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 سعيػػدة أعراب    

 2جامعة سطيف 

 
 الملخص:

اىتمت الباحثة بتوضيح العبلقة بْب القيم الثقافية كاالقتصادية للموارد البشرية كعامل  
التكنولوجيا، ىادفة إٔب معرفة الَباث النظرم ُب ىذا اَّاؿ كأبعاده العلمية كالعملية الواقعية ُب 

لية إذا ًب اكتساب اؼبؤسسة اػباصة اعبزائرية كإبراز فكرة  اغبتمية التكنولوجية كأنبية استغبلؽبا بفعا
 اؼبعارؼ كاؼبهارات التكنولوجية اغبديثة 

كسباشيا مع التقدـ اؼبادم االقتصادم التكنولوجي العاؼبي ُب اؼبؤسسات الصناعية ظهرت ؾبموعة 
 تمن القيم الثقافية كاالقتصادية الكبلسيكية اؼبعدلة كأخرل مستحدثة تساىم ُب تغيّب السلوكيا

ك التنظيمية داخل اؼبؤسسات اإلنتاجية ُب صبيع اؼبستويات اإلدارية  ثقافية اقتصادية -السوسيو
التنظيمية كاإلنتاجية الذم أصبح من اددات الرئيسية للتنمية اؼبستدامة ُب األقطار العربية. كذلك 
ؼبواجهة عوؼبة اؼبؤسسات كسياسات الشركات الضخمة كاألخطبوطية االحتكارية ُب ظل النظاـ 

فكانت النتائج اؼبيدانية اؼبتوصل إليها باؼبؤسسة اػباصة لصناعة اؼبواد كاألدكية  العاؼبي اعبديد.
اغبيوانية بقسنطينة اهبابية إٔب حد بعيد حيث تعمل اؼبؤسسة على ذبسيد اؼبقاييس الدكلية 
للجودة، دبا ُب ذلك االعتناء باؼبوارد البشرية كتنمية مؤىبلهتم كقدراهتم اإلنتاجية، كىذا يعود إٔب 
التزامها بربنامج زمِب ىبدـ صبيع العمليات اإلنتاجية كاألىداؼ اؼبسطرة كعلى حسب اؼبقاييس 
الدكلية الٍب سنتها منظمة االيزك الدكلية.ما أدل إٔب الوصوؿ إٔب اقبازات عالية اؼبستول ُب ظرؼ 

 ا العاؼبية.زمِب قصّب نتيجة لتكاتف جهود فرؽ العمل ككعيهم الطبيعي باألبعاد التنموية كربدياهت
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Résumé:  
     Le chercheur se préoccupe d'éclairer la relation entre les valeurs 

culturelles et économiques des ressources humaines notamment la 

technologie, son objectif est le savoir de l'hérédité théorique dans ce 

domaine et ses perspectives scientifiques et réels dans l'entreprise 

Algérienne. En effet de montrer la certitude technologique ainsi l'importance 

d'exploiter efficacement. Si on acquiert toutes les informations et les 

performances des nouveaux technologiques.  

Les résultats de la recherche pratique dans l'entreprise privée de production 

des produits et médicaments animaux a Constantine, réalisent les mesures et 

les conditions de travail mondiale de la qualité, et tous qui concerne ainsi le 

développement des ressources humaines de leurs compétence dans la 

productivité.  

Due a l'engagement de réaliser la programmation temporelle qui a influencé 

sur toutes les opérations et les objectifs signée d'après les mesures mondiales 

qui ont programmé par l'organisation ISO. Ce qui permis a l'entrepris de 

réaliser ses objectifs de hauts niveaux , dans une période restreinte due aux 

efforts fournit de la part des équipes de travail et leurs consciences naturelle 

des perspectives de développement et de défit mondiale. 

 
 : ةـقدمم -

العناصر الرئيسية الٍب يبكن  لحديإللدكؿ ىي من أىم العناصر كأكثرىا تعقيدا، فهاؼبوارد البشرية 
على الذات ُب التنمية  ، فاالعتمادمن خبلؽبا أف ينجح أك يفشل ـبطط من اؼبخططات التنموية

اؼبسطرة. ال يتأتى إال بتخطيط كتنظيم كتدريب كتقييم أداء اؼبوارد البشرية لتنفيذ اإلسَباتيجيات 
من تغيّب كتطوير ُب التكنولوجيا كالنظم االقتصادية كالصناعية كالتغيّبات ُب نظم  ثا وبدمإف ك 

القوانْب، يؤثر مباشرة ُب اَّتمع ككل. ألف منطق التكنيك كالسرعة طغى على اؼبنطق العاـ للتغيّب 
م يقـو على أساس ااكلة كاػبطأ بالتإب أصبحت القي ماالجتماعي اؼبخطط التدرهبي، الذ

الثقافية ك االقتصادية َّتمعاتنا مهمشة ُب كاقع اؼبؤسسات اإلنتاجية. فاالختبلؿ كاضح بْب 
التقدـ ُب اؼبيداف التكنولوجي ك بْب الركود أك التقدـ البطيء ُب ميداف القيم السليمة، فرغم أف 

ل إلتاحة أف نسبة ك طريقة تطبيقها غّب كاضحة. فبا أد ؾبتمعاتنا مشبعة بالقيم الرفيعة، إال
حٌب الدعوة إٔب التخلي عنها ُب أكساط العمل  كالفرصة لآلخرين التشكيك ُب صحتها، أ

خاصة؛ حيث يتواجد  فيها أفراد اَّتمع ألكقات طويلة تنشأ بينهم عبلقات اجتماعية يعمها 
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في حْب أف التقدـ كالتحديث تعترب عملية ديناميكية سائدة ُب نالغموض ُب الكثّب من األحيا
سلموا دبنطق التجديد اؼبستمر سواء من الناحية اؼبادية أك الناحية  ثتمعات اؼبتقدمة حياَّ

السلوكية النفسية كاالجتماعية الٍب تضمن ؽبم ربويل ثركاهتم البشرية كاؼبادية  من حالة اعبمود إٔب 
طط التنمية أف الدكؿ النامية الٍب تطمح إٔب ربقيق ـب احالة االستثمار البلؿبدكد، كالظاىر حالي

كاالقتصادية كتسعى إٔب تقليد الدكؿ  ةاؼبستدامة تعمل على  اافظة على بعض فبتلكاهتا الثقافي
 اؼبتقدمة لبلستفادة من بعض الفرص الٍب تطرحها التنافسية الدكلية.  

 
 اإلشـكالية: -1

تغّبت ظركؼ ك أساليب اغبياة، كتنوعت فيها اػبيارات ك الضغوطات الٍب أفرزهتا العوؼبة الٍب     
أقلقت اعبميع سواء اؼبؤيدين أك اؼبعارضْب ؽبا. ففرضت نفسها كنمط سياسي لنموذج غريب 

ت متطور، يسعى إٔب ذبسيد ثقافة عاؼبية موحدة، ربركها ك ربافظ عليها، ك تنميها ثورة االتصاال
ك اؼبعلوماتية، ك سلسلة االكتشافات العلمية ك التكنولوجية. ىذه األخّبة تتنافس حوؽبا الكثّب من 
اؼبؤسسات خاصة اإلنتاجية منها اؼبشاركة ُب حبثها اؼبستمر على أفضل اإلمكانات البلزمة للرفع 

 من نسبة اإلنتاجية ك تضخيم نسبة األرباح.
اإلنتاج الضخم، ك انفتاح األسواؽ عاؼبيا، كدفع عجلة  ىذا الواقع اعبديد أدل إٔب ظهور    

التنافس اغباد إٔب هتميش أحيانا ك إقصاء أحيانا أخرل كل اؼبؤسسات الصغّبة أك الضعيفة منها، 
ك ىذه من القواعد الٍب عملت الرأظبالية على إرسائها من دكف استثناء، معتمدة ُب جوىرىا على 

ركائز الرئيسية الٍب تتمتع دبيزات اإلنتاج اعبيد ك الكثيف ك التكنولوجيات اغبديثة، كإحدل ال
السريع، ك على كفاءات بشرية عالية اؼبستول، ك ثقافة مؤسساتية عصرية تنهض على مبدأ 
التنافسية لضماف بقائها. فأصبحت بذلك الدكؿ النامية تواجو ربديات كربل ك مَباكمة، ُب 

ف الدكٕب، كقياـ الشركات االقتصادية ك الصناعية عصر عوؼبة اقتصاد السوؽ، كعوؼبة القانو 
ك سياسة االحتكار التكنولوجي...، حبيث استخدـ التفوؽ التكنولوجي  –األخطبوطية  –الكربل

حاليا، كمحك آخر للتمييز بْب اَّتمعات،  فتعمقت بذلك اؽبوة الثقافية ك االقتصادية بْب 
ك Phiplinالعلـو االجتماعية أمثاؿ  الدكؿ. فشغلت ىذه اؼبسألة اىتماـ الباحثْب ُب

W.Ogburn...  ىذا األخّب الذم حاكؿ تفسّب الظاىرة على أساس أف التطور اؼبادم
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أسرع تقدما من التطور البلمادم. ك تعبّبا منو عن سوء الوضع، ركز أكثر على  (التكنولوجي)
وة الثقافية. ك ىذا الرأم اتساع الفارؽ بينهما الذم ينتج ُب نظره ظاىرة التخلف الثقاُب أك اؽب

يبكن إدراجو من بْب التفسّبات الغربية الٍب تبتعد عن عمق كاقع اَّتمعات النامية. ك مع مركر 
الوقت تزايد تطبيق اآللة كدخلت صبيع عمليات اإلنتاج لتقـو دبهاـ كاف يعتقد إٔب كقت قريب أهنا 

تنادا إٔب معطيات الكفاءة ُب األداء، مقصورة على اإلنساف، فأصبحت تتخذ القرارات اؼبناسبة اس
باإلضافة إٔب كوهنا تتميز عن اإلنساف بأهنا ال تعرؼ اؼبلل كاؼبشاكل النفسية كال تطالب 
باإلجازات كاػبدمات الَبفيهية، كما أهنا تستطيع القياـ بأعماؿ ال يبكن لئلنساف القياـ ُّا من 

مؤيدين كثّبين. تتطلب كفاءات ك مهارات حيث الطاقة ك السرعة، ؽبذا عرفت انتشارا كاسعان ك 
تلـز مستخدميها التدريب اؼبستمر الكتساب اؼبهارات التقنية لتسيّب ك تشغيل اآلالت اغبديثة، 
كتقتضي اكتساب اؼبعارؼ كاؼبهارات الثقافية كاالقتصادية، تعِب بالتشغيل العقبل٘ب لآللة كعمليات 

الت، كحساب معدؿ دكراهنا.. كغّبىا من العمليات الصيانة ك اؼبراقبة، ك قياس العمل، مهاـ اآل
الضركرية الٍب تدخل ضمن الثقافة الصناعية للمؤسسة ككل.  فمن أجل تثبيت ك استمرارية القيم 
ك اؼبعايّب السليمة الناذبة عن التفكّب اإلنسا٘ب ك ذباربو العلمية كالتخلي على بعض القيم الٍب ٓب 

ك اؼبختصْب ُب تنمية اؼبوارد البشرية، تقدٙب بعض النماذج الٍب تعد مناسبة، حاكؿ بعض اللْب 
تدعونا إٔب التعرؼ على ميكانيزمات التحلي بالقيم ك العادات البديلة الناجحة، الدالة على 

 تخصوصية البناء الثقاُب القاعدم اؼبتناسق، ك اؼبناسبة لثقافتنا اَّتمعية الٍب تعزز السلوكيا
دة ك الفعالية، ك تَبسخ من خبلؿ التحويرات الضمنية ُب سبل ك مناىج اغبضارية ك تؤمن باعبو 

األعماؿ اإلنتاجية الفكرية ك اإلبداعية، على أساس أهنا حركة تفاعلية ديناميكية لفكرة نفعية 
تنمي الدافعية للعمل اعباد ك اؼبتواصل. ما يعِب أف ىناؾ عبلقة جدلية متبادلة بْب التكنولوجيا ك 

 ك الثقاُب للموارد البشرية؛ أم أف التكنولوجيا ىي مفتاح كاسع للثقافة، كأداة النمو اؼبعرُب
اقتصادية قوية كفعالة، ربقق أشياء كثّبة، من أنبها تنمية اعبوانب الثقافية كاالقتصادية للعامل، 
حيث أهنا تزيد من مهارتو، كتصقل مواىبو اؼبختلفة، كتعمل على إثراء تقنيات العماؿ الحتواء 

تحديات كالرىانات موازاة مع النمو التكنولوجي السريع؛ الذم عجل بإعادة ىيكلة اؼبؤسسات ال
فمعظمها إف ٓب نقل صبيعها مؤسسات خاصة خارجية تغزك  –ذات اإلنتاج اػبفيف  –اػبفيفة 

األسواؽ الداخلية. ك بالرغم من كل اعبهود اؼببذكلة من طرؼ الدكلة، ُب إرساء قواعد اإلنتاج 
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، كتوفّب اإلمكانات اؼبادية، ك نقل أحدث التكنولوجيات، كالكفاءات ك اػبربات البلزمة، الي
حٌب أصبحت اآلف تؤمن بأف النجاح ُب سياسية التنمية اؼبستدامة يتم بإرساء نظاـ اؼبؤسسات 
اػباصة الوطنية بدؿ العمومية. يأٌب كل ىذا ربت كطأة اإلنتاج الضخم كاقتصاد السوؽ العاؼبي 

الضغوطات كالتحديات التكنولوجية العاؼبية. حيث أصبحت اؼبؤسسات الوطنية اػباصة  كربت
تستغل الفرص القليلة اؼبتاحة ؽبا، لتأخذ مكانا ؽبا ُب ىذا اعبو التنافسي اغباد، ؿباكلة اعبمع بْب 

ك اؼبتاحة ك الكفاءات البشرية الية، كاافظة على مبادئ التوازف  ةاإلمكانات التكنولوجي
الفضيلة الٍب ٓب تعرفها البلداف اؼبتقدمة ُب مراحلها األكٔب لربكز قوهتا االقتصادية. كماال شك فيو 
أف االعتماد اؼبتزايد على التكنولوجيا سيفرض على اؼبؤسسة ك العامل على السواء التعامل معها، 

، كما أهنا ليست على اعتبار أف التكنولوجيا ىي تقنية كقيمة ُب نفس الوقت تتطلب معرفة فنية
حيادية ألهنا ربمل قيما كمعايّب جديدة غريبة عن ثقافة مؤسساتنا الية. فقد تتفق أك تتعارض 

 مع ما اعتاد عليو العامل خصوصا. ىنا ينبغي طرح التساؤؿ التإب: 
الٍب تعترب نتاجا  تإٔب أم مدل تؤثر التكنولوجيا على تغيّب أك تعديل ُب اؼبمارسات كالسلوكيا 

 للقيم الثقافية كاالقتصادية الراسخة لدل العامل داخل اؼبؤسسة اعبزائرية ؟
كللوقوؼ على مدل أنبية ىذه القيم كاؼبعايّب إهبابا أك سلبا بالنسبة للمؤسسة كتنظيم أك بالنسبة 

لفرعية ُب ؼبواردىا البشرية كمحرؾ رئيسي للعمليات اإلنتاجية. اشتقت ؾبموعة من التساؤالت ا
شكل مؤشرات كاقعية لتسهيل إمكانية التحكم كالسيطرة اؼبيدانية ؼبتغّبات اؼبوضوع كقد مشلت 

تغيّب نظرة اؼبوارد البشرية إٔب قيمة  -األبعاد التالية: ىل تؤدم اؼبستحدثات التكنولوجية إٔب:  
 العمل؟  

 ت؟تغيّب نظرة اؼبوارد البشرية إٔب قيمة الوق -                  
 تغيّب نظرة اؼبوارد البشرية إٔب أنبية بعد اآللة؟ -                  
 ارتفاع نسبة كعي اؼبوارد البشرية بأنبية تنافسية؟  -                  

 
 :الفرضيــات - 2

الفرضية الرئيسية:كلما زادت كتّبة التقدـ التكنولوجي كلما أدل إٔب تقدـ كعي اؼبوارد البشرية      
 م الثقافية كاالقتصادية.بالقي
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 الفرضيات الفرعية:    
 يؤدم استخداـ التكنولوجيا إٔب تغيّب القيم الثقافية؛ 

 .كلما توفرت التكنولوجيا كلما زادت قيمة العمل لدل العامل 
 .ربدث التكنولوجيا العالية تغيّبا إهبابيا ُب تسيّب الوقت لدل العامل 

  القيم االقتصادية؛يؤدم استخداـ التكنولوجيا إٔب تغيّب 

 يؤدم توفر التكنولوجيا ُب اؼبؤسسة إٔب: -  
 .تغيّب نظرة العامل إٔب قيمة كبعد اآللة 
 .ارتفاع نسبة الوعي بأنبية التنافسية 

 
رباكؿ الباحثة فهم أبعاد الظاىرة كتداعياهتا اآل٘ب كاؼبستقبلية،  األهداف العلمية والعملية:  -3

كىي تتطلب دراسة طويلة اؼبدل، كتعترب ىذه اؼبرحلة اػبطوة األكلية ُب معرفة على األقل الَباث 
النظرم كأبعاده العلمية كالواقعية ُب اؼبؤسسات اعبزائرية.كما هندؼ إٔب إبراز اغبتمية التكنولوجية 

كاستبعاد عنصر اػبيار كحل غّب كارد ُب ؾباؿ العلم كاؼبعرفة، ألهنا أصبحت من اؼبعايّب  كربدياهتا،
الٍب تقاس ُّا نسبة تطور اَّتمعات. ك من ٍب نسعى إٔب إبراز أنبية اكتساب اؼبعارؼ التكنولوجية 

فع إٔب اعبديدة، الٍب تضفي بدكرىا قيما جديدة كمرنة للمورد البشرم كتساعد ُب تنمية كعيو الدا
إقباز األعماؿ بأفضل السبل اؼبتاحة، كُب كقت زمِب قياسي كبالشركط اؼبناسبة.ىذا فيما ىبص 

 األىداؼ العلمية أما األىداؼ العملية فهي:
استجبلء مبو كعي اؼبورد البشرم بالقيم الثقافية، الٍب حددت ُب قيمة العمل ك الوقت، كمدل 

 تطبيقها ُب اؼبؤسسة اعبزائرية.
مدل اكتساب كاستعماؿ اؼبهارات االقتصادية، كقيم مستجدة ُب ميداف العمل، الٍب معرفة   

حددت ُب قيمة اآللة، كقيمة التنافسية،الٍب تعترب من بْب اؼبقاييس كاؼببادئ االقتصادية العصرية 
 لنجاح اؼبؤسسات.
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 أهمية  التكنولوجيا في المجتمع الحديث: -4
أجزاء عامة من  اث ال يبكن فصلها عن بعضها، باعتبارىتتشابك النظم االجتماعية حبي    

الثقافة، ُب عبلقاهتا اؼبتبادلة تؤدم إٔب قياـ مبط ثقاُب تتداخل التأثّبات بْب الظواىر الناذبة عن 
تفاعلها؛ حبيث ال يبكن تفسّب أك سبييز نتائج ك ـبلفات ظاىرة عن أخرل. فمن أبرز التغّبات 

واسعة لوسائل التكنولوجيا ُب ؾباالت ـبتلفة ىي انتشار الصناعة، ك اغباصلة نتيجة التطبيقات ال
توسع اؼبدف أكثر على حساب الريف ما أدل إٔب ظهور مبط حياة اجتماعي حضرم بدؿ النمط 
الريفي، ك الذم ترتب عنو ىو كذلك آثار فرعية، نذكر أبرزىا، التقسيم االجتماعي للتغّب 

لتقنية اؼبتطورة كعبلمة للتميز االجتماعي، باإلضافة إٔب التكنولوجي من حيث إمتبلؾ السلع ا
خركج اؼبرأة إٔب مواقع العمل لتحتل مكانة كظيفية ثانية ُب اَّتمع؛ دبا أف التكنولوجيا سهلت ؽبا 
ترتيب أمورىا األسرية. ك من ٍب أحدث تأثّبا عميقا ُب النظاـ األسرم، كغّبىا من التأثّبات الٍب 

يل؛ كال يبنع ذلك ذكر ما كاجهتو التغيّبات االجتماعية من مقاكمة كعدـ سنتناكؿ بعضها بتفص
التكنولوجيا، كجد اؼبشرعوف أنفسهم  رالتقبل ؽبا  من قبل الكثّب من فئات كأفراد اَّتمع، كبانتشا

ملزمْب بوضع أسس التوافق كالتبلـؤ اإلجتماعي ُّدؼ التقليل أك ذبنب الصراعات، غّب أف ىذا 
ور أمراض إجتماعية كثّبة؛ كالشعور بعدـ اإلستقرار كاألمن، ك إرتفاع معدالت ٓب وبد من ظه

الغياب ُب اؼبؤسسات، كالتمارض، كالتعطل، كالطبلؽ، كالسرقة، كالقلق كالضيق كغّب 
 (1974،34كرانزبرج ملفْب ك كلياـ داقنبوث:)ذلك...

 
 يقػػػوؿ : ظهـــور المـــدن الكبيـــرة Donald.J.Bougue"  أف اؼبػػػدف العظمػػػى قػػػد أصػػػبحت أسػػػاس

 التنظيم االجتماعي ك االقتصادم للمجتمعات الصناعية كظبة من أىم ظبات ثقافاهتا "
 : طمعػػا ُب ثػػركات الػػدكؿ اؼبتخلفػػة كخلػػط مفػػاىيم اؼبعونػػة االقتصػػادية تعــدد أوجــس اإلســتعمارات

بسػلعة مػا، حبيػث كانػت مػن قبػل كاؼبعونة العسكرية، فاؼبعونػة اغبقيقيػة ال تكػوف نوعػا مػن اؼبسػاكمة 
 بالقمح كالغذاء، كأصبحت اآلف بالتكنولوجيات اغبديثة.

 الػػػػػٍب تػػػػػتبلءـ ك اؼبهػػػػػاـ اعبديػػػػػدة ك اؼبتطلبػػػػػات الػػػػػٍب يصػػػػػوغها التغػػػػػّب : المؤسســـــات الجديـــــدة
التكنولػػوجي كالتأكػػد مػػن أف اؼبؤسسػػة تتضػػمن القػػيم الػػٍب تعتقػػد فيهػػا كربقػػق األغػػراض الػػٍب نعتربىػػا 

إٔب حد كبّب ُب إطار التحكم البشرم، كىي مسألة كيف أكثر منها نوع ك من  صحيحة.ك تكوف



 ــدة أعرابسعي                                                                        التكنولوجيا وتحديات تغيير قيم الموارد البشرية
 

 

 3172 - 71العدد                             91                   مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية       

بػػػػػْب ىػػػػػذه اؼبؤسسػػػػػات قبػػػػػد الشػػػػػركات اؼبتعػػػػػددة اعبنسػػػػػيات الػػػػػٍب تعتػػػػػرب القػػػػػوة التنافسػػػػػية اػبارجيػػػػػة 
 ( 5-،197435كرانزبرج ملفْب ك كلياـ داقنبوث:) للمؤسسات الية

  :ثػورة ُب ميػداف تكنولوجيػا اإلنتػاج، كػاف اؼبنػتج أكجد حػافزا أساسػيا إلحػداث قيام الرأسمالية
اؼبخَبع الناشئ أعطانا الطاحونة البخارية، كبدكرىا أنتجت النظاـ الرأظبإب الصناعي، الػذم عمػل 
علػػػػى تغيػػػػّب اؽبيكػػػػل االجتمػػػػاعي كالسياسػػػػي، مػػػػا أدل إٔب تسػػػػهيل اإلنتػػػػاج الػػػػوفّب كبالتػػػػإب ربقيػػػػق 

 التكنولوجيا اغبديثة.
 نتيجة للنمو اؼبتزايد الػوفّب ُب اإلنتػاج الكبػّب ك تنػوع السػلع، فبػا أدل إٔب : توسع نظام السوق

إبتكػػار أسػػاليب جديػػدة كإزبػػاذ السػػوؽ اذباىػػا أتوماتيػػا جديػػدا إلرضػػاء صبهػػور اؼبسػػتهلكْب كتػػركيج 
السلع بشٌب كسائل النقل ك اإلتصاؿ كاإلشهار أصبحت بعض السػلع ضػركرية، فبػا أدل إٔب تغيػّب 

كرانزبػػرج ملفػػْب ك كليػػاـ )إلنفػػاؽ ك االسػػتهبلؾ، كربديػػد نوعيػػة ككميػػة الطلػػب. إذباىػػات سػػلوؾ ا
 (1974،34داقنبوث:

 أك فكػرة الرشػادة اإلقتصػادية، ىػي اغبسػاب أك التفضػيل بػْب ـبتلػف  : الحسـاب االقتصـادي
اإلمكانػػات اؼبتاحػػػة الػػػذم أصػػػبح أمػػػرا ضػػػركريا يػػػدعم النظريػػػة اإلقتصػػػادية ُب كيفيػػػة إزبػػػاذ القػػػرارات 

تعلقػػة بإنتػػاج أكػػرب قػػدر مػػن الػػربح كأقػػل خسػػارة بإختيػػار كسػػائل اإلنتػػاج اؼبناسػػبة كالكفػػاءة الفنيػػة اؼب
حػاـز البػببلكم: )لعناصر اإلنتاج كبذلك أصبح اغبساب االقتصادم جزء رئيسي من حياة اَّتمع 

1970 ،1 ). 
 ُب منػػاخ  جتمػػاعيأصػبحت قػػوة تارىبيػػة عظمػى، بسػػيادة الػوعي اال : قيـام العلــوم و إزدهارهــا

علمي، كنظاـ دافع متزايد يوجهنا كبو ؾبتمع يتميز بدرجة كبّبة مػن التنظػيم كالسػيطرة. ك سػانبت 
التكنولوجيا ُب نشأة قطاع جديد كىو قطاع صناعة اؼبعرفة يضم رجاؿ األعماؿ كاؼبقاكلْب كلعلماء 

ن الػٍب تعتمػد علػػى كالبػاحثْب الفنيػْب، مربؾبػػي الكمبيػوتر اؼبستشػارين... كغػػّبىم مػن أصػحاب اؼبهػػ
التفكػػػّب، كأصػػػبح معمػػػل األحبػػػاث كاؼبخػػػابر العلميػػػة بصػػػورة متزايػػػدة عمػػػبل منفصػػػبل يقػػػـو بالعمػػػل 
البحثي على أساس التعاقد غبساب العديد من الزبائن الصناعيْب، كمن ٍب فإف كل زبوف قد يكوف 

كاضػحة علػى ىجػرة ُب حاجة إٔب " مدير تكنولوجي " كما أثر اؼبناخ العلمي كالتكنولوجي بصػورة 
نعػػداـ اعبػػو اؼبناسػػب أك اؼبسػػاند للبحػػث كإشػػباع الرغبػػات كالشػػغف األدمغػػة مػػن الػػدكؿ اؼبتخلفػػة إل

 ( 3-34، 1974كرانز برج: ) . العاؼبي
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  على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر، الديبوقراطيػة يقػوؿ فيهػا  : عالمية (ثقيلة)جديدة إنتشار مفاهيم
Lwis Mamford  إنػػِب أكضػػحت اؼبيػػزات العبقريػػة الػػٍب نتجػػت عػػن تقنياتنػػا اؼببنيػػة علػػى أسػػاس" :

علمػػي ال يبكػػن اافظػػة عليهػػا، إال إذا رجعنػػا إٔب قطػػع النظػػاـ كلػػو عنػػد نقطػػة تسػػمح بالتبػػادالت 
البشرية، ك التدخبلت البشرية كاألىداؼ البشرية، ألغراض زبتلف كلية عن أغراض النظػاـ نفسػو، 

وقراطية ٓب تكن قائمة ُب اؼبرحلة اغباظبة اغبالية لكاف لزاما علينا أف لبَبعها لكي ننقذ كلو أف الديب
كلكػػن يبقػػى ىػػذا اؼبفهػػـو نسػػيب يعػػرب عػػن  (1974،43كرانػػز بػػرج، ) ركح اإلنسػػاف، كقبػػِب شبارىػػا".

 كمفهـورئي من اآلراء، كما قبػد مفػاىيم أخػرل ال يفهػم معناىػا إال اؼبتخصصػْب مثػل البّبكقراطيػة،
العلمنة الٍب تشّب إٔب التوسع اؼبستمر كالسريع للمعرفػة العلميػة بفركعهػا كتطبيقاهتػا التقنيػة ُب إنتػاج 

كىػػػػي علػػػػم الػػػػتحكم اآلٕب ُب األحػػػػداث Cyberneticsالسػػػػلع ك اػبػػػػدمات ك مفهػػػػـو السػػػػيربنطيقا: 
ربنطيقا: أك السوسيوسػػي Aoutomationؤلسبتػػة الكإمكانيػػة التنبػػؤ ؽبػػا كىػػي ُب اغبقيقػػة أسػػاس نظػػرم 
أب السػػػيربنطيقا الػػػذم حػػػاكؿ  NorbertWiensكىػػػو علػػػم الػػػتحكم ُب السػػػلوؾ اإلنسػػػا٘ب، كيعتػػػرب 

نقلها إٔب دراسة اإلنساف كيقوؿ: "إذا أمكننا التحكم ُب سلوؾ آلة " صػنعناىا، يبكػن أف تػتحكم 
كاؼبفاىيم الٍب صاحبت تقدـ التكنولوجيا كثّبة ال ( 4- 0220،4عصار: )ُب سلوؾ إنساف ما ".

العمػل  Teleworkingكىػي شػبكات اؼبعلومػات الداخليػة،  Intranetيبكن حصرىا مثل األنَبانات 
 عن بعد اإلنساف اآلٕب، العوؼبة، التنافسية رأس اؼباؿ البشرم أك اؼبورد البشرم...

 القالب كاحد، فهناؾ من يسميو تعددت التسميات ك  :انقسام العالم اقتصاديا وسياسيا
"مشاؿ، جنوب"، "اؼبتقدـ، اؼبتخلف أك النامي"، "الغرب، العآب الثالث"... اؼبتفق عليو أف ىناؾ 
زبلف كاضح نتيجة لعدة عوامل من بينها التطورات التكنولوجية الٍب زادت اؽبوة توسعا. كفرضت 

، كالٍب تتمثل ُب ربرير الشعوب من قضية التنمية االجتماعية كاالقتصادية ُب الفكر العاؼبي
االستغبلؿ كالتخلف، بعد سيادة سياسة التكتبلت الدكلية إقليميا ك اقتصاديا كعلى حد تعبّب 

 " تستهدؼ التنمية ربقيق التكامل بْب اإلصبلح التنظيمي كاإلصبلح التكنولوجي" إدجارتين
أصبحت التكنولوجيا ُب ىذا العصر تنتمي إٕب كل الدكائر اَّتمعية، صبيع أنواع اؼبؤسسات 
األسرية، اإلنتاجية...ُب كل كقت ك مكاف، فهي من العناصر اغبيوية األساسية الٍب تساعد على 

 تنمية القدرات البشرية على التغيّب السريع.     
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ف تنػػاكؿ موضػػوع التكنولوجيػػا ُب إفــي المؤسســة: التكنولوجيــا وتغيــر الســلوك التنظيمــي  -4-1
ضػػوء عبلقتهػػػا بػػػاتول القيمػػي الثقػػػاُب ألعضػػػاء اؼبؤسسػػة، أمػػػران ُب غايػػػة الصػػعوبة، ألنػػػو يسػػػتدعي 
تفسػػػّب السػػػلوؾ التنظيمػػػي، الفػػػردم كاعبمػػػاعي اؼبتػػػػداخل مػػػن جهػػػة، كالتػػػأثّب الػػػذم وبدثػػػو التغيػػػػّب 

كػاف تغيػّب ىػذا السػلوؾ مطلوبػا ُب مراجعػة اؼبهػاـ التنظيمي على سلوؾ الفرد كصباعة العمل، سػواء  
 كالعمليات البلزمة لتحقيق العمل، أك ُب اؽبيكل التنظيمي، أك ُب إسَباتيجيات العمل.

فالتغيّب التنظيمي اؼبخطط الذم يقـو على جهود مستمر من طػرؼ اػبػرباء ُب السػلوؾ التنظيمػي، 
ك تفسػػػّب كالػػػتحكم  ُب سػػػلوكياهتم، علػػػى  الػػػذم يهػػػتم بتنميػػػة مهػػػارات األفػػػراد، كهتػػػدؼ إٔب فهػػػم

ىتمػاـ بإعػادة اؽبندسػة. اعتبار أف التكنولوجيا كاؼبعػارؼ اعبديػدة، ىػي أىػم العوامػل الػٍب أثػارت االإ
حيػػػث زاد إدراؾ اؼبؤسسػػػات بالتكنولوجيػػػا اغبديثػػػة الػػػٍب تسػػػمح ؽبػػػا بالتعػػػديل اعبػػػوىرم للعمليػػػات 

عوامػػػل مثػػػػل: الوقػػػت، التكلفػػػػة، اعبػػػػودة،  التنظيميػػػة؛ كذلػػػػك ُّػػػدؼ ربقيػػػػق ربسػػػينات أساسػػػػية ُب
اػبدمػة...، دبعػُب أف العمػل يعػدؿ ليناسػب القػدرات التكنولوجيػة بػدال مػن جعػل التكنولوجيػا ىػي 
الػػٍب تتناسػػب مػػع الوظػػائف اغباليػػة. كمػػا هتػػدؼ إعػػادة اؽبندسػػة إٔب ربقيػػق زبفػػيض عػػدد اػبطػػوات 

ات العمالػػة، كالػػتخلص مػػن العمالػػة الوسػػيطة ُب عمليػػة مػػا، عبعلهػػا أكثػػر كفػػاءة، بتخفػػيض متطلبػػ
الزائػػدة، كزبفػػػيض نسػػػب األخطػػػاء، كإسػػراع إنتػػػاج اؼبنتػػػوج النهػػػائي.  ك تعمػػل علػػػى تقويػػػة كتضػػػافر 
اعبهود بْب األعضاء القائمْب بالعمل ُب كقػت كاحػد، بػدال مػن العمػل اؼبتتػابع ُب العمليػة الواحػدة 

ُب اؼبقابل قبد أف السلوؾ التنظيمي  (15-1999،11ركاية: )فبا ىبفض فرص الصراع كسوء الفهم.
الذم يتأثر بقيم اإلدارة كالثقافػة التنظيميػة يسػعى إٔب تعػديل اؼبعػايّب الثقافيػة، كاألدكار، مػن خػبلؿ 

اختيػػػار الشخصػػػية اؼبناسػػػبة للقيػػػاـ بالعمػػػل اؼبناسػػػب، إ دراسػػػة شخصػػػية األفػػػراد ُب ؾبػػػاؿ العمػػػل، ك
 هنا اؼبؤسسة لتسهيل إقباز اؼبهاـ كربقيق األىداؼ.كدراسة السلوؾ اعبماعي ُب اؼبؤسسة الٍب تكو 

كمػػػن ٍب فػػػاف اؼبؤسسػػػة تكػػػوف صباعػػػة العمػػػل الرظبيػػػة، كربػػػدد دكر كػػػل فػػػرد تفاديػػػا ألم غمػػػوض أك 
صراع، كما تسن القوانْب كاؼبعايّب الٍب تنظم شػؤكهنم الفرديػة كاعبماعيػة.ربمل صباعػة العمػل معػايّب 

درة علػى تنبػؤ السػلوؾ، كتسػمح بالقيػاـ باألعمػاؿ اليوميػة اجتماعية كثقافيػة تتصػف باالتسػاؽ كالقػ
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دكف أم تعطيل أك انقطاع، كمػا ينمػي أعضػاء اعبماعػة اذباىػاهتم كفقػا للمعتقػدات كالقػيم اػباصػة 
ُّم كباؼبؤسسة، كالٍب تؤثر بصفة مباشػرة علػى سػلوكاهتم، كتصػبح ىػذه االذباىػات اؼبشػَبكة أسػاس 

عػػػػة العمػػػػل، كيػػػػتم اإلذعػػػػاف إليهػػػػا كالتمسػػػػك ُّػػػػا كتطبيقهػػػػا ُب تكػػػػوين القػػػػيم اؼبعػػػػايّب اػباصػػػػة جبما
 سلوكاهتم.

، باؼبعهػػػػد االقتصػػػػادم كاالجتمػػػػاعي للمؤسسػػػػات كالتنظيمػػػػات henrisavallُب ىػػػػذا اإلطػػػػار قػػػػاـ 
ISEOR  بدراسػػػة الفرضػػػية األساسػػػية للتحليػػػل االجتمػػػاعي االقتصػػػادم، يبحػػػث ُب    1سػػػنة ،

زيػػػػػػادة تقػػػػػػاطع بػػػػػػْب األىػػػػػػداؼ االجتماعيػػػػػػة كاالقتصػػػػػػادية اؼبتطابقػػػػػػة، فهػػػػػػذا اؼبنحػػػػػػى االجتمػػػػػػاعي 
كاالقتصػػادم يقػػـو علػػى افػػَباض أف ظػػركؼ اغبيػػاة ُب العمػػل زبلػػق بعػػض االذباىػػات ك السػػلوكات 

السػلوكيات  -البػُب [كد على كجود توازف ما بْب النسػق اؼبػزدكج الفردية كاعبماعية لدل العماؿ كيؤ 
كمسػػػتول التشػػػغيل السػػػيئ. تعتػػػرب ىػػػذه النظريػػػة أف اؼبؤسسػػػة ىػػػي ؾبموعػػػة معقػػػد تشػػػمل طبسػػػة  ]

أصناؼ من البُب: " الفيزيقية، التكنولوجيػة، التنظيميػة ك الديبوغرافيػة كالذىنيػة ". كىػذه تػدخل ُب 
كات اإلنسػػػانية " الفرديػػػة كاعبماعيػػػة لنشػػػاط مػػػا، قطاعيػػػة، تفاعػػػل مػػػع طبسػػػة أصػػػناؼ مػػػن السػػػلو 

 .(  - Henris  :1981 ،0)اعبماعات اؼبتشاُّة، ككل اَّموعة اإلنسانية للمؤسسة." 
ىذا التفاعل الدائم بْب البُب ك السلوكات ىو الػذم ىبلػق اغبركػة كالنشػاط كالػدكافع إٔب التغيػّب     

كالتطػوير ُب العمليػات اإلداريػة كاإلنتاجيػة، دبػا يتناسػب كاؼبسػتجدات التقنيػة اغباصػلة ُب اؼبؤسسػػة، 
يومية ُب العمػل التنظيمػي، كبالتإب تغيّب القيم الثقافية للموارد البشرية الٍب تتجسد ُب السلوكات ال

مػػن أجػػل الػػتحكم ُب عمليػػات إعػػادة اؽبندسػػة كإعػػادة اؽبيكلػػة كإدارة اعبػػودة الػػٍب تتطلبهػػا اؼبؤسسػػة 
 لضماف بقائها ك استمراريتها. 

كمن بْب ىذه التغّبات كالتحػوالت العميقػة الػٍب ربػدثها اؼبؤسسػة نتيجػة للتطػورات التقنيػة كالثقافيػة 
 كل اؼبؤسسة كعملياهتا اإلنتاجية ىي كالتإب:التأىيلية على مستول ىي

أك ؾبموعػة ازبػاذ  بنية اإلدارة العامـةتغيّب البنية الوظيفية ُب اؼبؤسسة الٍب تظم ثبلث بُب ىي: -1
 القرارات.
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فئػػػة أللياقػػػات البيضػػػاء دبػػػا ُب ذلػػػك اػبػػػرباء كاؼبهندسػػػْب كاؼبشػػػرفْب ذكم اػبػػػربة  كىػػػي البنيـــة التقنيـــة
الكبّبة ُب الشؤكف التقنية كالتسيّب كاؼبالية كااسبة كالتنظيم كالػٍب تشػارؾ بالضػركرة ُب عمليػة ازبػاذ 

 أك العماؿ على خطوط اإلنتاج أك اؼبنفذين للتعليمات كاألكامر.:البنية الصفرو القرارات.
إعػػادة تصػػميم الوظػػائف كإثرائهػػا بضػػم عػػدة كظػػائف ُب عمليػػة كاحػػدة كإعطػػاء الفػػرد سػػيطرة  -0

أكػػػرب، حبػػػذؼ اؼبراجعػػػة كالفحػػػص غػػػّب الضػػػركرم، سباشػػػيا مػػػع التوزيػػػع اعبديػػػد للعمػػػل ك اؼبػػػدخبلت 
 التقنية اؼبساعدة ُب التحكم ُب العمليات الثانوية كالركتينية.

م يهػػػتم بػػػاؼبورد البشػػػرم كيعتػػػِب بتنميػػػة مهاراتػػػو كزيػػػادة تطػػػور اعبانػػػب اإلدارم التنظيمػػػي، الػػػذ -3
 معارفو كمواىبو اإلبداعية سباشيا مع كثائر التقدـ التقِب.

عمقػػت اإلدارة اؼبعاصػػرة مػػن االسػػتفادة مػػن التكنولوجيػػات اعبديػػدة لتحقيػػق الفوائػػد الرئيسػػية  -5
األقػػػل، كالقػػدرة علػػػى التنويػػػع كالػػٍب يبكػػػن حصػػػرىا ُب اإلنتاجيػػة العاؼبيػػػة كاعبػػػودة األفضػػل كالتكلفػػػة 

كالتحديث، االستجابة األسػرع لتقلبػات السػوؽ كالوصػوؿ األسػرع للعمػبلء، كالتواصػل اإلهبػايب مػع 
 (04،    0علي السلمي:)اؼبوردين. 

سػػػػػانبت بػػػػػرامج الكمبيػػػػػوتر كشػػػػػبكات اؼبعلومػػػػػات ك االنَبنػػػػػت، كىندسػػػػػة تشػػػػػغيل اغبسػػػػػابات  -4
ُب السػػعة كالػػذاكرة كالسػػرعة علػػى تنػػاقص أعػػداد العملػػْب اعبديػػدة، الػػٍب تسػػمح بإمكانيػػات ىائلػػة 

 البلزمْب لئلنتاج رغم زيادة الكميات اؼبنتجة بفعل ارتفاع اإلنتاجية.
استخداـ أساليب علمية متعددة لتهيئة الظركؼ لبلستقباؿ التكنولوجيات اعبديدة كاالستفادة  -6

مواصػػفات أعضػائها كقػػدراهتم اؼبهنيػػة  منهػا إٔب أقصػػى درجػة، مػػا كجػو اؼبؤسسػػة إٔب إعػػادة النظػر ُب
 كالفنية كالسلوكية اؼبناسبة ؼبتطلبات العصر.

توجهت إدارة اؼبؤسسات إثر الثورة التكنولوجية إٔب استحداث أسػاليب جديػدة تراعػي التوسػع  - 
، كالتوسػػػػػػػػػع ُب أسػػػػػػػػػاليب العمػػػػػػػػػل ُب بعػػػػػػػػػد Intranet الداخليػػػػػػػػػةُب اسػػػػػػػػػتخداـ شػػػػػػػػػبكات اؼبعلومػػػػػػػػػات 

Teleworking  كالتوسػػػع ُب إسػػػػناد األعمػػػػاؿ إٔب الغػػػّب مػػػػن أجػػػػل زبفػػػيض أحجػػػػاـ العمالػػػػة كتػػػػوفّب
 (400،    1درككر:)اعبهد، بالَبكيز على األعماؿ ذات القيمة اؼبضافة العالية.  
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توضيح إسَباتيجيات اؼبؤسسة، كنػوع العمػل الػذم تقػـو بػو بدقػة، كتعريػف عمبلئهػا، كالتوسػع  - 
ج نظػػم اإلنتػػاج مػػع بػػرامج التوريػػد للػػتخلص مػػن اؼبخػػزكف، كاسػػتثمار ُب الػػَبابط مػػع اؼبػػوردين بإدمػػا 

تكنولوجيا اؼبعلومات ُب تطبيق نظم اإلنتاج ُب الوقت. كتسعى إٔب جانب ذلك ُب إطار التنافسية 
اػبارجيػػة كالداخليػػة إٔب نظػػاـ اإلنتػػاج الضػػعيف الػػذم اسػػتحدثتو شػػركة تويوتػػا اليابانيػػة جبمعهػػا بػػْب  

الت اغبديثػػػة لتحقيػػػق إنتاجيػػػة أعلػػػى، مػػػع كضػػػع حسػػػاب لتفػػػادم مقاكمػػػة كفػػػاءة فػػػرؽ العمػػػل كاآل
 (  5  ،   0 : السلمي ) .األفراد ؽبذه التغّبات

إف عمليػػة تغيػػّب اؼبكانػػة كإدخػػاؿ تقنيػػات جديػػدة، تتطلػػب تػػوفّب مهنػػدس متخصػػص كقيمػػة نقديػػة 
حيػػث تنميػػة اؼبػػوارد  القتنائهػػا كتػػتم العمليػػة، كلكػػن هتيئػػة البيئػػة السػػتقباؿ ىػػذه التكنولوجيػػات مػػن

البشرية كتغيّب العادات ك السلوكات اؼبتأصلة ُب عدد كبّب من أعضاء اؼبؤسسة، يتطلب ؾبهػودات 
إسَباتيجية علمية، تأخذ بعْب االعتبار كل اؼبتغّبات الرئيسية كالثانوية الداخلػة ُب خصوصػية الفػرد 

ُب اؼبؤسسػات، كمػا اسػتدعت  كاعبماعة. حبيث أضحت ىذه العمليػة مػن أعقػد األمػور الػٍب تعػاِب
 اىتماـ الباحثْب كاؼبنظرين الٍب قدمت لنا بعض التفسّبات من بينها:

" إف العمل على تغيّب العادات كالسلوؾ يتطلب االعػَباؼ بالفضػل، كمػا يسػتلـز مػنح اؼبكافػآت، 
ككػل شػيء فيمػا عػدل ذلػك فهػو كعػظ كإرشػػاد... ففػي اللحظػة الػٍب يتحققػوف فيهػا مػن أف اؽبيئػػة 

قـو دبكافآهتم عن السلوؾ السوم، فسوؼ يقبلونو " كيَبسخ فيهم مع مركر الوقت.  كما يوضح ت
مػدل صػعوبة تغيػّب ثقافػة الفػرد كعاداتػو اؼبتأصػلة ُب ىػذا اؼبثػاؿ الػواقعي فيقػوؿ "   بيتـرف دروكـرلنا 

 Weimar Germanyقـايمرُب العشرينات يتعرض أشد االعػَباض علػى أؼبانيػا  كونراد أديناوركاف 
بسػػبب قيمهػػا الربجوازيػػة كجشػػػعها كماديتهػػا كعبوديتهػػا للمػػاؿ كاألعمػػػاؿ كعنػػدما أصػػبح مستشػػػارا 
ألؼبانيا بعد اغبرب العاؼبية الثانية، بذؿ قصارل جهده متعمدا ألف يعيد برجوازية ما قبل عهد ىتلر 

ر كبغػض النظػر الٍب كاف يكن ؽبا كراىية مريرة، كعندما انتقده التقدميوف أجاب: إف أؼبانيا قبل ىتل
عػن نقائصػػها، ىػي الثقافػػة الوحيػدة الػػٍب يعرفهػا األؼبػػاف الػذين مػػازالوا يػؤدكف دكرىػػم، كلػيس لنػػا مػػن 
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 (   -  0، 1998درككػػر: ). خيػػار إال أف تسػػتخدمها ُب بنػػاء أؼبانيػػا فيمػػا بعػػد ىتلػػر اعبديػػدة "
 كىذا اؼبثاؿ وبمل ُب طياتو أبعاد كثّبة، من بينها: 

  حيث رسوخ مقوماهتا ُب أذىاف أفراد اَّتمع األؼبا٘ب، كصعوبة إدخاؿ بدائل صبلبة الثقافة من
 أك تغيّب بعض عاداهتم.

   ك كيػف أف الثقافػة األؼبانيػػة الػٍب تشػػوُّا كػل تلػك النقػػائص كالقػيم غػػّب اؼبرغوبػة اسػػتطاعت أف
تقػػػػػوم شػػػػػوكتها بعػػػػػد اغبػػػػػرب، مػػػػػاذا لػػػػػو نقػػػػػارب كنضػػػػػع ُب نفػػػػػس الصػػػػػورة الواقػػػػػع الثقػػػػػاُب لقيمنػػػػػا 

 االجتماعية؟.
  إذا أردنػػا تغيػػّب العػػادات فػػبل يبكػػن تغيػػّب الثقافػػة الػػٍب ربػػوم أمبػػاط تػػؤثر ُب تكػػوين كعػػي الفػػرد

 الوجودم.
تبقى اؼبؤسسة هتتم بشكل دائم بالسػلوكات اعبماعيػة ك الفرديػة، خاصػة بعػد أم تعػديل أك ذبديػد 

مباشػػرة ك أحيانػػا بػػبل كعػػي ُب ُب بعػػض اؼباكينػػات أك اؼبعػػدات التكنولوجيػػة الػػٍب تغػػّب بطريقػػة غػػّب 
سػػػػلوكات اؼبػػػػوارد البشػػػػرية. لكػػػػن مسػػػػألة تغيػػػػّب الثقافػػػػة اؼبكتسػػػػبة ك إف صػػػػح التعبػػػػّب مسػػػػألة تغيػػػػّب 
القناعػػات اَّتمعيػػة الثقافيػػة اَّسػػدة ُب شػػكل سػػلوكات يوميػػة، ربػػدد ُب كثػػّب مػػن األحيػػاف فػػائض 

 القيمة ك اإلنتاجية اػباصة باؼبؤسسة.
ة علػػى الثقافػػة الفرديػػة ك اعبماعيػػة، الػػٍب تنػػتج تلػػك الفائػػدة مػػن عمليػػة لػػذلك يتوقػػف قبػػاح اؼبؤسسػػ

 التغيّب التكنولوجي.
 

إف اؼبعارضػػْب السػػتخداـ اآلثــار المترتبــة عــن التغيــرات التقنيــة والثقافيــة فــي المؤسســة: -4-2
ٔب التكنولوجيا، بوصفها قد تػؤدم إٔب فسػاد القػيم ك ينػادكف بالتصػدم للتكنولوجيػا، إمبػا يعيػدكف إ

الذاكرة اؼبعارضْب الذين ظهركا إباف الثورة الصناعية ُب إقبازات كطالبو بتخريب اآلالت، للتخلص 
من اؼبشكبلت االجتماعية اؼبصػاحبة، كأف زيػادة التكنولوجيػا تكػوف بالضػركرة علػى حسػاب األطػر 

 (  0-  0، 0220خاطر:). القيمية، كزبلق صداـ بْب اؼبعايّب كالنظريات العلمية
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ُب حػػْب أف االخَباعػػػات التقنيػػػة كالتجديػػد يػػػتم مػػػن خػػبلؿ الغػػػزك العلمػػػي لبنػػاء اؼبعػػػايّب القيميػػػة،   
كيقويها إذا ًب التكيف معو، كببذؿ اعبهد الفكرم كالعلمي الرشيد ُب مسايرتو، فمركنة التكنولوجيا 

ضػػػى باالعتبػػػار تعػػػِب أف تأثّبىػػػا يتوقػػػف إٔب حػػػد كبػػػّب علػػػى قػػػيم اإلدارة كالثقافػػػة التنظيميػػػة الػػػٍب رب
كالتقدير، كأف التبدؿ التقِب يتطلب كشرط مسػبق التقبػل الثقػاُب. ك إال سػوؼ تعػا٘ب اؼبؤسسػة مػن 
الصػدمة الثقافيػػة الػٍب ربػػدث نتيجػة التغػػّبات اؼبفاجئػة ُب أنسػػاؽ القػيم السػػائدة كاسػتبداؽبا بأنسػػاؽ 

مباشػػرة ُب اؼبؤسسػػة  قػػيم مرنػػة جديػػدة، فػػتعكس بػػذلك ؾبموعػػة مػػن التغػػّبات كاؼبشػػاكل الػػٍب تػػؤثر
 كأعضائها كتتمثل ُب التإب:

انقسػػػػػاـ أعضػػػػػاء اؼبؤسسػػػػػة بفعػػػػػل تكنولوجيػػػػػا اؼبعلومػػػػػات كالتنافسػػػػػية إٔب فئتػػػػػْب:* فئػػػػػة التقنيػػػػػْب  - 
اؼبسػيطرين علػى التكنولوجيػػات اعبديػدة ك اؼبسػػتفيدين مػن عوائػػدىا اؽبائلػة.* كفئػػة العمػاؿ البسػػطاء 

م أدٗب فكر عمى وبدث ُب العمليات،كىو مػا أظبػاه مػاركس اؼبنفذة لتعليمات الفئة األكٔب دكف فه
باالغَباب، وبدث نوعا من الصراع اػبفي، أك ؿباكلة االنتقاؿ كااللتحاؽ بالفئة األكٔب كىو التفكّب 

 اإلهبايب اؼبطلوب.
تقلػػص فػػرص العمػػل للمػػوارد البشػػرية كاالذبػػاه اؼبتزايػػد إٔب زبفػػيض القػػول العاملػػة ُب منظمػػات  - 

 خاصة ما يزيد ارتفاع نسبة البطالة.اإلنتاج 
اؼبيل للمحافظة على االمتيازات، حيث تظهر اؼبقاكمة للتغّب من قبل األفراد الذين ىبشوف زكاؿ  -

أف العمػػػػاؿ قػػػػاموا بتحطػػػػيم اآلالت ُب بدايػػػػة الثػػػػورة الصػػػػناعية حيثمػػػػا  «مصػػػػاغبهم، يقػػػػوؿ فوسػػػػَب:
قػػاـك العمػػاؿ عمليػػة التحػػديث الصػػناعي  أخػػذت اآللػػة البخاريػػة تأخػػذ ؿبػػل اآلالت اليدكيػػة، ؽبػػذا

 .»خوفا على مناصب عملهم
مقاكمة الثقافة التقليدية لعمليات التجديد اؼبادم كاؼبعنوم بوجو عاـ، مثبل: تعطيل دكر اؼبرأة ُب  -

 (  -  ،1987ؿبمد الدقس: )اَّتمع ك هتميشو...  
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ارتفاع تكلفة اؼبخَبعات التكنولوجية وبوؿ دكف ربقيق التنمية كالتغّب ألف توفر الرغبة ال تكفي،  -
فػالوعي االجتمػاعي بأنبيػة اؼبنتجػات كضػركرة اقتنائهػا لكػػن القػدرة اؼباليػة سبنػع ربقيػق ذلػك، وبػػدث 

 (003، 1987ؿبمد الدقس: )نوعا آخر من الصدمات الٍب زبتلق بدكرىا ظواىر سلبية عميقة. 
كيعلػػق إيلػػوؿ بقولػػو " أف النظػػاـ اختػػزؿ كػػل شػػيء فبػػا ُب ذلػػك أىػػدافنا كغاياتنػػا إٔب كسػػائل...  -

كاألشػػياء الػػٍب ُب الطبيعػػة كُب طبيعػػة اإلنسػػاف تنػػدرج ربػػت فكػػرة االسػػتثمار أك االسػػتغبلؿ الصػػاـر 
دثتها التكنولوجيا الذم ال يلْب " كىو بكلمتو ىذه ىبتصر كل التعبّبات الٍب تبْب التوترات الٍب أح

 ( 3، 1994كرانربرج:).كتأثّباهتا اعبانبية
ك مػػا ًب إدراجػػو مػػن آثػػار التكنولوجيػػا علػػى اؼبؤسسػػة ال يوضػػح صبيػػع االبعػػاد، ألف ىنػػاؾ الظػػواىر 
األخػػرل الػػٍب ال يتسػػع اؼبقػػاـ لػػذكرىا ألهنػػا تسػػتحق التحليػػل ك التفسػػّب عنػػد ذكػػر أم منهػػا. لػػذلك 

ؿبػاكلْب إظهػار أنبيتهػا ُب اؼبؤسسػة اليػة ك فهػم بعػض التغيػّبات  اقتصرنا على توضيح بعض منها
 القيمية الثقافية ك االقتصادية الٍب أصبحت من التحديات البارزة للموارد البشرية.

 

نظػػرا للموقػػع االقتصػػادم الػػذم ربتلػػػو دكؿ علــا المؤسســة الجزائريــة:  اأثــار التكنولوجيــ -5-3
بعدة اسػَباتيجيات تسػمح ؽبػا باالنتقػاؿ أك التحػرؾ ُب مسػار  العآب النامي، أحست بضركرة القياـ

يبعدىا عن التبعيػة الػٍب تسػهم بػدكرىا ُب تعطيػل حركػة التقػدـ الفعليػة. ك مػن بػْب اػبطػط التنمويػة 
الٍب اعتمدت عليها ىي سياسة التصنيع الواسعة الٍب جعلت للعآب التكنولوجي األكلوية، ك ىو ما 

 ة.ذبسد ُب القرارات الرظبي

يفسر تأخر االقتصاد اعبزائرم ُب إنتاج التكنولوجيا إٔب إرادة التصنيع في الجزائر:  -4-3-1
الفَبة االستعمارية بالدرجة األكٔب، حيث ٓب تسمح فرنسا إال بعد اغبرب العاؼبية األكٔب بأف تكوف 

مومية أك كبو للبلد سياسة تعليمية كاسعة، مع التدريب اؼبهِب اؼبوجو كبو البناء كاألشغاؿ الع
الوضع  باؼبعاعبة األكلية للمعادف. كما أف أم شيء من قبيل صناعة السلع الرأظبالية كاف ال يناس
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االستعمارم.  فما كاف للسلطات اعبزائرية بعد االستقبلؿ إال أف تضع إسَباتيجية للتنمية الشاملة 
 ترصبت ُب عدة قرارات كبرامج أنبها:

 
، فركز على اػبطوط العريضة الٍب    1الذم يعترب أكؿ كثيقة رظبية لسنة  برنامج طرابلس: -1

تتعلق أساسا باافظة على االستقبلؿ الوطِب بتأميم كل اؼبؤسسات الٍب كانت تابعة للمصاّب 
األجنبية كإتباع االذباه االشَباكي كنظاـ خاص تسّب عليو كل اؼبؤسسات االقتصادية كاالجتماعية   

 ( 0 ،   1ىِب: )
كيهدؼ برنامج طرابلس إٔب تلبية احتياجات الصناعة كالزراعة اغبديثة، دكف إنباؿ عملية تطوير 
الكفاءات كاؼبهارات الفنية الٍب وبتاجها كل من القطاعيْب، كركز أيضا على تدخل الدكؿ لتوجيو 
النمو االقتصادم دبا ىبدـ مصلحة اَّتمع كيتمحور ىذا التدخل بشكل أساسي على اؼبلكية 

 (55-33،    1ميثاؽ طرابلس،)اعبماعية لوسائل اإلنتاج 
 

: ىػػػػو ثػػػػا٘ب كثيقػػػػة اعتمػػػػدهتا اعبزائػػػػر لػػػػدعم مسػػػػارىا الصػػػػناعي، بإتبػػػػاع الػػػػنهج ميثــــاق الجزائــــر-2
االشػػػػَباكي علػػػػػى إقامػػػػة ؾبتمػػػػػع صػػػػناعي كقاعػػػػػدة لبنػػػػاء صػػػػػناعة ثقيلػػػػة بػػػػػاعبزائر، كاالعتمػػػػاد علػػػػػى 

ؾ الػػػػي الػػػػذم يسػػػػمح بتخفػػػػيض الػػػػواردات، كرفػػػػع التكنولوجيػػػػا اغبديثػػػػة. ك تػػػػوفّب مػػػػواد االسػػػػتهبل
الصػػادرات ؽبػػذه اؼبػػوارد طبقػػا ؼبػػا تسػػمح بػػو الرحبيػػة العامػػة للمؤسسػػة مػػا يػػؤدم بالضػػركرة إٔب خلػػق 

 .( 1976،5ميثاؽ اعبزائر:) مناصب شغل جديدة.

: كحسب ما جاء ُب إحدل فقراتو بإرساء قواعد للصناعات    1الميثاق الوطني -3
الٍب سبكن إقامة صناعات جديدة، يسمح توسيعها خبلق ديناميكية تنموية ُب االقتصاد األساسية، 

من ٍب كانت الربامج كاؼبواثيق القانونية تتبعها تنفيذ    (054،   1اؼبيثاؽ الوطِب:)بصفة عامة.
مشاريع قاعدية استلزمتإقامة ىياكل قطاع البحث أكاديبي كقطاع اإلنتاجي الصناعي. فأغلبيتها 

أنشئت بعد االستقبلؿ، عند هناية الثمانينات بلغ عدد مراكز البحث التابعة للديواف الوطِب قد 
للبحث العلمي اثِب عشر مركزا كطنيا كسبعة كعشركف مركزا آخر للبحث على اؼبستول الوطِب. 
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ر تشمل العلـو الطبيعية، كالعلـو الدقيقة، كاإلنسانية، كما يسجل عليها أهنا ىياكل للتدريس أكث
 منها للبحث، كالبحث هبرم بدكف انتظاـ، كأحيانا بدكف توفر أدٗب الشركط.

أما ىياكل قطاع الصناعة، فاىتمت اعبزائر بإنشاء نسيج للصناعة ُب ربوع كطنها مركزة على 
الصناعة الثقيلة لتعميق بناء االقتصاد الوطِب، لتشييد قواعد صناعية متينة باعتمادىا على 

 (144-   1اؼبيثاؽ الوطِب، ) رة. التكنولوجيا اؼبتطو 
 
إف التكوين اؼبهِب بالدرجة األكٔب ىو عملية  السياسة الوطنية للتكوين والبحث العلمي: -4

اتصاؿ تتشكل كظائفو من كليات ربوؿ سلوكات األفراد، كتتوازل مع عمليات اجتماعية أخرل 
مثل العمل االجتماعي الذم يهدؼ إٔب تغيّب سلوكات األفراد على مستول اغبياة اليومية ُب 

لية على أف "التدريب ىو العامل البشرم نفس السياؽ يؤكد أحد اؼبسئولْب ُب منظمة العمل الدك 
ُب التنمية، كأف معظم الربامج االقتصادية لدكؿ العآب الثالث ال تتضمن حٌب ؾبرد فصل كاحد عن 
التدريب، كمن دكف ىذا العامل البشرم ال توجد فرصة كبّبة للعآب النامي ليتغلب على اؼبشاكل 

 (117، 1999، 2سبلطنية: ع)كاعبوع كاؼبرض".اؼبخيفة للبطالة كالعملة غّب الكاملة كالفقر 
يرجع تاريخ ميبلد سياسة التعليم كالتكوين ُب اعبزائر اؼبستقلة إٔب سنوات السبعينات، إذ عندئذ 

، كلقد تناسب ذلك مع انعقاد 1971أنشئت أكؿ كزارة جزائرية للتعليم العإب كالبحث العلمي 
صة بتطبيق العلم كالتكنولوجيا للتنمية، ُب الوثيقة الرظبية الندكة العاؼبية األكٔب لؤلمم اؼبتحدة كاػبا

الٍب قدمتها اغبكومة اعبزائرية إٔب ىذه الندكة، آنذاؾ برزت معآب سياسة التعليم كالتكوين باعتبارىا 
عملية استثمارية ُب حد ذاهتا. حٌب تليب احتياجات اؼبؤسسات الوطنية دبختلف أنواعها 

نْب ديبقراطية التعليم كتعميمو، ىادفة إٔب تقليص نسبة األمية، كرفع من كمستوياهتا، بإرسائها قوا
لكن رغم اعبهود اؼببذكلة من    (155-1986اؼبيثاؽ الوطِب: ) خرجي اعبامعات كاؼبعاىد العليا. 

طرؼ الدكلة إال أهنا أصبحت تعا٘ب من مشكبلت أعمق كالبفاض اؼبستول العاـ للتعليم، كعدـ 
 استيعاب الطلب على التشغيل. قدرة سوؽ العمل من

من ٍب سانبت السياسات اؼبتبعة على تنمية الكفاءات اَّتمعية، ك عملت ىذه األخّبة بدكرىا 
على تغيّب بعض العادات ك التقاليد ك القيم اؼبعيقة للتنمية الشاملة للبلد، فعبلقة التعليم ك 

ال يبكن الفصل بينهما؛ فهي  التكوين ك البحث العلمي باؼبصنع، ىي عبلقة تداخل ك تناسق
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عبلقة ديناميكية تطورية ربتاج إٔب إعادة التنظيم الذم ال يتأتى إال بالتكوين ك البحث اؼبنهجي 
اؼبسطر ك اؼبتواصل. ك تَبجم ُب سياسات ك ـبططات قصّبة ك طويلة اؼبدل متخصصة، كهتتم  

ا أيضا. ما يثّب االنتباه ىو كل كاحدة منها بعامل معْب يكوف ُب خدمة العوامل األخرل كينميه
أف اعبزائر اىتمت ُب اؼبرحلة األكٔب بعملية التصنيع قبل عملية التكوين رغم أنبية أبعادىا اؼبعركفة 
اؼبختلفة، كيف يبكن للعامل أف يقـو بوظيفة معينة ُب مصنع متعدد العمليات ك اؼبراحل من دكف 

طبيق االسَباتيجيات اؼبسطرة من دكف خربة تكوين، كىنا تطرح مسالة األكلوية ُب التخطيط ك ت
 !ىي أيضا

 بعد أف طوت اعبزائر صفحة االستعمار االستيطا٘بالسياسة التكنولوجية بالجزائر:  -4-3-2
لبلد كاحد، ذبلت بوادر استعمارات متنوعة اقتصادية كثقافية خاصة، كمن أطراؼ متعددة، 
تستغل فرصة شعب منهك، خرج لتوه من مرحلة تعمها الفوضى كعدـ االستقرار األمِب 
كاالقتصادم.ىذا من جهة، كمن جهة أخرل كانت خيارات إعادة التنمية ضئيلة ال تدعوا 

 ستعمارية خلفت ؾبتمع أمي كفقّب.للتفاؤؿ، ألف السياسة اال
أماـ ىذه التحديات اؼبتداخلة كالعميقة، اتبعت الدكلة اعبزائرية النظاـ االشَباكي على أساس 
شعارات التعاكف، كاؼبساكاة كالتحدم أما ما ىبص التصنيع سعت اعبزائر إٔب تنظيم إسَباتيجية 

تصنيع شامل كمكثف ك إقامة الصناعات طويلة اؼبدل بازباذىا صبلة من القرارات منها: النهوض ب
األساسية الٍب تشكل دعامة التصنيع اغبقيقي كما تشكل أحد الشركط البلزمة لضماف االستقبلؿ 
االقتصادم. كتطوير الصناعات الٍب تضفي مزيدا من القيمة على اؼبواد األكلية كتدعم دعما حاظبا 

يات الٍب تتيح إنشاء صناعات خفيفة. ك إنشاء كظائف جديدة. باإلضافة إٔب توفّب كل اإلمكان
 تتوفّب الظركؼ البلزمة لبلستقبلؿ االقتصادم تقنيا، عن طريق البلوغ التدرهبي إٔب أعلى مستويا

،    1اؼبيثاؽ الوطِب: )التكنولوجيا حبثا عن ترقية اإلنساف ببلوغ كافة اؼبيادين الٍب يصاغ فيها التقدـ. 
05 -044) 
ىذا ٓب وبدث ألنو أصبح يتخذ شكل  فاستنادا إٔب أراء الباحثْب ك اؼبختصْب ُب اَّاؿ، فا   

استعمار تكنولوجي جديد يتحكم بنسب غّب معقولة ُب تكاليف التنمية ببلداف العآب الثالث، 
تكن باحتكارىم التكنولوجيات اغبديثة. كألف سياسة التصنيع اؼبتبعة من طرؼ الدكلة اعبزائرية ٓب 

ربسب حسابا للوقت الذم تستغلو ُب استّباد التكنولوجيا كتكوين اؼبوارد البشرية، على اكتساب 
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مهاراهتا كالوقت الذم كانت الدكؿ اؼبتطورة تقدـ أفضل ما لديها لتطوير صناعاهتا كإبداعاهتا 
نتجو الدكؿ التكنولوجية، كانت الدكؿ النامية تغرؽ ُب استّباد التكنولوجيا الٍب تبتعد عن ما ت

ُب ربليلو االقتصادم اعتبار مبوذج التنمية  سعيد أوكيلاؼبتقدمة من تقنيات بأجياؿ. وباكؿ 
، أدل إٔب التوجو حتما إٔب األسواؽ    1الصناعية الذم اختارتو اغبكومة اعبزائرية بعد انقبلب 

ما صرح بو  األجنبية بغرض شراء أحداث اؼبصانع كالوحدات اإلنتاجية الضخمة كالعصرية كىو
تقليص ما يسمى  -أك على األقل –رظبيا ُب الوثائق كاػبطب الٍب تؤكد ضركرة  بذؿ اعبهود لغلق 

بالفجوة التكنولوجية الٍب تفصل اعبزائر عن بقية البلداف كخاصة الصناعية منها.كربقيق االستقبلؿ 
ائل كاؼبعرفة الصناعية.  التكنولوجي، كمن ٍب إهناء ما يعرؼ بالتبعية ُب استّباد التجهيزات الوس

 (155- 15، 1995أككيل، )
كٓب تكتفي باستّباد التكنولوجيا فحسب إمبا حققت رقما قياسيا ُب استّباد الدراسات ك   

حوإب    1التنفيذ كالتدريب اؼبهِب. كسبق أف دفعت اعبزائر ُب عاـ  لالتصاميم، ككسائ
من ناذبها القومي اإلصبإب الستّباد تكنولوجية أجنبية  ٪4مليوف دينار جزائرم أم حوإب    

من حجم التكنولوجية  ٪10. كمقارنة بالبلداف النامية فهي تشَبم(براءات، تراخيص، كىندسة)
ضعفا بالنسبة غبصة البلداف األخرل، ما يعِب أف  04الٍب تصدرىا الدكؿ الصناعية، أم تفوهتم بػ

ل اىتماـ اؼبسئولْب أكثر من اىتمامهم باؼبوارد البشرية. رغم أهنا القدرات اؼبالية كاؼبادية كانت ؿب
اتبعت األسلوب االشَباكي الذم يدعوا إٔب تقوٙب كربسْب مستويات العماؿ، مثلما تطرؽ إٔب 
ذلك ماركس ُب قولو "القيمة اؼبضافة تكمن ُب الرأس اؼباؿ البشرم كينبغي على الدكؿ الٍب سبلك 

 تنميتو ك استثماره لتشغيل بقية اؼبوارد اؼبادية األخرل. ىذا اؼبورد أف تركز على
 

تعددت اؼبكتسبات ك اػبسائر بالنسبة عبهود النتائج السياسية التكنولوجية بالجزائر:  -3-3
اؼببذكلة ُب االسَباتيجيات اؼبتبعة ؿبليا، ك انطبلقا من اؼبراحل الٍب مرة ُّا بعد االستقبلؿ توصلنا 

يتضح جليا من أف سياسة اعبزائر اؼبتبعة ُب ؾباؿ نقل النتائج اإليجابية: إٔب إدراج بعضها:
التكنولوجية كُب مرحلة بعد االستقبلؿ، كانت ذبربة كحسب ألنِب حبثت طويبل عن بعض 

 كٓب أجد تقريبا إال النقاط التالية:  تاإلهبابيا
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ركعات اإلنتاجية تعدد كتطور مستويات الكفاءة اؼبطلوبة ُب ـبتلف مراحل تصميم اؼبش -
 كتنفيذىا كتشغيلها كلو بنسبة قليلة عما كانت من قبل.

استفاد كثّبا قطاع البناء كاألشغاؿ العامة الذم أصبح أكثر ديناميكية كلعب دكرا رائدا ُب نقل  -
 التكنولوجية.

باإلضافة إٔب الصناعات اػبفيفة الٍب كانت ُب الغالب صناعات السلع االستهبلكية. كما  -
ُب ىذه الفَبة اىتماـ اعبزائر بتطوير القدرات الوطنية باالعتناء أكثر بالتدريب كالتكوين  شكل

العإب، من أجل ربقيق التوافق بْب كل من العلم كالتدريب كالتكنولوجية استنادا إٔب النصوص 
ن عاـ الرظبية مثل: " فلقد بوشر حبركة تدريب مهِب كتكوين عإب اؼبستول كاسعة النطاؽ اعتبارا م

على األخص، تناكلت فئات الكفاءات البلزمة لتلبية احتياجات نظاـ اإلنتاج. ك ذلك    1
على مستول اؼبعاىد كالكليات بالنسبة للكفاءات العالية، كُب نطاؽ اؼبعاىد التكنولوجية إلعداد 

ز الكفاءات اؼبتوسطة الفنوف أما تدريب العماؿ اؼبهرة كاغبرفيْب فهو يتم على مستول مراك
 (  0، 1984أكفروبة:من دكف عدد،)التدريب اؼبهِب".

 
  : تراكمػػػت الصػػػعوبات ك اؼبشػػػاكل النتـــائج الســـلبية مـــن الناحيـــة االقتصـــادية والسياســـية

داخػػػػل اؼبؤسسػػػػة اعبزائريػػػػة، كمػػػػا تعػػػػددت التحػػػػديات مػػػػع التقػػػػدـ الفػػػػِب ك التقػػػػِب. ك رغػػػػم تعػػػػدد 
القاعديػػة الػػٍب عانػػت مػػن سػػوء التسػػيّب النػػاتج عػػن اإلجػػراءات اإلصػػبلحية إال أف األبنيػػة ك اؽبياكػػل 

 انعداـ اؼبسؤكلية ُب التكوين الفعاؿ للعنصر البشرم.
 فتقػػار اعبزئػػػي أك الكلػػي إٔب العناصػػػر البشػػرية القػػػادرة علػػى القيػػػاـ بعمليػػة التصػػػنيع الواسػػػعة اإل

االستشػارية بسرعة، األمػر الػذم تسػبب ُب اسػتّباد مػا يلػـز مػن عمالػة ُب شػكل بيػوت اػبػربة 
 كاؽبندسية كمساعدة تقنية.

  مػػن العمالػػة اإلصباليػػة عػػاـ  %30تراجػػع كبػػّب ُب العمالػػة الزراعيػػة الػػٍب أصػػبحت سبثػػل أقػػل مػػن
 .1966ُب  %50,5مقابل 1977
  مػػػع خطػػػة التنميػػػة الرباعيػػػة األكٔب كالثانيػػػة بػػػدأ النمػػػو اغبقيقػػػي للعمالػػػة الصػػػناعية إال أف ىػػػذه

السياسة كمهامها كانت رشيدة فهي ربد من ظاىرة البطالة على اؼبدل القصػّب كىػي مشػكلة 
 تزداد تفاقما نتيجة لدكر اؼبؤسسات األجنبية سواء اؼبباشرة أك اؼبختلطة. 
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 كفػػاءات اؼبهنيػػة، بسػػبب حػػدة التنػػافس علػػى األجػػور اؼبمنوحػػة كربػػوؿ كثػػرة تنقػػل الكػػوادر كال
 ظاىرة دكراف اكتساب كفاءة معينة، ُب العمل بسبب االفتقار إٔب االستثمارية.  

  إٔب جانب ذلك فإف اؼبستول الفعلػي للكفػاءة َّمػوع العمػاؿ دكف اؼبسػتول اؼبطلػوب، كتظػل
 جهود اؼبكثفة كاؼبتنوعة.مشكلة اػبربة اعبماعية مطركحة، على الرغم من 

 .باإلضافة إٔب ذلك فإف عدد العاملْب األجانب من أصحاب الكفاءات العالية ال يزاؿ كبّبا 
  كاألكثر من ىذا فإف نشوء ظاىرة ىجرة الكفاءات، مسألة أكثػر عمقػا فبػا تقػدـ، ألنػو يبكػن

سنة من مسػّبة 40ة منذ القوؿ أهنا الثمرة الوحيدة الٍب جنيناىا من السياسة التكنولوجية اؼبتبع
 اعبزائر االقتصادية، كىي اآلف ترحل من دكف أدٗب حساب.

  من الناحية اؼبالية فإف من اؼبهم جدا حساب تكلفة التكنولوجية اؼبستوردة، كإذا صبعنػا اؼببػالغ
 اؼبدفوع لقاء اؼبساعدة التقنية، ردبا يكوف ضئيبل جدا.

  ك تنويػػع مبػػط االسػػتثمارات فبػػا تسػػبب ُب الواقػػع كأدل تػػراكم رأس اؼبػػاؿ ُب اعبزائػػر إٔب توسػػيع
إٔب اسػػتعماؿ كاسػػع للتجهيػػزات كالسػػلع شػػبو اؼبصػػنعة القادمػػة مػػن اػبػػارج، كتسػػببت أيضػػا ُب 
ازدياد اؼبشَبيات كالَباخيص كالدراية كاسػتخداـ العمػاؿ األجانػب ُب تركيػب كتشػغيل كصػيانة 

يػار اغبقػوؿ الػٍب هبػب الػتمكن منهػا ىذه التجهيزات ىذا ما جعل ازباذ القرار فيمػا ىبػص اخت
 قبل غّبىا.

  ىذا من ناحية الكػم أمػا مػن ناحيػة أخػرل فلقػد أكم التنويػع إٔب توظيػف اسػتثمارات جديػدة
ُب ميػػادين اإللكَبكنػػات كىندسػػة اآلالت الدقيقػػة البَبككيماكيػػات حيػػث أصػػبح مػػن الصػػعب 

 (99-1999،94، 2بومهرة:ع)التمكن من التحكم ُب اغبـز التكنولوجية.
 
  :بالنسػػبة للسػػلبيات اؼبَباكمػػة مػػن الناحيػػة النتــائج الســلبية مــن الناحيــة االجتماعيــة الثقافيــة

االجتماعيػػػة كالثقافيػػػة، فهػػػي كثػػػّبة كيتعػػػذر علينػػػا عرضػػػها، لػػػذلك حاكلػػػت الباحثػػػة تلخػػػيص أنبهػػػا 
كتعتػػرب مػػن بػػْب عوامػػل ظهػػور الصػػدمات الثقافيػػة علػػى حسػػب ربليػػل كتفسػػّب الباحػػث نػػور الػػدين 

 بومهرة ُب مقالة الصدمة الثقافية.
يؤكػػػد ذلػػػك  البػػػاحثوف االجتمػػػاعيوف علػػػى ضػػػركرة فهػػػم الظػػػركؼ الفنيػػػة كالتنظيميػػػة كاالقتصػػػادية و 

الذم  Maxweberالعامة، كمطلب أكؿ للدراسة السوسيولوجية اعبادة، من بينهم عآب االجتماع 
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باحػث أف يأخػذ ُب اعتبػاره النتػائج أكضح ُب كتابػو نظريػة التنظػيم االجتمػاعي كاالقتصػادم علػى ال
اؼبَبتبة على التغّبات التكنولوجية ُب الصناعة بالنسبة غبجم قوة العمل كنوعيتها كدرجة مهارهتػا إذ 
هبػػب أف ال تفػػَبض أشػػػياء دكف الرجػػوع إٔب العػػػآب اػػيط ُّػػػا أك ذبمػػع إحصػػػاءات دكف معرفػػة مػػػا 

 .تؤثر ُب السلوؾ تنطوم عليو من دالالت، فهي سبثل ُب اغبقيقة ظركؼ
تعرضت اعبزائر ُب مراحلها التنموية إٔب تناقضات مَباكمة منذ فَبة االستقبلؿ؛ ككما سػبق أف     

ذكرنػػا عملػػت اعبزائػػر كبقػػوة علػػى إسػػراع عمليػػة التنميػػة بإرسػػاء قواعػػد صػػناعية كثيفػػة نتجػػت عنهػػا 
 ية من بينها:للتنمتبعية اقتصادية كاضحة اؼبعآب، كمشاكل ثقافية اجتماعية معيقة 

ظهور قوتْب متناقضتْب كمتعارضتْب نبا الطبقة التكنوبّبكقراطية من جهة كالطبقػة العماليػة مػن  -1
النمػػو اؼبتزايػػد للطبقػػة التكنوبّبكقراطيػػة الػػٍب اسػػتغلت  -جهػػة ثانيػػة، كتتجلػػى ىػػذه التناقضػػات ُب: 

هة أخػرل، اتسػمت ىػذه حالة الشعور اؼبَبتبة عن ىجرة اؼبعمرين من جهة كسياسة التصنيع من ج
اؼبرحلػػة بنمػػو حالػػة مػػن الشػػعور بالتمػػايز كالتعػػإب عػػن الواقػػع االجتمػػاعي للمجتمػػع مػػن قبػػل ىػػذه 
الطبقة الٍب أصبحت سبثل، كمػا يػرل الػبعض جػدار زبتفػي كراءه فبارسػات احتكػار النفػوذ كمصػدر 

ل ىػذا مبػو متزايػد لغضػب لتعطيل كثّب من القرارات اؽبامة كإفراغ التسيّب من الصدؽ كالنزاىة. يقابػ
الطبقػػة العاملػػة كإحساسػػها اؼبسػػتمر بػػاالغَباب كالعزلػػة كتوزيػػع غػػّب عػػادؿ للثػػركة، ىػػذا لوضػػع أدت 
بالسػػلطة السياسػػة إٔب تغيػػّب ُب مبػػط تنظػػيم عبلقػػات العمػػل بشػػكل جػػدرم عرفػػت بقػػوانْب التسػػيّب 

ًب إلغاء مفهـو العامػل االشَباكي للمؤسسات الٍب أعادت النظر ُب مفهـو العمل كالعامل، حيث 
 .(اؼبسّب/اؼبنتج)كاستبدؿ بالعامل  (األجّب)

بّبكقراطػػػي، اعتربتػػػو -ك طبعػػػا أثػػػار ىػػػذا الوضػػػع اعبديػػػد كاؼبفػػػاجئ غضػػػب شػػػروبة ىامػػػة مػػػن التكنػػػو
مساسا لصبلحيتها كاختصاصاهتا، فلجأت إٔب تبِب سياسة التباطؤ ك التماطل كتقوية الفرصة على 
أم سياسة أك إجراء من شػأنو أف يػدعم نظػاـ التسػيّب االشػَباكي للمؤسسػات بوجػو خػاص، ألهنػا 

القوم كاؼبباشر للرأظبالية الٍب ربمل قيما منافيػة سبامػا للنظػاـ اعبديػد، فحػدة الصػراع كاضػح  اغبليف
سباما ككامن أحيانػا، بػذلك بػدأت جسػور الوفػاؽ كالتوحػد تتهػرل كتتآكػل. ُب نفػس الوقػت سػاىم 
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العمػػاؿ ُب انتشػػػار بعػػػض اؼبواقػػػف ك السػػػلوكات السػػلبية، مثػػػل اغبضػػػور الرمػػػزم إٔب مكػػػاف العمػػػل، 
فحاؿ ظاىرة التبذير كىدر اؼبوارد، اؼباؿ، كالوقت، األمر الذم أدل إٔب تشويو السػّب الطبيعػي كاست

للمؤسسػات كسػػاعد ُب تعجيػػل تػػدىور أكضػػاعها االجتماعيػػة كاالقتصػػادية. ىػػذا يعػػِب أف القػػرارات 
قػاُب ، قائمة ُب األصل على افَباضػات كنبيػة ذباىلػت أنبيػة اإلطػار االجتمػاعي كالث(الرظبية)الفوقية

اؼبوجػػو لسػػلوؾ كأفعػػاؿ النػػاس اؼبتأصػػل ُب شخصػػياهتم، كمبػػط عبلقػػاهتم ك احتمػػاالت خطػػورة ردكد 
 أفعاؽبم كبو القرارات ك اػبطابات الرظبية.

خػػػػبلؿ فػػػػَبة الثمانينػػػػات شػػػػهدت اؼبؤسسػػػػات الصػػػػناعية إصػػػػبلحات بلغػػػػت أكجهػػػػا ُب مطلػػػػع  -2
اؼبتواصػػػػلة، كالػػػٍب مشلػػػت ـبتلػػػػف  التسػػػعينات تلػػػك السياسػػػة الػػػػٍب أدت إٔب ظػػػاىرة تسػػػريح العمػػػاؿ

، 1999، 2بػومهرة: ع)الفئات اؼبهنية للعماؿ، مكونة بذلك جيوش من البطالْب ك أشباه البطالْب.
99-109) 

كتعترب ىذه الظاىرة نتػائج لسياسػة إسػراع التنميػة الصػناعية الػٍب تطرقنػا إليهػا سػابقا، ُب ىػذه الفػَبة 
كسػػػريع لنظػػػاـ اقتصػػػاد السػػػوؽ اؼبخػػػالف سبامػػػا لؤلنظمػػػة اذبهػػػت الدكلػػػة اعبزائريػػػة إٔب تطبيػػػق كاسػػػع 

السػػػػابقة. زبلػػػػت الدكلػػػػة فيهػػػػا عػػػػن مسػػػػؤكلياهتا ك تػػػػدخبلهتا لتغطيػػػػة العجػػػػز كاإلفػػػػبلس اغباصػػػػل ُب 
اؼبؤسسة الوطنيػة العامػة، كاقتنعػت حبتميػة العوؼبػة االقتصػادية، كتناسػت ذلػك الشػرخ الواضػح الػذم 

ؤسسػػػة الصػػػناعية، الػػػٍب ضبلػػػت ترسػػػبات كتراكمػػػات حػػػدث ُب الواقػػػع االقتصػػػادم كاالجتمػػػاعي للم
سلبية تارىبية، ثقافية، ك اقتصادية يصعب دبػا كػاف مسػايرة التطػورات كالتغػّبات السػريعة ُب العػآب، 

 الٍب أحدثت صدمة ثقافية كاضحة اؼبعآب ُب كاقع اؼبؤسسة اعبزائرية.
كربسػػػػبا لكػػػػل ىػػػػذا أصػػػػبحت اعبزائػػػػر تنحػػػػوا منحػػػػى سياسػػػػة اػبوصصػػػػة، كإتاحػػػػة الفػػػػرص أكثػػػػر  

للمؤسسػػات اػباصػػة الوطنيػػة بشػػركط كاضػػحة تعػػزز سػػيادهتا. وبػػاكؿ اؼبسػػؤكلْب ك قػػادة اؼبؤسسػػات 
الوطنيػػػة كإطاراهتػػػا العليػػػا ازبػػػاذ بعػػػض اإلجػػػراءات قصػػػد ربسػػػْب كضػػػعهم كمسػػػّبين، فعملػػػوا علػػػى 

تب اػبػربة ك االستشػارة الوطنيػة منهػا كاألجنبيػة، كأصػبحت ربسػب حسػاب تكثيف عبلقاهتم دبكا
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لكافػػة العمليػػات الضػػركرية للمؤسسػػة للوقايػػة أك للػػدخوؿ ُب اؼبنافسػػة العاؼبيػػة، بػػنفس طويػػل ك قػػوة 
 تنظيمية أفضل.

 
 القيم الثقافية واالقتصادية في المؤسسة اإلنتاجية: -5

حارب فيها شٌب أشكاؿ الضعف الٍب سبثلت خصوصا مر اإلنساف دبراحل ك حقب زمنية عصيبة، 
ُب الفقػػر اؼبػػدقع، كاعبهػػل... ككػػل أنػػواع العوائػػق. فػػالتغيّب التقػػِب الػػذم يعتػػرب مػػن أكٔب العوامػػل الػػٍب 
سرعت التطورات اؼبتتالية ىي إيبانو باؼبعرفة العلمية كالتقنية كحاجة ضركرية حضارية تغّب كاقعو إٔب 

اف بأنػػو حيػػواف تقػػِب، ألنػػو الـز اآللػػة منػػذ القػػدـ كمنػػو فهػػو أسػػلوب حيػػاة أفضػػل، حػػٌب ظبػػي اإلنسػػ
آخر للقوؿ أف اإلنساف حيواف ثقاُب فتفاعلت التكنولوجيا كالقػيم اإلنسػانية الثقافيػة لتنػتج مفػاىيم 
كأفكار كتغّب كاقع اَّتمعات كليا، ككاقع اؼبؤسسات باػبصوص فحلت ؿبلها بدائل أكثر ما يقػاؿ 

 قابلة للتعديل ىي أيضا.عنها أهنا مرنة ك 
كقصد فهم كربليل ىذه التغّبات الثقافية كاالقتصادية ُب ؿبيط اؼبؤسسػة كتأثّبىػا علػى سػلوؾ الفػرد 
العامل، حاكلت الباحثة دراسة قيمة العمل كالوقت، كالتكنولوجيا كقيمة التنافسية كعينػة مػن القػيم 

زبتلػف النظػرة إليهػا بػْب اؼبؤسسػات ُب طريقػة  الثقافيػة كاالقتصػادية، باعتبارىػا قيمػا إنسػانية عاؼبيػة،
 اكتساُّا كتلقينها، بالتإب فهي زبتلف درجة تطبيقاهتا ميدانيا كترصبتها كاقعيا ُب سلوؾ يومي.

 

 بعد قيمة العمل:/ 5-1
زبتلف نظرة اَّتمعات إٔب قيمة العمل، كقد كانت النظرة القديبة ُب ؾبملها تنظر إٔب العمل     

نظرة دكنية، فبْب أفبلطوف مثبل أف العمل اليدكم من مهاـ الطبقة الدنيا كحدىا. كسادت ىذه 
عنهم  الفكرة إٔب كقت قريب، األمر الذم حفز اؼبصلحْب للمناداة بنصرة العماؿ كزبفيف األعباء

كربسْب أكضاعهم اؼبعيشية. أما بعد مرحلة التصنيع، كدخوؿ اآللة حيز التنفيذ، كتبلشي العمل 
اليدكم اَّهد كتوفّب كسائل العيش للغالبية العظمى من الناس، كتقسيم العمل إٔب عمليات جزئية 
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القتصاد توفر اعبهد كالوقت، أصبح العمل يتصف بالتقدير كاالعتزاز، كأصبح من أىم ركائز ا
 القومي.

 

أف اؼبهنة تعمل على تشكيل اإلنساف فهي ال ربدد فقط  Sorokin يرل تعريف العمل: -5-1-1
مقدار دخلو، أك تغّب من مظهره، أك ربدد ملبسو كسلوكو، بل كأيضا تشكل عملياتو العقلية من 

معتقداتو كتكيفو إدراؾ كإحساس ك انتباه دبا يتبلءـ كقدرتو كظركفو، كما أهنا تؤثر أيضا على 
كدراسة العمل إصبلح (1986،207السيدعبد العاطي السيد:)الفعلي كآرائو كأخبلقياتو كإيديولوجيا.

يستخدـ ليشمل األساليب الفنية لدراسة الوسيلة البلزمة كقياس العمل الٍب تتضمن أحسن 
د تسميات العمل، استخداـ فبكن للموارد اآلدمية كاؼبادية البلزمة لتنفيذ نشاط معْب، كما تتعد

 (287عبد الغفور:  )الوظيفة، اؼبهنة...
 

تستخدـ اإلدارة أساليب فنية مثل دراسة العمل لتحسْب   :ُب  دراسة العمل-5-1-2
استغبلؿ اؼبوارد القائمة، لكي ال تضطر إٔب زيادة االستثمارات لزيادة القوة اإلنتاجية كالسبب ُب 
ذلك أف دراسة العمل زبتص أكال بالعملية التشغيلية، كتتناكؿ دراسة الوسيلة كقياس العمل، كماداـ 

االستقصاء الدقيق باؼببلحظة اؼبباشرة عبميع العوامل اؼبتصلة بكفاية  أهنا عملية منظمة تضمن
عملية معينة. فإهنا ُّذه الطريقة تظهر النقائص، كتراقب تطورات صبيع األنشطة كنقاط قوة الٍب 
تؤثر العملية قيد الدراسة فمثبل: قد تظهر اؼببلحظة أف كقت العامل ُب عملية إنتاجية ما، يضيع 

توريد اؼبواد أك أنو يبقى عاطبل نتيجة تعطل اآلالت أك...لذلك يتطلب ؾبموعة الوقت انتظار 
عمليات كدراسة العمل كاؼبشرؼ كالعماؿ كدراسة اآللة من صبيع النواحي. فالغرض العاـ لقياس 
العمل يزكد اإلدارة بوسيلة لقياس الزمن الذم يستغرقو العامل ُب أداء العملية كاؼبهمة، بطريقة 

ن غّب اؼبستثمر كتفصلو عن الزمن اؼبستثمر، ما يبكن من ازباذ اإلجراءات اؼببلئمة تظهر الزم
 (297،307عبد الغفور، ) لتخفيضو أك القضاء عليو.
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فاؼبؤسسة ؾباؿ البحث باعتبارىا اؼبؤسسة الوحيدة اؼبنتجة للمواد كاألدكية اغبيوانية ُب اعبزائر،  
حاكلت استقطاب معظم الكفاءات اعبزائرية على اؼبستول الوطِب، ذكم التكوين اعبيد. ك سهرت 

يقية على تدريبها ُب اؼبؤسسات األجنبية كعملت على توفّب صبيع شركط العمل اؼبناسبة الفيز 
كاالجتماعية ك التقنية، كاتبعت النظاـ العضوم، القائم على إسَباتيجية فرؽ العمل اؼبتخصصة. 
فاعبو االجتماعي العبلئقي يسوده التفاىم ك التعاكف الظاىر، على حسب اؼببلحظات اؼبسجلة، 

، ك قلل من (ؾاؼببل)ما زاد من نسبة اإلحساس باؼبسؤكلية، ك الثقة اؼبتبادلة بْب العماؿ كاؼبسؤكلْب 
 كاالضطرابات النفسية..نسبة اؼبراقبة 

بالتإب فإف الفرضية اعبزئية األكٔب للبحث ربققت كبنسب عالية؛ على حسب اؼبقاييس العاؼبية 
الٍب سنتها منظمة اإليزك الدكلية، ك ىي من اؼبؤسسات الصناعية اعبزائرية األكٔب الٍب حازت على 

 جائزة اإليزك الدكلية.
 

للوقت فلسفة كرؤية كمنهج فكرم كسلوكي حاكم كمتحكم فيو. فهو ثركة قيمة الوقت:  /5-2
بأنو تعداد  AristoteTallis فريدة، كإدارة الوقت مهارة، يقـو ُّا أيا كانت طبيعة عملو. فوصفها

بأنو شيء مطلقان يتدفق دائما بالتتابع ك االتساؽ. يعترب القاسم  I.Newtonاغبركة، ككصفها 
بْب صبيع البشر، لديهم نفس الوقت اؼبتاح أربعة كعشركف ساعة كىو غّب قابل للتخزين  اؼبشَبؾ

 كال لتأجيل فهو يبضي سواء شئنا أـ أبينا، كاؼبطلوب ىو استثماره كاستخدامو حبكمة ك رشاد.
 

"ىي فن كعلم االستخداـ الرشيد للوقت، ىي استثمار الزمن  مفهوم إدارة الوقت: -5-2-1
ىي عملية قائمة على التخطيط كالتنظيم، كالتنسيق كالتحفيز كالتوجيو كاؼبتابعة بشكل فعاؿ، ك 

كاالتصاؿ. كىي كمية كنوعية ُب ذات اللحظة ". كحٌب كبسن إدارة الوقت ُب اؼبستقبل علينا أف 
نقـو بتخطيط ذلك ُب اغباضر كعملية التخطيط تعِب السيطرة الشبو الكاملة على كل شيء. 
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ة الوقت ىي إدارة أندر عنصر متاح للمشركع، فإذا ٓب كبسن إدارتو فإننا لن على أساس أف إدار 
 ( 1،   0ؿبسن أضبد اػبضّبم: )كبسن إدارة أم شيء آخر.

 

إف إدارة الوقت إدارة شديدة الذكاء، فهي تساعد كتعمل على أهمية إدارة الوقت:  -5-2-2
ربقيق مناخ عمل جيد فعاؿ، مناخ صحي يسمح بتفاعل إهبايب للقول العاملة كللكوادر البشرية 
كتعطي بعدا ارتقائيا لضركرة التقدـ العاـ لكل من العاملْب كاؼبشركع ذاتو. فالقدرة غّب ادكدة 

تاع الفعلية، تعطي لنا صورة كاملة عن الطريق الفائق السرعة للوصوؿ على زيادة اإلشباع كاالستم
 فإدارة الوقت تساعد على:إٔب أكرب عائد كإنتاجية عالية. 

ربديد جيد كسليم االختصاصات، أم منع كل تضارب كتعارض، كمنع التدخل ُب أعماؿ  -
اآلخرين، أك الظلم األعمى ُب توزيع اؼبهاـ كاألعماؿ، كيبنع االزدكاج ُب األعماؿ...؛ أم ربقيق 

ذم العدالة، أك القياـ بأعماؿ اؼبطلوبة ُب الوقت غّب ادد، كما تنظم األكلويات كيرتبو بالشكل ال
ك رفع معدالت اإلقباز إٔب أعلى درجاهتا، كذلك يساعد اؼبشركع على: تعظيم االستفادة من كامل اؼبوارد، 

 دبعاعبة أم عاطل أك مهدد أك غّب مستغل،
كباكتساب مزايا تنافسية فائقة كخارقة عن اؼبنافسْب اآلخرين، كالتمتع بقدرة أكرب على التواصل  

 كاالستمرارية.
 رؾ بالشعور باؼبسؤكلية اإلهبابية إذباه النجاح العاـ للمشركع.تعميق كاع كمد -
استخداـ التنسيق اؼبسبق كاؼببكر كأساليب اؼبشاركة كالتفاعل كالتفعيل البشرم، كزيادة  -

اإلحساس باآلخرين العاملْب ُب اؼبشركع بأهنم شركاء كليس متنافسْب، كتوطيد عبلقة التعاكف 
حن كظيفي. ما يساعد ُب تكوف فريق العمل أك ما تسمى حلقات كاالعتماد اؼبتبادؿ؛ كليس تطا

 اعبودة اإلنتاجية.
سبلمة التخطيط اؼبدرؾ ؼبدل قيمة ثركة الوقت، كمدل ارتباط ىذا بالتصور كالرؤية الدقيقة  - 

 القابلة للتنفيذ.
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األفراد التنظيم اؼبرف للمتغّبات كاؼبستجدات، كلطموحات  (التخطيط اؼبدرؾ ؼبدل قيمة)سبلمة  -
 ُب االرتقاء الوظيفي كاؼبهارم، كما يستوعبو ذلك من توظيف سليم إهبايب للوظائف.

 دافعية التحفيز، أم مدل كفرة الدكافع كالبواعث الذاتية كاػبارجية لتقدٙب األفضل. -
اؼبتابعة اؼبكانية كالزمنية لؤلنشطة كتعميق اإلحساس باألماف كليس باإلرىاب بالتوجيو اإلهبايب  -

 إٔب أفضل السبل كأقلهاجهدا لتحقيق اإلقباز اؼبطلوبوليس بالسلطة.
إتاحة ؾباالت أكسع للمبادرة الفردية كلئلبداعات الشخصية كللتعبّب عن اؼبواىب كاؼبهارات  -

 لتحقيق االبتكارات كاالخَباعات.
 كللمشركع ككل كمن ٍب ربسْب قدرتو على اؼبنافسة. زيادة اإلنتاجية البلفردية كاعبماعية للعاملْب  - 
ربسْب األداء العاـ بالقضاء على اؼبعيب كالفاقد كاؼبهدر كالضائع ُب العمليات اإلنتاجية  - 

كبالتإب ربقيق مزايا خفض التكلفة كربسْب صورة اؼبشركع، كامتبلكو مزايا تنافسية أكرب تساعده 
 (04  - 0 ،    0 : ؿبسن أضبد اػبضّبم). على غزك األسواؽ اؼبختلفة بفعالية

فاكتساب عادة إدارة الوقت تعترب عملية تدريبيػة ذاتيػة علػى حسػن اسػتغبلؿ الوقػت كتنظيمػو حػٌب 
يصبح األمر عادة سلوكية لديهم.فالرغبة ُب التصحيح ىي أكٔب اػبطػوات لتغيػّب العػادات السػلبية، 

الوقػػت اؼبػػذكورة كغػػّب اؼبػػذكورة، كتػػأ٘ب مرحلػػة كالتحلػػي بػػالتفكّب اإلهبػػايب، كالػػتخلص مػػن مضػػيعات 
 ربديد األىداؼ القصّبة كالبعيدة اؼبدل، بالتخطيط اؼبتوازف كمرحلة انطبلؽ دافعة.

ك مػػن خػػبلؿ مػػا سػػجلتو الباحثػػة كمبلحظػػات، أثنػػاء قيامػػو بػػاعبوالت االسػػتطبلعية كأثنػػاء تطبيػػق 
بلحظػػات البيانػػات توضػػح مػػدل سػػعي اؼبقػػاببلت اغبػػرة كاالسػػتمارة.. تبػػْب أف صبيػػع اؼبؤشػػرات كاؼب

اؼببحػػوثْب إٔب ضػػبط كتسػػيّب الوقػػت، كأف عامػػل التكنولوجيػػا قػػد حػػدد كبصػػورة أكليػػة أكقػػات تنفيػػذ 
اؼبهػػػػاـ، أم أف أكقػػػػات العمػػػػل قػػػػد حػػػػدد علػػػػى حسػػػػب متطلبػػػػات اآللػػػػة اؼبسػػػػتعملة.كُب ذلػػػػك مػػػػن 

اؼبػوارد البشػرية ُب اؼبؤسسػة  الدراسات اؼبيدانية اعبزائريػة الػٍب تثبػت نفػس اػبصػائص الػٍب يتحلػى ُّػا
اعبزائرية، كدراسة "يبينة نزار" حوؿ التكنولوجيا اؼبستوردة كتنمية الثقافة الصناعية للعماؿ، رغم أهنا 
قامػػت بدراسػػتها ُب اؼبؤسسػػة العامػػة اػباصػػة بالصػػناعات الثقيلػػة، كبالنسػػبة َّتمػػع ميػػداف البحػػث 
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 أف النسػػبة اؼبتوصػػل إليهػػا َّتمػػع ميػػداف البحػػث تعتػػرب مػػن اؼبؤسسػػات اػباصػػة اػبفيفػػة اإلنتػػاج، إال
تعترب عالية كقياسية تنافسية. ما يؤكد صحة الفرضية الثانية الٍب مفادىا أف توفر التكنولوجيا يؤدم 

 إٔب كعي اؼبوارد البشرية ُب اؼبؤسسة بقيمة الوقت. 
 

 قيمة التكنولوجيا: /  5-3
فتح ؾباؿ التكنولوجيا آفاؽ كاسعة كعميقة ُب اػبياؿ كالفن اؼبعرفة، كُب األعماؿ اإلنسانية،     

فمنذ أف كاف البحث قائما على األدكات الوسيطة الٍب تسهل مشقات العمل، أصبح اإلنساف 
ف يبحثعن آالت كمعدات أكثر دقة ككفاءة، تتؤب فيها اآللة القياـ بالعديد من اؼبهاـ الٍب كا

يؤديها العامل كقد تتفوؽ عليو كربل ؿبلو، دبا يبتاز إقبازىا بالسرعة اؽبائلة كالكمية الكبّبة كاعبودة 
العالية، كما أهنا غّبت مكانة العامل من العمل اليدكم البسيط اَّهد، إٔب اؼبسّب اؼبتحكم عن 

 بعد بأقل اعبهود العضلية كالفكرية.
من التعقد، حيث نبلحظ تداخل غريب فيما بينها كتطلب  تتميز األعماؿ العصرية بنسبة عالية

شركط كثّبة كضركرية، أنبها التكوين اعبيد كاؼبتخصص كتليها عملية تدريب مستمرة تزيد من 
نسبة التمكن لتنفيذ اؼبهاـ من دكف صعوبات أك مشاكل أك سباطل، كما يساىم ُب اكتساب 

اؼبعارؼ العامة الفنية كالتقنية للعماؿ كتعمل  سلوكات مهنية تسهل تسّب عمليات اإلنتاج ك ذبدد
 على تطويرىا بإتاحة فرصة اؼبشاركة ك االبتكار.

أخذت اؼبؤسسة ؾباؿ البحث ىذا اؼبوضوع مأخذ اعبد بانتقائها الكفاءات العمالية اؼبطلوبة    
استقطاب  كىو ما سجلناه ُب اؼبقاببلت اغبرة الٍب سبت مع اؼبديرة التقنية اؼبسؤكلية على عملية

الكفاءات. كبعدىا تأٌب مرحلة التدريب األكلية كبعد ذلك التدريبات التكميلية النصف سنوية 
كالسنوية. كأقيمت ُب أفضل اؼبؤسسات األجنبية األكركبية اؼبنتجة لنفس السلعة. فكانت العملية 

حيث كاف التدريب يتناسب مع اؼبهاـ اؼبوكلة إليهم ُب اؼبؤسسة. كسجلت  %92ناجحة بنسبة 
من العماؿ الذين يرغبوف ُب أخذ فَبة تدريبية جديدة، ما يعِب أف العماؿ ُب %77الباحثة نسبة 
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حالة تبِب ؼببادئ ك أىداؼ اؼبؤسسة. ؼبا فيها من تعدد أنواع االتصاؿ ك التواصل بْب عناصر أفراد 
شغوفْب باكتساب اؼبعارؼ اعبديدة ما يساعدىم على التقدـ التدرهبي اؼبنظم،  اؼبؤسسة. فهم

كالتوصل إٔب مرحلة التحكم ك االبتكار على ضوء ما ىو متوفر من ظركؼ جيدة ك منشطة 
كدافعة للعمل كالعطاء أكثر. فاؼبؤسسة ؾباؿ البحث أخذت كل ىذه اإلجراءات بعْب االعتبار 

، كىذا % 87.4واجهة الصعوبات كاؼبشاكل لدل العاملْب تقدر بػ حبيث قبد أف انعداـ نسبة م
يدؿ على فعالية اؼبرحلة التدريبية اعبادة كالواعية بكل األمور الثانوية اؽبامة، الٍب ال يبكن االستهانة 
ُّا. كىناؾ بيانات أخرل تدؿ ك بصفة كاضحة على كعي اؼبوارد البشرية داخل اؼبؤسسة بدقائق 

ببعد اآللة، سواء من حيث تشغيلها أك صيانتها أك مراقبة دكراف عملها.... حيث األمور اػباصة 
قبد كل عضو من فريق العمل يعلم بكل العمليات الٍب تتم داخل اؼبؤسسة، ما ينفي سباما نظرة 

Marx   للتكنولوجية الٍب ربدث تقسيم دقيق ُب اؼبهاـ ك العمليات ما يؤدم إٔب اغَباب العامل عن
العملية اإلنتاجية، كمعرفة فقط ؼبهمتو الركتينية اليومية.لذلك فإف بعد اآللة كقيمة كيفية سّب 

ما يؤكد صحة الفرضية . اقتصادية توضع بعْب االعتبار، جبدية متناىية ُب اغبفاظ عليها كصيانتها
 اآللة.الثالثة الٍب مفادىا أف توفر التكنولوجيا يؤدم إٔب كعي اؼبوارد البشرية ُب اؼبؤسسة بأبعاد 

 
 بعد قيمة التنافسية:/ 5-4

أفرزت العوؼبة نظاـ أعماؿ جديدة، تتمثل ظبتو األساسية ُب التنافسية، فهي من التحديات     
اؼبعاصرة الٍب تواجو كهتدد كياف اؼبؤسسات كبقائها. بالتإب كاف لزاما عليها صياغة اإلسَباتيجية 

ارد الكفيلة للحفاظ على مصاّب اؼبؤسسة، كلكن يكوف ذلك فبكننا إال إذا عكفت إدارة اؼبو 
البشرية على دراسة الوضع اعبديد، دبا يوفره من فرص متاحة، كما يفرضو من ضغوطات 

 كمعوقات.
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اؼبقصود بالتنافسية ـبتلف اعبهود كاإلجراءات كالضغوطات،ككذا تعريفالتنافسية:  -5-4-1
اإلبداعات كاالبتكارات كالتعديبلتاإلدارية كاإلنتاجية كالتسويقية الٍب سبارسها اؼبؤسسة اؼبعارضة 
ُّدؼ توسيع نطاؽ نشاطها، كتنفيذ اؼبنافسة معُب الصراع كالنزاع كالسعي إٔب التميز. كيبكن أيضا 

على منع دخوؿ أك ظهور مؤسسات أخرل اؼبنافسة، أك ؿباكلة تثبيت قدراهتا  أف تعمل اؼبؤسسة
 (  ،   0علي السلمي:)التنافسية 

إف صياغة إسَباتيجية يَبتب على إدارة اؼبوارد البشرية القياـ بعدة عمليات أساسية منها: أكٔب    
اإلسَباتيجي اؼبوارد اؼبالية  ىذه العمليات أف تطرح كحدة إدارة األعماؿ اؼبالية على طاكلة التخطيط

اؼبتاحة، كتقـو كحدة اؽبندسة بتقدٙب االختيارات التكنولوجية اؼبتاحة. كطاقم نظم اؼبعلومات يطرح 
موارد معلومات العميل، كيعرض اختصاصي اؼبوارد البشرية قائمة جرد اؼبهارات كاؼبعرفة التقنية، 

كتطرح أيضا طريقة معينة لتحديد الثقافة  كقائمة جرد حباالت القوة كحاالت الضعف باؼبؤسسة،
الٍب ربتاج إليها اؼبؤسسة لتعظيم اؼبتاح من الفرص التسويقية، كاؼبنطق ُب خلق الثقافة التنافسية 
اؼبطلوبة.كمنو فإف التحدم الرئيسي أماـ إدارة اؼبوارد البشرية ىو التأكد من أف كل اؼبمارسات الٍب 

نية ُب اؼبؤسسة تعمل بصورة متكاملة، مركزة، كذات تدعيم تؤثر على القدرات الثقافية كالتق
 (  1-  1،    0عبد اغبكيم اػبزامي: )متبادؿ. 

إٔب جانب اؼبؤشرات التنافسية اعبارية كالكامنة الٍب حددت فأف التنافسية تقـو بأشكاؿ     
معية، كلكن ـبتلفة، ككل مؤسسة تضع معايّب كقيم كإمكانات خاصة بثقافتها اؼبؤسساتية كاَّت

تبقى بعض العناصر الٍب تشَبؾ فيها صبيع اؼبؤسسات مهما كاف نوعها أك مكاهنا، كمصدر 
للتنافس اغباد ُب امتبلكها كتقوية قواعدىا اإلنتاجية أك اػبدماتية كالفكرية، ىذه اؼبصادر ىي 

ؽ الداخلية اؼبعلومات بالدرجة األكٔب كالتكنولوجيات اغبديثة كنسبة التدخل اغبكومي ُب األسوا
خاصة.الٍب تقـو كبلنبا على البحث كاالبتكار كاإلبداع اؼبتواصل كبدأ التفكّب ُب إسَباتيجية 
البحوث كاإلبداعات، كمن خبلؿ أساليب استخراج األفكار، الٍب سبكن الفرد العامل من توليد 

كىي أحد . اؼبعاعبة مشاكل معينة أك مواجهة ربديات بعينه، مزيد من األفكار اعبديدة األفضل



 ــدة أعرابسعي                                                                        التكنولوجيا وتحديات تغيير قيم الموارد البشرية
 

 

 3172 - 71العدد                             771                   مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية       

أشكاؿ التدريب على التفكّب اإلبداعي، مثل األسلوب اؼبعركؼ باسم "العصف الذىِب" الذم 
، كمنذ ذلك اغبْب أصبح يستخدـ ُب أنواع عديدة من    1سنة  Alex Osbornقدمو 

اؼبؤسسات حوؿ العآب. يقـو ىذا األسلوب على مبلحظة مفادىا أف إحدل العقبات الرئيسية 
دكف نشأة األفكار اإلبداعية ُب اؼبؤسسات ىي اػبشية من التقييم، كاػبوؼ من أف الٍب تقف 

تواجو الفكرة اعبديدة بالسخرية أك العداء، من جانب الزمبلء أك الرؤساء لذا تبقى األفكار حبيسة 
 العقوؿ.

، من ٍب اقَبح أسلوب العصف الذىِب أربعة قواعد ُب مرحلة توليد األفكار ىي: استبعاد النقد
الَبحيب باالنطبلؽ، ك الرغبة ُب الكمية أم تشجيع أفراد اعبماعة بأف يطرحوا أقصى قدر فبكن 
من األفكار. كُب األخّب الَبحيب بعمل توليفات أك ربسينات، أم تشجيع الناس على بناء 
أفكارىم على األفكار اؼبقَبحة من الطرؼ اآلخر. كمع التغيّبات التقنية، كاتساع استخداـ 

ب اآلٕب ظهر مصطلح آخر كىو العصف الذىِب اإللكَبك٘ب، الذم يتمثل ُب العديد من اغباس
اغبـز اؼبربؾبة،  كتتمتع بكثّب من نقاط القوة، كأهنا مثبل ال تعا٘ب من مشكلة اػبوؼ أك التقييم، 

نيجل كينج ف.أند )كلكنها تزيد من فقداف التفاعل كاالحتكاؾ االجتماعي بْب العاملْب
ُب ىذا اإلطار أضحت اؼبعلومة أكثر أنبية من اآلالت التقنية، األتوماتية  (61- 4،   0رسوف:

أك اؽبندسية، ألف ذبديد ىذه اآللية ال تكوف إال باؼبعلومة. لذلك تعتِب دكؿ العآب بالتعليم 
الكفء كاألساليب اؼبرنة ُب اكتساب اػبربات كاؼبعلومات، حٌب أف الربكفيسور "ب.ـ.س 

: " أف ىناؾ ـباطرة من (العلم كاألمم اعبديدة)ة مؤسبر ريهوفوث ُب كتابو ببلكيت" حذر قاد
الذىاب إٔب الشراء من "سوبرماركت العلم"، إذ عليهم أف يعدكا كيصفوا قائمة شراء كاعية، 
تتضمن اختيارا حكيما لؤلكلويات. ك إال فإهنم يعودكف إٔب بيوهتم بكثّب من اؼبرىب دكف خبز كزبد" 

 أف ما قد وبقق احتياجات الدكؿ اؼبتقدمة كخرباهتا قد ال يناسب ظركؼ الدكؿ ىذا القوؿ يعِب
النامية.الٍب تواجو ربديات تنافسية أكثر تعقيدا ،من حيث االىتماـ باألكلويات كالضركريات، أك 
من حيث ربديد اؼبسار اإلسَباتيجي  العلمي القوٙب... كألف التنافسية ترتبط مباشرة بنمو اغبصة 
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ية ُب االقتصاد العاؼبي،كىو ما يعِب إجراء تغيّبات علي مستول اؽبياكل التنظيمية ك التجار 
االقتصادية ك التقنية ك الفنية داخل اؼبؤسسة اعبزائرية. ك ىو ما عملت علي ذبسيده اؼبؤسسة ؾباؿ 
البحث، حيث أشار إٔب ذلك اؼبدير العاـ للمؤسسة، حبيث ًب إعادة ىيكلة اؼبؤسسة، حبسب 

العلمية ك اإلدارية العاؼبية اؼبطلوبة كبتوفّب اؼبصادر اؼبالية كالظركؼ اؼبناسبة للعمل، كتوفّب  األصوؿ
التكنولوجيا العالية اغبديثة. فلما تتوفر كل اإلمكانات كالشركط االقتصادية كالثقافية كالصناعية ُب 

ذم يضفي عليها نوع اإلدارة كالتسيّب، يبكن أف نتحدث عن التنافسية من جانبها التكنولوجي ال
من التقدـ ك النمو ك اغبركة. فالبنية التحتية ك مؤشر التكنولوجية ك الطاقة اإلبتكارية ك توطْب 

 التقانة، نبا من بْب العوامل اؽبامة ُب الوصوؿ إٕب ربديد مستول التنافسية.
 علي ىذا األساس سبكنا من معرفة أف اؼبؤسسة ؾباؿ البحث ربتول على عوامل كمؤشرات
التنافسية العاؼبية على حسب اؼبعطيات اؼبيدانية، فهي سبتلك البنية التكنولوجية كمؤشر رأس اؼباؿ 
البشرل الكفء، كأيضا مؤشر الطاقة اإلبتكارية اؼبتمثل ُب إنشاء ـبابر علمية دبشاركة أعضاء 

ربل ُب ظرؼ الفريق ُب العمليات البحثية اؼبتواصلة ما أدل إٕب ذبسيد العديد من اإلقبازات الك
زمِب قصّب كاستحواذ اؼبؤسسة علي السوؽ الداخلية بنسبة عالية كدخوؽبا بقوة ُب السوؽ اػبارجية 

تصدير  0226خاصة علي مستول القارة اإلفريقية كالدكؿ العربية. كتطمح ُب غضوف عاـ 
م منتجاهتا إٕب دكؿ جديدة. ىذه اإلقبازات كانت نتيجة تكاتف فرؽ العمل اؼبتخصصة ككعيه

 الطبيعي باإلبعاد التنموية التنافسية؛ ما يعِب أف الفرضية قد ربققت.  
 

 : اإلطار المنهجي للدراسة و مجاالتها/6
صناعة  –: يعود تاريخ ىذه اؼبؤسسة ؾباؿ البحث تعريف عام بالمؤسسة مجال البحث -6-1

، اختصت باستّباد اؼبواد Pharmavet، كانت تسمى    1إٔب سنة  -اؼبواد كاألدكية اغبيوانية
كاألدكية اغبيوانية. كىي ملك خاص لعائلة باغباج مصطفى توفيق، كىو اؼبدير العاـ للمؤسسة. 

 يقوؿ ىذا األخّب ُب جريدة الوطن مايلي:  
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عملنا  2001 ، كضع برنامج إنتاج األدكية اغبيوانية، كُب سنة1999قررنا مع اَّلس اإلدارم سنة 
على إهباد كتوفّب كل الشركط اؼبمكنة لتشغيلها. بعد ذلك انتقلنا إٔب مرحلة اإلنتاج، بعد إعادة 
رسكلة كلية للمستخدمْب ُب إسبانيا خاصة، أصبحت اؼبؤسسة تقـو بعملية ربويل اؼبواد 

لت سنة الكيماكية السائلة كاؼبسحوقة، إلنتاج اؼبواد كاألدكية اغبيوانية دبختلف أنواعها. فتوص
الذم  Savoir-faireجزائرم. يعود كل الفضل إٔب التكوين اعبيد  %  1إٔب منتوج  0223

كحققت مستول جيد من النوعية الٍب تتحلى ُّا ، L'EDPME(1)دبساعدةمؤسسة  أكتسب
. ُب الوقت الذم ٓب تتجاكز معظم اؼبؤسسات ( Méda(2الدكؿ األكركبية باستخداـ برنامج 

من السوؽ الوطنية. دخلت اؼبؤسسة  %34. فبا أدل ُّا إٔب تغطية نسبة  Médaاعبزائرية برنامج
مادة ُب طور اإلقباز، كتصدر إٔب العديد  14مادة من نفس النوع، ك   3بقوة السوؽ اػبارجية بػ 

من البلداف: طوقو، ليبيا، قطر، الصوماؿ، اإلمارات، الياباف،... ك اؼبغرب كالسوداف ُب اؼبستقبل 
 .       0بلد ُب اؼبخطط السنوم  14القريب، كتأمل اؼبؤسسة إٔب تصدير منتجاهتا إٔب 

ما يسمح ؽبا بتغطية ؾبمل    0 مليوف أكرك قبل ديسمرب 5حيث تصدر اؼبؤسسة أكثر من 
كاردات اؼبواد اغبيوانية باعبزائر. كربفز اؼبؤسسة على االستمرار كالتقدـ، بعض التقديرات كاعبوائز 
الوطنية كالدكلية حيث ربصلت على اعبائزة الوطنية إلنتاج األدكية اغبيوانية اعبزائرية. ك اعبائزة 

                                                           
L'EDPME 

 Entreprise développement petite et»مؤسسػػة تطػػوير اؼبؤسسػػات الصػػغرل كاؼبتوسػػطة  : (*)

moyen entreprise»  ىػػي مؤسسػػة شػػراكو كتعػػاكف بػػْب االربػػاد األكركيب كاعبزائػػر، مػػن مهامهػػا الرئيسػػية الرفػػع مػػن اؼبسػػتول العػػاـ

مشػاركة  للمؤسسة، تكوين كتأىيػل اؼبػوظفْب كالعمػاؿ ُب كػل األقسػاـ اإلداريػة كاإلنتاجيػة كُب الصػيانة...، كيتوقػف قبػاح ىػذه الشػراكة علػى حسػب نسػبة

 يدفعو االرباد األكركيب.    كنسبة   ؼبؤسسة حيث تدفع اؼبؤسسات اعبزائرية ُب ىذه ا

Méda2 Méda1
ىو برنامج خاص بإعادة ىيكلة اؼبؤسسات عامة، كيساعد ىػذا الربنػامج علػى رفػع اؼبسػتول العػاـ للمؤسسػات ُب كػل جوانبهػا  :(*)

، ُب حػػْب يبتػػد     ُب سػػنة Méda1يػػة لربنػػامج مػػن حيػػث بعػػض البنػػود، كمػػا تنتهػػي اؼبػػدة الزمنMéda2عػػن Méda1اإلداريػػة كاإلنتاجيػػة. كىبتلػػف 

 .    إٔب غاية  Méda2برنامج 
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أم أحسن مصنع منجز، كىي تعادؿ جائزة.  «GMP«Good Manufacturing practiceالعاؼبية 
ISO  .0224.13الدكلية كتزيد عنها من حيث فرض شركط إضافية كالتشدد ُب التحكمEl 

watan. Juin. 
 

كاف البحث ُب البداية قائما على أسلوب دراسة حالة إال أنو يتطلب تفاصيل    المنهــج: –6-2
دقيقة عن اغبالة، من حيث تاريخ اؼبؤسسة، كيتطلب أيضا التعمق ُب دراسة مرحلة معينة من 
تاريخ الوحدة، أك دراسة صبيع اؼبراحل الٍب مرت ُّا. "قصد الوصوؿ إٔب تعميمات متعلقة بالوحدة 

ىا من الوحدات اؼبشاُّة، بذلك فهو يعتمد اعتمادا كبّبان على عنصر الزمن". اؼبدركسة كبغّب 
لذلك ارتأت الباحثة إٔب استخداـ أسلوب اؼبسح  (  0-  0، 1971ؿبمد طلعت عيسى: )

الشامل الذم يعترب إطارا مرجعيا ضركريان للعديد من األعماؿ كاألحباث، سباشيا كمتطلبات موضوع 
فردا، ما عدل 73البحثعلى أساس أنو يدرس صبيع كحدات ؾبتمع البحث الذم يتكوف من 

عتربكف من عماؿ النظافة، الدىن...فهي فئة فردان منهم الذين ال يتعاملوف مع التكنولوجيا كي14
قليلة يبكن دراستها على حسب معطيات كفركض البحث كاإلمكانات االقتصادية كالزمنية 

 اؼبتاحة.
 

 نتائــج الدراســـة: -7
عاد التقدـ التكنولوجي بالفائدة الكبّبة على اؼبؤسسات اإلنتاجية الٍب يقـو عليها االقتصاد 

بلد على مد خطوة سليمة لتدرؾ خط التبعية. فالتغيّبات كالتجديدات الوطِب. حيث ظبحت لل
تسهم كبقوة ُب تنمية أنواع مستويات التطبيق الواسع ؽبا. كسبنع بذلك دخوؿ الشوائب كالعناصر 
البلكظيفية إٔب ؾبتمع اؼبصنع، كتسهل عمليات االكتساب كالتكيف مع اؼبستحدثات التقنية 

قيمية الثقافية كاالقتصادية للصناعة. كىو ما دعا إليو ماركس ُب ربليلو كالفنية الٍب تنمي البِب ال
الديالكتيكي الذم يفَبض تنفيذ السلوؾ، الذم أكتسب من قبل. كالذم يزكؿ مباشرة بعد تغيّب 
السلوؾ كتعديلو كتكييفو مع قول اإلنتاج الٍب تنشأ بدكرىا تناقضات جديدة. كُب نفس السياؽ 

أف القيم الثقافية رغم ثباهتا إال أف عملية التغّب التدرهبي اؼبنظم عملية تتم بفعل  Parsonsيرل 
 ك Parsonsعوامل علمية كتكنولوجية أساسا، كالٍب سبثل مستول ثقافيا كقيميا ؿبددا. يتفق كبل من 
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Marx مة على أف ىناؾ بعض القيم الٍب تتغّب عند االنتقاؿ من اَّتمع إٕب اؼبؤسسة. بطريقة منتظ
ك يرفض كل  تك تدرهبية، فالنظاـ الداخلي للمؤسسة يصقل ك يعدؿ بعض العادات ك السلوكيا

 ما يعيق حسن سّب العمل.
يرل ضركرة التوعية كالدعوة إليها أكال، ٍب يبدأ تأثّبىا على  Sorokinلتسهيل عملية التغيّب فإف 

الفاعلة الٍب تسمح بنقل أعضاء اؼبؤسسة كعلى السلوؾ اعبماعي لتأٌب اؼبرحلة التدرهبية 
التكنولوجيا كتطبيقها داخل اؼبؤسسة. ما يعِب كجوب انتشار الثقافة اعبديدة كبعدىا يأٌب تطبيقها 
ميدانيا، ما يسهل عملية االنتقاء الٍب كضعها ُب دراستو قصد التحكم ُب عملية النقل أكال كهتيئة 

كلية سبهيدا ؼبرحلة التخطيط كالتطبيق األرضية كاعبو اؼبناسب الستقباؿ التكنولوجيا كمرحلة أ
كالتسيّب لتفادم الوقوع ُب التناقضات الناذبة عن تلك التغّبات اؼبادية اؼبتبلحقة الٍب تطرؽ إليها 

 ُب تناكلو لقضية النمو الديالكتيكي. 
يبقى اختبلؼ اَّتمعات كالثقافات العامل الذم وبوؿ دكف عمـو النظريات، فالدكؿ اؼبتقدمة، 

بقوة ثقافية ذات تاريخ طويل ُب اؼبيداف الصناعي. حيث استفادت من التجارب اؼباضية  تتمتع
الٍب مرت ُّا؛ على العكس سباما ما كاقع ُب اَّتمعات النامية، الٍب كانت ؿبور اىتماـ أصحاب 
نظرية التحديث.الٍب خلصت إٔب نتيجة أف إرادة االلتحاؽ بالركب الصناعي،  تفرض على الدكؿ 

ية التخلي عن ثقافتها اػباصة الٍب تعيق ُب نظرىم عملية التغيّب كالتقدـ الصناعي، كاستّباد النام
بعناصرىا كعواملها الفكرية كالتنفيذية إلقامة مؤسسات  دالثقافة اؼبادية كالبلمادية الغربية كالتقي

الذم يوضح  R.Bastideإنتاجية ربتوم على اؼبقاييس الدكلية التنافسية اؼبعاصرة. كُب اؼبقابل يرل 
أف القضية ىنا قضية تبلقي الثقافات اؼبختلفة كمن اؼبفركض أف ربدث بينها ظاىرة االنتقاء ألف 

كمنها ما ىو مرفوض. كىو الرأم  ؿالعناصر الثقافية ليست ُب مستول كاحد، فمنها ما ىو مقبو 
ّبات الٍب اؼبعموؿ بو ُب اؼبؤسسة ؾباؿ البحث على حسب اؼبعطيات كاإلحصاءات ك التفس

اعتمد أساسا على عملية استقطاب الكفاءات ُب  ةاستنتجتها الباحثة. فالتخطيط ُب اؼبؤسس
التوظيف ك عملية التكوين ك التدريب ُب اؼبستويْب اإلدارم كاإلنتاجي. فتحت بذلك اَّاؿ 

لوطنية. للموارد البشرية ُب اؼبؤسسة إلدراؾ قيمة عملهم اغبقيقية ُب حياهتم الشخصية العملية كا
تبْب من خبلؿ البحث أف اىتماـ اؼبسئولْب ُب اؼبؤسسة بدراسة العمل ك تطويره كاضح جدا ُب 
شٌب العمليات الٍب يقوموف ُّا. فعملية التوظيف تقـو على أسس علمية سليمة كاضحة.  حيث 



 ــدة أعرابسعي                                                                        التكنولوجيا وتحديات تغيير قيم الموارد البشرية
 

 

 3172 - 71العدد                             731                   مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية       

 أف التوظيف يتم على حسب اؼبؤىبلت العملية كاػبربة، رغم ما الحظناه من نقائص ُب اؽبيكل
التنظيمي الذم يبْب أف ىناؾ كثرة اؼبسؤكليات ُب كظيفة كاحدة، ما يدؿ على أف عملية توصيف 

 الوظائف غّب معموؿ ُّا ُب بعض الوظائف اإلدارية، كمعموؿ ُّا إالٌ ُب العملية اإلنتاجية.
لوجية باإلضافة إٔب العناية الكاملة ُب توفّب شركط كظركؼ العمل اؼبناسبة بأحدث الوسائل  التكنو 

كاليدكية الٍب تضمن سّب العمل اسوب، مثل: الكمرات، األجراس ضد اغبوادث، األلبسة 
اػباصة باؼبهاـ اػبطرة، أحدث األجهزة اػباصة بالكمبيوتر  كاألنَبنات. بنسبة عالية جدا تقارب 

ـ نسبة دكراف . ما أدل إٔب ارتفاع الركح اؼبعنوية كاالرتياح كالرضي الوظيفي ك انعداةباؼبائ ةاؼبائ
العمل. الٍب تعترب من النتائج اإلهبابية على اؼبستول الداخلي للمؤسسة، كما سبق أف تطرقنا إٔب 

ركزت على اعبانب التكويِب كالتدرييب للعاملْب الذين استفادكا منها بفاعلية. حيث  ةأف اؼبؤسس
استنادا على اؼبقاببلت طرؽ ضبط الوقت ُب العمل كخارجو. ك اكتسبوا أثناء ذلك ميزة الدافعية، 

الٍب أجريت مع بعض العاملْب، كعلى اإلحصائيات اؼبتحصل عليها كأيضا اؼببلحظات اؼبسجلة، 
بفضل التحرؾ اؼبستمر داخل اؼبؤسسة ظبح للباحثة باستقصاء كاقع  الظركؼ اؼبهيأة إلمكانية 

يل بعض األكقات ُب ربديد األكقات كضبطها كااللتزاـ ُّا. كإمكانية تغيّب بعض اؼبهاـ ك تعد
اغباالت الطارئة دبركنة عالية من دكف أف يتأثر سّب العمل. ك يعود ذلك إٔب اؼبهارة اؼبكتسبة 
الثقافية كالتكنولوجية اؼبستخدمة من حيث العمليات الضركرية اإلدارية كاإلنتاجية كحٌب اآلالت ك 

اؼبعطيات تسلم بأف أثر اؼبعدات اؼبستخدمة ُب الرقابة كالصيانة كاألمن الصناعي...ىذه 
التكنولوجيا ُب اؼبؤسسة ؾباؿ البحث ساىم بقدر كبّب على تنمية ككعي اؼبوارد البشرية بأنبية 
العمل كإدارة الوقت. دبا أهنم يسّبكف دبنهج النظاـ العضوم الذم يعتمد على فرؽ العمل، كىم 

باالنتماء كاؼبسؤكلية أعضاء دائمْب يسمح ؽبم بإنشاء عبلقات اجتماعية وبس فيها العامل 
 الكاملة.

كمنو فإف اؼبؤسسة استطاعت إرساء ثقافة صناعية متينة تقـو أساسا على عنصر رأس اؼباؿ   
البشرم، كاستغبلؿ التكنولوجيا اغبديثة جبميع خدماهتا الٍب أصبحت من العناصر التنافسية 

بلكها كأثناء تشغيلها. من خبلؿ الضركرية، الٍب تستلـز دراسة كربليل عميق قبل اقتنائها كبعد امت
توعية كتدريب اؼبشتغلْب على ىذه اآلالت، كالعمل على إمكانية تنمية قدراهتم الستقباؿ التغّبات 
اغباصلة كالتكيف معها؛ دبعُب هتيئة العامل ليصبح متميزا مرنا باستغبلؿ طاقتو اػباصة ك تنمية 
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ة من طرؼ اؼبؤسسة، إال أهنا ٓب تصل بعد إٔب ركحو اإلبداعية الكامنة فيو. فرغم اعبهود اؼببذكل
تقسيم اؼبهاـ كالعمليات على حسب التخصصات اعبديدة بعد استخدامها لآلالت اغبديثة. ما 
يعِب أف توفر الكفاءات البشرية اؼبتخصصة كذكم اػبربات كتوفر التكنولوجيا العصرية، ال يكفي 

العملية االقتصادية للمؤسسة ككل ك الذم إذا كاف ىناؾ نقص ُب عنصر رأس اؼباؿ، الذم يسّب 
 يفتح اَّاؿ لتوظيف عماؿ جدد يشغلوف الوظائف الٍب صاحبت ظهور التكنولوجيا.

كبذلك فإف توفّب الشركط اؼبناسبة للموارد البشرية الية، اؼبتمثلة ُب الظركؼ الفيزيقية اؼبالية ك 
بالقيم الثقافية كاالقتصادية الصناعية اغبديثة  االجتماعية كالثقافية كالتكنولوجية تؤدم إٔب كعي تاـ

 الواجب تنفيذىا داخل اؼبؤسسة، كمنو فإف الفرضية الرئيسية ربققت كبنسبة عالية.
 
 خـــاتمة: 
تعلم الفرد من اَّتمع أف وبَـب بعض القواعد كالقوانْب الٍب أصبحت عادات كأعراؼ متفق عليها  

فحازت على تقدير كتقديس ُب بعض األحياف، فمن الصعوبة دبا كاف تغيّبىا أك التخلي 
عنها.حٌب أصبح البعض من األفراد داخل اَّتمع أك خارجو يعتربكهنا قيودا البد التحرر منها، 

تغلوف أم فرصة أك أم كسيلة تساعدىم على ذلك.ُب اؼبقابل ىناؾ آخركف يعملوف على فيس
تثبيتها كتطبيقها بطرؽ جديدة دبزيد من اؼبنهجية العلمية تساعد ُب خلق ركح إنسانية مبوذجية 
مثالية.بالتكيف كالتأقلم مع اؼبنتوج الفكرم كاؼبادم الذم يوحي بعملية التغّب التدرهبي اإلبداعي 

بتكارم، وبـو حوؽبا اؼبعارضْب ؽبا لعدـ قدرتو على التكيف معها،كيسّبىا اؼبؤيدكف ؽبا لقدرهتم اإل
 الفائقة على التكيف معها،ما يولد جوا خفيا من الصراع تارة كالتنافس تارة كاغبياد تارة أخرل.

بأساليب  ُب ىذا ايط القيمي الثقاُب االقتصادم تظهر التكنولوجيا كعامل من عوامل التغّب
اغبياة فتفتح بذلك ؾباال آخر للنقاش كاعبداؿ ُب الكثّب من األحياف.حاكلت الباحثة فهم ىذه 
العبلقة بْب ما ىو مادم متطور كما ىو معنوم ثابت، فقامت ُّذا البحث اؼبتواضع الذم أظهر 

ألعماؿ ُب اؼببدأ ُب األساس الوظيفي اػبدماٌب اؼبفركض للتكنولوجيا، كمسار طبيعي ُب إقباز ا
اؼبقابل حاكلت الباحثة توضيح الضغوطات كالتحديات الٍب تفرضها التكنولوجيا على اؼبوارد 
البشرية ُب اؼبؤسسة اػباصة اعبزائرية، دبعاِب بعض القيم كاألبعاد الثقافية كاالقتصادية، تتحد ُب 
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وقت. ثانيا اػباصة العناصر التالية: أكال اػباصة بالقيم الثقافية كىي قيم العمل كالتخصص كال
 بالقيم كاألبعاد االقتصادية ك ىي قيم اآللة كبعد التنافسية.

عامل التكنولوجيا ىو  فتوصلت الباحثة على حسب اؼبعطيات كالبيانات النظرية كاؼبيدانية إٔب أ   
من العوامل الرئيسية الٍب أدت إٔب ذبسيد األفكار كاقعيا، كسرعت عملية االنتقاؿ من النظرم إٔب 
التجرييب كتنفيذ اؼبهاـ كالعمليات بدقة كفاعلية.أين يبقى اؼبورد البشرم اؼبتخصص ارؾ الرئيسي 
لكل ىذه العمليات النظرية"الفكرية"، كاؼبيدانية "التنفيذية"، على حسب اإلسَباتيجيات اؼبسطرة. 

ية اغبيوانية تعترب من ُب األخّب ترل الباحثة أف ىذه اؼبؤسسة اػباصة اعبزائرية لصناعة اؼبواد كاألدك 
 مالنماذج اغبية الناجحة الٍب تستحق اإلقتداء ُّا كالتعلم من ذبربتها الٍب أظهرت نتائج مرضية؛ رغ

 تأثبتت أف اؼبؤسسا االصعوبات كاؼبعوقات االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية الٍب ربيط ُّا، كم
 ِب.اػباصة الية تسهم بقدر كبّب ُب تنمية االقتصاد الوط
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