محاضرات مقياس :سوسيولوجيا الحركات العمالية

السنة األولى ماستر علم االجتماع ،تخصص :تنظيم وعمل

المحاضرة األولى :المحور األول الحركات العمالية (المفهوم ،المبادئ ،األهداف واألنواع)
ثالثا :أنواع النقابات ووظائفها
 /1أنواع النقابات:
 نقابات عمى النموذج الماركسي تيتـ بالمجتمع بكؿ مسؤولياتو تكوف ثورية أو معارضة.
 نقابات إصالحية ال تيدؼ إلى ىدـ النظاـ القائـ وانما إصالحو
 نقابات عمالية ال تتعارض مع النظاـ القائـ بؿ تعمؿ عمى أخذ بعض االمتيازات
تصنيف النقابات حسب أداء العمال :يعتمد عمى نوع المينة أو نوع القطاع وتصنؼ إلى:
-1النقابات الحرفية -2النقابات المينية -3النقابات العمالية التي تجمع كؿ العماؿ
التصنيف الكالسيكي:
 -1النقابات الحرفية  -2النقابات الصناعية  -3النقابات العامة
التصنيف حسب االتجاه :وتقسـ إلى:
 -1النقابة المعارضة
 -2النقابة المراقبة :تراقب اإلنتاج وتوزيع األرباح والتسويؽ
 -3النقابة المشاركة في السمطة
 يصنفيا آالف توراف إلى  3أنواع: -1النقابة الصراعية أو الثورية :ىدفيا محاربة الرأسمالي واستغاللو لمعماؿ.
 -2نقابة األعمال :ليا إيديولوجية مساواة بيف الرأسمالي والعماؿ
 -3نقابة الواجهة :ذات إيديولوجية العمؿ مع الرأسمالي
 /2وظائؼ النقابة :تتعدد وظائؼ النقابات كاآلتي:
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أ /الوظيفة االقتصادية :منيا:
 تحسيف األجور والمنح والظروؼ األمنية والصحية لمعماؿ والعطؿ وغيرىا مف المسائؿ التي تخص تحسيف ظروؼ
العمؿ في المجتمعات الرأسمالية خاصة ،كوف الدولة في المجتمعات االشتراكية ىي التي تتولى الدفاع عف
مصالح العماؿ التي تطورت بتطور معايير العمؿ.
 تقرير حماية مناصب العمؿ وتأميف ديمومة العمؿ وخاصة إذا وقعت المنافسة في سوؽ العمؿ أو القوى العاممة.
ب /الوظيفة االجتماعية :وتتمثؿ في خدمة المصالح االجتماعية لمعماؿ وألسرىـ حتى يكوف االستقرار ويستطيع العامؿ
تحقيؽ الفعالية في األداء ومنيا أيضا:
 تحسيف األحواؿ االجتماعية العامة لمعماؿ ورفع مستوى معيشتيـ مف خالؿ الطمب عمى رفع األجور.
 تزيد مف شعور العامؿ باإلنتماء لجماعة العمؿ وتحقيؽ األماف والثقة بالنفس
 التكفؿ بمشاكؿ العماؿ أثناء األزمات مف جانب مادي ومعنوي (المرض والوفاة.)...
ج /الوظيفة التنظيمية والسياسية :مف بينيا:
 المجوء إلى المفاوضات في حؿ مشاكؿ العماؿ وتحقيؽ مطالبيـ وذلؾ بأسموب الحوار والضغط عمى اإلدارة وأرباب
العمؿ.
 تنمية الفكر اإليديولوجي والسياسي عمى مستوى القاعدة واشراؾ العماؿ في التسيير وفي اتخاذ القرار ،والعمؿ عمى
توعية وتثقيؼ العماؿ.
 المشاركة السياسية في تأطير العماؿ لتوعيتيـ بمكانة العامؿ في المجتمع واالنخراط في التظاىرات السياسية.
د /الوظيفة النفسية والتثقيفية :تيتـ النقابة أيضا بػ:
 التقميؿ مف السخط العمالي أو عدـ رضا العامؿ في العمؿ.
 المساىمة في زيادة اإلنتاجية مباشرة عف طريؽ زيادة كسب اثقة العماؿ والعناية بشكاوييـ وتحفيزىـ بعالوات
ومكافآت...
 توفير فرصة لمعماؿ لمتعبير عف آرائيـ في التغيرات الممكنة لقواعد العمؿ أو اإلنتاج التي تعود بالفائدة عمى كؿ مف
اإلدارة والعماؿ.
 تشكؿ النقابة وحدة تنظيمية تجمع العماؿ واألجراء بيدؼ التوعية والتثقيؼ.
 االجتماع مع الطرؼ اإلداري والتفاوض حوؿ المسائؿ العمالية.
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 إعالـ العماؿ بشأف المؤسسة والعمؿ والمشروع.

المحاضرة الثانية :المحور الثاني االتجاهات النظرية حول الحركة العمالية والنقابية
تمهيد :تنوعت النظريات المفسرة لمحركة العمالية والنقابية ونشأتيا ومسارىا ،فكانت مختمفة في المناىج ومتباينة في
التحميؿ السوسيولوجي ،األمر الذي يتطمب منا عرض أىـ ىذه النظريات ،والمتمثمة في:
أوال :اإلتجاه اإلصالحي :ىو اتجاه يسعى إلى البحث عف نشأة النقابات وعف أىدافيا االجتماعية بعد الثورة الصناعية ،لما
ليا مف أىداؼ مطمبية مقاومة الستغالؿ الطبقة البورجوزاية ،وىي في نظر أصحاب ىذا االتجاه ردة فعؿ لتعديؿ موازيف
القوة لصالح العماؿ ،ومف رواد ىذا االتجاه:
أ) نظرية سميج برلمان :حدد ىذا العالـ مرحمة تشكيؿ العماؿ لمنقابات بكشفو عف القواعد التي تحكـ سموكاتيـ في العمؿ،
وكانت بحوثو تتناوؿ بالدراسة خمفية المنظمة النقابية لعماؿ الطباعة في الواليات المتحدة األمريكية ،والتي تعود نشأتيا
إلى سنة  1851حيث استخمص دور التضامف ونوع العالقات التي تجمع العماؿ بإنتمائيـ إلى المصنع الواحد تجمعيـ
مصالح واحدة ،ىدفيا صيانة أمورىـ كنظاـ التقاعد ومنع الفصؿ وتحديد ساعات العمؿ .كما حاوؿ برلماف الكشؼ عف
األسباب التي ساعدت عمى تشكيؿ النقابات العمالية ،وحدد سمات الحركة النقابية الناجحة التي –حسب رأيو -تنبثؽ مف
واقع العمؿ العضوي وحاجياتو ،حيث أف ما قدمو برلماف مف أفكار بشاف القواعد التي تحكـ المنظمات النقابية ،تحدد
الوعي العمالي ومسألة الندرة ،ويبيف أف ىذه األخيرة كشرط زدافع أساسي لتشكيؿ النقابات لحماية فرص العمؿ.
كما يرى أيضا اف النشاط النقابي قد أخذ أبعادا إيديولوجية تعكس وعي العماؿ فسماه الوعي بالندرة في سوؽ العمؿ،
ويقسـ الوعي العمالي إلى جانبيف ،أحدىما داخمي ذو طبيعة ذاتية واآلخر خارجي ذو طبيعة موضوعية.
لقد أسيـ برلماف في تحديد العالقة بيف النظاـ الصناعي ومجتمع الرأسمالية والمنافسة الشرسة فيما بيف العماؿ
لمحصوؿ عمى منصب عمؿ ،وبيف نشأة النقابات وىذا أمر أكده كارؿ ماركس في مرحمة سابقة ،مع أف الدور الياـ
لمنقابات كاف داخؿ المصنع ومف خالؿ نشاط العماؿ في الصناعة ومقاومتيـ لألجور المنخفضة ولساعات العمؿ فيي
ردة فعؿ اتجاه استغالؿ العماؿ مف طرؼ الرأسمالييف.
ب) نظرية فرانك تاننباوم :ترى نظرية تاننباوـ أف نشأة النقابة يعود أساسا إلى نفور العماؿ مف مجتمعيـ الصناعي
والعمؿ فيو ىو األساس الذي يناضموف مف أجمو ،ليعيدوا الحياة لمجتمعيـ القديـ الذي كاف يشبعيـ بالمكانة واألمف
االجتماعي.
3

محاضرات مقياس :سوسيولوجيا الحركات العمالية

السنة األولى ماستر علم االجتماع ،تخصص :تنظيم وعمل

ويقصد ىنا ذلؾ التطور الحاصؿ في العالقات الصناعية ،مف تقسيـ لمعمؿ وتعقده في ظؿ التطور التكنولوجي،
وظيور المصنع الكبير الذي كاف سببا في ىجرة الفالحيف مف مجتمعاتيـ المحمية وجعميـ أقؿ مكانة وأكثر استغالال مف
حيث ساعات العمؿ الطويمة واألجور القميمة وعدـ األمف االقتصادي...
وحسب رأيو فالنقابة العمالية نشأت مف خمفية ظرفية تميزىا الحاجة االجتماعية والنفسية لمعماؿ ،والتطور
االقتصادي اليائؿ وماصاحبو مف أىداؼ مادية نفعية لمكسب والربحية ،في مقابؿ االستغالؿ الذي كاف يتعرض لو
العامؿ ،الذي أصبح مجرد أداة لتحقيؽ اإلنتاج ،وفقد بذلؾ الجانب المعنوي والراحة النفسية.
ج) نظرية سيدني وبياتريس واب :إف اليدؼ األساسي حسب آراء ىذيف العالميف ىو أف العماؿ تضامنوا بسبب ضعفيـ
أماـ سمطة صاحب العمؿ ،فالنقابة جاءت لتعديؿ موازيف القوى لصالح العماؿ ولمتخفيؼ مف سمبيات العمؿ والحد مف
تنافس العماؿ عمى مناصب عمميـ وتوجيو شروط االستخداـ لمصمحة كؿ العماؿ .وليذا تشكمت النقابات لتيتـ بالظروؼ
االقتصادية وبمحيط العماؿ محاولة لوضع قواعد عامة لمتحكـ في األجور وعدد ساعات العمؿ وتنفيذ األمف
الصناعي...وتنسيؽ ظروؼ العمالة ،وذلؾ عف طريؽ تحديد عددىـ في مجاالت العمؿ المختمفة وتحديد مف لو حؽ
االشتراؾ في نقابة.
ويقصد باإلشتراؾ في النقابة االسموب الذي يحصؿ العامؿ مف خاللو عمى تأميف عمى األجر أثناء اإلضراب،
وفي أوقات البطالة ،وكيفية إجراء المساومة الجماعية ،كما يؤكد كؿ منيما أف ىناؾ عامال آخر لنشأة النقابة ىو ضعؼ
العامؿ أماـ ق اررات صاحب العمؿ ،وليذا يؤكداف عمى أف النقابة تقوـ بالوظائؼ التالية:
 المفاوضة الجماعية بيف النقابة وأصحاب العمؿ مف أجؿ تنظيـ شروط االستخداـ.
 العمؿ عمى تدخؿ الحكومة لتنظيـ ميداف العمؿ بواسطة التشريعات ووضع قواعد عامة منظمة مف أجؿ تحقيؽ
التوازف بيف األطراؼ المختمفة ليذا الميداف.
 التأميف المتبادؿ لضماف األجر في حالة البطالة واإلضراب.

المحاضرة الثالثة :المحور الثاني االتجاهات النظرية حول الحركة العمالية والنقابية (تابع)
ثانيا :اإلتجاه الثوري :عمى عكس اإلتجاه اإلصالحي فإف ىذا االتجاه ال يحافظ عمى األوضاع السائدة وانما يدعو
لمتغيير الجذري لممجتمع ومحاربة النظاـ الرأسمالي ،ويدعو إلى تمكيف الطبقة العمالية مف مراكز السمطة ،لتحقيؽ العدالة
االجتماعية ،كوف ىذه الطبقة ىي األوسع حجما في المجتمع ،ويسعى ىذا اإلتجاه إلى تغيير المجتمع والنظاـ السياسي
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بمكوناتو األساسية المتعمقة بالممكية لوسائؿ اإلنتاج لتعمـ عمى جميع أفراد المجتمع بواسطة ممكية الدولة ،وتمثؿ أفكار
كؿ مف "إنجمز" و"ماركس" ،وفيما يمي نمخص أىـ محتوى ىذا االتجاه.
أ /نظرية إنجمز وكارل ماركس :ترى ىذه النظرية أف الدور الفعاؿ لمعمؿ النقابي ىو التغيير الجذري لممكية وسائؿ اإلنتاج
لصالح الدولة ،وبيف كؿ منيما أف الكفاح االقتصادي بيف الرأسمالية والنقابات ىو الحصوؿ عمى أجر يقارب قيمة العمؿ
ىذا مف جية ،كما اف لمنقابة دور في إيقاؼ واستم اررية االنخفاض في األجور أثناء األزمات مف جية أخرى.
وبيف ماكس فعالية ودور النقابة والذي يجب أف يرقى إلى الدور السياسي والنضاؿ االقتصادي لمقضاء عمى
استغالؿ الرأسمالية ،وىو صراع المادية التاريخية ،ويقوؿ ماركس وانجمز :ال شؾ اف لمنقابات واإلضرابات التي تقوـ بيا
أىمية أساسية كونيا المحاولة األولى التي قاـ بيا العماؿ إلزاحة المزاحمة ،وىي في الواقع تستمزـ الوعي بأف سيطرة
البورجوزاية ترتكز بالضرورة عمى تزاحـ العماؿ ،واذا كانت النقابات بمثؿ ىذا الخطر عمى النظاـ االجتماعي القائـ ،فذاؾ
عمى وجو الدقة تحارب المزاحمة ،ويقصد بالمزاحمة بيف العماؿ ىو ذلؾ الصراع القائـ فيما بيف العماؿ حوؿ العمؿ
المنخفض األجر ،والعمؿ ذو األجر المرتفع ،وىي سالح في يد البورجوازية ضد الطبقة العمالية -ما سماىا ماركس بطبقة
البروليتاريا ،-وإلزالة ىذه المزاحمة قاـ العماؿ بتكويف الرابطات ،وتكويف ما يعرؼ بالنقابات لتفعيؿ الجانب االقتصادي
وتثبيت أجور العماؿ وتخفيض ساعات العمؿ.
ب /نظرية رو از لوكسمبورغ :ترى رو از لوكسمبورغ والتي اعتمدت عمى خمفية الصراع الطبقي والثورة الشيوعية في روسيا
سنة  ،1917والتي استطاعت تغيير نظاـ الحكـ لصالح العماؿ السوفيات ،في ظؿ النظاـ البمشفي بزعامة لينيف وفي
عرضيا البحثي حوؿ العمؿ النقابي تجد أنو ال تفرؽ بيف العمؿ النقابي وآلياتو كاإلضراب ،وبيف العمؿ السياسي فكالىما
لو ىدؼ واحد ،وذلؾ استنادا لمثورة الروسية ،بتقمد العماؿ في ظؿ نجاح النظاـ الشيوعي لزماـ الحكـ ،وىي تعالج دور
النقابة السياسي كوسيمة ضرورية في يد العماؿ لموصوؿ إلى تحقيؽ مطالبيـ ،وبالتالي تكوف مجاال فعاال لغايات أكبر
تخص العمؿ السياسي وؿ يتوقؼ عند الجانب الميني واالجتماع .وتنتقد العمؿ النقابي الذي ينحصر في المجاؿ المطمبي
المحدود المتعمؽ باألجور أو المنح وظروؼ العمؿ وغيرىا...وتبيف لوكسمبورغ أف العمؿ السياسي لمنقابة يعد جزءا مف
الرأسمالية ما لـ يعتمد عمى وعي طبقي يميد لمعمؿ الثوري الذي تقوده نحو تحقيؽ العدالة االجتماعية عمى مستوى القمة
أي وصوال لمسمطة وتعميـ ممكية وسائؿ اإلنتاج.
ج /نظرية رالف داهرندروف :لقد ساىـ العالـ داىرندروؼ بتحميؿ لواقع الطبقة االجتماعية مف خالؿ كتابوé :الطبقات
االجتماعية والصراع الطبقي في المجتمع الرأسمالي" امتداد لمفكر الماركسي الثوري ،لكنو رأى أف التحميؿ الماركسي يحتاج
إلى تعديؿ عندما يتعمؽ األمر بالمجتمع الرأسمالي الحديث ،ىذا األخير الذي شيد تغير في عالقاتو الطبقية وتقدـ في
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وسائمو اإلنتاجية وتطورت مف خالؿ ذلؾ القوى العمالية (ميرة وغير ميرة) باإلضافة إلى نمو الطبقة الوسطى ،كميا
مظاىر تشكؿ مجتمع ما بعد الصناعة ،بانفصاؿ ممكية عف اإلدارة ،وتتعدد الطبقات ،حيث يرى أف التشكيالت
االجتماعية تتفرع إلى طبقات ليا خصائصيا مف حيث التغير اآللي ،والصراع القائـ داخميا ،وعممية التطور ىذه التي
آلت إلييا أوربا خاصة في المجتمع الصناعي الحديث قد أدت إلى سمسمة مف التغيرات في خصائص الطبقة العاممة وفي
ايديولوجيتيا وأىدافيا ،وأيضا في مستوى وعييا.

المحاضرة الرابعة :المحور الثاني االتجاهات النظرية حول الحركة العمالية والنقابية(تابع)
ثالثا :االتجاه السياسي :اعتبر ىذا االتجاه النقابات وسيمة فعالة لتمثيؿ حقوؽ العماؿ سياسيا ،باعتبارىا أوسع شريحة في
المجتمع حتى تستطيع أف تناضؿ عمى مستوى السمطة ،والمشاركة في البرلماف وفي باقي التنظيمات الجماىيرية لحماية
مصالحيا ولسف القوانيف والمراسيـ لصالح العماؿ ،ومف بيف أنصار ىذا االتجاه:
أ /آالن توران :يرى بأف الحركة العمالية ال تتوقؼ عند الجانب االجتماعي بؿ تصؿ إلى الغاية السياسية في المجتمعات
الصناعية ،فالنقابات ىي أنساؽ فرعية إلى جانب نسؽ األحزاب السياسية والسمطة السياسية مف النسؽ الكمي ،تسعى مف
خالؿ مصالح متشابكة إلى بناء عالقة فيما بينيا ،بحيث تختمؼ أشكاؿ ىذه العالقة بالنسبة لمنقابات باختالؼ
الخصوصيات المرتبطة بإيديولوجية النقابة وبمكوناتيا البشرية ،واف النقابة في نظر توراف لـ تكتفي بما ىو عمالي وانما
تعداه ليصؿ إلى كؿ ما ىو سياسي ،فيي نسؽ يجمع العماؿ كفاعميف اجتماعييف ليـ ايديولوجيات مختمفة ،منيا الثورية
المحاربة لمنظاـ الرأسمالي والتي تحدد مستوى الوعي الطبقي ،والتي تدخؿ في صراع مع المالكيف لوسائؿ اإلنتاج ،ويرى
في مسألة الوعي العمالي أنو اإلرادة العمالية في التعبير لمقاومة االغتراب ،لكف الوعي العمالي يوجد بأشكاؿ متباينة،
فالوعي الطبقي لمعماؿ الحرفييف ليس ىو نفسو الوعي عند طبقة عاممة مينية ،ويؤكد أف الجانب الثقافي والمستوى
التأىيمي لمعامؿ يزيد مف وعيو بشكؿ أكثر أىمية ووضوح عبر الوسائؿ اإلعالمية .ويرى أف الوعي الطبقيي كفعؿ وشعور
إرادي يحس بو كؿ عامؿ ويوجد بطريقة غير منظمة ،ألنو ال يمكف امتالؾ في ىذه الظروؼ أي مرجعية لمتسيير ،ويعتبر
الوعي العمالي ردة فعؿ يمكف مالحظتيا بسرعة.
ب /نظرية روبرت ميتشمز :أطمؽ عمى ىذه النظرية اسـ :القانوف الحديدي ،حيث يفترض ميتشمز تكويف قمة ممتازة تالزـ
كؿ أشكاؿ التنظيـ االجتماعي ،وذلؾ الستحالة ممارسة السمطة عمى المستوى الكمي لممجتمع ،كما يرى بأف النقابة ىي
حركة عمالية تسعى في نطاؽ الديمقراطية إلى اىداؼ سياسية ،ولكف بعد أف يقوـ العماؿ بانتخاب قادتيـ وممثمييـ
يصموف إلى مناصب قيادية يتحولوف إلى خدمة مصالحيـ لمبقاء في المنصب ،ومف ىنا يبتعوف عف العمؿ النقابي وتزيد
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القطيعة بينيـ وبيف القاعدة العمالية ومف جانب آخر تسعى اإلدارة والدولة إؿ كسب القائد النقابي وتدعيـ مركزه حتى
يبتعد عف خدمة الطمب العمالي.
ج /نظرية هارولد السكي :يحمؿ السكي في كتابو" :النقابات العمالية في المجتمع الحديث" أف النقابة تنظيـ عمالي في
المجتمعات الرأسمالية وحتى االشتراكية كتنظيـ قائـ عمى خمفية سمطة الدولة بحيث ال تضع ق اررات خاصة وانما تقوـ
بتطبيؽ ما يضعو المشرع والدولة في عمميا داخؿ المنظمة االقتصادية ،بحيث أي تحدي ليذه الق اررات أو ليذه المبادئ
ىو بمثابة تحدي لمسمطة ،ويبيف دور النقابة في تخطي ىذه المرحمة بالوصوؿ إلى العمؿ السياسي حيث يستطيع مف
خالؿ ذلؾ الضغط عمى السمطة لتحقيؽ المطالب العمالية وكسب ثقتيـ ،ويتـ ذلؾ بمسألة الديمقراطية في بناء النقابات
وانتخاب أعضائيا وتمكيف كؿ الفئات القاعدية مف طرح آرائيا في المجاؿ االقتصادي واالجتماعي الذي يخدـ كؿ
األطراؼ.
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