تأثير هاجس خوصصة المؤسسات االقتصادية العمومية الجزائرية في
سلوك وتصرفات العمال

د.مساش نادية باحثة دائمة في المركز الوطني للبحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية وهرانCRASC

التقديم
شهدت املؤسسات االقتصادية العمومية اجلزائرية حتوالت عميقة يف طرق تسريها من خالل األنظمة التسيريية املستوردة من اخلارج
األمر الذي حتم عليها جتريب كل نظام على حدى خاصة النظام االشرتاكي الذي محلها إىل تكبد نتائج جد وخيمة األمر الذي
دفعها إىل البحث عن حلول كالغلق و اخلوصصة تلك األخرية سامهت يف انتشار اخلوف والقلق لدى شرحية العمال مما أثر ذلك
يف سلوكهم وتصرفاهتم ذاك ما سنحاول الوقوف عليه يف املداخلة أي معرفة واقع سلوك وتصرفات العمال الصناعيني يف ظل
التحوالت السوسيو اقتصادية يف اجملتمع.
الكلمات المفتاحية :اجلزائر ،اخلوصصة ،املؤسسة ،العمال ،السلوك

ظهرت مصطلحات عديدة يف اآلونة األخرية للتعبري عن عملية حتويل بعض الوحدات اإلنتاجية على املستوى الوطين من نطاق
القطاع العام إىل نطاق القطاع اخلاص ،من أبرزها اخلصخصة ونزع امللكية العامة وغريها ولكن من أكثر املصطلحات شيوعا يف
االستخدام تعبري اخلصخصة ،حيث ظهرت عدة تعاريف هلا فيعرفها البعض على أهنا نقل مللكية مشروع من القطاع العام إىل
القطاع اخلاص ،كما أهنا تعترب عملية انتقال امللكية واإلدارة التشغيلية للمؤسسات اململوكة للدولة إىل القطاع اخلاص إما جزئيا أو
كليا ،وميكن للقطاع اخلاص أن يكون إما مؤسسات أو رجال أعمال أو شركات أجنبية.
من مجلة هذه التعريفات ميكن أن نستنتج أن اخلصخصة تتمثل يف زيادة الدور الذي يقوم به القطاع اخلاص يف ملكية
وتشغيل وإدارة الوحدات اإلنتاجية يف اجملتمع ،بغرض حتسني الكفاءة اإلنتاجية هلذه الوحدات مبا خيدم أهداف التنمية االقتصادية
واال جتماعية ،من هذا املنطلق ميكن لنا تسليط الضوء على أثر هذه العملية يف تسيري املوارد البشرية أو باألحرى التساؤل عن أثار
خوصصة املؤسسات االقتصادية العمومية على تصرفات وسلوكات العمال داخل املؤسسة الوطنية لتحويل املنتوجات الطويلة
(احلديد) فرع تريفيلور وهران؟
لإلجابة عن هذا التساؤل سنقوم ببلورة بعض الفرييات اآلتية
 تأثري عملية اخلوصصة على سلوكات وتصرفات العمال وبالتايل تأثريها على املصلحة العامة للمؤسسة. كلما زاد هاجس اإلحساس باإلحالة على البطالة لدى العمال كلما زاد عدم الريى املهين لديهم.فيما خيص دراستنا ألثر هاجس البطالة على سلوك وتصرفات العمال الصناعيني املنفذين فقد اعتمدنا على نظرية التحليل
االسرتاتيجي ملشال كروزي إذ يعد هذا التحليل األكثر مالئمة لتفسري الظاهرة التنظيمية إذ تعد" طريقة التحليل االسرتاتيجي
للتنظيمات أفضل وسيلة لفهم ،مث حتليل السلوكات اليومية للفاعلني داخل املؤسسة( Crozier,
 ، )Freidberg,1984,1977كما استعنا باملنهج الوصفي التحليلي قصد مجع البيانات واملعلومات املتعلقة بالظاهرة.
اعتمدنا على طريقة دراسة احلالة ،نظرا العتبارها الطريقة الفعالة لتحقيق أهداف هذه الدراسة اليت تعد مبثابة دراسة وصفية
تساعدنا على التعرف على اخلصائص السلوكية للعمال الصناعيني حمل الدراسة.
اقتصر اجلانب امليداين داخل نطاق املؤسسة الوطنية لتحويل املنتوجات الطويلة (احلديد) املتواجدة بوهران ،وقد مت اختيار عينة
تتكون من  20مبحوث عند إجراء املقابالت النهائية.

 -Iتأثير عملية الخوصصة على تسيير اليد العاملة بالمؤسسة:
أفرزت اإلصالحات االقتصادية املطبقة يف اجلزائر اليت كانت تستهدف املؤسسة االقتصادية باخلصوص باعتبارها املعيار الذي
يعرب عن حقيقة تطور االقتصاد الوطين  ،ن تائج أثرت على هذه املنظمة سواء كانت النتائج سلبية أو إجيابية مباشرة أو غري مباشرة،
داخلية أو خارجية عن طريق التأثري على الوظائف اليت تقوم هبا كالوظيفة الفنية(اإلنتاج) والوظيفة املالية والوظيفة االجتماعية
(املوارد البشرية)  ،وباعتبار وظيفة املوارد البشرية يف املؤسسة اليت تقوم بتزويد وترقية عامل إنتاجي مهم وهو الفرد ،فنهنا تسعى
دائما إىل استثماره من أجل حتقيق مستوى عال من اإلنتاجية وهو اهلدف الذي تسعى إليه املؤسسة من أجل تلبية رغبات الفرد
العامل ،ومبا أن املؤسسة االقتصادية اجلزائرية تعيش يف حميط يتميز بالالاستقرار فنهنا هي األخرى تتفاعل مع هذا التغيري خاصة
الوظيفة البشرية حيث ميكنها التأثري على املستوى الداخلي وعلى املستوى اخلارجي هلا.
ال شك أن اإلصالحات اهليكلية األخرية (اخلوصصة) اليت مست بصفة خاصة املؤسسة االقتصادية جنمت عنها آثار ختتلف
من حيث طبيعتها  ،ونظرا للتطور الذي شهده الفكر التسيريي للمؤسسة بعدما كان ينظر هلا يف البداية على أهنا نظام مغلق ال
يتفاعل مع احمليط اخلارجي ،وأهنا تستطيع النمو بغض النظر عن التطورات اليت حتدث خارج املؤسسة ،أثبتت األحداث والدراسات
املتخصصة ( )Kerebel,2009,dexième partieيف جمال تسيري املؤسسة أن هذه األخرية ال ميكنها االستمرار ما مل
تتفاعل معه ،بذلك اعتربت املؤسسة االقتصادية نظاما مفتوحا يتكون من عدة أنظمة جزئية تتفاعل فيما بينها وتسعى إىل حتقيق
أهداف من شأهنا املسامهة يف حتقيق األهداف العامة للنظام.
على غرار هذا املفهوم فنن املؤسسة االقتصادية اجلزائرية تندرج يف هذا السياق والدليل على أهنا يف كل مرحلة من مراحل
اإلصالح االقتصادي إال وكانت معنية به ،ومبا أن وظيفة املوارد البشرية يف املؤسسة تعترب نظاما مفتوحا هو اآلخر يتفاعل مع
حميطه ،فنهنا هي األخرى كانت معنية هبذا اإلصالح من حيث التأثري يف حميطها الداخلي واخلارجي ،من خالل ما تقدم سنتحدث
عن عنصر مهم أفرزته هذه األخرية( اخلوصصة) داخل املؤسسة االقتصادية اجلزائرية أال وهو حتقيق ريا العاملني وانتمائهم
التنظيمي للمؤسسة.
عرفت املؤسسة االقتصادية اجلزائرية عدة أزمات على مستوى التسيري  ،االنتاج  ،اليد العاملة املؤهلة أو مثلما يقال الرجل املناسب
يف املكان املناسب أدت إىل متغريات يف اقتصاديات اجلزائر واليت انعكست بالسلب يف موازينها االقتصادية وخاصة ميزان
املدفوعات ،هذا ما أثقلها بالديون اخلارجية وويعها أمام مصاعب يف إدارة وخدمة الديون ،وقد حاولت اخلروج من األزمة املالية
بنتباع عدة أساليب كنتباع سياسة تراكم متأخرات الدين والتوقف عن سداد أقساطه أو االستجابة لنصائح صندوق النقد الدويل
بنتباع منهج املوائمة والتكيف واالستمرار يف خدمة الدين أو إعادة جدولة الديون مبعىن إعادة ترتيب شروط سداد الدين األصلي
والفائدة على األقساط املستحقة  ،كل هذا أدى بالدولة إىل توقيف الدعم الذي كانت تقدمه هذا ما أدى باملؤسسات إىل
اهلالك واإلفالس وتسريح موجة كبرية من عماهلا وبيع املؤسسات وخوصصتها.
من هذا املنطلق فنن تسريح العمال (نوار ،2012،الفصل األول والثاين) من العمل اعترب مساس بلقمة العيش هلذه الفئة
وفقدان هلويتها داخل اجملتمع هذا فيما خيص العمال املسرحني ،أما من مل متسسه هذه العملية داخل املؤسسة جمتمع البحث فنن
هذا اإلجراء يؤثر اجيابيا على الفرد واملؤسسة على حد السواء ،فالتأثري على الفرد يكون من جانب رياه عن العمل الذي يقوم به
وبالتايل تنمية مشاعر االنتماء التنظيمي للمؤسسة مما سيساعد على حتقيق األداء األفضل هلا ألن الريا عن العمل واالنتماء
التنظيمي يعتربان من املعايري اليت تبني مدى والء األفراد العاملني ملؤسستهم ،والقصد من الريا هو " احلالة النفسية اليت يشعر هبا
الفرد وفقا لدرجة إشباع حاجته ،فكلما زادت هذه الدرجة زاد الريا"(سيد مصطفى ،)401 ،1999،كما "يعرب الريا الوظيفي
عن السعادة اليت تتحقق يف عدة جماالت تكون مويعا لريا الفرد يف العمل أو عدم رياه (سيد خطاب.)1999،60 ،

وقد تكون للعامل يف املؤسسة اجلزائرية االقتصادية العمومية مويع اإلصالح االقتصادي هذه احلالة النفسية املعربة عن السعادة
من جراء إبقائه وعدم تسرحيه مما ينعكس باإلجياب على معدالت اإلنتاجية البشرية أو إنتاجية العامل  ،وهذا ما ملسناه بالفعل يف
جمتمع البحث حيث أكد بعض املبحوثني الذين عايشوا فرتات التحويل والتغيري داخل مؤسستهم رياهم عن البقاء للعمل داخل

هذه املؤسسة حيث اتفقوا على قول "نحن عندنا الحظ ألننا لم نخرج في التسريح اإلرادي لذلك نحن مجبرون على
العمل والرضا عنه ،ألن فرص العمـل قلت والشباب يعانون مـن البطالة ربي يستر األيام المقبلة"

من خالل هذا التصريح نالحظ أن أزمة الشغل يف اجملتمع أعطت بعدا آخر لشعور العمال بالريا عن منصب العمل أو لقمة
العيش على حد تعبريهم رغم نقص عدة أشياء عندهم ورغم بعض املطالب لتحسني ظروف معيشتهم إال أهنم رايون عن فرصة
العمل اليت وجدوها داخل هذه املؤسسة يف حني يوجد شباب بطال.
إن رفع اإلنتاجية من خالل تطوير اآلالت أو األجهزة وحتسني وتبسيط طرق العمل ال يكفي وحده ما مل يكن هناك اهتمام
باجلوانب النفسية للعاملني وجعله يشعر باهتمام املؤسسة به ،فهذا اإلهتمام يرتتب عنه آثار منها ارتفاع اإلنتاجية؛ حتسني سلوك
التعاون واال نتظام يف العمل ،افخفاض معدالت التغيب ،التقليل من احلوادث وإصابات العمل؛ نقص القلق الوظيفي ،التخفيف من
حدة الصراع بني العمال.
نظرا للتطور الذي عرفته إدارة املوارد البشرية يف رؤيتها لألهداف املخططة باالنتقال إىل اجتاه اقتصادي حتكمه معايري اقتصادية
كتقليل التكلفة موازاة مع زيادة اإلنتاجية ،مبعىن ذلك" جيب أن تكون أهداف وظيفة املوارد البشرية اقتصادية أكثر منها اجتماعية
( ،) Meignant,1995,34وهو التوجه الذي انتقلت إليه املؤسسة االقتصادية اجلزائرية ،ففي مراحل اإلصالحات األوىل
(إعادة اهليكلة املالية والعضوية) ،كانت الدولة تويل اهتماما كبريا إىل الناحية االجتماعية للعمال لدرجة وصلت فيها املؤسسة إىل
حتقيق خسائر مالية واالستمرار يف حتمل تكاليف اجتماعية ،وبعد دخوهلا يف مرحلة جديدة تتعلق باستقاللية التسيري أطلق العنان
شيئا فشيئا لرتشيد تكاليفها والتخفيف من األعباء االجتماعية ،ومع تطبيق اإلصالحات األخرية املتمثلة يف خوصصة امللكية
والتسيري الذي اجنر عنها التخلي عن العمالة الزائدة عن حاجة املؤسسة والذي ينجر عنه مفهوم يعرف يف أدبيات التسيري باالنتماء
التنظيمي بالنسبة للعمال احملتفظ هبم ،األمر الذي أدى إىل إفراز بعض السلوكات لدى هؤالء العمال للحفاظ على منصب العمل
يف حال خوصصة مؤسستهم كالتقرب من املسؤولني الكبار عن طريق اهلدايا أو دعوهتم للغذاء  ،أو نقل األخبار هلم عما يدور
داخل املؤسسة وعن شخصهم ...هذا ما صرح به معظم العمال املبحوثني ففي مقابلة مع مساعد منفذ 26،سنة عمل صرح

قائال " :أصبحنا في كل مرة نسمع الجديد عن الشركة وأنها ستباع لذلك يجب علينا أن نعمل كما يحبون كي نحافظ على
لقمة عيشنا في كلتا الحالتين عند بيع الشركة أو ابقائها المهم ننتظر كل شهر األجر"
من خالل هذا التصريح نالحظ أمهية االحتفاظ مبنصب العمل بغض النظر عن الطرق أو الوسائل املتاحة للعمال لإلبقاء على
وجودهم وكياهنم داخل هذا اجملتمع وعليه فنن "االنتماء التنظيمي يعربعن استثمار متبادل بني املؤسسة والفرد باستمرار العالقة
التعاقدية" (سيد خطاب ،)1999،71،وهو الشعور الذي حيس به الفرد العامل اجلزائري الذي استثين من التسريح أو اإلحالة
على البطالة ،ما يثري فيه دافع الرغبة يف بذل طاقته وإخالصه للمؤسسة كنظام اجتماعي خاص يف ظروف تناقض فرص العمل،
األمر الذي ينتج عنه تطابق بني أهداف الفرد وأهداف املؤسسة السيما أن بعض املؤسسات املخوصصة أصبح جزء من رأس ماهلا
ملكا للعمال  ،هذا ما جيعلهم مستعدون لبذل جهود كبرية والقيام بأعمال تطوعية وحتمل مسؤوليات إيافية ،على غرار هذا
العامل الذي يؤثر على االنتماء التنظيمي هناك عدة عوامل أخرى تؤثر يف هذا االنتماء تنعكس يف شعور يتولد لدى الفرد العامل
يعرب عنه حباجات جيب أن يلبيها.

تؤثر العوامل اخلارجية كظروف سوق العمل وفرص االختيار على درجة شعور الفرد بانتمائه إىل املؤسسة ،حيث كلما كان هناك
رواج يف الظروف االقتصادية وتعددت فرص العمل املتاحة كلما أدى ذلك إىل افخفاض مستوى االنتماء التنظيمي ومن جهة
أخرى تؤثر أحوال الكساد وارتفاع البطالة وافخفاض الفرص الوظيفية املتاحة على مستوى االنتماء التنظيمي باالرتفاع ،وبالنظر إىل
تأثري هذا العامل على انتماء الفرد إىل املؤسسة فاألوياع االقتصادية بعد تطبيق إصالحات هيكلية على املؤسسة تبني وجود نسبة
كبرية من البطالة نتجت عن تسريح العمال من مناصبهم ،أما الفئة اليت مل تسرح فيتولد لديها الشعور باالنتماء والوالء ملؤسستهم.

 -تأثير هاجس البطالة في سلوك العمالII:

طبقا ملنظمة العمل الدولية فنن العاطل عن العمل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى
األجر السائد ولكن دون جدوى ،تعترب إذن البطالة ظاهرة ذات أبعاد خمتلفة فهي ظاهرة اقتصادية تبني وجود خلل يف النشاط
االقتصادي ،كما تعترب يف نفس الوقت ظاهرة اجتماعية مل هلا من آثار اجتماعية على تركيبة اجملتمع ،ولعل البعدين االقتصادي
واالجتماعي للبطالة يزيدان من تعقيدها ويفريان اعتماد وسائل حتليل متعددة لفهم طبيعتها وآثارها ومن مث حماولة حتديد آليات
التأثري فيها.
لعل الغالب يف حتليل ظاهرة البطالة هو اعتماد املقاربات االقتصادية واالجتماعية من أجل فهم وتفسري الظاهرة ،لذلك جند أن
العديد من الدراسات االقتصادية حتاول فقط فهم الظاهرة من وجهة نظر حمددة دون حماولة فهم العالقات املعقدة والسببية اليت
تؤثر يف البطالة وكيفية تغري الظاهرة نفسها يف حاالت عامة و خاصة أو احلاالت النمطية ،فمحاولة فهم الظاهرة وفق أبعاد خمتلفة
يساهم يف دقة التحليل كما يؤدي إىل معرفة العالقات املسببة للظاهرة وكيفية تغريها ومن مث أمكن طرح بعض التصورات النظرية
والواقعية للبطالة انطالقا من حتليل معمق ،من هذا املنطلق سنحاول تفسري العالقة بني البطالة ومدى تأثريها يف تصرفات العمال
اجلزائريني ،انطالقا من التساؤل حول ما إذا كان هاجس البطالة وافخفاض فرص العمل يف السوق يساهم يف إفراز سلوكات اجيابية
أو سلبية لدى العمال ،فوجدنا نوع من أنواع البطالة داخل مؤسسة جمتمع البحث أال وهي البطالة الدورية(الظرفية).
ينتج هذا النوع عن الظروف واألزمات االقتصادية حيث جنده داخل املؤسسات االقتصادية العمومية اليت تضررت من األزمة
االقتصادية واملالية  ،مما أدى ذلك إىل تسريح العمال أو إبقائهم حتت شروط اعتربت بالنسبة للعمال املبحوثني شروط تعجيزية
هون األمر عليهم صعوبة اجياد منصب عمل قار داخل مؤسسات أخرى ،هذا ما مت تأكيده من خالل املقابالت اليت
لكن ما َ
اجريت مع املبحوثني الذين فاقت مدة عملهم الـعشرين سنة حيث أمجعوا على أن هناك صعوبة يف اجياد عمل خارج هذه املؤسسة
األمر الذي جعلهم يريخون -حسبهم -إىل ظلم وتسلط املسؤولني عنهم ،حيث استشهدوا بأمثلة حول عمال مت تسرحيهم
سنوات التسعينيات الذين يعيشون يف بطالة رهيبة بغض النظر عن ممارستهم لبعض األعمال كبيع بعض املالبس على أرصفة
الشوارع يف املدينة اجلديدة ،لكنهم يضيفون أن هؤالء يعيشون دائما يف خوف من رجال األمن الذين يف كل مرة يأخذون من
شدة التذمر لدى العمال الذين ال يزالون
هؤالء العمال املسرحني األشياء اليت يبيعوهنا ويقومون مبصادرهتا ،األمر الذي خفف من َ
ميارسون عملهم داخل مؤسسة تريفيلور  ،هلذا جند أن مثل هذا النوع من البطالة يؤثر يف سلوك العمال من حيث االكتفاء مبا هو
موجود عن طريق إجراء مقارنات مع ما جيري خارج مؤسستهم.
بالعودة إىل التساؤل املطروح آنفا فنن عملية اإلصالح االقتصادي للمؤسسات اجلزائرية مقرونة بعملية التسريح ،وتضاؤل محاية
الشغل اليت كان القطاع العام يتكفل هبا شيئا فشيئا مع حتول مؤسسات القطاع العام إىل القطاع اخلاص الذي ال يقبل تشغيل
أعداد زائدة من العمال واإلطارات ،فاملؤسسات العمومية كانت تلعب دورا اجتماعيا له أمهية كبرية طيلة الفرتة املمتدة من
السبعينيات إىل أواخر الثمانينات من القرن العشرين خاصة على مستوى الشغل "،ومع بداية القانون املتعلق بتوجيه املؤسسات
سنة ،1988الذي يهدف إىل تشجيع املؤسسات على العمل وفق قواعد التسيري اخلاص والذي يسمح للمسريين تسيري

مؤسساهتم خارج التدخل املباشر للدولة يف نشاطاهتا قل هذا الدور االجتماعي" ( ،)ABDELADIM,1998,21وإذا
كانت عملية التصحيح مكنت من اسرتجاع التوازنات االقتصادية الكلية فنن األوياع اخلاصة بالتشغيل تدهورت بانتظام "فغياب
االستثمارات اجلديدة اليت ختلق مناصب عمل جديدة واليت هلا شأن من جانب املؤسسات العمومية أو اخلاصة إىل جانب التسريح
لألجراء على إثر عمليات إعادة اهليكلة وحل املؤسسات ،كلها عوامل ساعدت على تفاقم البطالة اليت تزايدت نسبتها فكانت
النسبة إىل غاية  %17 1985وارتفعت إىل  %30يف السداسي األول من سنة . "1998
ويف تقرير أعده اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي( )CNESحول الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي الثاين من
سنة  1999يويح أن معدل البطالة حسب الديوان الوطين لإلحصائيات قارب  ،%32ويف دراسة أجراها كالوس أندز بعنوان
"توقعات سوق العمل يف اجلزائر" ،فنن معدالت البطالة املقدرة إىل سنة  2003يف ارتفاع دائم سواء يف حالة النمو املرتفع الذي
سوف حيققه االقتصاد الوطين ،أو املنخفض واجلدولني التاليني يبينان تطور معدالت البطالة يف كال احلالتني(صندوق النقد
الدويل)159/1996،16،
جدول يوضح تطور معدل البطالة حسب النمو المرتفع
تقديرات%
معدل
البطالة

تنبؤات الدراسة %

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2003 2002

28.1

28.0

28.3

28.4

28.7

29.1

29.5

30.4 30.0

جدول يوضح تطور معدل البطالة حسب النمو المنخفض
تقديرات%
معدل
البطالة

تنبؤات الدراسة %

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2003 2002

28.1

28.0

28.3

28.6

29.3

30.0

30.8

32.5 31.6

لقد كان لربنامج التصحيح اهليكلي (إعادة اهليكلة) للقطاع االقتصادي نتائج وخيمة على اجلبهة االجتماعية منها تزايد معدل
البطالة نتيجة لعدم وجود استثمارات جديدة ،تدفق سنوي للشباب احلاملني للشهادات إىل جانب تسريح العمال بفعل حل
مؤسساهتم ،فقد بلغ عددهم إىل جوان  1998حوايل  213ألف عامل مسرح" ،باإليافة إىل ذلك عرف مستوى املعيشة تدهورا
كبريا ،نتيجة لتحرير األسعار حىت عام  ،1996مث عرفت القدرة الشرائية نوع من االستدراك بدءا من سنة  1997بفعل افخفاض
معدل التضخم ،رغم ذلك وبفعل آثار التسريح فنن  4ماليني شخص يعيشون ما دون الفقر" ( بوزيدي.)1999 ،
من خالل ما تقدم نالحظ أن معدل البطالة كان يف منو وارتفاع مستمر منذ أحداث أكتوبر  ،1988بالرغم من كل التدابري
واإلصالحات اليت قامت هبا الدولة ،لكن هذه التغريات واإلصالحات برزت يف امليدان السياسي أكثر منها يف امليدان االقتصادي
مما حتم على رئيس اجلمهورية الشاذيل بن جديد تغيري احلكومة ،جاءت حكومة مولود محروش أساسا بتكريس وجتسيد استقاللية
املؤسسات يف الواقع ،وإدخال آليات نظام السوق بالنسبة للمؤسسات وإعطاء املبادرات واحلريات للمؤسسات من اجل التكيف
مع الواقع االقتصادي واالجتماعي اجلديد ،واستخدام مقاييس التسيري السليم وحترير قدرات املوارد البشرية من أجل االستخدام
العقالين لإلمكانيات والطاقات املتاحة وبالتايل رفع املردودية وحتقيق الفعالية مما يسمح بالقضاء على أساليب الرداءة.

من أجل تكريس ذلك ميدانيا مت صدور جمموعة من القوانني (انظر املراجع) ،اليت كانت هتدف إىل التوجه التدرجيي حنو اقتصاد
السوق مث عزز ذلك بصدور قانون النقد والقرض رقم  10/90املؤرخ يف  ،1990/04/14وقانون توجيه االستثمارات رقم
 12/93املؤرخ يف .1993/10/05
لكن رغم هذه اإلصالحات فقد واجهت املؤسسة االقتصادية العمومية الصناعية صعوبات مجة يتمثل جوهرها يف رفع خيايل
ألسعار املنتجات من قبل مسريي املؤسسات االقتصادية العمومية دون حماولة تقليل التكاليف ورفع اإلنتاجية األمر الذي أدى إىل
استياء يف وسط فئات اجلماهري الواسعة اليت مل تفهم املغزى احلقيقي لإلصالحات فبقيت متخوفة منها ،إىل جانب استمرار
الذهنيات والعقليات السابقة يف هذه الفرتة كما صاحب هذه اإلصالحات تطورات أمنية خطرية أدت إىل املساس بالكثري من
املؤسسات االقتصادية واالجتماعية العمومية ،األمر الذي جعل االقتصاد الوطين يعاين من اختالالت كثرية وهذا ما وقفنا بالفعل
عليه داخل مؤسسة تريفيلور  ،أين الحظنا ورشات شبه فارغة من املوارد املادية والبشرية ،مبعىن أهنا أصبحت هياكل جوفاء خياف

الفرد الدخول إليها ،أما ماهو متبقي من الورش فهو يف غرفة اإلنعاش آالت قدمية بالرغم من جتديدها حسب املسؤولني عدة
مرات ،عمال مظهرهم اخلارجي يوحي باخلوف من أي شيء مبعىن اخلوف من احلديث مع أي شخص غريب مت اعتباره جاسوسا
لصاحل إدارة املؤسسة ،فبقدر ما حاولنا التقرب منهم إال ووجدنا حاجز من نظرات الريبة والشك هذا يف بداية األمر  ،لكن مبجرد
احلديث إليهم وشرح مهمتنا مت الرتحيب بنا واإلجابة على معظم استفساراتنا ،وكان السؤال املتعلق بالعمل وسوق الشغل قد فجر

مكنونات العمال املبحوثني ،حيث صرح أحد املبحوثني ( عامل منفذ 20 ،سنة عمل) قائال "ماهو العمل الذي تتحدثين عنه
هل أنت ال ترين ما يحدث في البالد الناس اصبحت تقتل نفسها بالنار قصد ايجاد عمل والدولة اصبحت تتفرج عليهم
مثلما يقول المثل حشيشة أكلها حمار"
ويضيف مبحوث آخر (رئيس فريق عمل 30 ،سنة عمل) قائال" :أنا أفضل قتلي على أن أخرج من منصب عملي فاألمور
أصبحت جد صعبة فكلما طرقت باب إال وزاد انغالقا نحن نرجو أن يتركوننا في مناصب عملنا حتى أننا أصبحنا نخاف
من التكلم عن حقوقنا لسبب واحد وهو الحفاظ على مصدر عيشنا".
من خالل هذين التصرحيني نالحظ مدى التخوف من التسريح من العمل نتيجة الحتكاك العمال باجملتمع ومعرفة ما جيري فيه من
أحداث ففي قول "الناس راهي حترق روحها" داللة على تأزم األوياع بالرغم من اإلصالحات الكبرية وسياسات وبرامج
وخمططات التشغيل -باختالفها -املنتهجة من قبل الدولة  ،إال أن األمور يف نظر اجملتمع ال تزال تتفاقم بسبب يعف الدخل ،
قلة فرص العمل وازدياد ارتفاع أسعار املواد الغذائية خاصة مع بداية سنة  ، 2011ومع اندالع ثورات اخلبز كما مسيت يف بعض
الدول العربية-األمر الذي أعطى صورة سلبية حول ما جيري داخل البالد (اجلزائر) -مت خلق سلوكيات داخل املؤسسة حمل البحث
والدراسة لدى عماهلا الذين يرون من تأزم أوياع املعيشة وكثرة اإليرابات دليل على فقدان منصب العمل  ،األمر الذي جيعلهم
يعملون كل ما يف وسعهم –على حد تعبري املبحوثني -على احلفاظ على هذا املنصب بتحليل الرشوة ،االعتماد على السحر
والشعوذة ،حيث يف تصريح معظم املبحوثني مت القول بأن "الحاجة تبرر الوسيلة وأن االعتماد على الرقاة أصبح أمر ضروري

للحفاظ على منصب عملهم".

أيضا نالحظ تغلب ل غة العنف يف خطابات العمال أين أصبح العمال يفضل املوت أي يقتل نفسه أو حيرقها على أن يضيع
منصب عمله ،مبعىن أن العامل أصبح متأثر مبا جيرى داخل البالد وخارجها فحرق النفس أو كما تسمى ثورة البوعزيزي (الشاب
التونس بوعزيزي الذي حرق نفسه بسبب البطالة عام  )2011أصبحت موية الوقت الراهن إما أحصل على شيء أو احرق
نفسي خاصة فيما خيص العمل هذا على املستوى اخلارجي  ،أما على املستوى الداخلي فالعامل جزء ال يتجزأ من اجملتمع اجلزائري
وحنن نعلم الظروف األمنية الصعبة اليت مرت هبا اجلزائر أواخر القرن العشرين لذلك فقد تأثرت نفسيته وبالتايل تصرفاته وسلوكه

هبذه االوياع الصعبة من خالل استعماله لعبارات ال ختلوا من كلمات القتل  ،احلرق ،الشعور بالكره واملقت اجتاه اآلخرين خاصة
املسؤولني عن العمل.
املؤسسة االقتصادية العمومية إذن أصبحت تعاين من آثار داخلية وخارجية تتمثل األوىل يف ارتفاع معدل دوران العمل نظرا
لنمط التوظيف الذي تتبعه املؤسسة حيث نظام التعاقد هو الذي مييز إجراءات التوظيف وكذلك راجع للتسريح املكثف للعمال،
هذا ما يؤثر على استقرار العمالة داخل املؤسسة و ال يساعدها على تقييم أداء األفراد الذي يعترب الركيزة األساسية اليت جيب أن
تقوم عليها أي منظمة.
أما اآلثار اخلارجية اليت تظهر جليا يف حميط املؤسسة فتأثرياهتا ال تقل حدة عن اآلثار الداخلية اليت تكمن أساسا يف اشتداد
البطالة ،هذه الظاهرة اليت ال خيلو منها أي بلد ولكنها تفاقمت يف اجلزائر بفعل اإلصالحات االقتصادية األخرية ما جعلت سوق
العمل يشهد اختالالت أكرب ،األمر الذي يساهم يف افخفاض القدرة الشرائية اليت تعترب األثر اخلارجي الثاين ،حيث تبقى األجور
احلقيقية منخفضة بسبب ارتفاع األسعار مقارنة بارتفاع األجور اإلمسية املمنوحة  ،وللتخفيف من حدة البطالة طبقت عدة برامج
مثل برامج التشغيل امل أجور مببادرة حملية ،واألشغال ذات املنفعة العامة ذات الكثافة العالية من اليد العاملة ،وعقود ما قبل
التشغيل ،وبرنامج إنشاء املؤسسات املصغرة ،وكذلك برنامج القروض الصغرى ،إال أن هذه اإلجراءات ال تكفي حلل مشكلة
البطالة خاصة على املدى الطويل.

 -IIIتأثير األبعاد االجتماعية والثقافية والسياسية في سلوكات العمال:

إن ما يزيد يف تدهور الويع االقتصادي العام تلك التأثريات السلبية اليت متارسها اجلوانب السياسية واالجتماعية واألمنية حبيث
تغذيها وتزيد من درجة تعقيدها ،فتدهور القدرة الشرائية لدى شرحية العمال الناجتة عن اإلصالحات األخرية(إعادة اهليكلة،
خوصصة املؤسسات العمومية) ،ودخول عمالة جديدة إىل سوق العمل األمر الذي ينقص من قدرهتم الشرائية بدرجة كبرية ،أمام
هذا الويع اخلطري كيف ميكن للعامل الذي يتقايى أجرا ال ميكنه من إشباع حاجياته الفيزيولوجية أن يتولد لديه حافز اإلنتاج
واإلبداع؟  ،الويع الذي ال تستطيع وظيفة املوارد البشرية يف املؤسسة التحكم فيه وإمنا تستطيع معرفة أسباب هذه احلالة من أجل
اختاذ التدابري على األقل التخفيف من حدهتا والتخفيف كذلك من شدة عدم ريا العامل على تردي مستواه املعيشي.
من هذا املنطلق نالحظ أن ما مييز هذا اجلانب من األزمة الراهنة هو االختالل احلادث يف سلم املعايري والقيم اليت حتكم وجود
اجملتمع وتنظيمه وتسيريه مبا أنه جمموعة من العالقات ذات الطابع املؤسسي اليت ختضع لقواعد حتظى باالتفاق النسيب لألفراد
واجلماعات" (العياشي ،)1996،43 ،ويتجلى ذلك االختالل القيمي حبدة يف غياب إطار مرجعي ميثل قاعدة مقبولة لبلورة
مناذج الفعل وأمناط السلوك والعالقات ،ويف الوقت نفسه معيارا لتقييم تلك النماذج واألمناط الفعلية مقابل منوذج قيمي وصوال
حسب عنصر العياشي إىل حتقيق توزيع فعال للجزاءات املستحقة يف كل حال وويع.
تبدو هذه القضايا بويوح أكرب يف جمال املمارسة من خالل تدهور قيم العمل واألداء الفعال والفعالية والكفاءة ...هذا ما
الحظناه مباشرة يف جمتمع البحث حيث جند عمال ال مبالني ،تعساء حسب تعبريهم ال يقدرون على التأقلم مع هذه التحوالت
اجلديدة اليت طرأت على مفهوم العمل ،وعلى أساليب القيام مبا هو مطلوب منهم ،ظروف عمل غري الئقة ،ال جيدون مكان
نظيف للغذاء أو العشاء ،األمر الذي ساهم يف تفشي قيم الأخالقية باملفهوم العملي ،أي أن العامل أصبح ال يكرتث ملا يدور
حوله حىت لو تعطلت آلة اإلنتاج أمامه ال يبلغ املسؤول املباشر عنه حىت يالحظ ذلك بنفسه ،مما ساهم أيضا يف انتشار أمراض
نفسية كالكراهية ،الغيبة وأمراض اجتماعية أيضا كتحليل الرشوة ونقل األخبار ونشر اإلشاعات حول أي أمر  ،املهم يف ذلك أن
العامل جتاوز فكرة املؤسسة من حقي وحق أوالدي ،إال أهنا أصبحت خاصة باملسؤول األول وحاشيته على حد تعبري أحد

املبحوثني والذي أمجع على رأيه معظم أفراد العينة يف مقابلة مع عامل تشحيم اآلالت 25 ،سنة عمل يقول "أصبحت آتي إلى
العمل غصبا عني فال بديل عن ذلك فلو توقفت عن العمل عائلتي ستتأذى كثيرا من ذلك"
ويضيف قائال" :أنت تالحظين بعينك بأنه ال يوجد ماء وال إنارة حتى المرحاض ال تستطيعين الدخول إليه وعندما نتكلم
يضعوننا (المسؤولين) نصب أعينهم ويصفوننا بأننا أصحاب مشاكل تظني أن هذه الشركة ملك والديهم هم من بنوها".
يف إشارة منه إىل أن سوء املعاملة من قبل املسؤولني زادت الطني بلة مبعىن أن قيمة العمل تغريت ،والعمل بشكل إجيايب وأداء فعال
ومبردودية أعلى مل تصبح واردة لدى هؤالء العمال بالرغم من أهنا عناصر قيمية أساسية لقيام جمتمع مؤسس على االستغالل
الرشيد ملوارده البشرية واملادية.
البد حسب جمموعة من الباحثني واملختصني أمثال علي الكنز وعنصر العياشي من تأكيد اجلانب االجتماعي والثقايف لألزمة

بأهنا ترتبط يف جزء كبري منها بعجز اجملتمع عن حتقيق االنتقال من ويعية تقليدية متميزة بسيطرة بىن اجتماعية قائمة على روابط
االنتماء جملموعات تضامنية حمدودة يف الزمان واملكان ،حتدد هويتها عوامل مثل القرابة والدين واللغة يف عزلة عن التفاعل مع
احمليط ،ومواجهة التحديات والضغوط اليت يفريها وسط ثقايف متنوع ومتجدد يف تكوينه وتعابريه ومرجعياته.
كما يتجسد البعد االجتماعي لألزمة يف فشل املؤسسات االجتماعية وعجزها عن أداء دورها ووظيفتها بفعالية ،مبا يف ذلك
األسرة واملدرسة ،ومنظومة التكوين والتعليم عموما ،هناك" مظهر آخر يتجلى فيه البعد االجتماعي لألزمة ويتمثل يف اتساع فجوة
التفاوت االجتماعي بني الفئات والشرائح املختلفة ،وتزايد درجة االستقطاب اليت تعرفها بنية اجملتمع ،خباصة أن هذا التفاوت
يفتقد أسسا مشروعة إذ يقوم على جمموعة عناصر تعترب مويع احتجاج ومعارية من قبل الغالبية الفاعلة يف اجملتمع عمال،
إطارات ،بقية اجملتمع املدين ألنه ارتبط بالتشكيل السريع لثروات يخمة وبطرق مشبوهة وغري مشروعة كاملضاربة واختالس األموال
العمومية( "...نفس املرجع) ،هذه الفكرة وجدناها جمسدة بالفعل لدى جمتمع البحث الذي َبني امتعايا مما هو حاصل من
حتوالت داخل اجملتمع حيث يشعر العمال بعدم املساواة والالعدل حسب تعبريهم إذ يقول أحد املبحوثني مقابلة رقم ،17عامل

منفذ 21 ،سنة عمل ":أصبحت عندما أنظر إلى الناس من ورائي قد أصبح لديهم كل شيء اغار منهم وأتمنى أن يقولون
لي ماذا يفعلون حتى أعمل مثلهم ألن المال أصبح كل شيء انآن فهو يجعلك ذو كلمة وهيبة أكثر من أي شيء آخر"
من خالل هذا التصريح نالحظ أن العامل أصبح يدور يف دوامة املال من لديه أكثر حيظى بنفوذ أكثر وكلمته تكون مسموعة يف
حني أن شرحية العمال حسبه حمرومة باقية يف مكاهنا ،األمر الذي ولد ظواهر مريية أخرى كاحلسد والغرية ومتين زوال النعمة من
يد الغري ،نتج عن كل ذلك رفض مزدوج للتفاوت االجتماعي احلاد الذي مييز بنية اجملتمع منذ منتصف الثمانينات أوال ملا يرتبط به
من شعور بالظلم والالمساواة ،وعدم تكافؤ الفرص مهما كانت املربرات واملسوغات الثقافية واإليديولوجية ،ثانيا وحسب دائما

عنصر العياشي قيام ذلك التفاوت على أسس غري مقبولة اجتماعيا وثقافيا مما يعين عدم خضوعها لضوابط مهما كان مصدرها
وطبيعتها.
أما من الناحية السياسية باإليافة إىل كل ما سبق نالحظ أن هنالك سيطرة منط من احلكم واإلدارة يتميزان مبركزية ونزعة
ب ريوقراطية مفرطتني ،حيث تؤخذ أهم القرارات مثل أبسطها يف أعلى قمة اهلرم ،الشيء الذي عطل كافة فرص التفاوض واحلوار
وبالتايل مشاركة املستويات السفلى يف عمليات اختاذ القرار(الورشة ،القسم  ،الوحدة ،املؤسسة) ،فاملبدأ األساسي لكل مشاركة
ليس احلوار حول األهداف الكربى فحسب كما يقول كروزي بل هو التفاوض حول تسيري وإدارة شؤون احلياة اليومية يف أماكن
العمل ،واملفاوية املقصودة هنا متثل ممارسة يومية تضع توازن املؤسسة وأسلوب تسيريها مويع االختبار باستمرار ،ولكنها مفاوية
تستحق املغامرة بقبوهلا وممارستها ملا تفتحه من آفاق واعدة أمام مجيع األطراف للتطور والتقدم.

وعليه فنن مجيع األبعاد الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية تعمل مع بعض يف التأثري على سلوكات العمال وتصرفاهتم
بغض النظر عن مستواهم العلمي أو االجتماعي أو حىت املنصب الذي يشغلونه.

خاتمة:

مست العامل أمجع ألقت ببعض من سلبياهتا على االقتصاد اجلزائري الذي شهد تدهورا كبريا يف خمتلف
إن األزمة االقتصادية اليت َ
وسرح عماهلا ،أما العمال الباقون داخل املؤسسات اليت مل تغلق بعد
القطاعات خاصة الصناعية منها  ،أين غلقت املؤسسات َ
فهم يعانون من تدهور األوياع املهنية هذا ما الحظناه داخل املؤسسة الوطنية لتحويل املنتوجات الطويلة (احلديد) حيث مت غلق
ورشتني مهمتني "-الفرن واملصفحة" -اللتان كانتا تشغالن عدد كبري من العمال  ،الذي مبوجبه مت تسريح عدد هام من اليد
العاملة أما ما تبقى منها فكما ذكرنا أعاله فنهنا تعاين من سوء ظروف العمل  ،كنقص اإلنارة ،أماكن تغري املالبس واألكل غري
نظيفة ،عدم ارتداء العمال ملالبس العمل وكل مستلزماته ...األمر الذي يدل على أن املؤسسة تعاين من مشاكل يف خمتلف
اجملاالت املادية واملالية اليت انعكست بالسلب على تسيري اليد العاملة هبا  ،مما ساهم ذلك يف اتساع الفجوة بني املسريين وعمال
التنفيذ  ،بعدم رغبة احتكاك كل منهما باآلخر جتسد يف سلوك التغايي عن األخطاء من قبل املنفذين وسلوك عدم تتبع العمل
والعمال من قبل املسؤولني يرجع هذا إىل انتشار كالم وإشاعات حول غلق املؤسسة  ،مما ترتب عن ذلك قيمة ختطي راسي
وتفوت مبعىن أن الكل أصبح ال يكرتث مبا يقوم به اآلخر إال يف مويع واحد وهو احملافظة على منصب العمل بشىت الطرق.
وألن املؤسسة (املنظمة) متثل نسقا اجتماعيا مفتوحا فنن هذه األخرية ال حيدد تفاعالت العاملني فيها فقط عناصرها الداخلية ،بل
أيضا اعتبارات عديدة مصدرها بيئتها اخلارجية –جمال نشاطها -خاصة منها االجتماعية والثقافية واالقتصادية  ،لدى جند أن
الظروف املتذبذبة اليت يعيشها االقتصاد الوطين بشكل عام تؤثر على السري احلسن للمؤسسات االقتصادية العمومية مبا فيها
املؤسسة الوطنية لتحويل املنتوجات الطويلة (احلديد) وبالتايل تؤثر يف سلوك عماهلا من حيث تغيري الذهنيات من جهة وطرق
املعاملة والتعامل من جهة أخرى إذ أن العامل يعترب حلقة الوصل بني اجملتمع واملؤسسة ،وبالتايل يعرف ما جيري على خمتلف
األصعدة خاصة تلك املتعلقة باجلانب املادي له.
وباعتبار أن العامل أصبح قرية صغرية حبكم التطور اهلائل يف أجهزة االتصال فنن كل ما حيدث فيه من أمور وأزمات خمتلفة يف
مقدمتها األزمات االقتصادية خاصة األخرية منها األزمة املالية لسنة " 2008أزمة العقار" ،سامهت يف انتشار جو من اخلوف
والريبة لدى العمال داخل هذه املؤسسة  TPLاليت أعترب عماهلا "املبحوثني" أن اجلو غري املستقر أصبح يهدد كياهنم وتواجدهم
داخل املصنع ،مبعىن أن املؤسسة ستخوصص أو تغلق وبالتايل تقوم بتسريح عماهلا األمر الذي حدث يف السنوات األخرية من
القرن املايي (القرن  ،)20مما أثر ذلك يف نفسياهتم وبالتايل يف سلوكهم وتصرفاهتم اليت جتسدت كما ذكرنا آنفا يف سلوك احلفاظ
على منصب العمل بشىت الطرق مبعىن الغاية تربر الوسيلة ،خاصة ألولئك الذين تقرتب فرتة عملهم من النهاية ،أي اقرتاب سن
التقاعد لديهم.
لذى فنننا نالحظ أو كنتيجة توصلنا إليها يف هذا اجملال أن خمتلف األزمات االقتصادية اليت مرت هبا اجلزائر كان هلا األثر البالغ
على تصرفات وسلوكات العمال داخل املؤسسة جمتمع البحث فنجراء املقارنات بني خمتلف الفرتات التسيريية خاصة االشرتاكية
منها من قبل العمال ماهو إال دليل على وعي العمال بشكل كبري مبا حيدث وما يهدد كياهنم كشرحية عمالية.
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