصناعي ، حيث تضم العمال املهرة    
  .ناعية وغري املهرة دون متييز ودون مراعاة تقسيم العمل داخل املنشأة الص

  

ويرجع ظهور هذا النمط من النقابات إىل انتشار الصناعة وظهور املصانع الكبرية ذي 
حجم اإلنتاج الكبري ، باإلضافة إىل الرغبة يف ضم العمال الغري فنيني إىل صفوف احلركة 

العمالية حىت يشكلوا قوة تواجه أرباب العمل ، فإذا كان هذا النمط ميكن العمال من حل 
، فإنه ال يسمح للنقابات بأن تضع برامج أكثر طموحا ، كالسعي لفرض إرادة  مشاكلهم

العمال بغض النظر عن الصناعة اليت ينتمون إليها على أرباب العمل ، وعدم االكتفاء باملطالبة 
  .برفع األجور وحتسني ظروف العمل إمنا تتعداها لطرح قضية مشاركة العمال يف إدارة العمل 

  

هذا التصنيف مل يعد يف ظل الظروف الراهنة قادر على استيعاب كافة  وبالرغم من أن
التنظيمات النقابية فالكثري منها أصبح ال يتبىن فكرة الدفاع عن عمال صناعة دون أخرى، وهذا 

ال يعين أن النقابات العمالية احلرفية والصناعية قد اختفت مع تغيري الظروف وتطور احلركات 
  .العمالية 

  :clegg  فتصني :1-2

  :قام بالتمييز بني مخسة مناذج للنقابات كاآليت     
   

وهي اليت تضم عماال يشتغلون يف صناعات متعددة ، أي أنه ميكن للعمال : النقابات العامة  - أ
  .الذين ينتمون إىل صناعات غري متجانسة االخنراط فيها 

 

اعة واحدة وهي تقابل وهي تشمل عماال ينتمون إىل صن: نقابات الصناعة الواحدة  -ب
  .النقابات الصناعية يف التصنيف التقليدي 
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هي تضم العمال الذين اكتسبوا مهارة معينة من خالل االنتقال من : نقابات العمال املهرة  -ج
  . درجة إىل درجة أعلى يف العمل 

 

ف عن وهي تضم العمال املهرة وغري املهرة ، وهي ال ختتل: نقابات احلرف االستثنائية  - د
  .النقابة احلرفية يف التصنيف التقليدي إال يف إمكانية اخنراط العمال الغري املهرة 

   .وتضم العمال القائمني باألعمال الكتابية واإلدارية والفنية : نقابات العمال الياقة البيضاء  -ه
  

اعتمد العمل االجتماعي كأساس للتصنيف ، أي نفس األساس " كلج"من الواضح أن 
  .اعتمد يف التصنيف التقليدي ولكن بتحديد وحتليل أكثر الذي 

  

ومع ذلك فإن إمكانية تعميم هذا التصنيف يصطدم بصعوبة كبرية ، ألن ليس كل 
التنظيمات النقابية يف العامل اختذت من تقسيم العمل االجتماعي أساسا لقيامها ، ويبدو ذلك 

كثري من النقابات بالدفاع عن عمال واضحا من خالل األهداف املسطرة ، حيث ال تكتفي ال
  .مهنة معينة دون أخرى 

  

ولكن يبقى تصنيف كلج يعكس توزيع فروع النقابات على املنشآت ، حيث تتطلب      
  عملية التنظيم والتمثيل أن يكون لعمال القطاعات املختلفة فروع نقابية خمتلفة ، دون أن 

، دون ترمجة جمموعة من األساتذة باركر وآخرون [ .حدة مينع هذا االختالف من االنتماء إىل نقابة وا

  .] 188تاريخ،ص
  

  :   تصنيف على أساس السياسة النقابية  -2

ونقصد بالسياسة النقابية هي اخلطة أو اإلستراتيجية املتبعة واليت تنتهجها النقابة من أجل        
  .طر مرجعية معينة ووسائل حمددة حتقيق مطالب العمال املادية منها واملعنوية ، اعتمادا على أ

  :وعلى هذا األساس منيز بني ثالث أنواع            
  

  :    النقابة اإلصالحية  :2-1
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يتركز هدفها حول حتسني ظروف العمل كالتخفيف من ساعات العمل ورفع األجور 
ول ووضع نظام للضمان االجتماعي، دون رفضها للنظام االقتصادي والسياسي القائم بل حتا

إذن فهي تعترف بوجود النظام الرأمسايل وحتمية التعامل معه ، فاملبدأ . التكيف والتعامل معه
األساسي الذي تعمل به هو عدم الدخول يف صراع مع هذا النظام ومواجهته مباشرة ، وإمنا 

صاحلهم تركز على االهتمام بالناحية املطلبية املتعلقة بالنواحي املهنية واالجتماعية للعمال أو مب
املعنوية واملادية، مستعينة يف ذلك بالوسائل السلمية خاصة املفاوضة اجلماعية اليت تعمل إىل 

  .إيصاهلا إىل اتفاقية مجاعية 
  

اليت تركز على ضرورة  «وهناك من يطلق على هذا النوع من النقابة بالنقابة املراقبة      
نية ، أو الناحية االجتماعية ، وهي يف هذا مراقبة املشروع ، سواء من الناحية التنظيمية التق

 ». تعتمد إما على املشاركة العمالية يف اإلدارة ويف اختاذ القرارات ويف وضع أهداف املشروع 
  . ] 342-332صص  ،1985ترمجة حسني حيدر،جورج فريدمان وبيار نافيل، [
  

ة النظر يف البناء وعلى هذا األساس فإن هذا النمط من النقابات ال حيمل فكرة إعاد    
االجتماعي  وإمنا يكتفي حبل املشاكل اليت تواجه العمال وذلك دون إعطاء املطالب العمالية 
  شكل املشروع الثوري ،واألسلوب الذي تأخذ به هو احلوار مع أرباب العمل ، الذي ينتهي 

  
 الغالب يتنازل كل باتفاقية مجاعية ، هذه األخرية ال جتعل أي منها حيوز انتصار كامل ، ألنه يف

  .طرف عن مواقفه الصلبة ليفسح اال للحلول الوسطى 
  

ومن بني أهم الدول اليت عرفت هذا النوع من النقابة هي إجنلترا ، حيث جند أنه تشكل       
نقابات مهن ، حاولت منع العمال غري املؤهلني احلصول  1890-1848فيها يف الفترة مابني 

ؤهلني ، وكانت ال تعارض وجود النظام القائم ، وإمنا عملت على على مناصب العمال امل
  . حتقيق مكاسب للعمال 

    

  :  النقابة الثورية  :2-2  
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إن الظروف الصعبة اليت كانت تعيشها الطبقة العمالية ، من سوء ظروف العمل            
هذا الضعف أمام  ساعة يف اليوم ، 17واخنفاض األجور وطول مدة العمل اليت كانت تتعدى 

  .طبقة مالكي وسائل اإلنتاج،يدفعها للشكوى ضد النظام الذي ال يضع املنتج يف موقعه احلقيقي
  

هلذا كانت النقابات تبحث جبدية على حتسني مصري الطبقة العاملة اآلخذة يف االتساع          
السيطرة فيها  وذلك يف إطار جمتمع جديد، جمتمع تغري فيه عالقات العمل ونعمل على جعل

  .للعمال من خالل وسائل اإلنتاج 
  

إذن فهي تقوم على مبدأ مهم، وهو رفض النظام القائم الذي تسيطر عليه الطبقة 
الربجوازية وتسعى إىل تغيريه، ألا ترى أن جل ما يوجد يف اتمع من مشاكل هي وليدة 

  النظام الرأمسايل القائم 
  

إىل ضعف الطبقة العاملة، هذا جيعل النشاط النقايب ذو فالصراع بني الطبقتني باإلضافة 
طابع ثوري، ال يكتفي بتحسني ظروف العمل وإمنا يتعداها للسعي إىل إقامة عالقات صناعية ال 

   .تكون فيها السيطرة ألرباب العمل، إذن غايتها تغيري البناء االجتماعي ككل
  

حاوري ال جيدي نفعا ،ولذلك فإنه هذه النقابات أن أسلوب التعامل التفاوضي الت وترى
من الضروري القضاء عليه ، وهذا لن يأيت إال باإلضرابات والعنف وانتهاج كل السبل اليت 

  .تعجل بالقضاء عليه
وهناك من يصطلح على هذا النوع من النقابية بالنقابية املعارضة ، ففي سبيل سعيها        

يل عالقات وأسباب عمل وإنتاج جديدة تكون للسيطرة على وسائل اإلنتاج بغية إعادة تشك
فيها السيطرة للعمال ، تنتهج كل األساليب وتستعمل جل الوسائل ذات الطابع الثوري ، كما 

أا منفصلة عن األحزاب السياسية ، ألا تعتربها جهة تسعى للسيطرة عليها خدمة للنظام 
  .القائم ومصاحلها اخلاصة 

  

رفت هذا النمط هي فرنسا ، فالعمل الثوري للنقابات يف ومن أهم الدول اليت ع     
فرنسا،جتلى يف سعيها وتصورها أن إختاد حلول للطبقة العاملة ال يكون إال بتغيري النظام 

  .   االقتصادي، االجتماعي والسياسي السائد 
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  :النقابة املشاركة يف السلطة :3-2

سالح اإلضراب ، فليس هنا جمال للمعارضة هي نقابات خمتلفة، ال تفاوض وال تلجأ إىل        
وإن أهم النقابات اليت تتبىن . مادام مشاركتها يف اجلهود املبذولة للتنمية وتنظيم اإلنتاج ممكنة

  .هذا النمط هي النقابات السفياتية سابقا والنقابية األملانية 
  

تقوم بدور اليت  »جمالس العمال  «فالدول اليت تبنت هذا التشكيل أوجدت ما يسمى 
املسري من أجل حتقيق التوازن يف املنشأة، ألنه رغم مسامهة العمال يف اإلدارة والتنظيم فهم 

، من أجل حتقيق ) كما كان احلال يف دول اإلحتاد السوفيايت سابقا(مقيدون مثال مبدة املخطط 
ه بطرح فهي ال تسمح ل. أهدافهم فنتائج املخطط ال تنعكس على العمال بالسرعة املرغوبة

بعض مشاكله أو املطالبة باحلصول على مكتسيات أخرى، إذن أوجدوا جمالس العمال كهامش 
  .يستطيعون بواسطته تلبية مطالبه

ويوجد هذا النمط من التشكيل يف دول اإلحتاد السوفيايت سابقا واليت تتميز بارتباطها 
إذن هذه .األخرى مثل أملانيا باحلزب الشيوعي املعرب واملدافع عن تطلعات العمال وبعض الدول 

النقابات خمتلفة فدورها كبري على مستوى املنشآت فال تكتفي باملراقبة وإمنا تتعدى إىل املشاركة 
يف اختاذ القرارات أخذ عليها أن جانبها املطليب حمدود كوا مرتبطة بالتنظيم ، وال تسمح 

ال كوسيلة للتقليص يف الفجوة للعمال بالترقي مبطالبهم وطموحام، فأوجدت جمالس العم
  .فتقوم بدور املسري ، أما النقابة تقوم إىل جانبه بدورها املطليب 

  

  :بناءا على ما سبق ميكننا تصنيف النقابات العمالية املوجودة اآلن وفق إلستراتيجيتها إىل       
  

عن عالقات صناعية  واليت تبحث فغي التعبري يف بناء اتمع ككل وتبحث: النقابة املعارضة  - أ
تكون السيطرة فيها للعمال وهي تركز على ظروف العمال االقتصادية واالجتماعية وتعتمد 

  CGT. 1على اإلضراب العام وأبرز من ميثل هذا االجتاه النقابة الفرنسية 

وتبحث قبل كل شيء عن إصالح وحتسني شروط احلياة والعمل للعمال : النقابة املراقبة  -ب
 .سعى إىل تغيري اتمع ، وأبرز ممثليها النقابات الربيطانية و األمريكية ككل وال ت

                                                
1 - CGT  : جاءت بعد مؤتمر لموج 1895الكنفدرالیة العامة للعمل ، وھي أول نقابة تكونت في فرنسا ، سنة ، 

Limoges  
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وهي اليت تبحث عن املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة بالعمال : النقابات املشاركة  -ج
 .والعمال وبالتايل االهتمام بالنواحي االجتماعية للعمالية وأبرز ممثليها النقابية األملانية 

  . رفنا على تصنيفات املختلفة للنقابات العمالية نتناول فيما يلي مهامهابعد تع    

  مهام النقابات العمالية: املبحث الرابع 

كانت النقابات العمالية يف املراحل األوىل من نشأا تنحصر مهمتها يف الضغط على           
 وقت كان سوق أرباب العمل ، من أجل احملافظة على األجور وحتسني ظروف العمل، يف

، مما أدى إىل قبوهلم للعمل وفق أي  )زيادة يف عرض قوة العمل (العمل يعاين من اختالل 
  .شرط مع استغالل كبري لرب العمل هلم

  

إذن املهمة الرئيسية أو املطلب األول هلا كان العمل على رفع األجور،وهذا ما عرب عنه 
  .»  رفع األجر إىل أقصى حد ممكنالنقابة العمالية منظمة تسعى إىل« DUNLOPدنلوب

[Xavier Greffe ,Jacques Mairesse ,Jean Louis Reiffers,1990,P1285.]                          
             

غري أن الدراسة العلمية ملهام النقابة ، أثبتت أن مساعيها ال تنحصر يف الدفاع عن املصاحل        
تتعداها إىل تلبية حاجات أخرى تطورت مع عالقات العمل وبناء  االقتصادية فقط للعمال ، بل

  .اتمع
  

  :االقتصادية املادية  املهمة -1

يف املرحلة املبكرة من تطور الطبقة العمالية ، مل تكن مباشرم للعمل ختضع لضوابط          
  ...حمددة فيما خبص امتداد ساعات العمل ، األجور، ظروف العمل 

طبيعي ضمن ذلك الواقع الذي سيطر فيه أرباب العمل وقاموا باستغالل العمال إىل فكان من ال
أقصى حد ،أن يتركز نشاط احلركة العمالية على املطالب االقتصادية واملادية اخلاصة باألجر ، 

املنح العائلية بالظروف األمنية والصحية للعمال ضمن البيئة املباشرة ، دوام العمل ، احلق يف 
  ... املدفوعة،األجرالعطل 
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فالعامل االقتصادي لعب دور هام يف جتميع العمال واحتادهم ضمن نقابات للدفاع عن      
  . مصاحلهم

فال ميكن أن نتكلم عن املهمة االقتصادية ضمن اتمع الرأمسايل ، دون أن نتطرق لدى 
صاحل املادية ألعضائها اتمعات االشتراكية سابقا ، فلم تقتصر هذه املهمة على الدفاع عن امل

وإمنا توجهت إىل رفع إنتاجية العمال من خالل حتفيزهم وتوعيتهم للعمل جبهد أكثر دون أن 
نغفل أن الدولة هنا هي اليت تتوىل الدفاع عن مصاحل العمال وحقوقهم ، وتقوم بإصدار 

  .التشريعات الكفيلة بذلك فيما خيص العمل واإلنتاج 
  

سياسة قومية «اه يف اتمعات االشتراكية سابقا إىل رسم باإلضافة كان هناك اجت
مبعىن يقومون بربط مستوى الدخل القومي . ]297،ص 1972عبد الباسط حممد حسن ، [ »لألجور

لألجور ، ذا االجتاه مل يسمح للنقابات العاملية بالتدخل يف حتديد مستوى األجور على اعتبار 
القومي ، وأصبحت مكتفية باملشاركة بتنصيب من  أنه أصبح ضمن سياسة متعلقة بالدخل

  .وضع هذه السياسة مث املشاركة يف الرقابة على تطبيقها 
  

فهذه املهمة هلا أمهية كبرية ، وتعترب من أولويات النقابات العمالية مهما تطورت 
وخنلص مما سبق أن ضمنها تندرج العديد من . اتمعات وتغريت عالقات اإلنتاج والعمل 

 ملواضيع منها معايري العمل، االنضباط ، التجديدات التكنولوجية ، حتديد األجور ظروف العملا
  .] 80-75ص ص ، 2007 ،ضياء جميد املوسوي [

  

فمعايري العمل كانت دائما حمل صراع، ألن رب العمل يبحث عن زيادة اإلنتاج مع 
اجية إال إذا زاد التعويض، لذلك بقاء التكلفة منخفضة، يف حني أن العامل لن يقوم برفع اإلنت

  .تعمل النقابات من أجل التوازن 
  

وكذلك النظام واالنضباط، فكل منظمة هلا قواعدها يتعني على العمال احترامها فتسعى 
النقابات العمالية إىل حتقيق حكم القانون وسيادته يف مكان العمل، فتعمل ضد التعسفية ولكن 

افة إىل موضوع التكنولوجيا على اعتبارها دد استقرار العامل باإلض.يبقى لإلدارة ضبط العمال
  .يف منصبه ، تعمل النقابات العمالية للحفاظ على حقوقهم 
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أما بالنسبة لألجر الذي يعترب أهم هذه املواضيع، واليت م العامل كثريا ألنه ميثل الدخل 
احلصول على مستوى يتماشى مع الوحيد له، فتعمل النقابات العمالية على التفاوض من أجله و

  .مستوى األسعار يف سبيل احلفاظ على القدرة الشرائية 
   

  :االجتماعية  املهمة -2 

إن العامل اجتماعي بطبعه اإلنساين ، فهو يرغب العيش والعمل ضمن مجاعات ، فتعترب         
ضمن املنشأة ، فتزيد النقابة منظمة حتقق حاجاته االجتماعية فتكسبه وصفا اجتماعيا معترف به 

فالنقابة تشبع الدافع االجتماعي لدى العامل وحتقق رغبته يف .يف شعوره باألمان والثقة بالنفس 
  .االنتماء

  

يسيطر على احلياة االقتصادية، كانت  1فعرب التاريخ أين كان نظام الطوائف احلرفية
، فكان العامل يشعر باألمان الطائفة تعد حمل العائلة، فيبني أعضاءها تآلف وانسجام وتضامن 

  .ألا تعطيه وصفا اجتماعيا مستقرا 
  

، نشأت تلك الروابط وضعفت روح  2وبعد احنالل هذا النظام وظهور نظام املصنع
االنتماء، فجل ما يربط العامل باملصنع هو األجر ، باإلضافة إىل تلك املعاملة السيئة والصراعات 

  .له بتكوين حياة اجتماعية  املستمرة مع أرباب العمل مل تسمح
  

بأا تعيد للعامل جمتمعه وتعطيه إحساسا  «لدى فإن النقابة وكما عرب عنها تاننباوم       
بالزمالة وتقدم له دور اجتماعي يفهمه ، وجتعل حلياته معىن حيث يتشارك مع اآلخرين يف نسق 

  . ] 298،ص  1972عبد الباسط حممد حسن ، [ »متكامل من القيم
اإلضافة إىل التنظيم النقايب وسيلة لعناية أخرى ، وهي إعطاء العامل مكانة اجتماعية ب

مرتفعة حيث يستطيع االتصال باإلدارة العليا من غري طريق االتصال الروتيين ، ويساهم معهم 

                                                
1 ظھر في أوروبا في القرن التاسع میالدي وھو عبارة عن تنظیم یضم مجموعة من : نظام الطوائف الحرفیة  - 

مستویات المعلم ، الصانع والصبي والعالقة  3شتغلون بنفس الحرفة ، ویتركب البناء اإلجتماعي فیھ من األعضاء ی
.بیتھم تضامنیة   

ظھر مع اآللة ، فتغیرت معھ وسائل وعالقات اإلنتاج ، وأصبح البناء االجتماعي فیھ یتكون من : نظام المصنع  -  2
 .ن من حیث المصالح طبقتین عاملة ومالكة لوسائل اإلنتاج متعارضی
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كذلك يف حبث املوضوعات املتعلقة باملنشأة ،وتقدمي املقترحات اليت تساهم يف حل مشاكل 
  .نتاج العمل واإل

  :  النفسية  املهمة -3   

إن أهم ما ميز نظام املصنع يف العالقات الفردية والصراع بني العمال ومالكي وسائل 
اإلنتاج،فوجد جو من التوثر واالضطراب داخل املنشأة ، لشعور العامل باالغتراب عن العمل 

نة، ويئ له جوا من نتيجة لبعده عن اجلماعات  اليت كانت تعطيه إحساسا بالثقة والطمأني
  .االستقرار واألمان النفسي 

  

وضمن هذا النظام بعالقاته الفردية ، ال يوجد هناك تضامن ، فزيادة اإلحساس بالفردية      
أدى إىل وجود القلق وعدم االنسجام بني العمال ، دون أن ننسى الصراعات فيما بينهم 

تشعره باالرتياح ) املصنع(أنه ليس ضمن مجاعة واملنافسة الشديدة يف العمل ، هذا جيعل العامل 
  .وال حتفزه للعمل بشغف وقوة

  

بسيطة وتكليف العامل مبرحلة  مراحل  زد إىل ذلك التخصص والتقسيم الدقيق للعمل إىل    
صغرية جزئية ومتكررة قتلت فيه الطموح ، فهو ال يستغل كل طاقاته ومهاراته ، فولدت عنده 

فانضمامه إىل نقابة تشعره .وتني وعدم الرضا عن نفسه وال على العمل شعوره باهلامشية والر
بوجوده وكيانه وميكنه من خالهلا التعبري عن طموحاته ويعمل من أجل حتقيقها، وكذلك تزيده 

  .الشعور باألمن ، الثقة بالنفس والتقدير 
  

  :   تنظيمية وتثقيفية  مهمة -4      

ل مجيعهم على مستوى املنشأة ، هو من أول املقاصد التنظيمية إن مشول اإلحاطة بالعما         
  تسعى إليه النقابة العمالية بالوسائل الدعائية والتثقيفية املشروعة ، فتجند جمموعة من األشخاص 

  
على مستوى املنشآت أو القطاع جللب العاملني لالخنراط فيها ، وتعمل على توضيح احلقوق 

املصاحل هلم من وسائل وسلوك مجاعي مؤسس على التضامن للعمال وما يستوجب لتحصيل 
  .وتوحيد الصفوف داخل الوحدة التنظيمية الواحدة 
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فالنقابة العمالية منذ نشأا تنظيم يعمل على إنشاء اإلطار الصاحل جلمع العاملني يف  «     
نا للتشاور وحدات تنظيمية، ولتوحيد انتسام إىل نظام مشترك يكون جماال لنضاهلم وميدا

  .] 257،ص 2006مصطفى الفياليل ، الطبعة األوىل ، [ .»بينهم، بناءا على مبدأ التضامن بني مجوعهم  
  

وتتناول هذه الثقافة العمالية أغراضا خمتلفة ترمي إىل التوعية الشاملة باحلقوق 
يئة االقتصادية والواجبات ، ومبا هلا من ضوابط قانونية وتشريعية ، وما حييط ا من مؤشرات الب

ويقوم التثقيف العمايل يف املراحل األوىل من النشاط على اخلطب ، والبيانات الصادرة . العامة
  .إخل ...عن املسؤولني وكذلك تسخري الصحافة النقابية 

  

إذن باإلضافة إىل قيام النقابة العمالية جبمع العمال يف وحدات تنظيمية من أجل حتصيل       
ع عن حقوقهم، فتقوم بتوعيتهم بواجبام وحقوقهم وكيفية التوصل إليها مصاحلهم والدفا

باإلضافة إىل تثقيف مؤطريها وأعضاءها من أجل التمثيل اجليد والفهم العميق لألمور ، إذن 
  .تقوم بتثقيف خارجي وآخر داخلي على مستوى أعضاءها 

  

ىل هيكلها التنظيمي متويلها وفيمايلي نتناول تنظيم املنظمة النقابية، وذلك بالتعرض إ   
  .ضف إىل ذلك األساليب اليت تلجأ إليها لتحصيل مطالبها

  

      النقابات العماليةتنظيم : املبحث اخلامس 

نقصد بتنظيم النقابة العمالية، هيكلها التنظيمي، مصادرها املالية والوسائل املستعملة من      
  .ةطرفها لتحقيق مصاحل العمال املادية واملعنوي

   

   :اهليكلة والتنظيم -1

يشكل التنظيم اهليكلي للنقابات العمالية بناء هرمي ، قاعدته السفلى مكونة من       
النقابات الفرعية على مستوى منظمات اإلنتاج احمللي ، وتتجمع املنشآت املتجانسة يف تنظيم 

 للهرم ، ويتوج قطاعي أحد جناحي اهلرم وتتآلف القطاعات يف تنظيم جهوي باجلناح الثاين
التنظيم العام جناحي اهلرم يف احتاد عام هذا األخري يباشر مسؤولياته الوطنية يف نطاق أجهزة 
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املؤمتر العام، اهليئة اإلدارية واملكتب التنفيذي ، مجيع أعضائه منتخبون من الفروع : ثالثة 
حسبما يضبطه القانون  القاعدية انتخابا حرا مباشرا ، يتداولون على املسؤولية بصورة دورية

  .األساسي 
  

ويستعني املسؤولون يف املكتب التنفيذي ، جبهاز إداري ملباشرة الشؤون املكتبية ، كان      
أفرادها يف أول األمر خمتارين من العاملني يف إحدى النقابات الفرعية ، يباشرون عملهم بصفة 

ار يباشر العمل على الصيغة اإلدارية جمانية ، مث احتاجت احلركة العمالية إىل جهاز مكتيب ق
  .] 255،ص2006مصطفى الفياليل،[جمموعة من املوظفني األجراء منتدبني حبسب فروع االختصاص

             

واستوجبت كثرة األشغال وتشعب املسؤوليات ، أن يتفرع ألدائها الكاتب العام      
حوا بدورهم أجراء لدى املنشأة ، للمنشأة مع جمموعة من أعضاء املكتب التنفيذي ، وأن يصب

جيمعون على رأس اهلرم بني النشاطات النقابية واملسؤوليات اإلدارية لتسيري التنظيم النقايب جبميع 
  .فروعه 

  :ومما سبق ميكن أن نلخص البنيان التنظيمي للنقابة العمالية يف ثالث مستويات التالية      
  عدة اهلرم التنظيمي؛وتشكل قا: اللجنة النقابية باملنظمة  - أ

وتتكون عادة على  «حيث تشكل املستوى األوسط من اهلرم التنظيمي ،: النقابة العامة  -ب
 »املستوى القومي، وتتوىل اإلشراف على الوحدات النقابية وتوجيهها والتنسيق بني جهودها 

  ؛ ]295ص، 2005مصطفى جنيب شاويش ،[

ى املستوى القومي من جمموع النقابات العامة وتكون ويتكون عل: اإلحتاد العام للعمال  - ج    
 .مهمته اإلشراف على احلركة النقابية وتنسيقها بشكل عام 

فيشهد التنظيم النقايب العديد من التطورات ، من احمللي إىل اجلهوي ومن الفرعي إىل 
عن هيكل التنظيم  القطاعي ومنها إىل املرتبة الوطنية مث إىل األممي والدويل ، فال ميكن أن نتكلم

  .النقايب دون أن نشري إىل التنظيم الدويل العاملي 
  

بانشقاق عن الفدرالية  ،1949يف  CISLفولدت الكنفدرالية الدولية للنقابات احلرة 
منظمة يف  144اليت تضم  CMTباإلضافة إىل الكنفدرالية العاملية للعمل . FSMالنقابية العاملية 



 
 

 183

يون عضو ، وكانت تعرف بالكنفدرالية الدولية للنقابات املسيحية مل 26بلد وا حوايل  116
CISCوختلت عن طابعها الطائفي وغريت اإلسم إىل الكنفدرالية العاملية  1920تكونت يف  واليت

بصفتها  ،1945اليت تكونت سنة  FSMالفدرالية النقابية العاملية  كذلك.  1968للعمل يف 
وأخريا الكنفدرالية النقابية العاملية  . 1913اليت تأسست يف  FSIلية  امتداد للفدرالية النقابية الدو

CSI   2006اليت تكونت يف  ]www.kefaya.org/06reports/0612101 boro.html .[  
  

  : لنقابات العمالية ا متويل -2     

إن النقابة العمالية كباقي املنظمات من أجل مواصلة نشاطها وتأدية وظائفها، جيب أن 
ون لديها باإلضافة إىل هيكل تنظيمي إمكانيات مالية، وفيما يلي ندرج بعض تلك املصادر يك

  ] . 36ص ،  2007، عبد الغفار حنفي:[املالية
  

إنه رسم يدفعه العضو الذي يريد االلتحاق بالنقابة عقب قيده أو إعادة : رسم االنضمام  - أ
 ها العامل إىل النقابة ؛قيده بعضويتها ، مبعىن أنه يدفع يف كل مرة ينضم في

إا مبالغ يدفعها األعضاء الذين ينتمون إىل النقابة العمالية فقد : االشتراكات الشهرية  -ب
تكون مبالغ ثابتة يدفعوا شهريا أو نسبة من دخل الفرد ، مبعىن أن االشتراكات تكون 

 خمتلفة من عضو إىل آخر حسب الدخل احملصل شهريا ؛

ونقصد ا تلك الضرائب اليت تفرضها النقابة على : ية الضرائب االستثنائ  - ج
األعضاء ألغراض خاصة ، كأن تعجز النقابة مثال عن تغطية مجيع نفقاا أو سداد ديوا 

وعادة ما يكون السبب هو إضراب طويل كلفها نفقات باهظة ، وجرت العادة أن ال 
 تفرض إال مبوافقة ثلث األعضاء؛

يانا ترد إىل النقابات العمالية هبات وتربعات من أطراف خمتلفة فأح: اهلبات والتربعات   -  د
ولكن جيب أن توافق عليها أوال اجلهات الرمسبة ميعىن الدولة وال تكون خمالفو للقوانني أو 

 تعارض مصاحلها ؛

 األرباح املتأتاة من أرباح املطبوعات ؛ - ه

http://www.kefaya.org/06reports/0612101
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ادها ، طبعا بعد موافقة إيرادات احلفالت اليت تقيمها النقابة ، فتقوم بتأطريها وإعد  - و
 اجلهات املختصة؛

 إعانات الدولة اليت تقدمها أحيانا للنقابات العمالية؛  - ز

األرباح والفوائد الناجتة عن استثمار أموال النقابات العمالية، فيمكن هلا أن تستثمر  -ى
 .أمواهلا يف حدود ما يسمح هلا أحكام القانون 

صادر املالية املمكنة للنقابات العمالية ، يف املادة وقد نص املشرع اجلزائري على امل        
 1990-06-02املتعلق بكيفية ممارسة احلق النقايب الصادر يف  14-90من القانون  24

املؤرخ يف  12-96واألمر رقم  1991ديسمرب  21املؤزخ يف  30- 91واملتمم للقانون رقم 
  . 1996 جوان10

  
  :  النشاط النقايب  يبسالأ - 3

النقابات العمالية على جمموعة من الوسائل اليت حتقق من خالهلا مصاحل العمال تعتمد 
املادية واملعنوية وهي يف سبيل حتقيق ذلك تنتهج الوسيلة األسرع واألفضل ،وذلك حبسب 

  .املطالب العمالية والظروف اليت توجد فيها النقابة والعمال ككل 
  

  :جمموعة منهاوانطالقا من هذا فإننا سنحاول استعراض    
  

  :املفاوضات اجلماعية :  3-1

البحث عن اتفاق يتم التوصل إليه من خالل التزام متبادل  «إن التفاوض اجلماعي هو        
 .]Frederic Delacourt,2001,p117[ »بني رب العمل والنقابة العمالية أو النقابات املمثلة للعمال 

ع بني ممثلي العمال واإلدارة يف حماولة للتوصل إىل فاملفاوضة اجلماعية هي عبارة عن عقد اجتما
  .اتفاق والذي يتحدد بناءا عليه العالقة بني النقابة ورب العمل

  

  . والتفاوض اجلماعي خيتلف من حيث املستوى، احملتوى، اجلدول الزمين واإلجراءات التنفيذية  
[Xavier Greffe ,Jacques Mairesse ,Jean Louis Reiffers,1990,PP 1278-1279]  
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فيمكن أن تكون مفاوضات على مستوى املنشآت أو املنشأة الواحدة : من حيث املستوى  - أ
أو تكون على املستوى الوطين، فاألوىل هي املسيطرة أو األكثر أمهية يف بعض الدول مثل 

 .لية الواليات املتحدة األمريكية واليابان ، والثانية هي املسيطرة على بلدان أوروبا الشما

أي ما يتم تناوله على مستوى طاولة التفاوض من مواضيع مثال تفاوض  :من حيث احملتوى -ب
الوطين يتم من خالله التوصل إىل احلد األدىن لألجر بينما تلك على مستوى الوحدات  العام

 .سوف تتدخل يف التفاصيل

من أجل التفاوض  هناك بعض الدول حيددون فترة زمنية دورية :من حيث اجلدول الزمين -ج
  .بني النقابات وأرباب العمل مثال يف الو م أ املدة هي ثالث سنوات إلعادة النظر يف األجور

 .ختتلف هذه اإلجراءات من دولة إىل أخرى : من حيث إجراءات التنفيذ  - د

أما االتفاقية اجلماعية هي النتيجة اليت مت التوصل إليها من خالل املفاوضة اجلماعية، فهي 
تفاق مدون يعرب عن التزام الطرفني املتفاوضني وتتضمن مجيع الشروط املتعلقة بالعمل، فيما ا

  .خيص فئة أو عدة فئات معينة 
  

يف حني االتفاق اجلماعي هو اتفاق مدون يعاجل عنصر معني أو بعض العناصر من 
التفاقية جمموع شروط العمل لفئة أو عدة فئات اجتماعية ومهنية، وميكن أن يشكل ملحق ل

  .اجلماعية
  

ويتضح أن اهلدف من املفاوضة اجلماعية هو فرض بعض القيود من صاحب العمل وعدم        
السماح باختاذ قرار من طرف واحد ، فهي تسمح بالوصول إىل حل مالئم يرضي الطرفني 

النسبية  فرغم عدم التأكد من التوصل إىل القرار األمثل إال أنه ميكن من خالهلا حتقيق العدالة
وليست املطلقة باإلضافة إىل إمكانية املعاجلة السليمة للموضوع من خالل التباحث بني 

  .الطرفني
  

عبد الغفار  [:ومتر املفاوضة اجلماعية بعدة خطوات أساسية لكل منها خصائصها املميزة وهي 

   ]334-330،ص ص 2007،حنفي 
 مرحلة ما قبل املفاوضات؛ -
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  ؛الطرفنيمرحلة اختيار ممثلني  -

 مرحلة إعداد إستراتيجية املفاوضة؛ -

 مرحلة إدارة املفاوضة ؛ -

  .مرحلة االتفاق النهائي -

    :مرحلة ما قبل املفاوضات  - أ

يتطلب على اإلدارة عندما تقرر الدخول يف املفاوضات أن تقوم بإعداد كافة املعلومات     
ور ، ساعات العمل ، املكافآت واإلعانات واحلقائق والبيانات املتعلقة باجلوانب امللموسة كاألج

  .واحلوافز ، اإلجازات املدفوعة األجر وغريها 
  

كما يتطلب األمر أيضا من ممثلي املنظمة أن يدرسوا وبدقه النقابة اليت ستفاوض معها 
من حيث التعرف على مركز النقابة، نفوذها، تأثريها واالتفاقيات اليت سبق توقيعها مع 

  .ذا األمر يعطي صورة يف تفكري النقابة وتأثريهمنظمات أخرى، هل
  

وال تقتصر الدراسة يف التنظيم النقايب فقط، وإمنا متتد إىل خصائص وشخصيات ممثلي 
النقابة يف املفاوضات ، فهذه األخرية هلا بعدين ، بعد تأثريي وبعد املراوغة ، فإذا كان ممثلي 

بة فيصعب عليهم التعرف على أساليب الضغط اإلدارة لديهم معلومات ضئيلة عن ممثلي النقا
  .اليت سوف يستعملوا

  

وكذلك احلال بالنسبة للنقابة، عندما تدخل يف مفاوضات يتطلب منها األمر أن تدرس     
  .خمتلف االحتماالت، وتكون لديها خمتلف املعطيات، باإلضافة إىل استعداد القادة النقابيني

  

النقايب إىل حسن إعداد املفاوضني وتزويدهم  فهناك جانب مهم من نشاط التكوين
باملعلومات الضرورية مث تلقينهم الطرق الناجحة إلرغام اخلصم وانتزاع احلقوق والوصول إىل 

املقاصد ، فهناك اجتاه للحركات العمالية إىل ختصيص فريق من النخب القيادية ملباشرة 
جع القانونية واملعلومات القطاعية ، وقد املفاوضات املشتركة وتعمل على تزويدهم مبختلف املرا
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يتكون منهم فريق من اخلرباء يف فرع قار من التنظيم اهليكلي على مراتب فرعية وجهوية، وقد 
  .تتعاقد بعض النقابات العمالية مع مكاتب استشارية متخصصة 

  

  :     مرحلة اختيار ممثلي الطرفني يف املفاوضات   - ب

جانبها من ميثلها يف املفاوضات مع النقابة العمالية فيكون  جيب أن حتدد الشركة من        
فريق عمل وينبغي أن يكون حملامي املنشأة دور ، وعلى أال يكون هو املفاوض الرئيسي أو 
الوحيد فهو لديه مهارات معينة وينبغي على فريق العمل أن يلم مبختلف املعلومات املتعلقة 

عاد رئيس املنشأة عن عملية التفاوض ألن طبيعة هذه باألشكال موضوع التفاوض ، وينبغي إب
األخرية تستلزم وقتا لتقييم املواقف وإذا كان رئيس املنشأة موجود فهذا يعين اضطراره إىل إبداء 

  .الرأي فورا باملوافقة أو الرفض ، ولكن عدم وجوده ميكن من توفري الوقت للمشاورات 
  

الية يف املفاوضات، فإن فريق العمل يكون عادة من ممثلني وفيما يتعلق مبمثلي النقابة العم      
عن النقابات الفرعية والرئيسية أو رئيس النقابة احمللية إذا كانت املفاوضات أساسية وحيوية 

  .وممثل النقابة العامة
وإذا كانت املفاوضات موسعة مثال على مستوى الصناعة، والقطاع، فقد يشمل الفريق   

  .لنقابة العامة ، وغالبا ما يشارك رئيس النقابة العامة على ممثل لرئيس ا
  

  :مرحلة إعداد إستراتيجية املفاوضة  -  ج

تعترب ذات داللة هامة بالنسبة لكل من اإلدارة والنقابة ، فتتمثل اإلستراتيجية بوضع        
كشف اخلطة اليت تنبع يف التباحث واملفاوضات ،فاإلدارة قبل دخوهلا إىل مكان التفاوض جيب ال
عن بعض اجلوانب األساسية للخطة ، فمثال يقوم املدير العام للمنشأة باإلفصاح عن احلد 

األقصى للتنازالت وغالبا ما تبلغ النقابة صاحب العمل باملطالب مسبقا قبل جلسة التباحث 
وجيب على اإلدارة أن تستجيب ويف أي الظروف أن تقبل بنظام االتفاق املشترك يف املسائل 

بالعمال حيث حتاول النقابة دائما إخضاع املسائل اخلاصة بالترقية والنقل ، والفصل  اخلاصة
. وغريها من القرارات ملوافقة طريف االتفاق ، فمثل هذه الشروط تقيد حرية اإلدارة يف التصرف
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فيمكن أن يتضمن االتفاق على الشروط العامة ولكن القرار املتعلق بتنفيذ هذه املسائل هو من 
 .اص اإلدارةاختص

والعنصر اآلخر األساسي يف إستراتيجية املفاوضة اإلدارة هي أال تظهر أي ختوف من اإلضراب  
  .أو التوقف عن العمل، فالكشف عنه يعترب وسيلة ضغط تستعملها النقابة

  

   :رحلة إدارة املفاوضة م  - د

اول جيب أن تكون هناك دراسة معمقة للطرف اآلخر والتعرف على أثر التصرف فقد حت
اإلدارة مثال حتقيق مكاسب من املساومات والدعاية هلا على نطاق واسع بني العاملني يف املنشأة 

وجيب على اإلدارة جتنب مناقشة بنود االتفاق تفصيليا وإمنا املساومة على قبول االتفاق ككل 
  .وبذلك دف للتوصل إىل اتفاق مبدئي قبل مناقشة أي بند 

  

     :رحلة توقيع االتفاق م - ه

حيدد االتفاق وبشكل رمسي شروط وطبيعة العالقة بني اإلدارة والعمال خالل فترة معينة 
وال تنتهي املساومات بتوقيع االتفاق وإمنا يتم االتصال فيما بني الطرفني إلستضاح بعض 

  .الشروط وإلزالة أي خالفات قد حتدث يف التطبيق 
  

  :  اإلضراب : 3-2

ماعي عن العمل كوسيلة للحصول على تنازالت أكثر من طرف هو عبارة عن التوقف اجل     
رب العمل مما يعرضها على طاولة املفاوضات ، وبذلك جند أن اإلضراب أو التلميح به هو 

جزء أساسي من عملية املساومة ، وطبعا يتم تنفيذه بعد إتباع اإلجراءات املنصوص عليها يف 
  .القانون 

  

من القانون     48-24ع اجلزائري اإلضراب يف املواد مثال يف اجلزائر قد نظم املشر
املتعلق بتسوية نزاعات العمل اجلماعية وممارسة حق  1990-02- 06املؤرخ يف  90-02

  .اإلضراب
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وقد يكون اإلضراب املالذ األخري للنقابة العمالية بغية حتقيق مطالبها ، فيلجأ إليه  
ملموسة فإذا بدأ اإلضراب فإن كل طرف  كوسيلة ديد وضغط من أجل التوصل إىل نتائج

  .يعتمد على قوة حتمله سواء كان رب العمل أو النقابة 
  
   :التوفيق والتحكيم  : 3-3

عندما يتعذر الوصول إىل اتفاق بني النقابة واإلدارة بشأن املواقف موضوع املساومة           
بة العمالية للتوصل إىل اتفاق فال بد من دخول طرف ثالث ، ملساعدة كل من اإلدارة والنقا

معني، فهو حياول التقريب من وجهات النظر ، فال يتخذ أي قرار كحل يلزم به الطرفني ، فهو 
  .طرف حمايد 

  

أما التحكيم هي العملية اليت يقوم الطرف الثالث جبمع احلقائق واملعلومات من الطرفني 
  .املتنازعني مث يتم التوصل إىل القرار امللزم للطرفني

  

إذن كل من املوفق واحلكم مها طرف حمايد ولكن احلكم يدخل كالقاضي يصدر القرار         
أو احلكم يف املوضوع ، وامللزم لطريف الرتاع ، أما يف حالة التوفيق فإن القرار يتخذه طريف 

  . النـزاع 
   
  

  :خالصة الفصل األول    

جتمع إختياري منظم للعمال، من يتضح من خالل العرض السابق أن النقابة العمالية 
أجل التمثيل محاية احلقوق والدفاع عن املصاحل املادية واملعنوية ألحد أعضائها، البعض منهم أو 

كانت مشتركة فيما بينهم، واملسامهة يف إختاد القرارات املتعلقة م،وفقا لسياسة معينة مبنية 
  .على أساس إطار مرجعي حمدد
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يست هناك نظرية واحدة تفسر نشأة احلركات النقابية ومنوها وخلصنا كذلك إىل أنه ل
يف خمتلف اتمعات، وهذا راجع الختالف أمناط التنظيم النقايب، كذلك ظهور كل منط منها 

  .يف مرحلة زمنية معينة، باإلضافة إىل اختالف أوضاع العمال يف كل بلد
  

يت أدت إىل نشأة النقابات، وإىل إن هذا االختالف يف التفسري يشري إىل تعدد العوامل ال
فالنقابة تنشأ نتيجة موعة من العوامل االقتصادية، االجتماعية . تشعب الوظائف اليت تؤيدها

النفسية والتكنولوجية، تشبع جمموعة من االحتياجات األساسية لألفراد الذين يشتركون فيها، 
قيام النقابة، منوها وبقائها، وبني ما لذا من األفضل األخذ بالتفسري التكاملي الذي يربط بني 

  .تؤديه من وظائف
  

فالنقابة العمالية كباقي املنظمات األخرى، يف سبيل استمرارها حتتاج إىل متويل، حتصل 
. على هذا األخري من جهات خمتلفة تبعا للقوانني املعمول ا، اليت ختتلف من بلد إىل آخر

عة من الوسائل، منها املفاوضات اجلماعية كذلك من أجل حتقيق أهدافها تستخدم جممو
  .اإلضراب،التوفيق والتحكيم

  
فيمايلي سنتناول الفصل الثاين املتعلق بتطور التشغيل واحلركة النقابية العمالية يف 
اجلزائر، حيث سنتطرق إىل تطور عامل الشغل يف اجلزائر أثناء االستعمار الفرنسي، وبعد 

أثناء احلزب الواحد : فخالل هذه احلقبة سنميز بني فترتنياحلصول على االستقالل الوطين، 
 .والتعددية احلزبية
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  احلركة النقابية العمالية يف اجلزائرالتشغيل وتطور : الفصل الثاين 
  

  : متهيد 

   ة و النقابة العمالية يف اتمع اجلزائري ليس باألمر البسيطإن احلديث عن الطبقة العامل
ذلك الختالف اتمع اجلزائري يف بنيته عن اتمع الغريب ، فتشكل الطبقة العاملة يف أوروبا قد 
ارتبط بتطور منط اإلنتاج الرأمسايل، و كذا التطور السريع للقوى املنتجة، باالضافة اىل ظهور 

بقات عالقات اجتماعية مسحت بتشكل طبقة عمالية ناضلت من أجل استقالهلا عن باقي الط
  .األخرى

  

بينما الطبقة العاملة يف اتمع اجلزائري و دول العامل الثالث بصفة عامة، ارتبط تطورها  
بالنضال من أجل التحرر من السيطرة اإلستعمارية، و حىت قبل االستعمار الفرنسي كان هناك 

ي اجلزائري الذي غياب للطبقة العاملة باملعىن احلقيقي ، و هذا راجع إىل منط اإلنتاج االقتصاد
متيز بالطابع القبلي االجتماعي، إضافة إىل نظام اإلنتاج الزراعي فلم تكن هناك صناعة باملعىن 

  . احلقيقي 
  

نتعرض يف هذا الفصل إىل الظروف التارخيية، االجتماعية و االقتصادية اليت طرأت 
ريها على الطبقة خالل فترة االستعمار و بعد احلصول على االستقالل الوطين، و مدى تأث

  . العاملة و احلركة النقابية العمالية الوطنية 
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  تطور عامل الشغل يف اجلزائر: املبحث األول 

هذا املبحث إىل تطور املوارد البشرية يف اجلزائر خالل فترتني، فترة اإلستعمار  يف نتعرض
  . الفرنسي، و فترة بعد اإلستقالل الوطين

   

  :االستعماريةأثناء الفترة  -1

من السكان يقطنون %95بلدا زراعيا ريفيا، إذ كان  م19كانت اجلزائر يف مطلع القرن         
األرياف ويعيشون على الزراعة و تربية املواشي، لكن مع دخول االستعمار وجتريده للجزائريني 
 من امللكية، أصبح عدد كبري من السكان األصليني دون عمل،فأصبحوا يشكلون طبقة

بروليتارية هائلة السيما بعد استمرار االستعمار يف تسخري كل طاقات اتمع اجلزائري البشرية 
واملادية خلدمة مصاحله االقتصادية،كما جلأ إىل تفكيك البنية االجتماعية التقليدية لكن دون 

  ] 88 ص،1981،اتذة، ترمجة جمموعة من األسمسري أمني.[إزالتها متاما مع عدم السماح للربجوازية بالتوسع
  

تكونت منشآت اقتصادية رأمسالية يف املناجم،يف الزراعة و الصناعة التحويلية،لتزويد         
فرنسا باملواد اخلام باالضافة اىل املواد الزراعية و املعدنية،الشيء الذي مسح بربوز نواة عمالية 

بتشكلها كطبقة  كانت تعيش ظروف قاسية مما أثر بشكل واضح يف تارخيها،ومل تسمح
اجتماعية وانفصاهلا عن الفئات األخرى،أو متيزها من حيث وصفها االجتماعي عن اجلماهري 

  : األخرى و ذلك ألسباب خمتلفة ميكن إجياز بعضها فيما يلي 
  

استثمار رأس املال يف الزراعة، بناء  املنشآت املنجمية باالضافة لالنتاج الغذائي  -
على املدى البعيد لطاقات تسمح هلم بالسيطرة على اجلزائر ، و مل تكن لتثبيت احتكار املعمرين 

  . الصناعة الثقيلة موجودة الشيء الذي أدى إىل انتشار البطالة يف أوساط اتمع اجلزائري 
  

إن أصل الطبقة العاملة يف اجلزائر فالحية ، و لكن بعد جتريد االستعمار الفرنسي  -
ية على السكان ، من حيث ارتفاع البطالة إذ بلغ عدد البطالني مللكيام خلف ذلك آثار سلب

  . اضطروا يف اية األمر إىل اهلجرة خارج الوطن باجتاه فرنسا  1955شخص عام  850.000
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كانت غالبية املنشآت الرأمسالية يف حوزة الرأمساليني األجانب و الربجوازية  -
 60منشأة صناعية كانت  1856ية ضعيفة فمن بني االستعمارية  بينما بقيت الربجوازية اجلزائر

من جمموع العمال املوظفني يعملون يف منشآت %  93منشأة فقط ميلكها اجلزائريون و كان 
  ]  266، ص 1979،  3هيلموت نيموشوفسكي ، العدد [ . الرأمساليني اجلانب و املعمرين

  

اعا كبريا حيث بلغ عددهم إن اهلجرة املتزايدة لألوروبيني حنو اجلزائر عرفت ارتف -
و كانت نسبة العمال األوروبيني تشكل  1945مليون أورويب من عشر ماليني جزائري عام 

فامتاز العمال .عامل الذين كانوا يعملون يف القطاع غري الزراعي 575.000من جمموع % 43
ية أفضل األوروبيون بتأهيل أفضل من العمال اجلزائريني الشيء الذي جعلهم يتميزون بوضع

فيما خيص األجور والوضع االجتماعي،ولكن احتكاك العمال اجلزائريني بالعمال األوروبيني 
كانت له اجيابيات،حيث ساعد يف تطور احلركة النقابية يف اجلزائر،و االستفادة من جتارب 

  ]            MESOUCH LEMNOUAX , N2, 1979, P06.[ الطبقات العمالية يف العامل
  

ئات االجتماعية الرئيسية للطبقة العاملة يف اجلزائر كانت تتكون من ثالث أقسام إن الف   -
  ]  271، ص  1979،  3هيلموت نيموشوفسكي ، العدد :  [ رئيسية
  

عامل جزائري،يعملون وقتا كامال  150.000الربولتارية الفالحية كانت تشمل حوايل   -  أ
الستغالل بشع إذ يتعدى يوم العمل يف مزارع جمهزة بطريقة عصرية،غري أم كانوا عرضة 

 . ساعات مع تدين كبري لألجور  10
  

عامل بوقت كامل  140.000إىل  135.000الربولتارية الصناعية كانت تضم   - ب
الشيء الذي يؤكد  % 40عامل من جمموعها أي ما يعادل  60.000يشكل األوروبيني 

تأثري الواضح للعمال األوروبيني ارتفاع نسبة البطالة يف أوساط الشعب اجلزائري ، و كذا ال
 . على اجلزائريني فيما خيص التنظيمات النقابية إذ ظلت القيادات من أصل أورويب
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عامل، و كانوا يشكلون أمهية كبرية و هذا  140.000 عمال البناء بلغ عددهم  - ج
 راجع إىل كوم أيدي عاملة رخيصة،و ظل االستعمار حباجة إليها نظرا لضعف املكننة يف

 . هذا القطاع 
  

من خالل املعطيات السابقة ، ميكن القول أن عدم تشكل طبقة عمالية متميزة من حيث 
وضعيتها االجتماعية و بنيتها كانت ألسباب موضوعية إذ بقي العمال عرضة الستغالل 
أصحاب رأس املال من جهة و اضطهاد اإلدارة االستعمارية من جهة أخرى ، إىل جانب 

  . ة الشيء الذي مل يسمح بتعاظمها عدديا مما عطل تبلور نواا انتشار البطال
  

  : الوطين بعد االستقالل -2
  

إن التجربة اجلزائرية يف جمال التنمية تعد من التجارب الرائدة يف العامل الثالث،و هذا 
يرجع للمكاسب احملققة يف امليدان االقتصادي و االجتماعي باإلضافة إىل األهداف اليت كانت 
تراهن على حتقيقها، فقد شهدت اجلزائر حركة صناعية تركزت أساسا يف جمال احملروقات 

  .والصناعات الثقيلة يف الفترة املبكرة بعد االستقالل
فكانت الدولة حتاول من خالهلا التخفيف من حدة البطالة اليت كانت متفشية يف أوساط اتمع 

ح مستقبال بتنشيط القطاعات االقتصادية اجلزائري ، عالوة على حتقيق تراكم مايل يسم
األخرى،فهذه احلركة التنموية يف اال الصناعي أوجدت ظروف ووضعيات جديدة كربوز يد 
عاملة حديثة ، فأصبحت حباجة متنامية لإلطارات حىت يتسىن تنظيم العمل باعتباره شرطا 

  ] [Said Chikhi , N06 mars 1994 ,pp 3-9.أساسي لتحقيق اإلنتاج
  

يف خضم هذه التحوالت برزت آثار واضحة على املستويني االقتصادي واالجتماعي 
فإذا كانت اهليكلة االقتصادية تعين وضع هياكل لإلنتاج و التبادل ،باإلضافة إىل أساليب التسيري 
قصد استغالل العمال لتحقيق األهداف املسطرة،كانت يف نفس الوقت تعلن عن تشكل طبقة 

ايا مرتبطة ا من حيث عالقاا بالدولة املنتجة إليديولوجيات تستعمل عمالية تطرح قض
  : للتحكم والسيطرة ، وكذا ببنياا كطبقة واقعها مرتبط بظرفني أساسيني 
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تكونت يف خضم بناء دولة وطنية دف لردم التناقضات املتوارثة و السعي يف نفس الوقت   -  أ
 . مار من الناحية االقتصادية و االجتماعية لتجاوز اآلثار السلبية اليت خلفها االستع

  

إن نواة الطبقة العاملة كانت من أصل ريفي ، و معظم العمال مل يعرفوا العمل أثناء الفترة   -  ب
 . االستعمارية 

  

إن هذه الظروف حتكمت يف تاريخ الطبقة العاملة اجلزائرية بعد االستقالل ، إذ أثرت يف 
و مع الطبقات االجتماعية األخرى ، و ال سيما بعد دخول بنيتها و كذا عالقتها مع السلطة 

  . اجلزائر فترة التعددية السياسية 
  

كانت الطبقة العاملة يف اجلزائر تتكون أصال من سكان األرياف الذين هاجروا بعد 
إخل ... االستقالل نظرا النعدام متطلبات احلياة الضرورية كالصحة ، السكن ، التعليم 

عدام اإلمكانيات املادية الكفيلة بتطوير الزراعة، إىل جانب احلرفيني الذين التحقوا ،باالضافة  الن
بدورهم بالعمل الصناعي باعتبار عائداته أكرب من عائدات العمل احلريف بكثري، إىل جانب 

  . شرحية ثالثة تتكون من املطرودين من املدارس 
   

عية و ثقافية خمتلفة كان يشكل عائق إن تشكل الطبقة العاملة يف اجلزائر من فئات اجتما
يف بناء فكر عمايل، وكذا توحيد قاعدة املطالب املهنية واالجتماعية، باإلضافة إىل انعدام تنمية 
متوازنة من كل املناطق يف الوطن، وكذا االختالف يف وضع العمال من حيث األجور من 

امل يف كل قطاع البناء يف سنة مدينة ألخرى ومن قطاع إىل آخر، فعلى سبيل املثال كان الع
دج، بينما يف قطاع احملروقات كان يفوقه مبرتني، الشيء الذي أدى  320أجره اليتعدى  1972

  ]p 12] Said Chikhi ,N06, mars 1994,.إىل وجود فروقات اجتماعية داخل الفئة العاملة نفسها
  
  

ص طرح بدوره كما أن انقسام العمال على قطاع عمومي تابع للدولة وقطاع خا
وضعيات خمتلفة ، كان هلا أثر على النشاط النقايب ، إذ مل تشكل إضرابات أو احتجاجات 
موحدة  لكون أن عمال القطاع العمومي عرفت وضعيام حتسن باملقارنة مع عمال القطاع 
  اخلاص ، إذ مت القضاء على ظاهرة العمل املؤقت مع مشاركتهم يف التسيري االشتراكي للمنشآت
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التعاضديات االستهالكية ، املراكز الصحية ( إىل جانب حصوهلم على اخلدمات االجتماعية 
  .)وحجم ساعي وفق قوانني العمل

  

بينما ظل عمال القطاع اخلاص عرضة لالستغالل ، فكانت أجورهم منخفضة وساعات 
يف غالب مع غياب التأطري النقايب  ،العمل طويلة باإلضافة إىل انعدام الضمان االجتماعي

ال سيما يف ظروف يعرف  املنشآتاألحيان نظرا للضغوط املمارسة من قبل أصحاب املصانع و
  .فيها سوق العمل عرض كبري لقوة العمل 

  

تبلور الوعي الطبقي ، فبمجرد احلصول  عطلت ويف ظل هذه الظروف السابقة ، فقد
ىل املدينة والتحاقه باملصنع أو هجرة الفرد إ ،حتسن الوضعية االجتماعية يعينعلى منصب عمل 

يعين الصعود يف السلم االجتماعي ، لذلك ميكن القول أن الوعي لدى العمال اجلزائريني ظل 
  .زكتها ظروف اقتصادية وسياسية  ةمشوه حبيس أفكار

  

إىل جانب النمو الكبري للصناعة وما صاحبه من مغادرة لقدماء العمال والتحاقهم 
ات سياسية لكوم شاركوا يف احلرب يواليت كانت تعترب مبثابة ترق( مبناصب التسيري والتأطري

ومترير  ،فقد خلق فراغا كبريا من حيث التواصل مع األجيال اجلديدة من العمال) التحريرية 
جتارم النضالية واملهنية ، وال سيما أن اإلحتكاك بني العمال يشكل املرجعية األساسية ملسألة 

جعل الطبقة العاملة ال ترتق لتبين مشروعها الطبقي بل حاول كل على الوعي ، الشيء الذي 
  .مستواه السعي لتحسني وضعيته 

  

، حيث ارتفع عدد العمال الذين يعيشون ه الفرص مل تكن متاحة لكل العمالبالطبع هذ
عائالم  ووقوع أفراد ،يف بيوت قصديرية ، إىل جانب صعوبة اندماجهم يف األوساط احلضرية

من  ت إالشاكل اجتماعية ، حينها أدرك العمال أن اندماجهم وحتسني وضعيتهم لن يأيف م
وأن املصري مشترك ، على اثر هذه املالمح من الوعي بدأت بينهم سيماخالل توحيد اجلهود 

  ]Said Chaikhi ,N06,juillet 1989,p49[ .واالحتجاجات العاملة التفكري يف طرق املقاومةالطبقة 
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ومع احلركة اليت عرفتها اجلزائر من تأميمات ،1974-1967املمتدة من  ففي الفترة
 ةومع بروز خطاب سياسي يراهن على اجلماهريي للهياكل القاعدية كالبنوك واملنشآت البترولية،

  .وإدماج العمال ضمن خمططات الدولة  اجتماعيهذا األخري كان يهدف إىل خلق سلم 
اية اية التسعينات ياسية مع اية السبعينات إىل غومع تفاقم األزمة االقتصادية والس

  .واخنفاض فرص العمل نتيجة ملوجة التسرحيات ،عرف العمال ظروف جد صعبة
  

  .1996-1993وفيما يلي جدول يوضح تطور التشغيل يف اجلزائر يف الفترة 
 1996- 1993يوضح تطور التشغيل يف اجلزائر يف الفترة بني ) : 1(اجلدول 

  
طاعات    ق      

  السنوات
/ فالحة 
  الصناعة  غابات

بناء وأشغال 
  إدارة  خدمات  ري/ عمومية 

1993  
1994  
1995  
1996  

1035000  
1023000  
1090000  
1154000  

532000  
528000  
519000  
502000  

659000  
667000  
678000  
705000  

876000  
896000  
932000  
954000  

1171000  
1211000  
1292000  
1326000  

  .28،  26،27رات نشالديوان الوطين لإلحصاءات ، اجلزائر باألرقام ، ال:  املصدر    
  

فمن خالل اجلدول نالحظ أن قطاع اإلدارة هو الذي حيتوي على تشغيل كبري ، مث يليه 
أن لذا نالحظ خالل هذه الفترة اليت متيزت بأزمة اقتصادية وسياسية فغابات ، /قطاع الفالحة 

مبعىن إن موجة التسرحيات باإلضافة إىل التقاعد يف قطاع الصناعة ،  هناك اخنفاض لليد العاملة
  .يف هذه الفترة  نتيجة للخصخصة  كحل جلأت إليهما املنشآت االقتصادية ناملبكر اللذا

  

وفيما يلي سنحاول توضيح تطور التشغيل يف اجلزائر يف بعض السنوات ، يف الفترة 
  .ذا التطور كأمثلة فقط على ه 2006-2000املمتدة من 

  

 .2006، 2000،2001يوضح تطور التشغيل يف اجلزائر يف السنوات ) 2(اجلدول 
  

قطاعات    
  السنوات

/ فالحة 
  غابات

  الصناعة
بناء وأشغال 

  ري/ عمومية 
  إدارة  خدمات

2000  
2001  

872880  
1312069  

826060  
861119  

617357  
650012  

977960  1979359  
3405572  
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  ) خدماتجتارة و(  4844080  4202480  5517760  2006
  )جتارة وخدمات وإدارة (

17515680  

  . 31،32النشرتني الديوان الوطين لإلحصائيات ، اجلزائر باألرقام،  ،2001، 2000: املصدر
مارس 5 متت زيارته يوم www.elmouradia.dz اجلمهوريةموقع االنترنيت لرئاسة :2006 

2007.  
  

كة كبرية بالنسبة للمشتغلني يف هذه السنوات خالل اجلدول نالحظ أن هناك حرفمن 
 اباتغال/فارتفع التشغيل يف الفالحة مبعىن حدثت تغريات يف التشغيل يف هذه القطاعات،

ماليني مشتغل ، وهذا راجع إىل رجوع األمن يف املناطق 4مبا يقارب  2006إىل  2001من
املدعومة من طرف الدولة فيما يتعلق املعزولة اليت تتميز بالفالحة ، باإلضافة إىل االستثمارات 

ارتفاع يف التشغيل ، ولكن بقدر ضئيل  عرف كذلك يف القطاع الصناعي.باستصالح األراضي 
  .كبري لقطاع البناء واألشغال العمومية  هناك توجهجدا ، ويف السنوات األخرية أيضا أصبح 

، ألنه بالرجوع إىل لكن هذه األرقام ال متثل حقيقة على تطور التشغيل يف اجلزائر 
  .الواقع ستجد نسبة البطالة مرتفعة أيضا باملقابل 

  

وبعد تعرضنا إىل تطور احلركة النقابية العمالية يف اجلزائر خالل فترة اإلستعمار ولو 
بطريقة موجزة نوعاما، سوف نتناول فيمايلي تطورها يف فترة ما بعد احلصول على اإلستقالل 

  .الوطين
من األحادية    ) نشأا وتطورها(احلركة النقابية العمالية يف اجلزائر: املبحث الثاين 

  إىل التعددية النقابية
  

نتعرض يف هذا املبحث إىل تطور احلركة النقابية العمالية يف اجلزائر،سنتناوهلا خالل   
االستعمار الفرنسي وبعد احلصول على االستقالل الوطين، ولكن خالل الفترة : فترتني مها

  .رية سوف نقوم بتفصيلها حبسب املعيار السياسياألخ
  

  : احلركة النقابية العمالية يف ظل االستعمار الفرنسي - 1
  

http://www.elmouradia.dz
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يف الوقت الذي بدأت فيه النقابات العمالية تعم أوروبا، كانت اجلزائر واقعة حتت نفوذ 
  .االستعمار الفرنسي، حيث كانت الصناعة فيها حمدودة جدا فلم تستقطب االهتمام

  

توزيع التايل، يبني توزيع االستثمارات على أهم قطاعات النشاط االقتصادي يف و ال
  ] 71، ص  1982جمموعة من الباحثني، : [ الذي كان كاآليت 1940حىت  1930البالد منذ 
   

  فرنك فرنسي  1014281000الصناعة     -
  رنك فرنسي ف 34783170000) مبا فيه التوظيفات العامة يف السكك احلديدية ( النقل  -
  فرنك فرنسي  23260209000الزراعة       -
  فرنك فرنسي  55414453000الفرع العقاري   -
  فرنك فرنسي  4374993000املناجم     -
  فرنك فرنسي  5875959000التجارة    -
  

األولوية يف هذا التوزيع كانت ممنوحة للعقارات مث النقل فالزراعة فالتجارة فاملناجم مث 
واضح أن توظيف رؤوس األموال ذا الشكل مل يكن يساعد على خلق الظروف الصناعة و

  . املوضوعية لتظهر طبقة عاملة مبعىن الكلمة يف البالد 
  

فضال عن تأخر الصناعة وقلتها، فإن القهر الذي مارسه املستعمر ضد املواطنني لشل 
يني ممارسة احلريات األساسية  نشاطهم املناهض له، سن القوانني احفة اليت حترم على اجلزائر

كان عامال أيضا أثر على تأخري احلركة النقابية العمالية يف اجلزائر ، ومن أهم  هذه القوانني 
، و الذي منع على اجلزائريني تنظيم  أي  جتمعات  1874مثال  قانون األهايل الذي صدر سنة 

   .ون التنظيمات النقابيةأو تشكيل تنظيمات من  أي  نوع كان ، ومل يستثن هذا القان
Bulletin de l'association France Algerie , N31, 1970, p8][  

 

ورغم هذا، فإن اجلذور البعيدة للحركة النقابية العمالية يف اجلزائر تعود إىل العقدين  
مت إنشاء الغرفة النقابية ) تشرين الثاين  9(  1878األخريين من القرن التاسع عشر ، ففي سنة 

مت إنشاء الغرفة النقابية لعمال  1878تشرين الثاين  15لعمال املعادن يف مدينة اجلزائر، ويف 
 1880نقابة جتار املفروشات، ويف  1878الطباعة احلجرية يف مدينة اجلزائر، ويف كانون األول 
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ة يف إحتاد شغيلة اجلزائر، ويف قسنطينة قام الطباخون وصانعو احللوى بتنظيم أنفسهم ضمن نقاب
عمال املطابع و حائكو السجاد يف وهران، فيما أنشئ يف نفس السنة  1881،ويف سنة   1880

نظم شغيلة الطباعة والتجليد أنفسهم  1882اإلحتاد النقايب لعمال الطباعة يف قسنطينة، ويف سنة 
  ]  71، ص1982جمموعة من الباحثني ، .[ يف اإلحتاد النقايب لعمال الطباعة و التجليد يف مدينة عنابة

  

و حسب إحصائيات نشرة مصاحل العمل، اليت كانت تصدرها احلكومة العامة فإنه يف 
يف  22يف وهران و  30يف اجلزائر العاصمة و  49نقابة، منها  101كانت توجد  1901سنة 

يف اجلزائر العاصمة،  126منها  241فقد بلغ عدد النقابات العمالية  1911أما يف . قسنطينة 
  ]  Ugta  N special , juin 1971,p49[ .يف قسنطينة  54وهران و  يف 61

  

لكن هذه األرقام املتصاعدة مضللة وال تقدم صورة حقيقية عن الوضع،  املستوطنون 
األوروبيون قبل احلرب العاملية األوىل كانوا يسيطرون على العمل يف القطاع الصناعي،فكان 

لعمالية فقط، ومن الطبيعي أن تنعكس هذه الصورة من احلركة ا % 0,9اجلزائريون يشكلون 
جمموعة من .[ على نسبة اخنراط العمال اجلزائريني يف النقابات اليت كانت موجودة آنذاك

  ]  309 – 300 ص ص ،1982،الباحثني
  

لكن جمرى األمور تغري بعد احلرب العاملية األوىل ، بسبب ما متخض عنها من آثار 
  د دم اقتصاد فرنسا وقاعدا الصناعية، لذا كانت حتتاج إىل يد عاملة اقتصادية واجتماعية، فق

ألف سنة  92إىل  1912آالف سنة  5إلعادة البناء  فارتفع عدد املهاجرين اجلزائريني إليها من 
، وقد ساهم عامل اهلجرة حنو فرنسا يف تكوين بروليتاريا جزائرية فعلية يف املهجر، وقد 1923

اجلزائريون يف النقابات العمالية الفرنسية دون وجود قيود متنعهم من ذلك  اخنرط املهاجرون
 عبد القادر جغلول[ .فقانون األهايل احف مل يكن مطبق على العمال اجلزائريني يف فرنسا

، وقد كان طموح اجلزائريني كبريا، فكانوا يقومون ] 152-151ص ص،1982فيصل عباس،:ترمجة
نقابات الفرنسية، لدرجة أنه منذ احلرب العاملية األوىل أصبح من بنشاطات سياسية داخل ال

  . العسري التمييز بني احلركة النقابية و احلركة السياسية 
  

 1919هذا حال اجلزائريني يف املهجر ، أما يف اجلزائر فخالل االنتخابات البلدية لسنة  
إلغاء قانون : حني األهايل ظهرت أول مواجهة من قبل األمري خالد فقد تضمنت قائمة املرش
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" حاج علي عبد القادر " و ابتداء من هذه السنة بادر السيد . األهايل و حق تأسيس اجلمعيات 
واعتربت هذه املبادرة بداية النطالق عمل سياسي طويل إىل " جنم مشال إفريقيا " تأسيس 

  . حلق النقايب املنظمات الوطنية واملسامهة النقابية، ويتضمن برناجمه االعتراف با
  

، عقدت الرابطة الدولية املناهضة لالستعمار و االمربيالية يف مؤمترها  1927و يف سنة 
جنم مشال إفريقيا، ومما تضمنه التقرير التأكيد " مصايل احلاج " املنعقد يف بروكسل وصل السيد 

حممد فارس ، ترمجة [ .ون على احلقوق السياسية و النقابية املتساوية مع تلك اليت يتمتع ا الفرنسي

  ]. 40، ص  1985، مارس  420رابح بوحمرز و آخرون ، عدد 
   

حاج علي " مببادرة من طرف السيد  1919يف سنة " جنم مشال إفريقيا " إذن تأسيس 
حفيد األمري عبد القادر ، تعترب أول إشارة لوجود حركة عمالية جزائرية منظمة " عبد القادر

تكونت أساسا من العمال اجلزائريني املهاجرين الذين كانوا منظمني  ولدت بفرنسا ، و لقد
و الكنفدرالية العامة للعمال الوحدويني  CGTالكنفدرالية العامة للشغل ( لنقابات فرنسية 

CGTU (.   
  

إن ظهور هذه احلركة السياسية اجلزائرية بصفة خاصة، كانت فرصة مسحت للعمال 
  . ء حركة نقابية عمالية وطنية ثوريةاجلزائريني العمل من أجل إنشا

  

، وكان من بني قراراته حتويل  1930مؤمتره األول يف سنة " عقد جنم مشال إفريقيا " و لقد 
فكانت هذه " االحتادية العامة للعمال اجلزائريني " إىل " االحتادية العامة للعمال املغاربة " اسم  

  . أول حماولة لتأسيس نقابة عمالية جزائرية 
  

واعتقال زعمائه، قام العمال اجلزائريني املغتربني " جنم مشال إفريقيا " وبعد حل حزب 
الذي سطر برناجما يشبه برنامج النجم يطالب " احلزب الوطين الثوري" بتأسيس  1933يف سنة 

  . فيه باالستقالل الوطين و التطور االجتماعي 
  

خنراط يف النقابات الفرنسية حصل العمال اجلزائريني على حق اال 1932ويف سنة 
املتواجدة باجلزائر، وكان ذلك بفضل النضال الذي قاموا به، ومن هنا أصبح اجلزائريون 
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يتمتعون رمسيا باحلريات الدميقراطية األولية، من خالل اكتساب حق االجتماع واالنضمام إىل 
   .يلالنقابات، وشغل مناصب املسؤوليات النقابية، وذا ألغي قانون األها

  

الكنفدرالية العامة : فكانت احلركة النقابية العمالية باجلزائر حمل تنافس بني منظمتني مهنيتني مها 
، بينما وقفت األوىل إىل وقت CGTUو الكنفدرالية العامة للعمال الوحدويني  CGTللشغل 

ر مناهض بتصو –الشيوعية املذهب  –متأخر وقفة املناصر للدعوة االستعمارية، تعد الثانية 
لالستعمار سعت للدفاع عن وضعية العمال اجلزائريني وتنظيمهم النقايب حىت من القضية 

  . الوطنية  ذهبت هذه األخرية إىل املطالبة باالستقالل التام للجزائر 
  

إىل سنة  1926فكان عدد املنخرطني يف املركزيتني النقابيتني الفرنسيتني يف اجلزائر، من سنة 
"  CGTUالكنفدرالية العامة للعمال الوحدويني " منخرط بالنسبة  7000مبعدل  1934

و من هؤالء املنخرطني يف النقابتني "  CGTالكنفدرالية العامة للشغل " منخرط يف  500و
  . منخرط من العمال اجلزائريني  1000حوايل 

  

أن  هو CGTأكرب من عدد املنخرطني يف  CGTUوإن السبب الذي جعل عدد املنخرطني يف 
املركزية النقابية األوىل تتسم بالطابع الثوري، خبالف املركزية النقابية الثانية اليت تتسم بالطابع 

  ].  7-6، ص ص  1988، سبتمرب  09عبيد أمحد ، عدد [ اإلصالحي كما أوضحنا سابقا 
  

 1920، بعد انشقاق دام منذ  1936و لكن بعد حتقق الوحدة النقابية الفرنسية يف سنة 
بني الكنفدرالية العامة للشغل و الكنفدرالية العامة للعمال الوحدويني ، فباإلضافة إىل هذا  ما

وهو ( ، حبدث ثاين مهم هو اعتالء اجلبهة الشعبية احلكم يف فرنسا  1936احلدث متيزت سنة 
، فقد انعكست هذه األحداث على تطور احلركة النقابية العمالية ) ائتالف حكومي يساري 

زائر بنتائج سلبية و أخرى إجيابية، سلبية من حيث أنه يف سبيل مجع مشل املنظمتني يف اجل
املنشقتني، ختلى الوحدويون عن املواقف الثورية وتغاضيهم املتعمد عن مناصرة القضية الوطنية 
وهذه األخرية لن تعرف طرحا مساندا بنفس اجلرأة ، الصراحة ، اإلجهار  ألن الوحدويني 

البهم الثورية املتمثلة يف حترير املستعمرات،وذلك حىت ال تفقد وحدا مع ختلوا عن مط
الكنفدرالية العامة للشغل،فأصبحت تؤاخذ فقط القانون الفرنسي على منعه لألهايل شغل 

، أما النتائج " مسئول اخلزينة " و " األمني العام " مناصب املسؤولية يف النقابة واملتمثلة يف
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 فتح أبواب االنضمام النقايب للجزائريني، ففي خضم موجة اإلضرابات العارمة اإلجيابية متثلت يف
اليت صاحبت انتصار اجلبهة الشعبية يف االنتخابات التشريعية، وكذا املناخ االحتجاجي الذي 
أحاط بدعوة املؤمتر اإلسالمي اعترف للجزائريني باحلق يف النشاط النقايب ، األمر الذي أعطى 

  .بية العمالية يف اجلزائر دفعا قويا بالنسبة ملا كان عليه احلال قبل ذلك للحركة النقا
   

إن اآلفاق اليت فتحتها هذه املرحلة التوحيد النقايب ويف كنف حكم اجلبهة 
الشعبية،ستتوطد أكثر بعد اية احلرب العاملية الثانية، وبالفعل، ومع نزول احللفاء سواحل مشال 

استعادت احلركة النقابية العمالية نشاطها وتنظيمها العادي بعد أن ، 1942إفريقيا يف أواخر 
، فأفرزت اية احلرب معطيات جديدة " فيشي " كانت ممنوعة إبان احلكم الفاشي حلكومة 

أثرت بكل ثقلها على القوى داخل احلركة العمالية يف كل من فرنسا و اجلزائر ، فقد خرجت 
يض مبواقف أكثر تغيريا ، انعكس ذلك على احلركة احلركة يف كل من ضفيت البحر األب

  : بنتيجتني هامتني 
  

أنه يف امتداد اهلجوم على مواقع الفاشية، اتسع صدى احلركة العمالية اليت أصبحت : أوهلما  -
متثل أهم القوى السياسية يف كل من البلدين، األمر الذي جعل احلركة النقابية الكنفدرالية 

 230.000يف اجلزائر ما بني  االخنراط،فقد تراوح عدد منخر طيهتعرف أوجها من حيث ا
 .  1947-1945خالل  237.000و
  

هو أن ذا التغيري الكمي تبعه تغري نوعي، يتجسد يف انتقال ميزان القوى لصاحل : ثانيهما  -
اسة يف ضرورة التشبت باستقالل النقابة عن السي" الكنفدراليني"،ألن فلسفة "الوحدوي"االجتاه 

مل تعد تقنع القاعدة النقابية يف غالبيتها بعد احلرب وبالتايل أصبحت عرى الصلة بني احلزب 
تتوطد جبالء،ضف إىل ذلك تلك املواقف  CGTالشيوعي الفرنسي والكنفدرالية العامة للشغل

يسيطرون " الوحدويني"العميلة لبعض قيادم مع احلكم الفاشي إبان احلرب،كل ذلك جعل
ز القيادة يف كل من فرنسا واجلزائر،ونتج عن ذلك مراعاة طرح القضية الوطنية من على مراك

بعد احلرب بنظرة تربط وترهن مصري وحترر " الوحدويون"جديد من قبل اخلطاب النقايب،فتقدم 
ويف الواقع كان هذا تصور احلزب الشيوعي .اجلزائر باحتفال حتقيق حكم يساري بفرنسا

اس املصاحل الفرنسية أكثر مما كان يعرب عن مطامح احلقيقية للشعوب الفرنسي املبين على أس
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املستعمرة،وسرعان ما اصطدمت هذه النظرة مبضمون تطلعات هذه الشعوب من أجل 
  .]9-8،ص ص1988،سبتمرب09عبيد أمحد،عدد [.التحرر

  

ل وبترخيص من احلكومة العامة و الكنفدرالية العامة للشغل، مت تنظيم مظاهرات العما
 1945ماي  8يف املراكز الكربى يف البالد، وبعد مثانية أيام أي يوم  1945يوم الفاتح ماي 

بدأت مظاهرات جديدة قررا السلطات إحياء الستسالم أملانيا وتسليمها املوقع يف فرنسا، نزل 
اجلزائريون احتفاال بعد وعد فرنسا هلم بأا ستمنحهم االستقالل إذا شاركوا يف احلرب 

  احلها والفوز فيها، ولكن قوبلت هذه املظاهرات واالحتفاالت بعملية قمع دموي، نتج عنها لص
ضحية وآالف االعتقاالت اليت مشلت كل فئات الشعب اجلزائري وكذلك عناصر  45000

األحزاب السياسية كحركة انتصار احلريات الدميقراطية، أحباب البيان ، العلماء ، الكشافة 
 ]  44-43، ص ص  1985، مارس  420مد فارس ، ترمجة رابح بوحمرز و آخرون ، عدد حم...[ اإلسالمية 

  

، برزت فكرة 1947فخالل املؤمتر األول حلركة انتصار احلريات الدميقراطية سنة 
تأسيس مركزية نقابية وطنية، وجتسدت هذه الفكرة يف صيغة جلنة مركزية للشؤون النقابية 

، عملت على "عيسات إيدير " ائر، وهذه اللجنة كان يرأسها واالجتماعية يف فرنسا و اجلز
تأطري املناضلني اجلزائريني داخل الكنفدرالية العامة للشغل ، وإن جلنة الشؤون اإلجنماعية 
والنقابية كانت ترى بأن اإلضراب هو من الوسائل اهلامة اليت تعتمد عليها يف نضاهلا الوطين 

عامل الذي مت فيه  100.000عدة إضرابات منها إضراب  ولقد نظمت بالفعل يف هذه الفترة
أشهر يف  4الذي دام  1948احتالل للمصانع و قتال يف الشوارع، إضراب عمال املناجم سنة 

، كذلك إضراب عمال املناجم  1950بعض املناجم باإلضافة إضراب عمال التبغ ستة أيام سنة 
   .] 10، ص  1988، سبتمرب  09، عدد عبيد أمحد . [ 1951يوم يف سبتمرب و نوفمرب  60

  

رابح "،بدأ املناضلون الرئيسيون يتحملون مسؤوليام،فقد توىل1949ابتداء من 
،وانتخب كمندوب عن املناجم واملوانئ CGTللشغلمسؤوليات يف الكنفدرالية العامة " جرمان

ني داي،طالب أثناء مؤمترها حبس 1950، ويف سنة CGTوأصبح عضو أمانة نقابة املوانئ يف 
 1951املطالبة باالستقالل لصاحل املغرب، ويف مارس " رابح جرمان"من " عيسات إيدير"

شارك وفد جزائري يف مؤمتر اإلحتاد العام التونسي للشغل، ورغم أن الوفد كان يف الظاهر 
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مبعوث من الكنفدرالية العامة للشغل إال أنه كان يف الواقع مبعوث من قبل حركة إنتصار 
  ]. 44، ص 1985، مارس  420حممد فارس ، ترمجة رابح بوحمرز و آخرون ، عدد [ ريات الدميقراطيةاحل

  

تعترب هذه الفترة مرحلة  1953بعد املؤمتر الثاين حلركة انتصار احلريات الدميقراطية سنة 
نقابية جديدة، حيث صودق على الئحة تطالب بإنشاء مركزية نقابية وطنية ، ويف بداية 

هرت أزمة خطرية يف صفوف حركة انتصار احلريات الدميقراطية وانقسمت اللجنة ظ 1954
    . املركزية اليت ينتمي إليها العديد من النقابيني 

    

 1954ومن مثة بقت األوضاع على حاهلا، وكان البد من انتظار اندالع ثورة نوفمرب 
جدوى،عدا بعض  لتفجريها،فقد ظلت مساعي حركة انتصار احلريات الدميقراطية بدون

االنعكاسات اليت تولدت عن خماوف القيادة النقابية الكنفدرالية من ديد االجتاه الوطين 
وجتسدت مبحاولة تقدير االنتقادات املوجهة هلا من حيث الدفاع احلقيقي عن مصاحل العمال 

داخل احلركة  اجلزائريني السماح للعناصر الوطنية بتحمل املسؤوليات للتنديد باملواقف العنصرية
وتأديب أصحاا، وتوجت هذه التطورات بانعقاد الندوة اخلامسة للنقابات الكنفدرالية باجلزائر 

اإلحتاد العام للعمال للنقابات " حتويل امسها إىل  –كحل وسط  –اليت أقرت  1954يف جوان 
  . CGTمع إبقائها تابعة ملنظمة الكنفدرالية العامة للشغل  UGSA" اجلزائرية 

  

فكانت ثورة نوفمرب القطيعة التارخيية اليت فجرت التناقضات النقابية، فربزت ثالث 
منظمات نقابية ادعت كلها التمثيل الوطين، وكانت وليدة ثالث قوى سياسية تواجدت على 

" اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني " الساحة الوطنية، فجبهة التحرير الوطين كانت وراء تأسيس 
UGTA اإلحتاد النقايب للعمال اجلزائريني " صاليني أوجدوا ، امل "USTA  و احلزب الشيوعي ،

  . UGSA" اإلحتاد العام للنقابات اجلزائرية " اجلزائريني أنشأ 
  

فلقد عرفت احلركة النقابية خالل ثورة التحرير إشكاال سياسيا كبريا، يكمن أساسا يف 
بعد نشأته مع التنظيمات النقابية األخرى "زائرينيإلحتاد العام للعمال اجل"الصراع الذي عرفه 

،و ذلك ) USTAو اإلحتاد النقايب للعمال اجلزائريني  UGSAاالحتاد العام للنقابات اجلزائرية (
من أجل تشويه مسعة ثورة التحرير عامليا، وتشتيت الشعب اجلزائري و الطبقة العمالية اجلزائرية 

  . بصفة عامة
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،فهي 1956فيفري  20يف  USTA" اد النقايب للعمال اجلزائريني اإلحت" فقد مت إنشاء 
اإلحتاد " نقابة أوجدها املصاليون بعيدا عن فلسفة جبهة التحرير الوطين وبعد أربعة أيام جاء 

، مهمته تتمثل يف النضال "عيسات إيدير"بقيادة  1956فيفري  24يف " العام للعمال اجلزائريني 
ه مكشوف للتعبري عن األهداف الثورية اليت سطرها الشعب االقتصادي و السياسي بوج

  " .جبهة التحرير الوطين " اجلزائري من خالل 
  

اإلحتاد " فإنشاء اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني، أدى إىل اخنفاض عدد املنخرطني يف 
ن ألف أغلبيتهم م 15ألف منخرط إىل  60حيث اخنفض من "  UGSAاجلزائريةالعام للنقابات 

كذلك احلال بالنسبة إلحتاد  .] 178، ص  2003، ديسمرب  01موات السعيد ، عدد . [ األوروبيني
فرغم أن مصايل احلاج هو مؤسس جل األحزاب السياسية  USTAنقابات العمال اجلزائريني 

على املستويني النقايب و السياسي  1954خالل حركة التحرر الوطين، فقد ظهر بعد سنة 
  . فقد حاول جتزئة احلركة النقابية وتشويه مسعة ثورة التحرير يف اخلارج  كعنصر تفرقة،

  

ظهرت بعد فترة قصرية من تأسيسه،ففي  UGTAإن قوة اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني 
يف شوارع اجلزائر العاصمة، نظم إضراب عام إلطالق سراح املسجونني  1956ماي  1

تنظيم إضراب عام أكد فيه اإلحتاد على دعمه جلبهة  1957النقابيني اجلزائريني، و يف سنة 
التحرير الوطين بصفة رمسية، وكان رد الفرنسيني عنيفا ضد اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني،ففي 

مت اإللقاء  1956جوان  30نقايب وتشميع مقر اإلحتاد، ويف  150مت سجن  1956ماي  24
سجل  1956نوفمرب  9يجري باجلزائر العاصمة، ويف بقنبلة يف مقر اإلحتاد الكائن بستة ج لف
الناطقة باسم اإلحتاد العام للعمال " العامل اجلزائري " االعتداء على املطبعة اليت تصدر صحيفة 

  .اجلزائريني 
  

ونتيجة للقمع الوحشي الذي كان يشنه االستعمار الفرنسي على اإلحتاد العام للعمال 
، ويف باريس مت تأسيس   1957ويل نشاطه إىل السرية يف مارس اجلزائريني  قرر هذا األخري حت

، واليت تعمل على تكوين العمال اجلزائريني  AGTA"الودادية العامة للعمال اجلزائريني" 
بالنقابات الفرنسية لشرح املهاجرين تكوينا نقابيا باإلضافة إىل مجع االشتراكات و االتصال 

   .قضية اجلزائر
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القضاء على ممثلي اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني ) الكوست(رر ق 1958يف ديسمرب 
وعدد من املناضلني النقابيني وتقدميهم للمحكمة العسكرية،وبعد إطالق سراحه لبطالن التهمة 

  .وقام بقتله ) بربروس(البوليس الفرنسي اختطفه عند خروجه من السجن 
  

حيرز العديد من  ضاله، واستطاع أنيف ن »اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني «وواصل 
لكفاح ضد لجيمع مشل اجلزائريني  االنتصارات داخليا و خارجيا، ففي الداخل استطاع ان

  .االستعمار الفرنسي
  

 CISL»اإلحتادية الدولية للنقابات احلرة« اإلخنراط يف 1956فقد متكن يف جويلية : أما خارجيا
  .ل اإلستقالل بستة سنوات وهذا يعين ظهور نقابة جزائرية مستقلة قب

  

مرتبطا مبصاحلهم  ومما سبق خنلص إىل أن نضال العمال اجلزائريني يف بادئ األمر كان
املهنية،لكنه حتول بعد ذلك إىل نضال سياسي من أجل استرجاع اإلستقالل الوطين،أي كان 

  .ي يغلب عليه الطابع اإلصالحي ليتحول بعد ذلك إىل نضال يغلب عليه الطابع الثور
  

  :احلركة النقابية العمالية بعد اإلستقالل الوطين  -2

  :مرحلتني أساسيتني مهاميكن تقسيم هذه الفترة إىل 
هي  أما الثانية، احلزبية والنقابيةإىل غاية إعالن التعددية  احلصول على االستقالل الوطين ذاألوىل من

  .احلركة النقابية العمالية يف ظل التعددية 
  

   1988-1962مرحلة احلزب الواحد : ة األوىل املرحل  :2-1

إن التفكري يف بناء دولة جزائرية مل يكن وليد االستقالل الوطين ، بل وجد أثناء الثورة 
 التحريرية انطالقا من واقع اتمع اجلزائري ، الذي آل إىل تناقضات ومشاكل اجتماعية

جتماعية ، مع حتديد إستراتيجية واقتصادية يصعب جتاوزها دون تضافر جهود كل الفئات اال
مجلة  1962تنموية تتماشى وواقع اتمع وطموحاته ، هلذا الغرض حدد برنامج طرابلس لعام 
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من التوجهات ، قصد تدارك الوضعية املتدهورة ومعاجلة احلالة االجتماعية واالقتصادية 
  :ومتحورت أساسا حول النقاط التالية 

  

  ؛من خالل العمل على حتطيم كل عوامل التبعية حماربة التخلف بكل أشكاله  -
إعطاء األولوية للزراعة ألا القطاع القادر على حتسني املستوى املعيشي للمجتمع، واالهتمام  -

 ؛بالريف ملا تعرض له من دمار خالل الثورة التحريرية 
 ؛التركيز على التكامل بني الصناعة والزراعة -
وهذا  ،، يعترب تدخل الدولة واختيار النظام االشتراكي ضرورة لتحقيق هذه األهداف السابقة -
هذا ما أكده امليثاق ( جتارب الدول السائرة يف طريق النهوض، جناعة هذا االختيار  أثبتته ما

 .) 1964اجلزائر لسنة 
 

فمع استرجاع االستقالل الوطين، فر عدد كبري من املستوطنني الفرنسيني تاركني     
تلقائيا متاما  –ع واإلدارات دون أموال أو إدارة،وذا وجد العمال أنفسهم جمربيناملصانع املزار

على تشكيل جلان اإلدارة يف املزارع واملصانع الشاغرة، وانتشرت هذه العملية يف  –يف البداية
لكن بعد مرور سنة على هذه التجربة، وإلضفاء الطابع التشريعي والتنظيمي هلذا  .أحناء الوطن 

، كانت دف من  1963يف التسيري أصدرت احلكومة ثالثة مراسيم يف شهر مارس  النمط
خالهلا كما اشرنا إىل تنظيم وتقنني مبدأ اإلدارة العمالية الذي كان العمال والفالحون قد 

  .بدؤوا تنفيذه
  

   :التسيري الذايت  - أوال

د اإلستقالل يف اجلزائر،مل كما اشرنا سابقا أن مبدأ اإلدارة العمالية أو التسيري الذايت بع
يكن وليد الدراسات بل اعتمد بطريقة عفوية، وبعد مرور سنة على تطبيقه من طرف العمال 
على مستوى املصانع أو املزارع الشاغرة، تدخلت الدولة إلضفاء الطابع التشريعي التنظيمي من 

  راءات دف من ، تضمنت أيضا مجلة من اإلج 1963خالل املراسيم الثالثة يف شهر مارس 
وراءها توسيع جمال تطبيق هذا النمط يف اإلدارة، مث اإلعالن عن التأميمات للقطاع الصناعي 
اخلاص وحتويله إىل منشآت اقتصادية عمومية،وتعيني مسريين من قبل الدولة لإلشراف على هذه 

  .املنشآت
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ميدان اإلنتاج  بالرغم من أن مفهوم التسيري الذايت يوحي بأا جتربة اشتراكية يف
واالستغالل اجلماعي للوحدات اإلنتاجية ، مع امللكية العامة لوسائل اإلنتاج واقتسام الناتج بني 

ال أنه ما منح املدير الذي ميثل الدولة يف الوحدة اإلنتاجية من صالحيات كحق إالعمال ، 
الية ، عجلت بربوز معارضة خمططات االستثمار والتنمية والتوقيع على الوثائق والتعهدات امل

تداخل بني حرية العمال من خالل ممثليهم املؤطرين يف جلنة التسيري واجلمعية العامة ودور املدير 
  ]. Rabah Noureddine Saadi , 1985 , pp 22-32[ .والصالحيات اليت خولت له

  

إن مثل هذه اإلجراءات اجنرت عنها تناقضات واضحة بني مفهوم التسيري الذايت الذي 
يقر حبرية العمال ومشاركتهم الواسعة يف التسيري ، اإلشراف ، تنظيم عالقات العمل ، وتوزيع 
األرباح وما أفرزته املمارسة امليدانية من بريوقراطية واضحة أوقعت هذه املنشآت حتت وصاية 

  .شبه كلية للدولة 
  

اد العام للعمال إذن يف هذه الفترة ارتبطت النقابة العمالية اجلزائرية ممثلة يف اإلحت
اجلزائريني باحلزب الواحد، ونتيجة للتناقضات اليت عايشها اجلزائريون يف ذلك الوقت، وخاصة 

مما أدى إىل عدم التحكم يف التكنولوجيا  ،العمال واملتمثلة أساسا يف اليد العاملة غري املؤهلة
دينة مما نتج عنه مها إىل املظاملستخدمة ويد عاملة ذات أصول اجتماعية فالحيه نزحت مع

التخلي عن العمل الزراعي، فهذه التناقضات أثرت على النشاط النقايب ككل، حيث أدت 
  .النقابة العمالية إىل االندماج يف املشروع الوطين االجتماعي 

  

ليطرح فيه  1963األول يف سنة مؤمتره  لذلك عقد االحتاد العام للعمال اجلزائريني
  غمار هذه املشاكل ظهرت بعض التناقضات املتعلقة بالقضايا مشاكل ما بعد احلرب، ويف 

  
  

األساسية للتنظيم والتوجيه بني اإلحتاد واحلكومة ، فإشراف حزب جبهة التحرير الوطين 
  .وتوجيهه مل يرض بعض النقابيني ، حيث طالبوا بإعادة النظر يف هذه العالقة 

تنظيم والقيادة اللعمال اجلزائريني على قضية فانصب االهتمام يف املؤمتر األول لإلحتاد العام ل
حيث انقسمت اآلراء بني املتشبثني بإشراف وتوجيه حزب جبهة التحرير الوطين ، وبني 
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املعارضني هلذا اإلحتاد ، وقد جعل هذا الوضع اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني متذبذبا يف مواقفه 
  .يارات بانتخاب مسئولني من اجتاهات متباينة فحاول حىت هذا املؤمتر التوفيق بني خمتلف الت

  ]15،ص 1978اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني ، عدد خاص، [
  

كما أن غياب برنامج عمل واضح لإلحتاد ، أدى إىل عدم التحكم يف األوضاع 
واألحداث  حبيث مل يكن هناك اهتمام بعمال األرض، وهو نقطة ضعف يف اإلحتاد للعمال 

فاستغلتها احلكومة يف ذلك الوقت لكي تبعد مسئويل اإلحتاد عن النشاط النقايب  اجلزائريني 
حيث أحضرت الفالحني واختارت منهم قيادات لإلحتاد العام للعمال اجلزائريني، ألن احلكومة 
يف ذلك الوقت كانت تنظر لقيادة اإلحتاد على أا معارضة ملبادئ الثورة، وترغب يف العمل 

منذوب  "اروين براون"لة للتعبري عن استقالليتها، فهذه احلادثة جعلت منعزلة عن الدو
يقول بأن هذا األخري مل مير  ،الذي حضر للمؤمتر »CISLالكونفدرالية الدولية للنقابات احلرة «

فاإلحتاد يف هذه الفترة املبكرة ، كان عبارة . ]11، ص 2002أحسن مصران ، [يف جو دميوقراطي  
أمانة وطنية تشارك يف احلفالت الوطنية، وتستقبل الوفود األجنبية، وتضمن هلا عن منشأة نقابية 

  إحياء الذكريات الوطنية والدولية، أما احلركة النقابية العمالية ضمنه فكانت معدومة متاما
  .وذلك راجع لعدم إشراك احلكومة له يف حتديد التوجهات األساسية للبالد 

  

، بعد تلك التناقضات واملطالبة  1963املنعقد يف ديسمرب وبعد املؤمتر األول لإلحتاد 
عادة النظر يف العالقة بينه وبني احلزب الواحد، مت التوصل إىل اتفاق مكتوب بني جبهة إب

التحرير الوطين واإلحتاد العام للعمال اجلزائريني، ليضمن ذا القرار استقاللية اجلهاز والتسيري 
جبهة التحرير، ولكن توقيع هذا االتفاق مل يرفع الغموض عن ومينح حق اإلشراف عليه حلزب 

  احلركة النقابية العمالية يف تلك الفترة، ومل يؤد إىل انطالقها ، بل بقي الوضع كما هو بل زاد 
  

منخرط مع االستقالل إىل  250000تدهورا، وهذا ما يؤكده اخنفاض عدد املنخرطني من 
  . ]Weiss Français, 1970 , pp83-84 [ 1963منخرط يف سنة  220000

  

نظرا هلذه اخلالفات بني اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني واحلزب الواحد، باإلضافة إىل 
ومتادت  الضغوطات اليت مارسها هذا األخري مع اإلحتاد متكنت الدولة من فرض سيطرا عليه،

 منشأة19 مست 1964نةرد فعل على هذه املمارسات شهدت اجلزائر اضرابات سك.يف تدخالا
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تلقت هذه اإلضرابات مساندة املركزية النقابية والضغط املمارس من  عامال،4000شارك فيها 
مع املطالبة  إال أن العمال ظلوا يراهنون على ضرورة اشتراكهم يف التسيري، قبل السلطات،

  .] [Rabah Noureddine Saadi , 1985 , p36 بتعميم تطبيق التسيري الذايت ليشمل كل القطاعات
  

، أوضح لإلحتاد العام للعمال اجلزائريني  1964ولكن ميثاق اجلزائر الذي وضع سنة 
املهمة األساسية اليت ينبغي أن يقوم ا، وهي تعزيز القطاع املسري ذاتيا، وإعطاء األسبقية 

النقابية من لالهتمام بالعمال املومسيني، كما يبني بأن احلزب الواحد هو وحده خيتار القيادات 
  .بني العناصر اليت تعمل، ورغم هذا استمر اخلالف بينهما 

  

إن مثل هذا الصراع حول أساليب التسيري بني الدولة والعمال، متخضت عنه مفاهيم ال 
التعاونيات جلان  حتمل نفس الدالالت على املستوى النظري وامليداين،كالتأميم، قطاع الدولة،

ض مسح للدولة بالتدخل أكثر مبساعدة حزب جبهة التحرير التسيري ساعد على إضفاء غمو
املسرية ذاتيا وانتهت إىل  املؤسساتالقاضي يكلة  1964إذ أصدرت مرسوم جوان  الوطين،
  [Rabeh Noureddine Saadi,1985,p37] :ما يلي 
 

  ؛يف جتمعات جهوية تكون الدولة حاضرة من خالل هيئات إدارية وصية  املؤسساتدمج  -
 

   ؛لغاء تقسيم األرباح، إلغاء التعهدات املالية ومراجعة الربامجإمنح صالحيات واسعة للمدير،  -
 

 .يف رصيد واحد مع إعطاء صالحية التمويل للبنك اجلزائري املؤسساتمجع أموال  -
  
 

ونتيجة لإلجراءات السابقة واخرى، مل يبق من التسيري الذايت سوى التسمية، رغم أن 
الذايت  التسيريظل يؤكد على بقائه، لكن اهليئات الوصية خلصت إىل أن  اخلطاب السياسي

املسرية ذاتيا يف  املؤسساتأصبح ال خيدم مقتضيات التنمية الوطنية، لدى جيب تصفيته ودمج 
  .تابعة للدولة مباشرة  مؤسسات

  

دولة التابعة لل بتلكالتابعة للتسيري الذايت عرفت تصفية تدرجيية وأحلقت  ملؤسساتإن ا
املسرية ذاتيا حىت يسمح  مؤسساتعرب مرحلتني، األوىل متثلت يف ضرورة مراقبة الدولة لل
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 أخرىاملسرية ذاتيا إىل  املؤسساتبتطبيق االشتراكية، والثانية بعد املراقبة يتم حتويل الوحدات و
  .وطنية 

اليت انعقدت يومي على اثر هذه اإلجراءات عرفت أشغال اللجنة املركزية جلبهة التحرير الوطين 
نقاشا حول مصري التسيري الذايت، وخلصت إىل إحلاق منشآت التسيري  1965جوان  15- 14

  .الذايت بالدولة 
  

وصعود سلطة جديدة ، أعيد النظر يف  1965جوان19غري أن ما عرفته اجلزائر يف 
الذايت توجها  الكثري من األفكار والقرارات اليت وجدت مع السلطة السابقة، إذ اعترب التسيري

  .سليما يف القطاع الزراعي، بينما القطاع الصناعي سوف يعرف ميالد شركات وطنية كربى 
  

) أي إبقاء كل القطاعات تسري ذاتيا ( بالرغم من إصرار النقابة العمالية على مواقفها 
، كانت 1968والبنوك سنة  1966لكن األحداث اليت عرفتها تلك الفترة من تأميم املناجم 

ختدم الدولة أكثر لتوسع القطاع العام، ولعدم استجابة الدولة ملطالب النقابة سجلت اضطرابات 
  [Rabah Noureddine saadi, 1985 , p42]  . 1967و  1966يف املؤسسات العمومية يف سنيت 

  

عمالية خالل فترة إن من أهم املالحظات اليت ميكن تسجيلها حول مواقف النقابة ال
  :ميكن إجيازها فيما يلي  يتالتسيري الذا

  

إن قرارات الدولة وتدخالا يف اال االقتصادي ، دون األخذ بعني االعتبار آراء ومواقف  -
 واالجتماعي العمال، باإلضافة لكوا كانت ارجتالية بعيدة عن تقييم فعلي للواقع االقتصادي

ختدم التنمية ... ة دون شك أدى إىل تباعد أهداف العمال عن أهداف السلطة، وهذه األخري
 .مبفهومها الشامل 

رغم حماولة احلركة النقابية العمالية العمل بعيدا عن كل تأثري ووصاية من قبل الدولة ، إال  -
أا مل تنجح يف إبقاء التسيري الذايت ، وهذا راجع للمناورات السياسية والضغوطات اليت 

لطة معا ، وكذا النعدام اخلربة والتجربة كرست من قبل حزب جبهة التحرير الوطين والس
 .النقابية الكافية ملواجهة هذه التحديات 

 

  :للمؤسساتالتسيري االشتراكي  -ثانيا
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 يف  للمؤسسات بعد صدور ميثاق التسيري االشتراكي 1971شرع يف تطبيقه سنة 
دولة جاء لتجسيد االختيار االشتراكي الذي ظل يراهن ألجله العمال وال،11-1971- 16
فكان يهدف جلعل العامل مسري ومنتج يف آن واحد ، وهكذا ميكن اجلمع بني السلطة ،معا

والعمال يف اجتاه واحد لتحقيق تنمية شاملة،هذه األخرية متكن من تعزيز االستقالل الوطين 
  .مع السماح كما قلنا للعمال املشاركة يف بناء دولة جزائرية حديثة ،وربح معركة اإلنتاج

  

الفرصة اليت علق عليها العمال آماال  للمؤسساتعتربت جتربة التسيري االشتراكي لدى ا
كبرية لتحسني ظروفهم املعيشية،ولكن هذه التجربة تعرضت إلعادة اهليكلة خالل 

  .الثمانينات،كما أثارت نقاشا طويال وعرفت انتقادات من قبل مجيع األطراف على حد السواء 
، سنحاول البحث على الظروف املوضوعية اليت التجربةفشل هذه  وللوقوف على أسباب

  :لك على نقطتني أساسيتنيحالت دون بلوغها األهداف املسطرة معتمدين يف ذا
  

، هذه األخرية املمثلة يف الدولة من خالل ما باهليئات الوطنية االشتراكيةاملؤسسات عالقة   -  أ
 .للمؤسسات أقرته من هيكلة وتنظيم

 

ا الشكل من التنظيم السيما بعدما اعترب العامل مسري ومنتج يف آن مكانة النقابة ضمن هذ  - ب
 .واحد

االشتراكية ، انبثقا عن ميثاق التسيري  مؤسساتإن اجلانب اهليكلي والتنظيمي لل
االشتراكي ، حمددا تصورات جسدت يف هياكل تنظيمية ، كانت تسعى لتنظيم عالقات العمل 

  .وحتديد املسؤوليات بني العمال واملسريين بني املنشأة والوحدات التابعة هلا ، 
  
  
  
  
  
  
  

  هياكل التسيري االشتراكي للمؤسسات -1

  اللجان الدائمة : 1-1
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، حسب حجم حدة ومخس جلانإن عدد اللجان الدائمة يتراوح ما بني جلنة وا              
بينها أو الوحدة وخصوصيتها، وتتفرع هذه اللجان حسب أقسام املنشأة، فمن ؤسسات امل

اللجنة االقتصادية واملالية، جلنة الشؤون االجتماعية والثقافية والتكوين، فحددت صالحيات 
كل جلنة وفق النشاط الذي تضطلع به مع احلرص على التنسيق فيما بينها، وينتخب أعضاء كل 

ور بني جلنة من قبل جمالس العمال، ما عدا جلنة التأديب وجملس الوصاية واألمن، فيتعينان بالتشا
   [Mostapha Boutefnoucht , 1982 , p68] .املدير وممثلي جمالس العمال 

  

  الس العمال        جم: 1-2

إن صالحيات جمالس العمال يف املنشآت االشتراكية ذات الطابع االقتصادي ، قد  
   ]173، ص 1987زغدود علي ، [:على النحو التايل  1975نوفمرب21حددت يف مرسوم 

  

  طط التسيري السنوي لس اإلدارة؛تقدم مالحظاا حول خمتقترح و -
 

  ملؤسسة؛مراقبة تنفيذ املشروع واحملاسبة إذ بإمكاا احلصول على الوثائق املتعلقة بنشاط ا -
 

املهام ، احلوافز وكذا  تشارك اإلدارة من خالل ممثليها يف سن القوانني الداخلية ، وتوزيع -
  العالوات؛

 

يع األرباح املتحصل عليها مع حتديد احلصص املوجهة للعمال ، وهلا تشارك يف توز -
 جمال تنظيم العمل وشروطه؛ صالحيات يف استشارة أشخاص متخصصني يف

 .ؤسسةمراقبة التسيري وتقدمي تقرير سنوي حول وضعية امل -
 

 

  االشتراكية ؤسسات جمالس إدارة امل: 1-3

ارك العمال فيها كممثلني ، وهذه بعض عضو ،يش 11إىل  9تتشكل جمالس اإلدارة من 
  ]174- 173ص ص ،  1987زغدود علي ، [:من الصالحيات اليت منحت هلا 

  

  ؛ ةمؤسساإلشراف على السري العام لل -
 

  ؛حتديد رزنامة تطبيق املشاريع ، مث تقدميها للجهات الوصية -
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  ؛اإلشراف على احملاسبة وتطبيق الربامج  -
 

  ؤسسة؛ية للميراقب األنشطة املال -
 

  .تتكفل بوضع مشاريع من أجل توسيع جماالت االستثمار  -
  

ت هيئات ضعو ؤسساتإىل جانب التنظيمات السابقة الذكر للتسيري االشتراكي للم
وصية إدارية تشرف مباشرة عليها، وتتمثل يف الوزارات املعنية حسب طابع النشاط االقتصادي 

، التسيري التوجيه ، ففي جمال املراقبة تتابع املشاريعللمنشأة تضطلع بصالحيات املراقبة أو 
  .]174، ص  1987زغدود علي ، [ ، مع إعداد تقارير حول وضع املنشأة وتقييم نشاطااوأساليبه

  

أما جمالس التوجيه، فتشرف على إعداد الربامج املتوسطة والطويلة األمد ، وفق التوجه 
ى إحداث انسجام بني النشاط االقتصادي العام للمخططات الوطنية، وكذا السهر عل

   .واالجتماعي
  

عملية التسيري، من خالل وضع ؤسسات لتسهيل دف هياكل التسيري االشتراكي للم
، لغرض الوصول إىل الفاعلية،فهل متكنت من ؤسساتأسس لتنظيم عالقات العمل داخل امل

  :ذكر منها حتقيق أهدافها؟ فقد واجهت هذه التجربة العديد من الصعوبات ن
، بالرغم من أا ليست هيكل من ؤسسةإن خلية احلزب جلبهة التحرير الوطين يف امل -

منحت أدوار وصالحيات، كان هلا  1979، ولكن بعد املؤمتر اخلامس لعام ؤسسةهياكل امل
تأثري على عالقات العمل وبالتايل على أداء النقابة، فهذه األخرية إىل جانب دورها التقليدي 

امي إىل تنشيط اإلعالم، والتكوين النقايب، خول هلا اإلشراف على التنسيق بني خمتلف هياكل الر
وبإمكاا تبين حلول بالنسبة لكل القضايا املطروحة ) جملس اإلدارة وجملس العمال ( التسيري 
نتاج، وكذا تقييم نشاطاا ، باإلضافة املشاركة يف وضع املخطط السنوي لإلؤسسةداخل امل

]Rabah Noureddine Saadi , 1985 , p311 .[ فانطالقا من املعطيات السابقة حول دور خلية
إذن هذا التكوين مراقبة للسلطة لعمليات التسيري ، يالحظ أن هناك ؤسسةاحلزب داخل امل
أدى إىل العديد من الصراعات ، فاملسريون يصرون على ممارسة مهامهم  ؤسسةالثالثي داخل امل

لنصوص القانونية وتوجهات الدولة ، بينما العمال يعملون على املشاركة يف التسيري انطالقا من ا
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انطالقا من توجيهات اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني ، أما خلية احلزب فترتكز على شرعية 
  .النضال باعتباره امتداد تارخيي 

  

 املؤسساتكبري من ، لكن عدد  1971بدأ يف  شتراكيبالرغم من أن تطبيق التسيري اإل -
مؤسسة  70حملية و  مؤسسة 320ظلت خارج اإلطار القانوين ومل تشهد تطبيقه ، إذ بقيت 

  ].Rabah Noureddine Saadi , 1985 , p267[وطنية بعيدة عن واقع السري االشتراكي 
 

إن نصوص التسيري اإلشتراكي أكدت على املشاركة العمالية ، ولكن يف الواقع أدت هذه  -
ية إىل صراعات عديدة بني العمال ومسريي املنشآت وهذا لتضارب املصاحل ، وحماولة كل القض

  .طرف مراقبة ميكانيزمات املشاركة والتحكم فيها 
 

وكذلك من بني املشاكل اليت أعاقت التسيري اإلشتراكي قضية مراقبة االس، إذ ظلت  -
إىل صراع تصور بني املشاركة العمالية  اجلهات الوصية حتاول املراقبة والتحكم فيها، مما أدى

لدى النقابة والعمال، اثرت على حتقيق امجاع بني النقابيني والعمال ككل وحىت العمال على 
مستوى املنشأة الواحدة، فيفضل بعض العمال ابقاء النقابة خارج دائرة اهلياكل اليت تضطلع 

ن مشاركة العمال يف هياكل التسيري بالتسيري من جتنب أي مراقبة، بينما يرى البعض اآلخر أ
             .يكفل للعمال والنقابة املشاركة ، وبالتايل مراقبة الواقع اإلجتماعي عن كثب

]Rabah Noureddine Saadi , 1985 , p314.[ 
 

  

  للمؤسساتدور النقابة يف ظل التسيري اإلشتراكي : 1-4

أفرزت تصورا جديدا لدور النقابة أثر  إن املشاركة العمالية يف ظل التسيري اإلشتراكي ،
على الناحية الوظيفية هلا ، إذ أصبح جملس العمال يعترب يف نفس الوقت املكتب النقايب، فتطبيق 
التسيري اإلشتراكي قد خلق التباسا لدى العمال بني املشاركة العمالية يف التسيري وبني املهام 

ل يف األدوار، ويف هذا الشأن أوضحت الئحة النقابية ، وقد أدى هذا اإللتباس إىل التداخ
للعمال  اليت صودق عليها يف املؤمتر السادس لإلحتاد العام للمؤسساتالتسيري اإلشتراكي 

، حتت توجيه نزعة  للمؤسساتهناك إدراكا ضعيفا ملفهوم التسيري اإلشتراكي  «اجلزائريني أن 
  »...ترمي إىل معارضة النقابة بالتسيري اإلشتراكي 
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ويندرج عن هذا املوقف اخلاطيء يف ترك املهام النقابية امللموسة لفائدة مهام التسيري، بإمهال  -
  .املهام النقابية 

 

  .جعل جملس العمال جمرد جهاز استشاري يتوقف عند إبداء الرأي فقط  -
 

تقدم اجلوانب الشكلية يف شرح النصوص على حساب اجلوهر املوحد الذي يرغبه التسيري  -
 ].59، ص  1982أفريل  352الثورة والعمل ، العدد  [شتراكي اإل

 

إن هذا التداخل يف األدوار أثار أفكار متناقضة لدى النقابيني ، إذ بقي البعض منهم 
يدافع على فكرة إشراك النقابة يف جمالس التسيري، بينما يدافع البعض اآلخر على ضرورة 

  .استقاللية النقابة عن هياكل التسيري 
  

 خضم هذه الطروحات املتباينة، ظل سؤاال عالقا أثناء جتربة التسيري اإلشتراكي  هل ويف
  فعال مهام االس العمالية هي يف نفس الوقت مهام الفروع النقابية ؟

تب عنها غموض فباعتبار النقابة العمالية منظمة قاعدية متثل العمل ، فمشاركتها يف التسيري تر
تصور  وإعطاءابة والس الوطين للتسيري أن حيددا أدوار النقابة ، فحاولت كل من النقكبري

واضح للمشاركة العمالية يف التسيري ، وأسفرت بنتائج أعماهلا على التأكيد بأن دور النقابة 
واالس العمالية هو دور تكاملي ، طاملا أن أهدافها واحدة تكمن يف السماح للعمال 

  .ملؤسساتباملشاركة يف تسيري ا
  

بعد هذا الطرح والتأكيد على الدور التكاملي بني الفروع النقابية واالس العمالية 
أصبح من الوجهة النظرية والعملية أن دور النقابات ال خيتلف عن دور اللجان الدائمة اليت 

 .تضطلع مبهام حمدودة وختضع لوصاية واضحة من قبل جملس اإلدارة وكذا السلطات العمومية 
ور االس خيتص باإلشراف على التسيري واملراقبة ، أما النقابة تم بالتأطري تنظيم إذ أصبح د

العمال وتنشيطهم ، الشيء الذي دفع باإلحتاد العام للعمال اجلزائريني يتبىن فكرة ازدواجية 
دية املهام بالنسبة لس العمال واالس النقابية ، انطالقا أن جمالس العمال تشكل اهليئة القاع

 نبثقة عن أعمال االس العماليةللمجالس النقابية أما دور النقابة فيختصر يف تنفيذ القرارات امل
  .شراك النقابة يف التسيري ومتابعة أو توجيه نشاطات االس العمالية واللجان الدائمة إمع 
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عاف إن عدم إدراك العمال لدور النقابة مسح للسلطة واجلهات الوصية من تشويه وإض
النقابات ، هذه القضية تعرض إليها اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني يف مؤمتراته ، ففي املؤمتر 

حتت مربر أن جمالس العمال منتخبة من جمموعة عمال ) 1973أفريل  6إىل  2(الرابع لإلحتاد 
س املهام ، أما املنشأة أو الوحدة ، فبإمكان النقابة اليت بدورها ينتخب ممثليها ، أن تكون هلا نف

سجل تراجع عن الفكرة السابقة ، وذلك أن ) 1979مارس  29إىل  25(يف املؤمتر اخلامس 
املمارسة امليدانية أتثبت حمدودية أداء االس العمالية للمهام النقابية ، ونفس الشيء بالنسبة 

ري نظرا للضغوط للمجالس النقابية اليت مل تستطع أن تقوم بوظائف اللجان واملشاركة يف التسي
املمارسة عليها من قبل اجلهات الوصية ، لذلك طالب اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني بإخضاع 

  .االس العمالية والنقابية ملراقبته 
  

خرج املؤمتر بقرارات من بينها تغيري )  1982أفريل  9إىل  5(أما يف املؤمتر السادس 
ة هو الس النقايب للوحدة وجملس العمال للمنشأة التسميات ، إذ أصبح جملس العمال للوحد

، مع التأكيد على أن انتخاب جمالس العمال ال يتم إال من قبل  ؤسسةهو الس النقايب للم
  ].Rabah Noureddine Saadi , 1985 , p294 [املنخرطني يف اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني 

  

يري االشتراكي وأهم الصعوبات اليت تعرضته هذه فبعد ما تعرضنا للهياكل التنظيمية للتس
  :األخرية اليت أثرت على دور النقابة العمالية ، ميكننا اخلروج باملالحظات التالية 

  

) هياكل التسيري ، املدير أو جمالس العمال ( إن تداخل املهام والصالحيات بني الثالثية  -
إلضافة إىل عدم اإلمجاع على منط أدى إىل وجود غموض كبري لوظيفة كل واحدة منها با

 . تأثري كبري على فاعلية املنشآتالتسيري جينب حصول الصراعات ، هذه األخرية اليت كان هلا 
 

إن الضغوطات اليت مارستها السلطة واحلزب مل تسمح للعمال باملشاركة الفعلية يف  -
لمنشآت باستغالل كل التسيري مما جعل الصراع هو الطابع املميز ، هذا األمر مل يسمح ل

  .طاقاا وتوجيه كل اهتمامها حنو اإلنتاج من أجل حتسينه 
 

اليت أقرها ميثاق التسيري اإلشتراكي جتربة طموحة ) ومسريعامل ( إن جتربة جعل العامل  -
فهي تتطلب وعيا عماليا ونقابيا كبريين ، فقد طرحت العديد من املشاكل والصعوبات 
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املشاركة العمالية ، إذ أن مشاركة ممثلي العمال يف االس اإلدارية حول مراقبة ميكانيزمات 
كمستثمرين ومتخذين للقرارات ، باإلضافة إىل التكفل باملشاكل املهنية واالجتماعية للعمال 
يتخذون مواقف دون العودة للقاعدة العمالية ، فهذه املمارسات قللت من وضع سياسة أو 

  .الية قوية محتاول بناء نقابة ع فلمع املتغريات احلاصلة ، إستراتيجية نقابية تتماشى م
 

مل تسمح للعمال باملشاركة الفعلية يف ) الوزارة واحلزب ( إن العالقة بني اهليئات الوطنية  -
  .التسيري مما جعل الصراع الطابع املميز هلذه املشاركة

  
  
 

  

  :اإلصالحات اهليكلية خالل الثمانينات  :ثالثا

من اإلجنازات اليت حققتها اجلزائر على مستوى بناء هياكل اإلقتصاد على الرغم 
القاعدية غري أن االقتصاد والتنمية عرفا نقائص كبرية، ومل تتمكن املنشآت من جتاوز حاالت 

  .كثرية أدت إىل بروز عدم توازن بني األهداف املسطرة وواقع اإلقتصاد الوطين 
  

: تصادية خالل الثمانينات،كانت على مرحلتنيفقامت الدولة اجلزائرية بإصالحات اق
متثلت يف استقاللية  1988عرفت بإعادة اهليكلة، والثانية سنة  1982األوىل خالل سنة 

  .املؤسسات سعت الدولة من خالهلا جعل املنشآت اإلقتصادية أكثر فاعلية 
  

 ولقد عرفت اجلزائر أحداث كثرية، كان هلا تأثري واضح على مسار اإلصالحات
فسياسيا كانت اجلزائر متهد لعهدة التعددية احلزبية، يف حني على املستوى اإلقتصادي أصبح 
القطاع اخلاص وألول مرة منذ اإلستقالل حيظى بعناية رمسية من قبل الدولة ،كما نتج اإلقتصاد 
   الوطين أمام الشركات واإلستثمارات األجنبية، ومن دون شك هذه التعثرات كان هلا تأثري على

سيما بالنسبة للعالقات اإلجتماعية داخل جتماعية ، الوضع الطبقة العاملة من الناحية اال
  .املنشآت اإلقتصادية واتمع ككل 

  

  :ومن هنا ميكن التعرف إىل بعض مربرات اإلصالحات اإلقتصادية فيما يلي 
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تتمكن من لقد عجزت الدولة على توجيه اإلقتصاد ووضع اإلختيارات املناسبة ، فلم  -
 اإلشراف على تنظيم النشاطات اإلقتصادية،كما أن تدخالا مكنت من ترسيخ البريوقراطية

الشيء الذي مل يساعد على إرساء قواعد لتنظيم العالقات داخل املنشآت وجعلها ذات 
  .فعالية

 

إن العجز واملصاعب اليت كان يعرفها اإلقتصاد بصفة عامة واملنشآت بصفة خاصة ، أدت  -
لى تفاقم األزمة، حيث عرف النمو اإلقتصادي تراجع كبري، فبعدما كان خالل السبعينات ع

، باإلضافة إىل تراجع اإلستثمار الوطين  %6إىل  1986اخنفض يف سنة  %7.3يقدر بنسبة 
سنة  %20إىل  1982سنة  %17، فترتب عن ذلك ارتفاع نسبة البطالة من  %23بنسبة 
سنويا، ونتيجة هلذه املعطيات  %10تتزايد بنسبة  ، كما ظلت نسبة التضخم1986

قتصادية تدهورت القدرة الشرائية،هذا األمر الذي ترك استياء كبري لدى الطبقة اال
  .].Said Chikhi , 1994 , p7[.العاملة

  

ولعالج هلذه األوضاع سارعت الدولة إىل إعادة هيكلة املؤسسات اإلقتصادية يف سنة 
1982 .  

  

  :يكلة إعادة اهل -1

هذه اإلصالحات إلعادة  جاءتانطالقا من أن تنظيم املنشآت يعترب الشرط لنجاحها،        
السبب الرئيسي يف  يعدالنظر يف اجلانب اهليكلي للمنشآت، فتحت مربر أن كرب حجمها 

نشاطها إىل نشاط واحد  وحدتضعف فعاليتها،ظهرت عدة منشآت أقل حجما من سابقتها 
 1980ألف عامل سنة  96، فبعد أن كانت تضم )سويق كسوناطراك كاإلنتاج أو الت(

  .عامل   7500 منشأة ال يتجاوز عدد عمال الواحدة منها  13اصبحت تتشكل من 
]Dirck Vandewalle , In NAQD N07, 1994 ,pp4-11[  
  

املنشآت اإلقتصادية وجعلها أكثر  حتريك إن الغاية احلقيقية من إعادة اهليكلة هو ليس
اعلية بقدر ما كانت دف إىل احلد من خماوف السلطة من فقداا السيطرة على احلركات ف

اإلحتجاجية للعمال ، ال سيما بعد اخنفاض القدرة الشرائية ، كما أن هذا اإلجراء كان حيمل 
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 أهداف اقتصادية وسياسية وأخرى دف إىل حترير اإلقتصاد ، حيث قدمت تسهيالت كبرية
زائريني واألجانب ، لذا مت إنشاء الديوان الوطين للتوجيه واملتابعة والتنسيق جلا للمستثمرين

  .الغرض تنشيط اإلستثمار الوطين 
  

وبالرغم من هذه احملاوالت اإلصالحية إال أن األزمة تفاقمت ، إذ ارتفعت املديونية من 
ئر بنسبة ، واخنفضت مداخيل اجلزا 1985مليار سنة  20.6إىل  1984مليار لسنة  14.8

يف نفس السنة ، مما أدى إىل تأزم الوضع ، فارتفعت البطالة ، وتدهورت القدرة  40%
  . ].Rabah Abdoun ,In NAQD N04,pp83-89[ .الشرائية
  

هذه العوامل كلها زادت من حدة االستياء لدى كل فئات اتمع ، فأجربت الدولة 
وضاع وختفف من حدة األزمة ، هذه على إثرها القيام بإصالحات أخرى عساها تتدارك األ

األخرية باتت دد كيان اتمع اجلزائري ، كما أن السماح لرأس املال األجنيب باإلستثمار يف 
اجلزائر يعرب عن رغبة السلطة تغيري توجهها العام يف اال السياسي ، وذلك بالتخلي عن 

  .اإلقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق 
  
  

  :ؤسساتاستقاللية امل -2

نظرا لعجز الدولة للتخفيف من حدة األزمة اليت تفاقمت من جراء إعادة اهليكلة ، جلأت 
إىل إجراء ثاين عرف باستقاللية املؤسسات ، والذي كان مبادئه تتمحور حول بعض املسائل 

  :التالية 
ختلت الفصل بني حقوق امللكية والتسيري ، حيث بقيت الدولة مالكة هلذه املنشآت ولكن  -

عن التسيري ، فأنشئت هلذا الغرض صناديق للمسامهة تتشكل من منشآت تشارك باألسهم 
  .الشيء الذي مسح هلا بالتخلص من الوصاية املطلقة للدولة 

 

التسيري أوكل إىل جملس اإلدارة الذي يتشكل من أعضاء مكلفون من قبل صناديق املسامهة  -
  .أو املنشآت املسامهة برؤوس األموال 
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 .لتمويل املشاريع واالستثمار تلجأ املنشآت مباشرة للبنوك عوض اللجوء خلزينة الدولة  -
 

إن هذه اإلصالحات اإلقتصادية أدت إىل وقوع إضرابات واحتجاجات من طرف 
لنشاطات النقابية العمال  وقوبلت بالقمع من قبل السلطات اليت كانت ترفض مثل هذه ا

اخلصائص مقارنة بالفترة السابقة ، فلم  بنفسلفترة كانت تتمتع واملالحظ أن النقابة يف هذه ا
تابعة للدولة وليست منفصلة عنها ، فهي موجهة حنو أهداف  تسيرييةوإمنا منظمة  مطلبية تكن 

  .مسطرة وحمددة مسبقا 
  

  : 1989مرحلة التعددية ابتداءا من : 2-2
  

ة مست مجيع جوانب عدة تغيريات جوهري حدثت،  1989بعد تعديل الدستور سنة 
احلياة ، خاصة السياسية منها ، فقد مت االنتقال من النظام األحادي إىل التعددي ، والذي 

  :على عدة حريات ، حيث مت ضمان ما يلي  بالنصتولدت عنه التعددية النقابية ، وذلك 
  

  ).31املادة (ممارسة احلريات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطنة  -
 

  ).32املادة (ردي أو اجلماعي للحقوق األساسية واحلريات الفردية واجلماعية الدفاع الف -
 

  .حرية التعبري وتشكيل اجلمعيات  -
 

  .التعددية النقابية  -
 

 ).54املادة (ممارسة اإلضراب يف إطار القانون  -
، حبيث ألغت جل  1990وقد جتسدت هذه املبادئ العامة بعدة قوانني مت إصدارها سنة 

  :ص املتعلقة بالنظام االشتراكي وتتمثل هذه القوانني يف النصو
املتعلق بالوقاية من الرتاعات اجلماعية يف العمل وتسويتها وممارسة حق  02- 90قانون  -

  .اإلضراب 
  .املتعلق مبفتشية العمل  03-90قانون  -
  

قتضى القانون املتعلق بتسوية الرتاعات الفردية يف العمل واملعدل واملتمم مب 04-90قانون  -
91 -28   
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املتعلق بعالقات العمل الفردية ، معدل ومتمم بقوانني صادرة يف سنوات  11-90قانون  -
91،96،97 .  
 .املتعلق بكيفيات ممارسة احلق النقايب  14-90قانون  -
  

نتج عن هذه القوانني عدو أوضاع جديدة ، ختتلف جذريا عن فترة األحادية ، وميكن 
  : إمجاهلا فيما يلي

 .احلق النقايب مضمون لكل املواطنني  -
 .تنظيم النقابات حق مضمون وذلك دف الدفاع عن املصاحل املادية واملعنوية ألعضائها  -
 .إلغاء احتكار اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني  -
 .تسهيالت قانونية لتشكيل النقابات  -
 .لة احلاكمة عدم ارتباط النقابات باألحزاب السياسية أو بالدو -
 

انطالقا من هذا مت تشكيل عدة نقابات يف إطار من التعددية والشفافية ، وأداء واجباا 
منشأة نقابية ، دف  47يف إطار االستقاللية ، وقد مت تشكيل عدة نقابات بلغ عددها رمسيا 

، أساتذة األطباء نقابة قطاع عمال التربية ، : إىل حتقيق مصاحل أعضائها ونذكر من بينها 
  ....، املهندسون ، نقابة الوظيف العمومي ، النقابة اإلسالمية التعليم العايل

  

غري أن منح حق التعددية النقابية وتشكيل نقابات خمتلفة مل مينع من احتالل اإلحتاد العام 
للعمال اجلزائريني مكانة مرموقة ، وذلك باختاذه عدة مواقف متعلقة بالعمال وحىت احلياة 

)  94سنة (تماعية ، اإلقتصادية والسياسية ، كان أبرزها تدخله يف ندوة الوفاق الوطين االج
، وهذا ما أدى به إىل تغيري ) 91سنة (وتدخله قبلها يف تشكيل جلنة الدفاع عن اجلمهورية 

توجهاته، حيث أصبح يركز على املطالب السياسية ، وبالتايل دخل نشاطه يف إطار العمل 
لعمل املطليب ، إال أن هذا التوجه اجلديد مل مينع من املطالبة ببعض احلقوق اليت السياسي عوض ا

 األجور، احلوافز،نزاعات: تتعلق بااالت أو املطالب املهنية اإلجتماعية للعمال مثل 
اجلانب الصحي للعمال ، لكن املوضوع الذي سيطر وطغى على النشاط النقايب هو ،العمل

وبالتايل احنسر نشاطه إىل كيفية ضمان منصب العمل ، إضافة إىل  موضوع تسريح العمال ،
  .تسوية املنازعات العمالية املتعلقة بدفع األجور املتأخرة 
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وقد تأكدت اخلطوط العريضة لتوجهات وسياسات اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني يف 
والذي تضمن تقييم  2000أكتوبر18التقرير األديب الذي نتج عن املؤمتر الوطين العاشر من 

، حيث متثلت املبادئ األساسية اليت سعى اإلحتاد إىل جتسيدها  1990نشاط النقابة ابتداءا من 
  ]2000أكتوبر  18،19،20:التقرير األديب للمؤمتر الوطين العاشر :UGTA[:ميدانيا فيما يلي 

  

ل مشاركة اإلحتاد الدفاع عن اجلمهورية ضد القوى اليت تريد تقسيم البالد وذلك من خال -
  .يف احلوار الوطين ويف الس الوطين اإلنتقايل ، إضافة إىل مسامهته يف اإلنتخابات الرئاسية 

 

اجلوانب التنظيمية ، اإلدارية واملالية واليت ختص هياكل وتنظيمات النقابة وكيفية سريها  -
  .ماديا وإداريا 

 

قضية اخلوصصة واقتصاد السوق وتسريح اجلانب اإلقتصادي االجتماعي ، األول يتعلق ب -
تكوين النقايب والتثقيف العمال ، أما الثاين فيخص عالقات العمل ، نزاعات العمل ، ال

 . العمايل
 

 

وعليه نالحظ أن احلرية النقابية أصبحت واقعا ملموسا ، يسعى من خالهلا األفراد 
وفقا للربامج واألفكار اليت يؤمن ا واجلماعات إىل حتقيق مصاحلهم ومطالبهم املادية واملعنوية 

  .كل فرد وكل جمموعة ، وهذا حلماية احلريات احلريات العامة واخلاصة 
  

لذلك فإن هذا احلق أصبح منوط مبجموعة من اجلماعات االجتماعية ، لكل منها 
خصائصها ومميزاا اليت متيزها عن غريها ، سواء من حيث الوظائف املخولة هلا أو من حيث 

يفيات ممارسة هذه الوظائف ، لذلك فإن ممارسة  هذا احلق من طرف هذه اجلماعة يعترب ك
مبثابة سالح تتسلح به يف مواجهة خصومها ، من أجل ضمان حقوقها اليت هي أدرى ا 

  .وبكيفية ممارستها وحتقيقها 
  

ة بني أي من تاريخ ابرام اتفاقيات إعادة اجلدول( 1994بتداءا من انشاط النقايب ولفا
، كان منصبا على احملافظة على منصب العمل ، نتيجة ) احلكومة وصندوق النقد الدويل 

للظروف اليت متر ا البالد واليت حتاول فيها اإلنتقال من النظام املوجه إىل النظام احلر املتميز 
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، حيث باخلوصصة ، األمر الذي أدى إىل حل وبيع العديد من املنشآت وبالتايل تسريح العمال 
  .ألف عامل  500وصل عدد العمال املسرحني إىل حوايل 

  

هذه التحوالت جعلت النقابة شريكا اجتماعيا فاعال من خالل مسامهتها يف اختاذ 
القرارات املهمة وعلى مجيع األصعدة وبرز هذا الدور خاصة يف االتفاقيات اليت ضمت الثالثية 

 تضم األجور ، هذه األخرية حظيت باهتمام كبري أين مت االتفاق على العديد من املواضيع اليت
من قبل مجيع األطراف ، خاصة بعد اإلصالحات اإلقتصادية اليت انتهجتها اجلزائر ، حيث مت 
اإلعتماد على خفض الطلب ، األمر الذي أدى إىل عدم مواكبة األجور املقررة للقدرة الشرائية 

ذا سعت النقابة إىل تبين سياسة تسعى إىل رفع للمواطنني ككل والعمال خاصة ، وانطالقا من ه
األجور وحتسينها بغية احملافظة على اإلستقرار اإلجتماعي للمجتمع ككل ، كما عملت النقابة 
على مستوى آخر وهو احملافظة على مناصب العمل وبالتايل األجور ، إضافة إىل دفع األجور 

  .اإلجتماعية اليت كانت النقابة طرفا فيها املتأخرة ، وهذا ما تؤكده العديد من اإلحتجاجات 
  

ويربز دور النقابة يف موافقتها على جل اإلجراءات اليت اختذا احلكومة من أجل إعادة 
بعث اإلقتصاد الوطين عن طريق انتهاج وصفة صندوق النقد الدويل ، وميكننا توضيح بعض 

وسياسة احلكومة جتاهها يف إطار املشاكل والتناقضات اليت ظهرت نتيجة اإلصالحات املنتهجة 
  .التشاور االجتماعي من خالل الفقرات املوالية 

  

أدى حتول وانتقال اجلزائر إىل انتهاج سياسة اقتصاد السوق إىل ظهور عدة مشاكل 
كان أبرزها ضعف القدرة الشرائية الناجتة عن ضعف اإلنتاج الوطين ، وضعف املنشآت وقلة 

دة بعث اإلقتصاد الوطين ، جلأت احلكومة إىل إعادة بعث اإلستثمارات ، ومن أجل إعا
اإلقتصاد الوطين ، جلأت احلكومة إىل إعادة جدولة ديوا وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدويل 

إعادة هيكلة املنشآت ، غلق وحل املنشآت   :الذي فرض شروطه اليت اعتربت قاسية ومن بينها 
  .ادا وجتميد مناصب العمل تسريح العمال ، جتميد األجور وزي

  

وكان أبرز مشكل عانت منه اجلزائر عامة والعمال خاصة هو تسريح العمال وحل 
املنشآت ، هذا األخري فرض على الدولة انتهاج سياسة للحماية اإلجتماعية متثلت يف استصدار 

  :تشريعية التالية جمموعة من القوانني متعلقة باحلماية االجتماعية وتتمثل أساسا يف املراسيم ال
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هدفه احلماية اإلجتماعية ككل ويتضمن احملافظة على مناصب العمل ومحاية األجراء  94/09
املتضمن التقاعد املسبق كيفياته  94/10احملتمل فقدان مناصب عملهم ، املرسوم التشريعي 

اجلزائر يتضمن صندوق التأمني على البطالة وقد انتهجت  94/11وشروطه ، املرسوم التشريعي 
  :جمموعة من اإلجراءات ميكن إمجاهلا يف ثالث إجراءات أساسية هي 

  

 التقاعد املسبق -
 )الذهاب الطوعي(املغادرة اإلرادية  -
 التأمني على البطالة  -

وكان أجنع حل عاد إىل العمال بالفائدة هو التقاعد املسبق أما احللني الباقيني فكانا جمرد 
  . حني إجراءات لتأجيل األزمة إىل

  

إن جل هذه التحوالت والقضايا والتناقضات ، جعلت النشاط النقايب ينصب على 
احملافظة على مناصب العمل بدل املطالبة برفع األجور ، غري أن هذا مل مينع النقابة من املطالبة 

والذي أقر بزيادة األجور على ثالث  1997برفعها وهذا ما يستشف من االتفاق الذي مت سنة 
 1998دج يف سبتمرب 600، و 1998دج يف ماي 600،  1997ماييف  دج800: ل مراح

وذلك بالنسبة للحد األدىن الوطين املضمون لألجور ، إال أن هذه الزيادة زهيدة ومتقشفة، ذلك 
عامل بقطاع امليكانيك لوحده ، إضافة إىل هذا  8800ألنه ويف مقابلها مت اإلتفاق على تسريح 

 يف تلك الفترة على عدة مواضيع تناوهلا اللقاء الثنائي الذي مت يف انصب النشاط النقايب
دفع األجور املتأخرة : مثالحيث نوقشت جمموعة من القضايا الشائكة 1998 سبتمرب27

 العدالة اإلسراع بالنص على قواعد تنظيم الصندوق الوطين للبطالة،تنفيذ قرارات للعمال،
]Revue d’information et d’analyse de l’économie algérienne,n45,juin1998,p13[.  
  

واملالحظ أن اجتماعات الثالثية اليت متت،كانت املطالب العمالية مغيبة فيها بالكامل 
،حيث أن النقابة مل تول اهتماما للمطالب 1998جوان30-29حدث يف اجتماع  وهذا ما

 ملتكررة للحكوماتالعمالية وذلك للمستجدات على الساحة السياسية كاإلستقاالت ا
واإلنتخابات املتكررة ، مما اضطرها إىل العمل السياسي بدل العمل املطليب ، باملقابل جند أن 
النقابات املستقلة قامت بعدة حماوالت من أجل ترسيخ وجودها وحتقيق أهداف أعضائها وعلى 
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. 2006وثيقة من نشر اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني : املصدر  

راب ابتداءا من اليت أعلنت عن إض) CNES(سبيل املثال جند نقابة األساتذة للتعليم العايل 
وذلك بغية الدفاع عن مصاحلها اخلاصة واملتعلقة أساسا برفع األجور كمطلب  1996أكتوبر16

أساسي ، إضافة إىل حماولة احلصول على مكانة متميزة من خالل استصدار قانون األستاذ 
ت برفع اجلامعي ، ونفس الشيء بالنسبة لنقابة الطيارين باخلطوط اجلوية اجلزائرية واليت طالب

أجور أعضائها ، مع العلم أن مسألة األجور وارتفاعها ترتبط بنوع القطاع املستخدم ، فنجد 
يف اجلزائر أن أعلى األجور تقدم يف مؤسسة سوناطراك واخلطوط اجلوية اجلزائرية ، يليهم بعد 

  .ذلك املوظفون السامون يف الدولة وعمال الضمان االجتماعي 
  

  : 2006إىل  1990ور احلد األدىن لألجور من وفيما يلي جدول يوضح تط
  2006إىل  1990تطور احلد األدىن لألجور من ): 2(جدول 

  ن
  
  
  
  
  

  قيمة اإلرتفاع  التاريخ
  1990 جانفي1
  1991 جانفي1
  1991جويلية1
  1992 أفريل1
  1994 جانفي1

  1997 ماي1
  1998 جانفي 1
  1998 سبتمرب 1
  2001 جانفي1
  2004 جانفي1
  2006 أكتوبر 1

  دج1000دج إىل 800من 
  دج 1800دج إىل  1000من 
  دج 2000دج إىل  1800من 
  دج 2500دج إىل  2000من 
  دج 4000دج إىل  2500من 
  دج 4800دج إىل  4000من 
  دج 5400دج إىل  4800من 
  دج 6000دج إىل  5400من
  دج 8000دج إىل  6000من 
  دج 10000دج إىل  8000من 
  دج120000دج إىل  10000من 
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الحظ أن النقابة العمالية اجلزائرية ، مل تعتمد سياسة فعالة يف نشاطها وأن انتصاراا 
هي انتصارات مؤقتة ، فالزيادات اليت حققتها يف األجور قابلها دوما زيادة يف األسعار بالنسبة 

حوايل للمواد اإلستهالكية ، إضافة إىل أن حماولة حمافظتها على مناصب العمل نتج عنها تسريح 
نصف مليون عامل عن طريق منحهم تعويضات أو خروجهم للتقاعد املسبق أو حتويلهم 

ومل ينج منهم سوى العمال الذين أصبحوا مسامهني يف املنشآت . للصندوق الوطين للبطالة 
  .ما يعرف بشركات األجراء  اوالذين أسسو

  

بني أسلوبني ، املراقبة وعليه نستخلص أن السياسة النقابية هي سياسة اصالحية حمصورة 
والتسيري ، مراقبة األوضاع وتسيري األزمة اليت عرفتها وتعرفها البالد ، فالنقابة تعمل على حبلني 
األول احملافظة على احلقوق العمالية واملطالبة ا والثاين يتمثل يف التعامل مع النظام القائم كواقع 

أقل حدة ومن جهة أخرى ، تعمل على  موجود تسعى من جهة إلنتزاع حقوقها منه بوسائل
  .احملافظة عليه واستمراره 

  

املستقلة إشكالية النقابات  الذي نتطرق من خالله إىل املبحث الثالثوفيمايلي نتناول 
  .غري املعترف ا من الدولة

  

  املستقلة غري املعترف ا من الدولةإشكالية النقابات : املبحث الثالث
  

كان حمتكرا من قبل النقابة التارخيية االحتاد العام للعمال نقايب كما نعلم أن الشاط ال
وصدور القوانني املنظمة  1989اجلزائريني، ليتغري املشهد بسرعة بعد املصادقة على دستور 

النقابات  دد من اإلطار القانوين اجلديد أنتج خارطة نقابية تعددية تضم ع. ملمارسة احلق النقايب
ة اليت بادرت مبغادرة صفوف االحتاد العام للعمال اجلزائريني وتكوين األجري تملختلف الفئا

  .نقابات مهنية مستقلة
  

يت برزت بعد اإلعالن عن ما يلفت االنتباه يف هذه النقابات العمالية املستقلة ال
الصحة، التعليم ( أا يف أغلبيتها نقابات موظفني، اقتصرت على قطاع اخلدمات التعددية،

بعيدة عن العمل الصناعي الذي مل يلجأ عماله إىل تكوين نقابات إال يف ) اخل.....ةاإلدار
كما هو احلال بالنسبة للكنفدراية النقابية  ،حاالت قليلة مل تتمكن من الصمود مع الوقت
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على سبيل املثال أو النقابات احمللية والقطاعية كاالحتاد الدميقراطي   COSYFOPللقوى املنتجة 
ليت بدأت جتربتها يف القطاع الصناعي  العمومي بوالية تيزي وزو قبل اختفائها ا  UDTللعمال

مما يعين أن جزءا كبريا من مصاعب هذه النقابات كان مرتبطا، من دون شك، بالوضعية اليت 
نفس الشيء بالنسبة إىل عمال وعامالت القطاع . آل إليها القطاع العمومي الصناعي بوجه عام

من دون تأطري نقايب يذكر ،رغم أمهيتهم على مستوى التشغيل ؛ أمهية اخلاص الذين بقوا 
مرشحة للزيادة مع الوقت يف ظل اخليارات االقتصادية والسياسية السائدة الداعمة القتصاد 

بالطبع، التطور الذي يعرفه . السوق ولدور أكرب للفاعل االقتصادي اخلاص الوطين منه واألجنيب
اليا يف اجلزائر وما مييزه من بطالة وميش مسا قطاعات واسعة من غري الرمسي ح العملعامل 

الشباب ، جيعل هذه التجربة النقابية اجلديدة، رغم أمهيتها، ذات عمل إدماجي حمدود، لتظل 
فئات واسعة من املواطنني دون  إطار متثيلي يتم التعبري من خالله يف عالقاا باملؤسسات الرمسية 

 علما بأن.إمكانية للمشاركة  املنظمة ، الدائمة  والسلمية يف الشأن العام كالربملان  ومن دون
  زيادة على الشباب بدرجة كبرية يف السنوات األخرية مما يعمق ،العمل غري الرمسي قد مس املرأة

عبد الناصر [.هنا كذلك من ميش املرأة اقتصاديا ويف متثيلها النقايب ومسامهتها يف الشأن العام   

  ]18-15، ص ص 2001، جايب
  

سيطرة موظف القطاع العمومي والفئات الوسطى القريبة منه على الظاهرة النقابية 
املستقلة، ميكن تفسريها بعدة عوامل من بينها ما هو متعلق  بالتجربة التارخيية للحركة النقابية 

كل الفئات الوسطى الطابع املايل املفرط مما أدى إىل نفور ووعائها العقائدي الذي سيطر عليه 
واملؤهلة من العمل النقايب داخل هياكل االحتاد الذي سيطرت عليه، يف املقابل، الفئات األقل 
تأهيال على مستوى االخنراط واملستويات التنظيمية القاعدية ،لتحتكر بعض الفئات 

منوحة للعمل املتوسطة التأهيل، قيادة االحتاد حمليا ووطنيا ،بعد أن قبلت باألدوار امل،املهنية
النقايب خبصائصه هذه الذي حتول إىل وسيلة ترقية  النشاط.النقايب الرمسي يف ظل األحادية

  .اجتماعية وسياسية هلذه الفئات املهنية االجتماعية
  

على التفاوض والضغط لتحقيق  أا قادرةاعتقاد هذه الفئات املهنية الوسطى األجرية  
سباب اليت جعلتها ختتار إستراتيجية تكوين نقابات فئوية  مطالبها منفردة، قد يكون أحد األ

حتالف بينها لتكوين  أيناهيك عن رفض السلطات الرمسية حىت اآلن إلمكانية  مستقلة متعددة،
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الذي الزالت  التشردكنفدرالية قد يكون هو اآلخر عامال مساعدا على عدم اخلروج من حالة 
  . لعدد وضعيفة اإلمكانيات حىت اآلنتعيشه هذه النقابات املستقلة  كثرية ا

  

لقد جلأت النقابات املستقلة إىل  العديد من احلركات االحتجاجية يف السنوات األخرية 
أساتذة اجلامعة، معلمون، أطباء، (دفاعا أساسا عن مكانة الفئات الوسطى املؤهلة األجرية 

دي واالجتماعي وحىت الرمزي اليت عرفت وضعيتها تدهورا يف االني االقتصا) اخل...موظفون
  . جراء التحوالت اليت عاشها اتمع اجلزائري يف العقدين األخريين

  

الزالت بعيدة عن االعتراف الفعلي ا فرغم وجود النقابات املستقلة يف امليدان إال أا 
 من قبل السلطات العمومية اليت ترفض القبول ا كطرف رمسي يف املفاوضات املركزية، مثل

احلوار كالس  هيئات، رغم متثيليتها القطاعية والفئوية األكيدة، أو احلضور ضمن "الثالثية"
كما أا ال تستفيد من التسهيالت واملساعدات الرمسية اليت .الوطين االقتصادي واالجتماعي

 ميكن أن تساعدها على جتاوز مرحلة إثبات الذات اليت الزالت تعيشها لتتحول إىل شريك فعلي
رغم التعددية القانونية،إذن، فإن املؤسسات .صاحب اقتراحات وطرف اجتماعي فعال وممثل

السياسية الرمسية، مبا فيها الربملان وجلانه املتخصصة، الزالت تفضل التعامل مع شريك واحد 
ت ممثال يف النقابة التارخيية  من خالل قيادا املركزية اليت الزالت حتتكر يف الواقع االستشارا

والتمثيل العمايل واالستماع داخل جلان الربملان مبناسبة مناقشة نصوص قانونية ذات طابع 
اقتصادي او اجتماعي الذي ال يعترف به إال هلا، كما بينته أخريا جتربة إمضاء العقد االقتصادي 

  .واالجتماعي مع اهليئة التنفيذية ونقابات أرباب العمل
  

عض الفئات الوسطى األجرية على الظاهرة النقابية إن هذه السيطرة اليت تفرضها ب
 لاملستقلة باإلضافة إىل ممثلي أرباب العمل واإلبعاد الذي يعيشه عمال القطاع الصناعي وعما

القطاع اخلاص وخمتلف الفئات االجتماعية الشعبية  اليت فرضت عليها التحوالت االقتصادية 
  شكال ميش متعددة مل تساعدها على تنظيم  نفسهاواالجتماعية اليت متت يف العشرية املاضية أ

  

ليسوا أحسن حاال ،رغم  احلياة اإلقتصاديةأرباب العمل كجزء من وباملقابل فإن 
فقد عرفت نقابات أرباب العمل ظاهرة االنشقاقات . اإلمكانيات اليت يفترض أن تتوفر لديهم

العتراف بالطابع التنظيمي املتعدد وضعف اإلطار التنظيمي، مثلها مثل نقابات األجراء، بعد ا
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واملصادقة على القوانني االجتماعية اجلديدة اليت تسمح بالتعددية النقابية لرب العمل  1990بعد 
علما بأن األحادية اليت كانت سائدة قبل هذا التاريخ ، مل تسمح لرب العمل على .  اجلزائري

مصاحله خارج الدور االقتصادي املطلوب  غرار باقي املواطنني  بالتعبري عن نفسه والدفاع عن
نقابات أرباب العمل، ورغم القبول ا كطرف اجتماعي وشريك ضمن املفاوضات . منه أدائه

احلوار االجتماعي ،كالس الوطين  هيئاتوحضورها يف ) الثالثية والثنائية(الرمسية املركزية 
عند ما تكون بصدد  دراسة ملفات  االقتصادي واالجتماعي وحىت جلان الس الوطين الشعيب

  ذات عالقة بعامل الشغل ، الزالت ضعيفة احلضور اجتماعيا كفاعل يعول عليه يف احتالل مواقع 
عبد الناصر جايب، [ .، متنحه إياها خيارات اقتصاد السوق املعلنة رمسيا كخيار استراتيجيهامة

  ]20ص، 2001
  

من خالل  1990لتعددية  ألول مرة سنة أرباب العمل الذين عربوا عن نفسهم يف ظل ا
 1997واليت صرحت يف سنة   CGOEAالعامة للمتعاملني االقتصاديني اجلزائريني  ةالكونفدرالي

وآخر للمواد الغذائية ) منشأة 366(مؤسسة صناعية تظم احتاد للنسيج  2371عن متثيلها لـ 
 1992وجود  نقابة ثانية يف سنة لتظهر إىل ال. اخل) ...منشأة 1795( والبناء )  منشأة 210(

 238اليت صرحت بتمثيلها  لـ  CNPAالوطنية ألرباب العمل اجلزائريني  ةوهي الكونفدرالي
مؤسسة صناعية خاصة متواجدة  أساسا يف قطاع البالستيك واملطاط وصناعة الورق والسياحة 

 1999يف سنة  -   CAPل اجلزائرية ألرباب العم ةالكونفدرالي–مث ظهرت نقابة ثالثة . اخل ...
  ]21، ص2001عبد الناصر جايب، [ .فيدرالية من خمتلف النشاطات االقتصادية 13واملعتمدة على 

رغم هذا التنوع  يف اخلارطة النقابية ألرباب العمل اليت عرفت تطورات كبرية مع 
الكثري من  الوقت وعدم استقرار مزمن  مل يساعدها على حتسني متثيليتها  وتفعيل أدائها، فإن

املؤشرات تظل تؤكد أن رب العمل اجلزائري الزال يف الغالب رهني الرؤية الرمسية التقليدية له 
الصناعية الصغرية يف الغالب ؛ مما جعل  ومنشأتهوأنه مل يتمكن بعد من جتاوز حميط ورشته 

املمارسات  أدواره االجتماعية كفاعل اجتماعي مركزي متأثرة بعدم الشرعية اليت فرضتها عليه
 ."قطاع خاص "واخلطاب التقليدي أثناء املرحلة األحادية امللتصق به كـ 
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  :خالصة الفصل الثاين

من العرض السابق نالحظ أن نضال العمال اجلزائريني يف بادىء األمر كان مرتبط 
فلم مبصاحلهم املهنية، فالعمال اجلزائريني كانوا غري منظمني و ليس لديهم ذلك النضج الطبقي، 

ولكن باخنراطهم يف النقابات الفرنسية املركزية اكتسبوا . يتمتعوا بالفكر النقايب النضايل
املقومات النقابية، ليتحول بعد ذلك نضاهلم إىل نضال سياسي من أجل االستقالل الوطين، ذلك 

حررية أي احلركة بالثورة الت  بعد التحام النقابة الوطنية املمثلة يف اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني
كان يغلب عليها الطابع اإلصالحي يف أول األمر، ليصبح ذلك النضال ذي .النقابية العمالية

  .طابع ثوري
  

وبعد االستقالل مرت احلركة النقابية العمالية اجلزائرية مبرحلتني حامستني، األوىل معلقة 
وبعد . لعمال اجلزائرينيباحلزب الواحد، وتبعا له توجد نقابة واحدة وهي اإلحتاد العام ل

، والذي نتج عنه التعددية احلزبية و النقابية فظهرت جمموعة من 1989املصادقة على دستور 
النقابات املستقلة، ولكن االشكال الذي اليزال مطروح واملتعلق باعتمادها من طرف الدولة، 

  . اعيفهناك نقابات يسمح هلا بالتكون والنشاط ولكن ال يعترف ا كشريك اجتم
  

سنعرض الفصل الثالث، أين سنتناول احلركة النقابية للعمال واألساتذة يف  فيما يلي
  .اجلامعة اجلزائرية
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  احلركة النقابية للعمال واألساتذة يف اجلامعة اجلزائرية: الفصل الثالث

  : متهيد
عددة اجلوانب أدت إىل وض الشعب يف      مع اية الثمانينات، عرفت اجلزائر أزمة مت

  .، هذه األحداث نتج عنها تغري جذري للحياة السياسية يف اجلزائر1988أكتوبر  5
، الذي فتح احلياة السياسية واالقتصادية، حيث أن 1989فيفري  23هذا التغيري بدأ بدستور 

  .ا التعددية النقابيةسياسة احلزب الواحد اختفت وفسحت اال للتعددية احلزبية وتبع
  

 02بتاريخ  14-90ويف هذا اإلطار جاءت القوانني والتنظيمات، ومن بينها القانون 

نقابة : الذي وضع ألول مرة التعددية النقابية، وتبعا له ظهرت عدة نقابات منها 1999جوان 
دمي اإلدارة العمومية النقابة الوطنية املستقلة ملستخ ، SITعمال التربية، النقابة اإلسالمية للعمال 

SNAPAP لس الوطين ألساتذة التعليم العايلا ،CNES لكن ظل االحتاد العام للعمال ،
املسيطر على احلياة النقابية، وهو املمثل الوحيد للعمال يف رأي  UGTAاجلزائريني 

  .الدولة،باعتبار املشارك يف الثالثية 
  

قابية يف اجلامعة اجلزائرية اليت  متثل العمال ويف هذا الفصل سنتناول خمتلف التنظيمات الن
  .واألساتذة سواء اليت احنلت، أو اليت ال تزال تنشط على مستواها

  

  "  UGTA"  "ح.ع.ع.إ"اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني : املبحث األول

  .ج، مبادئه،أسسه وهياكله.ع.ع.سنعرض من خالل هذا املبحث تأسيس إ
   

  ]12-7ص ،ص9،1988عبيد أمحد، العدد :["ج.ع.ع.إ"ام للعمال اجلزائرينيتأسيس االحتاد الع -1

البد لنا أن نكتسب نبذة عن مشروع " ج.ع.ع.إ"قبل أن نتطرق إىل موضوع تأسيس 
م، فكما هو معلوم احتفظت املمارسة النقابية باجلزائر إبان 1830إنشاء أول نقابة جزائرية يف 

ويف وضع استعماري ) أوروبا(بية يف مواطنها األصلية االستعمار يف طبيعتها عما ميز النقا
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باإلضافة إىل أا جاءت  بأيدي الفئات العاملة ملواجهة العالقات االستغاللية الرأمسالية، فإا 
ارتبطت ببعد ثان يتمثل يف الطبيعة االستعمارية للرأمسال الفرنسي باجلزائر، ومن هنا كان على 

وبالفعل، فلقد فرضت هاته اإلشكالية التارخيية نفسها  -لية عملهأي تنظيم نقايب أن يطرح إشكا
على خمتلف التيارات النقابية الفرنسية اليت كان هلا الفضل يف احتكاك وتعريف اجلزائريني على 

  .النقابية الفرنسية اليت كان هلا الفضل يف احتكاك وتعرف اجلزائريني على النقابية
  

ال اجلزائريني وقفت املنظمات الفرنسية النقابية املتواجدة فقبل تأسيس اإلحتاد العام للعم
) مناهضة الرأمسال(باجلزائر اجتاه الكيان الرأمسايل وقفات  متباينة ومتضاربة بني املطلب النقايب 

،إذ منها من تقيد )مناهضة االستعمار ونصرة القضية الوطنية اجلزائرية(واملطب السياسي 
اهال بذلك اجلانب السياسي لإلشكالية إما نصرة ومساندة باجلانب املطليب املادي متج
  :االستعمار،شخصت هذا اإلجتاه

  

إىل غاية اية الثالثينات، ومنظمة الكنفدرالية  CGT" الكنفدرالية العامة للشغل" منظمة 
مع اية األربعينات ومنها من تبىن هذا التصور  CGO/FO" القوى العاملة" العامة للشغل 

ن الظاهرة االستعمارية عنصر تقدم ومتدن وتقاضي االستعمار الرأمسال عن أنانيته اعتقاد بأ
اليت "  C.F.T.Cالكنفدرالية الفرنسية للعمال املسيحيني "مثل هذا االجتاه يف جتربة  - وفرديته

  .قاربت العالقات يف حدود األنصاف االجتماعي عمل بالتعاليم املسيحية واملثل الدينية
  

لك، انفرد اجتاه آخر يسعى إىل حدود التصور اإلصالحي، إىل الربط عكس هذا أو ذ
بني مناهضة الرأمسالية واملس بالكيان االستعماري باجلزائر، ودون أن يطابق تصوره للقضية 
الوطنية تصور التيار السياسي الوطين املتصلب داخل احلركة الوطنية، فإن هذا االجتاه النقايب قد 

نية يف إطار إستراتيجية احلركة العمالية اليساري العاملة يف مناهضة أدرج طرح القضية الوط
اليت يف   C.G.T.Uاالمربيالية مثلت هذا املنحىن منظمة الكونفدرالية العامة للعمال الوحدويني 

بعدها توقف انضمام العمال  CGTكتفها ستظهر فكرة نقابة جزائرية، بعدها امتدت يف نشاط 
ا الفصل تعبري عن طموحهم يف تصور نقايب جيمع ما بني املطلب النقايب اجلزائريني له، ويف هذ

  . واملطلب الوطين
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 C.G.T.Uكانت احلركة النقابية باجلزائر حمل تنافس بني منظمتني مهيمنتني 
وقفت مناصرة للدعوة اإلستعمارية صعبة، سعت إىل الدفاع عن وضعية  CGTحيث ،C.G.Tو

عن القضية الوطنية " قانون األهايل" لنقايب بالرغم من مالحقات العمال اجلزائريني وتنظيمهم ا
، حرضت املنظمة مسريات 1930ففي الذكرى املئوية لوجود للوجود االستعماري باجلزائر سنة 

وإضرابات عمالية تناهض االستعمار وتطالب باحلرية إىل أن هذه املبادئ مستحيلة نظرا 
 واجلزائريني وهو األمر الذي ستعكسه نتائج أعمال أول لتعارض داخلي بني النقابيني األوربيني

فيما " األممية النقابية احلمراء" فطبقا لتوصيات م 1930مؤمتر للعمال العرب انعقد باجلزائر سنة 
خيص التحضري لندوة املنظومة العربية املقرر عقدها مبوسكو أوكل حتضري عمايل للسيد فالحي 

مندوب من بينهم  80زائرية للحزب الشيوعي الفرنسي، حضره بوعالم كأمني فعلي للمنظمة اجل
أسفر " األممية النقابية  احلمراء" " األممية الشيوعية"مندوبني فرنسيني فقط، وعمال بتوصيات 

املؤمتر على دعوة إنشاء نقابة جزائرية واملصادقة على توصية تنادي باستقالل اجلزائر كما 
مها العمل على جزأرة املنطقة النقابية ، املشروع قوبل انتخبت على أمانة جزائرية من مها

بالرفض من طرف النقابيني األوروبيني وكذا احلزب الشيوعي الفرنسي بالرغم من عدة 
الذي كان له خاليا يف تلمسان " احلزب الوطين الثوري"حماوالت، عندئذ قرر بوعالم تأسيس 

إىل أن الفكرة كانت سابقة ألواا، ففي  واجلزائر، فرفض مشروع نقابة جزائرية يعود أساسها
ذلك الوقت كانت احلركة العمالية يف طور التشكل والنقابيني اجلزائريني قلة عالوة على حداثة 

  .م  1936عهدهم باملمارسة النقابية، مثل هذه املعطيات دفعت إىل إعادة التوحيد النقايب لعام 
  

ع الفرنسية واألوربية متثال يف إعادة حدثني هامني ارتبطا باألوضام 1936شهدت سنة 
وكذا  " ع.ع.ك" و " ش.ع.ك" ما بني م 1920توحيد املنظمتني النقابيتني بعد انشقاق دام منذ 

، هذه التطورات انعكست )وهو ائتالف حكومي يساري(اعتالء اجلبهة الشعبية حكم فرنسا 
  :ة يف آن واحدعلى تطور احلركة النقابية الكنفدرالية بنتائج سلبية وإجيابي

سلبية من حيث أنه يف سبيل مجع مشل املنظمتني املنشقتني، قبل الوحدويون من أن يذوبوا 
املتشبثني باستقاللية النقابة  عن السياسة، وختليهم عن " الكنفدراليني" عضويا يف كيان منظمة 

ئتالف النقايب هذا مت املواقف الثورية ومناصرة القضية الوطنية، وبالتايل ميكن ميكن القول بأن اال
على حساب خصوصيات وطموحات العمال اجلزائريني وسجل تراجع الوحدويني فيما خيص 
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املطالبة باستقالل اجلزائر، وباملقابل انعكس احلدث بفتح أبواب االنضمام النقايب للجزائريني 
ة وكذا مضرب اليت صاحبت انتصار اجلبهة الشعبية يف االنتخابات التشريعي 100.000حوايل 

املناخ االجتماعي الذي أحاط بدعوة مؤمتر اإلسالمي، اعترف للجزائري باحلق يف العمل النقايب 
 12.000تضاعف العدد من  CGTللقوى العاملة يف صفوف  يفبمفعول االخنراط اجلماهري

منخرط حيث شارك العمال اجلزائريون فيها بنسبة تتراوح ما بني  120.000منخرط إىل حوايل 
   .%50و  40%

  

من هنا ميكن القول بأن املرحلة األوىل عانت غياب القاعدة النضالية الطبيعية، النقص 
الذي حاولت جتاوزه املرحلة الثانية، جبمهرة املمارسة النقابية على اجلزائريني لكن يف اختفاء 

عدة فالتظاهرات الفالحية املطلبية اليت وقعت يف  ،م1930قيادة تسمح بتحقيق مضمون مشروع 
حتولت إىل متردات هجومية ) سيدي بلعباس، تلمسان، عني متوشنت، مستغامن(مدن جزائرية 

حملاصرة املعمرين يف مزارعهم، وختريب حماصيلهم الزراعية اليت أسفرت على مسقط أرواح 
عديدة يف سبيل احلرية،فهذه احملاوالت أثبتت لألوساط االستعمارية واليسارية الطاقات الثورية 

نة عند الفئات الفالحية واليت كانت تعبريا واضحا على تعلق القوى العاملة اجلزائرية الكام
  .،بربط العمل املطليب بضرورة املس بالوجود االستعماري

  

فمع اية احلرب العاملية الثانية،، تعمقت اآلفاق يف كنف حكم اجلبهة الشعبية، وبالفعل 
، تستعيد احلركة النقابية نشاطها م1942اخر سنة مع نزول احللفاء سواحل مشال إفريقيا يف أو

واية احلرب كانت احلاسم يف " فيشي"بعد أن كانت حمرمة إبان احلكم الفاشي حلكومة 
اختالل موازين القوى داخل احلركة العمالية يف كل من فرنسا واجلزائر فقد خرجت احلركة 

  :من انعكاساايف كلمن ضفيت البحر األبيض املتوسط مبواقف أكثر تطرفا 
امتداد اهلجوم على مواقع الفاشية أدى إىل اتساع صدى احلركة العمالية األمر الذي جعل  -

احلركة النقابية الكنفدرالية تعرف أوجها من حيث االخنراط النقايب إذ أصبحت نسبتهم متكافئة 
 .تقريبا مع األوروبيني

  

" الوحدوي"قال ميزان القوى لصاحل االجتاه ذا التغري الكمي اقترن حتول نوعي يتجسد يف انت -
  ". الكنفدراليني" املتطرف على حساب 
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إضافة إىل ضعف عامل الثقة الذي مييز الكنفدراليني نظرا للمواقف العميلة لبعض قيادام مع  -
تسيطر على مراكز القيادة يف كل من " الوحدوية"احلكم الفاشي إبان احلرب، كل هذا جعل 

 .ئر داخل هياكل املنظمة النقابيةفرنسا واجلزا
  

اعتالء الوحدويني على سطح الساحة النقابية الكنفدرالية كان مؤداه مد التنظيم النقايب وكذا  -
إعادة طرح القضية الوطنية من جديد من قبل اخلطاب النقايب، فبعد احلرب تقدم الوحدويون 

م يساري، ويف الواقع فإن هذا بنظرة تربط وترهن مصري وحترر اجلزائر باحتفال حتقيق حك
التصور كان تصور احلزب الشيوعي الفرنسي املبين على املصلحة  الفرنسية بالدرجة األوىل 
وهكذا سرعان ما اصطدمت هذه النظرة مبضمون تطلعات هذه الشعوب، فكانت املظاهرات 

مدى هيمنة الشعور وكذا االمتحانات االنتخابية املتتالية اليت أكدت على  م 1945الدامية ملاي 
الوطين اجلزائري، من مثة اضطرت احلركة النقابية إىل تغيري سياستها فجاء عندئذ إعادة هيكلة 

 .م1946للحركة النقابية سنة 
 

حدث جتديد يف هيكلة وتنظيم النقابات الكنفدرالية مبقتضى ضرورتني م 1946خبتام سنة 
  :رئيسيتني
  

زائرية فيما يتعلق بالقضايا النقابية نظرا لوجود اختالف األخذ بعني االعتبار اخلصوصيات اجل -
  .حول األوضاع االقتصادية  واالجتماعية بني كل من فرنسا واجلزائر

  

األخذ بعني االعتبار الواقع االستعماري وتبلور الوعي الوطين الذي أدى إىل االعتراف مبكانة  -
 .أرمق للعنصر اجلزائري يف النقابات

 

  :مت ذلك بإقرار
  

إقامة احتادات جزائرية للقطاع الصناعي، دف تعميم التنظيم اهلرمي املعمول به يف القطاع  -
  .العام على القطاع اخلاص

  

  .احلث على إبراز إطارات نقابية جزائرية وإسنادها مسؤوليات طبقا للدميقراطية النقابية -
 



 
 

 240

ي وتكييفه حسب الواقع إنشاء هيئة مركزية تشرف على تنسيق النشاط النقايب باجلزائر -
 .املعاش

 

وبالتايل العملية كانت مبثابة تنازل من قبل منظمة الكنفدرالية العامة للشغل اجتاه أحكام 
ضرورة تارخيية ميزها زحف الشعور الوطين املنحدر غداة احلرب، وبتحقق تونس لالستقالل 

ح بنوع من االستقاللية يف النقايب كان لزاما على املنظمة النقابية من تبين صيغة لينة، تسم
التصرف واملبادرة، فبالرغم من نسبيتها وحمدوديتها أيقن على الرابطة العضوية كما أن اهليكلة 

كانت منطلقا معتربا يف اجتاه جزأرة تدرجيية للحركة النقابية بدت مالحمها م 1946سنة 
ا تتضح كما ونوعاومؤشرا.  

 

زائرية داخل القاعدة النقابية بفعل االنشقاق فعلى املستوى الكمي تعززت املكانة اجل
مليالةملواقف احلزب الشيوعي الفرنسي " ش.ع.ك: "النقايب الذي شطر املنظمة إىل منظمتني

امليالة للحزب االشتراكي الفرنسي، فعلى إثر هذه " ش القوى العاملة.ع.ك"ظلت املسيطرة و
لون حيث أصبح اجلزائريون ميث" ش.ع.ك" األزمة تصدعت صفوف 

4
القاعدة النقابية، أما  3

على املستوى النوعي امتازت إضرابات العمال اجلزائريني بعنفها ال من حيث شدا وهو األمر 
، أصبح التمثيل 1950فابتداءا من . الذي أدى إىل بروز شعور تضامين عمايل جزائري واسع

كل هذه " الفيديرالية النقابية العاملية" مترات الفرنسية يف مؤ" ش.ع.ك"اجلزائري منفصال عن 
  .التطورات أدت إىل ممارسة منظمة واحدة باألسلوب املطليب النقايب

 

جتسيد التزام حركة انتصار احلريات الدميقراطية بالقضية النقابية مع نتائج أشغال جلنته 
ام احلزب الوطين جلنة حيث أدرجتها يف جدول أعماهلا، تبعا هلا أق ،م1952املركزية يف مارس 

فقد اعتمدت القيادة احلزبية  - عيسات إيدير- " ش.ع.ك" عمالية يشرف عليها نقايب مبنظمة 
فعلى الصعيد الداخلي، شرعت اللجنة املذكورة . أسلوبا لذلك على الصعيد الداخلي واخلارجي

طنيني على يف نشر  منشورة داخلية تتضمن التوجيهات الالزمة من بينها حث املناضلني الو
التسرب يف صفوف الكنفدرالية العامة للشغل، انتهاج قيادة نقابية قومية استند خطاا على 
إثارة النعرة العنصرية بإبراز الفوارق االجتماعية واإلمتيازية، عن طريق مناضليه النقابيني، كما 

طارات ، فتح مدارس لتكوين اإل)م1984خلية يف مارس  40(قام بتنظيم خاليا املؤسسات 
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أما على الصعيد اخلارجي، ربط م 1956ديسمرب 5مبدينة اجلزائر " الراشد"النقابية مبدرسة
املوالية للمنظومة " الكنفدرالية الدولية للنقابات احلرة" اتصاالت ومشاورات مع بعض قيادات 

ذه املعطيات الرأمسالية واملناوئة للفدرالية النقابية العمالية املوالية للمنظومة الشيوعية، كل ه
تواجه ضغطا يهدد كياا باعتبارها أصبحت حمل تنافس " ش.ع.ك" جعلت حركة نقابات 

  :أطروحتني
 

نظرة حركة انتصار احلريات الدميوقراطية اليت وضعت أفق حتسن الظروف احلياتية للقوى  -
  .العاملة اجلزائرية

  

ومن . التحري واالنعتاقنظرة تعتمد على النضاالت االجتماعية كمسلك يف طريق حتقيق  -
لتفجريها، ما عدا بعض م 1954مثة بقيت األوضاع على حاهلا وال بد من انتظار ثورة نوفمرب 

االنعكاسات اليت جتسدت مبحاولة تقدير االنتقادات املوجهة هلا، من حيث الدفاع احلقيق عن 
صر الوطنية بتحمل مصاحل العمال اجلزائريني، جزأرة أعمق لإلطارات النقابية، السماح للعنا

املسؤوليات، التنديدات باملواقف العنصرية داخل احلركة وهو النـزاع الذي ترتب عنه 
تسجيل موجة انسحاب واستقالة يف صفوف األوروبيني، الذين اعتربوا املنظمة انقلبت عربية 

يف جوان وتوجت هذه التطورات انعقاد الندوة اخلامسة للنقابات الكنفدرالية باجلزائر . الطابع
، مع "االحتادية العامة للنقابات اجلزائرية" اليت أقرت كحل وسط حتويل امسها باسم 1954

بونوا " حيث صادف حلول أمني املنظمة الفرنسية العام " ش.ع.ك" إبقاءها تابعة ملنظمة 
  .م1954-10-30عشية اندالع احلرب التحريرية يف " فراوشن

 

تارخيية  اليت فجرت التناقضات النقابية، ومع بداية وكانت ثورة أول نوفمرب القطيعة ال
مت إفراز ثالث منظمات نقابية إدعت كلها التمثيل الوطين، وكانت وليدة ثالث  م1956سنة 

  :قوى سياسية تواجدت على الساحة
  

  اجلبهة التحريرية الوطنية كانت وراء تأسيس االحتاد العام للعمال اجلزائريني ؛ -
  

  اجلزائرية املصالية اليت أعطت اإلحتاد النقايب للعمال اجلزائريني؛ احلركة الوطنية  -
 

 .احلزب الشيوعي اجلزائري الذي أنشأ االحتادية العامة للنقابات اجلزائرية -
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، ويف خضم معركة التحرير الوطين تأسس  االحتاد العام للعمال 1956فيفري  24ففي 
التنظيم اجلماهريي ملواجهة خمتلف األساليب اجلزائريني، الذي جاء كإستراتيجية ثورية يف 

  .القمعية اليت كان يتبعها النظام االستعماري لفصل الشعب عن الثورة
  

فلم يكن اهلدف من وراء تأسيس اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني جمرد إجياد منظمة  
ية للعمال اجلزائريني، نقابية مطلبية تقليدية، تنحصر أهدافها يف الدفاع عن املصاحل املادية املعنو

  .بل املسألة أعمق بكثري، فهو الساعد األمين جلبهة التحرير الوطين
  

التقت وتالمحت كفاحات احلركة النقابية اجلزائرية واحلركة الوطنية مبكرا، فخالل 
العام الثاين للثورة رأت جبهة التحرير الوطين ضرورة توسيع القاعدة عن طريق جتنيد العمال 

فتمت عدة لقاءات بني عبان رمضان . إيذانا بالتحام احلركة النقابية بالثورة اجلزائريةوكان ذلك 
وعيسات إيدير ونقابيني من اجليل األول، وأعدت ميالد االحتاد العام للعمال اجلزائريني يف       

، كتنظيم يضطلع مبهمة جتنيد العمال يف الكفاح ضد االستعمار والظلم، يف 1956فيفري  24
  .ر ثورة التحرير الوطينإطا

  

ومل يتأخر االستعمار الفرنسي يف صب جام قمعه على القادة و العمال، واعتقل أعضاء 
القيادة زيادة على عيسات إيدير الذي رغم تربئته من طرف احملكمة، اختطفه املظليون وعذبوه 

  . 1959جويلة  27مث قتلوه بوحشية، واستشهد عيسات إيدير يف 
  

القانون األساسي والنظام [: إلحتاد العام اجلزائريني من خالل قانونه األساسيأسس وأهداف ا  -2

  ]5-3، ص ص4إىل  01الداخلي لإلحتاد العام للعمال اجلزئريني، املواد من 
      

هو منظمة نقابية " ج.ع.ع.إ" اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني املشار إليه باختزال 
  .حزبية، وإدارية أو عن املتعاملني االقتصاديني مطلبية،حرة ومستقلة من كل وصاية

وهو منظومة وحدوية دميوقراطية بالنسبة لكل العمال اجلزائريني الذين يتقاضون أجرة وما 
يشبهها تكون نتاج عليهم البدري، او الفكري وال يستغلون غريهم ملصلحتهم، وكذا العمال 

  . للضرورة االقتصاديةاملتقاعدين وطاليب العمل باإلضافة للعمال املسرحني
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قوته من الوحدة، التنظيم والتجنيد مبنخرطيه، من أجل حتقيق " ج.ع.ع.إ"يستمد 
، وعليه يكون من أهم أهداف اإلحتاد 1954العدالة االجتماعية يف إطار مبادئ ثورة أول نوفمرب 

  :ما يلي
  

سابقا باإلضافة للسهر على  الدفاع عن املصاحل املادية واملعنوية للعمال وللفئات املشار إليها -
    حتسني ظروف عملهم ومعيشتهم، كذلك التصدي حملاوالت التعسف واالستغالل؛     

      

تنسيق النشاط النقايب من أجل ضمان الدفاع عن مصاحل العمال باستعمال الوسائل  -
  القانونية؛

 

رة الشرائية للعمال محاية مناصب العمل والدفاع عليها، باإلضافة للعمل على حتسني القد -
  والسهر على التوزيع العادل للدخل الوطين؛

 

  احلفاظ على املكتسبات االجتماعية للعمال والسعي الدائم من أجل توفري املزيد منها؛ -
 

 تعزيز الوعي النقايب وترقية الثقافة العمالية؛ -
تقاعدين كذلك تطوير، توجيه، حتسني ومراقبة اخلدمات االجتماعية لفائدة العمال وامل -

ذويهم باإلضافة إىل ضبط منط تسريها، السيما استخدام مجيع األنشطة اليت تستهدف حتسني 
  اخلدمات االجتماعية املقدمة لفائدة العمال؛

 

تكريس عالقات األخوة وتثمني الروابط وخمتلف أشكال التعاون مع املنظمات الدولية  -
  املماثلة بغية تبادل اخلربات؛

 

بإخطار املنظمات واهليئات الدولية املماثلة بكل مساس بالتشريع الدويل للعمل، أو االلتزام  -
  أي انتهاك للحقوق واحلريات النقابية؛

 

ربط الصلة بعمالنا يف املهجر وتقوية التعاون والتضامن بينهم وبني أخوام على أرض  -
  الوطن؛

 

ئل السمعية البصرية باإلضافة إىل تطوير وتوسيع النشاط اإلعالمي النقايب واستعمال الوسا -
  إنشاء النشريات واجلرائد، وكذا املسامهة يف الشركات ذات األسهم؛
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ترقية حق التفاوض، االتفاقيات اجلماعية، احلق يف املمارسة النقابية واحلق يف العمل من أجل  -
  احملافظة على املنظومة الوطنية للحماية االجتماعية؛

 

السياسية االقتصادية و االجتماعية لرد االعتبار للعمل واخلدمة  املسامهة يف األحداث -
االجتماعية باإلضافة لألولوية لتوفري مناصب الشغل اليت تسمح بالنمو واملسامهة يف التطور 

 .اهلادف على ترقية التماسك االجتماعي
 

ونه األساسي مع مل يعد االحتاد العام للعمال اجلزائريني منظمة مجاهريية منذ أن كُيف قان   
جوان  28إىل 26الدستور والقانون، املتعلق مبمارسة احلق النقايب خالل املؤمتر الثامن املنعقد من 

فقد متيز هذا املؤمتر باملواجهة احلادة بني مناصري اإلبقاء على الوضع، ومؤيدي التغيري  1990
متخض عن الصراع حل وسط اجلدري والقطيعة الثامنة مع منهج األحادية النقابية ومبادئها، و

  .يتميز بالتحول التدرجيي وبروز إطارات نقابية نابعة من القاعدة أو قريبة منها
وقد مت تكييف القانون األساسي وتوجيهه حنو االنشغاالت احلقيقية لعامل الشغل والعمال، 

  .ومت بناًءا على ذلك حتديد أهداف املنظمة
  

القانون األساسي والنظام الداخلي لإلحتاد العام للعمال [:  هياكل اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني -3

 ]22-16، ص ص  55إىل  27من اجلزائريني، املواد 
 

لكي حيقق االحتاد أهدافه وينفد براجمه فال بد من هياكل وأجهزة على خمتلف املستويات 
  : هيتبعا للتقسيم اإلداري واملهين، غري أنه ميكن وضع مجيع اهلياكل يف ثالث أطر 

  

  .يضم الفرع النقايب: اإلطار القاعدي -
  

ويضم اهلياكل األفقية والعمومية ، وهي اليت والعمودية، وهي اليت تتوىل :  اإلطار األوسط -
  .االتصاالت بني القاعدة النقابية وقمتها، عن طريق السلم التصاعدي والتنازيل

 

فيذ لوائح املؤمتر الوطين وسيطرة برنامج يضم املركزية النقابية اليت تتوىل تن: اإلطار العايل -
 .العمل للمنظمة وهياكلها

 

  : الفرع النقايب: 3-1
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إن الفرع النقايب هو اخللية  القاعدية األساسية لالحتاد العام لعمال اجلزائريني ويشكل 
حلقة الوصل بني اهليكل العمودي واهليكل األفقي، ويضم مجيع العمال املنخرطني على مستوى 

  .ة أو الورشة، وهو املمثل الوحيد هلمالوحد
  

  :وللفرع النقايب الذي يؤسس من طرف االحتاد البلدي أو االحتاد اإلقليمي، أجهزة داخلية ثالث
   

وتضم مجيع املنخرطني يف اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني على مستوى : اجلمعية العامة - أ
أشهر يف دورة  6لس النقايب، جتمع كلالوحدة أو مكان العمال، وهي هيئة املداوالت للمج

  .عادية ياستدعاء من جملسها
وينبثق من اجلمعية العامة عن طريق االنتخابات ويتراوح عدد أعضائه من     : الس النقايب -ب
  .عضو تبعا لعدد العمال 25إىل  3
  

 5إىل  3ء من ينبثق الس النقايب من بني أعضائه مكتبا يتراوح عدد أعضا: املكتب النقايب -ج
  .أعضاء تبعا لعدد املنخرطني وهو اجلهاز التنفيذي والتطبيقي للمجلس

  
  

  :اهلياكل األفقية: 3-2

ج واملتواجدة على مستوى إقليم .ع.ع.وهي اهلياكل املؤطرة للعمال املنخرطني يف إ
  .جغرايف معني بغض النظر عن النشاط املهين

  :ويتكون اهليكل األفقي من
وهو اهليئة القيادية للهيكل األفقي ويضم جمموع الفروع النقابية يف اإلقليم : لياإلحتاد احمل - أ

  .اجلغرايف للبلدية بغض النظر عن نوعية النشاط املهين
  

  .يضم مجيع االحتادات احمللية املتواجدة يف اإلقليم اجلغرايف للوالية: اإلحتاد الوالئي -ب
  
  

  : اهلياكل العمودية:3-3
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مودي التنظيم النقايب للعمال ذوي النشاط املهين الواحد على ويقصد باهليكل الع
  :املستوى الوطين، دون أي تفرقة يف اجلنس الرتبة أو االختصاص وتضم مايلي

  نقابة املؤسسة  -
 نقابة الفرع أو قطاع النشاط -
 النقابة الوطنية -
 .االحتادية الوطنية -
 

مبثابة عملية دائمة ومنتظمة  ويعترب التنسيق والربط بني اهليكلني العمودين واألفقي،
  .وتلقائية،ويوضح النظام الداخلي لالحتاد الكيفيات التنظيمية هلذه اهلياكل وصالحياا وأهدافها

  

  : اهلياكل الوطنية: 3-4

  :تتشكل القيادة العليا لالحتاد العام للعمال اجلزائريني من
  

 : املؤمتر الوطين  -  أ
  

مخسة سنوات يف دورات عادية، وميكن استدعاؤه وهو اهليئة العليا لالحتاد، وجيتمع كل 
يف دورات استثنائية، ويناقش املؤمتر مجيع القضايا السياسية، التنظيمية، االجتماعية والثقافية 
املتصلة بظروف حياة العمال، باإلضافة كذلك أنه من توصيات املؤمتر الوطين، هو حتديد 

  .اخلطوط العريضة لربنامج عمل االحتاد
  

 :التنفيذية الوطنيةاللجنة   - ب
  

عضو  11أن هذه اللجنة هي اهليئة العليا لالحتاد بني مؤمترين فهي مسؤولة أمام املؤمتر تضم 
أشهر، وميكنها أن جتمع يف دورة  6منتخب من طرف املؤمتر الوطين جمتمع يف دورة عادية كل 

  .استثنائية بطلب ثلثي أعضائها 
أعضاء األمانة الوطنية، باإلضافة إىل تطبيق قرارات ومن أهم أهدافها انتخاب األمني العام و

  .وتوصيات املؤمتر
 : األمانة الوطنية  - ج
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يرأسها األمني العام، وهي مسؤولة أمام اللجنة التنفيذية الوطنية فهي هيئة التنفيذ والتسيري 
ل االحتاد يف باإلضافة إىل أا مضطلعة بالتسيري املايل، اإلداري والتنظيمي للمركزية النقابية، ومتث

  .مجيع النشاطات الوطنية، كما تسهر على تطبيق قرارات اللجنة التنفيذية الوطنية
  

ولتوضيح هياكل االحتاد الوطين للعمال اجلزائريني أكثر، سوف نقدم الرسم البياين التمثيلي 
  . ملختلف هياكله

  هياكل االحتاد العام للعمال اجلزائريني
     

                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 املؤمتر الوطين

 اللجنة التنفيذية

  الوطنية األمانة

اللجنة الوطنية للنساء  االحتاد الوالئي  االحتادات الوطنية 
 العامالت 

وطنية للشباب اللجنة ال
 والعمل

 النقابة الوطنية 
 نقابة املؤسسات 

للنساء  الوالئيةاللجنة   احمللياالحتاد 
 العامالت 

للشباب  الوالئيةاللجنة 
 والعمل

للنساء  الوالئيةاللجنة 
 العامالت 

للشباب  الوالئيةاللجنة 
 والعمل

 الفروع النقابية 
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  .41، ص 2006وثيقة من نشر اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني، فيفري :املصدر
هو تأسيس نقابة  2008خالل سنة إن أهم حدث ميز اإلحتاد العام لعمال اجلزائريني 

هو انه ممثل للعمال بصفة  -وأخذ عليه-وطنية ممثلة لألساتذة اجلامعيني، ذلك أنه من قبل 
ى مستوى اجلامعة مثال رفض األساتذة أن تكون فئتهم مندجمة مع العمال، وخيضعون عامة، فعل

  .لنفس األطر وهذا ما جعلهم ينقسمون عن اإلحتاد ويشكلون نقابتهم املستقلة يف بادئ األمر
  

وفيما يلي سنقدم عرض خمتصر، للنقابة اليت أنشأها اإلحتاد واملمثلة لألساتذة اجلامعيني،        
  " .النقابة الوطنية لألساتذة اجلامعيني"محتت اس

  

  :النقابة الوطنية لألساتذة اجلامعيني -4

العاصمة،مت  ببوزريعة يف اجلزائر جبامعة اآلداب والعوم اإلنسانية 2008مارس  23يف 
التابعة لالحتاد العام  SNEUواليت يرمز هلا باختصار " النقابة الوطنية لألساتذة اجلامعيني"تأسيس 
جلزائريني، حتت إشراف أمينه العام وحبضور وزير التعليم العايل والبحث العلمي وقد مت للعمال ا
  .]Ahmed.K, La Dépêche de Kabilie, 24-03-2008[مؤسسة جامعية 43ممثل لـ  300حضور 
  

جاءت هذه النقابة الوطنية يف إطار برنامج اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني، الذي  
يم يف خمتلف هياكله، حتت شعار من أجل نقابة قوية وجامعة معاصرة يهدف إلعادة التنظ

ونوعية، وجاء هذا التناسب بعد سنة كاملة من التحضريات اليت قام ا جمموعة من األساتذة 
    ]24/3/08سفيان دال، اجلزائر نيوز، . [أستاذة منخرط 4000وأسفرت عن هيكلة حوايل 

  

وحتسني املستوى املعيشي لألساتذة، من خالل توفري  ومن أهدافها تدعيم النشاط النقايب
الظروف االجتماعية املناسبة،ومن بني أوىل مطالبها اإلسراع يف تطبيق الشبكة اجلديدة لألجور 
وحسب مؤسسيها هذا الطلب استجاب له الوزير،يف انتظار إعداد القانون األساسي لألستاذ 

  ] Ahmed.K,La Dépêche de Kabilie, 24-03-2008[.وتعترب هذه النقابة طرف أساسي يف حتضريه
  

وحبسب املسؤولني يف اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني، فإن تأسيس هذه النقابة ليس من 
أجل معارضة وتكسري النقابات املستقلة األخرى املمثلة لألساتذة اجلامعيني ، وإمنا من أجل 
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ف وللنقابات األخرى املوجودة على الساحة خلق حركية نقابية يف إطار االحترام التام لالختال
  . النقابية

  

  ."  SIT" وسنتناول يف املبحث التايل النقابة االسالمية للعمال 
  

   "  SIT" النقابة اإلسالمية للعمال  :املبحث الثاين

إن رفض اإلشكالية التعبريية احلرة واملستقلة ملختلف الفاعلني االجتماعيني، وعجز األطر 
لى خلق امتدادات شعبية حقيقية، مضافا إليها الشروخ الكبرية اليت برزت على الرمسية ع

  .إخل...املستوى االقتصادي واالجتماعي، كالبطالة، أزمة السكن والندرة اليت استفحلت
ها شروط مهدت لظهور أشكال جديدة من احلركات االجتماعية من مساا، عدم التأطري أو كل

  .زعة للفعل املباشرـضافة إىل النضعفه يف أحسن األحوال، باإل
  

احلركات االجتماعية اليت محلت معها فاعال اجتماعيا جديدا، شباب املدن 
الذين عربوا عن رفضهم ألوضاعهم املعيشية، للغة سياسية جديدة، بعد العودة ،واألرياف

قوة تعبريية  فقد اخترعت احلركات االجتماعية الشعبية لغة مطلبية ذات.املسجلة للتيار اإلسالمي
  .هائلة، استطاعت بسرعة أن تكون وسيلة جتنيد قوى بعد توظيفها القوى للمرجعية الدينية

  

كان البد من انتظار حالة الصعود القصوى، اليت وصلتها هذه احلركة        
، لكي يتم ذلك اللقاء بني هذه احلركة االجتماعية 1988أكثوبر  8االجتماعية يف أحداث 

ر الديين ممثال يف اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، وهو اللقاء الذي فشلت يف القيام به كل الشعبية والتيا
الذي كان أقرب للفئات " اإلخوان املسلمني" ا فيها الدينية على غرار تيارمبالتيارات السياسية 

  .املالكة والوسطى عموما رغم بعض القواعد الشعبية
  

، بتكوين "قادناجلبهة اإلسالمية لال" ممثال يف ، قام التيار اإلسالمي 1990جوان  30ففي 
فتواجدت على مستوى عدد كبري من "  SIT ،النقابة اإلسالمية للعمال" تنظيم نقايب وهو 

إخل، فقد متكنت من االستحواذ على ...الواليات، يف كل القطاعات التربية، الصحة، الصناعة
  ] 185، ص 1994عبد الناصر حايب، [  .قاعدة عمالية واسعة نسبيا
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ايب تابع للحزب إن النقابة اإلسالمية للعمال كما ذكرنا سابقا، تنظيم نق     
، فقد كون على أساس الشريعة اإلسالمية كما يعرب "قادناجلبهة اإلسالمية لال"السياسي املنحل 

ك فعلى الرغم من أن اجلزائر يف هذه املرحلة، فتحت احلياة النقابية للتعددية، فرغم ذل .احلزب
مل حتصل على التصريح بالنشاط من طرف وزارة العمل، رغم  "النقابة اإلسالمية للعمال" فإن

الطلب  ومع ذلك مسح هلا القانون بالقيام بنشاطها النقايب بعد شهر من إيداعها .إيداعها الطلب
، ومل تربر الوزارة سبب الرفض لدى وزارة العمل، لكن مل متنحها أي تصريح رمسي أو اعتماد

    ]-.www.Algeria org/ Français. html watch[ .أو عدم قبول امللف
  

سمح هلا بالتشكل، ولكن باملقابل ال يعترف يإن قضية وجود نقابات تنشط، و      
و أهم ا كطرف رمسي مبعىن أن يعطى هلا االعتماد، وبالتايل يسمح هلا باملشاركة يف الثالثية وه

فقوة التفاوض كما هو معروف هي قوة النقابة، فإذا مل  .عنصر بالنسبة لكل نقابة مشكلة
وجود  قيمةما فعرب عن مصاحل الفئة تيسمح هلا باملشاركة يف التفاوض والتحاور يف الثالثية، و

فقد نشطت يف " للنقابة اإلسالمية للعمال" نفس الشيء بالنسبة ي؟هيكلها دون اعتماد رمس
شكلت يف خمتلف القطاعات، تواقع، واستحوذت على القاعدة العمالية بنسب كبرية، فقد ال

  .ومثلت عماهلم
  

هو املشاركة يف اإلضراب " النقابة اإلسالمية للعمال" إن أهم نشاط قامت به       
عمالية هلذا  تعبئة، فقد قامت ب1991يف جوان " اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ" الذي دعت إليه 

وفعال فقد شارك عدد كبري جدا من العمال .اب باعتبارها تابعة للحزب املذكور سابقااإلضر
  .مبختلف وظائفهم والقطاعات التابعة هلا

  

اختفت من الساحة النقابية يف اجلزائر، تبعا حلل " النقابة اإلسالمية للعمال"إن       
  .1992يف مارس " اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ" احلزب اإلسالمي

التيار الديين الذي قاد هذه احلركة االجتماعية إىل مواجهات عنيفة، ليس مع ف      
ها خبطاب عداالدولة وأجهزا فقط، بل مع الكثري من القوى االجتماعية األخرى اليت است

  .وسلوكات عنيفة
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وهي النقابة الوطنية املستقلة  أال نقابة مستقلة ممثلة للعمال، نتناول فيما يلي ثالثوس
  .دمي اإلدارة العموميةملستخ

  

  ""SNAPAP النقابة الوطنية املستقلة ملستخدمي اإلدارة العمومية:املبحث الثالث

  واليت يرمز هلا باللغة الفرنسية" النقابة الوطنية املستقلة ملستخدمي اإلدارة العمومية" تعترب
 "SNAPAP   "ال النقايبيف اجلزائر بداية  ومن بني النقابات املستقلة اليت أسست مع فتح ا

  .التسعينات
  

يف شهر مارس " النقابة الوطنية ملستخدمي اإلدارة العمومية" لقد تأسست      
، فهي تعترب أول نقابة وطنية معتمدة يف اجلزائر، 01، حيث أن رقم تسجيلها حيمل رقم 1990

الصحة، البلدية، الوالية، ( والية، يف خمتلف الفروع 48فهي تتواجد على مستوى 
،فكما ذكرنا أن النقابة الوطنية ملستخدمي اإلدارة )إخل...التربيةوالدائرة،األشغال العمومية 

العمومية، تنشط يف خمتلف فروع الوظيف العمومي، منها كان القطاع إداري أو تقين، فهي 
، فإن هذه 2002النقابة املستقلة، املمثلة ملستخدمي الوظيف العمومي فحسب إحصائيات 

    ]-.www.Algeria org/ Français. htmlwatch[ .  منخرط 000.400ستقلة تضم النقابة امل
  

يف جامعة " النقابة الوطنية املستقلة ملستخدمي اإلدارة العمومية" ـكذلك الفرع النقايب ل
  .1990قسنطينة تأسس سنة 

  

اإلدارة العمومية، نقابة ممثلة ملستخدمي  إن النقابة الوطنية املستقلة ملستخدمي      
الوظيف العمومي، دف كباقي النقابات يف العامل، إىل الدفاع عن املصاحل املادية واملعنوية، 
للجماعة املهنية املمثلة هلم ، وكما هو معلوم على الرغم من أن النقابة السابقة الذكر، نقابة 

ترف ا يف املفاوضات الثالثية بني احلكومة، مستقلة مرخصة من طرف الدولة، مبعىن ال يع
نية، هو شكال املعروف والذي تعاين منه خمتلف النقابات الوطلكن اإل،النقابة واألرباب العمل

  .على احلياة النقابية" اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني"السيطرة احملكمة من طرف
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النقابة الوطنية املستقلة ملستخدمي " من القانون األساسي) 7(فحسب املادة السابعة        
، فهي تسعى للدفاع عن املصاحل املادية واملعنوية لكل موظفي الوظيف "اإلدارة العمومية

باإلضافة إىل تطوير وتكوين ثقافة النقابة املستقلة يف اجلزائر، حيث تسعى للدفاع عن ،العمومي
من القيد احملكم على خمتلف النقابات احلرية احلقيقية للنشاط النقايب، فهي تبحث عن التخلص 
على " اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني"الوطنية املستقلة املعتمدة أو غري املعتمدة، وهو سيطرة 

النشاط النقايب يف اجلزائر، فهي تعمل على أن يكون هلا دور وتأثري من خالل املشاركة الفعالة 
والدويل مع خمتلف النقابات يف سبيل نشاط  من أجل التضامن الوطين هي تسعى .يف الثالثية

  .نقايب مستقل وحر
  

للنقابة الوطنية املستقلة ملستخدمي اإلدارة "كذلك احلال بالنسبة للفرع النقايب  
سعينات من القرن العشرين، كان ت، الذي تأسس كما قلنا يف ال قسنطينةيف جامعة " العمومية

، فإن هذا الفرع ليس له التأثري "م للعمال اجلزائرينياإلحتاد العا" وال يزال يعاين من سيطرة 
ب االخنراط فيه مقارنة باإلحتاد، وهذا راجع إىل نسالكبري على احلياة النقابية يف اجلزائر، وحىت 

سيطر على املال املأن هذا األخري مسيطر على اللجنة االجتماعية يف اجلامعة، وكما هو معلوم 
  .تحكم يف األحداثهو امل

  

سبيل احملافظة والدفاع عن النشاط النقايب املستقل واحلر،ومن أجل حماربة االحتكار  ويف
األخري وكما هو معلوم يعترب  احبيث أن هذ" اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني" الذي يتمتع به

الشرط النقايب الوحيد للحكومة، وكان دائما طرفا يف املشاورات الثالثية، بني احلكومة، النقابة 
إلنشاء كنفدرالية " النقابة الوطنية املستقلة ملستخدمي اإلدارة العمومية"وأرباب العمل، سعت 

النقابة الوطنية املستقلة للعمال " نقابية بتقدميها طلب لوزارة العمل إلنشائها حتت اسم 
ولكن طلبها ، 2000سبتمرب 20وذلك يف "   SNTA" غة الفرنسيةلويرمز هلا بال،"اجلزائريني

ل بالرفض من طرف الوزارة املختصة، وحتججت بعد مطابقة الطلب للمادتني، الثانية قوب
  .1990جوان  2املؤرخ يف  14-90والرابعة من القانون 

  

طلب أخر، بعد أن مت " النقابة الوطنية املستقلة ملستخدمي اإلدارة العمومية" وقد قدمت
، حتت 2001مارس  31رالية جديدة يف رفض األول كما ذكرنا، فهذه حماولة ثانية إلنشاء كنفد
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نقابات  5تضم " CASA" ويرمز له بالغة األجنبية" لية اجلزائرية للنقابة احلرةاالكنفدر" اسم
  .مستقلة، وقد مت رفض هذا الطلب أيضا من طرف الوزارة الوصية لنفس احلجج السابقة

   ]Rapport Fidh, Nº 349, December 2002,p12.[  
  

، بإعالم املكتب العاملي "النقابة الوطنية املستقلة ملستخدمي اإلدارة العمومية"وقد قامت     
د من طرف جلنة احلريات النقابية ر، وجاء ال2001أكتوبر  15سبتمرب و 17للعمال وذلك يف 

  .، بأن النقابة هلا احلق يف إنشاء هذه الكونفدرالياتBITباملكتب العاملي للعمال 
]Menouar Zeid, Le jeune Independant,20/09/2007 .[  
  

حول التعدي على احلقوق النقابية املعد من ،2007وحسب التقرير السنوي        
مل يسمح هلا "تقلة ملستخدمي اإلدارة العموميةالنقابة املس"أن طرف املنظمة العاملية للعمال،

 كومةوكذلك حسب نفس التقرير،فإن احلنقابية هلا خاصة يف املستشفيات، بإنشاء فروع
فدراليات، وطلب من احلكومة تقدمي تربيرات نتشكيل كرفضت طلب النقابة ومل تسمح هلا ب

قدم هذا األخري طلب إىل احلكومة  BITللمكتب العاملي للعمال  283وخالل الدورة ،لذلك
النقابة الوطنية "واملتمثل يف أخد اإلجراءات الضرورية للتأكد من أن األعضاء املنخرطني يف 

ميكنهم إنشاء فدرالية أو كنفدرالية، حسب رغبتهم ومنذ  "ة ملستخدمي اإلدارة العموميةاملستقل
 ,SNAPAP .] Nassima Oulebsir, Le jeune Indépendant ـل غري شيء بالنسبةتي ذلك مل

20septembre 2007 [  
  

وقد تعرضت النقابة بسبب انتهاجها لعدة مناورات لإلطاحة مبكتبها الوطين، مثال 
، وكذلك تعرض بعض أعضاء مكتبها الوطين ملتابعة قضائية، منهم 2004ف الذي وقع يف اخلال

وكذلك توقيف مثانية نقابني من طرف الشرطة يف وهران يف " مالوي رشيد" أمينها العام السابق
  . 2007  أكتوبر  21

  

وفيما يلي سنتطرق إىل نقابة مستقلة أخرى، ولكن يف إطار خمتلف ذلك أا ممثلة 
  ".الس الوطين ألساتذة التعليم العايل" ألساتذة اجلامعيني، وهيل

  

 "CNES" الس الوطين ألساتذة التعليم العايل:  املبحث الرابع
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  :تعريفه -1

، وبتحرك األساتذة 1989لقد تأسست نقابة أساتذة التعليم العايل يف فترة إضرابات    
الس الوطين ألساتذة التعليم " تعليم العايل تسمىإن النقابة املمثلة ألساتذة ال .يف هذه الفترة

  ". CNES"غة الفرنسيةلوبال" ع.ت.ا.و.م " وباختصار يرمز له،"العايل
  

فالس الوطين ألساتذة التعليم العايل نقابة وطنية مستقلة، عن األحزاب، عن        
اتذة اجلامعيني النقابات اآلخرة، وعن مؤسسات الدولة، واالخنراط فيه مفتوح لكل األس

أساتذة املدارس الوطنية مبختلف رتبهم املهنية، يتمتع بالشخصية املعنوية وباستغالل الذمة 
 2القانون األساسي للمجلس الوطين ألساتذة التعليم العايل، املواد [ املالية، وتعترب مدة نشاطه غري حمدودة

  ].2، ص 5حىت 
  

  ]2، ص 70املادة  ،ساتذة التعليم العايلالقانون األساسي للمجلس الوطين أل[ :أهدافه -2

إن الس الوطين ألساتذة التعليم العايل كباقي النقابات يف العامل، يهدف للدفاع        
عن املصاحل املادية واملعنوية للجماعة املهنية عموما، وهم أساتذة التعليم العايل وأساتذة 

هذه املصاحل مشتركة فيما بينهم، ختص املدارس الوطنية واملنخرطني فيه أساسا، سواء كانت 
عن باقي النقابات " الس الوطين ألساتذة التعليم العايل" يزميبعضهم أو أحدهم ولكن ما 

نشط فيه، أال وهو اجلامعة، فهذه األخرية متثل أرقى مراحل ياألخرى هو املكان الذي 
البشري املكون، ولن تتم وحتمل على عاتقها إعداد خمتلف القطاعات بالرأس املال ،التعليم

إدارة، أساتذة ( هذه املهمة السامية إال بتكاتل مجيع األطراف الناشطة على مستوى اجلامعة
هذا ومن أهم األهداف اليت يسعى إليها الس، هو الدفاع عن اجلامعة الوطنية ) أو طلبة

ر اهلني فهي من الدفاع عن اجلامعة ليس باألمفالعمومية وعن مهمة اخلدمة العمومية هلا، 
أرقى املؤسسات الوطنية، وهي متثل خصوصية كل جمتمع، فالدفاع  عنها هو الدفاع عن 

  .اتمع بطريقة غري مباشرة، والدفاع عن العلم مهما كانت الظروف
  

 له، فاجلامعة قائمة باألساتذة فهو أهم مرتكز هلا، وعلى اعتبار أن الس هو املمثل   
هدافه الدفاع عن حريات التفكري والتعبري، على أساس أن العلم هو فإن هذا األخري من أ
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إذن فاألساس  .يبحث األكادميلأساس كل تغيري وإصالح، باإلضافة إىل تشجيع حرية ا
الذي قام عليه الس هو الدفاع عن احلرم اجلامعي مبا حيتويه، وهذا ما ذكر يف املادة 

  .السابعة من قانونه األساسي
  

للدفاع عن " الس الوطين ألساتذة التعليم العايل" قانون األساسي، يهدفالوحسب       
اجلامعة بصفة عامة من خالل األستاذ، فهو يسعى إىل حتقيق احلرية النقابية، واليت من خالهلا 
يستطيع الدفاع عن مصاحل األساتذة بصفة عامة من دون أي قيود ، كما يهدف إىل ترقية 

  .كيل نقابة من غري نقابيني أمر غري معقولالتكوين النقايب، فتش
  

الس الوطين ألساتذة " ومما سبق نستطيع أن نلخص أهم األهداف اليت يسعى إليها 
  :ما يلييف" التعليم العايل

  

  ؛أساسا واألساتذة عموما هالدفاع عن املصاحل املادية، واملعنوية ملنخر طي -
  

،وعن عامة، وتبعا عن اجلامعة الوطنية العموميةالسعي للمحافظة عن احلرم اجلامعي بصفة  -
  مهمة اخلدمة هلا؛

 

  ؛حريات التفكري والتعبري وتشجيع حرية البحث األكادميي -
 

 احلريات األساسية والنقابية وترقية التكوين النقايب؛ -
ظروف احلياة والعمل يف مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي، وكذلك املدارس  حتسني -

  ية العليا؛الوطن
 

حتسني الظروف البيداغوجية لضمان تكوين نوعي، وكذا تطوير وتثمني البحث العلمي  -
 والتقين؛

  االلتزام بالواجبات اجلامعية ويف ترقية أخالقيات املهنة؛ -
 

  وضع تسيري عقالين ودميقراطي ملؤسسات التعليم العايل؛ -
 

  .معات حمليا ودولياترقية االتصال واإلعالم، كذلك التعاون بني اجلا -
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  ]4-3، ص 34حىت  13القانون األساسي للمجلس الوطين ألساتذة التعليم العايل، املواد من [ :هياكله -3

  .يتكون الس الوطين ألساتذة التعليم العايل من هيئات حملية ووطنية
  

  :اهليئات الوطنية :3-1

  :وتتمثل فيما يلي
  

  :املؤمتر الوطين: 3-1-1

يا للمجلس الوطين ألساتذة التعليم العايل، فيعقد يف دورة عادية وهو اهليئة العل
كل ثالث سنوات، ويف دورة استثنائية بطلب من ثلثي أعضاء الس الوطين، أو 

  .استقالة أكثر من ثلثي أعضاء املكتب الوطين
  :ر الوطينمثومن أهم مهام املؤ

  انتخاب املكتب الوطين؛ -
 وطين ألساتذة التعليم العايل؛تعديل القانون األساسي للمجلس ال -
 حتديد توجه السياسة العامة للنقابة؛ -
 تعديل برنامج عمل النقابة؛ -
 .تقييم نشاط النقابة على خمتلف السنوات -

 

  :الس الوطين :3-1-2

جيتمع الس الوطين يف دورات عادية ثالث مرات يف السنة، ويف دورة استثنائية بطلب 
 ممن أعضاء املكتب الوطين ويضطلع الس الوطين باملها %50من من املنسق الوطين، أو بطلب 

  :التالية
  احلرص على تنفيذ قرارات وتوجيهات املؤمتر والعمال على احترامها؛ -
 رين؛مثتنسيق تقييم نشاطات اهليئات الوطنية، واحمللية يف الفترة املمتدة بني مؤ -
س الوطين ألساتذة التعليم حتضري وتعديل القانون األساسي والنظام الداخلي للمجل -

 ؛العايل



 
 

 257

 .دراسة تقارير املكتب الوطين واملصادقة عليها -
  :املكتب الوطين: 3-1-3

املكتب الوطين هو اهليئة الوطنية التنفيذية الدائمة املكلفة بتحضري الربنامج الذي    
يف سطره الس الوطين، ويعمل كذلك على تنفيذه، فيجتمع يف دورة عادية كل شهرين، و

  :دورة طارئة بطلب من املنسق الوطين أو من ثلثي أعضائه، ويقوم املكتب الوطين مبا يلي
  ويل؛دمتثيل النقابة على املستويني الوطين وال -
 حتضري الظروف املادية واملعنوية الضرورية النعقاد الس الوطين؛ -
 اقتراح جدول أعمال الس الوطين؛ -
 ية والسلطات العمومية؛التفاوض وعقد االجتماعات مع الوصا -
إعداد التقرير املايل واألديب للنقابة عند اية كل عهدة وتقدميه للمجلس الوطين مث  -

 التعديل واملصادقة؛،للمؤمثر فصد اإلثراء 
 اختاذ قرار التوقيف نتيجة خطأ نقايب جسيم؛ -
  .اعتماد االنتخابات النقابية احمللية -

 

  :الس التأدييب الوطين : 3-1-4

  .خب أعضائه من قبل الس الوطين، وتتخذ قراراته التأديبية بأغلبية ثلثي أعضائهينت
باألخطاء النقابية، وميكن الطعن يف قراراته لدى نفس اهليئة، بعد إخطار  يا املعلقةاويبث يف القض

املكتب الوطين ويف أجل ال يتجاوز الشهر من صدور القرار، ويعيد الس التأديبـي النظر يف 
  .لطعون املقدمة إليه، وتكون قراراته يف املرة الثانية ائيةا
  

  : اهلياكل احمللية:3-2

  :وتتمثل يف
  :اجلمعية العامة :3-2-1

تتشكل اجلمعية العامة من منخرطي الفرع احلاضرين لالجتماع تنعقد يف دورة عادية 
  :نثالث مرات يف السنة، باستدعاء من منسق الفرع، ويف دورة طارئة بطلب م
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  ثلث أو أكثر من عدد منخرطي الفرع؛ -
 أو أكثر من أعضاء جملس الفرع؛ 50% -
 أو أكثر من أعضاء مكتب الفرع؛ 50% -
 منسق الفرع؛ -
 .املنسق الوطين -
 

  :وفيما يلي سنقدم بعض القضايا اليت تم ا اجلمعية العامة
 

 مناقشة كل القضايا اليت ختص النقابة؛ -
 لية؛انتخاب ممثلني على املستويات احمل -
 مناقشة النصوص اهلامة املتحكمة يف مستقبل األساتذة واجلامعة؛ -
 .تقييم ومراقبة نشاطات اهليئات احمللية -

  
 

  :الس النقايب :3-2-2

يتشكل جملس الفرع النقايب من ممثلني منتخبني من الفرع النقايب احمللي وفقا لنسب 
الفرع بصفة دورية مرة يف الشهر وكلما من القانون األساسي فيجتمع جملس  19حمددة يف املادة 

اقتضى األمر ،وذلك بدعوة من منسق الفرع جيتمع يف دورة طارئة طبقا ملا ينص عليه النظام 
  .الداخلي

  

  :وفيما يلي سنذكر بعض املهام الذي يضطلع عليها الس النقايب
  

املصادقة مث  إعداد برنامج العمل احمللي وتقدميه للجمعية العامة لإلثراء، التعديل، -
  اإلشراف على تنفيذه؛

 رفع التوصيات للهيئات الوطنية للنقابة ؛ -
 اإلشراف ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اهليئات الوطنية واحمللية للنقابة؛ -
 .انتخاب مكتب الفرع، وسحب الثقة منه طبقا للنظام الداخلي -
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  : املكتب النقايب :3-2-3

يط والتنسيق على املستوى احمللي، وينتخب أعضائه طبقا يعترب مكتب الفرع هيئة التنش
ملا ينص عليه النظام الداخلي، ويشكل مكتب الفرع حلقة وصل بني اجلمعية العامة والس 

  .الوطين واملكتب الوطين
  

  :وفيما يلي سنذكر بعض املهام اليت يقوم ا مكتب الفرع
  

اد اجلمعية العامة للمنخرطني، كما حتضري الظروف املادية واملعنوية الضرورية النعق -
  يكلف بتطبيق قرارات ولوائح اهليئات الوطنية واحمللية؛ 

 العمل على تنفيذ برنامج العمال احمللي؛ -
    التفاوض وعقد االجتماعات مع اإلدارة احمللية للمؤسسة؛ -
مث إعداد التقرير املايل واألديب للفرع عند اية كل عهدة أوتقدميه للمجلس النقايب  -

 .للجمعية العامة قصد اإلثراء والتعديل مث املصادقة 
  

   :الس التأدييب احمللي: 3-2-4

وينتخب أعضائه من طرف جملس الفرع، ويهتم بالقضايا التأديبية وميكن أن تكون 
  .قراراته حمل طعن أمام الس التأدييب الوطين

ك فيه الس الوطين ألساتذة وفيما يلي سنتناول أهم  اإلضرابات واالحتجاجات اليت شار
  .التعليم العايل

  
  

  :أهم اإلضرابات اليت شارك فيها الس الوطين ألساتذة التعليم العايل -4

يعترب الس الوطين ألساتذة التعليم العايل من النقابات املمثلة لألساتذة اجلامعيني، ولكن 
شة األوضاع واملشاكل املوجودة يف الدولة مل تعترف به كشريك اجتماعي، ومل تلزم معه مبناق

  .اجلامعة، واعتربته الدولة املسؤول عن التشويش يف اجلامعة اجلزائرية
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قدم الس الوطين ألساتذة التعليم العايل تظلم للمكتب العاملي  2001-11-18حيث يف 
وأا قامت يذكر فيه  أن الدولة مل تأخذ بعني االعتبار احلقوق النقابية لألساتذة، ، BITللعمل

منع التجمعات يف املؤسسات : بعدة إجراءات لكسر اإلضرابات اليت قام ا الس ومن بينها
  ] Rapport  Fidh, N°349,December 2002,17[...اجلامعية،التوقيف التعسفي لألجور لعدة شهور

  

اإلضرابات  وقبل أن نقدم أهم اإلضرابات اليت شارك فيها الس، علينا أن نتطرق أوال إىل  
  .1990-1989اليت حدثت  خالل السنة اجلامعية 

  

  ]50، ص1993زوليخة طوطاوي، أكتوبر [: 1989/1990إضرابات سنة  :4-1

إن أزمة السكن اليت عرفها الكثري من األساتذة، وسوء التعليم والتوجيه الذي اشتكى 
طرف اإلدارة الوصية، منه الطالب، أضف إىل ذلك اخنفاض األجور واملماطلة يف الترسيم من 

هذه املشكالت أدت إىل االنقطاع عن التدريس، ذلك أن األساتذة قاموا بعدة إضرابات خالل 
  .هذه السنة الدراسية

تطورت األحداث اليت أفرزت نزاعات بني اجلهات املسؤولة واألساتذة، ترجع خلفياا 
  .األسرة اجلامعيةوقراطية، وغياب احلوار فيما بني مكونات إىل املمارسات البري

  :ويف هذه الفترة تكونت نقابتان ممثلتان لألساتذة مها
  . ANPMاجلمعية الوطنية لألساتذة احملاضرين واألساتذة  -
 . CNESالس الوطين ألساتذة التعليم العايل  -
 

دف كل نقابة من جهتها إىل حتقيق مطالب األساتذة واملتمثلة أساسا كما قلنا يف حتسني 
  .وفري السكناألجور وت

، مع أن اإلضراب بدأ 1990مارس  31وآخر وسيلة جلأ إليها األساتذة هي إعالن اإلضراب يوم 
  .أستاذ 4000، فاملسرية األوىل ضمت 1990افريل  2فعال يوم 

وحدث وألول مرة أن جلست األطراف املتنازعة حول طاولة احلوار على أساس حماضر 
ومتت لقاءات متتالية مع الوزارة خالل شهر  1990يل أفر 19رمسية، فبدأت املفاوضات يوم 

  .1990ماي 
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   ]51، ص1993زوليخة طوطاوي، أكتوبر [:1992 -1991إضرابات سنة  :4-2

إن إضرابات هذه السنة أعنف من سابقتها، إذ حاولت احلكومة اجلديدة إعطاء أمهية ملا 
ضراب وطين يف املؤسسات كان أول يوم إل 1992نوفمرب  17جيري يف اجلامعة، ذلك أن يف 

وقرر أن يكون مستمرا ما مل يعلن عن " الس الوطين ألساتذة التعليم العايل" اجلامعية، أثاره
قرارات تنفيذية، فعاتب األساتذة الوزارة اليت تركت الوضعية تزداد سوءا، وأكدوا أن حتسني 

  .ظروف حيام ينعكس على نوعية التعليم املقدم
  

املطالب االجتماعية " الس الوطين ألساتذة التعليم العايل"ضات وضع على إثر املفاو
بينما فضلت اجلمعية الوطنية .إخل ...واملهنية كرفع األجور، توفري السكن، حتسني ظروف العمل

واحملضر من طرف عدد ) إطار-قانون (تقدمي مشروع فوري " لألساتذة احملاضرين واألساتذة
  .يف املشروع السابق الستقاللية اجلامعةمن األساتذة، والذي يشكك 

  

   ]  Abdelkrim Benarab, 1997, P236:[ 1997-1996إضرابات سنة  :4-3

من اإلضرابات السابقة واملطالب املقدمة للوزارة الوصية املتعلقة أساسا على الرغم 
تذة بالوضع االجتماعي لألستاذ اجلامعي إال أنه مل يكن هناك رد فعل حقيقي يرضي األسا

بإعداد إضراب وطين ملدة ثالث " الس الوطين ألساتذة التعليم العايل"فخالل هذه السنة قام 
فاملطلبني األساسيني للنقابة كانت . 1997جانفي 13إىل غاية  1996أكتوبر 13أشهر، بدأ يوم 

طيع تتعلق أيضا مبطالب اجتماعية متمثال يف حتسني األجور أساسا واليت كانت منخفضة وال تست
  .أن توفر العيش الكرمي واحملترم لألستاذ اجلامعي باإلضافة إىل توفري السكن له

  

فحسب الس ماذا ينتظر من أستاذ جامعي أجره منخفض ال يكفيه، وليس له سكن 
  !أننتظر منه أن يكون أداؤه البيداغوجي جيد، وأن يركز على وظيفته السامية

  

          ] Sadek KHelefati, Elwatan, 7-9-2006[ :2006إضرابات سنة  :4-4

يوم احتجاجي، ذلك " الس الوطين ألساتذة التعليم العايل"لقد بدأ اإلضراب بتنظيم     
  .2006مارس  02فيفري إىل  25، مث قام بإعداد إضراب ملدة أسبوع من 2006جانفي 23يوم 
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وهذا كتحضري . 2006أفريل  18و  17وقد قام الس أيضا بتنظيم يومني احتجاجيني 
  .إلضراب االمتحانات يف شهر ماي 

  

كانت بداية إضراب االمتحانات غري حمدود، وذلك إىل غاية اية  2006ماي  13ففي 
شهر جويلية، فخالل هذه الفترة عصفت العديد من املشاكل بالس وكادت تقضي 

احملضر  2006اي م 11عليه،فكنتيجة لذلك مت انقسامه إىل جمموعتني ابتداء من اجتماع 
لإلضراب حيث أنه بعد قرار  العدالة بعدم شرعية اإلضراب الذي دعا إليه الس حاولت كل 

  .جمموعة موجهني هذا القرار بطريقتها
  

فاموعة األوىل بقيادة املنسق الوطين للمجلس ، اقترحت كحل لإلشكال انتخاب أعضاء 
  .ررت اإلضراب كما ينص عليه القانون األساسياملكتب الوطين بدال من اجلمعية العامة اليت ق

أما اموعة الثاين وهي مكونة من عدد كبري من األساتذة، قرروا القيام باإلضراب والتخلي عن 
  .اإلطار التنظيمي

  

وعلى الرغم من هذه املشاكل واالنقسامات، إال أن اإلضراب مت ويف وقته، وذلك ابتداء 
اركة كبرية من األساتذة، لذك حاولت اجلهات الوصية ، وكانت هناك مش2006ماي  13من 

يف كل مرة كسر اإلضراب، ومن بني حماوالا هي حماور ولقاء املنسق الوطين وهو ممثل 
اموعة األوىل، كذلك توقيف ثالثة ممثلني لألساتذة املضربني، ووضعهم حتت الرقابة القضائية 

  .لك توقيف الرواتب، والتهديد بالطردمن بينهم  الناطق الرمسي لإلضراب، ضف إىل ذ
  

وخالل اجتماع  تنسيقية املؤسسات املضربة يف منتصف شهر جويلية، تقرر جتميد 
جويلية ومعاودة اإلضراب يف شهر سبتمرب، نظرا ألن الطلبات مل حتقق  25اإلضراب ابتداء من 

 .كلها رغم تصرحيات الوزارة الوصية 
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  :خالصة الفصل الثالث

الذي نتج عنه التعددية النقابية، غري جمرى حياة الساحة النقابية يف  1989إن دستور  
اجلزائر، ذلك أنه ظهرت جمموعة من التنظيمات النقابية املستقلة إىل جانب النقابة التارخيية 

  .االحتاد العام للعمال اجلزائريني
  

هو اإلحتاد العام " ال فعلى مستوى اجلامعة اجلزائرية، كانت املمثل الوحيد لألساتذة والعم  
الصادر يف  90/14للعمال اجلزائريني خالل فترة احلزب الواحد، وبعد صدور القانون 

الذي ينص على التعددية النقابية، ظهرت جمموعة من التنظيمات النقابية  02/06/1990
  .األخرى، سواء املمثلة للعمال أو األخرى املمثلة لألساتذة

  

تذة االحتجاجية يف اية الثمانينات نتيجة للظروف االجتماعية ذلك أنه بعد حركة األسا  
اليت يعيشها األساتذة اجلامعيني، كذلك رفضهم اإلندماج يف نقابة واحدة متثلهم ومتثل العمال 

كنقابة مستقلة تسعى للدفاع عن " الس الوطين ألساتذة التعليم" على مستوى اجلامعة، فأنشؤا
  .يةمصاحلهم املادية واملعنو

  

، قام اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني بتكوين فرع نقايب ميثل 2008ومؤخرا يف بداية سنة     
النقابة الوطنية " األساتذة اجلامعيني، بعدما أن كان ميثل العمال فقط، وهذه النقابة هي 

  " .لألساتذة اجلامعيني
  

واء احنلت أو ال تزال تنشط أما بالنسبة للعمال يوجد عدد معني من النقابات متثلهم، س  
اليت احنلت باحنالل احلزب " النقابة اإلسالمية للعمال"على مستوى اجلامعة اجلزائرية، منها 

النقابة الوطنية املستقلة ملستخدمي الوظيف "كذلك " اجلبهة الوطنية لإلنقاذ: السياسي
  ".العمومي

  

 تزال تعاين من سيطرة وأفكار ولكن مهما تعددت التنظيمات النقابية املستقلة ، فهي ال  
فهو النقابة املعترف ا من طرف الدولة وهو املشارك يف " اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني
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هي نقابة " النقابة الوطنية املستقلة ملستخدمي الوظيف العمومي" الثالثية، فعلى الرغم من أن
  .معتمدة من طرف الدولة، ولكن ال تزال تعيش يف ظل اإلحتاد

  

فاإلشكال الذي تتخبط فيه النقابات املستقلة بصفة عامة يف اجلزائر، هو االعتراف ا من    
  .         الدولة، فالقانون يسمح هلا بالتكون والنشاط، ويف املقابل ال يعترف ا كشريك اجتماعي

  

ساتذة على سنتناول فيما يلي الفصل الرابع، أين سنعرض  أثر احلركة النقابية للعمال و األ  
  .األداء البيداغوجي يف اجلامعة
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على األداء  لألساتذة والعمالأثر احلركة النقابية  :الفصل الرابع 

  البيداغوجي يف اجلامعة

 متهيد

إن املدرس هو جوهر الفعل البيداغوجي وسيد املوقف التعليمي، وحتسني أداء املتعلم 
ءة املعلم أوال، فالفعل البيداغوجي متعلق يئة التدريس، فهي املرتكز مرهون بتحسني كفا

األساسي يف العملية التربوية، لكن هذا اليعين أنه التوجد أطراف أخرى تتدخل وتؤثر عليه 
  ).اإلدارة ككل(كاملناهج، الطالب والعمال 

  

لعملية التعليمية األداء البيداغوجي قابل للمالحظة والقياس، فتقوميه ركن أساسي يف ا
فالتقومي التربوي لدى الكثريين مرتبط بتقومي املتعلم فقط . وحلقة من حلقاا الميكن فصله عنها

من خالل اإلختبار، فباعتقادهم هي عملية جيريها املعلمون على املتعلمني فحسب، أما تقومي 
  .أداء املدرس فهو موضوع حمظور لدى الكثريين

  

ض لبعض املفاهيم املرتبطة بالتعليم العايل، اجلامعة عموما نتعر من خالل هذا الفصل
كذلك نتطرق إىل تعريف األداء البيداغوجي، بعض املعايري املتعلقة . واجلامعة اجلزائرية خصوصا

  . البيداغوجي بتقومي أداء األستاذ اجلامعي باعتباره جوهر الفعل
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  عايل  واجلامعة  مفاهيم أساسية حول التعليم ال: املبحث األول

سوف نتعرض من خالل هذا املبحث لعرض خمتصر ملفهوم التعليم العايل ومفهوم 
  .اجلامعة

 

  :التعليم العايل - 1

دخل مع بعضها، عند تناول موضوعات لقد تعددت املفاهيم والتصورات العامة اليت تت    
لشائعة، اليت متزج وختلط بني كل التعليم العايل أو التعليم اجلامعي، وجند هناك العديد من اآلراء ا

من مفهوم التعليم العايل والتعليم اجلامعي أو اجلامعة، فهناك من يذهب إىل أن التعليم العايل هو 
أوسع من مفهوم التعليم اجلامعي، وهذا األخري هو أوسع من اجلامعة، فهناك من يذهب للقول 

جلامعة ، املراكز اجلامعية، املعاهد ا( بأن التعليم العايل حيوي شبكات ضخمة من املؤسسات 
الوطنية، املدارس الوطنية، املدارس العليا، ديوان املطبوعات اجلامعية، مراكز اخلدمات اجلامعية، 

وهكذا فإن التعليم العايل ذا املعىن هو مفهوم موسع، ليشمل ....) مؤسسات البحث العلمي
تعليم اجلامعي، هو مفهوم يقصد به مرحلة العديد من املؤسسات التعليمية، يف حني جند أن ال

اجلامعة اليت متتد بني عامني إىل مخسة، ويتضمن مرحلة املدارس العليا واليت قد متتد كذلك ما 
بني عامني إىل مخسة أعوام، أما اجلامعة فهي تعرب عن املراحل التعليمية يف النظام التربوي 

واليت تكون ما بني أربع ومخس سنوات،  الرمسي، فتستخدم لتشري فقط إىل مرحلة اجلامعة،
وهناك من يضيق يف مفهوم التعليم العايل ليجعله كالتعليم اجلامعي، وهناك من يضيق فيه أيضا 

:" حىت جيعله كاجلامعة، كهذا التعريف إلبراهيم عصمت مطاوع الذي يرى أن التعليم العايل
اليت تواصل تعليم الشباب بعد مرحلة اصطالحا يطلق على التعليم يف أنواع خمتلفة من املعاهد 

   ] 227، ص 1982إبراهيم عصمت مطاوع، [ ."املدارس الثانوية 
       

  : مفهوم اجلامعة -2

ذي يعين جمموعة وال Universitasمن اللفظ الالتيين  Universitéاشتق مصطلح جامعة 
واخر القرن الثاين عشر أو احتاد أو ربطة تضم املشتغلني بعمل واحد أو حرفة واحدة، ولكن يف أ

  وأوائل القرن الثالث عشر، أصبح هذا اللفظ يطلق على االحتاد العلمي، أو النقابة اليت تضم 
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عددا من رجال العلم سواء كانوا أساتذة أم طالبا،ويف مرحلة الحقة أصبحت الكلمة 
عهد العلمي الذي تعين احتادا أو مجعية من الطالب واملعلمني معا، مث أطلقت فيما بعد لتعين امل

  ]7، ص 2003سعيد طه حممود والسيد حممد ناس، .[ يستخدم أساتذة، ويعلم طالبا
  

ال يوجد تعريف موحد عاملي ملفهوم اجلامعة، ذلك أن كل جمتمع ينشئ جامعته وحيدد    
اسية، اقتصادية، هلا أهدافها بناء على ما متليه عليه مشاكله وطموحه، تبعا لتوجهات سي

  :ميكننا عرض بعض التعاريف املعربة نسبيا من مفهوم اجلامعةمعينة، اجتماعية 
  

اجلامعة عبارة عن مجاعة من الناس يبذلون جهدا "] 73، ص1990رابح تركي،  [فحسب 
، فنالحظ "مشتركا يف البحث عن احلقيقة، والسعي الكتساب احلياة الفاضلة لألفراد واتمعات

، ومنطلقة من اهلدف اليت تسعى إىل حتقيقه أال وهو اعةمأن هذا التعريف ربط اجلامعة باجل
  .البحث عن احلقيقة والسعي للحياة الفاضلة

  

اجلامعة مؤسسة تقوم بصفة رئيسية على توفري تعلم " ] 29، ص1997، سعيد التل[وحسب 
النفسي على  دمتقدم ألشخاص على درجة من النضج، يتصفون بالقدرة العقلية، واالستعدا

  ."سات متخصصة يف جمال، أو أكثر من جماالت املعرفةمتابعة درا
اجلامعة منظومة ديناميكية، حتقق التوازن "  ]119، ص2000-1999فريد النجار، [ويرى 

  ."والتكامل مع اتمع للتنمية 
  

اجلامعة منشأة تربوية، متثل أرقى "ومما سبق ميكننا أن نعط التعريف التايل للجامعة،     
لتكوين، تسعى للقيام مبجموعة من الوظائف الكالسيكية كالتعليم، التكوين، مراحل التعليم وا

والبحث العلمي، كما يقع على عاتقها إمداد خمتلف القطاعات برأس املال البشري املكون، 
باإلضافة إىل ما سبق فهي تبحث على حتقيق اجلودة يف إنتاجها املعريف، من جهة، والتحكم يف 

لتمسح هلا  ةة أخرى، وهي ذا تعمل على حتقيق املر دوديتكاليف اإلنتاج، من جه
 .باالستمرارية

  

  .سوف نتناول يف املبحث التايل اجلامعة اجلزائرية
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   اجلامعة اجلزائرية حسب املشرع اجلزائري: املبحث الثاين

  )تعريفها، تنظيمها ومهامها(

يـة طبقـا للمشـرع    من خالل هذا املبحث سوف نتطرق إىل مفهوم اجلامعة اجلزائر
  .اجلزائري، باإلضافة ملراحل تطورها

  

  :مفهوم اجلامعة اجلزائرية -1

ذي  17املـؤرخ يف   544-83لقد عرف املشروع اجلزائري، اجلامعة يف املرسوم رقـم     
، املتضمن القانون األساسي النمـوذجي  1983سبتمرب سنة  24، املوافق لـ 1403احلجة عام 

 ["ة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املـايل مؤسس:" للجامعة، على أا
  ]24،21ص ص      ، 1اجلريدة الرمسية، املادة 

  

  :واجلامعة كمؤسسة تعليمية، تتكون من ثالث بنيات هي
  

  :  وتتكون هذه البنية من: البنية البشرية: 1-1
  

يقوم على أسـاس التسلسـل    إذ حتتاج كل مؤسسة إىل تنظيم إداري،: العمال اإلداريني -أ
. اهلرمي الذي يضبط عالقات الرئيس باملرؤوس داخل إطار التنظيم لتحقيق أهداف املؤسسـة 

  .وطبقا هلذا التسلسل اهلرمي اإلداري تتوزع األوامر والتعليمات والقرارات داخل املؤسسات
  

ج من القمة إىل مثة بالنسبة للجامعة، مستويات تتعلق باملسؤولية والسلطة، تتوزع بالتدري
القاعدة على جمموعة من األفراد، من حيث التنظيم اإلداري، الذي يبدأ مـن جملـس توجيـه    

 ص،16اجلريـدة الرمسيـة  املـادة    [اجلامعة يف أعلى القمة وهو أحد األجهزة املركزية يف اجلامعـة  

  .لقاعدة، إىل أبسط العمال اإلداريني الذين يقومون بتنفيذ العمليات يف أدىن ا ]24،21ص
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وخيتص العمال اإلداريون لتسيري الشؤون اجلامعية من الناحيتني اإلدارية واملالية، وهؤالء 
تقريبا باألمور التربوية، وإمنا يكلفون بالنظر يف أوضـاع العمـال املاديـة    التربطهم أية عالقة 

  .واإلدارية منهم أو البسطاء أو املدرسني
اخل وقـد  ...ون يف األعمال البسيطة كالنقل واخلـدمات وهؤالء خيتص: العمال البسطاء -ب

تكون هلم عالقة مباشرة أو غري مباشرة بكل فئات العـاملني يف اجلامعـة، اإلداريـني منـهم     
  .والتربويني وحىت الطالب يف كثري من األحيان

 

يـذ  وهؤالء ميثلون الفئة املهنية باجلامعة، ويقومـون بتنف : األساتذة العاملني يف التدريس -ج
فئة تباشر العملية التربوية، وفئة تشرف على حسن سريها : العمليات التربوية،وهم على نوعني

  .اخل...من بعيد، مثل مديري الكليات، ورؤساء األقسام
  

إن الفئة الثانية تعترب جزءا من فئة العمال اإلداريني، من حيث أا توكل إليهـا مهـام   
العمـل   قانونيا، أما الفئة األوىل، فتناط ا مهمـة  إدارية، ال من حيث كوا كذلك، رمسيا،

وتعترب األكثر احتكاكا بالطالب من جهة، وبالعمال اإلداريني  مـن جهـة    التربوي والتعليمي
أن ينسقوا بني عملهم كمدرسني  –كما هو مفترض  –ذلك أن عملهم يتطلب منهم . أخرى

لقوانني واألنظمة الـيت تـؤطر أعمـاهلم    وبني ما تطلبه منهم اإلدارة من تعليمات، واستجابة ل
  .التربوية

  

إن العامل يف التدريس ال يكون دائما مدرسا فحسب، بل قـد   283-98وتبعا ملرسوم 
فنواب مدير اجلامعة، الذين يف تكوين إدارة . يكون إداريا أمس، مدرسا اليوم والعكس صحيح

  اجلامعة

من بني األساتذة احلاصلني على رتبة أستاذ، أو مثال، يعينون  ] 7 ، ص19املادة  283-98املرسوم [
  .] 7، ص21املادة 283-98املرسوم [يف حالة عدم وجودهم، من بني األساتذة احملاضرين 

  

وقد تغلب على العامل بالتدريس الوظيفة اإلدارية، ولكنه يظل رمسيا، عامال بالتدريس كشأن 
  .مدير اجلامعة
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فئات يف البنية البشرية للجامعة إىل جانب املدرسني وهي وتعترب هذه الفئة أهم ال: الطالب -د
  .على عالقة مباشرة ودائمة بالعاملني بالتدريس، حيث يتلقون خمتلف العمليات التربوية

  
  
  

  :البنية القانونية: 1-2
  

ذلـك ألـا   . للجامعة جمموعة من القوانني واألنظمة تضبط أعماهلا وعالقات عماهلا    
  .وجب مرسوم من احلكومةمؤسسة رمسية تنشأ مب

ة تنطوي على تنظيم رمسي يتلخص يف اخلطط واألساسات نظموما ننوه به هنا،أن كل م
 ]121، ص 1974سف، ديفيز،كيث،ترمجة عبد احلميد مرسي وحممد إمساعيل يو[والبناء التنظيمي واإلجراءات

من التفاعل االجتمـاعي  ينشأ  تنظيم غري رمسي، ضمما تد يف املراسيم والقوانني اخلاصة،كواحملد
عن طريق أعضاء اجلماعة بدال من التفويض، كمـا   ىويكتسي هذا التنظيم قوة أو سلطة، تعط

ومن مثة، فإن السلطة يف التنظيم غري الرمسي تنبع من الرفقاء أكثر . هو الشأن يف التنظيم الرمسي
وهـي  . اإلدارات املختلفةمما تنبع من الرؤساء، وقد تتداخل مع اخلطوط التنظيمية يف األقسام و

عادة أقل استقرار وثباتا من السلطة الرمسية، ما دامت عرضة للمشاعر واألحاسـيس اخلاصـة   
بالعاملني،ونظرا ألن التنظيمات غري الرمسية ذاتية يف طبيعتها، فهي ال تتعرض لرقابة اإلدارة،مبثل 

ص ص ،1947سي وحممد إمساعيـل يوسـف،  ديفيز، كيث، ترمجة عبد احلميد مر[.ما يتعرض له التنظيم الرمسي

320- 321 [.   
  

فالتنظيم غري الرمسي يشتمل على معايري اجتماعية وطقوس خاصة، وتضـبطه تقاليـد   
 1979 ،غيث  حممد عـاطف [ .ومشاعر وتؤثر يف أدائه لوظائفه مجاعات فرعية ال تنال اعترافا رمسيا

  ]312ص ،
  

و معارضتها أو عدم تنفيذها، غالبا ما تنطوي حتت إن عملية االمتثال للتنظيمات والقوانني أ   
غطاء ميكانزمات التنظيمات غري الرمسية، وهي نتاج تفاعل عالئقي ملختلف اجلماعات الفرعية 

  .اليت تضمها املؤسسات، أو هي حصيلة تدافع القوى فيها
  

  :بنية اجلامعة املادية: 1-3
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  :موجودة للقيام بعدة وظائف منهاوهي عبارة عن منشأة وهياكل وأبنية اجلامعة، وهي 
  

وأمهها وظيفة التدريس، وهذه الوظيفة تشترط وجود عدد من لطـالب  : وظيفة تعليمية -أ
  .وجمموعة من املعلمني خيتصون لتنفيذ هذه الوظيفة

  

  .وتوكل وظيفة البحث العلمي للجامعة زيادة على وظيفتها التعليمية: وظيفة حبثية -ب
  

طلع اجلامعة مبهمة نشر الثقافة، هذا من خالل قيامها بأنشطة علميـة  تض: وظيفة تثقيفية -ج
  .أخرى كاحملاضرات، واملعارض والندوات الوطنية والدولية، واملؤمترات وغريها من األنشطة

م جهة، طبيعة العملية التعليمية على املسـتوى  ئإن األبنية اجلامعية مصممة حبيث أا تال   
لذلك، فهي يف . م العمليات اإلدارية التابعة للعملية التعليميةئتال العايل، ومن جهة أخرى حبيث

وهذا من أجل أن تتماشـي مـع   . حاجة إىل أقسام للدراسة وقاعات للمحاضرات ومكتبات
م ذلك، فهي يف حاجـة  ئالتطور العلمي، والتقدم التكنولوجي، وجتديد املناهج التربوية مبا يال

الضرورية اليت تساعد على إعطاء املبادئ األساسية من العلم  مستمرة إىل خمابر جمهزة باألجهزة
  .للطالب وتدعيمها بالتجارب والتطبيقات املناسبة هلا

  

كما أا يف حاجة إىل أنية وهياكل إدارية، كاملكاتب وغريها من اللـوازم الضـرورية   
يمية وإدارية كما إلجراء العمليات اإلدارية، وعلى اعتبار أن اجلامعة هي مؤسسة ذات طبيعة تعل

   .سلف الذكر لذلك
  

  :تطور اجلامعة اجلزائرية -2

 1877تأسست عـام  " حيث. تعترب اجلامعة اجلزائرية من أقدم اجلامعات يف الوطن العريب     
من معهد احلقوق  1920وقد خترج منها أول طالب جامعي عام ". 1909وأعيد تنظيمها سنة 

امعة أنشأت كجامعة فرنسية مـن أجـل خدمـة أبنـاء     إال أنه يف حقيقة األمر، أن هذه اجل
املستوطنني، ومل يتخرج من جامعة اجلزائر قبل االستقالل إال عدد حمدود من اجلزائريني، وقـد  

وحقيقة األمر أن التعليم العايل بالنسبة للجزائريني مل يبـدأ إال  . كان أغلبهم يف األدب واحلقوق
  ]111، ص1983، 78تركي، العدد رابح  [              .بعد االستقالل
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لقد مر التعليم اجلامعي بعدة مراحل يف إطار سريورة التطور التارخيي، الذي عرفـه اتمـع     
اجلزائري منذ االستقالل إىل اآلن، حيث عرفت اجلزائر تغريات كبرية مل تكن اجلامعة اجلزائرية 

  :وميكن إجيازها يف ما يلي. بعيدا عنها
  

 :املرحلة األوىل  -  أ
  

، وهو تاريخ إنشاء أول وزارة متخصصة 1970إىل سنة 1962ومتتد من االستقالل سنة    
. يف التعليم العايل والبحث العلمي، وتتميز هذه املرحلة بفتح جامعات باملدن الرئيسية بـاجلزائر 

وبعد أن كانت باجلزائر جامعة واحدة، وهي جامعة اجلزائر اليت كانت متخصصة يف تكـوين  
، مث تلتها جامعة قسنطينة سـنة  1966عمرين بالدرجة األوىل، فتحت جامعة وهران سنة أبناء امل
  .]61، ص1992بوفلجة غياث،  [.1967

  

وقـد  "  1970-1967وهذه املرحلة تزامنت مع مرحلة تنفيذ املخطط الثالثي للتنميـة    
وقد أثـار  طالب وطالبة  10756شهدت تطورا حمسوسا، يف إعداد الطلبة الذين قدر جمموعهم 

هذا التطور مشاكل كثرية على مستوى هياكل االستقبال اجلامعية، اليت أصبحت غـري قـادرة   
فتنازلت وزارة الـدفاع عـن   . على الوفاء باحلاجة، ولذلك تطلب األمر إجياد حلول مستعجلة
  .]152، ص1990رابح تركي، ["  بعض ثكناا العسكرية يف وهران اليت حولت إىل جامعة وهران

  

إذ كانـت  . أما النظام البيداغوجي الذي كان متبعا، فهو ما كان موروثا عن الفرنسيني  
  :اجلامعة مقسمة إىل كليات وهي

  كلية احلقوق والعلوم االقتصادية -2     كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية        -1
  كلية العلوم الدقيقة -4     كلية الطب                           -3
  

قد كانت الكليات مقسمة بدورها إىل عدد من الدوائر تم بتدريس التخصصات املختلفة ول  
  :كما أن النظام البيداغوجي كان مطابقا للنظام الفرنسي، حيث كانت مراحله كما يلي

  

تدوم ثالث سنوات بغالبية التخصصات، وهي عبارة عـن نظـام سـنوي    : مرحلة الليسانس -
 .ن يف جمموعها شهادة الليسانس للشهادات املستقلة، اليت تكو
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وتدوم سنة واحدة، يتم التركيز فيها على منهجيـة البحـث، إىل   : مرحلة الدراسات املعمقة -
 .جانب أطروحة مبسطة نسبيا لتطبيق ما جاء بالدراسة النظرية

 

وتدوم سنتني على األقل من البحث إلجناز أطروحة : مرحلة شهادة الدكتوراه الدرجة الثالثة -
 .علمية

 

وقد تصل مدة حتضريها إىل مخس سنوات من البحث النظري و : مرحلة شهادة دكتوراه دولة -
 .التطبيقي

بصفة عامة املرحلة األوىل، كانت دف إىل توسيع التعليم العايل، مع احملافظـة علـى الـنظم    
  .الدراسية املوروثة

  

  :املرحلة الثانية  - ب

  يل والبحث العلمي، وإصالح التعليم العايل إنشاء وزارة متخصصة للتعليم العا ذ تبدأ من   
م الدوائر املتجانسة واعتمـاد  حتويل الكليات إىل معاهد خمتلفة تضيتمثل هذا اإلصالح يف " 

وقد أجريت  ،]63، ص1992بوفلجة غيـاث،  [ ،"نظام السداسيات املستقلة، حمل الشهادات السنوية
  :يالتعديالت التالية على مراحل الدراسة اجلامعية وه

  

وهي ما يطلق عليها أيضا مبرحلة التدرج، وتدوم أربـع سـنوات، أمـا    : مرحلة الليسانس -
  .الوحدات الدراسية فهي املقاييس السداسية

  

وهي ما يطلق عليها مرحلة ما بعد التدرج األوىل، وتدوم سنتني على األقل : مرحلة املاجستري -
قاييس النظرية، وتم خاصة بالتعمق يف اجلزء األول وهو جمموعة من امل: وحتتوي على جزئيني

 .دراسة املنهجية، أما اجلزء الثاين فيتمثل يف إجناز حبث يقدم يف صورة أطروحة
  

وهي ما يطلق عليها أيضا مرحلة ما بعد التدرج الثانية، وهي تدوم حوالب : مرحلة الدكتوراه -
 .مخس سنوات من البحث العلمي
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الربامج اجلامعية، إىل جانب التربصات امليدانية ، كمـا  كما أدخلت األشغال التطبيقية يف  
متيزت بفتح املراكز اجلامعية يف خمتلف واليات الوطن، حيث صارت هـذه املراكـز كنـواة    

  .جلامعات مستقلة وذلك حينما تتوفر إمكانات لذلك
  

أن  ، ويالحظ)1973-1970( كما أن هذه املرحلة تطابق بداية تنفيذ املخطط الرباعي األول  
هذه املرحلة تعترب مرحلة تفكري، وإعادة النظر يف حمتوى التعليم اجلامعي املوروث مـن عهـد   
االستعماري وحماولة إصالح شامل هلذا التعليم، حىت ينسجم مع متطلبات التنمية الشاملة، واليت 

وقد أصبح التعليم اجلامعي ابتداء من هذا الوقـت، حيتـل مكانـة    . تعرف بالثورات الثالث 
كما تتضمن هذه املرحلة الثانية عملية تنفيذ املخطط . إستراتيجية هامة يف سياسة البالد التنموية

. فلقد كانت أكثر طموحا وصلة مبستويات التنمية على العموم) 1977-1974(الرباعي الثاين 
م وميكن القول باختصار أن بداية السبعينات قد عرفت بداية الثورة احلقيقية يف جمـال التعلـي  

العايل، خاصة يف جمال بناء اجلامعات وتعريب التعليم العايل على وجـه اخلصـوص العلـوم    
  .اإلنسانية، إال أا عرفت تعطال على مستوى تعريب العلوم الدقيقة والتكنولوجية

  

 :املرحلة الثالثة  -  ج

، أيـن أصـبحت   1982مع بداية الذكرى العشرين لالسـتقالل الـوطين   "  وهي تبدأ     
 500أالف طالب وطالبة، يتابعون دراسـتهم يف أكثـر مـن     104تضم يف رحاا اجلامعات 

كما تعرف مبرحلة اخلريطة اجلامعيـة، والـيت   . ]155، ص1990رابح تركـي،  ["   ختصص علمي
ظهرت بأكثر دقـة   1984يف صورا األولية، مث يف سنة  1983ظهرت إىل حيز الوجود سنة 

-1980(ق املخطط اخلماسي األول للتنميـة يف اجلزائـر  وتطابق نوعا ما مرحلة تطبي. وتفصيل

معتمدة يف ختطيطها . " 2000واليت دف إىل التخطيط للتعليم اجلامعي حىت أفاق سنة ) 1984
على احتياجات االقتصاد الوطين بقطاعاته املختلفة، كما دف إىل حتديد االحتياجات من أجل 

  توجيه الطلبة إىل التخصصات اليت حيتاجها سوق  العمل على توفريها، وتعديل التوازن من حيث
  

العمل الوطنية، كالتخصصات التكنولوجية، واحلد من توجه الطلبة إىل بعـض التخصصـات   
األخرى، كاحلقوق والطب اليت جند فيها فائضا من الطلبة فوق احتياجات االقتصاد التنمـوي  



 
 

 276

ة اجلامعية إىل حتويل املراكز اجلامعية كما دف اخلريط. ] 64، ص 1992بوفلجة، غيات، [" الوطين
إىل معاهد وطنية، وحتويل معاهد الطب إىل معاهد وطنية مستقلة، مع احملافظـة علـى سـبع    

  .جامعات كربى فقط
  

ولقد كانت فرصة حتضري اخلريطة اجلامعية مناسبة لتقومي التجارب اليت مرت ا اجلامعة 
خصصات املدروسة، كما حتولت بعض الـدوائر إىل  اجلزائرية حيث أعيد النظر يف الربامج والت

معاهد مستقلة، وذلك للسماح بتوسع هذه التخصصات، لكون خطط التنمية يف حاجـة إىل  
  .  أخصائيني يف هذا ااالت

  

بعدما تعرضنا ملفهوم اجلامعة اجلزائرية و تطورها، سنتناول بالدراسة فيما يلـي تقـومي   
             .األداء البيداغوجي

   تعريفه، تقوميه  وأدوات قياسه األداء البيداغوجي: ملبحث الثالث ا

ذه األخرية نركز فيها على فيه معىن األداء البيداغوجي وبعض معايري تقوميه، ه ناولنتس
وأخريا نعرض بعـض   ،نه أساس تقومي األداء البيداغوجي معايري تقومي أداء األستاذ اجلامعي أل

  . هالصعوبات اليت تواجه حتسين
  

  

   :معىن األداء البيداغوجي  -1

إن جتزئة املصطلح إىل مكوناته األساسية هي األداء والبيداغوجيا ، فيعرف األداء على أنه        
النوعية ،السرعة ،املرونة والكلفة واليت :  األربعةما أهداف األداء  ظمة الدرجة اليت حتقق فيها من

  .سبقيات التنافسيةاألتعرف مبصطلح  
  

البيداغوجيا، فقد تطور مفهومها عرب العصور من معىن إعداد الطفل للـذهاب إىل  أما 
  املدرسة، إىل أن أصبحت مادة مستقلة بذاا معتمدة يف مدارس ومعاهد الترشيح لألساتذة 

  

أما اجلانـب  .لدراسة، وهذا ما يسمى اجلانب النظري من البيداغوجيا لمادة  اباعتباره
  .رسة التربوية بشكل عام مع التركيز على أداء هيئة التدريسالتطبيقي هلا يعين املما
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إذا األداء البيداغوجي يف اجلامعة يعين درجة أو مستوى املمارسة التربوية فيها ومـدى  
حتقيقها لألهداف العامة بالتركيز خصوصا على أداء هيئة التدريس باعتبارها املورد األساسي يف 

  . املؤطرة للعملية  التعليمية من مستخدمنيألطراف الناشطة النشاط التعليمي دون إغفال دور ا
  

  :مفهوم تقومي األداء البيداغوجي يف اجلامعة  -2 

تقومي األداء البيداغوجي هو عملية منظومية، وتعترب من مراحل العمليـة التعليميـة يف        
اصرها، بغية إصدار اجلامعة يتم فيها إصدار احلكم على منظومة التدريس أو أحد مكوناا أو عن

قرارات تدريسية تتعلق بإدخال حتسينات أو تعديالت على تلك املنظومة ككل، أو على بعض 
  . مكوناا أو عناصرها مبا حيقق األهداف، بالتركيز خصوصا على تقومي أداء هيئة التدريس

ل ومن أهم أغراض تقومي األداء البيداغوجي يف اجلامعة هو حتسني التدريس يف من خال
تنقيح وتعديل األهداف التدريسية، حمتوى التدريس ،إستراتيجيات التدريس، الوسائط التعليمية 
وأساليب التقومي حىت متسي منظومة التدريس أكثر كفاءة وفاعلية يف إحداث التعلم املرغـوب  
لدى الطلبة، ومساعدة األستاذ يف معرفة مدى تقدمه حنو بلوغ األهداف، كـذلك اإلداريـني   

دهم باملعلومات عن الظروف احمليطة بالعملية التدريسية، باإلظافة إىل املعوقات اليت حتـول  بتزوي
دون تنفيذ األهداف التدريسية بفاعلية وكفاءة بغية تطوير التدريس،وتزويد القـائمني علـى   

  .العملية التعليمية بتغذية رجعية عن مستوى أداء اهليئة التدريسية
   

  : وأداؤه مفهوم األستاذ اجلامعي -3

كما ذكرنا سابقا أن تقومي األداء البيداغوجي يف اجلامعة يركز أساسا على تقـومي أداء     
  . اهليئة التدريسية ألن هذه األخرية هي مرتكز العملية التقوميية

قبل أن نعرض بعض املؤشرات املتعلقة بتقومي أداء األستاذ اجلامعي جيـب أن نعـرف            
  . عي ومفهوم أداءهمفهوم األستاذ اجلام

  

  :مفهوم األستاذ اجلامعي : 3-1
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خمتص يستجيب لطلب اجتماعي، يتحكم يف عـدد  :" يعرف بران األستاذ اجلامعي بأنه     
البأس به من املعرفة وكذا املعرفة العملية، وهو عامل حر يف اختياراته البيداغوجية، مع احلرص 

ــق وب   ــتقاللية تواف ــادرة واالس ــة املب ــل جدي ــى جع ــة  عل ــية منفع ــل حساس ك
 ]MUCCHIELL. R.1983, P15["املستخدمني

خبري إذا اجته إىل اخلارج وباحـت إذا اجتـه إىل   "األستاذ اجلامعي بأنه TOURAINE. Aويرى 
  ] RAYMOND F ,1986.P98[ ."الداخل

 

وللتعرف أكثر على األستاذ اجلامعي سنحاول إبراز الوظيفة أو املهمـة املطالـب ـا    
  .كأستاذ

   

  :وظيفة األستاذ اجلامعي : 3-2

تطالب منظمة اليونيسكو يف تصرحياا ،األستاذ اجلامعي باملهمة السـامية املتمثلـة يف      
  ]Unesco ,1977 ,p75 [.االلتزام الكامل يف اال الوطين وكذا اال الدويل لتقدم العلوم

 

 والتحكم ،علمالتذ اجلامعي البحث ،، فيحدد ثالثة وظائف لألستا Carpentier. Aأما 
  ]Touraine A¸1972,p105 [ .وهي تكمل بعضها البعض وبالضرورة مترابطة والتنظيم
  

  ]Raymond. R , 1979, P50[ :فريى أن األستاذ اجلامعي يقوم باملهام التالية" زسولر " أما 
 

ي يسـبق البحـث إجـراءات    جيب أن تكون وتبقـى للتعلـيم الـذ   :  املهمة األوىل-
  . وكل النشاطات املهنية األخرى مهما كانت،االس،النشر

  

  .ترتبط باألوىل وهي حتضري الوسائل البيداغوجية  :املهمة الثانية-
  .البحث العلمي : املهمة الثالثة-

من الواجب على كـل أسـتاذ يف   " فريى أن   V Kourganoffكوركنوف وبالنسبة ل
املشاركة بطريقته وحسب ختصصه يف التعليم العايل أن يكون باحثا قبل كل شيء، ومن واجبه 

البحث فاألستاذ الذي يكون باحثا قبل كل شيء يكون ملهما بالبحث ،هو الوحيد القادر على 
  ]Zisweller R .1979 .p108 [."كشف الطالب ذي امليول لالكتشافات 
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ة ذا األستاذ اجلامعي خمتص يستجيب للطلب العاملي، مطالب بأداء املهمة السامية املتمثلإ
يف التعليم الذي يسبق البحث وكل النشاطات املهنية األخرى فهو املكون،الباحـث ،اخلـبري   

مجيع املهمـات   ،واإلداري فأداؤه مرتبط ذه املهام ،هذا األخري مرتبط باهود الذي يقدمه يف
  .وتقيميه ليس باألمر السهل فنلجأ إىل العديد من األنظمة واملعايريالسابقة فتحديده و

  

 :اجلامعي مفهوم تقومي أداء األستاذ: 3-3

،أنه من املفروض أن األستاذ اجلامعي ناضج مبافيه الكفايـة ال   Kalamba Kangaيرى كنك 
حيتاج للتقومي، وإذا وجب هذا التقومي فمن األحسن اإلعتماد على التقومي الذايت فترقيته جيب أن 

ي، تفانيه يف النوعية البيداغوجية والطريقـة  ترتبط بالتقرير املقدم حول تقديراته لنشاطه التعليم
العـديلي ن  .[اليت يستجيب ا طلبته حنو تدريسه، ومع هذا يبقـى التقريـر غـري موضـوعي    

  ]83-54ص ،ص36،1983م،العدد
ومع ذلك يعترب تقومي أداء األستاذ اجلامعي من أهم العمليات التربوية على مسـتوى اجلامعـة،   

أو أمهيته،فأصبح هذا املوضوع موضع االهتمام من طرف خمتلف وهذا األمر الينقص من قيمته 
  .اجلامعات يف العامل

  
  

  :تقومي هيئة التدريس يف اجلامعة -4

إن تقومي املدرسني كان نشاط تربوي منذ عصر سقراط، غري أنـه مل يظهـر تصـور        
خ أصبح من متماسك لتقدير املدرس وتقوميه حىت الستينات من القرن العشرين، ومن ذلك التاري

أهم اجلوانب اليت تدرسها اجلامعات، وينظر الباحثون إىل تقومي األستاذ اجلامعي كأداة لتحسني 
  .التدريس والتعلم

  
  

  :سنة املاضية،دعم فقه البحوث وأدبياا بنتيجتني هامتني 35خالل 
كان لـديهم  أن األستاذ والقائمني على اإلدارة اجلامعية قد أدركوا أمهية التقومي وضرورته، و-

  .خماوف عن كيفية القيام بالتقومي أو قلة أثره على هيئة التدريس
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أن أنظمة التقومي اليت تصمم ملساندة املدرس و تطوره من خالل التأكيد على أساليب التقومي  -
  .التكوين أدت إىل مستويات عالية من الرضا وممارسة أكثر عمقا من التفكر و التأمل

  األستاذ اجلامعي؟ إذن ماهي أنظمة تقومي
  

  ] 197،ص  1993خنبة من األساتذة،[ :التقومي الذايت: 4-1

إن التعليم حباجة إىل فئة من األساتذة، الذين يبادرون وجيددون باستمرار، فالينبغي أن     
  .يتخد املدرس يف تدريسه طريقة التتغري وإيقاعا واحدا

  

نيا ووجدانيا، مبعىن أنـه يقـيم نفسـه    فالضرورة حتتم على األستاذ أن يضع لنفسه مقيما عقال
  .بنفسه،ذلك أنه يضع نفسه حمل الطالب، فيميز ذاتيا مواضع ضغفه وقوته

  :فاألستاذ هنا بنقد ذايت، ولعل من أهم أساليب هذا األخري
  .املراجعة الدورية لألفكار و احملاضرات، دف اثرائها و تعديلها-
  .ملعاصرةالتجدد املستمر مع املراجع احلديثة وا -
  

  ]197،ص  1993خنبة من األساتذة،[ :تقومي األستاذ من طرف النظراء: 4-2

، "من يقوم مـن "والواقع هنا أنه قد يرفض بعض األساتذةهذا النوع من التقومي حبجة     
واهلدف من هذا النظام هو العمل اجلماعي املنظم، ورفع املردود املعريف، التربوي واملنـهجي،  

  .ىء يستفيد من األساتذة املتخصصني ذوي اخلربة الطويلة واملستوى العايلفاألستاذ املبتد
وميكن اجراء هذا النوع من التقومي عن طريق لقاءات بيداغوجية دورية، تتلـى فيهـا       

تقارير أو قراءات نقدية، وتكون هذه التقارير بني األساتذة الذين يشرفون على تدريس مـادة  
  اليت يتدرب من خالهلا األساتذة، ويساهم هنا األساتذة ذوي  مشتركة،وتكون مبثابة احملطات

  

اإلمكانات الكبرية واملستويات العالية على ضبط املشكالت، اقتراح احللول، تبـادل اخلـربات   
  .والتنسيق فيمابينهم

  ] 86-85،ص ص1985، 44حنوش ز،العدد : [ومن بني املعايري املستعملة هنا
  

 .نشاط التأليف التعليمي -
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 .االنفتاح حنو اإلتصال اخلارجي، واإلطالع على كل ماهو جديد -
 .املشاركة يف الفرق البيداغوجية -
 .فعالية تنظيم الدراسات -
 .حجم املنشورات التعليمية واإلرشادية -
 .االهتمام باملشاكل البيداغوجية -
 .املعرفة العميقة باملوضوع املدرس -

  

  :أو اللجنة العلمية املؤهلةتقومي األستاذ من قبل اإلدارة : 4-3
  

  !قد نتساءل عن الطريقة املثلى اليت ستقيم اإلدارة أو اللجنة العلمية من خالهلا األستاذ    
لن يكون ذلك عن طريق االمتحان أو التفتيش، ذلك أن األستاذ جيب أن يكون مهيأ ملثل هذا 

ن يقوم هذا األخري بتقـدميها يف  األمر، فيكلف بعد ااء حماضراته أو حماوره املقررة يف التدريس
شكل حماضرات منظمة ومطبوعة، وتتوىل اللجنة العلمية املؤهلة بفحصها وتنقيحهـا ثانيـة،   
وبالتايل يصبح هناك كتاب أو مطبوعة أثراها العديد من األساتذة بالنقد، كما تسـتفيد منـه   

  .املكتبة
  

   ]60-16،دار الفكر العريب، ص ص  14الد ، 1987حنا نشودة، و اميل فهمي:[تقومي الطالب لألستاذ: 4-4

الواضح ان تقومي املدرس لزميله املدرس أمر مرفوض، عند الكثري من األساتذة، فمابالنـا  
  !بتقوميهم من قبل طالم

  

وعلى الرغم من وجود الفارق املعريف والعلمي واملنهجي بني األستاذ والطالب، لكن هذا 
ملعرفة الدمسة باملعلومات احلديثة واللغة املتحكم فيها، باإلضـافة إىل  االخري يستطيع أن مييز بني ا

الطريقة املشوقة واملرغبة يف التعلم، وبني املعلومات القدمية اليت متيت الرغبة يف الـتعلم لـدى   
  .الطالب

وعادة جيرى مثل هذا التقومي، عن طريق ملء استمارة من قبل الطلبة، تقدم هلم مـن قبـل   
ومـن   .ساتذة املادة أو من قبل أساتذة خمتلفني، يف اية السداسي أو السنة الدراسيةاإلدارة أو أ

  .خالل هذا النوع من التقومي سيكتشف األستاذ نفسه من خالل طلبته
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وتضم هذه االستمارة جمموعة من األسئلة املتعلقة بأداء األستاذ خالل السنة الدراسية أو 
هذا النوع من االستمارات اليت إتفق عليهـا  : مثال. ألهاالفصل الدراسي، ويطلب من الطلبة م

  :العديد من املهتمني بالتقومي التربوي لألستاذ اليت سنعرض منوذجا عنها فيما يلي
  

  املالحظات                 
  الكفاءات

  ضعيف جدا  ضعيف  متوسط  جيد  ممتاز

  الكفاءة اللغوية لألستاذ
  حتكمه يف املعرفة والكفاءة العلمية

  لكفاءة املنهجيةا
  الكفاءة البيداغوجية
  طرق توصيل املعرفة

  كفاءته يف املزج بني النظري و التطبيقي
  طريقة تعامله مع الطلبة

          

  
  

هناك أنظمة متعددة لتقومي أعضاء هيئة التدريس غايتها إعانة عضو مما سبق خنلص إىل أنه 
  اضحة وصوال إىل أعلى الغايات يف إطار هيئة التدريس على التطوير الذايت املستمر ،ومبنهجية و

  

دمة املهنيـة واتمعيـة   مهامه األساسية يف التدريس املتميز والبحث العلمي الراقي واخل
وعملية التقومي السنوي لعضو هيئة التدريس توفر له بيانات ومؤشرات مهمـة عـن   املتقدمة،

امعي، كما توفر إلدارة اجلامعـة أداة  مستوى اإلجناز يف إطار املهام املنوطة به وغايات األداء اجل
علمية لتعرف الكفاءات املتاحة لإلفادة املثلى منها لتحقيق رسالة اجلامعـة ولترشـيد القـرار    

  .اجلامعي
  

التـدريس والفعاليـة   : وتقومي نشاط عضو هيئة التدريس يستند إىل عناصر ثالثة هي 
 رئيس القسم ،وتقومي الـزمالء ،وتطـوير   التقومي الطاليب ،وتقومي" األكادميية املتصلة به ،وهي 
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املنهج ،واإلرشاد وتوجه الطلبة ،واإلشراف على مشاريع وأطروحات الطلب، والبحث العلمي 
   .] 124،ص  2001حسن شحاته ،[ ."،وخدمة اجلامعة واتمع

  

موضـحا   ،ويتميز نظام التقومي للنشاط السنوي بكونه يقدم عرضا جيدا لعناصر التقومي
دور عضو هيئة التدريس يف كل من جماالت عمله يف التدريس والبحـث ،واإلرشـاد   حقيقة 

- 125،ص ص 2001حسن شحاته ،[: والتوجيه،وخدمة اجلامعة واتمع ،وتفصيل ذلك كما يلي 
126[  
  .التدريس املتميز هو العنصر األهم عند تقومي نشاط هيئة التدريس -
ملساعدة الطلبة علـى   ،بذل قصارى اجلهودإرشاد وتوجيه الطالب هو االلتزام املهين و -

وفق اللوائح اجلامعية ،ويستدعي ذلك معرفة عضو  ةختطيط براجمهم، وحتقيق أهدافهم األكادميي
اجلامعية، وأن يكون علـى   ةهيئة التدريس للربامج واإلجراءات واملتطلبات والقواعد األكادميي

 .ةمن يعانون مشاكل أو صعوبات أكادميي استعداد دائم لتقدمي املشورة والتوجيه للطالب خاصة
 

وثيق الصلة بالبحث العلمي، وتشكيل األفكار اجلديدة واالكتشافات : التدريس اجلامعي -
واالختراعات عامال مهما يف حتفيز طال حلب جمال املـادة العلميـة، وإذكـاء روح البحـث     

: مي إىل معيارين مهـا  ويستند نشاط عضو هيئة التدريس يف جمال البحث العل. والتساؤل فيها
وهذا يعين بالضرورة جتنب احلكم على نوعية . النشاط البحثي الدءوب واإلنتاج البحثي الغزير

وأمهية البحث ونتائجه يف هذه املرحلة  ،حيث من الطبيعي أن تسند هذه املهمة للمحكمني عند 
  أفق زمين أطول سنة ومن املهم مبا كان أن ينظر للنشاط واإلنتاج البحثي يف. إجراء الترقية

  
  

التقومي ،كأن يقارن بالسنة لالستدالل على االستمرارية البحثية ، وتقاطر اجلهود حبثية يف سـنة  
 .ما  مع السنة التالية

 

سهام عضو هيئة التدريس يف خدمة اجلامعة واتمع عنصر من العناصـر الـثالث   اإن  -
دمة هنا ما يقدمه عضو هيئة التدريس تكليفا واملقصود باخل. املهمة يف تقومي عضو هيئة التدريس

وخرباته مبا يسهم يف بناء وتطوير  هأو تطوعا من خدمات يف جمال اختصاصه أو حسب إمكانات
 .نتمي إليهيي ذورقي اتمع املهين ال
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وهناك نظام اجلوائز التقديرية للتدريس املتميزة لتكرمي املتميزين بالتدريس مـن أعضـاء   
عبري عن تقدير اجلامعة ملستوى األداء التدريس للفـائزين واعتـراف اجلامعـة    الذي يهدف بالت

بفضلهم يف تأهيل طالب تأهيال متقدما، وإذكاء حب التعلم واملعرفة والبحث وغـرس القـيم   
  .املهنية االجتماعية واألخالقية فيهم

  

لزم أن تكون هناك املعايري احملددة الواضحة ،وإنه ي  إن التقومي الفعال ال يكون إال بتوفري
ذلك نظام مستمر من إرشادات األداء بني رئـيس القسـم   أنشطة وفعالية حمددة ومعقولة ،وك

وأعضاء هيئة التدريس بفاعلية منتظمة، ويف هذا اإلطار يسمى لتقومي مبثابة تقرير عن أداء عضو 
  .هيئة التدريس

  

ركات احلسية ملن شهدوا إن تقومي نوعية األداء يتم يف ضوء وجهات النظر والقيم واملد
األداء بالفعل ،ويفضل أن تأيت نوعية األداء يف كلمات وفقرات ،حتدد هلا أرقام حـىت ميكـن   
معاجلتها رياضيا ألغراض استخالص رقم ائي يفترض أنه ميثل التقومي الكلـي لعضـو هيئـة    

  .داء الكليالتدريس ،وهذا الرقم النهائي ميكن أن حيول إىل كلمات وفقرات تصف نوعية األ
  

إن الرقم مهما تكن درجة تعقيد العملية الرياضية اليت أدت إليه ال يزال يف حقيقته ميثل    
جمموعة من األحكام البشرية،وعلى أي حال فإن حماولة إعطاء تقدير كمي لنوعية أداء عضـو  

  هيئة  هيئة التدريس جترب املقوم على أن يفحص بعناية أكرب مجيع أوجه احلياة املهنية لعضو
التدريس،وإن إعطاء التقدير الكمي يسهل عملية مقارنة أعضاء هيئة التدريس من حيـث  

  .سهاماماأدائهم و
  

إن التقومي الذي ال تقوده مبادئ التصميم السليم لعملية التقومي ميسى حساسا لنـواحي  
يفة املبدعـة  الغموض وتعقيدات الدور املهين ،وسلبية التقومي غري املتواصلة حتجب وختفى الوظ

لألداء الشامل ،لكن املعاينة املنظمة لألداء الشامل توفر سياقا حافزا للـربط بـني األهـداف    
  .والتطلعات املهنية واألهداف الفردية
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جيب أن يكون التقومي من أجل التحسني ،أي أن يكون نفعيـا وأن ارتبـاط التقـومي    
قومي على مهامهم ،وال يدعي أحـد أن  ذا درب القائمون بالتبالتدريب هو بدوره أكثر أمهية إ

  .خطط التقومي شاملة ألا مكلفة ماليا
  

إنه ليس هناك ما يدل على أنه مناذج التقومي املختلفة تنتهي إىل النتائج نفسها لدى حماولة 
تقومي األداء، نفسه ولذلك فإن التنافس ال يزال مستمرا بشأن مالئمة كل منـوذج ،وكـذلك   

اياه ،بيد أن النموذج التكويين يف التقومي هو املالئم عنـدما يكـون   حول نواحي قصوره ومز
أعضاء هيئة التدريس مسامهني حيث تقوم اإلدارة والعاملون بوضع األهداف واالتفاق على ما 

تقومي أداء عضـو هيئـة    بيشكل الدليل على اإلجناز ،وهذه كما أن التقومي التجميعي يتناس
عاملون بوضع األهداف واالتفاق على ما يشكل الدليل علـى  التدريس ،حيث تقوم اإلدارة وال

وهذه االجنازات املعيارية يتفق عليها سنويا ،حىت وان وضعت ملدة أطول، وهنا يكون .اإلجناز 
  .أعضاء هيئات التدريس واإلداريون مشاركني يف عملية التقومي التجميعي لعضو هيئة التدريس 

  

لن يكون مفصال دون التعرض إىل بعض مؤشـرات   فاحلديث عن أنظمة التقييم السابقة
عبـد احلسـني زروقـي    [:ومنها النمادج التاليـة .تقومي األستاذ اجلامعي اليت ميكن مالحظتها واقعيا

  ]105-85، ص ص2005اجلبوري،
  

  :ويتضمن هذا النموذج جمموعة من العناصر ميكن تلخيصها فيما يلي  :منوذج التدرج البياين -أ
  

ويقصد من خالل هذا العنصر، هو مدى دقة وموضوعية أداء األستاذ  :نوعية األداء -
 . اجلامعي

مبعىن هل يلتحق األستاذ بدوامه بانتظام حسب برناجمه أو هناك ختلف  :االنتظام يف الدوام  -
وعدم انتظام؟وهذا من أجل معرفة هل األستاذ حمفز للحضور إىل دوامه، أو هناك غياب للرغبة 

  يف العمل؟ 
مبعىن قدرة األستاذ على االبتكار، ليس األمر متعلق فقط باملنتوج  :على اإلبداع  القدرة -

 .العلمي بل كذلك يتعدى األمر إىل طرق التدريس واملناهج املتبعة مع طالبه ويف حماضراته
 .التعاون مع الزمالء والرؤساء   -
  .مدى إتباع األستاذ للتعليمات واألنظمة  -
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  :ويضم العناصر التالية  :ار منوذج قائمة االختب -ب
  

  . مدى مساعدة األستاذ بأعمال ختص القسم، خارج وقت التدريس -
 .حرص األستاذ على تنظيم الدرس يف قاعة حماضرات -
 .مدى مساعدته لزمالئه يف االختصاص يف تطوير مستواهم  -

 

ـ   :منوذج التدرج البياين السلوكي -ج تاذ، ويتعلق هذا النموذج بدراسة سلوكات عمـل األس
  :ويضم

  .مدى اكتساب األستاذ ملهارات متميزة يف التدريس -
  

  :شروط تصميم وإعداد أنظمة تقومي فعالة للمدرس -5

إن تقومي املدرسني كان نشاطا تربويا منذ عصر سقراط غري أنه مل يظهر تصور متبلـور     
خ بـدأ يصـبح   متماسك لتقدير املدرس وتقوميه حىت ستينات القرن العشرين، ومن ذلك التاري

جزءا جادا وظاهرا من األجزاء واجلوانب اليت تدرسها اجلامعات، وينظر الباحثون لتقومي األستاذ 
اجلامعي كأداة لتحسني التدريس والتعلم، ولقد بينت البحوث اليت جتري على تدريس بوضوح 

ضية جـودة هيئـة   أن اجلامعات يتزايد انتباهها ألمهية األستاذ يف تعليم الطالب مما يربز أمهية ق
  .التدريس  

  

سنة املاضية على حنو متسق نتيجتني هامتني 35ولقد دعم فقه البحوث وأدبياا خالل     
  أن األستاذ والقائمني على اإلدارة اجلامعية قد أدركوا أمهية التقومي : هلما مغزامها األول

  

هيئة التـدريس    علىره قلة أثمن و ه،وكان لديهم خماوف خطرية عن كيفية القيام ب ،وضرورته
أن أنظمة التقومي اليت تصمم ملساندة املدرس وتطوره من خالل التأكيد على أسـاليب  : والثانية

التقومي التكويين أدت إىل مستويات عالية من الرضا وممارسة أكثر عمقا من حيـث الـتفكري   
عبـد احلميـد جـابر    جابر .[ والتأمل، ويف نفس الوقت ظلت قادرة على إشباع متطلبات املساءلة 

  .] 288، ص 2002
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وهذا التركيز على استخدام التقومي التكويين ملساندة ودعم منو األستاذ وتطوره قد          
لقي مساندة ودعما أيضا من قبل جمموعة من الظروف توافر وتشكل سياق ممارسات التقـومي  

  : اليت يقوم ا اجليل التايل
  

  :ءمبادرات اإلصالح وإعادة البنا -

إن جزءا أساسيا وكبريا من إصالح اجلامعة وإعادة تشكيلها يتضمن ويتطلـب تغـيري   
، والعالقة بني هيئة التدريس والطلبة، وبني هيئة التدريس والقـائمني علـى   تاألدوار واملسؤوليا

اإلدارة، فاختاذ القرار التضافري واإلداري باملشاركة وتكوين الفرق وإستراتيجيات االتفاق  وفرق 
حتسني اجلامعة  كلها ممارسات تتطلب أن يعيد املدربون التفكري يف األفكـار ووجهـات النظـر    

  .التقليدية يف تقومي هيئة التدريس ويف تنميتها
  

  :الوعي املتزايد بأمهية وتعقد التدريس -

إن البحث اجلاري واملعاصر يف التدريس يؤكد على الطبيعة السـياقية القويـة للتـدريس           
وللتعلم التظافري وللتدريس لتحقيق نواتج   اجوجيا احملتوى وللتعليم األصيل و للتعليم املندمجولبيد

ذه البحوث تساند بوضوح التدريس باعتباره عملية معقدة جدا، تتحلى أكثر تعقيدا عند الطلبة، وه
  لبيانات املنهجية التقليدية يف تقييم املدرسيني ومساعدم والصيغ األكثر غىن وخصوبة جلمع ا

  
  

من جانب املدرس أنشطة ضرورية يف سـياق   بدرجة أكرب والتفكري على حنو أعمقوالتأمل الذايت 
  .التوقعات اجلديدة للتدريس الفعال

  
  

    :ذ وكفاءتهتزايد التركيز على تنمية خربة األستا -

قد وفـرت  ذ وسعة اطالعه وكفاءته وتقدير هذا إن البحوث اليت أجريت على تنمية خربة األستا  
فهما متزايدا للحركة الطبيعية واملخططة هليئة التدريس ،وانتقاال من مرحلة املبتـدئ املسـتجد إىل   
مرحلة اخلبري يف منوه وتشري الشواهد بوضوح إىل احلاجة  متييز تنمية قدرات هيئة التـدريس عـن   
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وتصف أعضـاء هيئـة    تقوميهم حبيث تالءم على حنو أفضل املراحل البيداغوجية املختلفة اليت متيز
التدريس وهذا يرجع  ويربز أمهية وضع برامج لتقومي  املدرس ولتنميته وتتيح  التفاضـل والتميـز   

  .الضروري 
  

  :فهم جديد لتنمية أعضاء هيئة التدريس -

لقد أسهم الباحثون يف السنوات العشر املاضية وقدموا قدرا كبريا من املعرفة اجلديدة عن أكثر      
أعضاء هيئة التدريس فاعلية، ولقد برزت جمموعة من املبادئ املوجهة اليت تقدم مساندة صيغ تنمية 

قوية لربامج التقومي اليت ترتبط ارتباطا مباشرا بالتنمية املهنية وأكثر برامج التنمية املهنية فعالية هـي  
  : اليت

  

مية املهنية حيتمل أن يكون تنشط وتساند املبادرات النابعة من املوقع من اجلامعة، والتن،تستشري  -
  .ذا ارتبطت ارتباطا وثيقا مببادرات اجلامعة لتحسني املمارسةهلا أثر أعظم على املمارسة إ

 

تقوم على أساس املعرفة املتوافرة عن التدريس يف التنمية املهنية اجليدة حيث ينبغي أن تنـدمج   -
تقصوا ويفحصوا ويتساءلوا ويناقشوا التدريس البنائي أو البنيوي وحيتاج املدرسون إىل فرص ليس

  .وحيققوا تكامال بني األفكار اجلديدة وما يف حوزم وممارستهم يف حجرة الدراسة
 

ن يندجموا فكريا وعقليا .توفر اندماج عقليا واجتماعيا وانفعاليا مع األفكار والزمالء، فينبغي أ -
  . جماهلميف ختصصام وعلومهم وأن يعملوا بانتظام مع اآلخرين يف 

  
 

  :صعوبات تواجه حتسني األداء البيداغوجي -6

حتسني التدريس باجلامعات مهمة ليست سهلة، ومما يزيد من صعوبتها مشكالت تبدأ بأعضاء 

 ،هيئات التدريس أنفسهم واجتاهام ومعتقدام بشأن التدريس، ومشكالت ترتبط باجلامعات

مشكالت  تعود إىل طبيعة عمليـة التـدريس    كما أن هناك .حيث ال تنشط العملية التدريسية
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نفسها، فما يثبت جدواه يف بعض األوقات يف بعض املقررات لبعض األعضاء ال يتحقق مـرة  

  . ويف مقررات أخرى وألعضاء هيئات تدريس آخرين ،ثانية يف أوقات أخرى

حتسني التدريس يتطلب يقظة مستمرة، ومناقشات وحوارات مـع أعضـاء هيئـات    
احلث املستمر والدافعية واإلقناع ملزيد من االهتمام بالتدريس، إن األداء الصـفي ال  التدريس و

يتغري بسهولة خصوصا يف طريق هلا داللتها وهلا ما يساندها، إننا يف حاجة لتحديـد وحتجـيم   
  شكالت اليت تعوق التدريس األفضل امل

  

  :نذكر ما يليمن بني الصعوبات اليت تواجه حتسني األداء البيداغوجي للمدرس 
  

االهتمام بنوعية وتنويع التدريس اجلامعي أمر مطلوب اليوم قبل الغد، والقادة التربويـون   -   
يطالبون بتوفري أجواء وظروف حتقق سالمة التدريس وإثراء اخلربات الصفية اليت حتقق جنـاح  

أفضـل عـن    ذا أننا يف الوقت احلاضر منتلك معرفـة الطالب وتزيد من نواتج التعلم، يدعم ه
التدريس والتعلم املستمر معرفة متنامية تدعمها نواتج البحوث عن فعاليات التـدريس وعمـا   
ميكن أن يثبت أو ال يثبت جدواه يف الصف الدراسي، وما هو معلوم لدينا يكفـي للتوصـية   

ونستطيع أن نتعلم الكثري مـن أوجـه   .بطرائق ووسائط تعليمية واستراتيجيات تعليمية أفضل
وضروب الفشل، عن طريق االطالع على حركة تطوير أعضـاء هيئـة التـدريس يف     النجاح

  ]145، ص  2001حسن شحاته،[ .طرائقهم التدريسية
  

جهود وفعاليات حتسني التدريس اليت يقوم ا ويطبقها أفراد حمددون من أعضاء هيئـات   -  
دريس يف تدريسهم، وإال التدريس يلزم أن حتدث يف إطار وسياق يتبناه مجيع أعضاء هيئات الت

فإن أحد أعضاء هيئة التدريس قد يتحسن أداؤه، ولكن النوعية التدريسية يف اجلامعة اليت يعمل 
ا لن تتحسن أو تتطور، حيث إا يف كثري من األحيان تكون منفصلة وانتقائية وليست جزءا 

مركزيـة عضـو هيئـة     الطريقة املقترحة تعكس. من التزام مستمر ومدعم للنوعية التدريسية 
التدريس يف مساعي التحسني، وهو ما يبدأ بتطوير وعي تدريسي، مث يتحدى ويوسع ويـدعم  

وهنا يقوم عضو التدريس . ويصلح من الواقع التدريسي بصنع مبدخالت يتزود ا من اآلخرين 
  .بصنع خيارات تبحث عما جيب تغيريه وكيف يتم هذا التغيري والتنفيذ
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ك طريقة واحدة تنفرد بصحتها لتحسني التدريس، فكل طريقة للتدريس ليست هنا -     
حتقق وتفي حباجات تدريسية منشودة، وطرائق التدريس املتنوعة اليت تثبت جناحها يف حتقيـق  
نواتج تدريسية تسهم يف حتسني طرائق التدريس وتسمح حبرية االنتقاء واملرونـة والتنويـع يف   

ئج معا، كما يسنح بتجريب فعالية طريقة أو أخرى حىت تعطـي  التدريس وحتقيق مجلة من النتا
مثرا يف حتسني  التحصيل أو تنمية التفكري أو تقومي اجتاه ما، كما أن مقومـات النجـاح يف   

  .التدريس تتطلب التعديل والتغيري يف االستراتيجيات حىت يتحقق لطريقة ما الفعالية والكفاءة
  

على فعاليته يف أي معىن مطلق وبشكل فيه تعميم جارف التدريس ال ميكن أن حنكم  -    
طبيعة التدريس الفعال نسيبة حيث ترتبط بقدرات وإمكانات املتعلمني واألسـاتذة واجلامعـة   

وهذا التقلب ال حيول دون التعميم بشأن املكونـات األساسـية   . واملناخ التعليمي وغري ذلك
إن ما قـد يكـون   . لذي حيقق للتدريس فعاليتهللتدريس الفعال شريطة حتديد اإلطار التربوي ا

فعاال للبعض قد يكون غري فعال لآلخرين، وهلذا السبب فإن القليل من سلوكيات التدريس هي 
يف االتساق نفسه من اجلودة والرداءة يف تأثريها إذا اختلف املعلم أو املتعلم أو املادة التدريسـية  

  .ية السائدةأو اهلدف من التدريس أو املفاهيم التعليم
  

التدريس الفعال غري مكافأ، وال يتمتع حبث وتشجيع أعضاء هيئة التـدريس علـى    -    
  التفوق يف قاعة الدرس، فليست جهود التحسني هي من مسئولية أولئك الذين حيتاجون إىل 

  

التحسني، وحىت نتوقع من أعضاء هيئة التدريس استمرار منوهم وتطورهم كأساتذة ، لـزم أن  
م املوارد واخلدمات ملساندة جهودهم يف السعي حنو حتسني التدريس، كما أن مسـاندة  نوفر هل

 .جهودهم هي جزء أساسي الستحداث جو لالمتياز التدريسي
يلزم أال تؤسس مساعي التحسني على مقدمات للعالج وسد نواحي القصور، بعض  -    

 أن فعل ذلك يعرض للشبهة أعضاء هيئات التدريس حيتاجون إىل حتسني طرائق تدريسهم، غري
وحيمل دالالت سلبية جلميع أعضاء هيئات التدريس، وعليه فيجب أن يكون حتسـني طرائـق   
التدريس توقعا مؤسسا ألعضاء هيئة التدريس، كما أن تناول النوعية التدريسية إجيابيا ييسـر  

  .ألعضاء هيئة التدريس متابعة الغرض
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و حتسني القدرة التدريسية يلزم أن يكـون مسـئولية   سهام يف األنشطة املوجهة حنالا -    
عضو هيئة التدريس نفسه، فهو الذي يقرر ماذا جيب عليه أن يعمل ومىت وإىل أية غاية ؟ وهناك 
مستلزمات وتبعات تترتب على تلك القرارات، ولكن ال ميكن تركه على درب السعي األفضل 

  .اته أنه هو وحده الذي حيقق التحسنيدون تقدمي العون له، وعلينا أن ندرك يف الوقت ذ
 

أول من ينتفع ذا التدريس هـم  . التدريس الفعال يستحق أن تبذل من أجله اجلهود -    
األساتذة غري أن أعضاء هيئات التدريس جيربون متعة إتقان الوظيفة كما تكتسـب اجلامعـة   

االعتبـار، ألن اتمـع    التميز التدريسي صعب غرسه واجلامعة اليت حتققه تستحق. مصداقيتها
يستفيد ويرقي باجلامعة قاطرة التطوير والتنوير، كما أن التدريب األفضل ينتج عنه تعلم أفضل 

  .لتشكيل املواطنة املفكرة اخلبرية املتعلمة
 

هناك تقليد يف اجلامعات يفترض أن أعضاء هيئة التدريس ليسوا يف حاجة إىل التدريب  -
ثور على مربر مقبول له، غري أن تدريب أعضاء هيئـة  كأساتذة وهو تقليد يصعب الع

التدريس مت األخذ به يف كثري من الدول، والتدريب على التدريس الفعال له مطالبـه  
من الناحية الذهنية من حيث كونه يتطلب من عضو هيئة التدريس أن يعرف بـتفهم  

الت، وأن وعمق املوضوع الذي يدرسه، وأن يكون قادرا على أن يفكر وحيل املشك
حيلل موضوعا، وأن يفكر يف املنحى أو املدخل املناسب وأن خيتـار االسـتراتيجيات   

  األساسية وأن ينظم ويبين األفكار 
 

واملعلومات واملهام للطلبة، ويف إطار ما يعرفه الطالب مسبقا، وأن يتواصل معهم بوضوح 
  .  وأن حيفزهم ليتعلموا ويتواصلوا
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  :ل الرابعخالصة الفص
  

إن النتيجة اليت خنلص إليها هي أن اجلامعة حباجة ماسة إىل تكوين أساتذة مـن طـراز   
، فناذرا مانعثر عليهما معا، فإذا حضر األسـتاذ غـاب   "األساتذة الباحثني"خاص يطلق عليهم 

  .الباحث والعكس
  

م ويقيمكما ينبغي أن نعلم املدرس كيف جيب أن يعلم، ونعلمه كذلك كيف يقو.  
  

إن مطالبة األساتذة بااللتزام، وفرض الرقابة املباشرة وغري املباشرة على دروسه باإلضافة 
تظل هذه اإلجراءات عدمية اجلدوى، إذا مل ـتم  .إىل وضع األنظمة لتقومي نشاطه البيداغوجي 

تمع فإذا غابت اجلامعة بتوفري مجيع الشروط االجتماعية واملادية اليت تسمح له باالستقرار يف ا
وحىت ولو  اجلامعي هذا األمر ال جيعله يركز على العملية التربويةالظروف املناسبة لعيش األستاذ 

  .كان يتمتع جبميع اإلمكانات املعرفية، وهذا ما سوف حناول إبرازه يف دراستنا التطبيقية
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عة قسنطينة دافع أو معرقل نقابة األساتذة والعمال يف جام: الفصل اخلامس

  لألداء البيداغوجي؟ 

  :متهيد

الـس الـوطين   "دف من خالل دراستنا التطبيقية إلكتشاف تأثري نشاط النقابتني  
على األداء البيداغوجي لألسـاتذة و  "االحتاد العام للعمال اجلزائريني "و " ألساتذة التعليم العايل

  ، هل توجد عالقة بينهما؟ ما طبيعتها؟العمال على الترتيب يف جامعة قسنطينة

قمنا بتوزيع عدد مـن االسـتمارات علـى    _ إن وجدت _ ملعرفة طبيعة هذه العالقة 
  .األساتذة والعمال، يف سبيل معرفة رأيهم يف نقابتهم ومدى تأثر أدائهم بنشاطها

  

الوطنيـة   النقابة"و" بالنقابة الوطنية املستقلة ملستخدمي الوظيف العمومي" وفيما يتعلق
مل تشملهما عينة حبثنا ،ومل نتناول تأثريمها علـى األداء البيـداغوجي  يف   " لألساتذة اجلامعيني 

  .دراستنا

نتعرض يف هذا الفصل إىل تقدمي جامعة قسنطينة من أجل أخد حملة بسيطة عنها،كذلك 
ستمارات، وأخريا نتناول جمتمع وعينة البحث، باإلضافة إىل دراسة النتائج املتحصل عليها من اال

 .نقدم اإلستنتاجات العامة اليت خرجنا ا من هذه الدراسة التطبيقية
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  جامعة قسنطينة ومضات حول: املبحث األول

إتسم التعليم العايل يف اجلزائر غداة االستقالل مبؤشرات متدنية، حيث وجدت جامعـة  
م، وفرعني تـابعني هلـا       19 القرن تاريخ إنشاءها إىل  يعود  الذي "جامعة اجلزائر "واحدة هي 

  ".فرع وهران " و " فرع قسنطينة " 

من ناحية عرض التعليم العايل هذه اهلياكل ال تعكس جمهودا كبريا يهدف إىل فتح اال 
  .أمام اجلزائريني، بل يعرب عن سياسة إنتقائية وضعها املستعمر خلدمة أبناء جاليته

األمر رقـم  و بعدها صدر ، نشاء جامعة قسنطينةإل وضع حجر األساس 1968يف ربيع 
واحملدد لطابعها وأهدافها ، فهي منظمة عمومية له املتضمن  1969جوان  17املؤرخ يف  54_69

، فإنشاءها كان يعكس ذات طابع إداري هلا مهام عرض التعليم العايل والقيام بالبحوث العلمية
لتمكني اجلزائريني مـن اإللتحـاق بـالتعليم     إرادة السلطات احمللية إىل إرساء فضاءات جديدة

  .العايل

" باملدرسـة "  1970 -1969جامعة قسنطينة يف أول جتربة هلا السنة اجلامعيـة  فتحت 
بشارع العريب بن مهيدي بوسط املدينة، باعتبارها جامعة مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية بعد 

  .امعة اجلزائرملحقة جب أن كانت

بعمارة اآلداب يف أكتـوبر   -بيداغوجيا-احلايل بطريق عني الباي  انتقلت إىل مركزها
قد عرفت منذ ذاك التـاريخ  .  1973، مث إداريا إىل الربج اإلداري احلايل يف شهر أفريل 1970

محلت اجلامعة اسم جامعة قسنطينة منذ نشـأا إىل   ،تطورا سريعا كما وكيفا يف مجيع ااالت
الذي أطلق عليها اسم جامعة  17/12/1997، املؤرخ يف 136رقم غاية صدور القرار الوزاري 

  .   1998أفريل  16منتوري لتحمله رمسيا يوم 

مس ختصصات اثنان منها امتداد ملـا  بفتحها خل 1972-1969متيزت اجلامعة يف مرحلة 
 ثـة  ، والثالثة األخرى حدي)الطب والصيدلة، اآلداب والعلوم اإلنسانية(يوجد يف جامعة اجلزائر 

   .)و علوم البيولوجيا العلوماحلقوق والعلوم اإلدارية، (
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فـتح  ة حامسة من حيث تزايد عدد الطلبـة و  كانت مرحل 1978 – 1973أما مرحلة 
  .1971، خاصة بعد قرار  إصالح التعليم العايل لسنة الدراسات العليا

تراقـب يف   على املقياس كوحدة بيداغوجيـة  هذه املرحلة ارتكز العمل البيداغوجي يف
 .اية كل سداسي، وهذا النظام بقي معمول به إىل غاية بداية الثمانينات

  

نظام الكليات وحتويلها إىل معاهد، قصد استقبال أما على املستوى اهليكلي فقد مت إلغاء 
  : معهدا هي) 12(اثين عشرة فتح حيث مت  ،الطلبة عدد أكرب من

  معهد احلقوق والعلوم اإلدارية -
 لوم االقتصاديةمعهد الع -
 معهد العلوم االجتماعية  -
 معهد اآلداب -
 معهد اللغات األجنبية -
 معهد البيولوجيا  -
 معهد الطب والصيدلة -
 معهد الرياضيات  -
 معهد الفيزياء -
 معهد الكيمياء -
 معهد علوم األرض -
  معهد اهلندسة املعمارية واملدنية   -

  
  

ريا من ناحية التخصصات، عدد عرفت جامعة قسنطينة توسعا كب   1998- 1979أما مرحلة 
 القصـبة الطلبة، عدد األساتذة وعدد املستخدمني، حيث هيئت وبنيت هياكل إضافية جديدة منها 

  ...شعب الرصاص ،زواغي سليمان، اخلروب

أما على املستوى البيداغوجي، عرفت هذه املرحلة إعادة النظر يف النظام املعمول بـه منـذ   
نظام آخر سنوي يعتمد على املعدل  1980إذ أقر بدله ابتداء من ، 1971إصالح التعليم العايل لسنة 
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         مـن جهـة أخـرى وحسـب     5/20العام من جهة، وعلى فرض نقطة إقصـائية تقـدر بــ    
]Benarab, 1997, P272  A.[ مسح هذا النظام بإجراء مراقبة بيداغوجية أكثر صرامة مقارنة باألول.  

ء نظام الكليات من جديد، تنفيذا لقانون التوجيه للتعلـيم  أعيد إحيا 2008حىت  1999ومنذ 
، كذلك مت إنشاء مقرات جديدة للكليات يف مدينة علي منجلي، كلية العلـوم   05-99العايل رقم 

  إخل ...االقتصادية و علوم التسيري، كلية التجارة، كلية العلوم اإلنسانية

احلالة، اليت دف من وراءها ملعرفة مدى  بعد إعطاء حملة عن جامعة قسنطينة ننتقل إىل دراسة
" االحتاد العام للعمال اجلزائـريني "و " للمجلس الوطين لألساتذة التعليم العايل"تأثري احلركة النقابية 

الوسيلة اليت ارتأيناها مناسبة ملعرفة ذلك إجراء استقصاء لدى عينة عشوائية . على األداء البيداغوجي
  .طريق استخدام اإلستمارة من األساتذة و العمال عن

  .و فيمايلي سنقدم نبذة عن جمتمع و عينة البحث
  

  جمتمع وعينة البحثنبدة عن : املبحث الثاين

  .ضمن هذا املبحث سنعرض جمموعة من البيانات حول جمتمع و عينة البحث

  :جمتمع البحث -1

هنية وكذلك مجيع العمال يتكون جمتمع البحث من كافة أعضاء اهليئة التدريسية مبختلف الرتب امل
يف جامعة قسنطينة خالل  1850 فقد بلغ عدد األساتذة .مبختلف تصنيفام الوظيفية جبامعة قسنطينة

أستاذ مساعد، أستاذ مساعد مكلف (، موزعني على أربع رتب مهنية2008-2007السنة اجلامعية 
ول يوضح عدد األساتذة حسب نقدم فيما يلي جد). بالدروس، أستاذ حماضر وأستاذ التعليم العايل

  :كل رتبة مهنية
  2008-2007 عدد األساتذة حسب الرتب املهنية خالل السنة اجلامعية: )1(جدول 

  

  أستاذ التعليم العايل  أستاذ حماضر  أستاذ مساعد مكلف بالدروس  أستاذ مساعد  الرتبة املهنية
  228  356  737  527  عدد األساتذة

  

  2008_2007 السنة اجلامعية ،ة، مصلحة املستخدمنيمعطيات إدارة اجلامع: املصدر
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، موزعني على أربـع أصـناف   1515 ل نفس السنة اجلامعيةالخعدد العمال  يف حني بلغ
وظيفية، وسنقدم فيما يلي جدوال يوضح عدد العمال يف جامعة قسنطينة خالل السـنة اجلامعيـة   

  : حسب األصناف الوظيفية 2008 _2007
 2008_2007ال حسب األصناف الوظيفية خالل السنة اجلامعية عدد العم): 2(جدول 

  

  أستاذ التعليم العايل  أستاذ حماضر  أستاذ مساعد مكلف بالدروس  أستاذ مساعد  الرتبة املهنية
  228  356  737  527  عدد األساتذة

  

  2008_2007 السنة اجلامعية ،معطيات إدارة اجلامعة، مصلحة املستخدمني: املصدر
  

  .قدم نبذة عن عينة حبثنافيما يلي ن
  

  :البحث وصف عينة -2

 148فردا مابني أساتذة وعمال، فعينة األساتذة تتشـكل مـن    376إن عينة البحث تضم 
عـامال مـا    228من إمجايل األساتذة، فيما خيص العمال فهي تتكون مـن   %8أستاذا ما نسبته 

  .من جمموع العمال %10ميثل

اسـتمارة   228،و 167زعت على األساتذة من أصل استمارة و 148لقد قمنا باسترجاع 
  :إن استمارة البحث تضم  ثالثة حماور رئيسية. 242بالنسبة للعمال من أصل 

متعلق بالبيانات الشخصية من أجل معرفة اجلنس، السن، الدرجة العملية واالخنراط يف : احملور األول
  .النقابة

للعمال واألساتذة،كذلك مدى رضى هؤالء اآلخرين يدور حول دور احلركة النقابية : احملور الثاين
  .عنها

  .يتعلق بالعالقة اليت تربط احلركة النقابية للعمال و األساتذة باألداء البيداغوجي: احملور الثالث

  .وفيمايلي سنعرض جمموعة من البيانات حول عينة البحث
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  :ألساتذةوصف عينة ا :2-1

ما أنثى  76و  % 48.65ذكور ما نسبته  72منهم  ،وأستاذةً اأستاذ 148تتشكل العينة من 
سنة متحصلني على شهادات علمية ما بـني  59سنة إىل 25تتراوح أعمارهم من ،  %51.35ميثل 

  .املاجستري إىل الدكتوراه

ب املهنة منخرطني يف التنظيم منتمني إىل خمتلف الرت اأستاذ 40ضمن هذه العينة أيضا هناك 
 خرطنيآخرين غري من 108باملقابل يوجد  "ع.ت.ا.و.م"ساتذة التعليم العايل أل الوطين الس النقايب

الس الوطين ألساتذة التعلـيم  "  النقايب  إىل التنظيم نخرطني، فنسبة األساتذة املنقايبإىل أي تنظيم 
  .  %72.97ميثلون  نقايبني إىل أي تنظيم خرط، وغري املن % 27.03هي  "العايل

اتذة حبسب الرتب املهنية، اجلنس ،السن و اخلربة املهنية نقدم اجلـداول  لنوضح توزيع األس
  :على الترتيب) 4(و)3(،)2(،)1(رقم 

  توزيع األساتذة أفراد العينة حبسب الرتب املهنية :)1(دول اجل
  

  %النسبة املئوية   fi التكرارات  الرتب املهنية
  28.38  42  أستاذ مساعد

  39.86  59  أستاذ مساعد مكلف بالدروس

  19.6  29  أستاذ حماضر

  12.16  18  أستاذ التعليم العايل

  100  148  اموع 
   

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إجناز الباحثة :املصدر  
  

  :نورد التمثيل البياين التايلو للتوضيح أكثر
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  توزيع األساتذة أفراد العينة حبسب الرتب املهنية: (1)الشكل 

 

النسبة المئویة 

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد مكلف
بالدروس
أستاذ محاضر

أستاذ التعلیم العالي

  
  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إجناز الباحثة :املصدر
  

  .%39.86ميثلون أكرب نسبة ب " أستاذ مساعد مكلف بالدروس"نالحظ أن أساتذة الرتبة املهنية 

  
  والرتب املهنية  توزيع أفراد العينة حبسب اجلنس :)2(دول اجل

  

  %نسبة الذكور   %نسبة اإلناث   ذكور  أنثى  الرتب املهنية          اجلنس
  25  31.6  18  24  أستاذ مساعد

  37.5  42.10  27  32  أستاذ مساعد مكلف بالدروس

  22.22  17.10  16  13  أستاذ حماضر

  15.28  9.2  11  7  أستاذ التعليم العايل

  100  100  72  76  اموع 
  

  .اتمن إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من االستمار: املصدر
  :التمثيل البياين التايل وللتبيان أكثرنقدم

  
  
  
  
  

  

 

39.86% 

28.38 19.6% 
12.16% 
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  والرتب املهنية توزيع أفراد العينة حبسب اجلنس: )2(الشكل 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  .مما سبق يتبني أن عدد األساتذة اإلناث أكرب من عدد األساتذة الذكور

  
  

  السن والرتب املهنية توزيع أفراد العينة حبسب :)3(دول اجل
  

  السن                   
    الرتب املهنية 

  اموع  ]50-59[  ]40-49[  ]30-39[  ] 29 -20[

ƒi  %  ƒi  %  ƒi  %  ƒi  %  ƒi  %  

  28.38  42          66.67  22  100  20  أستاذ مساعد

أستاذ مساعد مكلف 
  بالدروس

    11  33.33  29  100  19  28.79  59  39.86  

  19.6  29  43.94  29              أستاذ حماضر

  12.6  18  27.27  18              لعايلأستاذ التعليم ا

  100  148  100  66  100  29  100  33  100  20  اموع 
  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات الباحثةمن إجناز  :املصدر
  

  .سنة ]59-50[ حمصور بني من األساتذة سنهم  % 44.6نالحظ من خالل اجلدول أن 
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نس بة ال  ذكور 
ث   نس  بة اإلن  ا

.من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات: املصدر  
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  اجلنس واخلربة املهنية توزيع أفراد العينة حبسب : )4( دولاجل
  

   املهنية  اخلربة      
  اجلنس  

   سنة 30 أكثر من   سنة 30 – 20   سنة 19 – 10 من  سنوات 10 أقل من

ƒi  %  ƒi  %  ƒi  %  ƒi  %  

  -  -  59.09  39  31.03  9  45.28  24  ذكر

  -  -  40.91  27  68.97  20  54.72  29  أنثى

  -  -  100  66  100  29  100  53  اموع

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات الباحثةإجناز من  :املصدر

سـنة وهـذا    30 –20ملهنية من امن األساتذة خربم  %44.6 نالحظ من خالل اجلدول أن
  .مع توزيعهم حسب السنيتطابق 

  

  :لعمالوصف عينة ا: 2-2

ـ  131و %42.54 ونلميثذكور  97منهم  ،عامل وعاملة 228تشكل عينة العمال من ت ى أنث
سنة، تتفاوت مستويام العلميـة مـابني دون    59إىل 25تتراوح أعمارهم من ،  % 57.46بنسبة 

  .مستوى تعليمي إىل غاية املتحصل على شهادة املاجستري

العـام   اإلحتـاد  "النقايب عامل وعاملة منخرطني يف التنظيم  107ضمن هذه العينة أيضا يوجد 
عامل وعاملة غري منخـرطني   121، باملقابل يوجد  %46.93 ونلميث "ج.ع.ع.اللعمال اجلزائريني 

  .% 53.07ألي تنظيم نقايب بنسبة 

رقـم   اجلـداول التصنيف الـوظيفي،اجلنس و السـن نعـرض    :حبسبو لنبني توزيع العينة 
  .على الترتيب) 7(و)6(،)5(
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  ةفيأفراد العينة حبسب األصناف الوظيتوزيع العمال : )5(دول اجل
  

  %النسبة املئوية  fiالتكرار  ظيفيةاألصناف الو
  35.08  80  مستخدم تنفيذ

  29.4  67  مستخدم تطبيق 

  17.54  40  مستخدم حتكم 

  17.98  41  مستخدم تأطري 

  100  228  اموع 
  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستماراتمن إعداد الباحثة  :املصدر
  :يها فيما يلنوردو لعكس اجلدول يف صورة بيانية 

 فيأفراد العينة حبسب التصنيف الوظيتوزيع العمال : )3(الشكل
النسبة المئویة 

مستخدم تنفیذ
مستخدم تطبیق
مستخدم تحكم
مستخدم تأطیر

  
  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستماراتمن إعداد الباحثة  :املصدر

 

  .% 35.08متثل أكرب نسبة يف العينة ب " مستخدم تنفيذ"يتضح لنا مما سبق أن فئة 
  

  
  
  
  
  
  
  

%35.08 
%29.4 

%17.54 
%17.98 
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  سب التصنيف الوظيفي واجلنستوزيع العمال أفراد العينة حب ):6(دول اجل
  

  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستماراتمن إجناز الباحثة  :ملصدرا
  

   .نالحظ من اجلدول أن عدد اإلناث يف العينة أكرب من عدد الذكور
  العمرية حبسب اجلنس والفئة  ع العمال أفراد العينةيتوز) : 7( دولاجل

  

  ]59-50[  ]49-40[  ]39-30[  ] 29-20[   السن        اجلنس
fi  %  Fi  %  fi  %  fi %  

  45.9  28  44.2  50  35.2  19  -  -  ذكر

  54.1  33  55.8  63  64.8  35  -  -  أنثى

  100  61  100  113  100  54  -  -  اموع
  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة :املصدر 
  :ولعكس اجلدول يف صورة بيانية نقدم الشكل التايل

  العمرية حبسب اجلنس والفئةفراد العينة ع العمال أيتوز :)4(الشكل
  
  
  
 

 
  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة :املصدر

  اجلنس                    
  األصناف الوظيفية 

  الذكور  اإلناث
fi  %  fi  %  

  39.18  38  32.06  42  مستخدم تنفيذ

  21.65  21  35.11  46  مستخدم تطبيق 

  16.49  16  18.32  24  مستخدم حتكم 

  22.68  22  14.51  19  مستخدم تأطري 

  100  97  100  131  اموع 
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  . عمرية فقط فئات  فراد العينة يتوزعون على ثالثأنالحظ أن 
وبعد استغالل بيانات اإلستمارات املوزعة على األساتذة و العمال ، سنفوم فيما يلي بتحليل 

  .نتائج احملصل عليهاال
  ارتباط النقابة باألداء البيداغوجي من خالل نتائج البحث امليداين: املبحث الثالث

  تحليل بعد استغالل بيانات اإلستمارات املوزعة على األساتذة و العمال، سنقوم بال

  .و استخالص النتائج

  :ألساتذة نتائج إستمارات ا -1

  .مارات املوزعة على األساتذةسنحلل النتائج املتحصل عليها من االست

  :"ع.ت.ا.و.م"العايل يف الس الوطين ألساتذة التعليم املنخرطون  :1-1

الـس  " يف التنظيم النقـايب   نينخرطملا األساتذة نريد أن نبني من خالل البيانات التالية نسبة
  ." الوطين ألساتذة التعليم العايل

  

  "ع.ت.ا.و.م" واالخنراط يف رتب املهنيةالع أفراد العينة حبسب يتوز :)8(اجلدول 
  

ع        .ت.ا.و.ماالخنراط يف               
  الرتب املهنية 

  وناملنخرط
  

  املنخرطني    غري
  اموع

fi  %  fi  %  fi %  
  28.4  42  25.92  28  35  14  أستاذ مساعد 

  39.9  59  37.04  40  47.5  19  أستاذ مساعد مكلف بالدروس
  19.6  29  23.15  25  10  4  أستاذ حماضر 

  12.2  18  13.89  15  7.5  3  أستاذ التعليم العايل

  100  148  100  08   100  40  اموع 
  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إجناز الباحثة :املصدر
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  :و لتوضيح أفضل نورد التمثيل البياين التايل

  "ع.ت.ا.و.م"واالخنراط يف  يةرتب املهنع أفراد العينة حبسب اليتوز :)5(الشكل
  

     
 
 
 
 

  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إجناز الباحثة :املصدر

أسـتاذ مسـاعد مكلـف    "  رتبة املهنيةمن املنخرطني ينتمون إىل النسبة أن أكرب ما نالحظه 
 ،  %47.5ب  "بالدروس

  

 حبسب اجلنس و الرتبة املهنية التعليم العايلاملنخرطني يف الس الوطين لألساتذة لنوضح توزيع 
  :اجلدول التايلنورد 
   

  رتب املهنيةحبسب اجلنس وال "ع.ت.ا.و.م"  يفنيع املنخرطتوزي): 9(اجلدول 
  

  

  نسبة الذكور  نسبة األنثى  ذكر  أنثى  اجلنس         رتب املهنيةال
  31.82  38.89  7  7  أستاذ مساعد  

  50  44.44  11  8  أستاذ مساعد مكلف بالدروس

  9.09  11.11  2  2  أستاذ حماضر

  9.09  5.56  2  1  أستاذ التعليم العايل

∑  18  22  100  100  
  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستماراتمن إعداد الباحثة : املصدر

لكن  ،متقاربة "ع.ت.ا.و.م"إلناث والذكور يف ا اخنراطمن خالل اجلدول نالحظ أن نسبة 
 بالنسـبة للجنسـني  " أستاذ مساعد مكلف بالدروس "رتبة املهنية ط سجلت يف الأكرب نسبة اخنرا

  .إلناثل % 44.44لذكور و ل %50ب
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حبسب رتبهم املهنية و سـنهم  نعـرض   " ع.ت.ا.و.م"و لتوضيح نسب إخنراط األساتذة  يف
  ):10(اجلدول رقم 

  
  

  والسن رتب املهنيةب الحبس"ع.ت.ا.و.م" نقايبتوزيع املنخرطني يف التنظيم ال ):10(اجلدول 
 

  ∑  ]59-50[  ]49-40[  ]39-30[  ]29-20[  السن          رتب املهنيةال
fi  %  Fi  %  fi  %  fi  %  fi %  

  35  14          62.5  10  100  4  أستاذ مساعد  

  47.5  19  41.7  5  100  8  37.5  6      أستاذ مساعد مكلف بالدروس

  10  4  33.3  4              أستاذ حماضر

  7.5  3  25  3              ايلأستاذ التعليم الع

∑  4  100  16  100  8    12  100  40  100  
  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستماراتمن إعداد الباحثة : املصدر

 الس الـوطين ألسـاتذة   أكرب إخنراط فىيمن اجلدول نالحظ أن الفئة العمرية اليت تعرف 
يل املنخرطني يف التنظيم النقايب السـابق  من إمجا %40بنسبة   سنة ]39-30[فئة هي التعليم العايل 

مث تليهـا   استاذ مساعد مكلف بالدروس،و  مساعد ذاأستالرتبتني املهنيتني  ، فهي تشمل علىالذكر
أسـتاذ مسـاعد   مهنيـة   رتبثالث تتشكل من  ي وه، % 30نسبة ب سنة ]59-50[الفئة العمرية 

  .وأستاذ التعليم العايل أستاذ حماضر ،مكلف بالدروس
  

ـ فىيعرف أكرب اخنراط ت يتال رتبة املهنيةالنستنتج أن   ي الس الوطين ألساتذة التعليم العايل ه
سنوضح اإلخنراط يف هذه الفئة حبسب السن و اجلنس من  يليوفيما،أستاذ مساعد مكلف بالدروس 

  : اجلدول التايل خالل
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 يف بالدروس مكلف اعدأستاذ مس رتبة املهنيةتوزيع املنخرطني من ال ):11( دولاجل
  حبسب السن واجلنس" ع.ت.ا.و.م"

  السن             
  رتبة املهنيةال

]30-39[  ]40-49[  ]50-59[  ∑  

ƒi  %  ƒi  %  ƒi  %  ƒi  %  

  57.9  11  60  3  50  4  66.7  4  ذكر

  42.1  8  40  2  50  4  33.3  2  أنثى
∑  6  100  8  100  5  100  19  100  

  

  .علومات املستقاة من االستماراتعلى ضوء امل من إعداد الباحثة: املصدر
  

أكرب مـن اإلنـاث   " ع.ت.ا.و.م"من خالل اجلدول يتبني أن نسبة املنخرطني الذكور يف 
يف التنظـيم   املساعدين املكلفني بالدروس املنخرطنياألساتذة من إمجايل % 57.9هي األوىل فنسبة 

  .لإلناث % 42.1يف حني النقايب ،
  

سـنة   39و 30 ما بني  أعمارهم تراوحت نالذي" ع.ت.ا.و.م"ني يفتوزيع املنخرطو لتبيان       
  :اجلدول التايلنعرض  حبسب اجلنس والرتبة املهنية

   

       ما بني  أعمارهم ن تتراوحالذي" ع.ت.ا.و.م"ع املنخرطني يف توزي): 12( دولاجل

  هنيةاملرتب حسب اجلنس والسنة   39و 30    
  

  ∑  نسبة الذكور  نسبة األنثى  ذكر  أنثى  ساجلن        الرتبة املهنية    
  62.5%  10  42.86  77.78  3  7  أستاذ مساعد  

  37.5%  6  57.14  22.22  4  2  أستاذ مساعد مكلف بالدروس

  100  16  100  100  7  9  اموع
  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة: املصدر

سنة  39 و30 ن األساتذة الذين تتراوح أعمارهم مابنيم  % 62.5من خالل اجلدول يتضح أن 
  .هم أساتذة الرتبة املهنية أستاذ مساعد" ع.ت.ا.و.م"واملنخرطني يف 

أعمارهم  تتراوح الذين" ع.ت.ا.و.م"من إمجايل املنخرطني يف   %56.22 كذلك نالحظ أن 
  .سنة هم إناث 39-30ما بني 
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من أجل مالحظة نسب االخنـراط حسـبه ،وهـذا    ة متغري آخر هو اخلربة املهني اآلن نستعمل
   :ماسنربزه يف اجلدول التايل

  واخلربة املهنية حبسب اجلنس " ع.ت.ا.و.م"ع املنخرطني يف يتوز): 13(دول اجل
  

  ∑  سنة 30- 20  سنة 19 10  سنوات 10أقل من    السن         نس     اجل 
ƒi  %  ƒi  %  ƒi  %  ƒi  %  

  55  22  58.33  7  50  4  55  11  ذكر

  45  18  41.67  5  50  4  45  9  أنثى

∑  20  100  8  100  12  100  40  100  
  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستماراتمن إعداد الباحثة : املصدر 
  :ولعكس الصورة بيانيا نقدم  التمثيل البياين التايل

  واخلربة املهنية حبسب اجلنس" ع.ت.ا.و.م" ع املنخرطني يفيتوز: )6(الشكل
  
  

  
  
  
  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستماراتمن إعداد الباحثة : ملصدرا
  

سـنوات، وذلـك    10من أن أكرب نسبة اخنراط من حيث اخلربة املهنية يف فئة اقل ما نستنتجه 
األخرية تضم رتبتني مهنيتني  وهذه،" ع.ت.ا.و.م"من إمجايل األساتذة املنخرطني يف  % 50بنسبة 

  .مكلف بالدروس مساعد ستاذأستاذ مساعد وأ: مها
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  :"الس الوطين ألساتذة التعليم العايل " األساتذة غري املنخرطني يف : 1-2

،يف سبيل ذلك نقدم اجلـدول  " ع.ت.ا.و.م"نريد أن نوضح طبيعة األساتذة األقل اخنراطا يف 
  :التايل الذي يوضح توزيع غري املنخرطني حبسب اجلنس و الرتبة املهنية 

  

  رتب املهنيةحبسب اجلنس وال" ع.ت.ا.و.م"توزيع أفراد العينة غري املنخرطني يف  ):14( اجلدول
  

  الرتبة املهنية
  اجلنس

  أستاذ مساعد
أستاذ مساعد 

  مكلف 
  أستاذ حماضر 

أستاذ التعليم 
  ∑  العايل

fi %  Fi  %  fi  %  fi  %  fi  %  

  46.3  50  60  9  56  14  40  16  39.29  11  ذكر

  53.7  58  40  6  44  11  60  24  60.71  17  أنثى

  100  108  100  15  100  25  100  40  100  28  اموع
  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستماراتمن إعداد الباحثة  :املصدر

  :و لنبني أكثرنعرض التمثيل البياين التايل

 رتبحبسب اجلنس وال" ع.ت.ا.و.م"توزيع أفراد العينة غري املنخرطني يف : )7(الشكل
  املهنية

  
 
 
 

 
  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستماراتمن إعداد الباحثة  :املصدر

أن عدد غري املنخرطني كان كبريا جـدا مقارنـة بـاملنخرطني يف    نالحظ ، خالل ماسبق من
عالقة عكسـية إذن  ، وب"أستاذ التعليم العايل "و"أستاذ حماضر"  رتبتني املهنيتنييف ال " ع.ت.ا.و.م"

  .االخنراط منهما قليل يكون
  ، وفيما خيص نسبة أساتذة الفئة %86.21 ونثلغري املنخرطني مي" حماضرأستاذ " فأساتذة فئة 
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  ).كل رتبة مهنبةمن إمجايل هذين النسبنت ( %83.33 هي" أستاذ التعليم العايل " 

  

اجلدول س نعرض نحبسب السن واجل "ع.ت.ا.و.م"غري املنخرطني يف نسبة األساتذة لتوضيح و
  : )15(رقم 

  

التعليم العايل حبسب اجلنس ع غري املنخرطني يف الس الوطين ألساتذة يتوز :)15(دول اجل
  والسن

  ]59-50[  ]49-40[  ]39-30[  ] 29-20[   السن      اجلنس
Fi  %  fi  %  fi  %  fi %  

  59.3  32  23.8  5  40  8  50  08  ذكر

  40.7  22  76.2  16  60  12  50  08  أنثى

∑  16  100  20  100  21  100  54  100  
  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستماراتمن إعداد الباحثة : املصدر
 :ولتقدمي صورة بيانية عن اجلدول نفدم الشكل التايل

  

ع غري املنخرطني يف الس الوطين ألساتذة التعليم العايل حبسب اجلنس يتوز :)8(الشكل
  والسن

 
     
 
 
 
  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستماراتلباحثة من إعداد ا: املصدر
  

أعمارهم مابني  تتراوح  الذين متعلقة باالساتذة يف النقابةأكرب نسبة عدم اخنراط أن ما نستنتجه 
   .سنة  ]50-59[
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  :يف الس الوطين ألساتذة التعليم العايل األساتذة خنراطالعوامل املفسرة ال:1-3

يف  خنراط األسـاتذة إلالعوامل املفسرة نات تبعا ملتغريات خمتلفة لتوضيح سنقدم جمموعة البيا
  ".ع.ت.ا.و.م"

  

  :من خالل اجلدول التايل سنبني األسباب اليت دفعت األساتذة لإلخنراط يف النقابة بصفة كلية
  

  الس الوطين ألساتذة التعليم العايل العوامل املفسرة لالخنراط يف ):16( اجلدول
  

  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستماراتمن إعداد الباحثة  :املصدر
  

  :و للتوضيح نورد التمثيل البياين التايل
  

  العايلالخنراط يف الس الوطين ألساتذة التعليم ل العوامل املفسرة :)9(الشكل

 

النسبة المئویة  الحصول عل ى س كن   

الحصول عل ى ترقی ة   

الحصول على من افع مادی ة   

ي الس لطة     من اجل المش اركة ف 

رغبتك في الدفاع عن مص  الحك
ومصالح الجماعة المھنی  ة 
القناعة الشخصیة بالنض  ال
النقابي  

  
  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستماراتمن إعداد الباحثة  :املصدر

  

، وهذا األخري أكـرب مـن عـدد األسـاتذة     42أن جمموع اإلجابات هو مما سبق حظ نال
  .طبيعة السؤالإىل  االمر يرجعواملنخرطني، 

  

  %النسبة   التكرارات   املفسرةالعوامل 
  47.62  20  احلصول على سكن 
      احلصول على ترقية 

      احلصول على منافع مادية 
  4.76  2  من اجل املشاركة يف السلطة 

  40.48  17  رغبتك يف الدفاع عن مصاحلك ومصاحل اجلماعة املهنية 
  7.14  3  القناعة الشخصية بالنضال النقايب 
∑  42  100  

%47.62 %40.48
%7.14 

%4.76 



 
 

 313

هو فهو احلصول على السكن  %47.62: بـ أن السبب الذي أخذ أكرب نسبة كذلك يتضح 
املتعلـق  السـبب   الذي جعل بعض األساتذة ينخرطون يف التنظيم النقايب، مث يليهالرئيسي السبب 

  .%40.48الرغبة يف الدفاع عن مصاحل الفئة بنسبة ب
  

 "س الوطين ألساتذة التعلـيم العـايل  ال"لـمن القانون األساسي  عةاملادة السابإىل  استناداو
  : واليت تنص على أنه من أهداف الس

  

 .الدفاع عن احلقوق املادية املعنوية ملنخرطيه أساسا واألساتذة عموما -
  

 .جلامعة الوطنية العمومية وعن مهمة اخلدمة العمومية هلا ا -
 

 ....احلرم اجلامعيالدفاع عن  -
 

واملالحظ أن هناك تعارض بني األهداف املوضوعة نظريا يف القانون األساسي واألسباب الـيت  
  .هذا التنظيم إىل من أجلها األساتذة  اخنرط 

  

  سيما املادة السابعة بنتائج اإلستبيان وجب   إذا قارنا حمتوى النص الذي أنشأت به النقابة ال
  .أن تكون النسبة األقصى ميثلها السبب املتعلق بالدفاع عن مصاحل الفئة

  

ولكن ما نالحظه أن السبب االجتماعي هو الذي طغى واملتمثل يف احلصول على سكن فإذا 
  م ؟ الخنراط، ماذا ينتظر من التنظيلكان هناك اختالف يف املبدأ األساسي 

  

فإذا كان األستاذ ليس لديه خصـائص   ،نقايب بالنضال القناعة الشخصية أمهية دون أن ننس
وتبعا لن ينتظر منه ،النقايب وليس مقتنع أساسا باملوضوع كنتيجة  سوف لن تكون لديه قوة احلجة

 .صاحله أو مصاحل فئتهمالكثري سواء يف الدفاع عن 
  

على ) 18(و)17(رقم  نينورد اجلدولاملهنية و اجلنس   أسباب اإلخنراط تبعا للرتبةلتوضيح و
  :الترتيب
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  املهنية حبسب الرتب " ع.ت.ا.و.م"األساتذة يف  الخنراط توزيع العوامل املفسرة ):17(اجلدول 
  

  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة: املصدر 
  

  :لنقدم صورة بيانية عن اجلدول نقدم الشكل التايل
  

  حبسب الرتب املهنية "ع.ت.ا.و.م"يف  األساتذة الخنراطالعوامل املفسرة  :)10(الشكل
  

  
  
  
  
  

  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة: املصدر
  

سبب اجتمـاعي   همدافعكان " أستاذ مساعد"  رتبة املهنيةالاملنخرطني من  أن ما نالحظه 
هو الـدفاع   مكان سببه" أستاذ التعليم العايل" أما املنخرطني من فئة  ،سكناملتعلق باحلصول على 

  .عن مصاحل الفئة
  

  الرتب املهنية
   السلم 

  أستاذ مساعد
 دأستاذ مساع

  مكلف بالدروس
  ∑  أستاذ تعليم عايل  أستاذ حماضر

fi % Fi % fi % fi % fi % 

  47.62  20          33.33  6  100  14  احلصول على سكن

                      احلصول على ترقية

                       احلصول على منافع مادية 

  4.76  2      16.66  1  5.55  1      من اجل املشاركة يف السلطة

رغبتك يف الدفاع عن مصـاحلك  
  ومصاحل جهتك  املهنية

    11  61.12  3  50  3  75  17  40.48  

  7.14  3  25  1  33.34  2          نقايبال نضالاعة الشخصية بالالقن

∑  14  100  18  100  6  100  4  100  42  100  
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قاعدة اهلرم الوظيفي بالنسبة لألساتذة كلما كـان  من كلما اقتربنا وبصفة عامة نالحظ أنه 
   .اجتماعيذو طابع خنراطهم إلالسبب الرئيسي 

  

  الخنراط حبسب اجلنسالعوامل املفسرة لع توزي): 18(دول اجل
  

  اجلنس       
  العوامل املفسرة

  ∑  أنثى  ذكر
fi %  fi  %  fi  %  

  47.62  20  61.12  11  37.5  9  احلصول على سكن 

              احلصول على ترقية 

              احلصول على منافع مادية 

  4.76  2  5.55  1  41.66  1  من اجل املشاركة يف السلطة 

رغبتك يف الدفاع عن مصـاحلك ومصـاحل   
  جهتك املهنية  

12  50  5  27.78  17  40.48  

  7.14  3  5.55  1  8.33  2  النقايب  نضالبالالقناعة الشخصية 

∑  24  100  18  100  42  100  
           

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة: املصدر
  

مـن   %61.11: أكرب نسبة بــ   ىنالحظ أن سبب االخنراط احلصول على سكن حصل عل
  .جمموع إجابات اإلناث

  

مث  جنس أنثـى " أستاذ مساعد " رتبة املهنيةربط بني السن )20(و ) 19(ني اجلدولخالل ومن 
  .على الترتيب وسبب االخنراط ذكر 
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أستاذ  " ساتذة الرتبة املهنية أل"ع.ت.ا.و.م"الخنراط يف العوامل املفسرة ل :)19(اجلدول
  جنس أنثى حبسب السن"مساعد

  ]39-30[  ] 29-20[  السن                      العوامل املفسرة
fi %  fi  %  

  100  7      احلصول على سكن 

           ترقيةاحلصول على 

          احلصول على منافع مادية 

          من اجل املشاركة يف السلطة 

           ك ومصاحل جهتك املهنيةرغبتك يف الدفاع عن مصاحل

          نقايب ال بالنضالالقناعة الشخصية 

∑      7  100  
       

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات لباحثةمن إعداد ا: املصدر 
  

  :و إلعطاء صورة بيانية نعرض التمثيل البياين التايل
  

رتبة بالنسبة ألساتذة ال"ع.ت.ا.و.م" الخنراط يفل العوامل املفسرةيوضح  :)11(الشكل
  جنس أنثى حبسب السن" أستاذ  مساعد"  املهنية

  
 
  
  
  
  

  .ى ضوء املعلومات املستقاة من االستماراتعل من إعداد الباحثة: املصدر
  

 "ع.ت.ا.و.م" يفمنها ال يوجد منخرط  سنة ]29-20[لفئة العمرية األوىل ان ا ه نالحظما 
  اإلناث  اتنالحظ أن سبب االخنراط بالنسبة جلميع املنخرط ]39-30[لفئة العمرية الثانية اأما 
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أسـتاذ  "  رتبـة املهنيـة  لا أساتذة اباتإجمن إمجايل  % 50 وهن ميثلن ،هو احلصول على سكن
  .املتعلقة باحلصول على سكن "مساعد

  
  

رتبة املهنية بالنسبة ألساتذة ال"ع.ت.ا.و.م" الخنراط يفلالعوامل املفسرة  ):20(دول اجل
  ذكر حبسب السنجنس " أستاذ مساعد"

         السن                                            
  الخنراطل ةالعوامل املفسر

]20-29[  ]30-39[  
fi %  fi  %  

  100  3  100  4  احلصول على سكن 

          احلصول على ترقية 

          احلصول على منافع مادية 

          من اجل املشاركة يف السلطة 

          رغبتك يف الدفاع عن مصاحلك ومصاحل جهتك املهنية  

          النقايب  نضالالقناعة الشخصية بال

∑  4  100  3  100  
           

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة: املصدر 
  

  :و لتقدمي صورة بيانية عن اجلدول نوردها فيمايلي
  

رتبة املهنية بالنسبة ألساتذة ال "ع.ت.ا.و.م"يف الخنراطل العوامل املفسرة :)12(الشكل
  ذكر حبسب السنجنس " أستاذ مساعد"

  
  
  
  
  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة :املصدر
  

جنس ذكـر  " أستاذ مساعد "  رتبة املهنيةمن أساتذة ال %100نالحظ أن  ما سبقمن خالل 
  .كان سبب اخنراطهم هو احلصول على سكن
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لـي  سنقدم فيما ي، تعرف اخنراطا كبريا " أستاذ مساعد مكلف بالدروس"وعلى اعتبار أن فئة  
 يف هذه  الرتبة املهنية للذكور و اإلنـاث خنراط لنبني من خالهلما سبب اإل) 22(و ) 21(اجلدولني 

  : و ذلك على الترتيب حبسب الفئة العمرية
  

رتبة املهنية بالنسبة ألساتذة ال"ع.ت.ا.و.م"الخنراط يفالعوامل املفسرة ل: )21(دول اجل
  سنجنس ذكر حسب ال "أستاذ مساعد مكلف بالدروس"

  

 
  السن                    العوامل املفسرة

]30-39[  ]40-49[  ]50-59[  ∑  
Fi %  fi  %  fi  %  fi  %  

  18.18  2      50  2      احلصول على سكن 
                  احلصول على ترقية 

                  احلصول على منافع مادية 
  9.1  1      25  1      من اجل املشاركة يف السلطة 

ومصاحل جهتك  رغبتك يف الدفاع عن مصاحلك
  72.72  8  100  3  25  1  100  4  املهنية  

                  النقايب  نضالالقناعة الشخصية بال
∑  4  100  4  100  3  100  11  100  

  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة: املصدر
  

بتـهم يف  هـو رغ  "ع.ت.ا.و.م" الخنراطهم يف يمن خالل اجلدول نالحظ أن السبب الرئيس
  . % 72.73جلميع الفئات العمرية، وذلك بنسبة  تقريبا الدفاع عن مصاحلهم ومصاحل فئتهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 319

أستاذ " رتبة املهنيةال بالنسبة ألساتذة "ع.ت.ا.و.م"الخنراط يف العوامل املفسرة ل ):22(اجلدول
  جنس أنثى حبسب السن"مكلف بالدروس دمساع

  

  السن                                    
                   سبب االخنراط 

]30-39 [  ]40-49[  ]50-59[  ∑  
Fi %  fi  %  fi  %  fi  %  

  62.5  5      75  3  100  2  احلصول على سكن 
                  احلصول على ترقية 

                  احلصول على منافع مادية 
                  من اجل املشاركة يف السلطة 

حل جهتـك  رغبتك يف الدفاع عن مصاحلك ومصا
  املهنية  

    1  25  2  100  3  37.5  

                  النقايب  نضالالقناعة الشخصية بال
∑  2  100  4  100  2  100  8  100  

  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة: املصدر 
  

  :و للتبيان أكثرنورد التمثيل البياين التايل
  

أستاذ " رتبة املهنيةبالنسبة ألساتذة ال  "ع.ت.ا.و.م" اط يفالخنرمل املفسرة لاالعو :)13(الشكل
  جنس أنثى حبسب السن"مكلف بالدروس دمساع

  
  
  
  
  

  
  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة: املصدر
هو احلصـول علـى    سنة]39-30[الخنراط بالنسبة للفئة العمرية لأن السبب الرئيسي نالحظ  

مـن إمجـايل    % 75بنسـبة  كان  سنة]49-40[لفئة العمرية فيما يتعلق باو ،% 100بة سكن بنس
 .إجابتهن
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  : ب عدم االخنراط سب:1-4

يف  الس الـوطين ألسـاتذة    جعلت األساتذة ال ينخرطون من أجل توضيح األسباب اليت
  : نقدم اجلدول التايل التعليم العايل

  

  "ع.ت.ا.و.م"خنراط يف عدم االل العوامل املفسرة):23(اجلدول 
  %النسبة   التكرارات   األسباب

  20.9  28  ليس لديك قناعة شخصية لتكون نقايب 

  7.46  10  لكثرة انشغالك

  71.64  96   االساتذةعدم قناعتك بأنه تنظيم يدافع عن مصاحل 

      ال توجد مصلحة شخصية  

∑  134  100  
  

  .ستقاة من االستماراتعلى ضوء املعلومات امل من إعداد الباحثة: املصدر
  

  :و لعكس الصورة بيانيا نورد الشكل التايل
  

  "ع.ت.ا.و.م"أسباب عدم االخنراط يف  :)14(الشكل

  
  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة: املصدر

 

اع االساتذة بالس بأنه تنظـيم  عدم اقتن السبب الذي أخذ أكرب نسبة هو ما نستنتجه أن
من إمجايل اإلجابات، هذه األخرية يالحظ أا أكـرب   % 71.64عن مصاحلهم، وذلك بنسبة يدافع 

  .راجع لطبيعة السؤالوهذا  108:من أفراد العينة املقدرين بـ
  

  :اجلدول التايلو لنبني توزيع أسباب عدم إخنراط األساتذة حبسب الرتب املهنية نقدم 

النسبة
 املئوية

لديك قناعة شخصية ليس
لتكون
انشغالك لكثرة  نقايب  

قناعتك بأنه تنظيم عدم
عن مصاحل االساتذة يدافع

توجد مصلحة شخصية ال   

71.64%
20.9%

7.64%
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  رتب املهنيةتوزيع أسباب عدم االخنراط حبسب ال ):24(دول اجل
  

  الرتبة املهنية
  سبب االخنراط

  أستاذ مساعد
أستاذ مساعد 
  مكلف بالدروس

  أستاذ حماضر
أستاذ التعليم 

  العايل
∑  

fi %  Fi %  fi  %  fi  %  fi  %  
ليس لديك قناعة شخصـية  

  20.9  28  18.51  5  30  12  2.56  1  35.71  10  لتكون نقايب 

  7.46  10  22.23  6  7.5  3  2.56  1      لكثرة انشغالك
عدم قناعتك بأنـه تنظـيم   

  71.64  96  59.26  16  62.5  25  94.88  37  64.29  18  يدافع عن مصاحل األساتذة 

                      ال توجد مصلحة شخصية  
∑  28  100  39  100  40  100  27  100  134  100  

  
  

  :وللتوضيح أكثر نورد التمثيل البياين التايل

  رتب املهنيةتوزيع أسباب عدم االخنراط حبسب ال :)15(الشكل
 
 
 
 
 
 

  
  

: أن هناك ثالث أسباب تتكرر، ولكن السبب الذي أخذ أكرب نسبة بـ هنالحظما
املادية االساتدة  من إمجايل اإلجابات هو عدم االقتناع بالتنظيم بأنه يدافع عن مصاحل 71.64%

  .يةرتب املهنسبة جلميع الأخذ أكرب النسب بالنفقد واملعنوية 
  

  : اجلدول التايللنبني أسباب عدم إخنراط األساتذة يف النقابة حسب اجلنس نعرض و
  

  توزيع أسباب عدم االخنراط حبسب اجلنس ):25(اجلدول 
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.على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة: املصدر  
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                  اجلنس               سبب  
  االخنراط                          

  األنثى   الذكر
fi %  fi  %  

  25.37  17  16.41  11  ليس لديك قناعة شخصية لتكون نقايب 
  7.47  5  7.47   5  لكثرة انشغالك

عدم قناعتك بأنه تنظـيم يـدافع عـن    
  67.16  45  46.12  51  مصاحلكم 

          ال توجد مصلحة شخصية  
∑  67  100  67  100  

               

  .االستمارات على ضوء املعلومات املستقاة من من إعداد الباحثة: املصدر
  

 % 76.12 أن السبب وراء عدم إخنراط الذكور يف النقابة بنسبةنالحظ من خالل اجلدول 
بعدم القناعة الشخصية ليكونوا نقـابيني بنسـبة    بب املتعلقمث يليه الس هو عدم اإلقتناع بالتنظيم ،

  .فهذين السببني أيضا أخذا أكرب نسبتنيإلناث ،كذلك احلال بالنسبة ل % 16.42
  

 حبسب السن "ع.ت.ا.و.م"توزيع أسباب عدم اخنراط األساتذة يف  عنأكثر  إلعطاء تفاصيلو
  ):26(نقدم اجلدول رقم 

  

  حبسب السن "ع.ت.ا.و.م"توزيع أسباب عدم االخنراط يف ):26(دول اجل
  

االخنراط            عدمسبب 
  السن                         

]20-29[  ]30-39[  ]40-49[  ]50-59[  ∑  
fi  %  Fi  %  fi  %  fi  %  fi  %  

ليس لديك قناعة شخصـية لتكـون   
  20.9  28  21  17  4.8  1  31.2  5  31.2  5  نقايب 

  7.5  10  11.1  9  4.8  1          لكثرة انشغالك
عدم قناعتك بأنه تنظيم يـدافع عـن   

  71.6  96  67.9  55  90.4  19  68.8  11  68.8  11  مصاحلكم 

                      ال توجد مصلحة شخصية  
∑  16  100  16  100  21  100  81  100  134  100  

  
  

.الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد: املصدر  
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لیس لدیك قناعة شخصیة لتكون
نقابي 
لكثرة انشغالك

عدم قناعتك بأنھ تنظیم یدافع عن
مصالحكم 
ال توجد مصلحة شخصیة  

  :وليس من باب التكرار وإمنا إلعطاء صورة بيانية عن اجلدول، نوردها فيما يلي
  

  نحبسب الس" ع.ت.ا.و.م"توزيع أسباب عدم االخنراط يف  :)15(الشكل
  
  
  
  
  
  

  
  .الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد: املصدر

 

أن جمموع اإلجابات أكرب من عدد غري املنخرطني، وهذا راجـع   ما سبقن خالل نالحظ م
 عدمسبب أنه كلما زاد السن وبالتايل اخلربة املهنية ، كلما كان  نستخلص باإلضافة لطبيعة السؤال،

    .%71.64وذلك بنسبة  مصاحل العمال  يدافع عنبالتنظيم بأنه  اإلقتناع هو عدم اإلخنراط
إليه من هذه اجلداول السابقة أن الس الوطين ألساتذة التعليم العايل مل يستطع إذا ما خنلص 

جله هو الدفاع عـن املصـاحل املاديـة    أ من أأن يكسب ثقة األساتذة ، فاملبدأ األساسي الذي أنش
من قانونه األساسـي، إذن   7ما تنص عليه املادة  هذاواملعنوية ملنخرطيه أساسا واألساتذة عموما، و

  .أن هناك تعارض بني املبادئ النظرية اليت قام على أساسها التنظيم وما يدل عليه الواقعتنتج نس
  

   :يف استقاللية نقابتهم عن اجلهات الوصية ألساتذةا رأي: 1-5
  :رأي األساتذة يف إستقاللية نقابتهم نعرض اجلدول التايل لتوضيح
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  تقاللية نقابتهم عن اإلدارة والدولةرأي األساتذة يف مدى اس :)27(اجلدول 
  

 %النسبة   التكرارات   الرأي
  66.89  99  النقابة غري مستقلة 

  6.76  10  النقابة مستقلة 

  26.35  39  دون اجابة

∑  148  100  
  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات املصدر من إعداد الباحثة
  

أن نقابتهم ليسـت مسـتقلة وال   هم يعتقدون ف السلب،نالحظ أن رأي األساتذة اجته حنو 
  .تعارض إرادة الدولة واإلدارة يف سبيل الدفاع عن مصاحل األساتذة

  

نقابة األساتذة مسـتقلة  أي  باإلجياب %100فنظريا كان جيب أن تكون النسبة املثلى أي 
وهذا ما تنص عليه  فهذه النقطة تعترب كمبدأ أساسي قام عليه الس الوطين ألساتذة التعليم العايل،

الس الوطين ألساتذة التعليم العايل نقابة وطنية مستقلة عن األحزاب " من قانونه األساسي 3املادة 
  ."وعن النقابات األخرى وعن مؤسسات الدولة

  

 % 27.02تكون هناك نسـبة  أن وبالرجوع أيضا إىل طبيعة الرأي، منطقيا كان على األقل 

هذه النسبة متثـل نسـبة األسـاتذة     (مستقلة  بأن نقابة األساتذةعتقد تمن إمجايل عدد اإلجابات 
يف  ، إذن ما خنلص إليـه أن املنخـرطني  )املنخرطني يف النقابة لو أجابوا كلهم بأن نقابتهم مستقلة

  .النقابة ال خيتلف رأيهم عن غري املنخرطني
   

رف األساتذة، وذلـك  وما نالحظه أيضا أن هناك امتناع عن اإلجابة عن هذا السؤال من ط
  .رمبا يرجع هذا إىل طبيعة السؤال أو أم كانوا منخرطني يف نقابة األساتذة %26.35بنسبة 
  

  : اجلدول التايل و ملعرفة رأي األساتذة حسب رتبهم املهنية يف إستقاللية نقابتهم نقدم
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  يف استقاللية نقابتهم لرتب املهنيةرأي األساتذة حسب ا ):28(اجلدول
  

  الرأي                          
  رتبةال

  ∑  إجابةبدون   غري مستقلة  مستقلة
fi  %  fi  %  fi  %  fi  %  

  28.4  42  38.5  15  27.3  27      أستاذ مساعد 

  39.9  59  30.8  12  40.4  40 70  7  أستاذ مساعد مكلف بالدروس

  19.6  29  25.6  10  17.2  17  20  2  أستاذ حماضر 

  12.1  18  5.1  2  15.1  15  10  1  أستاذ التعليم العايل

∑  10  100  99  100  39  100  148  100  
   

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة: املصدر 
بني أن نقابتهم  ما انقسمت آراءهم "أستاذ مساعد" أساتذة الرتبة املهنية نالحظ أن

 اعـد  لرتب املهنيةني مرتفعة يف كل انسبة املمتنعكذلك  عن اإلجابة، غري مستقلة واالمتناع
  .من إمجايل اإلجابات   %11.11ب  "أستاذ التعليم العايل " رتبة املهنيةيف ال

نذخل متغري آخر هو السن،ومن أجل ذلك نورد  يف رأي األساتذة  أكثرو للغوص 
  :اجلدول التايل

  األساتذة حسب اجلنس يف استقاللية نقابتهم يرأ):29( اجلدول
  

 ∑ أنثى  ذكر  اجلنس                  الرأي      
fi %  fi  %  fi  %  

  6.8  10  9.2  7  4.2  3  النقابة مستقلة 

  66.9  99  52.6  40  81.9  59  النقابة  غري مستقلة 

  26.4  39  38.2  29  13.9  10   بدون اجابة
∑  72  100  76  100  148  100  

  علومات املستقاة من االستماراتعلى ضوء امل املصدر من إعداد الباحثة
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  :ولتبيني أكثر نقدم التمثيل البياين التايل
  

  األساتذة حسب اجلنس يف استقاللية نقابتهم يرأ :)16(الشكل
  
  

    
    
  
    
  

    
  .املصدر من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات

وأن من إمجايل اإلجابات  %59.6استقاللية نقابتهم مثل  مبعد املتعلق نالحظ أن رأي الذكور
  .متنعنيمن إمجايل امل %74.36 امتناع اإلناث عن اإلجابة مثل

  
  

  :عالقة اإلدارة بنشاط نقابة األساتذة: 1-6

  : نعرض اجلدول التايلإليضاح طبيعة اإلرتباط بني نشاط النقابيني و اإلدارة 
  

  عالقة اإلدارة بنشاط النقابيني):30(اجلدول 
  

 
  
  
  

     
  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات املصدر من إعداد الباحثة          
  

  :و لعكس الصورة بيانيا نورد التمثيل البياين التايل
  

  %النسبة  التكرارات  الرأي
      تقوم اإلدارة بعرقلتك بشدة 

      تقوم اإلدارة بعرقلتك
  100  40  يف نشاطك ال تتدخل 
      تساندك 

      تتعاون معك 
∑  40  100  
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  عالقة اإلدارة بنشاط النقابيني :)17(الشكل
  
  
  
  

  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثةاملصدر           
  

فنالحظ .آلخرإن قياس الرأي قضية صعبة، لذلك وضعنا سلم موضوعي نسيب خيتلف من شخص 
أن كل املنخرطني اشتركوا يف رأي واحد، أن اإلدارة ال تتدخل يف نشاطهم النقايب وهذا نظريا غـري   هنا

ويعود األمـر   يكون هناك تعارض بينها وبني اإلدارةسنظريا ينبغي كما  تنشطمقبول، فإذا كانت النقابة 
  .لتعارض املصاحل بينهما

إما أن األعضاء املشكلني للنقابة ليس لـديهم قـوة    ،هلا تفسريان ن هذه النتيجة املتحصل عليهاإ
  .تماشى مع مصلحة اإلدارةاحلجة وبالتايل نشاطهم النقايب مل ميثل اخلطر على اإلدارة أو أن نشاط النقابة ي

  

إىل الواقع، وذلك تبعا للنتيجة احملصل عليهـا مـن قبـل     ربإن التفسري األخري يف رأينا هو األق
  .واملتعلقة باستقاللية النقابة

  

  :مدى دفاع الس الوطين ألساتذة التعليم العايل عن مصاحل األساتذة:1-7

 نا إليه ملعرفة رأي األساتذة يف قوة نقابتهم، و، وجلأنوعيكما ذكرنا سابقا هذا السلم املوضوع 
  :نعرض اجلدول التايللتبيان ذلك 
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  مدى قوة دفاع النقابة عن األساتذة  ):31(اجلدول
 %النسبة  التكرار  سلم الدفاع

      تدافع بقوة شديدة
      تدافع بقوة

  1.35  2  تدافع بقوة متوسطة

  6.75  10  تدافع بضعف

  90.54  134  تدافع بضعف شديد

  1.35  2  ال تدافع ائيا

∑  148  100  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة: املصدر
  :وللتبيان أكثرنورد الشكل التايل
  مدى قوة دفاع النقابة عن األساتذة :)18(الشكل

  
  
  
  

ــي   ــانون األساس إن الق
ن هذا األخري يدافع بقوة شديدة عن املصـاحل املعنويـة   أللمجلس الوطين ألساتذة التعليم العايل يقضي ب

كـان جيـب أن   ف ،إذن خطته تقضي بالدفاع بقوة عن الفئة ،ادة السابعة منهامل السيما واملادية لألساتذة
بأن نقابتهم تدافع عنهم بقوة، أو على األقل ينتقـل  يعتقدون من األساتذة  % 100تكون النسبة املثلى 
بأن النقابة تدافع بضـعف  تعتقد  نسبةأكرب  ، ولكن ما نالحظه من اجلدول هو أنلمالرأي بدرجة يف الس
  .%90.54شديد عنهم بنسبة 

  

فما هو نشاطها ؟  واقعيا  جله غري موجودأفإذا كان األساس الذي مت تكوين نقابة األساتذة من 
  وماذا ينتظر منها ؟   

  

ي األساتذة املتعلق بأن نقابتـهم تـدافع   رأوللغوص أكثر نعرض اجلدول التايل الذي يربط بني 
  .والسن رتبة املهنيةال  بضعف شديد عن مصاحلهم
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ع رأي األساتذة املتعلق بأن نقابتهم تدافع بضعف شديد عن مصاحلهم حبسب يتوز ):32(دولاجل
  والسن رتب املهنيةال

  

 السن                          
               رتبة املهنيةال 

]20-29[  ]30-39[ ]40-49[  ]50-59[  ∑  

fi  %  Fi  %  fi  %  fi  %  fi  %  

  29.9  40          69  20 100  20  أستاذ مساعد 
  37.3  50  27.9  17  100  24  31  9      أستاذ مساعد مكلف بالدروس

  20.1  27  44.3  27              أستاذ حماضر 
  12.7  17  27.9  17              أستاذ التعليم العايل
∑  20  100 29  100  24  100  61  100  134  100  

  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة: املصدر
  

  :ولعرض اجلدول يف صورة بيانية نقدم الشكل التايل
  
  

رتب ال رأي األساتذة املتعلق بأن نقابتهم تدافع بضعف شديد عن مصاحلهم حبسب :)19(الشكل
  والسن املهنية

  
  
  
  
  

        
  

  
  
  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات د الباحثةمن إعدا: املصدر
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تدافع بضعف شديد عن "ع.ت.ا.و.م"من اللذين اعتربوا أن   %45.52أن  مما سبق نالحظ
-20[ وبالتايل الذين تنحصر خربام املهنية بني، سنة ]59-50[الذين تنحصر أعمارهم بني  االساتذة هم

  .)يف عينة حبثنا مرتبطان طردياإن السن واخلربة املهنية ( سنة] 30
  

والسـن،  أنه كلما ارتقينا يف السلم الوظيفي وبالتايل زاد املستوى التعليمي اخلربة املهنية  نستنتج
  .  أن النقابة تدافع عن مصاحلهم بضعف شديدنسبة األساتذة  الذين يعتربون  تكلما ارتفع

  

  : ايلنتائج نشاط الس الوطين ألساتذة التعليم الع: 1-8

  دف من خالل اجلدول التايل لتوضيح املكتسبات احملصلة من نشاط نقابة األساتذة
  

  نتائج النشاط النقايب لنقابة األساتذة ):33(اجلدول 
  

 %النسبة  التكرارات  النتائج 
  2.78  6  حتسني األجور 

  56.02  221  حتسني ظروف العمل 

      مكاسب اجتماعية  حتقيق

  3.70  8  املشاركة يف السلطة 

  26.85  58   أمام اإلدارة فرض شخصية العامل

  10.65  23  بدون جدوى

∑  216  100  

  .من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات: املصدر         
  

 :وللتبيان أكثر نقدم الشكل البياين التايل
  



 
 

 331

 يلنتائج نشاط الس الوطين ألساتذة التعليم العا :)20(الشكل

  
  .من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات: املصدر

تليها فرض شخصـية  ، %56.02حتسني ظروف العمل بنسبة : أن أهم نتيجتني مها هنالحظما 
  دون جـدوى نشاط النقايبالأن  يعتقدون نتباه نسبة األساتذة الذينما يلفت اإل و ،%26.85العامل ب 

  % . 10.45ب
  

الغوص أكثر يف رأي األساتذة حول طبيعة النتائج احملصلة من نشاط نقابتهم حبسـب  جل أومن 
  :نقدم اجلدول التايلرتبهم املهنية 

  

  يةهنامل رتبنتائج نشاط نقابة األساتذة حبسب ال):34( اجلدول
  

          النتائج             
   يةهنامل رتبةال

  عدأستاذ مسا
أستاذ مساعد 
  مكلف بالدروس

  أستاذ حماضر
أستاذ التعليم 

  ∑  العايل
fi  %  fi  %  fi  %  fi  %  fi  %  

  2.77  6  4.3  1  4.7  2  2.1  2  1.8  1  حتسني األجور
  56.02  121  39.1  9  48.8  21  57.9  55  65.5  36  حتسني ظروف العمل

                      مكاسب اجتماعية قيقحت

  3.71  8      18.6  8          املشاركة يف السلطة
  26.85  58  17.4  4  18.6  8  35.8  34  21.8  12  فرض شخصية العامل

  10.65  23  39.1  9  9.3  4  4.2  4  10.9  6  بدون جدوى
∑  55  100  95  100  43  100  23  100  216  100  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة: املصدر
  

النسبة
 املئوية

األجور حتسني

ظروف العمل حتسني

مكاسب اجتماعية حتقيق

يف السلطة املشاركة

ل أمامشخصية العام فرض
اإلدارة

جدوى بدون

65.02%
26.85% 

10.65%

3.70%

2.78%
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بقصد مجال اإلخراج و الوضوح نعكـس اجلـدول يف   ليس من باب إعادة عرض البيانات إمنا 
  :الرسم البياين التايل

  يةهنامل رتبنتائج نشاط نقابة األساتذة حبسب اليوضح  :)21(الشكل
  
  
  
  
  

جتاه العـام  نالحظ أن اإل          
فأغلبية اآلراء كانت تركز على حتسني ظروف العمـل   ،الرتب املهنيةلإلجابات هو نفسه مهما اختلفت 

عـدم جـدوى   خيـص  مثلوا أكرب نسبة فيما  "التعليم العايلأستاذ " فئة كذلك أن أساتذة ما نستنتجهو،
  ).  بعدم جدوى النشاط النقايباملتعلقة من إمجايل اإلجابات ( %39.13وذلك بـ  النقايبالنشاط 

  

   :ملطالب األساتذة " ع.ت.ا.و.م"مدى حتقيق النشاط النقايب ل : 1-9

  :رأي األساتذة يف أمهية النتائج احملصلة من نشاط نقابتهم اجلدول التايلالل نريد أن نبني من خ
  

  النشاط النقايب ملطالب األساتذة  حتقيقمدى  ):35(اجلدول
  

 %النسبة  التكرارات  الرأي

      حقق كل املطالب
      حقق األساسي منها
  10.25  16  حقق الثانوي منها

  3.02  5  تسبني ذو النفوذحقق الذي يتماشى مع مصلحة األعضاء املن

  72.43  113  حقق الذي ال يتطلب اجلهد لتوافق عليه اإلدارة

  14.10  22  مل حيقق شيئا

∑  156  100  
  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة: املصدر
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.على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة: املصدر  
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  :و لتقدمي صورة بيانية عن اجلدول نعرضها فيمايلي
  النشاط النقايب ملطالب األساتذة حتقيقمدى  متثيل بياين يوضح :)22(الشكل

  

 

النسبة المئویة
حقق كل املطالب 

حقق األساسي منها
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األعضاء املنتسبني ذو النفوذ
حقق الذي ال يتطلب اجلهد لتوافق
عليه اإلدارة
مل حيقق شيئا

  
  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة: املصدر

  
  

بأن املكتسبات احملققة تعتقد  % 72.43هم مالحظة تلفت االنتباه أن أكرب نسبة من اآلراء بـ أ
إذن خنلص أن النقابة حققت املطالـب الـيت ال   ، رةمن النشاط النقايب ال تتطلب اجلهد لتوافق عليه اإلدا

  .تضر مصلحة اإلدارة
  

 من القانون األساسي للمجلس الوطين ألساتذة التعليم العـايل ) 7(املادة السابعةو باإلستناد على 
التنظيم السابق  ستقالليةإمنه نصت على ) 3(زد على ذلك املادة  ،أا ركزت على املطالب األساسية جند

  .عن أي وصايةالذكر 
  

إذن هناك تعارض بني ما تنص عليه هاتني املادتني وما هو موجود يف الواقع، ذلـك أن الفكـر   
مكتسـبات  على النقابة حصلت حتقيق املكتسبات، فإذا يف على االنتقال من األهم إىل املهم يقوم  النقايب

ما اهلدف من  ألساليب الناجعة ء إىل استخدام اواللجو، ليست ذو أمهية وال تتطلب قوة الدفاع واحلجة
  وجودها ؟
  
  
  
  

72.43%

14.10% 10.25% 3.02%
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  :أولويات الدفاع عن املصاحل بالنسبة للنقابة  :1-10

   ؟الككل أم دفاعها مث الدفاع عن مصاحل الفئةيف  اهل النقابة تضع مصاحل املنخرطني أساس تبيني نريد  
  

  املصاحل ذي األولوية بالنسبة للنقابة يف دفاعها): 36(جدول 
  

 % النسبة  التكرارات   األولويات
  22.97  34  تضع مصاحل املنخرطني كأولوية دائما 

  66.90  99  تضع مصاحل املنخرطني كأولوية أحيانا 

      يف دفاعها  اتضع مصاحل األساتذة ككل أساس

  10.13  15  عن اإلجابة  بدون

∑  148  100  
       

  .االستمارات على ضوء املعلومات املستقاة من من إعداد الباحثة: املصدر  
  

  :ولعرض اجلدول يف صورة بيانية نقدم الشكل التايل
  

  املصاحل ذي األولوية بالنسبة للنقابة يف دفاعها :)23(الشكل
  
  
  
  
  

         
  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة: املصدر  

ة العمالية أحيانا فقـط تضـع   أن النقابهو  %66.9نالحظ أن الرأي الذي أخذ أكرب نسبة بـ 
   .مصاحل املنخرطني كأولوية يف الدفاع
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لى املادة السابعة من القانون األساسي للمجلس الوطين ألساتذة التعليم العايل تـنص  باإلستناد ع
 القضية إذن يف هذه .واألساتذة عموما اعلى أن الس يدافع عن احلقوق املادية واملعنوية ملنخرطيه أساس

  .تعارض بني النص النظري والواقع ال يوجد
  

  :األساتذة عن النشاط النقايب لنقابتهم  ىمدى رض: 1-11

  مدى رضى األساتذة عن نقابتهم ملعرفةمن خالل عرض اجلدول التايل  نسعى

  "ع.ت.ا.و.م"األساتذة عن نشاط  ىمدى رض ):37(اجلدول
  

 %النسبة  التكرارات   "ع.ت.ا.و.م" عن نشاط ىدرجة الرض
      شديد عن النشاط النقايب  ىرض
      عن النشاط النقايب  ىرض

  0.68  1  متوسط عن النشاط النقايب  ىرض

  15.54  23  قليل عن النشاط النقايب ىرض

  83.78  124  عن النشاط النقايب  ىعدم الرض

∑  148  100  
        

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستماراتمن إعداد الباحثة : املصدر
  :كس الصورة بيانيا نورد التمثيل البياين التايلو لع

  

  "ع.ت.ا.و.م"األساتذة عن نشاط  ىمدى رضيوضح  :)24(الشكل

  
 .على ضوء املعلومات املستقاة من االستماراتمن إعداد الباحثة : املصدر

ةاملئوي النسبة شديد عن النشاط النقايب رضى
عن النشاط النقايب رضى

متوسط عن النشاط النقايب رضى
قليل عن النشاط النقايب رضى

الرضى عن النشاط النقايب عدم

15.54%

83.78%

0.68%
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ضي بأن يكون األساتذة راضني تقلوطين ألساتذة التعليم العايل، عمل الس اخطة  بالرجوع إىل
من األساتذة غري راضني عن النشاط النقـايب يف   %83.78عن نشاطه، ولكن ما نالحظه من اجلدول أن 

ـ  %100اجلامعة فنظريا كـان جيـب أن تكـون الوضـعية املثلـى أي       الشـديد وهـو    ىيف الرض
  .ىلسلم وهي الرضأو على األقل تكون أكرب نسبة يف الدرجة الثانية من ا "ع.ت.ا.و.م"هدف

  

إذن جيب أن تقض خطة عمل نقابة األساتذة على األقل بالقضاء على الدرجة السلبية األدىن من 
  .قليل ىإىل درجة رض 83.78%ائيا أي االنتقال بـ  غري راضالسلم وهي 

  

 "ع.ت.ا.و.م"األساتذة عن نشاط  ىرض مدى ضاحويالذي  أكثر نورد اجلدول التايلو للغوص 
  .تبهم املهنيةتبعا لر

  

  رتبهم املهنيةحسب "ع.ت.ا.و.م"األساتذة عن النشاط النقايب لـ  ىمدى رض ):38(دولاجل
  

  الرتبة املهنية      درجة الرضى   
  أستاذ مساعد

أستاذ مساعد مكلف 
  أستاذ حماضر  بالدروس

أستاذ التعليم 
  ∑  العايل

fi  %  fi  %  fi  %  fi  %  fi  %  
                      رضى شديد عن النشاط النقايب 

                      رضى عن النشاط النقايب 
  0.7  1          1.7  1      رضى متوسط عن النشاط النقايب 

  15.5  23  16.7  3  3.4  1  16.9  10  21.4  9  رضى قليل عن النشاط النقايب
  83.8  124  83.3  15  96.6  28  81.4  48  78.6  33  عدم الرضى عن النشاط النقايب 

∑  42  100  59  100  29  100  18  100  148  100  
  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة: املصدر
  

  :نورد التمثيل البياين التايلوللتبيان أكثر 
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   رتبهم املهنية حسب "ع.ت.ا.و.م"األساتذة عن النشاط النقايب لـ ىمدى رض :)25(الشكل
  
  
  
  
  
  

من : املصدر
  .املستقاة من االستمارات على ضوء املعلومات إعداد الباحثة

  
  

، و األسـاتذة املسـاعدين    % 78.57نالحظ أن نسبة األساتذة املساعدين غري الراضني ائيـا  
يف حني أساتذة التعليم العايل هـي  ، %96.55أما األساتذة احملاضرين ، % 81.35هي  املكلفني بالدروس

  ).هذه النسب من امجايل كل رتبة مهنية( 83.33%
  

عن النشاط النقـايب لــ   ى أنه كلما ارتفعنا يف السلم الوظيفي كلما زاد عدم الرضإذن خنلص 
  .السن واخلربة املهنية ،مبعىن كلما ارتفع املستوى التعليمي  "ع.ت.ا.و.م"

  

النشاط النقايب لـ  و للغوص أكثر يف رأي األساتذة السليب خنص بالدراسة درجة عدم الرضى عن
  :،يف سبيل ذلك نقدم اجلدول التايل والسن هنيةحبسب رتبهم امل  "ع.ت.ا.و.م"
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 رتبهم املهنيةتبعا ل "ع.ت.ا.و.م"عن نشاط  ىع رأي األساتذة املتعلق بعدم الرضيتوز):39( دولاجل
  والفئات العمرية

 السن                   
                   الرتبة املهنية

]20-29[  ]30-39[ ]40-49[  ]50-59[  ∑  
fi  %  Fi  %  fi  %  fi  %  fi  %  

  28.9  33          65.2  15 100  18  أستاذ مساعد

  42.1  48  32.7  16  100  24  34.8  8      أستاذ مساعد مكلف بالدروس

  15.8  18  36.7  18              أستاذ حماضر

  13.2  15  30.6  15              أستاذ التعليم العايل

∑  18  100 23  100  24  100  49  100  114  100  
  

  على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات اد الباحثةمن إعد: املصدر
  

-50[الذين تتراوح اعمارهم ما بني من األساتذة%  47.58ان من قراءة اجلدول نالحظ    

 20 مـن  مبعىن الذين لديهم خربة مهنية "ع.ت.ا.و.م"غري راضني ائيا عن النشاط النقايب للـ   سنة]59
  .سنة 30 –

  ."ع.ت.ا.و.م"عن نشاط  ىالرض عدم ع املستوى التعليمي زادونالحظ أيضا كلما ارتف
  

   :ساتذة الوظيفياأل ىرضب  "ع.ت.ا.و.م"عالقة النشاط النقايب : 1-12

ألسـاتذة ،  لالوظيفي  ىرضبال "ع.ت.ا.و.م" نشاطهذه البيانات عالقة من خالل  نريد أن نبني
  وظيفي؟ ىيشعرهم برض عن مصاحل األساتذة هذا "ع.ت.ا.و.م"مبعىن هل عندما تدافع 

  

  :يف سبيل ذلك نورد اجلدول التايل 
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  األساتذة الوظيفي ىبرض   "ع.ت.ا.و.م"لـ النقايبعالقة النشاط ):40( اجلدول
  

  رتبة املهنيةال            
  ىدرجة الرض

أستاذ 
  مساعد

أستاذ مساعد 
  مكلف بالدروس

أستاذ 
  حماضر

أستاذ التعليم 
  ∑  العايل

fi  %  Fi %  fi  %  fi  %  fi  %  
  9.5  14  22.2  4  6.9  2  10.2  6  4.8  2  رضى وظيفي شديد

  89.2  132  77.8  14  89.7  26  88.1  52  95.2  40  رضى وظيفي
  1.3  2      3.4  1  1.7  1      رضى متوسط

                      رضى قليل
                      عدم الشعور بالرضى الوظيفي

∑  42  100  59  100  29  100  18  100  148  100  
  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستماراتإعداد الباحثة من : املصدر
  :وللتوضيح أكثر نقدم التمثيل البياين اآليت

  األساتذة الوظيفي ىبرض "ع.ت.ا.و.م"لـ النقايبعالقة النشاط  :)26(الشكل
  
  
  
  

  

  
  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستماراتمن إعداد الباحثة : املصدر
  

وظيفي إذا قامت النقابة بالدفاع عن مصاحلهم  ىمن األساتذة يشعرون برض %89.2نالحظ أن 
  ). علما أن السلم هنا موضوعي نسيب(وظيفي شديد جدا ىيشعرون برض %9.45ونسبة 
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  :بالدافعية للعمل لدى األساتذة "ع.ت.ا.و.م"عالقة النشاط النقايب لـ: 1-13

  األساتذة هل هذا يدفعهم للعمل؟ هلـذا  ن مصاحلنريد أن نبني إذا ما قامت النقابة بالدفاع ع
  :الغرض نقدم اجلدول التايل

حبسب رتبهم  بدافعية العمل لدى األساتذة  "ع.ت.ا.و.م"عالقة النشاط النقايب لـ ):41( اجلدول
  املهنية

  الرتبة املهنية
     درجة الدافعية

  أستاذ مساعد
أستاذ مساعد 
  مكلف بالدروس

  أستاذ حماضر
ليم أستاذ التع
  ∑  العايل

fi  %  Fi %  fi  %  fi  %  fi  %  

  10.8  16  22.2  4  10.3  3  6.8  4  11.9  5  دافعية كبرية 

  89.2  132  77.8  14  89.7  26  93.2  55  88.1  37  دافعية 

                      دافعية متوسطة 

                      دافعية قليلة 

                      ال يدفعك للعمل ائيا 

∑  42  100  59  100  29  100  18  100  148  100  
  

  على ضوء املعلومات املستقاة من االستماراتمن إعداد الباحثة : املصدر
  :وليس من باب التكرار إمنا إلعطاء صورة بيانية عن اجلدول نقدم الشكل التايل 

  

حبسب رتبهم  بدافعية العمل لدى األساتذة "ع.ت.ا.و.م"عالقة النشاط النقايب لـ :)27(الشكل
  املهنية
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ـ من األساتذة يشعرون بدافعية للعمل إذا ما قامت النقابة ب %89.2أن ه حظنالما  دفاع عـن  ال
  .مصاحلهم
  

  :لألداء البيداغوجي" ع.ت.ا.و.م"رأي األساتذة يف مدى دافعية :1-14

  ؟هل النشاط النقايب للمجلس الوطين ألساتذة التعليم العايل دافع لألداء البيداغوجينبني نريد أن 
هذا السؤال نقدم اجلدول التايل الذي يبني رأي األساتذة حسب رتبهم املهنيـة يف  و لإلجابة عن 

   :مدى دافعية نشاط نقابتهم ألدائهم البيداغوجي
  

لألداء   "ع.ت.ا.و.م"يف مدى دافعية نشاط رتبهم املهنيةرأي األساتذة حسب ):42(اجلدول
  وجيالبيداغ

  

  

  على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة: املصدر
  

  :ولعكس اجلدول يف صورة بيانية نقدم الشكل التايل
  

  
  
  
  
  
  
  

  الرتب املهنية
   درجة الدافعية 

  أستاذ مساعد
 داذ مساعأست

  مكلف بالدروس
  ∑  أستاذ تعليم عايل  أستاذ حماضر

fi % fi % fi % fi % fi % 

                      دافع كبري 

  0.68  1          1.7  1       دافع

                       متوسط  دافع 

  1.35  2  5.56  1      1.7  1      دافع قليل

    42  100  57  96.6  29  100  17  94.44  145  97.97ائيا  اليس دافع

∑  42  100  59  100  29  100  18  100  148  100  
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لألداء    "ع.ت.ا.و.م" يف مدى دافعية نشاطرتبهم املهنية  رأي األساتذة حسب :)28(الشكل
  وجيالبيداغ

  
  
  
  

 
 
 

  على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة: املصدر
  

من األساتذة يعتربون أن نقابتهم ليست دافع ائيا لألداء  % 97.97نالحظ أن  ما سبقمن قراءة 
  .البيداغوجي

  

ـ أ جند "ع.ت.ا.و.م"من القانون األساسي لـ ) 7(ملادة السابعةو باإلستناد إىل ا مـن أهـم    هن
هو حتسني األداء البيداغوجي و الظروف البيداغوجية يف  "ع.ت.ا.و.م"ا من أجله داف الذي وضعاأله

  .اجلامعة
  

وما هو موجود يف الواقع فمنطقيـا   املبادئ النظرية أن هناك تعارض بني ما تنص عليه نستخلص 
ـ مجاع يعلم، ولكن  رأي األساتذة كان باإلكان على األقل هناك انتقال بدرجة يف الس  اتربها ليس دافع

  .وخربم املهنيةأ العلمي مستواهم سنهم،،ةيهنامل رتبهم تائيا مهما اختلف
  

األداء البيداغوجي، يقـوم بعرقلتـه ؟ أو ال    لكن اإلشكال املطروح، هل عندما ال يقوم بتحسني
  ؟ يؤثر ائيا فيه
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  :رأي األساتذة يف مدى عرقلة نقابتهم لألداء البيداغوجي :1-15

ـ   "ع.ت.ا.و.م" األساتذة يعتـربون  هل بنينريد أن ن اجلدول اآليت من خالل  ألداء معرقـل ل
  ؟  البيداغوجي يف اجلامعة

  

  عرقلة نقابتهم لألداء البيداغوجي مدى يف رتبهم املهنيةرأي األساتذة حسب  ):43(اجلدول

  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستماراتمن إعداد الباحثة : صدرامل
  :وللتبيان أكثر نعرض التمثيل البياين

  

  اء البيداغوجيعرقلة نقابتهم لألد مدى يف رتبهم املهنية رأي األساتذة حسب :)29(الشكل
  
  
  
  
  
  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستماراتمن إعداد الباحثة : صدرامل
من إمجايل األساتذة يعتربون نقابتهم معرقل كبري لألداء  % 13.51نالحظ أن  ما سبقمن خالل 

 %35.81معرقل قليل و  %1.35منهم معرقل متوسط،  % 3.38يعتربوا معرقل، %45.95البيداغوجي، 
  .يعتربوا ليست معرقل ائيا لألداء البيداغوجي

  

  الرتب املهنية
   درجة العرقلة 

  أستاذ مساعد
 دأستاذ مساع

  مكلف بالدروس
  ∑  أستاذ تعليم عايل  أستاذ حماضر

fi % fi % fi % fi % fi % 

  13.51  20  11.11  2  13.8  4  15.25  9  11.91  5  معرقل كبري

  45.95  68  22.22  4  31.03  9  67.8  40  35.71  15  معرقل  

  3.38  5      3.45  1  3.39  2  4.76  2  معرقل متوسط 

  1.35  2          3.39  2      معرقل قليل 

  35.81  53  66.67  12  51.27  15  10.17  6  47.62  20  ليس معرقل ائيا 

∑  42  100  59  100  29  100  18  100  148  100  
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وباملقابل  نقابتهم ليست معرقل لألداء البيداغوجي يعتربونمن األساتذة  % 35.81وبصفة عامة 
  .معرقل لألداء البيداغوجييعتربوا   %64.19هناك 

  

نيـة و سـنهم   حسب رتبهم امله الذي يوضح طبيعة األساتذة نقدم اجلدول التايلوللغوص أكثر 
  :الذين اعتربوا نقابتهم معرقل ألدائهم البيداغوجي

  

 الرتب املهنيةع رأي األساتذة املتعلق بأن نقابتهم معرقل لألداء البيداغوجي على يتوز): 44( اجلدول
  وحسب السن

  السن                         
                 الرتبة املهنية

]20-29[  ]30-39[ ]40-49[  ]50-59[  ∑  
fi  %  Fi  %  fi  %  fi  %  fi  %  

  22.1  15          60  9  100  6  أستاذ مساعد 

  58.8  40  43.5  10  100  24  40  6      أستاذ مساعد مكلف بالدروس

  13.2  9  39.1  9              أستاذ حماضر 

  5.9  4  17.4  4              أستاذ التعليم العايل

∑  6  100  15  100  24  100  23  100  68  100  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات احثةمن إعداد الب: املصدر
  

ـ نالحظ من خالل اجلدول أن أكرب نسبة من األساتذة الذين اعتـربوا النقابـة معرقـل     ألداء ل
من إمجايل آراء الذين يعتربون ( %35.29بـ  سنة ]49-40[ما بني هم الذين تتراوح أعمارهم البيداغوجي

أسـتاذ  " رتبة املهنيـة الالعمرية متكونة فقط من علما أن هذه الفئة ، )نقابتهم معرقل لألداء البيداغوجي
  ."مكلف بالدروسمساعد 

أي كلما زاد السن اخلربة  (اأعلى منه ىخرأإىل  رتبة مهنيةباإلضافة نالحظ أنه كلما انتقلنا من 
  .ألداء البيداغوجيالنقابة معرقل ل اعتربواخنفضت نسبة األساتذة الذين اكلما  ،)املستوى التعليمياملهنية و

نورد اجلدول  ألدائهم أكثر عن األساتذة الذين يعتربون النقابة ليست معرقل ائيا وإلعطاء توضيحات
  :التايل
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ألداء البيداغوجي حبسب لع رأي األساتذة املتعلق بأن نقابتهم ليست معرقل ائيا يتوز): 45( دولاجل
  وأعمارهم  رتبهم

 السن                            
                رتبة املهنيةال

]20-29[  ]30-39[ ]40-49[  ]50-59[  ∑  

fi  %  Fi  %  fi  %  fi  %  fi  %  

  37.7  20          75  9  100  11  أستاذ مساعد 

  11.3  6      100  3  25  3      أستاذ مساعد مكلف بالدروس

  28.3  15  55.6  15              أستاذ حماضر 

  22.6  12  44.4  12              أستاذ التعليم العايل
∑  11  100  12  100  3  100  27  100  53  100  

  .من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات: املصدر
  

 متيزتـا بـأكرب   سـنة ]59-50[و  سـنة ]29-20[أن الفئتني العمريتني  من هذا اجلدول نستنتج
   .التكرارات

  

-20[   اذ مساعد يف الفئـة العمريـة  أست 20نالحظ أن هناك  44باجلدول  3إذا قارنا اجلدول 

من أسـاتذة   %100يف حني  ،ال يعتربون النقابة معرقل لألداء البيداغوجي منهم% 55بالتايل ، سنة]29
يعتـربون   سـنة ]59-50[هم إىل الفئة رالذين تنتمي أعما" أستاذ مساعد مكلف بالدروس" رتبة املهنيةال

  .النقابة معرقل لألداء البيداغوجي
  

  :نالحظ ما يلي 44و  43و  42و  41ا مبقارنة اجلداول إذا قمنو
أن األساتذة الذين تأثر أدائهم أكثر من غريهم بنشاط نقابتهم واعتربوا هذه األخرية معرقل ألدائهم 

مل يتأثر أدائهم  %55أما الباقي منهم  ،% 45بنسبة  "أستاذ مساعد"  رتبة املهنيةالبيداغوجي هم أساتذة ال
  .ليست دافع وليست معرقلوها فاعترببالنقابة 

ف " أستاذ مساعد مكلف بالدروس" يه" ع.ت.ا.و.م"الرتبة املهنية األخرى املتأثرة بنشاط أما  
  .اعتربوا النقابة معرقل لألداء البيداغوجي هممن % 67.8

  

ثر بنشاط ا أقل تأمأدائه" أستاذ التعليم العايل و أستاذ حماضر"  رتبتني املهنيتنييف حني أن أساتذة ال
  .وال يتأثر ا" ع.ت.ا.و.م"نقابتهم فبالنسبة إليهم أدائهم البيداغوجي ال يرتبط بنشاط 
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 -وألسباب إجتماعية -النقابة  اخنراطا يفرتبتني مهنيتني رثمن اجلداول السابقة، خنلص إىل أن أك
  .الذين يعتربوا معرقل لألداء البيداغوجي موه

  

     :وأداء اجلامعة ككل دون وجود نقابتهم  تصور األساتذة ألدائهم: 1-16

كيف ميكن أن يكـون   ب نقابتهميف حالة غيارأي األساتذة حبسب رتبهم املهنية  نريد أن نعرف
   ككل؟ أدائهم وأداء اجلامعة

   "ع.ت.ا.و.م"ألدائهم دون وجود  رتبهم املهنيةحسب  تصور األساتذة):46( اجلدول
  

  الرتبة املهنية
  

     مستوى األداء

  أستاذ مساعد
أستاذ مساعد 
  مكلف بالدروس

  أستاذ حماضر
أستاذ التعليم 

  ∑  العايل

ƒi %  ƒi  %  ƒi  %  ƒi  %  ƒi  %  

                      أداء ممتاز  
  23  34              79.1  34  أداء جيد

  60.8  90  77.8  14  79.3  23  74.6  44  20.9  9  أداء متوسط 
  16.2  24  16.7  3  20.7  6  25.4  15      أداء ضعيف

  7  1  5.6  1              ضعيف جدا أداء 
∑  43  100  59  100  29  100  18  100  148  100  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة: املصدر
  :وإلعطاء صورة بيانية عن اجلدول نقدم الشكل التايل

  تبهم املهنيةرحسب " ع.ت.ا.و.م"صور األساتذة ألدائهم وأداء اجلامعة دون وجود ت :)30(الشكل
  
  

    
  

  
  

  .على ضوء املعلومات املستقاة من االستمارات من إعداد الباحثة: املصدر
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أن أدائهم وأداء اجلامعة سوف يكون جيد يف يعتقدون من إمجايل األساتذة  %77.70نالحظ أن 
  .يكون متوسطس هبأن يعتقدون منهم %22.3يف حني أن  ،حالة غياب نقابتهم

اسة وحتليل نتائج االستمارات املوزعة على األساتذة، سنقوم فيما يأيت بتحليل وبعد انتهائنا من در
عامل وعاملة مقسـمني علـى أربعـة     228نتائج إستمارات العمال ، علما أن هذه األخرية مكونة من 

 متثلهم النقابة عمالية. مستخدم تنفيذ، مستخدم تطبيق، مستخدم حتكم ومستخدم تأطري: أصناف وظيفية
،فإن وجدت تنظيمات نقابية أخرى متثلهم فلم تصبهم عينة حبثنـا ومل  " اد العام للعمال اجلزائريني اإلحت"

  .خنصها بالدراسة
  :لعمالنتائج إستمارات ا -2

  النتائج احملصل منها  بعد استغالل االستمارات املوزعة على العمال سنقوم بتحليل
  ":ج.ع.ع.إ" يف  ونالعمال املنخرط: 2-1

حبسب أصـنافهم   يف االحتاد العام للعمال اجلزائرينيعلى طبيعة العمال املنخرطني  عرفتنريد أن ن
  :، ولتوضيح ذلك نورد اجلدول التايلالوظيفية

  

  ج.ع.ع.إ د العينة حبسب األصناف الوظيفية واالخنراط يفاتوزيع أفر :)1(اجلدول
  

  ج.ع.ع.إ   يفاالخنراط         
  

  األصناف الوظيفية

   املنخرطنيغري  املنخرطون

ƒi  %  ƒi  %  
  22.31  27  49.53  53  مستخدم تنفيذ 

  30.58  37  28.04  30  مستخدم تطبيق

  17.36  21  17.76  19  مستخدم حتكم

  29.75  36  4.67  05  مستخدم تأطري

∑  107  100  121  100  
  .االستمارات  من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من :املصدر
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  :يف صورة بيانية نقدم الشكل التايل ولعكس اجلدول
  

  ج.ع.ع.الوظيفية واالخنراط يف إأفرد العينة حبسب األصناف  :)1(الشكل
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  نييفني الوظيفنأن نسبة االخنراط يف االحتاد العام للعمال اجلزائريني مرتفعة يف الصنالحظ 
هـذه النسـب مـن امجـايل     ( % 28.53ب " تطبيقمستخدم "،و % 49.53ب " مستخدم تنفيذ" 

  .)املنخرطني
  

 "العماليـة نالحظ كذلك كلما اقتربنا من قاعدة اهلرم الوظيفي زادت نسبة االخنراط يف النقابة 
  .، وكلما ارتفعنا كان العكس "ج.ع.ع.إ

    

نـورد    حبسب الصنف الوظيفي و اجلـنس " ج.ع.ع.إ "يف نيطيف طبيعة املنخرأكثر و للتعمق 
  :اجلدول التايل

  

  حبسب اجلنس والصنف الوظيفي "ج.ع.ع.إ"توزيع املنخرطني يف : )2(اجلدول 
  

  اجلنس
  األصناف الوظيفية         

  اإلناث  الذكور
ƒi  %  ƒi  %  

  51.8  29  47.06  24  مستخدم تنفيذ

  28.6  16  27.45  14  مستخدم تطبيق

  16.17  9  19.61  10  مستخدم حتكم

  3.6  2  5.88  3  مستخدم تأطري

  100  56  100  51  اموع

  .االستماراتمن إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من  :املصدر
  

من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من :املصدر .االستمارات    
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  :التمثيل البياين التايلوللتبيان أكثر نقدم 
  

  ج حبسب اجلنس والصنف الوظيفي.ع.ع.املنخرطني يف إتوزيع  :)2(الشكل
  

  
  
  
  
  

 % 47.06ب " مستخدم تنفيذ" نف الوظيفييف الص كانت نالحظ أن أكرب نسبة اخنراط للذكور
  .%51.8بنسبة " مستخدم تنفيذ " ،وبالنسبة لإلناث كذلك يف الصنف الوظيفي

  

  :اجلدول التايلتبعا للسن و الصنف الوظيفي نقدم  "ج.ع.ع.إ"يف  نيطو لتوضيح طبيعة املخر
  

  حبسب الصنف الوظيفي والسن "ج.ع.ع.إ"توزيع املنخرطني يف ): 3(اجلدول 
  

  السن
  الصنف الوظيفي

 ]30-39[  ]40-49[  ]50-59[  ∑  
fi  %  Fi %  fi  %  fi  %  

  49.53  53  57.89  11  48.21  27  46.875  15  مستخدم تنفيذ

  28.04  30  15.8  3  26.70  15  37.5  12  مستخدم تطبيق

  17.76  19  21.05  4  17.86  10  15.625  5  مستخدم حتكم

  4.67  5  5.26  1  7.14  4      مستخدم تأطري

∑  32  100  56  100  19  100  107  100  

  .االستماراتمن إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من  :املصدر
      

  :التايلولتقدمي صورة بيانية عن اجلدول نقدم الشكل 
  
  
  
  
  

.االستماراتمن إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من  :املصدر  
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   حبسب الصنف الوظيفي  والسننياملنخرطتوزيع : )3(الشكل
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  .االستماراتمن إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من  :املصدر

  سـنة  49إىل 40بـني  أعمارهم ما  تتراوحوالذين  "ج.ع.ع.إ"نالحظ أن العمال املنخرطني يف  
  . % 52.3 ـميثلون أكرب نسبة ب

فيمـا يتعلـق    ظيفي كلما زادت نسبة املنخرطنيأنه كلما اقتربنا من قاعدة اهلرم الووما نستنتجه كذلك 
  .الفئات العمرية جبميع

  

حبسـب   سنة49إىل 40بني أعمارهم ما  تتراوح ولتقدمي تفاصيل أكثر عن توزيع املنخرطني الذين
  :اجلنس نقدم اجلدول التايل و األصناف الوظيفية

  

حبسب   سنة 49إىل 40 ما بني أعمارهم تتراوح الذين  "ج.ع.ع.إ"توزيع املنخرطني يف ): 4(اجلدول
  اجلنس والصنف الوظيفي

  

  اجلنس
  األصناف الوظيفية

  اإلناث  الذكور
fi  % fi  %  

  55.17  16  40.74  11  مستخدم تنفيذ

  27.6  8  25.93  7  مستخدم تطبيق

  10.34  3  25.93  7  مستخدم حتكم

  6.89  2  7.40  2  مستخدم تأطري

∑ ∑  27  100  29  100  
  

  .االستمارات من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من :املصدر
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ن ميـثل " مستخدم تنفيـذ " صنف الوظيفينالحظ من خالل اجلدول أن املنخرطات اإلناث من ال
 ميثلون أكرب" مستخدم تنفيذ" لذكور املنخرطني من الصنف الوظيفي كذلك ا، %55.17أكرب نسبة ب 

  . % 40.74 نسبة ب
  

  ":ج.ع.ع.إ"العمال غري املنخرطني يف : 2-2

ـ مل تكن   العمال الذين طبيعة رف علىتعنريد أن ن " ج.ع.ع.إ"رغبـة يف االخنـراط يف  ال ديهمل
  :اجلدول التايلنقدم من أجل ذلك ،  باستخدام متغريين السن و الصنف الوظيفي

  

  حبسب الصنف الوظيفي واجلنس "ج.ع.ع.إ"توزيع العمال غري املنخرطني يف  ):5(اجلدول 
   

  اجلنس
  األصناف الوظيفية         

  اإلناث  الذكور
fi  % fi  % 

  17.33  13  30.44  14  مستخدم تنفيذ

  40  30  15.22  7  مستخدم تطبيق

  20  15  13.04  6  مستخدم حتكم

  22.7  17  41.30  19  مستخدم تأطري

    ∑ ∑  46  100  75  100  
  

  .االستمارات من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من :املصدر
  

  : وللتبيان أكثر نقدم الرسم البياين التايل
  

  حبسب الصنف الوظيفي واجلنس "ج.ع.ع.إ"توزيع العمال غري املنخرطني يف : )4(الشكل

17,33

40

20 22,7

30,44

15,22 13,04

41,3

0

10

20

30

40

50

نسبة اإلناث  نسبة الذكور 

مستخدم تنفیذ   
مستخدم تطبی ق 
مستخدم تحكم 
مستخدم ت أطیر 

  
  .االستمارات د الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة منمن إعدا :املصدر
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 "ج.ع.ع.إ"يفاالخنـراط   عـدم  كلما زادت نسبة ،أنه كلما ارتفعنا يف اهلرم الوظيفي  نالحظ
  .وذلك بالنسبة للجنسني

  

  : "ج.ع.ع.إ"أسباب اخنراط العمال يف التنظيم النقايب : 2-3

  ؟يف النقابة نقدم اجلدول التايلطون األسباب اليت جعلت العمال ينخر من أجل معرفة 
  

   "ج.ع.ع.إ"توزيع أسباب اخنراط العمال يف ):6(اجلدول 
  

  النسبة  الذكور  ج.ع.ع.إ أسباب االخنراط يف
  39.31  57  احلصول على السكن

  0.69  1  احلصول على ترقية

  2.76  4  احلصول على منافع مادية

  31.72  46  من أجل املشاركة يف السلطة

  17.93  26   الدفاع عن مصاحلك ومصاحل اجلماعة املهنيةالرغبة يف

  7.59  1   يبقاالن بالنضالالقناعة الشخصية 

∑ ∑  145  100  

  .االستمارات من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من :املصدر
  

  : التايلولعكس اجلدول يف صورة بيانية نقدم الشكل 
  

   "ج.ع.ع.إ"توزيع أسباب اخنراط العمال يف  :)5(الشكل

نسبة الذكور  احلصول على السكن

احلصول على ترقية

احلصول على منافع مادية

من أجل املشاركة يف السلطة

الرغبة يف الدفاع عن مصاحلك
ومصاحل اجلماعة املهنية
القناعة الشخصية بالنضال النقايب 

  
 

  

 

39.31% 

31.72% 
17.93% 

7.59% 

2.76% 0.96% 

.االستمارات من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من :املصدر  
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 نالحظ أن جمموع اإلجابات أكرب من عدد املنخرطني يف العينة، وهذا راجـع  سبق مامن خالل 
  .لطبيعة السؤال

  

يليـه   % 39.31هو احلصول على سكن بنسبة حظ أن السبب الذي أخد أكرب نسبةباإلضافة نال
ويأيت بعده الرغبة يف الدفاع من مصـاحل   ،%31.72ملتعلق بالرغبة يف املشاركة يف السلطة بنسبة السبب ا
  .من إمجايل اإلجابات % 17.93الفئة ب 
  

حول العوامل اليت دفعت العمال لإلخنراط يف النقابة حبسب جنسهم  أكثرللحصول على تفاصيل 
  :نقدم اجلدول التايل

  

  خنراط حبسب اجلنستوزيع أسباب اال: )7(اجلدول 
  

  اجلنس
  األسباب

∑  إناث  ذكور ∑  
fi %  fi  %  fi  %  

  39.31  57  44.74  34  33.33  23  احلصول على سكن

  0.7  1  1.31  1      احلصول على ترقية

  2.76  4      5.8  4  احلصول على منافع مادية

  31.72  46  31.58  24  31.9  22  من اجل املشاركة يف السلطة

  17.93  26  14.47  11  21.74  15  الرغبة يف الدفاع عن مصاحله ومصاحل اجلماعة املهنية

  7.58  11  7.9  6  7.24  5  النقايب نضالالقناعة الشخصية بال

∑  69  100  76  100  145  100  
  

  .ستماراتاالمن إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من  :املصدر
 

  : التمثيل البياين التايلوللتوضيح أكثر نعرض 
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  توزيع أسباب االخنراط حبسب اجلنس :)6(الشكل
 
 
  

 
 
 
 
 

  

  .االستماراتمن إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من  :املصدر
  

  نالحظ أن احلصول على سكن أخذ أكرب نسبة فيما خيص الذكور و اإلناث 
  

  : ى أسباب إخنراط العمال يف النقابة تبعا ألصنافهم الوظيفية نقدم اجلدول التايلو للتعرف عل
  

  حسب الصنف الوظيفي "ج.ع.ع.إ"توزيع أسباب اإلخنراط يف : )8(اجلدول
  

  الصنف الوظيفي
  األسباب

  ∑  مستخدم تأطري  مستخدم حتكم  مستخدم تطبيق  مستخدم تنفيذ
fi  %  fi  %  fi  %  fi  %  fi  %  

  39.31  57  28.57  2  35.71  10  26.2  11  50  34  احلصول على سكن
  0.7  1              1.47  1  احلصول على ترقية

  2.76  4          4.76  2  2.94  2  احلصول على منافع مادية
  31.72  46  14.29  1  35.71  10  33.33  14  30.88  21  من اجل املشاركة يف السلطة

الرغبة يف الدفاع عن مصـاحله  
  7.93  26  57.14  4  17.86  5  19.04  8  13.24  9   اجلماعة املهنيةومصاحل

  7.58  11      10.72  3  16.67  7  1.47  1  النقايب نضالالقناعة الشخصية بال

∑  68  100  42  100  28  100  7  100  145  100  

  
  .االستمارات من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من :املصدر
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كان السبب الرئيسـي  " مستخدم تنفيذ" عمال الصنف الوظيفي : حظ من خالل اجلدول أننال
من إمجايل إجابات الصنف الوظيفي  % 50احلصول على سكن بنسبة  هو "ج.ع.ع.إ"من اخنراطهم يف 

  ." مستخدم تنفيذ" 
  

العـام للعمـال    من القانون األساسي والنظام الداخلي لإلحتاد) 4(إىل املادة الرابعة و باالستناد 
جند أن السبب الرئيسي لتكون االحتاد هو الدفاع عن املصاحل املادية واملعنوية وليس احلصول  ،اجلزائريني

على سكن، إذا هناك تعارض بني املبادئ النظرية والواقع امللموس، ذلك أن السببني الرئيسـيني اللـذان   
  .رغبة يف املشاركة يف السلطةأخذا أكرب النسب مها احلصول على سكن بدرجة أوىل و ال

  

حسب سنهم نعـرض اجلـدول    "ج.ع.ع.إ"يف و من أجل معرفة طبيعة أسباب إخنراط العمال 
  :التايل

  

  حبسب السن "ج.ع.ع.إ"توزيع أسباب االخنراط  ):9(اجلدول
  

  السن                          
  الصنف الوظيفي

 ]30 -39[  ]40-49[  ]50-59[  ∑  
fi %  fi %  fi %  fi %  

  39.31  57  11.54  3  40.54  30  53.33  24  احلصول على سكن
  0.69  1      1.35  1      احلصول على ترقية

  2.76  4          8.89  4  احلصول على منافع مادية
  31.72  46  46.15  12  31.08  23  24.44  11  من اجل املشاركة يف السلطة

الرغبة يف الدفاع عـن مصـاحله   
  17.93  26  30.77  8  20.27  15  6.67  3  ماعة املهنيةومصاحل اجل

  7.89  11  11.54  3  6.76  5  6.67  3  النقايب نضالالقناعة الشخصية بال
∑  45  100  74  100  26  100  145  100  

  

  .االستمارات من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات واملستقاة من :املصدر
  

من إجابات العمال تتضمن سبب االخنراط احلصول علـى   %39.41ن نالحظ من خالل اجلدول أ
  .منها من أجل املشاركة يف السلطة % 31.72سكن، و 

مها اللذان " مستخدم تطبيق" و "مستخدم تنفيذ"إذن باإلمجال الصنفني الوظيفيني األكثر اخنراطا 
  .اركة يف السلطةمتيزا أيضا بأكرب النسب، فيما يتعلق  باحلصول على سكن ومن أجل املش
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  ":ج.ع.ع.إ"أسباب عدم اخنراط العمال يف التنظيم النقايب  :2-4

نريد أن نتعرف على األسباب اليت جعلت العمال يرفضون االخنراط يف النقابة،ويف سبيل ذلـك  
  :نقدم اجلدول التايل

  

  "ج.ع.ع.إ "توزيع أسباب عدم اخنراط العمال يف): 10( اجلدول
  

 % fi  األسباب

  9.1  16  ديك قناعة شخصية لتكون نقايب ليس ل

  6.82  12  لكثرة انشغالك 

  53.98  95  عدم اقتناعك بأنه تنظيم يدافع عن مصاحل العمال  

  30.1  53  ال توجد مصلحة شخصية من اخنراطك  

∑  176  100  
  

  .ماراتاالست من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات واملستقاة من :املصدر 
  

  :التايلومن أجل التعبري البياين نعرض الشكل 
  

  "ج  .ع.ع.إ" توزيع أسباب عدم اخنراط العمال يف: )7(الشكل
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نالحظ أن جمموع اإلجابات أكثر من عدد العمال غري املنخرطني يف العينة، وهـذا يرجـع  إىل   
العمـال  هـو    بأنه يدافع عن مصاحل دم االقتناع بالتنظيم النقايبع طبيعة السؤال، باإلضافة نالحظ أن

السبب املتعلق بعدم وجود مصلحة مـن   ،يليه %53.18السبب الذي جعلهم ال ينخرطون يف النقابة ب 
  . %30.1بنسبة ااخنراطهم فيه

  

.االستمارات ملستقاة منمن إعداد الباحثة على ضوء املعلومات وا :املصدر  
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  :نورد اجلدول التايل همجنسحسب "  ج.ع.ع.إ" أسباب عدم اخنراط العمال يف وملعرفة
  

  حسب اجلنس  "ج.ع.ع.إ"توزيع أسباب عدم اخنراط العمال يف ):11(ولاجلد
  

  
  اجلنس                            أسباب عدم االخنراط

  ∑  أنثى  ذكر
Fi % fi % fi % 

 9.1 16 10.1 11 7.46  5  ليس لديك قناعة شخصية لتكون نقايب

 6.82 12 7.34 8 5.97 4  لكثرة انشغالك 

عدم اقتناعك بأنه تنظيم يدافع عـن مصـاحل   
  العمال  

39 58.21 56 51.37 95 53.98 

 30.1 53 31.19 34 28.36 19  ال توجد مصلحة شخصية من اخنراطك  

∑  67 100 109 100 176 100 
  

  .االستمارات املستقاة منو من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات :املصدر
  

من إمجايل إجابات الذكور كان السبب الذي جعلهم ال  % 58.21نالحظ من خالل اجلدول أن        
ينخرطوا يف التنظيم النقايب هو عدم اقتناعهم بأنه يدافع عن مصاحل العمال، كذلك احلال بالنسبة لإلناث 

  . % 31.37 وذلك بنسبة 
  

سب أصنافهم الوظيفية نورد اجلدول ح"  ج.ع.ع.إ" أسباب عدم اخنراط العمال يف وللغوص يف
  :التايل
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  حبسب األصناف الوظيفية  "ج.ع.ع.إ"توزيع أسباب عدم اخنراط العمال يف ):12(اجلدول 
  

  األصناف الوظيفية
  األسباب

  ∑  مستخدم تأطري  مستخدم حتكم  مستخدم تطبيق  مستخدم تنفيذ
fi % fi % fi % fi % fi  %  

يس لديك قناعـة شخصـية   ل
  لتكون نقايب

1  
2.44  8  17.39  2  7.41  5  8.07  12  9.1  

  6.82  12  8.07  5  7.41  2  8.69  4  2.44  1  لكثرة انشغالك
عدم اقتناعك بأنه تنظيم يدافع 

  عن مصاحل العمال
25  

60.97  22  47.83  16  79.26  32  51.61  95  53.98  

ال يوجد مصلحة شخصية من 
  اخنراطك  

14  
34.15  12  26.09  7  25.92  20  32.25  53  30.1  

∑  41  100  46  100  27  100  62  100  176  100  
  

  .االستماراتمن إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من  :املصدر
  

  : ويف سبيل احلصول على صورة بيانية نقدم الشكل التايل
  

  حبسب األصناف الوظيفية "ج.ع.ع.إ" توزيع أسباب عدم اخنراط العمال يف :)8(الشكل
  

  
  
  
  

  
  .االستماراتمن إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من  :املصدر

أصـناف الوظيفيـة ال   مبختلف  جعل العماللرئيسي الذي نالحظ أن السبب ا ماسبق،من قراءة 
  هم ع عن مصاحلهو عدم اقتناعهم بأنه تنظيم يداف" ج.ع.ع.إ "ينخرطون يف التنظيم النقايب
الذي قام على  املبدأ األساسي يستطيع أن يكسب ثقة العمال، على الرغم أن وهذا يعين أن هذا التنظيم مل

  .الدفاع عن املصاحل املادية واملعنوية للعمال ه هوأساس
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  :استقاللية االحتاد العام للعمال اجلزائريني عن إدارة اجلامعة: 2-5

  : عالقة االحتاد العام للعمال اجلزائريني باإلدارة التايل نريد أن نوضح من خالل اجلدول
  

  رأي العمال يف استقاللية نقابتهم حبسب أصنافهم الوظيفي):13(اجلدول 
  

  األصناف الوظيفية
  األسباب

  ∑  مستخدم تأطري  مستخدم حتكم  مستخدم تطبيق  مستخدم تنفيذ
fi % fi % fi % fi % fi  %  

  8.33  19  12.19  5  10  4  7.46  5  6.25  5  لة مستق
  84.21  192  85.37  35  87.5  35  86.57  58  80  64  غري مستقلة
  7.46  17  2.44  1  2.5  1  5.97  4  13.75  11  بدون إجابة

∑  80  100  67  100  40  100  41  100  228  100  
  

  .االستمارات من من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة :املصدر
   

  : نورد التمثيل البياين التايلوللتوضيح أكثر
  

  :رأي العمال يف استقاللية نقابتهم حبسب أصنافهم الوظيفي :)9(الشكل
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فكان منطقيـا  .من العمال يعتربون نقابتهم غري مستقلة عن اإلدارة  %84.21نالحظ أن  سبق امم

كون نسبة املنخرطني يف االحتاد العام للعمال اجلزائريني مماثلة لنسبة الذين يعتربون نقابتـهم  على األقل ت
وهذا يرجع إما لطبيعة السؤال أو أم كـانوا   % 7.46وما يلفت االنتباه أيضا نسبة املمتنعني . مستقلة

  .منخرطني يف االحتاد العام للعمال اجلزائريني
  

  .االستمارات من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من :املصدر
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زائريني غري مستقل عن إدارة اجلامعة تبعا لرأي األسـاتذة ،ولكـن   إذن االحتاد العام للعمال اجل
" من القانون األساسي والنظام الداخلي لإلحتاد، هذه األخرية تنص على أن )1(بالرجوع إىل املادة األوىل

....." االحتاد العام للعمال اجلزائريني منظمة نقابية مطلبية حرة ومستقلة من كل وصاية حزبية وإداريـة 
  .ذا يعين أنه هناك تعارض بني الواقع واملبادئ النظرية هلذا التنظيموه

  

  :عالقة اإلدارة بنشاط النقابيني: 2-6

  :من أجل معرفة عالقة اإلدارة بنشاط النقابيني نقدم الشكل التايل
   

  عالقة اإلدارة بنشاط النقابيني):14(اجلدول 
  

  األصناف الوظيفية           
  الرأي

  ∑  مستخدم تأطري  مستخدم حتكم  مستخدم تطبيق  مستخدم تنفيذ
fi % fi % fi % fi % fi  %  

                      تقوم اإلدارة بعرقلتك بشدة

  7.48  8      10.53  2  6.67  2  7.55  4  بعرقلتك

  90.65  97  100  5  89.47  17  93.33  28  88.68  47  ال تتدخل يف نشاطك

                      تساندك

  1.87  2              3.77  2  تتعاون معك

∑  53  100  30  100  19  100  5  100  107  100  
  

  .االستمارات من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من :املصدر

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 361

  
  :ولتبيان أفضل نورد التمثيل البياين التايل

  
   

  عالقة اإلدارة بنشاط النقابيني: )10(الشكل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  .االستمارات من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من :ملصدرا
  

من األساتذة املنخرطني يف اإلحتاد العام لعمال اجلزائريني  % 90.65من قراءة ما سبق نالحظ أن  
ال تتدخل اإلدارة يف نشاطهم، وبالرجوع إىل الفكر النقايب هذا ال يعترب منطقيـا، ألن النقـابيني عـادة    

ضون اإلدارة، ذلك أن مصاحلهم تتعارض مع مصاحل اإلدارة، وهذا التناقض يرجع إمـا أن نشـاط   يعار
النقابيني ليس قويا حىت يعترب بالنسبة لإلدارة خطر، أو أن نشاطهم ال يعارض مصاحل االوىل ويتماشـى  

  .معها
  

  :رأي العمال يف قوة نقابتهم : 2-7

لعمال حسب أصنافهم الوظيفية يف مـدى قـوة   نريد أن نوضح من خالل اجلدول التايل رأي ا
  :نقابتهم يف الدفاع عن مصاحلهم املادية واملعنوية
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   رأي العمال يف قوة نقابتهم حبسب أصنافهم الوظيفية ):15(اجلدول 
  

  األصناف الوظيفية
  السلم

  ∑  مستخدم تأطري  مستخدم حتكم  مستخدم تطبيق  مستخدم تنفيذ
fi % fi % fi % fi % fi  %  

  0.44  1              1.25  1  تدافع عنهم بقوة شديدة
  4.39  10  2.44  1  5  2  7.46  5  2.5  2  بقوة

  7.89  18  7.32  3  10  4  7.46  5  7.5  6  بقوة متوسطة
  17.54  40  12.2  5  12.5  5  23.88  16  17.5  14  بضعف

  68.42  156  78.04  32  72.5  29  59.70  40  68.7  55  بضعف شديد
  1.32  3          1.5  1  2.5  2  افع ائيا عنهمال تد
∑  80  100  67  100  40  100  41  100  228  100  

  

  .االستمارات من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من :املصدر
  

  : وللتوضيح أكثر نقدم التمثيل البياين التايل
  

  أصنافهم الوظيفية رأي العمال يف قوة نقابتهم حبسب: )11(الشكل
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  .االستمارات من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من :املصدر
  

 %1.32أن نقابتهم تدافع عنـهم بضـعف و   يعتقدون  من األساتذة %85.96ما نتستنتجه أن 
  .فع عنهم بقوةنسبيةيعتقدون أا تدا %12.72عنهم،يف حني يعتربوا ال تدافع ائيا 
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  :نتائج النشاط النقايب لـ االحتاد العام للعمال اجلزائريني: 2-8

من أجل معرفة طبيعة النتائج احملصلة من النشاط النقايب لالحتاد العام للعمال اجلزائـريني حبسـب   
  : رأي العمال تبعا ألصنافهم الوظيفية نورد اجلدول التايل

  

لنتائج احملققة من النشاط النقايب لالحتاد العام للعمال اجلزائريني حسب رأي العمال يف ا):16(اجلدول 
  أصنافهم الوظيفية

  

  األصناف الوظيفية
  النتائج

  ∑  مستخدم تأطري  مستخدم حتكم  مستخدم تطبيق  مستخدم تنفيذ
fi % fi % fi % fi % fi  %  

  11.11  45  7.79  6  8.33  6  17.6  22  8.4  11  حتسني األجور
  41.98  170  45.45  35  44.45  32  32.8  41  47.33  62  حتسني ظروف العمل

  8.64  35  3.9  3  9.72  7  12  15  7.63  10  حتقيق مكاسب اجتماعية
                      املشاركة يف السلطة

فرض شخصية العامل أمـام  
  33.09  134  37.66  29  33.32  24  31.2  39  32.06  42  اإلدارة  

  5.18  21  21  4  4.17  3  6.4  8  4.58  2  بدون جدوى
∑  131  100  125  100  72  100  77  100  405  100  

  

  .االستماراتمن إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من  :املصدر
  

نالحظ أن العمال مبختلف أصنافهم الوظيفية اشتركوا يف أن حتسني ظروف العمل هو أهم مـا  
يليه فرض شخصـية  ، % 41.98وذلك بنسبة " االحتاد العم للعمال اجلزائريني" ايب لل حققه النشاط النق

هذه األخرية أكرب من عدد العمال، وهذا راجع ( من إمجايل اإلجابات   %33.09العامل أمام اإلدارة ب 
  ).لطبيعة السؤال
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  :رأي العمال يف طبيعة املطالب احملققة: 2-9

ألساتذة حسب أصنافهم الوظيفية يف أمهية النتائج احملققة من نشـاط  من أجل التعرف على رأي ا
  :نقابتهم نقدم اجلدول التايل

  

  رأي العمال يف مطالبهم احملققة حبسب أصنافهم الوظيفية):17( اجلدول
  

  األصناف الوظيفية
  الرأي

  ∑  مستخدم تأطري  مستخدم حتكم  مستخدم تطبيق  مستخدم تنفيذ
fi % fi % fi % fi % fi  %  

                      حققت املطالب كلها
  0.37  1  1.96  1              األساسي منها
  18.8  50  15.69  8  23.25  10  11.94  8  22.86  24  الثانوي منها

الذي يتماشى مـع مصـاحل   
  21.43  57  25.49  13  16.28  7  22.39  15  20.95  22  املنخرطني ذوي النفوذ 

بري الذي مل يتطلب اجلهد الك
  50  133  45.49  23  53.49  23  50.75  34  50.48  53  لتوافق عليه اإلدارة 

  9.4  25  11.76  6  6.98  3  14.92  10  5.71  6  مل حتقق شيئا 
∑  105  100  67  100  43  100  51  100  266  100  

  .االستمارات من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من :املصدر
  : ضيح أكثر نقدم الشكل التايل وللتو

  رأي العمال يف مطالبهم احملققة حبسب أصنافهم الوظيفية  يوضح: )12(الشكل
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.االستمارات من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من :دراملص    
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نالحظ أن جمموع اإلجابات أكرب من عدد العمال وهذا راجع لطبيعة السؤال ،فقد اعترب العمال 
،  %50اليت ال تتطلب اجلهد لتوافق عليه اإلدارة بنــسبة   أن املكتسبات اليت حققتها نقابتهم هي تلك

  .وهذه النتيجة ال تتعارض مع تلك املتعلقة برأي العمال يف استقاللية نقابتهم
  

  :مدى رضى العمال عن نقابتهم: 2-10

  "  االحتاد العام للعمال اجلزائريني" يف سبيل معرفة مدى رضى العمال عن النشاط النقايب لل
  :ول التايل الذي يوضح درجة رضاهم عنه حبسب أصنافهم الوظيفيةنعرض اجلد

  

حبسب " م لعمال اجلزائرينيااالحتاد الع" ن النشاط النقايب ل مدى رضى العمال ع):18(اجلدول 
  أصنافهم الوظيفية

  

  األصناف الوظيفية
  درجة الرضى

  ∑  مستخدم تأطري  مستخدم حتكم  مستخدم تطبيق  مستخدم تنفيذ
fi % fi % fi % fi % fi  %  

                      رضى شديد
  3.07  7  2.44  1  2.5  1  2.98  2  3.75  3  رضي

  8.3  19  7.32  3  7.5  3  8.96  6  8.75  7  رضى متوسط
  18.86  43  9.76  4  15  6  22.39  15  22.5  18  رضى قليل

  69.74  159  80.48  33  75  30  65.67  44  65.6  52  عدم الرضى ائيا
∑  80  100  67  100  40  100  41  100  228  100  

  

  .االستمارات من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من :املصدر
  

  : وليس من باب التكرار إمنا يف سبيل تقدمي صورة بيانية عن اجلدول، نعرضها فيمايلي
  
  

  
  
  
  



 
 

 366

حبسب " م لعمال اجلزائرينيااالحتاد الع"  ـلن النشاط النقايب لمدى رضى العمال ع: )13(الشكل
  أصنافهم الوظيفية

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

مستخدم تنفیذ  مستخدم تطبیق  مستخدم تحكم  مستخدم تأطیر 

رضى شدید 
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عدم الرضى نھائیا  

  

  .االستمارات من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من :املصدر
  

من العمال غري راضيني عن نقابتهم، كذلك كلما ارتقينا يف السلم الوظيفي  % 69.74نالحظ أن 
  .رضى ،مبعىن أن العمال أقل اخنراطا هم األكثر عدم رضى عن التنظيم كلما زاد عدم ال

  

  مدى رضـى العمـال عـن النشـاط النقـايب     و للغوص أكثر نورد اجلدول التايل الذي يبني 
  :همجنسحبسب  "ج.ع.ع.إ"لل

  

  حبسب اجلنس "ج.ع.ع.إ" لل النقايبن النشاط عمدى رضى العمال ):19(اجلدول 
  األصناف الوظيفية

  الرضى درجة
  ∑  إناث  ذكور

fi % fi % fi  %  
              رضى شديد

  3.07  7  2.31  3  4.12  4  رضي
  8.33  19  4.62  6  13.40  13  رضى متوسط

  18.86  43  20.77  27  16.5  16  رضى قليل
  69.74  159  73.1  95  65.98  64  عدم الرضى ائيا

∑  97  100  130  100  228  100  
  .االستماراتمن إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من  :املصدر

  : التايلو لعكس اجلدول يف صورة بيانية نعرض الشكل 
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  حبسب اجلنس "ج.ع.ع.إ "لل ن النشاط النقايبعمدى رضى العمال : )14(الشكل
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ط  رض ى متوس  
رضى قلی  ل
ع دم الرض ى نھائی  ا  

  
  .االستماراتء املعلومات املستقاة من من إعداد الباحثة على ضو :املصدر

  

أكثر من نسبة الـذكور غـري     "ج.ع.ع.إ"  ننقابتهنالحظ أن نسبة اإلناث غري الراضيات عن 
  . %65.98مقابل  %73.1الراضيني وذلك بنسبة 

  

  :حبسب سنهم رضى العمال نقدم اجلدول التايل الذي يوضح وإلعطاء املزيد من التفاصيل
  

  حبسب السن   "ج.ع.ع.إ"  لل ضى العمال عن النشاط النقايبمدى ر):20(اجلدول 
  

  السن                    
  سلم الرضى

]30-39[  ]40-49[  ]50-59[  ∑  
fi % fi % fi % fi  %  

                  رضى شديد
  3.07  7  1.64  1  3.54  4  3.71  2  رضي

  8.33  19  4.92  3  7.08  8  14.81  8  رضى متوسط
  18.86  43  16.39  10  20.35  23  18.52  10  قليل رضى

  69.74  159  77.05  47  69.03  78  62.96  34  عدم الرضى ائيا
∑  54  100  113  100  61  100  228  100  

  

  .االستماراتمن إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من  :املصدر

 "ج.ع.ع.إ"النقـايب  زادت نسبة عدم الرضى عن التنظيم  نالحظ أنه كلما زاد سن العمال كلما   
ارتفع املستوى التعليمي ،زاد السن واخلربة املهنية زادت نسبة عدم رضى العمال عن  عامة كلما و كنتيجة.

  .نقابتهم
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  :بالرضى الوظيفي للعمال " ج.ع.ع.إ "عالقة النشاط النقايب لل: 2-11

نقـدم اجلـدول    وظيفيال برضاهم عن مصاحل العمال " ج.ع.ع.إ "دفاع يف سبيل معرفة عالقة 
  :التايل

  

بالرضى الوظيفي للعمال حسب أصنافهم  "  ج.ع.ع.إ " لل عالقة النشاط النقايب):21(اجلدول 
  الوظيفية

  األصناف الوظيفية
  سلم الرضى

  ∑  مستخدم تأطري  مستخدم حتكم  مستخدم تطبيق  مستخدم تنفيذ
fi % fi % fi % fi % fi  %  

  7.46  17  7.32  3  7.5  3  2.98  2  11.25  9  رضى وظيفي شديد
  76.42  174  80.49  33  82.5  33  64.18  43  81.25  65  رضي وظيفي

  11.40  26      10  4  28.36  19  3.75  3  رضى وظيفي متوسط
  4.38  10  12.19  5      2.98  2  3.75  3  رضى  وظيفي قليل

  1.44  1          1.5  1      عدم الشعور بالرضى الوظيفي
∑  80  100  67  100  40  100  41  100  228  100  

  

  .االستماراتمن إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من : املصدر
  

من العمال يشعرون برضى وظيفي عندما تقوم نقابتـهم   % 95.18من اجلدول نالحظ أن نسبة 
  ).علما أن السلم هنا موضوعي نوعي (عنوية جبدية وقوة بالدفاع عن مصاحلهم املادية وامل

  .كلما ارتقينا يف السلم الوظيفي كلما زادت نسبة عدم الشعور برضى الوظيفي  كذلك نالحظ
بالـدفاع عـن     "ج.ع.ع.إ"إذن باإلمجال العمال سيشعرون برضى وظيفي عندما تقوم نقابتهم     

  .ستوى تعليمهم، سنهم وخربممصاحلهم، مهما اختلفت أصنافهم الوظيفية، م
  

  :بدافعية العمل للعمال   "ج.ع.ع.إ"عالقة النشاط النقايب : 2-12 

العمل للعمـال،  بدافعية   "ج.ع.ع.إ" نريد أن نوضح من خالل البيانات عالقة النشاط النقايب ل
ـ   -مبعىن عندما يقوم االحتاد بالدفاع عن مصاحلهم ا بينـا  فإذا كان هذا سيشعرهم برضى وظيفـي كم

  :األمرسيشعرهم بدافعية للعمل، ومن أجل توضيح ذلك نورد اجلدول التايلفهل هذا  -سابقا
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دافعی ة كب  یرة 
دافعی ة 
دافعی  ة متوس  طة
دافعیة قلیل  ة للعم  ل
لیس داف  ع نھائی  ا للعم  ل 

بدافعية العمل للعمال حسب أصنافهم   "ج.ع.ع.إ"  ـعالقة النشاط النقايب ل ):22(اجلدول
  الوظيفية

  

  األصناف الوظيفية
  سلم الدافعية

  ∑  أطريمستخدم ت  مستخدم حتكم  مستخدم تطبيق  مستخدم تنفيذ
fi % fi % fi % fi % fi  %  

  10.09  23  9.76  4  10  4  8.95  6  1125  9  دافعية كبرية
  72.81  166  85.36  35  77.5  31  52.24  35  81.25  65  دافعية

  15.8  36  4.88  2  12.5  5  37.31  25  5  4  دافعية متوسطة
  0.88  2          1.5  1  1.25  1  دافعية قليلة للعمل

  0.44  1              1.25  1  دافع ائيا للعمل  ليس
∑  80  100  67  100  40  100  41  100  228  100  

  

  .ترااممن إعداد الباحثة عل ضوء املعلومات املستقاة من االست :املصدر
  

  : التمثيل البياين التايلوللتبيان أكثر نقدم 
  

بدافعية العمل للعمال حسب أصنافهم   "ج.ع.ع.إ"  لعالقة النشاط النقايب لـ يبني: )15(الشكل
  الوظيفية

  
  
  
  
  

  .ترااممن إعداد الباحثة عل ضوء املعلومات املستقاة من االست :املصدر
  

من العمال يشعرون بدافعية للعمل عندما تقوم نقابتهم بالدفاع عن  %98.7نالحظ باإلمجال أن
  .واهم التعليمي،سنهم أو خربممصاحلهم،وذلك مهما اختلفت أصنافهم الوظيفية،مست
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  :لألداء البيداغوجي "ج.ع.ع.إ"رأي العمال يف مدى دافعية : 2-13

نريد أن نوضح من خالل هذه البيانات، هل النشاط النقايب لإلحتاد العام للعمال اجلزائريني يـؤثر  
  :التايل ذلك نورد اجلدول؟ ولنبني  على األداء البيداغوجي للعمال، حبيث يكون دافعا له

  

  لألداء البيداغوجي؟ "ج.ع.ع.إ"رأي العمال يف مدى دافعية  ):23(اجلدول
  

  األصناف الوظيفية         
  سلم الدافعية

  ∑  مستخدم تأطري  مستخدم حتكم  مستخدم تطبيق  مستخدم تنفيذ
fi % fi % fi % fi % fi  %  

  0.88  2  2.44  1      1.59  1      دافع كبرية جدا
  2.63  6      5  2  4.48  3  1.25  1  دافع

  7.46  17  4.88  2  5  2  7.46  5  10  8  دافع متوسطة
  7.02  16  4.88  2  2.5  1  13.43  9  5  4  دافع قليل 

  82.01  187  87.8  36  87.5  35  73.13  49  83.75  67  ليس دافع ائيا  
∑  80  100  67  100  40  100  41  100  228  100  

  .الستماراتمن إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من ا: املصدر
  : و لتقدمي صورة بيانية عن اجلدول نقدم الشكل التايل

  

  مدى دافعية  االحتاد العام للعمال اجلزائريني لألداء البيداغوجي  : )16(الشكل
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  .الستماراتلومات املستقاة من امن إعداد الباحثة على ضوء املع: املصدر

  

من العمال يعتربون أن االحتاد العام للعمال اجلزائريني لـيس   %82.1من قراءة ماسبق نالحظ أن 
  .دافع ائيا لألداء البيداغوجي 
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وباإلمجال كلما ارتقينا يف السلم الوظيفي، كلما اعترب العمال نقابتهم أا ليست دافع ألدائهـم  
   .البيداغوجي

  

   رأي العمال يف مدى عرقلة نقابتهم ألدائهم ): :2-14

 -كما بينا سابقا–إذا اعترب العمال االحتاد العام للعمال اجلزائريني ليس دافع لألدائهم البيداغوجي    
  فهل يعتربونه معرقال ؟

  

ومن أجل اإلجابة عن هذا السؤال نقدم اجلدول التايل الذي يوضح رأي العمال حبسب أصنافهم 
  :يفية يف مدى عرقلة نقابتهم ألدائهم الوظ

   رأي العمال حبسب أصنافهم الوظيفية يف مدى عرقلة نقابتهم ألدائهم ):24(اجلدول 
  األصناف الوظيفية       

  سلم الدافعية
  ∑  مستخدم تأطري  مستخدم حتكم  مستخدم تطبيق  مستخدم تنفيذ

fi % fi % fi % fi % fi  %  
  10.53  24  9.76  4  10  4      20  16  ل كبري جدامعرق

  29.38  67  31.71  13  35  14  16.42  11  36.25  29  معرقل
  6.14  14      2.5  1  10.45  7  7.5  6  معرقل متوسط

  15.35  35  9.76  4  12.5  5  25.37  17  11.25  9  معرقل قليل 
  38.6  88  48.78  20  40  16  47.76  32  25  20  ليس معرقل ائيا  

∑  80  100  67  100  40  100  41  100  228  100  
  .اترامر من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من االست:املصد

  

  :وللتوضيح أكثرنورد التمثيل البياين التايل
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  مدى عرقلة  االحتاد العام للعمال اجلزائريني لألداء البيداغوجي: )17(الشكل
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  .اترامر من إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من االست:املصد

  

من العمال يعتربون أن االحتاد العام للعمال اجلزائريني معرقل لألداء  %61.4نالحظ باإلمجال أن 
  .يعتربونه ليس معرقل ائيا %38.6البيداغوجي يف اجلامعة، باملقابل يوجد 

  
  

الذي استنتجنا من خالله أن االحتاد العام للعمال اجلزائريني لـيس   )23( اجلدول و بالرجوع إىل
الذي خلصنا منه أن االحتاد معرقل لألداء البيداغوجي بالنسـبة   )24(دافع لألداء البيداغوجي، واجلدول 

ن هذا األخرية العمال، إذن خنلص إىل أن األداء البيداغوجي للعمال تأثر بالنشاط النقايب لنقابتهم ، لتكو
  .معرقال لألول

  

  :تصور العمال لألداء اجلامعي دون نقابتهم: 2-15 

االحتـاد العـام   " كن أن يكون أداء اجلامعة يف غياب النقابة التمثيلية للعمال كيف ميمعرفة نريد 
  ".للعمال اجلزائريني

  

م الوظيفيـة  ومن أجل توضيح ذلك نقدم اجلدول التايل الذي يبني تصور العمال حسب أصنافه
  :ألداء اجلامعة يف غياب نقابتهم
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االحتاد العام للعمال اجلزائريني حبسب أصنافهم  ور العمال ألداء اجلامعة يف غيابتص):25( اجلدول
  الوظيفية

  

  األصناف الوظيفية 
  سلم الدافعية

  ∑  مستخدم تأطري  مستخدم حتكم  مستخدم تطبيق  مستخدم تنفيذ
Fi % fi % fi % fi % fi  %  

  1.31  3  4.88  2          1.25  1  أداء ممتاز 
  54.82  125  60.97  25  62.5  25  38.80  26  61.25  49  أداء جيد 

  31.56  72  26.83  11  37.5  15  37.31  25  26.25  21  أداء متوسط
  11.41  26  4.88  2      22.39  15  11.25  9  أداء ضعيف

  0.9  2  2.44  1      1.5  1      أداء ضعيف جدا 

∑  80  100  67  100    100  41  100  256  100  
  .االستماراتمن إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من : املصدر   
  

  :التمثيل البياين التايلوللتبيان أكثر نقدم 
   
حبسب أصنافهم االحتاد العام للعمال اجلزائريني  ور العمال ألداء اجلامعة يف غيابتص: )18(الشكل

  الوظيفية
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  .االستماراتمن إعداد الباحثة على ضوء املعلومات املستقاة من : املصدر
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من العمال يتصورن أن أداء اجلامعة سوف يكون جيد إذا غابت نقابتـهم،   %54.82نالحظ أن 
الـذين  " مستخدم تنفيـذ "الصنف الوظيفي  اليت متثل العمال من %61.23وما يلفت اإلنتباه هو النسبة 

يتصورون أن أداء اجلامعة سوف يكون جيد علما أن هذا الصنف الوظيفي هو الذي يعرف أكرب نسـبة  
  .اخنراط يف اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني

  

وفيما يلي سنقوم بعرض ألهم االستنتاجات اليت استخلصناها من حتليل نتائج اسـتمارات األسـاتذة   
  .  عمالوال

   استنتاجات عامة حول نتائج اإلستمارات: املبحث الرابع

من خالل النتائج احملصل عليها من االستمارات واليت قمنا بعرضها يف املبحث السابق ميكن تقدمي 
  :االستنتاجات التالية

  

  :ألساتذةاالستنتاجات املتعلقة با -1

عني على أربعة رتب مهنيـة أسـتاذ   أستاذ، موز 148كما سلف الذكر عينة البحث تتكون من    
مساعد، أستاذ مساعد مكلف بالدروس، أستاذ حماضر وأستاذ التعليم العايل، نسبة األساتذة املنخرطني يف 

نالحظ أا نسبة قليلة جـدا مقارنـة بنسـبة غـري      ،%27.03" الس الوطين ألساتذة التعليم العايل"
  . %72.97املنخرطني وهي 

  

" أسـتاذ مسـاعد  " الدراسة أن أكرب نسبة اخنراط كانت يف الرتبتني املهنيتني لقد بينت نتائج  -
  .،وتنخفض النسبة كلما ارتقينا يف اهلرم الوظيفي" أستاذ مساعد مكلف بالدروس"و

  

جنـد  " الس الوطين ألساتذة التعليم العايل" إذا حبثنا عن  العوامل املفسرة الخنراط األستاذة يف -
أستاذ مسـاعد مكلـف   " و" أستاذ مساعد" ي الذي دفع أساتذة الرتبتني املهنيتني أن العامل األساس

" أسـتاذ حماضـر  "،يف حني الرتبتني املهنيتني) احلصول على سكن(هو السبب االجتماعي" بالدروس
 هو الرغبة يف الدفاع عن املصاحل املادية واملعنوية الشخصية وللجماعة املهنية، و" أستاذ التعليم العايل"و

ما يلفت االنتباه أن العامل األساسي املكون لكل فكر نقايب املتمثل يف االقتناع بالنضال النقايب كانت 
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فماذا ينتظر من نقابيني ال يتمتعون بروح النضـال النقايب،وليسـوا متشـبعني     ،%7.14نسبته ضئيلة 
  بفكره؟ 

  

الـس  "ينخرطون  يف   و يبدو لنا من نتائج اإلستمارات أن السبب الذي جعل األساتذة ال  -
هو عدم اقتناعهم بأنه تنظيم يدافع عن املصاحل املادية واملعنوية جلماعتهم " الوطين ألساتذة التعليم العايل
الس الوطين ألساتذة التعلـيم  "فنستنتج أن نقابة األساتذة . %71.64: املهنية، فمثل نسبة كبرية بـ

 .وهذا رمبا يرجع إىل مواقفها مل تستطع أن تكسب ثقة األساتذة،" العايل
 

من أهم القضايا اليت تواجه أي فكر نقايب هو مدى استقاللية النقابة  عن أي وصـاية عليـا،    -
ومـن نتـائج   .سواء كانت اإلدارة أو الدولة، وتربز كمؤشر مهم يستعمل لتقييم أي تنظيم نقـايب 

منـهم   %66.89كان بالسـلب ف اإلستمارات يتبني أن رأي أساتذة منتوري يف استقاللية نقابتهم 
 . اعتربوا نقابتهم تابعة لإلدارة، والتقوم بواجهتها يف سبيل حتصيل مصاحلهم

فما قيمة وجود تنظيم نقايب ممثل لألساتذة، إذا مل يواجه اإلدارة أو الدولة  يف سبيل الدفاع عن مصـاحل  
  األساتذة املادية واملعنوية؟

  

ابيني باإلدارة، فكما هو معروف أن نشاط النقابيني يهدد ومن املواضيع حمل الصراع عالقة النق -
مصاحل اإلدارة وميثل خطرا عليهامن خالل قوة حجهم وتعبئتهم للقاعدة ،لذلك تقوم بعرقلتهم بأيـة  

 .طريقة
من النقابيني ال تتدخل اإلدارة يف نشاطهم النقايب والسؤال %100ويتبني من نتائج الدراسة امليدانية أن 

اذا ؟ فهل يرجع هذا أن نشاط النقابة ال يعارض مصاحل اإلدارة؟ أو أن النقابيني ال يتمتعون املطروح مل
  بقوة احلجة حىت ميثلوا خطر عليها؟

وباإلستناد على نتائج اإلستمارات املتعلقة باالستقاللية والتشبع بالروح النضـالية، جنـد أن هـذين    
  .التفسريين مقبولني

    

من األساتذة اعتربوا دفاع نقابتهم عن مصاحلهم  % 98.64بني أن حبسب نتائج الدراسة يت  -  
هو حتسني ظروف " الس الوطين ألساتذة التعليم العايل" ضعيف ، وأن أهم ما نتج عن النشاط النقايب ل

من األساتذة أن املكتسبات احملققة ال تتطلب اجلهـد الكـبري    %72.43،واعترب  %56.02العمل بنسبة 
  .إلدارةلتوافق عليه ا
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وهذا ما يدفعنا للتساؤل ما مدى رضى األساتذة عن نقابتهم؟ لقد بينت نتائج االستمارات  -  
  .من األساتذة غري راضيني عن نشاط نقابتهم  %83.78أن 

 

الس الوطين ألساتذة التعلـيم  " وما نشري إليه أن حبثنا يهدف لكشف اإلرتباط بني نشاط _   
  دافعية للعمل لدى األساتذة، ولقد وجدنا من خالل نتائج الرضى الوظيفي وال" العايل

  
  

الدراسة أنه إذا ما قامت النقابة بالدفاع اجلدي عن مصاحل األساتذة فهذا األمر يشعرهم برضـى  
  .وظيفي ويدفعهم للعمل بالنسبة جلميع الرتب املهنية

  

لنقـايب للمجلـس   و من أهداف موضوعنا أيضا اكتشاف االرتباط املوجود بني  النشاط ا -  
الوطين ألساتذة التعليم العايل واألداء البيداغوجي لألساتذة ، فإن كانت هناك عالقة تربطهمـا مـا   

  طبيعتها؟
  

من األساتذة اعتربوا نقابتهم ليست دافـع ائيـا لـألداء     %97.97يبدو من نتائج االستمارات أن 
منهم مل يتأثر  %35.81 له ، يف حني  منهم اعتربوها معرقال %64.19البيداغوجي، يف املقابل هناك 
،حيث بينت الدراسة امليدانية أـم  "الس الوطين ألساتذة التعليم العايل"أدائهم البيداغوجي بنشاط
أسـتاذ  " أما أساتذة الرتبتني املهنيتني ".وأستاذ حماضر" أستاذ التعليم العايل" أساتذة الرتبتني املهنيتني 

  .تأثر أدائهم بنشاط نقابتهم لتكون معرقال له" ف بالدروسوأستاذ حماضر مكل" "مساعد
  

من املعطيات السابقة نستنتج أن أساتذة الرتبتني املهنيتني األكثر إخنراطا يف الس الوطين ألساتذة 
التعليم العايل وألسباب إجتماعية، هم الذين تأثر أدائهم بنشاط نقابتهم ،فهل يرجع هـذا ألـا مل   

أهدافهم، ومل تشبع حاجتهم من االخنراط فيها ، وبالتايل حتطمت أماهلم يف احلصول تستطع أن حتقق 
. خنلص أن هناك عالقة بني األداء الوظيفي لألستاذ و الوضعية اإلجتماعية اليت يعيش فيها.على سكن

فكيف ميكن ألستاذ جامعي مهما كانت مرتبته املهنية أو مستواه العلمي أن يقوم بوظيفته السـامية  
  دون أن تتوفر له الظروف األساسية والبسيطة لذلك ؟      
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  :االستنتاجات املتعلقة بالعمال-2

مسـتخدم  : عامل، موزعني على أربعة أصناف وظيفيـة  228كما مت الذكر عينة البحث تضم 
  .تنفيذ، مستخدم تطبيق، مستخدم حتكم ومستخدم تأطري

، باملقابـل نسـبة غـري    %46.93 عمـال اجلزائـريني  نسبة العمال املنخـرطني يف اإلحتـاد العـام لل   
، فقد بينت نتائج البحث أن أكرب نسب إخنراط كانت يف الصنفني )ومها متقاربتني( %53.07املنخرطني

  .الوظيفيني مستخدم تنفيذ وتطبيق، والحظنا أا تنخفض كلما اجتهنا صعودا حنو قمة اهلرم الوظيفي
  

رئيسيني الخنراط العمال يف االحتاد العـام للعمـال    عاملني بينت نتائج اإلستمارات أن هناك -  
،و الرغبة يف املشاركة يف السلطة  %39.13متقاربتني، ومها احلصول على السكن بـ  اجلزائريني بنسبتني

، فالعامل األول ليس بالسبب الغريب ، أما الثاين فنوعزه إىل قضية املال، فكما هو معلـوم  %31.72بـ 
" االحتاد العام للعمال اجلزائـريني " نة املسيطر واملتحكم يف جلنة الشؤون االجتماعية هو يف جامعة قسنطي

  .وهذا ما دفع العمال لالخنراط فيه
  

الـذي جعـل العمـال ال     -باإلستناد على نتائج الدراسة امليدانية-يف حني العامل الرئيسي  -  
تناعهم بأنه تنظيم يدافع عن مصاحلهم بنسـبة  هو عدم اق" االحتاد العام للعمال اجلزائريني"ينخرطون يف 

،فتنظيمهم النقايب مل يستطع أن يكسب ثقة العمال، بالرغم من أن هذه القضية أهم مبدأ يقوم  53.98%
  عليه أي تنظيم نقايب وأساس  الفكر النضايل النقايب، فماذا ينتظر من تنظيم أهم مبدأ قائم عليه غائب؟

  

أي وصاية عليا قضية جوهرية يف الفكر النقايب، فكـان رأي عمـال   إن استقاللية النقابة عن -  
  .%84.21جامعة منتوري قسنطينة يف نقابتهم أا غري مستقلة وذلك بنسبة 

  

وكما هو معلوم أن نشاط النقابيني يهدد مصاحل  اإلدارة وميثل خطر عليها، فهذه األخرية تعمل  -  
وقد بينت نتـائج  .فعالقة اإلدارة بنشاط النقابيني مسألة مهمةعلى عرقلتهم وحتاولة التأثري على نشاطهم، 

من النقابيني يف اإلحتاد اعتربوا اإلدارة ال تتدخل يف نشاطهم ولكن هذا أمـر غـري    %90.95البحث أن 
منطقي إذا ما رجعنا إىل الفكر النقايب، فكلما تعارضت املصاحل وجد الصراع، لكن لو ربطنا بني نتـائج  

استقاللية نقابتهم  وهذه النتيجة األخرية نستنتج أنه ال يوجد تعارض، فهم  يعتربوا غري  رأي العمال يف
مستقلة عن اإلدارة، فلماذا تقوم هذه األخرية بالتدخل يف نشاط النقابيني إذا كانوا ال ميثلون أي خطـر  

  .عليها
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دافع  عنهم بضعف ، من العمال  اعتربوا أن نقابتهم ت %85.96أوضحت نتائج اإلستمارات أن -  
و  %41.98هو حتسني ظروف العمال بـ " اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني"و أن أهم ما نتج عن نشاط 

من العمال أن املكتسبات احملققة مـن   % 50، كما أعترب %30.09فرض شخصية العامل أما اإلدارة بـ
  .ه اإلدارةخالل نشاط النقايب لنقابتهم ال تتطلب اجلهد الكبري لتوافق علي

  

منهم غري راضـيني    %69.74مما سبق كيف سيكون رضى العمال عن نقابتهم؟لقد وجدنا أن  -  
، و تبني من النتائج احملصل عليها أنه كلما ارتقينا يف السلم الـوظيفي، كلمـا   " ج.ع.ع.ا"عن نشاط 

  .ارتفعت نسبة عدم الرضى عنه
  

والرضـى  " االحتاد العام للعمال اجلزائـريني "إن حبثنا يرمي كذلك لكشف  العالقة بني نشاط -  
منـهم   %95.18الوظيفي الوظيفي للعمال املمثل هلم ، كذلك بينه وبني دافعيتهم للعمل، فوجـدنا أن  

منهم يدفعهم هذا األمر للعمل بدافعيـة   %98.7يشعرون برضى وظيفي إذا ما قام بالدفاع عنهم، وكذا 
  .أكرب

  

و األداء " االحتاد العـام للعمـال اجلزائـريني   "لعالقة بني نشاط ا إيضاحمن أهداف حبثنا أيضا  -  
االحتاد العـام  "من العمال اعتربوا نشاط  % 82.1البيداغوجي للعمال ،فقد بينت نتائج األستمارات أن

اعتربوه ليس  %38.6منهم اعتربوه معرقال له، يف حني  %61.4ليس دافع ائيا له، و " لعمال اجلزائريني
معرقل لألداء البيداغوجي، مبعىن أن نشاط نقابتهم مل يؤثر عليهم، وال يوجد صنف وظيفي دافع وليس 

  .حمدد مل يتأثر أدائه
  

االحتـاد العـام للعمـال    " ولقد اعترب العمال أن نشاط اجلامعة سوف يكون جيد إذا غاب -  
  .  %54.82عن الساحة النقابية وذلك بـ " اجلزائريني
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  ةــامتـاخل

نتائج البحث مكنتنا من معرفة تطور خمتلف مراحل اإلنسان، واكتشفنا أن عالقة العمل بني      
عرض قوة العمل والطلب عليها شهدت تغريات عرب األحقاب التارخية من مرحلة الرق إىل املرحلة الـيت  

األسبوع إىل أن  ساعة يف اليوم  وستة أيام يف 18كان فيها العمال الرجال النساء واألطفال يعملون تقريبا 
  .ساعة يف األسبوع  35أصبحت حوايل 

كما بينت لنا الدراسة أن النقابات العمالية ظهرت يف العامل مع انتشار الصناعات وبلوغ الثـورة  
الصناعية أوجها، إذ طهرت أوىل التجمعات والتنظيمات العمالية النقابية للعاملني يف أعوام العقـد األول  

مث  ةمن عشر يف إجنلترا منطلق الثورة الصناعية، يف جمتمع الصناعة اليدوية وامليكانيكيوالثاين من القرن الثا
  .يف الصناعات النصف آلية، لتتوسع فيما بعد يف أوربا والعامل

أما نقابات قطاع التعليم العايل يف العامل حديثة الوجود مقارنة بالقطاع الصناعي، فتعترب النقابات 
  .والفرنسية الرائدتان وأثبتتا قومايف اجلامعات األمريكية 

وعندما حبثنا عن النقابة العمالية يف اجلزائر وجدنا أن ظهورها ارتبط بانتشار التصـنيع فيهـا ـ    
كباقي البلدان املستعمرة ـ ففرنسا أنشأت قاعدة صناعية ضعيفة يف اجلزائر مكملة لصناعتها، حيـث مت   

  .، وهي نقابة خاصة بعمال املطبعة1880ام إنشاء النقابة األوىل يف مدينة قسنطينة ع

فترة : إن تطور احلركة النقابية العمالية يف اجلزائر مر بالعديد من املراحل ميكن تقسيمها إىل اثنتني
  .             االستعمار الفرنسي وبعد احلصول على االستقالل الوطين

أن ينخرطـوا يف فـروع النقابـات    فخالل فترة االستعمار، كان لزاما على العمال اجلزائريني   
الفرنسية،  وبعد نضاهلم حققوا االستقاللية النقابية، ومتكنوا من إنشاء نقابات وطنية تدافع عن مصـاحل  

  .العمال اجلزائريني املادية واملعنوية

فكانت ثورة نوفمرب القطيعة التارخيية، ذلك أن جبهة التحرير الوطين كانت وراء تأسيس االحتاد   
، ويف خضم ثورة التحرير تأسس االحتاد العـام للعمـال   1958نوفمرب  24للعمال اجلزائريني، ففي  العام
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اجلزائريني، الذي جاء كإستراتيجية ثورية، للتنظيم والتعبئة اجلماهرية، فتالمحت كفاحات احلركة النقابية  
 .اجلزائرية واحلركة الوطنية يف سبيل حتقيق االستقالل الوطين

  

قالل مرت احلركة النقابية العمالية يف اجلزائر مبرحلتني حامستني، األوىل خالل األحادية وبعد االست
احلزبية، ويف الفترة املبكرة من االستقالل واجهت اجلزائر صعوبات واختالالت  يف النضال االقتصـادي  

كزية والتخطيط العلمية كمنهج، حتمية أدت إىل ظهور الدولة املر ةوالسياسي حيث مت اختيار االشتراكي
املركزي،  كذلك األحادية احلزبية والنقابية، أين سيطر االحتاد العام للعمال اجلزائريني علـى السـاحة   

الذي أقر بالتعددية احلزبية والنقابية، فتشكلت جمموعة من النقابـات   1989النقابية، والثانية بعد دستور 
 .اجلزائرينياملستقلة اليت تنشط إىل جانب االحتاد العام للعمال 

  

ولكن اإلشكال الذي وقعت فيه هذه النقابات املستقلة هو احلصول على االعتماد واالعتراف ا    
من طرف الدولة، فعلى الرغم من أن القانون يسمح هلا بالتشكل والنشاط، اجلهة الوصية ال تعترف ـا  

 .كشريك اجتماعي، فتبقى تنشط يف الفراغ
  

ستوى اجلامعة اجلزائرية حديثة الوجود، وقد مرت بعدة مراحل حبسـب  أما احلركة النقابة على م
التغريات السياسية، فخالل فترة احلزب الواحد وجد تنظيم نقايب وحيد ميثل األساتذة والعمال على حـد  

  ".االحتاد العام للعمال اجلزائريني" السواء أال وهو 
  

ون عدد من التنظيمات النقابية منها ما ميثل وبعد تعديل الدستور الذي يقر بالتعددية النقابية، تك
" الس الوطين ألساتذة التعليم العـايل " األساتذة  وأخرى ما ميثل العمال إىل جانب االحتاد، فتم إنشاء 

نشا اإلحتاد العام للعمال اجلزائـريني نقابـة متثـل    ،كنقابة مستقلة تدافع عن مصاحل األساتذة ،ومؤخرا أ
  ".بة الوطنية لألساتذة اجلامعينيالنقا"اجلامعيني وهي 

  

ومن التنظيمات النقابية اليت تكونت أيضا واملمثلة للعمال على  مستوى اجلامعة اجلزائريـة هـي      
باإلضـافة  "  اجلبهة الوطنية لإلنقـاذ " النقابة اإلسالمية للعمال، اليت احنلت مع احنالل احلزب السياسي 

، اليت ال تزال تنشط علـى مسـتوى   "ستخدمي الوظيف العموميالنقابة الوطنية املستقلة مل" كذلك إىل 
  . اجلامعات اجلزائرية، لكن دون اعتراف من الدولة وهي ال تزال تناضل من اجل ذلك
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وعلى اعتبار اجلامعة  ختتلف عن باقي املنظمات فإنتاجها يتمثل يف الرأس املال البشري املكـون  
ن اجلودة يف إنتاجها من جهة وختفيض التكاليف من جهـة  واملؤهل للدخول لعامل الشغل، فهي تبحث ع

أخرى ، ويف سبيل ذلك تسعى لتحسني أداء الناشطني واملتدخلني يف العملية التعليمية، لكـون األسـتاذ   
جوهر الفعل البيداغوجي والعمال هم املؤطرون له، سعينا من خالل حبثنا الكتشاف العالقة املوجودة بني 

  .   ساتذة والعمال يف اجلامعة واألداء البيداغوجي احلركة النقابية لأل
  

دف من خالل حبثنا امليداين كما بينا سابقا الكتشاف االرتباط املوجود بني  احلركـة النقابيـة       
واألداء البيـداغوجي يف  " اإلحتاد العام للعمال اجلزائـريني  "و" للمجلس الوطين ألساتذة التعليم العايل "

  .ساتذة والعمال لكوم الناشطني يف العملية التعليميةجامعة قسنطينة لأل
أستاذا موزعني  148فردا، منهم  376معرفة ذلك جلأنا لتوزيع استمارة على عينة مكونة من  ويف سبيل

  .عامال موزعني على أربعة أصناف وظيفية 228على أربعة رتب مهنية، و 
      

فهم إما منخرطني يف الس الوطين لألساتذة التعلـيم   بالنسبة لألساتذة الذين مشلتهم عينة حبثنا    
العايل أو غري خمرطني يف أي تنظيم آخر، كذلك العمال فهم إما غري منخرطني يف أي تنظـيم، أو أـم   

النقابة الوطنية املستقلة ملستخدمي الوظيـف  " وفيما خيص". االحتاد العام للعمال اجلزائريني" منخرطني يف
مل تشملهم عينة حبثنا ومل ندرس تأثريمها علـى األداء  "  ابة الوطنية لألساتذة اجلامعينيالنق" و" العمومي

  .البيداغوجي للعمال واألساتذة يف جامعة قسنطينة
وقد مكنتنا الدراسة امليدانية اليت قمنا ا يف جامعة قسنطينة، من التوصل إىل مجلة مـن النتـائج      

  :ميكن إجياز بعضها فيما يلي
  

االخنراط يف التنظيمني النقابيني، املمثلتني لألساتذة والعمال، تتزايد كلما اقتربنا من قاعدة اهلرم نسبة   -
 .الوظيفي، وتنخفض كلما ارتقينا فيه

  

إن العوامل املفسرة الخنراط األساتذة يف نقابتهم، يرجع أساسا بالنسبة إىل السبب االجتماعي وهو   -
علما "  أستاذ مساعد وأستاذ مساعد مكلف بالدروس" ملهنيتني احلصول على سكن بالنسبة الرتبتني ا

 .أن هذين الرتبتني مها األكثر اخنراطا يف الس الوطين ألساتذة التعليم العايل
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أما بالنسبة للعمال السبب الرئيسي الخنراطهم يعود إىل رغبتهم يف املشاركة   يف السلطة ذلـك لـو   
هو املسيطر على الشؤون االجتماعيـة يف  " اد العام للعمال اجلزائرينياالحت" تعمقنا يف األمر لوجدنا أن 

  .جامعة منتوري قسنطينة، وهلذا أراد العمال االخنراط فيه
 

أما بالرجوع إىل األسباب اليت جعلت األساتذة والعمال على حد سواء حيجمون عن االخنراط يف  -
قناعة ما، وأما يدافعان عن مصاحل األساتذة التنظيمني النقابيني السابقني، يرجع أساسا إىل غياب ال

 .والعمال
 

إن رأي األستاذة والعمال يف نقابتهما، هو أما ال تدافعان عل حد السواء جبديـة وقـوة عـن     -
مصاحلهما، وأن  نقابتهما غري مستقلة فعال عن اجلهة الوصية، باإلضافة إىل أنه جل ما حققتـه مـن   

إلدارة، وال تتطلب اجلهد الكبري لتوافق عليه، وهي أساسا تتمثل يف مكتسبات ال تتعارض مع مصلحة ا
 .حتسني ظروف العمل

 

إن األساتذة والعمال غري راضني عن نقابتهم، وهذا راجع ألن هـاتني األخريتـني مل تسـتطيعا     -
 .كسب ثقة ممثليها

 

رضى الـوظيفي ،  لقد اثبت نتائج البحث عن وجود عالقة بني أداء احلركة النقابية والدافعية وال -
ذلك أنه كلما دافعت النقابتني على حد السواء على مصاحل ممثليها، كلما أثر ذلك باإلجيـاب علـى   

 .رضاهم الوظيفي ودافعتهم
  

 

من خالل دراستنا امليدانية، اكتشفنا طبيعة االرتباط بني احلركة النقابية على مسـتوى اجلامعـة    -
وأسـتاذ  " " أستاذ مساعد "إن أداء الرتبتني املهنيتني. ساتذةاجلزائرية واألداء البيداغوجي للعمال واأل

تأثر بنشاط الس الوطين ألساتذة التعليم العايل لتصبح حركته النقابيـة معـرقال   "مكلف بالدروس 
ألدائهم البيداغوجي، مع العلم أن هاتني الرتبتني املهنيتني كان السبب الرئيسي الخنراطهم يف النقابة هو 

 .سكن احلصول على
  

فلم يتأثر أدائهما باإلمجـال  " أستاذ التعليم العايل" و " أستاذ حماضر"أما  أداء الرتبتني املهنتني      
بنشاط احلركة النقابية، مبعىن أنه كلما نزلنا إىل قاعدة اهلرم الوظيفي لألساتذة كلما تأثر أداء األسـتاذ  

  .بنشاط احلركة النقابية
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فقد تأثر باإلمجال بالنشاط النقايب لإلحتاد العام للعمال اجلزائريني ليصبح  أما بالنسبة ألداء العمال  
هذا األخري معرقال له، وتوجد نسبة صغرية من العمال مل يتأثر أدائهم بنشاط نقابتهم وال يوجد صنف 

  .وظيفي حمدد
  

-2007اجلامعيـة   إن النتائج املتحصل عليها من دراستنا امليدانية متعلقة بفترة زمنية، وهي السنة    

،وقد مت إنشاء فرع نقايب تابع لإلحتاد العام للعمال اجلزائريني، بعد إجنازنا لبحثنا يقوم بتمثيـل   2008
، فيا ترى كيف سيكون رأي األسـاتذة يف هـذه   "النقابة الوطنية لألساتذة اجلامعيني "األساتذة وهو 

الس الـوطين ألسـاتذة   "ليت ستجمعها مع النقابة اجلديدة؟ وماذا ستحقق هلم؟ وما طبيعة العالقة ا
  ؟" التعليم العايل

  

كمـا  .إن هذا املوضوع مل يغط بالدراسة نظرا حلداثته ولكون النقابات يف اجلامعة حديثة أيضـا 
أكدنا أن هناك صعوبات مبدئيا نعرفها تكمن يف أدوات القياس، كما وضحنا منذ البدايـة أن هـذا   

  .وبات منهجية، متعلقة مبدى مصداقية النتائج وإمكانية تعميمهاالنوع من املواضيع تواجهه صع
  

إذا كان هذا البحث املتواضع قد مكننا من استنتاج جمموعة من املؤشرات هلا أمهية كبرية يف معرفة 
مدى ارتباط النشاط النقايب باألداء البيداغوجي، وبالرغم من الدرجة العلمية الـيت حرصـنا علـى    

أن نطمح أن هذه النتائج ميكن تعميمها على اجلامعة اجلزائرية، لكنها نتائج نقـدر  احترامها، ال ميكن 
  .     بأا تضع املعامل للخوض يف هذا النوع من البحوث الذي نأمل أن نعمقه يف مرحلة الدكتوراه
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  ،تحیة طیبة وبعد
نتشرف بوضع استبیان في إطار تحضیر لرسالة الماجستیر تحت 

  :عنوان
  

الحركة النقابیة العمالیة دافع أو معرقل لألداء البیداغوجي 
  في الجامعة الجزائریة

  - دراسة حالة جامعة منتوري قسنطینة -
  

  انـــــــــي حنـبـیـطــــــــــش: المعدة من طرف الباحثة
  كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر 

  جامعة منتوري قسنطینة               
ھذا االستبیان یندرج ضمن الجزء التطبیقي للرسالة، وھو من 
صمیم البحث العلمي البحت، مع ضمان السریة الكاملة للمعلومات التي 

  .تتكرمون بھا
كوین إطارتنا التي ھي بدورھا واثقا من أنكم ستساھمون في ت

  .ستتحمل مستقبال مھمة التعلیم والتدریب
  .مع تحیاتي الخالصة

  
  عبد الكریم بن اعراب

  تعلیم العاليالأستاذ 
 مدیر مخبر االقتصاد وإدارة األعمال
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  )أجب عن السؤال الذي يخصك( بيانات شخصية: المحور األول
  .أنثى  ذكر    : الجنس .1
 ] 20  ،  ]20،29[ ، ]30،39 [،    ]40،49 [ ]50،59أقل من :العمر .2
أستاذ مساعد مكلف  أستاذ محاضر ، أستاذ تعليم عالي ،  : أستاذ المهنة .3

 معاون للتعليم العالي ، معيد ،  أستاذ مساعد،  بالدروس، 
        . يذمستخدم تنف مستخدم تطبيق،مستخدم تحكم ، مستخدم تأطير ، : المهنة عامل .4
 ................................................................................ :أخر شهادة علمية متحصل عليها .5
   سنة ، 30إلى  20من ،  ةسن 19إلى 10من  ،سنوات 10أقل من  :الخبرة المهنية .6

                     سنوات  30أكثر من 
 .ال     نعم     م نقابي؟ إلى تنظي منخرطهل أنت  .7
  إلى تنظيم نقابي هل هو؟ منخرطإذا كنت . -8

     CNES   ،    SNAPAP   ،    UGTA   ،      تنظيم آخر  
  ..................................................................................................  إذا كانت إجابتك تنظيم آخر أذكره -9

  .................................................................................................................رتبتك في التنظيم -10
  ............................................................................................................................اإلنخراط مدة -11
  )يمكنك اختيار أكثر من إجابة (: إليه هو انخراطك هل سبب  -12
الحصول على سكن ، ، الحصول على ترقية  من   الحصول على منافع مادية ،
 ،  أجل المشاركة في السلطة،  رغبتك في الدفاع عن مصالح فئتك  القناعة الشخصية

  . لتكون نقابي
  )يمكنك اختيار أكثر من إجابة ( .إلى تنظيم نقابي ألنك خرطتنلم   -13
ليس لديك قناعة شخصية لتكون نقابي  ،اقتناعك بأنه تنظيم  ملكثرة انشغاالتك ، عد

 ،يدافع عن مصالح العمال انضمامك إليه تتأتى منال توجد مصلحة شخصية.   

  الحركة النقابية العماليةدور : المحور الثاني
على هذا السؤال  أجب( ابة في الجامعة بالنسبة لألساتذة خاضعة لسلطة اإلدارة والدولة؟هل النق – 14

   )إذا كنت أستاذا
     ، نعم    ،ال  بدون إجابة 

   )عامالعلى هذا السؤال إذا كنت  أجب(هل نقابة العمال في الجامعة خاضعة لسلطة اإلدارة والدولة؟ – 15
         ، نعم  ،ال ابةبدون إج  
  ) أجب عليه إذا كنت منخرطا في تنظيم نقابي( أثناء ممارستك لنشاطك النقابي تقوم اإلدارة-16

 ، بعرقلتك بشدة ، بعرقلتك ، ال تتدخل في نشاطك ، تساندكتتعاون معك.  
  )أجب عليه إذا كنت عامال (ية تقوم بالدفاع عن مصالح العمال بـالنقابة العمال-17
 ، بقوة شديدةوة ، بق ، متوسطة ، بضعف ، بضعف شديد ال تدافع نهائيا عن مصالح

  .العمال
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 )أستاذاأجب عليه إذا كنت  ( :نقابة األساتذة تقوم بالدفاع عن مصالح األساتذة بـ -18
 ، بقوة شديدة ، بقوة ، متوسطة ، بضعف ، بضعف شديد ال تدافع نهائيا عن مصالح

 .العمال
  )يمكنك اختيار أكثر من إجابة (نقابي في الجامعة ؟عن النشاط ال نتجماذا - -19
 ،تحسين األجور ، تحسين ظروف العمل إجتماعيةتحقيق مكاسب  ، المشاركة في

  .بدون جدوى،  فرض شخصية العامل أمام اإلدارة، السلطة 
  .........................................................................................إذا كانت إجابتك مكاسب إجتماعية أذكرها    

............................................................................................................................................................................  

  )يمكنك اختيار أكثر من إجابة (قمتم بالمطالبة بها؟ الممثلة لك، مكتسبات تكنقابهل حققت  -20
 ، كلها ، حققت األساسي منها فقط ، حققت الثانوي منها فقط حققت الذي يتماشى

حققت الذي لم يتطلب الجهد الكبير لكي توافق عليه مع مصلحة األعضاء المنتسبين فيها ، 
  .لم تحقق منها شيئااإلدارة ، 

  ؟ الفئة الممثلة لهاحها الشخصية قبل مصالح تضع مصال نقابتكهل  -21
     ،  دائما    ، أحيانا    ال تقوم بذلك نهائيا.  

خالل فترة عملك بالجامعة، هل المصالح التي تدافع عنها النقابة العمالية وتضعها  -22
 المنخرطين أساسا؟كأولوية، هي مصلحة 

     ،  دائما  ، أحيانا    ال تقوم بذلك نهائيا.  
  في الجامعة؟الممثلة لك هل أنت راض عن النشاط النقابي التي تقوم به النقابة  -23
 ، رضا شديد ، راضي ، رضى متوسط يال ، لق يراضغير راض نهائيا.  

بالدفاع عن مصالحك، هل هذا يؤدي إلى شعورك الممثلة لك عندما تقوم النقابة  -24
  الوظيفي؟ ىبالرض

وظيفي شديد  ىرض ،ى وظيفيرض ، متوسط ، وظيفي  رضى شعور قليل
   بالرضى الوظيفي عدم الشعور. ى الوظيفيبالرض

  
  .ألداء البيداغوجيواالحركة النقابية العمالية : المحور الثالث

  ما رأيك في الخدمات المتوفرة على مستوى جامعة منتوري؟ -25
    ، ممتازة   ، جيدة    ، متوسطة   ، سيئة   سيئة جدا.  
 في الجامعة هل تشعر بالرضا الوظيفي؟ ضمن عملك -26
وظيفي شديد ،  ىرض  وظيفي ،  ىرض  وظيفي متوسط ، ىرض  ىرض 

  .الوظيفيى عدم الرض  وظيفي قليل، 
يمكنك اختيار أكثر (ما هو العامل الذي يؤثر على أدائك في العمل ويعتبر الحافز األكبر لك؟ -27

  )من إجابة 
 ، األجر المرتفع  الجيدة ، ظروف العمل ، العالقات اإلنسانية مع العمالء واإلدارة  
أخرى.  

  ....................................................................................................................... إذا كانت إجابتك أخرى أذكرها

...................................................................................................................................................................................  
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 إذا قامت النقابة العمالية بالدفاع عن مصالحك هل هذا يدفعك للعمل؟ -28
فعية كبيرة جدا ،ابد    ، بدافعية    ، بدافعية متوسطة    ، بدافعية قليلة    ال

  .يدفعك للعمل نهائيا
 ) أجب عليه إذا كنت عامال( البيداغوجي في الجامعة؟هل نقابة العمال دافع لألداء  -29
 ، دافع كبير جدا ، دافع  ، دافع متوسط   ، دافع قليل  ليس دافع نهائيا. 

  )إذا كنت أستاذا أجب عليه(البيداغوجي في الجامعة؟  دافع لألداء هل نقابة األساتذة -30
 ، دافع كبير جدا ، دافع  ، دافع متوسط   ، دافع قليل  ليس دافع نهائيا.  

  )أجب عليه إذا كنت عامال(معرقل لألداء البيداغوجي في الجامعة؟ هل نقابة العمال -31
 ، معرقل كبير جدا ، معرقل ، معرقل متوسط  ،معرقل قليلليس معرقل نهائيا.   

  )أستاذاأجب عليه إذا كنت (معرقل لألداء البيداغوجي في الجامعة؟ ساتذةهل نقابة األ -32
 ، معرقل كبير جدا ، معرقل  ، معرقل متوسط ،معرقل قليلليس معرقل نهائيا.   

  كيف يمكنكم تصور أداء الجامعة دون نقابة ال للعمال وال لألساتذة؟  -33
  ، أداء ممتاز ، أداء جيد ، أداء متوسطيف ، أداء ضعأداء ضعيف جدا.  
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 امللخـص

يوجد يف العامل جتمعات للعمال، أخرى للطلبة وأيضا ألرباب العمل، من أجل الدفاع عن 
.املصاحل املادية أو املعنوية ألعضائها  

اع عن فالنقابة العمالية جتمع اختياري منظم للعمال، من أجل التمثيل، محاية احلقوق والدف
املصاحل املادية أو املعنوية ألحد أعضائها، البعض منهم أو كانت مشتركة بينهم، باإلضافة للمسامهة يف 

.اختاذ القرارات املتعلقة م وبتنظيم عملهم، وفقا لسياسة معينة مبنية على إطار مرجعي حمدد  

احلقوق والدفاع عن فالنقابة العمالية جتمع اختياري منظم للعمال، من أجل التمثيل، محاية 
املصاحل املادية أو املعنوية ألحد أعضائها، البعض منهم أو كانت مشتركة بينهم، باإلضافة للمسامهة يف 

.اختاذ القرارات املتعلقة م وبتنظيم عملهم، وفقا لسياسة معينة مبنية على إطار مرجعي حمدد  

أن هذه األخرية نتج عنها تغري يف  فقد ظهرت النقابات العمالية بظهور الثورة الصناعية ، ذلك
أساليب اإلنتاج، فأصبح هناك توجه للعمل اجلماعي، فقد برزت أوىل التنظيمات النقابية يف اجنلترا يف 

.العقد األول من القرن الثامن عشر، مث انتشرت يف كافة أوروبا والعامل  

تشار الورشات الصناعية، أما يف اجلزائر كباقي البلدان املستعمر، ظهرت النقابات ا مع ان
واملتتبع هلا فإن نضوجها وتبلور نشاطها يتطابق مع تاريخ االحتاد العام للعمال اجلزائريني، وهي االنطالقة 

.احلقيقية والقوية للحركة النقابية اجلزائرية اليت تطالب وتدافع عن حقوق العمال اجلزائريني  

ل اجلزائريني املسيطر على الساحة النقابية يف وبعد االستقالل الوطين ظل االحتاد العام للعما
،الذي نص على التعددية احلزبية وكذلك التعددية النقابية، فظهرت عدة   1989اجلزائر، وبصدور دستور 

.نقابات وطنية مستقلة إىل جانب االحتاد العام للعمال اجلزائريني  

فهي حديثة الظهور، ففي ظل احلزب  أما بالنسبة للحركة النقابية العمالية يف اجلامعة اجلزائرية
، وبعد " االحتاد العام للعمال اجلزائريني"الواحد كانت النقابة الوحيدة املمثلة للعمال واألساتذة هي 

النقابة "، "النقابة اإلسالمية للعمال"التعددية النقابية ظهرت جمموعة من التنظيمات إىل جانب االحتاد منها 
الس الوطين ألساتذة التعليم "وأخرى ممثلة لألساتذة منها " الوظيف العمومي الوطنية املستقلة ملستخدمي

". والنقابة الوطنية لألساتذة اجلامعيني" العايل  
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إن هلذا املوضوع أمهية كبرية يف سياق املوارد البشرية، ويف سياق اقتصاد العمل دف من 
مالية وأداء املوارد البشرية فأخذنا اجلامعة خالله إىل كشف االرتباط املوجود بني نشاط النقابات الع

هل احلركة النقابية :         اجلزائرية كعينة عن خمتلف املنظمات، وهذا ما دفعنا إىل طرح التساؤل التايل
 للعمال واألساتذة يف اجلامعة اجلزائرية دافع أو معرقل لألداء البيداغوجي؟

ضوعنا عرب مخسة فصول، أربعة منها نظرية ويف سبيل اإلجابة عن هذا التساؤل تناولنا مو
واخلامس تطبيقي، فتطرقنا يف الفصل األول إىل احلركة النقابية العمالية يف الفكر اإلنساين، ويف الفصل 

الثاين تعرضنا من خالله إىل تطور التشغيل واحلركة النقابية العمالية يف اجلزائر، ويف الثالث تناولنا 
النقابية على مستوى اجلامعة اجلزائرية، أما يف الفصل الرابع تناولنا أثر بالتخصص خمتلف التنظيمات 

.احلركة النقابية للعمال واألساتذة على األداء البيداغوجي  

يف دراستنا التطبيقية أردنا كشف االرتباط املوجود بني نشاط احلركة النقابية للعمال واألساتذة 
 148نا يف سبيل ذلك إىل االستمارة، فعينة حبثنا تتكون من يف جامعة منتوري واألداء البيداغوجي، وجلأ

عامل ومن خالل حتليلنا لالستمارات، توصلنا إىل جمموعة من النتائج املتعلقة بطبيعة العالقة  228أستاذ و 
.اليت تربط احلركة النقابية للعمال واألساتذة يف اجلامعة واألداء البيداغوجي  

:الكلمات املفتاحية  

لعمالية، النقابة العمالية يف اجلزائر، نقابة العمال واألساتذة يف اجلامعة اجلزائرية تقومي النقابة ا
.           األداء البيداغوجي، عالقة احلركة النقابية لألساتذة و العمال باألداء البيداغوجي  
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Résumé 

Il existe dans le monde, des syndicats des travailleurs, des étudiants  des 

hommes d’affaires et dont le rôle sont de défendre leurs intérêts. 

Le syndicat des travailleurs est une association organisée, qui défend les droits 

et les intérêts d’un membre, d’un groupe ou de l’ensemble des travailleurs. De plus il 

participe a la prise de décisions relatives a l’organisation du travail, en fonction d’une 

politique déterminée et s’inscrivant dans un cadre donné. 

Les syndicats des travailleurs sont nés avec l’essor de la révolution industrielle 

qui a changé les méthodes de production et avec l’apparition du travail collectif. 

Le premier syndicat est né en Angleterre dans la première moitié du 18 siècle, 

la deuxième moitié a vu la sa propagation à travers l’Europe, puis le monde. 

L’Algérie, à cause de la colonisation, n’a vu la naissance de syndicat qu’à 

travers la propagation d’ateliers industriels .Le syndicat le plus fort et le plus 

représentatif est l’UGTA, qui s’est donné pour mission de défendre les droits de tous 

travailleurs Algériens. 

Après l’indépendance, l’UGTA est demeurée le seul syndicat opérationnel et 

reconnu en tant que tel par le pouvoir. 

Ce n’est qu’à partir de 1989, et ce avec l’élaboration de la nouvelle constitution 

qui a permis le multipartisme et le pluri syndicalisme que sont apparus différents 

syndicats autonome,dont nés nombre d’autres syndicats :le SIT ,le SNAPAP ,le 

CNES…… 

   Ce thème revêt une importance capitale dans la gestion des ressources 

humaines et dans l’économie du travail. 

Notre travail vise à montrer le lien existant entre les syndicats et le rendement 

pédagogique.  

Nous avons pris comme modèle représentatif l’université algérienne ce qui nous a 

mené  à poser la problématique suivante : le mouvemente syndical des travailleurs et 
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enseignants  dans  l’université Algérienne est –il un  stiumulus ou un frein  pour le 

rendement pédagogique? 

Notre mémoire  se compose de 5 chapitres (dont 4 sont théoriques, le 5eme  traitant 

du cote pratique)et ayant pour thème. 

a- Syndicat de travailleurs dans la pensée humaine.  

b- Evolution du monde du travail et du mouvement syndical en Algérie. 

c- Les différents organisations syndicales au niveau de l’université Algérienne  

d- Evaluation du rendement pédagogique  

e- Notre partie pratique pour but de montrer le lien existant entre le mouvement 

syndical des travailleurs et des enseignants exerçants au niveau de l’université  

de Constantine et leur rendement pédagogique. 

Nous avons utilisé un questionnaire distribue à 148 enseignants et 228 agents.  

L’analyse des nous à fermis de tirer des conclusions relative à la relation liant le 

mouvement syndical universitaire et le rendement pédagogique. 

Les mots clés:  

Le syndicat de travailleurs, les syndicats des travailleurs en Algérie, les syndicats des 

travailleurs et des enseignants à l'Université Algérienne évaluation de la performance 

pédagogique,  le lien existant entre les syndicats et le rendement pédagogique.  
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Abstract 

In the world, there existed what can we call as workers groupings, students, or even 

employers, in order to defend the moral and material interests.  

Workers Trade Union is an optional gathering organized for workers to represent 

the protection of rights, and to defend the moral and material interests of one of its 

members, taking some of them or what was common between them; as well as to 

contribute in the decision making and the organization of their work, according to a 

specific policy based on a certain reference frame. 

It has appeared within the emergence of the industriel revolution which caused a 

main change in production methods that resulted in a tendency of collective works. 

The first emergence of Workers Trade Union was in England in the first decade of the 

eighteenth century, and then it spread throughout Europe and the world. 

But in Algeria, as any other colonized country, these Trade Unions emerged only 

within the spread of industrial workshops, that its paroxysm activities were witnessed 

within the history of the General Union of Algerian Workers, and this was considered 

as the most effective and the more real movement of the Algerian Trade Unions that 

claims and defends the rights of the Algerian Workers. 

After the National Independence, the General Union of Algerian Workers remains 

the dominant one among any other Trade Union in the country, even after 1989 

Constitution that was for the multi -party system which allows the emergence of other 

independent national Trade Unions as well as General Union of Algerian Workers. 

At the Algerian University the appearance of Students Trade Unions was unusual, 

or as we can say something modern; because at the time of one partysystem the only 

Trade Union that represent teachers and Students was the General Union of Algerian 

Workers. But within the multi-party system, there appeared so many Trade Unions 

among them "The Islamic Association of the workers", "The National Independent 

Trade Union for Public Office Users", and some Chers representing the teachers 
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among them are "National Council of Teachers of Higher Education" and "The 

National Association of Professors" 

Following the human resources and the economy of works, we are aiming at 

identifying the Iink between the activity of Trade Unions and human resources 

performance. And to reach that purpose we took the Algerian University as one 

specific sample from the various organizations in Algeria; for this we asked the 

question: Is the movement of the Workers and Teachers Trade Union considered as a 

motivator or a cripple for the pedagogical performance? 

In order to answer this question, we addressed the issue through five chapters, four 

of them theoretical and one practical. 

The first chapter we were interesting in workers trade union movement in human 

thought. In the second we have showed the development of employing and the 

working trade union movement in Algeria, and the third chapter we were concerned 

with the different trade union systems at the Algerian university; while in the fourth 

one we have deait with the impact of Workers and Teachers Trade Union movement 

on the pedagogical performance. 

But in our applied study which represents the fifth chapter(the practical one), we 

tried to show the Iink between the Workers and Teachers Trade Unions activity at 

Mentouri University and the pedagogical performance, and to do so we used some 

sort of forms in that our research sample consists of 148 teachers, and 228 workers. 

And through our analysis of forms, we have reached a set of resuits concerning the 

relationship between the workers and teachers trade union movement at university 

and the pedagogical performance. 

 

Key Words: 

Trade union, trade union in Algeria, workers and teachers trade union at the 

algerian university, pedagogical performance evaluation, the link between trade 

unions and educational performance.  


