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  للعاملني اخلصخصة وأثرها على البطالة واألمن الوظيفيسياسة 

  "شركة االمسنت األردنية كنموذج"

  *أمحد عارف العساف /د

  .األردنية - جامعة الزرقاء اخلاصة

Abstract: 
The study aims to measure the impact of privatization on the Jordan 
cement company from the viewpoint of Head office employees only, 
in terms of social welfare and job security, and the improvement of 
the production equipments and reducing costs, and the profits 
realized, and to which extent it has an impact on turnover and 
increasing unemployment. 
To achieve the above mentioned objectives, the researcher designed a 
self administrated questionnaire which is distributed to head office 
employees at Jordan Cement Company. 
Later on, an analysis is conducted through different statistical 
methods to test the hypothesis of the study. 
The study reveals that the privatization policy has a positive effect on 
the social welfare and job security of the employees of the Jordan 
cement company. While it has a negative effect on the reduction of 
the employees numbers and thus increasing the unemployment rate. 
Finally the study recommended effective tools to reduce the negative 
effects of the privatization policy. 

    : مقدمة
بسبب املظاهر السلبية الخنفاض الكفاءة اإلنتاجية يف وحدات القطاع العام ساد االعتقاد       

لدى حكومات العديد من الدول النامية بان القطاع العام بات اكرب مما ينبغي وان تكلفة 
، وتطلعت حكومات تلك الدول إىل التطبيق اظ به أصبحت مرتفعة على اقتصادهااالحتف

اد لربامج اإلصالح االقتصادي يف ظل معونات مالية وفنية من البنك الدويل وصندوق اجل
االقتصادي مسارات واجتاهات عديدة برز منها ما عرف يف  واختذ اإلصالح. البنك الدويل

  .التخصيصاألدب االقتصادي باخلصخصة أو 
  ــــــــــ

  :مايل. اململكة األردنية اهلامشية - صةجامعة الزرقاء اخلا .كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ٭
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  واقع اخلوصصة يف بعض الدول - أوال

أصبحت اخلصخصة منهجا وأسلوبا اعتمد عليه العديد من الدول النامية واملتقدمة           
للتخلص من احلجم الزائد للقطاع العام وحتقيق الكفاءة االقتصادية بصفة عامة والكفاءة 

مصطلح اخلصخصة من أهم  أصبحإلنتاجية يف وحدات القطاع العام بصفة خاصة، حبيث ا
املصطلحات على الساحة االقتصادية العاملية يف منتصف السبعينات بعد أن تصاعدت الدعوة 
يف خمتلف أحناء العامل لنقل ملكية املشروعات اليت متلكها الدولة إىل القطاع اخلاص نتيجة حالة 

  .صادي الشديد املصحوب بنسب تضخم مرتفعة الركود االقت
لقد نشطت اخلصخصة يف اململكة املتحدة مع بداية حكم احملافظني برئاسة و          

من القرن العشرين، حيث مت تطبيقها  نينياتوأوائل الثما السبعينياتأواخر " مارغريت تاتشر"
، اإلسكانل، املياه، املطارات، على قطاعات خمتلفة مشلت الكهرباء، الغاز، االتصاالت، النق

وقد استهدفت تلك اخلصخصة حتسني نوعية اخلدمات وحاكتها يف الواليات املتحدة 
اليت فعلتها بشدة لدرجة رواج نكتة مفادها إن أي اقتراح ميكن أن " ريغان"األمريكية إدارة 

" اهيو جوندون"يصبح سياسة حكومية فعلية إذا وضعت عليه بطاقة التحول للقطاع اخلاص 
غايات عامة ووسائل : قرار التحول إىل القطاع اخلاص -1991ترمجة مصطفى غنيم، (

  ).13القاهرة ص  العاملية، والثقافة لنشر املعرفة املصرية اجلمعية خاصة،
 إىل 1988دولة يف العامل عام  )14(وارتفع عدد الدول اليت طبقت اخلصخصة من         

  .ومازال العامل يأخذ ذه التجربة 2005 مل سنةدولة يف العا )60(أكثر من 
اخلصخصة هي التحول القتصاد  الذي يعترب أنّ لألمم املتحدة ربنامج اإلمنائيالوحسب 

غرف (وضع سياسات تدعم اقتصاد السوق ومؤسساته : السوق، تشترط اخلطوات التالية
ع اخلاص وتأمني اخلدمات  والتحرير االقتصادي، وتنمية القطا) اخل..جتارة، صناعة، احتادات

الطيب حممد الطيب عبد اهللا، ( املالية والتشريعية اليت حيتاج إليها  وخصخصة القطاع العام
  ).424، مؤسسة األحباث العربية، بريوت ص1999تقييم جتربة االستخصاص يف السودان 

األردنية أما الدول العربية اليت عملت بنظام اخلصخصة بفاعلية هي مصر، اململكة       
اهلامشية، اإلمارات، باإلضافة إىل عدد أخر من الدول اليت ما زالت يف بداية تطبيق برنامج 

وحققت التجربة يف تلك الدول وخاصة اإلمارات جناحاً حيث كانت . اخلصخصة
وقد استقطبت دولة اإلمارات مثالً املستثمرين من .. االستثمارات للدول العربية واألجنبية

ويف اآلونة األخرية استفادت مصر من . مل وعادت بالفائدة على املواطنني فيهاكل دول العا
ولذلك نرى ان الكثري من .. وجود جالية عراقية كبرية يعمل الغالبية منهم يف جمال االستثمار
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الدول العربية قد جلأت إىل سياسات اخلصخصة بغية إتاحة الفرصة للقطاع اخلاص لكي 
  .ية اإلنتاجيلعب دوراً اكرب يف عمل

مع بدء تطبيق برنامج للتصحيح  1992يف عام  ويف األردن بدأت مسرية اخلصخصة         
 3ومت متديده  1998النقد الدويل الذي انتهى العمل به سنة  االقتصادي بالتعاون مع صندوق
ويف إطار هذا الربنامج جرت خصخصة عدد من .  2004 مرات حىت انتهى منتصف سنة

وكان . للدولة أو اليت متتلك الدولة فيها نسبة كبرية امة واملؤسسات اململوكةالشركات الع
  :)2003نشرات وحدة التخاصية، ( على رأس تلك الشركات واملؤسسات

من أسهم شركة الفنادق والسياحة األردنية إىل شركة وزارة لالستثمار % 87بيع  •
  .1995خالل عام 

-1996ات املسامهة خالل عامي ركبيع كامل ملكيتها يف عدد حمدود من الش •
 ).الورق والكرتون األردنية، التبغ والسجاير األردنية(  1997

الفرنسية خالل عام  Lafargeمن أسهم شركة اإلمسنت األردنية لشركة % 33بيع  •
1998. 

 .من أسهم شركة اإلمسنت األردنية بسعر تفضيلي إىل موظفي الشرطة% 1بيع  •
 .ت األردنية إىل مؤسسة الضمان االجتماعيمن أسهم شركة اإلمسن% 8بيع  •
بنك (  1999بيع كامل ملكيتها يف عدد كبري من الشركات املسامهة خالل عام  •

اإلسكان، بنك القاهرة عمان، بنك الصادرات والتمويل، األلبان األردنية، البتراء للنقل، 
 ).باغة األردنيةاإلنتاج، الكهرباء األردنية، اخلزف األردنية، األجواخ األردنية، الد

العربية ( يف عدد من الشركات املسامهة العامة  2000بيع أسهمها خالل لعام  •
 ).الدولية للفنادق، األردنية لتجهيز الدواجن

ببيع مسامهتها يف بعض الشركات املسامهة العامة  2001قامت احلكومة خالل عام  •
 ).يالرأ/ مصانع الورق والكرتون، املؤسسة الصحفية األردنية ( 
يف شركة اخلطوط البحرية  2002قامت احلكومة ببيع كامل حصتها خالل العام  •

 .الوطنية
ببيع كامل حصتها يف كل من شركة النقليات  2002قامت احلكومة خالل عام  •

جت، والشركة العامة للتعديد، وشركة تأجري وصيانة اآلليات واملعدات، وشركة / السياحية
 .ة األردنية للسياحة والسفرالصيانة العامة، وشركة امللكي

من أسهمها يف شركة البوتاس العربية  %50ببيع  2003قامت احلكومة خالل عام  •
 .الكندية Potash Corporation of Saskatchewanإىل شركة 
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الدولة  مليار دوالر يتحول نصفها إىل خزينة 1ر5 وتقدر عائدات عملية التخصيص بنحو
 8 احلياة، (ع اقتصادية خاصة بالبنية التحتيةمشاري ونصفها اآلخر إىل استثمارات يف

  ).2005يونيو /حزيران
هل : فان السؤال املطروح يف اال االقتصادي وبالرغم من اجيابيات سياسة اخلصخصة

  جتعلها تتفشى أكثر ؟ أمتعمل اخلصخصة على امتصاص البطالة كما يقول أنصارها 
عند تطبيقه   ) القوة البشرية  ( البعد االجتماعي وهل اغفل القائمون علي نظام اخلصخصة    

أي اقتصاد قومي ال يقوم بدون العامل االجتماعي ومثلث العمل الناجح يقوم  أنبالرغم من 
  ) املمثلة يف احلكومة  ( دعائم هي صاحب العمل والتنظيم النقايب واجلهة اإلدارية العليا  3 علي

  . مع وجود لوائح وقواعد قانونية واضحة
 : قد انقسم احملللون والدارسون هلذه القضية إىل مؤيد ومعارضلو        

احلفاظ علي حقوق العمال شعار يتم رفعه يف كل مرحلة تتم فيها أن  فاملعارضون يرون
املستمرة  الشكوىحقوق العمال هو  وإهدار .. خصخصة بعض الشركات اململوكة للدولة

ن بشكل مكثف عن أن حقوق العمال لن يتم االقتراب فقبلها يتم اإلعال  .. بعد اخلصخصة
وهنا   .. وبعد اخلصخصة ال يوجد ما يلزم الشركات املالكة باحلفاظ علي حقوقهم  ،منها

كما رفع العديد من العمال دعاوي قضائية ضد هيئة   , ازدمحت أروقة احملاكم بقضايا عمالية
ر وكيفية تسوية احلقوق املادية والتأمينية التأمينات االجتماعية بسبب استحقاق املعاش املبك

  باخنفاض ما حيصلون عليه عما يتوقعونه يفاجئونفالعمال 
املعاش املبكر له آثار سلبية علي عدة مستويات فبالنسبة لتأثريه علي العامل فقد أدي  وأن    

اب منها نظام املعاش املبكر إيل انتقاص احلقوق التأمينية ألصحاب هذه املعاشات لعدة أسب
إيل ضعف قيمة املعاش نتيجة لقصر مدة  باإلضافة  , ختفيض املعاش بنسب ختتلف حسب السن

  ).رئيس قطاع التشريع  أمحد عمر ( . االشتراك وضآلة قيمة األجر الذي يتم عنده التسوية
 أن إيل اإلحصاءات يف مجهورية مصر العربية على سبيل املثال ال احلصروقد أشارت         

ألف حالة يف اية   384 ارتفاع حاالت املعاش املبكر من إيليق سياسة اخلصخصة أدي تطب
من إمجايل عدد حاالت   %40 وبنسبة 2005آالف حالة بنهاية يونيو   403 إيل  2004 يونيو

  .معاش التقاعد خالل هذه الفترة
واخلوف  وأصبحت خصخصة الشركات مرضا يصيب الطبقة العاملة حبالة من الفزع       

شبح االستغناء عن العمالة واالنضمام لصفوف البطالة يؤرق العمال مما  وأصبحمن اهول 
فأقصي   , أمامهم هو املعاش املبكر بعد التجارب السابقة اليت مر ا العمال اإلنقاذجيعل سبيل 

ط املشروع سنوات وبعدها إما يغري نشا  3 مدة حافظ فيها املستثمر علي العمالة اليت لديه هي



 أمحد عارف العساف /د                    سياسة اخلصخصة وأثرها على البطالة واألمن الوظيفي للعاملني

  السابع العدد -جملة اقتصاديات مشال إفريقيا     143

الشركة وظروف االستثمار  إمكانياتأو يبدأ يف االستغناء املرحلي عن العمال لديه حبجة أن 
جيرب العمالة  حىتالتعنت  أساليبغري جيدة ويبدأ صاحب العمل يف املضايقات واستخدام 

يض علي تقدمي االستقالة واللجوء للمعاش املبكر ولكن يف هذه احلالة خيسر العامل قيمة التعو
كما أن جتربة عرض أسهم الشركات علي   , ألن الشركة تقدم ما يثبت أا تعاين من اخلسارة

العمال أثبتت فشلها أيضا بعد أن اضطر العمال لبيع أسهمهم باخلسارة نتيجة توقف الشركة 
   . أو تصفيتها

ني فعندما تشمل عمليات اخلصخصة القطاع العام سيكون لدينا جيش من املوظف         
والعمال عاطلني عن العمل وكما نعلم فان القطاع اخلاص يهتم بتقليص الكلف من اجل 

  .واخلدماتومن اجل تروجيه السلع .. دخوله املنافسة
ان كثرة األعمال املسألة من زاوية خمالفة متاماً، ويرون  إىل هذه أما املؤيدون فينظرون

البطالة وستكون هناك ضة االستثمارية والشركات اليت متت خصخصتها ستستوعب 
عمرانية كبرية إضافة إىل فتح وكاالت لترويج منتجات تلك الشركات تبدأ تدرجيياً بامتصاص 

  .بضع سنواتبالبطالة وهذه ختضع إىل فترة زمنية معينة قد تقدر 
وتعترب نسب البطالة من املؤشرات اهلامة يف اململكة األردنية اهلامشية، حيث تراوحت         

بة البطالة يف األردن خالل السنوات املاضية بني الزيادة والنقصان الطفيف ، فحني بلغت نس
، مث 2001يف العام % 14.7، زادت حىت بلغت 2000يف العام % 13.7نسبة البطالة 

أقصى اخنفاض  2004وحققت يف العام ، %15.3إذ بلغت  2002واصلت الصعود يف العام 
لألعوام % 14.3و % 14.0و% 14.8الصعود لتبلغ  ومن مث عاودت، %12.5حيث بلغت 

ومن هنا يتبني بأنه على الرغم من اإلصالحات . على التوايل 2007و 2006و 2005
االقتصادية اليت قامت ا احلكومة ، وعلى اعتبار أن العديد من سياسات احلكومة قد جنحت 

  .البطالة ال زالت تراوح مكاا سبمنذ مطلع القرن احلايل يف احلد جزئيا من البطالة، إال أن ن
   .واجلدول التايل يظهر أهم املؤشرات اإلحصائية حول العمالة يف األردن
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  )2006(مؤشرات العمالة والبطالة يف األردن ) 1(اجلدول رقم 

  املؤشر  املوضوع

  1592298  حجم القوى العاملة اإلمجايل 
  1302574  حجم القوى العاملة األردنية

  1121516  شتغلني األردنينيعدد امل
  181058  عدد املتعطلني األردنيني

  %37.7  )جمموع(معدل النشاط االقتصادي املنقح 

  %63.1  )ذكور(معدل النشاط االقتصادي املنقح 

  %11.9  )إناث(معدل النشاط االقتصادي املنقح 

  %13.9  )جمموع(معدل البطالة 

  %11.9  )ذكور(معدل البطالة 

  %25  )إناث( معدل البطالة

  ، دائرة اإلحصاءات العامة2006التقرير السنوي، مسح العمالة والبطالة، : املصدر

خصخصة شركة اإلمسنت األردنية كنموذج للتجربة والتجربة اليت يتناوهلا البحث هي 
واجلدول التايل يظهر ، تجربة األردنية وخالصة هذه التجربة واهم العرب املستقاة من هذه ال

  .شرات املتعلقة بشركة االمسنت األردنية قبل تطبيق اخلصخصة وبعدهاأهم املؤ
  املؤشرات العامة -شركة اإلمسنت األردنية) 2(جدول 

عدد  سنوات
 العاملني

صايف الربح قبل 
ضريبة الدخل  صايف ربح السنة الضريبة

 املستحقة

حصة 
من السهم 

 صايف الربح

كمية 
 اإلنتاج

مليون (
 )طن

1997 2562 12,352,035 10,144,550 1,715,849 0.168 3,250 
1998 2578 9,104,721 5,784,401 1,207,612 0.096 2,65 
1999 2563 10,798,878 8,652,614 1,875,286 0.143 2,7 
2000 2506 5,908,951 3,439,996 2,295,775 0.057 2,6 
2001 2500 11,655,900 9,332,257 2,040,715 0.151 3,1 
2002 1427 19,357,485 16,302,713 2,466,949 0.270 3,5 

2003 1493 33,471,394 26,559,727 6,121,824 0.440 3,5 
2004 1490 63,157,924 52,115,161 9,218,190 0.860 3,9 
2005 1483 80,789,797 67,072,106 11,389,400 1.110 4 

  .التقرير السنوي، شركة االمسنت األردنية، أعداد خمتلفة: ملصدرا
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يظهر من النتائج أعاله أن نتائج الشركة موضوع دراستنا يف حتسن مطرد بعد          
اخلصخصة  هذه املالحظة مأخوذة من نتائج هذه الشركة  الفعلية قبل وبعد اخلصخصة  وإا 

 للشك واليت تظهر جلية من خالل الرسومات تظهر مدى هذا التحسن مبا ال يدع جماال
مسطحات الدوائر حسب املرفقات حيث يظهر من ذلك زيادة يف األرباح و بالتايل والبيانية 

زيادة يف الضريبة املدفوعة خلزينة الدولة أما عدد العاملني فاملالحظ انه نقص بشكل تدرجيي 
صخصة وان زيادة هذه النتائج ال ليصل إىل ما يقارب نصف العدد الذي كان عليه قبل اخل

  .تتناسب والزيادة يف اإلنتاج 
إال أننا نعترب أن الشركة موضوع دراستنا مرت بفترة نعتقد أا كافيه إلجراء مثل هذه         

الدراسة ، ولكن ال ميكن تعميم نتائجها الن التجربة يف بواكريها وألننا ال نستطيع تعميم 
لى كافة الشركات اليت مت خصخصتها الن هناك متغريات داخلية نتائج جتربة شركة واحدة ع

وخارجية ال تنسجم والشركات األخرى ، واليت  تنفرد فيها شركة األمسنت يف السوق 
األردين من رفع األسعار ملرات عديدة بعد اخلصخصة و تقليص عدد األيدي العاملة يف 

  .الشركة وتفردها يف السوق األردين

  :نظري للدراسةال اإلطار- ثانيا

هدفت . 2007، النتائج االقتصادية لسياسة اخلصخصة يف مصرعبد ايد راشد،  �
الدراسة إىل تقييم سياسة اخلصخصة يف مجهورية مصر العربية من الناحية االقتصادية ومنها 

حيث أشارت الدراسة إىل أن ما مت بيعه منذ بداية . تأثري سياسة اخلصخصة على البطالة
من إمجايل  %)42( شركة بنسبة 144بلغ  2002وحىت عام  1991صخصة عام برنامج اخل

شركة بيعت ائياً والباقي مازالت احلكومة متتلك  44شركات قطاع األعمال العام، منها 
 7 مليار جنيه، ذهب منها للخزينة العامة 16نسب من احلصص فيها، وبلغت حصيلة البيع 

ة مكافآت اية اخلدمة للعاملني، أو بنظام املعاش املبكر مليار جنيه والباقي، إما ذهب يف صور
، أو يف صورة تعديل للهياكل املالية والتمويلية لتهيئة الشركات اليت مل تبع )مليار جنيه 3.6( 

وأشارت الدراسة إىل أن عدد من جري .  متهيداً لبيعها) شركة 175وعددها حنو (بعد 
سواء بسبب بلوغ السن ، 2002حىت عام  1991م تسرحيه من شركات القطاع العام منذ عا

كما . أالف عامل وموظف 610القانونية للتقاعد أو بسبب نظام املعاش املبكر قد بلغ حوايل 
طبقاً لبيانات توظيف عائد اخلصخصة حىت (من حصيلة اخلصخصة % 19.3أن استخدام 

ة، ألن هذا األمر يعين يف متويل املعاش املبكر يعترب خطيئة اقتصادية حقيقي )19/8/1999
بالضبط أنه مت بيع مخس األصول اليت متت خصخصتها من أجل دفع عدد من العاملني إىل 
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فنظراً ملصاعب احلياة واخنفاض مستوي الدخل ملن أخرجوا للمعاش !!. صفوف العاطلني
املبكر، فإن الذين خرجوا للمعاش املبكر استخدموا ما حصلوا عليه يف متويل إنفاق جاري 
وبالذات النفقات االستثنائية مثل نفقات زواج األبناء، مما حال دون حتول هذا املعاش املبكر 
إىل مشروعات صغرية، خاصة أن موظفي القطاع العام الذين أخرجوا للمعاش املبكر مل تكن 
لديهم أي خربة سابقة باملشروعات الصغرية، ومل يتم تأهيلهم لذلك أو متابعتهم وربطهم 

 .كبرية، والنتيجة هي حتول اجلانب األكرب منهم لصفوف العاطلنيمبشروعات 
 جملة جامعة تشرين :"اخلصخصة لنجاح برنامج املتطلبات األساسيةديوب،  حممد معن �

 )2( العدد )28(سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية الد _ للدراسات والبحوث العلمية 
كسياسة من  صخصة من حيث عرض مفهومهالقضية اخل ، وتناول هذا البحث دراسة 2006

كذلك الطرق اليت ميكن إتباعها يف جمال , سياسات اإلصالح االقتصادي ومربراا االقتصادية
يف أي  اخلصخصة، باإلضافة إىل أهم املتطلبات خللق البيئة املناسبة لنجاح برنامج اخلصخصة

وأظهرت الدراسة . صخصةاخل بعض التجارب لبلدان عربية وأجنبية يف مع عرض, اقتصاد
-1980( دولة نامية بني عامي 21شركة متت خصخصتها يف  79 النتائج األساسية حول 

، كما يظهر )%139( حيث بلغ معدل التغيري االجيايب ملؤشر البطالة نتيجة اخلصخصة )1992
 :يف اجلدول التايل

 
  (%)معدل التغيري   املؤشر

 124+  الرحبية

 25+  الكفاءة

 126+  االستثمار

 25+  اإلنتاجية

 139+  العمالة

 5-  الرفع

 44+  توزيع األرباح

 
تكون النتائج الناجحة  تطبيق برنامج اخلصخصة حىت وأوصت الدراسة بضرورة التدرج يف

 االجتماعية يف برنامج مراعاة األبعادمع بداية ملرحلة جديدة يف برنامج اخلصخصة 
   .اخلصخصة
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حول موضوع تطبيق  استفتاء«األعمال بع الحتاد رجال مركز الدراسات والبحوث التا �
 %69وقد أظهر االستفتاء عن العديد من النتائج أمهها أن  : 2003" اخلصخصة يف العراق

وبالرغم من عدم . يرون أن اخلصخصة ستقلل من عدد العاملني يف املشروع على املدى البعيد
ة واالقتصادية اليت أسهمت يف هذا إمكانية التيقن من مستوى وجدية الشرائح االجتماعي

االستفتاء، إال أن االجتاه العام فيه مييل إىل أمهية اخلصخصة يف االقتصاد العراقي وإمكانية 
إسهامها يف حتقيق التنمية االقتصادية، رغم االختالف الواضح يف املراحل أو املدد املناسبة 

وكذلك دورها يف مسألة تشغيل  لتطبيق اخلصخصة وأثرها يف حتقيق التنمية االقتصادية،
 .األيدي العاملة الوطنية واملسامهة يف حل مشكلة البطالة

، جملة جامعة تشرين اخلصخصة االقتصادية بشكل عام، إجيابياا وسلبياانزار قنوع،  �
 )2(العدد )  27(الد  العلوم االقتصادية والقانونيةللدراسات و البحوث العلمية ،  سلسلة 

اقش هذا البحث عدداً من القضايا املتصلة مبوضوع اخلصخصة االقتصادية بشكل ين. 2005
استعراض مفهوم اخلصخصة وبعض تعاريف اخلصخصة، استعراض ومناقشة :من أمهها. عام

أنواع اخلصخصة وأشكاهلا وأساليبها املختلفة، دراسة جتارب بعض الدول اليت اتبعت 
دمة، حتليل أداء بعض املنشآت اليت متت خصخصتها، اخلصخصة يف الدول النامية والدول املتق

مناقشة إجيابيات وسلبيات اخلصخصة وإمكانية احلد منها، وضع معايري وآلية تتضمن جناح 
مث خيلص هذا البحث إىل وضع استنتاجات وتصورات عن اخلصخصة لعله . عملية اخلصخصة

من خالل تقييمه لبعض وخلص الباحث . من املمكن االستفادة منها يف الواقع السوري
جتارب الدول يف جمال اخلصخصة إىل أن معظم منشآت القطاع العام تعاين من تضخم 
العمالة، وبناء على ذلك فإنه كان يتوقع من املنشآت اليت خضعت للخصخصة ختفيض 
العمالة، وذلك بعد فك االرتباط من احلكومة وتقليل الدعم املقدم من احلكومة دف زيادة 

فرداً  )139(يف منشآت العينة كمتوسط وبـ  %) 58(، غري أن العمالة ازدادت بنسبة الكفاية
إىل جلب ما توصلت إليه (،  وتشري هذه البيانات %) 1.3(كمتوسط للمنشأة الواحدة أو 

إىل أن اخلصخصة ال تعين بالضرورة ختفيضاً يف العمالة فزيادة االستثمار  ( MNR )دراسة
كما أشار البحث إىل أنه وعلى صعيد . ود إىل ارتفاع اإلنتاج والعمالةوالكفاية التشغيلية تق

العينات الفرعية فإن الزيادة يف عدد العاملني كانت مهمة بالنسبة للمنشآت يف القطاعات غري 
التنافسية وللمنشآت اليت متت خصخصتها جزئياً واليت تعمل يف األقطار ذات املستوى األدىن، 

لقد ازدادت العمالة . لدخول، وكذلك تلك اليت متت خصخصة إيرادااواملستوى األدىن من ا
اليت اجتهت كما كان " غري التنافسية " يف كل العينات الفرعية عدا املنشآت يف القطاعات 

 . متوقعاً حنو ختفيض العمالة
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دراسة : العالقة بني الشباب العمال واإلدارة العليا اثر اخلصخصة علىأنور على،  �
ى عينة من شباب إحدى املؤسسات اخلدمية، أعمال الندوة السنوية السابعة لقسم مطبقة عل

هدفت الدراسة إىل .   2000ابريل  30-29القاهرة ،  جامعة -االجتماع كلية اآلداب
أحدثها برنامج اخلصخصة املصرية علي عالقة اإلدارة  التعرف علي أهم اآلثار اليت تركها أو

املؤسسات اخلدمية املصرية، وأظهرت الدراسة أن برنامج  دىالعليا بشباب العمال يف إح
اخلصخصة الذي طبق على املؤسسة قيد الدراسة مل يؤدي إىل إحداث آثار سلبية علي عالقة 

 .اإلدارة العليا بشباب العمال
عوامل التغيري وعالقتها مبستوى إدراك عملية نضال احلوامدة، صالح الدين اهلييت ،  �

، )دراسة ميدانية يف شركات الفوسفات واألمسنت والبوتاس األردنية(، االتغيري ونتائجه
هدفت الدراسة إىل حتليل العالقة بني عوامل التغيري، وبني مستوى إدراك عملية التغيري  .2006

ونتائجها يف شركات األمسنت، والبوتاس، والفوسفات يف األردن، ومشلت عينة الدراسة 
 استبياناتإدارياً، ومت توزيع  )465(الث كافة البالغ عددهم اإلداريني يف هذه الشركات الث

صاحلة للتحليل اإلحصائي  استبانه )290(على كافة أفراد جمتمع الدراسة كافة واستعادة 
 :وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني عوامل التغيري الداخلية، وبني نتائج التغيري، وتفسر  •
  .من التباين يف نتائج التغيري %)58.4( عوامل التغيري الداخلية ما مقداره 

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني عوامل التغيري اخلارجية، وبني نتائج التغيري، وتفسر  •
  .من التباين يف نتائج التغيري %)42.3(عوامل التغري اخلارجية ما مقداره 

عوامل التغري الداخلية، وبني مستوى إدراك عملية وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني  •
  .من التباين يف مستوى إدراك عملية التغيري %)59(التغيري، وتفسر العوامل الداخلية ما مقداره 

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني عوامل التغيري اخلارجية، وبني مستوى إدراك عملية  •
من التباين يف مستوى إدراك عملية %) 36.1(  التغيري، وتفسر العوامل اخلارجية ما مقداره

  .التغيري
وأوصت الدراسة بضرورة أن تقوم الشركات املبحوثة بتهيئة اإلداريني لقبول التغريات         

اليت قامت بإحداثها وإشراكهم يف مجيع خطط التغيري اليت سوف تقوم ا، كما أن على إدارة 
بادأة والتطوير واإلبداع ملا هلو من أثر إجيايب على هذه الشركات تشجيع اإلداريني على امل

  .عملية التغيري، وأخرياً استفادة شركات أردنية أخرى من جتارب هذه الشركات
تعزى مشكلة البحث إىل حجم عنواا  ، فالبطالة الناجتة عن اخلصخصة  :مشكلة البحث

املراقبني تغول الدول مشكلة م معظم دول العامل  ، وهي سالح ذو حدين كما يرى بعض 
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القوية والشركات التابعة هلا على الدول النامية ومصادرها ومقدرا واحلصول على سلع ذات 
وتكمن مشكلة البحث يف مدى تأثري سياسة اخلصخصة على . جودة ومواصفات بأسعار اقل

  .البطالةتفاقم مشكلة 

كسياسات التحرير , الدول املعاصرة يف كثري من يف ظل التحوالت :أمهية البحث وأهدافه
وتعزيز دور , الدور اإلمنائي إىل الدور التصحيحي وحتول دور الدولة من, وإعادة اهليكلة

ويف ظل تنامي مشكلة  .واالنتقال إىل اقتصاد السوق القطاع اخلاص واالنفتاح االقتصادي
تأيت أمهية  البطالة يف الدول النامية واليت تعد من أخطر املشكالت االقتصادية واالجتماعية،

السياسة االقتصادية على تفاقم  البحث للتعرف على آثار سياسة اخلصخصة كأداة من أدوات
؟ ملا له من نتائج  مشكلة البطالة، ومعرفة ما اذا كانت اخلصخصة رافداً جديداً للبطالة أم ال

وقد تعددت اآلراء حوله وحياول  على اقتصاديات الدول النامية بل والدول املتقدمة أيضاً ،
الباحث فيه إلقاء الضوء على موضوع اخلصخصة كحدث مؤثر مع التعرض آلراء املؤيدين 

نموذج واملعارضني و أسباب ذلك وطرق معاجلة املشاكل النامجة عنه آخذين بعني االعتبار ال
  :األردين  من خالل شركة االمسنت األردنية واثر اخلصخصة على 

  . يف الشركة مستوى الرفاه االجتماعي لدى العاملني -1
  . قبل وبعد اخلصخصة للشركة مستوى الدخل -2
  .أعداد العاملني يف الشركة قبل وبعد اخلصخصة -3
  .وبعد اخلصخصةقبل  الوظيفي لدى العاملني يف الشركة مستوى االستقرار -4

  وذلك من وجهة نظر موظفي اإلدارة العامة فقط ؟

لإلجابة على أسئلة الدراسة مت صياغة الفرضيات بصورا العدمية   :فرضيات البحث
  :التالية) الصفرية(

ال تؤثر اخلصخصة على ارتفاع مستوى الرفاه لدى العاملني يف : الفرضية األوىل •
 .الشركة

  .اخلصخصة على األمن الوظيفي للعاملني يف الشركة  ال تؤثر: الفرضية الثانية •
  .ال تؤثر اخلصخصة على ارتفاع أرباح للشركة: الفرضية الثالثة •
ال تؤثر اخلصخصة على البطالة يف اتمع وعلى عدد العاملني يف : الفرضية الرابعة •

  .الشركة اليت مت خصخصتها
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تحقيق غاياا تكمن الرؤيا يف من أجل الوصول إىل أهداف الدراسة، ول :منهجية البحث
ضرورة اجلمع بني أكثر من منهج من مناهج البحث ، مثل منهج التحليل الوصفي ، واملنهج 
اإلحصائي باإلضافة إىل االعتماد على أكثر من أسلوب من أساليب الدراسة واليت تتمثل فيما 

  :يلي
ت الصادرة عن الدوائر اإلطالع على املصادر األولية للمعلومات كالتقارير، والنشرا.1

  .والوزارات واجلهات الرمسية، ذات العالقة مبوضوع البحث
اإلطالع على املصادر الثانوية للمعلومات، ممثلة يف املصادر واملراجع املكتبية ذات العالقة . 2

  .املباشرة وغري املباشرة للدراسة
  .حتديد منطقة الدراسة وهي شركة مصانع االمسنت األردنية . 3
استخدام األسلوب اإلحصائي لتحليل وإجياد العالقات بني متغريات الدراسة، سواء . 4

األسلوب االستقرائي املتعلق باستخدام تعميمات عن خصائص اتمع الكلي، وكذلك 
  .االعتماد على األسلوب الوصفي ، من أجل دراسة البيانات املتوفرة ومقارنتها

تشتمل على مت تطويرها هلذا الغرض ) استبانه(تمارة اعتماد أسلوب املسح بالعينة عرب اس. 5
  :جزأين رئيسيني

املسمى (وتضمن أربعة عبارات حول املتغريات الشخصية تمع الدراسة  :األولاجلزء 
  )العمر، سنوات اخلربة  العلمي،املؤهل  الوظيفي،
غريات الدراسة تقيس اجتاهات املعنيني حنو مت رئيسية وتكون من مخسة عبارات :اجلزء الثاين

  :هذا وقد مت توزيع فقرات األبعاد حسب ما يلي .
  .ارتفاع مستوى الرفاه لدى املوظفني ) 1(تقيس الفقرة  •
  .األمن الوظيفي لدى العاملني ) 2(تقيس الفقرة  •
 .خصخصتهاارتفاع معدل األرباح للشركة اليت مت ) 3(تقيس الفقرة  •
 .ي العاملةتأثري اخلصخصة على األيد) 5-4(تقيس الفقرة  •

  : املكون من مخس فقرات لالجابة على النحو التايل) لكرت(وقد مت قياس كل عبارة مبقياس 
  .أوافق بشدة، أوافق، حمايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة

موظف من موظفي اإلدارة العامة  160يتكون جمتمع الدراسة من  :جمتمع وعينة البحث �
هذا وقد كانت عينة الدراسة اليت مت توزيع فقط يف شركة مصانع اإلمسنت األردنية ، 

موظف وهم املوظفني الذين يقومون باألعمال  40عليها بواسطة اليد تتكون  من  االستبيانات
املكتبية حيث كانت مؤهالم العلمية ثانوية عامة فما فوق ومتثل نسبة العينة إىل جمتمع 
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استبانه ،  38 اليت مت استرجاعها تاالستبياناهذا وقد كان عدد . % 25الدراسة  ما نسبته 
  .مت استبعادها اإلجاباتكانت غري مستكملة  استبيانات 3 فمنها

  .إستبانة  35اليت خضعت للتحليل  االستبياناتوعليه فإن عدد 
إن مثل هذه الدراسات تتعامل مع بيئة فيها شي من احلساسية ملوضوع  :حمددات البحث �

كومات وان هذا املشروع يتناول مشاريع يف غاية الدراسة فهذا امللف ميثل سياسات ح
حيث أنه يصعب )  خدمية، موارد ، مشاريع  إستراتيجيةمشاريع صناعية ، مشاريع ( األمهية 

احلصول على معلومات عن واقع هذه الشركات  قبل تطبيق اخلصخصة عليها ألا متثل 
ية لنتائجها أو لوضعها ، أما بعد وحدة من وحدات الدولة وبالتايل ال تتوفر املرجعية التارخي

اخلصخصة فان عمرها الزمين القصري يفرض بعض الصعوبات لتقييم جناحها أو فشلها وال 
 .نستطيع احلكم على مدى تطورها أو تراجعها

إن إدارة الشركات اليت مت خصخصتها حترص كل احلرص على أن تظهر اخلصخصة بوجهها 
االستناد على رأيها كرأي حمايد للحكم على جتربه اإلجيايب املشرق وبالتايل ال ميكن 

  .اخلصخصة
  :عرض وحتليل نتائج البحث �

بعد توزيع استبانه الدراسة مجعت استجابات أفراد عينة الدراسة ،  :اإلحصائيةاملعاجلة 
وحولت اإلجابات إىل نسب مئوية  إلجياد الفروق بني تقديرات أفراد عينة الدراسة وفقا 

  .لفقرات االستبانة
على أثر اخلصخصة على نتائج شركة هدفت هذه الدراسة إىل التعرف  :حتليل النتائج 

، و لتحقيق هذا اهلدف مت تطوير أداة الستطالع آراء  اإلمسنت األردنية اليت مت خصخصتها
أفراد عينة الدراسة ، ومن مث متت إجراءات تصحيح األداة وإدخال البيانات إىل احلاسوب، 

  .اء التحليل اإلحصائي املناسب الختبار فرضيات الدراسة وبعد ذلك مت إجر
لبيان خصائص عينة الدراسة ، مت إجياد التكرارات والنسب املئوية  :خصائص عينة البحث

  -:ألفراد عينة الدراسة، وذلك على النحو التايل 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ) 3(ويوضح اجلدول رقم :  املسمى الوظيفي - )1( 

  .ى الوظيفي املسم
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  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املسمى الوظيفي ) 3( اجلدول رقم 

 )%( النسبة املئوية التكرار املسمى الوظيفي

 15.63 5 مدير
  رئيس قسم

 
9 28.13 

 56.24 18 موظف
  100  32  اموع

 بلغ حيث، يبني اجلدول أعاله أن عدد املوظفني أعلى من عدد املدراء ورؤساء األقسام
  عددهم 

) 14(، يف حني كان عدد املدراء ورؤساء األقسام  )56.24%(فرد وبنسبة مقدارها ) 18(
  %) .43.76( فرد وبنسبة مقدارها
  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املسمى الوظيفي )1(الشكل البياين رقم 

  
  
ة حسب توزيع أفراد عينة الدراس )4(ويوضح اجلدول رقم   :املستوى العلمي - )2( 

  .املستوى العلمي
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  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املستوى العلمي ) 4( اجلدول رقم 

 )%( النسبة املئوية التكرار املستوى العلمي

 12.5 4  ثانوية عامة

 25 8  دبلوم متوسط

 53.13 17 بكالوريس

 9.38 3 دراسات عليا

 100 32 اموع

  

بة كانت لألفراد الذين هم من محلة درجة البكالوريوس يالحظ من اجلدول أعاله أن أعلى نس
، وتليها يف األمهية نسبة األفراد %)53.13(فرد وبنسبة مقدارهــا  )17(حيث بلغ عددهم 

، كما كانت نسبة  %)25(الذين هم من محلة درجة الدبلوم املتوسط حيث بلغت نسبتهم 
، يف حني كانت أدىن نسبة لألفراد % )12.5(األفراد الذين هم من محلة شهادة الثانوية العامة 

  %).9.38(الذين هم من محلة الدراسات العليا بنسبة مقدارها  
  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املستوى العلمي )2(الشكل البياين رقم 

 

  
 
 .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر) 5(ويوضح اجلدول رقم   :العمر - )3( 
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  يع أفراد عينة الدراسة حسب العمرتوز ) 5( اجلدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار العمر

 37.5 12  سنة 20-30

 37.5 12  سنة 31-40

 25 8 سنة 41-50

 100 32 اموع

نالحظ من اجلدول السابق أن األعمار ألفراد عينة الدراسة كانت خمتلفة حيث بلغ عدد 
، و بلغ عدد األفراد %) 37.5(نسبة فرد وب )12(سنة  30-20األفراد الذين أعمارهم من 
نفس عدد ونسبة الفئة السابقة ، يف حني كانت أدىن  )40-31(الذين تتراوح أعمارهم من

أفراد و بنسبة ) 8(سنة حيث بلغ عددهم ) 50- 41(ما بني  تتراوحنسبة أعمار واليت 
  % ) . 25( مقدارهـــا 

  
  حسب العمرتوزيع أفراد عينة الدراسة ) 3(الشكل البياين رقم 
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توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات  )6(ويوضح اجلدول رقم   :سنوات اخلربة -)4(
 .اخلربة

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة ) 6( اجلدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار سنوات اخلربة

 18.74 6  سنوات 5اقل من 

 28.13 9 سنوات 10اقل من 

 37.5 12  ةسن 20اقل من 

 15.63 5 سنة 30اقل من 

  100  32  اموع

) 20(يبني اجلدول أعاله أن االجتاه يف عامل اخلربة كان لصاحل األفراد الذين تقل خربم عن 
% ) 37.5( فرد وبنسبة مقدارها ) 12( سنوات  حيث بلغ عددهم ) 10( سنة وتزيد عن

، %)28.13(فرد وبنسبة  )9( سنوات) 10واقل من  -5(وبلغ عدد األفراد الذين خربم من 
يف حني كان %) 18.74(أفراد وبنسبة  )6(سنوات  )5(وبلغ عدد األفراد الذين خربم عن 

حيث بلغ )  سنة  20واكثر من  -سنة  30(أدىن اجتاه لصاحل األفراد الذين خربم اقل من 
  ).%15.63(أفراد وبنسبة مقدارها  ) 5(عددهم 

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة )4( الشكل البياين رقم

  
 



 أمحد عارف العساف /د                    سياسة اخلصخصة وأثرها على البطالة واألمن الوظيفي للعاملني

  السابع العدد -جملة اقتصاديات مشال إفريقيا     156

 
 

   :البحثاختبار فرضيات  �

  .يف الشركةال تؤثر اخلصخصة على ارتفاع مستوى الرفاه لدى العاملني : الفرضية األوىل
  من االستبانة  والذي ينص  1والختبار الفرضية فقد مت طرح السؤال التايل الوارد يف الفقرة 

وعليه فان  ،" الشركة سامهت يف رفع مستوى الدخل لدى الفرد   اعتقد أن خصخصة "
  .الفرضية أو نفيها  إلثباتاجلدول التايل يبني نتائج اختبار عينة الدراسة 

  "اعتقد أن خصخصة الشركة سامهت يف رفع مستوى الدخل لدى الفرد   ": )7(اجلدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار 1الفقرة 

 25 8  موافق بشدة

 62.5 20 موافق

 9.38 3  حمايد 

 3.13 1 غري موافق

  0  0  غري موافق بشدة

  100  32  اموع

  
يشري اجلدول أعاله إىل وجود تأثري للخصخصة على ارتفاع مستوى الرفاه لدى          

فرد  )28(العاملني يف الشركة، حيث بلغ عدد املوافقني بشدة واملوافقني من افراد العينة 
على ان هناك تأثري للخصخصة على ارتفاع مستوى الرفاه لدى العاملني يف  %)87.5(وبنسبة 

الشركة يف حني بلغ عدد احملايدين والغري موافقني والغري موافقني بشدة على وجود هذا التأثري 
من أفراد عينة الدراسة  وبالتايل فإننا نرفض الفرضية األوىل   %)12.5(فرد وبنسبة  )4(

ال تؤثر  اخلصخصة على ارتفاع مستوى الرفاه لدى العاملني (تنص على  للدراسة واليت 
وجود تأثري للخصخصة على ارتفاع مستوى الرفاه لدى (، ونقبل الفرضية البديلة )فيها

  ).العاملني فيها
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  "اعتقد أن خصخصة الشركة سامهت يف رفع مستوى الدخل لدى الفرد   ": )5(الشكل البياين رقم 

  
  

  .الوظيفي للعاملني يف الشركة  األمنال تؤثر اخلصخصة على : ية الثانيةالفرض

  من االستبانة  والذي ينص 2والختبار الفرضية فقد مت طرح السؤال التايل الوارد يف الفقرة 
 ،" اعتقد أن خصخصة الشركة سامهت يف زيادة األمن الوظيفي لدى العاملني لديها  " 

  .الفرضية أو نفيها  إلثبات نتائج اختبار عينة الدراسة وعليه فان اجلدول التايل يبني
  " اعتقد أن خصخصة الشركة سامهت يف زيادة األمن الوظيفي لدى العاملني لديها ": )8(اجلدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار 2الفقرة 

 3.13 1  موافق بشدة

 9.38 3 موافق

 15.63 5  حمايد 

 59.38 19 غري موافق

  12.5  4  بشدةغري موافق 
  100  32  اموع
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يشري اجلدول أعاله إىل وجود تأثري للخصخصة على األمن الوظيفي للعاملني يف الشركة 
حيث بلغ عدد احملايدين والغري موافقني والغري موافقني بشدة على مسامهة اخلصخصة يف زيادة 

اد عينة الدراسة يف من أفر %)87.5(فرد وبنسبة  )28(األمن الوظيفي للعاملني يف الشركة 
 أفراد وبنسبة) 4(حني بلغ عدد املوافقني بشدة واملوافقني على هذه املسامهة من أفراد العينة 

ال تؤثر اخلصخصة (وبالتايل فإننا نرفض الفرضية الثانية  للدراسة واليت تنص على    %)12.5(
جود تأثري للخصخصة و(، ونقبل الفرضية البديلة )على األمن الوظيفي للعاملني يف الشركة

  ).على األمن الوظيفي للعاملني يف الشركة
اعتقد أن خصخصة الشركة سامهت يف زيادة األمن الوظيفي لدى العاملني  ": )6(الشكل البياين رقم 

  "لديها

  
  .ال تؤثر اخلصخصة على ارتفاع أرباح للشركة: الفرضية الثالثة

 "من االستبانة  والذي ينص  3لوارد يف الفقرة والختبار الفرضية فقد مت طرح السؤال التايل ا
 "اعتقد أن اخلصخصة سامهت  يف رفد الشركة  بإدارات جديدة سامهت يف زيادة األرباح 

  .الفرضية أو نفيها  إلثباتوعليه فان اجلدول التايل يبني نتائج اختبار عينة الدراسة 
  مهت يف زيادة األرباحجديدة سا الشركة بإداراترفد  سامهت يفاعتقد أن اخلصخصة 
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سامهت يف زيادة  ةديرفد الشركة  بإدارات جدت  يف مهساة خصصاخلن أ قدتعا " : )9(جلدول رقم ا

 "األرباح 
 النسبة املئوية التكرار 3الفقرة 

 21.88 7  موافق بشدة

 50 16 موافق

 12.5 4  حمايد 

 12.5 4 غري موافق

  3.13  1  غري موافق بشدة
  100  32  اموع

وجهة نظر  األرباح منزيادة  للخصخصة علىيشري اجلدول أعاله إىل وجود تأثري          
العاملني يف الشركة، حيث بلغ عدد املوافقني بشدة واملوافقني على هذا التأثري من أفراد العينة 

يف حني بلغ عدد احملايدين والغري موافقني والغري موافقني %) 71.88(أفراد وبنسبة  )23(
من أفراد عينة  %)28.12(أفراد وبنسبة   )9(بشدة على تأثري اخلصخصة على زيادة األرباح  

ال تؤثر اخلصخصة (للدراسة واليت تنص على   الثالثةالدراسة وبالتايل فإننا نرفض الفرضية 
وجود تأثري للخصخصة على زيادات (، ونقبل الفرضية البديلة )على ارتفاع أرباح للشركة

  ).كةأرباح الشر
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اعتقد أن اخلصخصة سامهت  يف رفد الشركة  بإدارات جديدة سامهت يف  " :)7(الشكل البياين رقم 

  "زيادة األرباح 
  

  
  

ال تؤثر اخلصخصة على البطالة يف اتمع وعلى عدد العاملني يف الشركة : الفرضية الرابعة
  .اليت مت خصخصتها

من االستبانة   5و  4ئلة  التالية الواردة يف الفقرتني والختبار الفرضية فقد مت طرح األس
اعتقد أن الشركة بعد اخلصخصة سامهت يف زيادة مشكلة  البطالة  " :واللتان تنصان على 

اعتقد أنه نتيجة للتطوير التكنولوجي للشركة أدى إىل خفض األيدي العاملة "  ."لدى اتمع 
 .  "لديها 

ني املتوسط احلسايب لنتائج اختبار عينة الدراسة الثبات الفرضية أو وعليه فان اجلدول التايل يب
  .5و  4نفيها من خالل اإلجابة على الفقرتني 
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ال تؤثر اخلصخصة على البطالة يف اتمع وعلى عدد العاملني يف الشركة اليت مت  : )10(اجلدول رقم 

 خصخصتها
 ايب للنسب املئويةاملتوسط احلس املتوسط احلسايب 5و  4الفقرتني 

 20.310 6.5  موافق بشدة

 34.380 11 موافق

 28.120 9  حمايد 

 14.060 4.5 غري موافق

  3.13  1  غري موافق بشدة
  100  32  اموع

  
يشري اجلدول أعاله إىل وجود تأثري للخصخصة على البطالة يف اتمع وعلى عدد         

يث بلغ عدد املوافقني بشدة واملوافقني على هذا العاملني يف الشركة اليت مت خصخصتها، ح
يف حني بلغ عدد احملايدين والغري ) %54.690(فرد وبنسبة  )17.5(التأثري من أفراد العينة 

موافقني والغري موافقني بشدة على تأثري اخلصخصة على البطالة يف اتمع وعلى عدد العاملني 
من أفراد عينة الدراسة %) 45.310(سبة  فرد وبن) 14.5(يف الشركة اليت مت خصخصتها 

ال تؤثر اخلصخصة على (للدراسة واليت تنص على     الرابعةوبالتايل فإننا نرفض الفرضية 
، ونقبل الفرضية البديلة )البطالة يف اتمع وعلى عدد العاملني يف الشركة اليت مت خصخصتها

د العاملني يف الشركة اليت مت وجود تأثري للخصخصة على البطالة يف اتمع وعلى عد(
  ).خصخصتها
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ال تؤثر اخلصخصة على البطالة يف اتمع وعلى عدد العاملني يف الشركة اليت : )8(الشكل البياين رقم 

  .مت خصخصتها

  
  

  النتائج والتوصيات

  :البحث نتائج

ل زيادة يف هناك تأثري للخصخصة على ارتفاع مستوى الرفاه لدى العاملني فيها؛ من خال �
مستوى الدخل لدى الفرد وإقبال العاملني لديها على شراء السلع الكمالية وزيادة النشاط 
السياحي لدى العاملني باإلضافة إىل  تغيري النمط السكين لدى العاملني مع زيادة يف رفع 

 .مستوى أمتتة املكاتب لدى العاملني فيها وأخريا زيادة معدل دوران العمالة
ري للخصخصة على ارتفاع األرباح لشركة اإلمسنت األردنية اليت مت هـناك تأث �

يف تطوير معدات اإلنتاج وتغيري طرق معاجلة   مسامهتهاخصخصتها؛ وذلك من خالل 
يف إجياد بيئة سليمة للعاملني باإلضافة إىل التخلص من اآلثار البيئية  واملسامهة املدخالت

يف املنتجات واألسواق  وإجياد صناعات مكملة للنشاط السلبية على اتمع احمليط  والتوسع 
الرئيسي اخلاص ا والرفد يف الشركات اليت مت خصخصتها بإدارات جديدة وأخريا املسامهة 

 .   يف زيادة األرباح وزيادة األسعار لدى منتجات الشركات اليت مت خصخصتها
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ردنية  اليت مت خصخصتها هناك تأثري للخصخصة على عدد العاملني يف شركة اإلمسنت األ �
سامهت يف زيادة مشكلة  البطالة عن طريق برنامج حوافز ترك  أن الشركة  إىل؛باإلضافة 

اخلدمة نتيجة للتطوير التكنولوجي يف الشركة مما أدى إىل خفض األيدي العاملة لديها  وذلك 
لشركة يف البحث عن طريق  االستغناء عن العمالة الزائدة لدى الشركة نظرا إلستراتيجية ا

  .عن الربح أدى ذلك إىل تسريح جزء من العاملني لديها

  :توصيات البحث

بضرورة تعميم فكرة اخلصخصة  ل الدراسة يوصي الباحثعلى ضوء ما تقدم من نتائج حتلي
إجيابية يف حتسني على الشركات األخرى املشاة لشركة اإلمسنت األردنية ملا هلا من آثار 

  :األمور التالية
  .حتسني مستوى الرفاه االجتماعي لدى األفراد العاملني يف الشركة �
 .تطوير أساليب معدات اإلنتاج وخفض تكاليفها �
 .زيادة األرباح السنوية لدى الشركة �

  :مع مراعاة أمهية اآلثار السلبية الناجتة عن عملية اخلصخصة واملتمثلة يف 
عدم شعورهم باالستقرار نتيجة نقصان األمن الوظيفي لدى العاملني يف الشركة بسبب  �

 .لتطبيق برنامج احلوافز املشار إليه أعاله
ختفيض أعداد العاملني  وبالتايل أدى  إىلاهتمام الشريك االستراتيجي جبين األرباح أدى  �

 .  زيادة نسبة البطالة يف اتمع  إىلذلك 
 .ملبكراخلصخصة بعالج مشكلة البطالة، وليس بالبيع أو باملعاش اسياسة ربط  �
يربم عقوداً  أنعلى املستثمر الوطين واألجنيب عندما يقوم باستثمار تلك الشركات  �

تتصف بالشفافية ويتم االتفاق عليها ملعاجلة أوضاع املوظفني التابعني للقطاع العام وكيفية 
  .معاجلة إعادة توظيفهم داخل تلك الشركات
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