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  :ةـقدممال ×
العناصر  ىحدإ يا، فهقيدد البشرية للدول هي من أهم العناصر وأكثرها تعرالموا

عتماد فاإل.التنمويةالرئيسية التي يمكن من خاللها أن ينجح أو يفشل مخطط من المخططات 

إال بتخطيط وتنظيم وتدريب وتقييم أداء الموارد البشرية لتنفيذ  تىأيت على الذات في التنمية ال

من تغيير وتطوير في التكنولوجيا والنظم  ثما يحدإن و .المستهدفةستراتيجيات اإل

كل هذا يؤثر على إدارة الموارد  والصناعية للمجتمع والتغييرات في القوانين، قتصاديةاإل

 لتقديرلديهم الخبرة الالزمة  ن تكونأ هذه المجاالتعن  لينوالمسؤعلى البشرية ما يحتم 

داخل مجتمع  اإلنسانيبالجانب  هتمامفاإل .يرات على الموارد البشريةه التغيهذ نعكاساتإ

ين في علم التي يواجهها الباحـث المواضيعهو يبقى من أصعب  ا، إنمالمصنع ليس جديدا

تغيير ألن منطق التكنيك والسرعة طغى على المنطق العام لل.. .النفسوعلم  االجتماع

على أساس المحاولة والخطأ بالتالي أصبحت القيم  يقوم ي، الذالمخطط التدريجي جتماعياإل

واضح بين  فاالختالل.اإلنتاجيةلمجتمعاتنا مهمشة في واقع المؤسسات  قتصاديةاإلالثقافية و 

رغم ف .السليمةالتقدم في الميدان التكنولوجي و بين الركود أو التقدم البطيء في ميدان القيم 

مما أدى  .أن نسبة و طريقة تطبيقها غير واضحة ، إالأن مجتمعاتنا مشبعة بالقيم الصحية

حتى الدعوة إلى التخلي عنها في أوساط  و، أهاالفرصة لآلخرين التشكيك في صحت إلتاحة

يعمها  جتماعيةإ لك عالقاتذبالعمل خاصة؛ حيث يلتقي الناس فيها ألوقات طويلة تنشأ 

  .األحيانالغموض في الكثير من 

بالدراسات الصناعية والتكنولوجية ذلك النقص الكبير في  هتماماإلتزايد  أظهر ولقد   

ا النقص هذ.ه المستحدثات التكنولوجيةه بهذوأثره وتأثر رد البشريالدراسات التي تعتني بالمو

نوع من التوازن  إيجادفسعوا إلى محاولة  المختصينبدأ يثير مخاوف المثقفين والباحثين 

جل مساعدة العامل على إحداث أ ن، مقتصاديةاإلقافية ووالث جتماعيةاإلبينهما وبين الميادين 

فال جدوى من التقدم المادي إذا لم يكن .والمعنويالتوازن من حيث المستوى المادي 

  .مصحوبا بتقدم مماثل في ميدان الوعي و الفكر اإلنساني بمحيطه 

النتائج  عندوقف بأنه ال يت ،من األجيال الماضية يتميز عن غيره البشري العصري الموردف

فهو يعرف أنه بحاجة إلى آليات وميكانيزمات جديدة تجعله يتحرك  .الناجحة التي يصل إليها
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وهو ما  .للتغييرستعداد دائم إبسرعة للوصول إلى وضعيات أفضل حيث يبقى في حالة 

 لتطورمن أجل ا ستجابةتحتاجه المؤسسة لتبحث في قدرات العامل ولتستثمر في سرعة اإل

في مسارها  تتحمل المؤسسة مسؤوليات عدة وضغوطات وتحديات عالمية،و .المستمر

في  تجمع فيها بين العناصر المادية والمعنوية، أفضلورة صاإلنتاجي، حيث تسعى إلى تقديم 

بذلك تنتقل من النمط البسيط إلى النمط المعقد الذي  .التنفيذيةوالرقابية و ستشاريةاإلأدوارها 

 .البشريةفتستغل كل الفرص المتاحة في تنمية المهارات  .أهدافهايتماشى مع طموحاتها و

أنها مجرد  على  D.Hamiltonالحديثة من زاويتها الوظيفية كما يعرفها االتكنولوجيستخدام إو

  .أن يوسع من نطاق سيطرته على البيئة لإلنسانوسيلة يمكن 

كثيرة من حيث هي  اأبعاد لحمإنما تإال أن واقع التكنولوجيا ليست بهذه السالسة والبساطة 

 –تلك الشجرة العظيمة  –الذي تنشأ فيه  جتماعياإتعكس إطارا ثقافيا حضاريا  متكامال ابناء

لثقافة الغربية كمنتوج طبيعي للممارسات التاريخية الخاصة بالفاعلين المتمثلة في ا

أشكاال وصورا  فمن خالل التكنولوجيا يمكن معالجة .في المجتمعات الغربية جتماعييناإل

تساعدنا على معرفة التحوالت التي تطرأ على ها حيث أنمميزة للسلوك البشري في المجتمع 

 جتماعيةاإلستجابة إلى حافز الحاجة إبتكار يأتي من بينها أن اإل.الزمانالتقنيات على مدار 

نطاق واسع  التكنولوجي على بتكارلإلالمنهجي المنظم  ستغاللاإللكن  ."ختراعاإلفالحاجة أم "

والتركيز  التفكيرالحقيقة التي تبرر لنا هذا  ي، فهال نجده إال في الحضارة الغربية وحدها

على  ستمراريةاإلعلى اآلثار الجانبية لظاهرة الثورة التكنولوجية التي تتصف بالشمولية و

  .الجزائريةللموارد البشرية في المؤسسة  قتصادياإلالثقافي و  القيميالواقع 

مع  ة، خاصلتجسيد عملية التغيير التدريجي المنظم اًخصب اًالجزائر تعتبر محيط وألن

المؤسسات الصناعية  إنشاءوالمضي قدما في  االستقرارالتطورات المحلية التي تبعث روح 

السياسة العامة على تنمية  عملت ،األخيرة ةالمرحلففي الوطني  قتصاداإلالتي يقوم عليها 

وتفعيل  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كإنشاء .البشرية و المادية ةالممكن األساليبشتى 

ستفادة الدولية لإلتوطيد عالقات الشراكة اإلقليمية وو، دور البنوك و محاربة السوق الموازية

في  ت، فتكونهادفة إلى تضييق الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة.الصناعية من تجارب الدول
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، و خدمية تقدم أفضل المخططات في تسيير أعمالها إنتاجيةسسات من مناطق الوطن مؤ كثير

بالقوى العاملة بتنمية الكوادر والتطوير الوظيفي على حسب التقنيات الحديثة بناء على  موتهت

ستيعابها والتعامل معها في ظل ثقافة مجتمعية إعامل مقدرة وسرعة العنصر البشري في 

هذا المناخ العالمي أفرز ف .الدوليلمستوى الوطني و خاصة تساهم في تحقيق مكانتها على ا

وال ، أحقية الملكية العامةبالتي لم تعد تهتم ، نوعا من التفكير المفروض على السياسة الوطنية

بقدر ما تهتم باإلنتاج الوطني ونوعيته والمنافسة الحادة في السوق ، من هو مالك المؤسسة

من ثم أصبحت المؤسسة الخاصة تحتل الريادة في و .ةالذي فرضته التجارة العالمي، العالمي

  .الجزائر

لذلك إختارت الباحثة تقديم نموذج من المؤسسات الخاصة الجزائرية التي توصلت إلى نتائج 

وهي مؤسسة صناعة المواد واألدوية الحيوانية بقسنطينة التي ، أقل ما يقال عنها أنها مرضية

فتحاول الباحثة في . واعية بإستراتيجيتها وأهدافها مرت بمراحل تأسيسية وإنتاجية مسطرة

التكنولوجيا من حيث دور  هذا الموضوع وضع األبعاد النظرية في قالب واقع هذه المؤسسة

أو  جابيايمنها الثقافية أو اإلقتصادية السائدة وهل أن هذا التغيير يحدث إ في تغيير القيم سواء

    ؟سلبياً

اط المشار إليها حيث تتضح أكثر في ثمانية فصول تنقسم يتحدد موضوع البحث في النقف

  :فصولانب النظري يتكون من أربعة الج.الميدانيإلى الجانب النظري والجانب 

 .المفاهيمالفصل األول يتضمن اإلشكالية و •

النظرية الماركسية  ل، يتناوالفكرية والنظرية للموضوع األطروالفصل الثاني يتضمن  •

نظرية اإلدارة العلمية ونظرية العالقات و، الوظيفية ونظرية التحديثوالنظرية البنائية و

التي تعتبر اإلطار النظري العام  األخيرةاإلنسانية ونظرية تنمية الموارد البشرية هذه 

 .للباحثة

يتضمن محور حتمية التكنولوجيا وأثرها على المؤسسة الصناعية فأما الفصل الثالث  •

 :التالية يحتوي على العناصر األساسية

  .الحديثأهمية التكنولوجيا في المجتمع  -



  مقدمةال
 

 

  .الصناعيةآثار التكنولوجيا على المؤسسة  -

  .الجزائريةآثار التكنولوجيا على المؤسسة  -

وخصص الفصل الرابع للدراسات السابقة أدرجت فيه الدراسات الغربية والعربية  •

 .الجزائريةو

  :صول أيضاف ةيتكون من أربعفأما الجانب الميداني     

يحتوي على الفرضيات وتحديد  .مجاالتهايتمحور الفصل الخامس على منهجية الدراسة و •

 .العينةخصائص المنهج وو، مجتمع البحث

، قيمة العمل جيعالو، أما الفصل السادس يتضمن عنصر التكنولوجيا وتغيير القيم الثقافية •

ات الفرضيات الجزئية والتدريب مع عرض وتحليل بيان التكوينالوقت وقيمة  ةقيم

 .مالخاصة بكل قيمة من هذه القي

يعالج قيمة تقسيم  ،قتصاديةالتكنولوجيا وتغيير القيم اإل عنصرالسابع يتضمن  لوالفص •

مع عرض وتحليل البيانات الجزئية  .التنافسيةبعد اآللة وبعد و، العمل والتخصص

 .هذه القيم واألبعادلالخاصة 

 .الجزئية والعامة للموضوع الفصل األخير يتضمن النتائج •

  .لتأتي الخاتمة وقائمة المراجع والمالحق
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I .تحديد موضوع الدراسة :  

  

  :اإلشـكالية -1

تغيرت ظروف و أساليب الحياة، وتنوعت فيها الخيارات و الضغوطات التي أفرزتها   

ففرضت نفسها كنمط سياسـي  . العولمة التي أقلقت الجميع سواء المؤيدين أو المعارضين لها

و تحـافظ عليهـا، و    لنموذج غربي متطور، يسعى إلى تجسيد ثقافة عالمية موحدة، تحركها

هـذه  . تنميها ثورة اإل تصاالت و المعلوماتية، و سلسلة اإلكتشافات العلمية و التكنولوجيـة 

خاصة اإلنتاجية منها المشـاركة فـي بحثهـا     تنافس حولها الكثير من المؤسساتاألخيرة ت

  .المستمر على أفضل اإلمكانات الالزمة للرفع من نسبة اإلنتاجية، و تضخيم الربحية

هذا الواقع الجديد أدى إلى ظهور اإلنتاج الضخم، و إنفتاح األسواق عالميا، ودفع عجلة      

التنافس الحاد إلى تهميش أحيانا و إقصاء أحيانا أخرى كل المؤسسات الصغيرة أو الضعيفة 

منها، و هذه من القواعد التي عملت الرأسمالية على إرسائها من دون إستثناء، معتمدة فـي  

ا على التكنولوجيات الحديثة، كإحدى الركائز الرئيسية التي تتمتع بميـزات اإلنتـاج   جوهره

الجيد و الكثيف و السريع، و على كفاءات بشرية عالية المستوى، و ثقافة مؤسساتية عصرية 

  .تنهض على مبدأ التنافسية لضمان بقائها

ي عصر عولمة إقتصـاد  لقد أصبحت الدول النامية تواجه تحديات كبرى و متراكمة، ف     

 –السوق، و عولمة القانون الدولي، وقيـام الشـركات اإلقتصـادية و الصـناعية الكبـرى     

، بحيث إستخدم التفوق التكنولوجي حاليـا،  ...و سياسة اإلحتكار التكنولوجي –األخطبوطية 

  .ولكمحك آخر للتمييز بين المجتمعات،  فتعمقت بذلك الهوة الثقافية و اإلقتصادية بين الد

... W.Ogburnو  Phiplinأمثـال  فشغلت هذه المسألة إهتمام الباحثين في العلوم اإلجتماعية 

أسرع تقـدما مـن   ) التكنولوجي(الذي حاول تفسير الظاهرة على أساس أن التطور المادي 

ركز أكثر على إتساع الفارق بينهما الذي ، و تعبيرا منه عن سوء الوضع. التطور الالمادي

وهذا الرأي يمكن إدراجه مـن بـين   . ره ظاهرة التخلف الثقافي أو الهوة الثقافيةينتج في نظ

  .التفسيرات الغربية التي تبتعد عن عمق واقع المجتمعات النامية
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مع مرور الوقت تزايد تطبيق اآللة ودخلت جميع عمليات اإلنتاج لتقوم بمهام كان يعتقد إلى 

ت تتخذ القرارات المناسـبة إسـتنادا إلـى    فأصبح، وقت قريب أنها مقصورة على اإلنسان

معطيات الكفاءة في األداء، باإلضافة إلى كونها تتميز عن اإلنسان بأنها ال تعـرف الملـل   

والمشاكل النفسية وال تطالب باإلجازات والخدمات الترفيهية، كما أنها تستطيع القيام بأعمال 

لهذا عرفت إنتشاراً واسعاً ومؤيـدين   ال يمكن لإلنسان القيام بها من حيث الطاقة و السرعة،

سـاب المهـارات   تتتطلب كفاءات و مهارات تلزم مستخدميها التدريب المستمر إلك. كثيرين

التقنية لتسيير و تشغيل اآلالت الحديثة، وتقتضي إكتساب المعـارف والمهـارات الثقافيـة    

، و قيـاس العمـل  ، راقبةتعني بالتشغيل العقالني لآللة كعمليات الصيانة و الم، واإلقتصادية

وغيرها من العمليات الضرورية التي تدخل ضمن ، ...وحساب معدل دورانها، مهام اآلالت

  .الثقافة الصناعية للمؤسسة ككل

من أجل تثبيت و إستمرارية القيم و المعايير السليمة الناتجة عن التفكيـر اإلنسـاني و   ف    

حـاول بعـض المحللـين و     .ي لم تعد مناسبةو التخلي على بعض القيم الت، تجاربه العلمية

تقديم بعض النماذج التي تدعونا إلى التعـرف علـى   ، المختصين في تنمية الموارد البشرية

الدالة على خصوصية البنـاء الثقـافي   ، ميكانيزمات التحلي بالقيم و العادات البديلة الناجحة

عزز السلوكات الحضـارية و تـؤمن   و المناسبة لثقافتنا المجتمعية التي ت، القاعدي المتناسق

و تترسخ من خالل التحويرات الضمنية في سـبل و منـاهج األعمـال    ، بالجودة و الفعالية

على أساس أنها حركة تفاعلية ديناميكية لفكرة نفعيـة تنمـي   ، اإلنتاجية الفكرية و اإلبداعية

لة بين التكنولوجيـا و  يعني أن هناك عالقة جدلية متباد ما.الدافعية للعمل الجاد و المتواصل

وأداة ، أي أن التكنولوجيا هي مفتاح واسع للثقافـة  ؛النمو المعرفي و الثقافي للموارد البشرية

من أهمها تنمية الجوانب الثقافيـة واإلقتصـادية   ، تحقق أشياء كثيرة، إقتصادية قوية وفعالة

لى إثـراء تقنيـات   وتعمل ع، وتصقل مواهبه المختلفة، حيث أنها تزيد من مهارته، للعامل

الذي عجل بإعادة  .حتواء التحديات والرهانات  موازاة مع النمو التكنولوجي السريعالعمال إل

معظمها إن لم نقل جميعهـا مؤسسـات   ف –ذات اإلنتاج الخفيف  –هيكلة المؤسسات الخفيفة 

ـ  .خاصة خارجية تغزو األسواق الداخلية ، ةبالرغم من كل الجهود المبذولة من طرف الدول
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 ،و نق ل أح دث التكنولوجی ات   ، اإلمكان ات المادی ة  وتـوفير  ، في إرساء قواعد اإلنتاج المحلـي 

حت  ى أص  بحت اآلن ت  ؤمن ب  أن النج  اح ف  ي سیاس  یة التنمی  ة       ، والكف  اءات و الخب  رات الالزم  ة  

يأتي هذا تحت وطـأة  . الخاصة الوطنية بدل العموميةالمستدامة یتم بإرس اء نظ ام المؤسس ات    

. خم وإقتصاد السوق العالمي وتحت الضغوطات والتحديات التكنولوجية العالميـة اإلنتاج الض

لتأخذ مكانا لها ، حيث أصبحت المؤسسات الوطنية الخاصة تستغل الفرص القليلة المتاحة لها

المتاحة و الكفـاءات   ةمحاولة الجمع بين اإلمكانات التكنولوجي. في هذا الجو التنافسي الحاد

والمحافظة على مبادئ التوازن و الفضيلة التي لم تعرفها البلدان المتقدمـة   ،البشرية المحلية

وماال شك فيه أن اإلعتماد المتزايد على التكنولوجيا سيفرض علـى  . عند إقالعها اإلقتصادي

على إعتبار أن التكنولوجيا هي تقنية وقيمة في ، المؤسسة و العامل على السواء التعامل معها

كما أنها ليست حيادية ألنها تحمل قيما ومعايير جديدة غريبة ، معرفة تقنيةنفس الوقت تتطلب 

هنـا  . ض مع ما إعتاد عليه العامل خصوصافقد تتفق أو تتعار .عن ثقافة مؤسساتنا المحلية

إلى أي مدى تؤثر التكنولوجيا علـى تغييـر أو تعـديل فـي     :  ينبغي طرح التساؤل التالي

تبر نتاجا للقيم الثقافية واإلقتصادية الراسخة لدى العامل داخل التي تع تالممارسات والسلوكيا

  المؤسسة الجزائرية ؟

وللوقوف على مدى أهمية هذه القيم والمعايير إيجابا أو سلبا بالنسبة للمؤسسـة كتنظـيم أو   

إشتقت مجموعة من التساؤالت . كمحرك رئيسي للعمليات اإلنتاجية بالنسبة لمواردها البشرية

ي شكل مؤشرات واقعية لتسهيل إمكانية التحكم والسـيطرة الميدانيـة لمتغيـرات    الفرعية ف

  : الموضوع وقد شملت األبعاد التالية

  :هل تؤدي المستحدثات التكنولوجية إلى

  تغيير نظرة الموارد البشرية إلى قيمة العمل؟   -    

  تغيير نظرة الموارد البشرية إلى قيمة الوقت؟ -    

  ؟ة الموارد البشرية إلى قيمة التكوين والتدريبتغيير نظر -    

  التخصص في الوظائفتقسيم العمل و الموارد البشرية إلى أهمية زيادةتغيير نظرة  -    

  تغيير نظرة الموارد البشرية إلى أهمية بعد اآللة؟ -    
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  إرتفاع نسبة وعي الموارد البشرية بأهمية تنافسية؟ -    

هو ما تسعى الدراسة الحالية إستقصاءه ، هذه التغييرات ومجمال و لعل محاولة الوقوف على

  .  ميدانيا

  :ار الموضوعيختإدوافع  -2
هي من أولى األسباب والدوافع التي يشـترك   ةتقديم مذكرة تخرج لنيل شهادة أكاديمي

فيها الطلبة، وبعدها يأتي التفكير الجاد في إنجاز مشروع بحث علمي يتفـق مـع ميـوالت    

ويتناسب مع المتطلبات اإلجتماعية والعلمية العصرية، وأضنها من أصعب المراحل  الباحث،

  .التي واجهتها وأخذت وقتا طويال

فكان إختياري لهذا الموضوع نتيجة الشعور الدائم بعدم جـدوى دراسـة ظـاهرة     *

 .لدناالتكنولوجيا في مجتمعاتنا، إلنعدام المنتوج التكنولوجي وقلة مراكز ومخابر البحث في ب

ولكن بعد المناقشات المتكررة للموضوع أثناء المحاضرات الخاصـة بالدراسـة وغيرهـا،    

وهو ما . الحظت الباحثة بروز هذا العنصر الشائك حيث كان يفرض نفسه في معظم األحيان

وزاد إنشـغال الباحثـة   . أدى بها إلى تكوين أفكار مناقضة للنظرة السابقة المحدودة األبعاد

صفح الكتابات ودراسات التي إهتمت بنفس المجال و التي حفزت الباحثة على بالموضوع بت

  . تناول هذا الموضوع

ومن الدوافع الذاتية هو محاولة المضي قدما في هذا النوع من الدراسـة، والتعمـق فـي     -

  .إشكاالتها الراهنة والمستقبلية

تعمقنـا أكثـر فـي    أما الدوافع العلمية الموضوعية فهي تضم أسبابا تتعدد كلمـا   *

  : الموضوع نذكر منها

تغيير مسار الزاوية التي تناولها الباحثين في الدراسات السابق، من اإلهتمام بعالقات  -

ومالئمة التكوين اإلختيار التكنولوجي إلى التطلع لفهم ظاهرة التغييرات القيمية ، العمل

 .تمعاإلقتصادية والثقافية، كعاملين بارزين متحكمين في حركة المج

، معرفة واقع وتطلعات المؤسسات الخاصـة الجزائريـة وحراكهـا فـي المجتمـع      -

كمؤسسات فاعلة لها القدرة على تغيير الكفاءة المجتمعية، والقيم الثقافية واإلقتصـادية  

 .والمعيقة لتقدم المجتمع ةالكالسيكي
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ييـر قـيم   كما تحاول الباحثة فهم وتفسير مدى تأثير البدائل التقنية الحديثة علـى تغ  -

  .وسلوك المورد البشري المتعامل مع اآللة الجديدة

  :األهمية العلمية والعملية -3

فالنمو السـريع   ،تتجلى أهمية الموضوع في عدة معايير إجتماعية وثقافية وإقتصادية

الدقيقة الفاعلة في الحيـاة اليوميـة    ةو األتوماتيكي ةالمكثف لآلليات اإللكترونية، والميكانيكي

  .تجعل من موضوع البحث أكثر ثراء وتشعبا يتطلب دراسات متخصصة ومعمقة للفرد،

ولعل تقدم المجتمعات الغربية بسبب العامل المعرفي والتقني، أفضل دليل يساعد في عمليـة  

تحسيس المورد البشري، بقيمة إكتساب المعارف وتطبيقها بفاعلية وبما أن اآللة ليست تلـك  

في كنهها متطلبات معرفية ضـرورية،   ترى لسد الحاجة، ولكنية التي تشالسلعة اإلستهالك

وتتحقـق   .تظهر في عملية التحكم في ميكانيزمات ومراحل العمل بها، وصيانتها وتطويرها

بذلك بوادر إستمراريتها وتفوقها في حل المشكالت، وتساعد حتـى فـي إتخـاذ القـرارات     

  .المناسبة والصائبة المتعلقة بالمؤسسة ككل

اإلنتاجيـة   تتقرير المنتوج التكنولوجي والخدمة التي تقدمها على مسـتوى العمليـا  بيد أن 

تسترعي إستغاللها على أحسن ...التنفيذية، والنشطات اإلنسانية اليومية، اإلعالمية واإلدارية

بتغيير الذهنيات وتفعيل السلوك التنظيمي وزيادة نسبة كفاءاتها ووعيها بضرورة  .وجه ممكن

يق المعرفة المتخصصة إلى حد التحكم فيها وتسييرها بما يتفق وقيمنا المجتمعية إكتساب وتعم

  .الصحية

 تمن ثم يظهر لنا أن عاملي التكنولوجيا، والقيم الثقافية واإلقتصادية التي تتجسد في سـلوكيا 

المورد البشري أثناء أدائهم لوظائفهم، يتميزان عموما بتغلغلهما في كل المستويات الوظيفية 

المستوى التنفيذي من فئة المنتجين كأهم مرتكزات  في خاصة .لهيكل التنظيمي في المؤسسةل

في تنمية الموارد البشرية،  نوهي الفئة التي يحاول الخبراء والمدربين األخصائيي. المؤسسة

اإلعتناء واإلهتمام بها أكثر، بدراسة وفهم أبعاد سلوك المورد البشري المختلفة والمعقدة، ما 

كن من عادة تدريبه وإستثماره بزيادة كفاءته وتحسين مهاراته أثناء تعاملـه مـع اآللـة    يم
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وفي العمل مع زمالئه ومرؤوسيه بصفة عامة، كما تمكن المؤسسة من التعامـل  ، خصوصا

  .مع األعمال بطريقة صحيحة، وإتخاذ اإلجراءات السلوكية والقرارات المناسبة والناجحة

  : عمليةاألهداف العلمية وال -4

نحاول فهم أبعاد الظاهرة وتداعياتها اآلنية والمستقبلية، وهي تتطلب دراسـة طويلـة   

وتعتبر هذه المرحلة خطوة أولية في معرفة على األقل التـراث النظـري وأبعـاده     .المدى

  .العلمية والواقعية في المؤسسات الجزائرية

ها، واستبعاد عنصر الخيـار كحـل   كما يهدف البحث إلى إبراز الحتمية التكنولوجية وتحديات

غير وارد في قاموس العلم والمعرفة، ألنها أصبحت من المعايير التي تقاس بها نسبة تطور 

  .المجتمعات

و من ثم نسعى إلى إبراز أهمية إكتساب المعارف التكنولوجية الجديدة، التي تضفي بـدورها  

الدافع إلى إنجاز األعمال بأفضـل  قيما جديدة ومرنة للمورد البشري وتساعد في تنمية وعيه 

  .السبل المتاحة، وفي وقت زمني قياسي وبالشروط المناسبة

إضافة دراسة علمية لهذا الجانب بغرض إثراءه ودفع الباحثين إلى الخوض فيه، بمـا  

هذا فيما يخص األهداف العلمية أمـا  . أنه يعد من المواضيع التي تحتاجها مؤسساتنا المحلية

  :ية فهياألهداف العمل

õ   ،إستجالء نمو وعي المورد البشري بالقيم الثقافية، التي حددت في قيمة العمـل

 .الوقت، التكوين و التدريب، ومدى تطبيقها في المؤسسة الجزائرية

õ   معرفة مدى إكتساب وإستعمال المهارات اإلقتصادية، كقيم مستجدة في ميـدان

لـوظيفي وأبعـاد اآللـة    قيمة تقسيم العمل والتخصـص ا : العمل، التي حددت في

التي تعتبر من بين المقاييس والمبادئ اإلقتصـادية العصـرية لنجـاح     والتنافسية،

 .المؤسسات خاصة اإلنتاجية منها
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  :تحديد المفاهيم المفتاحية -5

إذا كان تحديد المفاهيم أمرا الزما في المناقشات العلمية العامة، فإنـه يصـبح ألـزم          

لعلمية خاصة بالنسبة للبحث اإلجتماعي، ألن تشعب دالالتهـا تتطلـب   وأوجب في البحوث ا

  : و من بين أهم المفاهيم األكثر تداوال والتي تخص موضوع البحث هي. تحديد مضامينها

  :مفهوم التكنولوجيا -5-1

تستخدم التكنولوجيا كمصطلح علمي حديث، في مجاالت عديـدة وبمعـان متباينـة،    

ددة، وقد أصبح هذا المفهوم من أكثـر المفـاهيم شـيوعا فـي     وأحيانا بمصطلحات غير مح

المرحلة الراهنة، ونظرا إلتساع المفهوم وشموله أصبح يتملك داللة لفظية يصـعب تحديـد   

مضمونه بدقة، إلرتباطه بالتغيرات اآلتية السريعة العامية، فهنـاك تكنولوجيـا اإلتصـال،    

التكنولوجيـا فـي    ممفهوحث الجاري يخصص والب.. .تكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا اإلدارة

  .اآلالت والتقنيات المستحدثة في المصنع

  : التعريف اللغوي -1-1)-5(

  :تعود كلمة التكنولوجيا في أصولها التاريخية والمجتمعية إلى اإلغريق     

: و شقها الثاني. يعني مجموعة األساليب والفنون اإلنسانية )TICHNO(التكنو : فشقها األول 

LOGIE    يعني النطق والحوار، واللفظان معا يشيران إلى معرفة فنية تنطوي علـى منطـق

  ).1984،13 :[2]محمد صفوح. (وتبعث جدال جوالها

وكانت تعني القوة أو المقدرة والعـادة أو   "Techne"وكانت التسمية اإلغريقية للفن تقنية  «

، ونتاج براعته، كما يحقق اإلنسان المهارة والفضائل الفكرية لإلنسان إلنتاج شيء من صنعه

بالعادات التي يسخرها عقالنيا إلى غايات تتجسد فـي  ، مقدرته الطبيعية بإكتساب طبيعة ثانية

  ).150، 1975:كرانزبرج ملفين و وليام داقنبوث(  .»األشياء التي يصنعها

  :التعريفات اإلصطالحية  -1-2)-5(

جيا ليست سلعة تباع وتشترى، كما أنها أن التكنولو« :يرى إبراهيم حلمي -2-1)-1(

في المعدات واآلالت الحديثة، وال في المعاهد والمؤسسات، بل هي في النهاية خبرة  رال تستق
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يكتسبها أفراد عاملون في إطار مؤسسات تتيح لهم تحويل تلك المعارف والخبرات إلى نشاط 

  ) 11، 1996:جابر عوض سيد(. »إنتاجي

ى عامل المعارف والخبرات التقنية التي نستفيد منهـا فـي عمليـة    يركز إبراهيم حلمي عل

وظيفة وقيمة التكنولوجيا بمفردها بـل يتكامـل مـع     ياإلنتاج، فهو عامل مهم، لكنه ال يؤد

الذي يعمل على إظهـار   Kaprilesعوامل أخرى في العملية اإلنتاجية في نفس السياق يأتي 

  .المعرفة المكتسبة كقوة علمية إقتصادية

)1-(2-2- Kapriles: »    التكنولوجيا هي مركبا أساسي من أنمـاط المعرفـة ونقـل

العمليات الضرورية، من أجل تحويل عوامل اإلنتاج إلى إنتاج جاهز، وإستخدام تلك المعرفة 

أو توفير الخدمات، كما أنها أداة التنمية اإلقتصادية، ولها قيمة فقط عند الذين لهم مقدرة على 

  )238، 1999 :عبد اهللا محمد عبد الرحمن.   (»فادة منهافهمها و اإلست

ال تقتصر التكنولوجيا على أدوات وأساليب اإلنتاج، « :عبد الكريم األحول -2-3)-1(

  .»بل تتعدى ذلك إلى األبنية اإلجتماعية والسياسية التي تعززها نفس تلك التكنولوجيا

ني للقيم والمعايير اإلجتماعية والسياسـية  يشير إلى أن تقبل التكنولوجيا، معناه القبول الضم

  .المرافقة لتلك التكنولوجيا ألنها في آخر المطاف هي وليدة بيئة معينة

)1-(2-4-Alfred hussell  Wallace: »  كيـف يـؤدي   : يعرف التكنولوجيا بأنهـا

ا هو اإلنسان العمل؟ و غايتها سيطرة اإلنسان على البيئة الطبيعية، ولكن الهدف الحقيقي منه

أن يسيطر على البيئة الطبيعية، وأن يسيطر اإلنسان على طبيعته الخاصة، أو بمعنى آخـر  

  )19، 1989 :يعقوب فهد العبيد. (»يسيطر على قصوره و بهيمته

وهو تعريف عام لم يحدد نوع التكنولوجيا المقصودة، بل ركز على وظيفتها عامـة، ولكنـه   

  .وضح لنا غايتها الحقيقية كقوة يسيطر بها على الطبيعة اإلنسانية

يمكن إدراج التعريف على أساس أنه ألكثر شـمولية   :تعريف فهد العبيد -2-5)-1(

هـي مجموعـة المعـارف والخبـرات     التكنولوجيـا   «:وتفصيال ويتماشى وأهداف البحث

واألدوات والسـبل والوسـائل    توالمهارات المتاحة والمتراكمة والمستنبطة، المعنية باآلال

والنظم المرتبطة باإلنتاج والخدمات، وتستفيد التكنولوجيا من العلم في تقدمها وتعتمد علـى  
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يعقـوب فهـد   . (هـا القاعدة اإلنتاجية المرتبطة بالتنمية الشاملة من أجـل نموهـا وتطور  

  )19 ،1989:العبيد

يتفق معظم الباحثين على أن التكنولوجيا هي مجموعة من المعارف والمهارات المتاحة التي 

ويختلفون في تركيزهم على نقاط وأفكار . تنتج اآلالت وتسيرها وتعتمد على العلم في تقدمها

وتطويرها، كالبيئة الثقافية،  مكملة للمعارف والخبرات، التي تساعد على إستخدام التكنولوجيا

يختلفون في عمليـة  و. خاصة ةوالمؤسس مةوالكفاءة المجتمعية والقاعدة اإلقتصادية للبلد عا

نقل التكنولوجيا إلى المجتمعات المختلفة وكيفية التعامل معها وقدرتها على تكيفها مع البيئـة  

و إرتبط مفهوم التكنولوجيا لـدى  . ئمةالمستقبلة للبنية اإلجتماعية و اإلقتصادية والثقافية المال

  ...جميع المهتمين بمفاهيم عدة تتقاطع شكال ومضمونا بمفهوم الصناعة، التحضر، التنمية

  :التعريف اإلجرائي *

تفي المفاهيم اإلجرائية معاني محددة ترتبط مباشرة بالواقع الميداني، مجال الدراسـة،        

وأهداف البحث وتعيينها بصورة أكثر دقة ومرونـة،   وهو السبيل األنسب لتوضيح أهم أبعاد

ومفهـوم  . وربطها بمتغيرات البحث القابل للقياس الميداني المصاغة فـي شـكل فـروض   

  : التكنولوجيا من بين المفاهيم التي تتطلب تحديد أبعاده إجرائيا، وخلصنا إلى أن

والمتراكمـة   هي مجموعة من المعارف والخبرات والمهارات المتاحة :التكنولوجيا

المجسـدة عمليـا فـي اآلالت والتجهيـزات األتوماتيكيـة       تسيرها أنظمة متناسقة منهجيا

، يستخدمها األفراد في نشاطاتهم، سـعيا لتسـهيل مهـامهم وتلبيـة حاجـاتهم      واإللكترونية

الضرورية و اإلجتماعية، إستجابة لتطلعاتهم اإلقتصادية المستقبلية، في إطار الثوابت والقيم 

  .قافية للمجتمعالث

  : ير القيم الثقافيةيفهوم تغم -5-2

كان الفالسفة ومن بعدهم علماء اإلجتماع متمسكين خالل فترة طويلة بإفتراض مؤداه أن      

 ينجم التغيير عـن  Marxبالنسبة لـ : ال بل متفرد، التغيير اإلجتماعي يخضع لنموذج متميز

ويؤكـد  . يسية عن أسباب خارجيةر بصورة رئينجم التغيي Nisbetوبالنسبة لـ . التناقضات

. بأن جميع المجتمعات تتجه بالضرورة نحو حالة مثالية A. Comteو  Saint Simonذلك 
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. فسر التغيير على أنه تراجـع حيث ي Montesquieu إنسدادا هأما اآلخرون الذين يعتبرون

ل التطـور العلمـي   إن تطور التجارة العالمية يلعب في هذا الصدد دورا مهما، ومن عامو

 و من الدين أيضا في تبـدل أنظمـة القـيم لـدى    أ . Fustel de Couilangesلدىوالتقني 

Mendras) .171، 1986 :بوريكوا.و ف. ريمون بودون(  

ـ    للتغييـر   يمنوعلم اإلجتماع الحديث يميل إلى رفض الفكرة التي تقول بوجـود سـبب مه

فكل تغيير صغير يؤدي إلى تحـول  ، التغيير وتميل إلى اإلعتراف بتعددية أنماط، اإلجتماعي

ولكون كل تغيير بنيوي هو نتيجة لردة فعل متسلسلة ناتجـة عـن    Mendrasبنيوي حسب

يمكن إعتبار أغلب العمليات ذات مصدر خارجي وداخلي "تدبير أو تغيير بريئ في الظاهرة 

يمكن أن تـؤثر لـيس   فخالل تطورها تنجم عنها نتائج . إذا الحظناها خالل فترة طويلة، معا

مثيرة ردة فعـل  ، فقط على قواعد عمل النظام الذي تظهر فيه وإنما كذلك على محيط النظام

  )  172-167، 1986 :بوريكوا. و ف.بودونريمون . (من هذا األخير

حدد مصطلح التغير بخصائص وميزات واضحة المعالم، عن مفهومي : التغير -2-1

وفـي ملخـص مـا     .تحكمة في التوازن البيئي اإلجتماعيالتقدم والتطور كظاهرة طبيعية م

يتسم باإلختياريـة  _ يعرف به أنه  حركة تفاعلية ديناميكية، سلبا أو إيجابا أي تقدما أو تأخراً

في الوقوع حتى وإن بدا في حدوثه ال إراديا والحكم على مدى تقدم وتأخر هـذه   ةأو اإلداري

  )58، 1987 :الدقس متولي محمد(.   المقيمة ةالحركة تحدده اإليديولوجي

مصطلح التغيير يختلف عن مصطلح التغير على أنه ظاهرة إرادية مخطـط لهـا    :مالحظة

  . نابعة من الحاجة و الرغبة الماسة لإلنسان في تغيير وضعيته

هي ذلك الكل المعقد الذي يشمل المعرفة والعقيدة والفن واألخـالق  « :الثقافة -2-2

.     »أي قدرات وعادات يكتسبها اإلنسان بوصفه عضـو فـي المجتمـع   والقوانين والحرف، و

  )2،  1975:كرانزبرج ملفين و وليام داقنبوث(

إن توحد مصطلحي التغير والثقافة ينتج لنا عدة تعـاريف مـن    :التغير الثقافي-2-3

  : منظورات وإيديولوجيات مختلفة، ومهما يكن فنجدها تصب في قالب واحد
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: أن أي تغير يحدث في نواحي المجتمع مثـال  « :تولي الدقسفيرى محمد م -2-4

يعتبر تغيرا ثقافيا وذلك التغير الثقـافي يضـم التغيـر    ...اللغة، الفن، الفلسفة، التكنولوجيا،

اإلجتماعي ويبقى في اإلطار الفكري دون أن يحتوي اإلطار المادي، أمـا التغيـر الثقـافي    

  . »فيحتوي الكل

أبو علم اإلجتماع الثقافي يذكر أن كل مجتمع يطـور  :  Alfred Weberأما  -2-5

ثقافته الخاصة به، المقدر بعوامل متعددة، منها الغرائز البشرية واإلرادة والمصير التاريخي 

والمناخ، كما يرى بأنه ليست هناك قوانين ثابتة وصحيحة في الثقافة، ألنها تنشأ مـن قـوة   

  )110-111، 1991 :د السويديمحم.     (اإلنسان اإلبداعية التلقائية

ماهية التغير الثقافي وحقيقة إختالفـه عـن    WEBER يوضحان كل من محمد الدقس و    

التغير اإلجتماعي، وبصورة عامة فهما يعبران عن مدى قوة الطاقة البشرية في تغير الجانب 

  .الفكري والمادي إلى ما يخدم اإلنسان، ويتناسب مع أفكاره ومعتقداته الخاصة

  :مفهوم القيم -2-6

إختلفت اآلراء في األساس الذي تقوم عليه قيم األشياء هـل هـو حقـائق ذاتيـة، أو     

إعتبارات ذهنية ترجع إلى تقدير الفرد أو إلى ظروف المجتمع وكأن ذلك موضوع أخذ ورد 

ين و المشائي... بين األفالطونيين الذين يجعلون قيم األشياء في مقدار محاكاتها للعالم العلوي

أسس القيم في التطابق بين اإلرادة والعقل والرواقيين الذين يرجعونها إلى موافقة  الذين يرون

وفي منتصف القرن التاسـع عشـر   . الطبيعة و اإلبيقوريين الذين يحكمون فيها مقياس اللذة

ومنتصف القرن العشرين فقد ولت فلسفة القيم كتيار فكري خاص، في مناخ الفكـر النفعـي   

سكسوني، ثم ظهرت ميادين اإلنتقاد من رواده نيتشه و سيقموند و فرويد، جون بـول  األنجلو

  )109، 2001:جان بول رزقبر(. سارتر وتلميذه بوالن هيدريجر

مع تقدم العلوم اإلجتماعية لم تقف أهمية دراسة القيم داخل نطاق الفكر الفلسفي وحده 

الميادين وهي تمس العالقات اإلنسانية بكافة بل تتعداه، فالقيم من المفاهيم الجوهرية في جميع 

 Lévi-Strauss, E.C.jandyويقول في هذا الصدد كل من . صورها، ألنها ضرورة إجتماعية

-Léviبالفوبيا اإلجتماعية، ووصـفه   Jandyأن علماء اإلجتماع أهملوا دراسة القيم ووصفها 
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Strauss عاالت والعواطف والظـواهر غيـر   في قوله أن التكلم عن القيم إنما نتكلم عن اإلنف

المنطقية، وبما أن مهمة أي علم هي أن يعبر عن الظاهرة بأسلوب منطقي فإننا نخشـى أن  

عن القيم إلى التناقض فهذا من شأنه أن يهدم هذه البيانـات ويشـوه    -علميا –يفضي الكالم 

  .طبيعة القيم

ة من المقاالت، أبرز فيهـا  سلسل Cooleyحيث بدأ  1912إستمر هذا الوضع إلى أواخر عام 

أهمية القيم في ميدان دراسة الظواهر اإلجتماعية وتحليلها وخـص فيهـا بالـذكر دورهـا     

األساسي في النظم اإلجتماعية، ومنذ هذا الوقت بدأ كل علم من العلـوم اإلجتماعيـة يهـتم    

علـوم  بدراسة القيم ويعترف بها كمعطيات إجتماعية، وأصبحت العلوم اإلجتماعية تعـرف ب 

فوزية ... (، اإلقتصاد، السياسة، اإلنثربولوجيا، الجمال وعلم المعرفةيعلم اإلجتماع" القيمة 

وكما تقول الدكتورة فوزية دياب أنه ال نكون بعيدين عن الصـواب إذا  ) 16، 1980 :دياب

قلنا أنه ما من ميدان من هذه الميادين إستطاع اآلن صياغة وتحديد هذا المصطلح باإلتفـاق  

  .اإلجماعو

   :تعريف القيمة لغويا -3-1

ويعنـي   Valeoتعود كلمة قيمة في أصلها الالتيني إلى الفعـل   :في معاجم فقه اللغة

أصبح هذا المعني يشير إلى فكرة عامة أي أن يكون اإلنسان في حالـة جيـدة،   " أنني قوي"

  )21، 1980 :فوزية دياب. (ويكون بالفعل مفيدا أو متكيفا

م اإلجتماعية هو إسم هيئة من قام بالشيء كذا ويعني كان ثمنه المقابل له، و وفي معجم العلو

إستعمل أيضا بمعنى القدر والمنزلة، ومن هذا نشأ المعنى الفلسفي لهذه الكلمة، فهو إنتقال من 

داللة مادية معروفة في علم الحساب و اإلقتصاد إلى داللة معنوية تعبر عما في األشياء من 

  أو صواب خير أو جمال 

   :إصطالحا تعريف القيمة  -3-2

إن القيم هي عبـارة عـن مجموعـة مـن     "  :تعريف سمير محمد فريد 1-)3-2(

المعتقدات التي تمثل المقومات األساسية أو المحور الذي تبنى عليه مجموعة من اإلتجاهات، 

ضلها هؤالء توجه األشخاص نحو غايات أو وسائل لتحقيقها، أو أنماط سلوكية يختارها أو يف
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فالقيم تتضمن التفصيالت اإلنسانية وقد تكون القـيم مـن    .األشخاص ألنهم يؤمنون بمبحثها

حاالت واقعية و إدراكية توجه السلوك، كما أنها قد تكون مكتبية يتعلمها الفرد مـن خـالل   

  )25، 1988 :سمير أمين. (عمليات التطبيع اإلجتماعي

)3-2(-2- Arnold Green:  "وعي له صفة الدوام نسبيا يضاف إليـه   القيمة هي

، فالقيمة ال تكون قيمـة بالنسـبة للفـرد إال إذا    "إنفعال بخصوص شيء أو فكرة أو شخص

  : توفرت شروط هي

  .أن يكون عنده وعي يتبلور حول وجود شيء أو فكرة أو شخص •

 .اعنده إتجاه إنفعالي مع أو ضد أنه يحدثوأن وعيه هذا يخصه ويهمه، بمعنى  •

 :فوزيـة ديـاب  . (ن حالة وقتية عـابرة عيه وإتجاهه اإلنفعالي يكونان أكثر موأن و •

1980 ،392( 

تضح لنا بهذا، معنى القيمة كعنصر من عناصر ثقافة األفراد داخل المجتمـع الـذي   ي

 .يحوي عدد ال متناهي من القيم الثقافية التي يعرفها

م كالذوق مسألة إن القي « :e et Nimkoff rnOgbuكال من تعريف   -3-)3-2(

للقياس لها خصائص إنسانية شخصية، تتوقف على اإلعتقاد البد أن تكون  عشخصية ال تخض

نسبية تختلف عن شخص بالنسبة لحاجاته ورغباته وتربيته وظروفه، والقيم الثقافية ال تتخـذ  

فيما مرتبة ثابتة جامدة ال تتغير بل ترتفع وتنخفض وتعلو وتهبط وتتبادل المراتب والدرجات 

بينها، تبعا لظروف الفرد وأحواله ورغباته و إهتماماته من حيث قوتها وإلحاحها وسهولة أو 

  )392، 1980 :فوزية دياب ( » صعوبة تحقيقها

وهو ما نصبوا إلى تأكيده في بحثنا هذا، بقياس بعض هذه القيم الثقافية السائدة في المؤسسـة  

عتبارهـا مـن أهـم    بإ. ا أو إلغائها في الواقعالجزائرية ومحاولة فهم حراكها ومدى تطبيقه

مقومات المورد البشري، التي تدل على مدى إنسجامه و إندماجه مع المستحدثات التكنولوجية 

  .الحاصلة في المؤسسة

إال أنهـا   .ةوغير محـدود  إلى حد اآلن فإن كل التعريفات التي أدرجت وأخرى، تبدوا عامة

ينتصب إليه الموضوع وبإضـافة كلمـة القـيم إلـى      تعمل على توضيح اإلطار العام الذي
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مصطلح التغير الثقافي، فإنه سيضفي نوعا من الغموض و الالمحدودية، وفي ذات الوقـت  

  :   يشغل حيزا آخر نحاول توضيحه أكثر في التعريف اإلجرائي التالي

معينة في زمن هي حركة تفاعلية ديناميكية لفكرة  تغيير القيم الثقافية :التعريف اإلجرائي *

ومكان محددين، تتسم بالقوة أحيانا وبالضعف أحيانا أخـرى، وتحظـى بتقـدير الفـرد أو     

المجتمع، نتيجة للمنفعة الكامنة فيها، ومرهونة بمقاييس ومعايير تخضع بدورها اإليديولوجية 

  .وإتجاه فكري إنساني غائي أو إلى خصوصية مقومات مثالية

هذا الذي يتعين إختيار بعض القيم الثقافية لتعددها، وتحليل وهو ما نريد بحثه في موضوعنا 

كما أننا سنتعرض إلـى تعريـف القـيم الحقـا     . تغيراتها الحاصلة في المؤسسة الجزائرية

  .كمصطلح يشوبه الكثير من الغموض الالمحدودية

  :قتصاديةير القيم اإليمفهوم تغ -5-3

ا له، مع أن كل الكتابات الخاصـة  هذا المفهوم لم تجد الباحثة تعريفا واضحا صريح

بالجانب اإلقتصادي تتحدث عن عنصر القيمـة سـواء الماليـة أو السـلوكية أو الفكريـة      

  ...النظرية

هي جزء من القيم الثقافية وهـي حركـة تفاعليـة    " :كتعريف إجرائيوما تم التوصل إليه 

لتفـنن فيهـا وتطويرهـا    الفرد إلى تجسيدها وتوسيع نطاقها وا لفكرة نفعية، يسعى ديناميكية

بأفضل السبل، من أجل إستمراريتها، وقد تكون هذه الفكرة سامية أو معنوية في شكل سلطة 

  ."قانونية أو إحتكارية يفرض فيها نظام جديد

فالقيم اإلقتصادية بكل أبعادها الفكرية والنفعية خاصة تدرس بكل أنواع الحسـابات والدقـة   

إال أن هناك بعض القيم الحديثة التي سنتناولها في موضوعنا المتناهية، في المؤسسات واقعيا 

هذا المتمثلة في تقسيم العمل، وقيمة اآللة وقيمة التنافسية التي تعتبر من أحدث القيم الجديـدة  

  .التي ظهرت و ترسخت أكثر مع ظهور التكنولوجيات الحديثة

   

   :مفهوم التصنيع -5-4

اليونيدو أو منظمة األمم المتحـدة للتنميـة    أقرت 1963بعد مناقشات طويلة في عام 

فالتصنيع ليس إال عملية للتطوير اإلقتصادي للبلد تعبأ فيه . الصناعية التعريف التالي للتصنيع
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حصة متزايدة من الموارد القومية، بغية تطوير الهيكل اإلقتصادي الداخلي بمختلف فروعـه  

ويتميز قطاع الصناعات التحويليـة  ، رةوتجهيز هذه الفروع بتكتيك حديث وتكنولوجيا معاص

فيه بديناميكية فعالة لإلنتاج وسائل اإلنتاج وسلع اإلستهالك، القادر أيضا على ضمان معدالت 

 :عدنان كركـور . (نمو مرتفعة لإلقتصاد القومي كله وتحقيق التقدم اإلقتصادي و اإلجتماعي

1981 ،29(  

ية ونتائج البحث العلمي والمخترعات المتنوعة نالحظ أن هذا التعريف إستخدم األساليب التقن

وما يرافقه من تطوير في التنظيم وطـرق   ،في مجالت اإلنتاج والتسويق والتوزيع واإلدارة

اإلدارة وأنماط المعيشة الحضرية والريفية، وفي حركة التصـنيع والتقـدم اإلقتصـادي و    

  .اإلجتماعي

  :مفهوم التنافسية -5-5

كرانزبرج ملفين . (تعني مجرى"  Rivu"أشتقت من الكلمة الالتينية  Rivaly" تنافس" كلمة 

  )63، 1975 :و وليام داقنبوث

إن المنافسة في عصر العولمة تختلف عما كانت عليه في السابق، فهـي ال تنحصـر   

فقط بين المؤسسات الداخلية التي تنتج نفس السلعة أو تقدم نفس الخدمة، والتي تطرحها فـي  

معها بسلب مستهلكين جدد من ، لة الحصول على أكبر عدد من المتعامليننفس السوق محاو

المنافسـة  " إنما أصبحت هذه المنافسة تنافسية عندما نسب إليها مصطلح . مؤسسات منافسة

تتبنى المنظمة فيها إدارة إستراتيجية تعمل بمقومات و ميكانيزمات متميـزة قصـد   " الشديدة 

مار ما تتميز به من رأس مال بشري بالكفاءات العالية، بهدف تفعيل قدراتها المحورية و إستث

الحصول على مركز تنافسي في السوق التي تزداد عالميتها يوما بعد يوم فكلما إسـتطاعت  

تحصد بذلك كـل  " المنظمة أن تصل إلى السوق الخارجية كلما إكتسبت قوة تنافسية إضافية

المؤسسة في حالة جيدة فهي تدرك حتمية الضغوطات والتهديدات المستمرة حتى وإن كانت 

  )70، 2001 :علي السلمي.  (وجود منافس محتمل

التنافسية هي القدرة على توفير البيئة " :و يعرفها المنتدى اإلقتصادي العالمي •

 ".ةالمالئمة لتحقيق معدالت نمو مرتفعة و مستدام
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ة البلد على التنافسية هي مقدر" :و يرى مجلس التنافسية الصناعية األمريكـي  •

إنتاج السلع و الخدمات التي تستوفي شروط األسواق الدولية و في الوقت نفسه 

  )21، 2003، .1ع :]6[عيسى الغزالي" (لمداخيل الحقيقيةبتنمية ا

ويعكس هذه التعاريف الرسمية رؤية الدول المتقدمة للتنافسية بإعتبارهـا وسـيلة لتحقيـق    

  .الرفاهية لسكانها

التنافس یة ھ و ق درة البل د أو المؤسس ة عل ى توس یع حصص ھ ف ي           :ئيالتعريف اإلجرا* 

  .األسواق المحلیة و الدولیة
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II. األطر الفكرية والنظرية لموضوع البحث: 

 :تمهـيد
سـعيا منـا   فهتمام بالموضوع، فتنوعت حوله الجهود الفكرية والنظريـة  لقد تعدد اإل

هتمـام  كان اإل . لتشخيص الواقع وفهمه، بالخصوص ما تعلق منه بمجال العمل والمؤسسات

ري للباحثـة وتعـديل   ، بالجانب النظري كمصدر خصب لتنمية اإلطار الفكفي هذه الدراسة

وتقويم الفرضيات، من جانب التفسيرات السوسيولوجية الكالسيكية والحديثة، ليتبـين مـدى   

ومن . أهمية الموضوع في قالب التحليالت والتفسيرات النظرية، ومختلف األبعاد المنتقاة منها

  :النظريات التاليةهي بين النظريات التي درست الموضوع بعناية 

  :ماركسيةالنظرية ال -1

ال يمكننا تحاشي النظرية الماركسية عند حديثنا عن موضوع التكنولوجيا وتغير القيم 

لظـاهرة   األن مجمل النظرية تصب في هذا القالب، سواء في عالجه قتصادية،اإل الثقافية و

تجاه يـرون أن القـيم   ، فأصحاب هذا اإل...يم العملسغتراب، أو تقالتطور أو الطبقية أو اإل

رتباطا وثيقـا، إال  إقتصادي، وترتبط بحياتنا العملية إجتماعي إواقعية توجد في إطار  حقائق

قتصادي للمجتمع هو المصدر الرئيسي للقيم، ألن هذه األخيرة نسبية وذات طبيعة أن البناء اإل

قتصادي وذلك لوجود تأثيرات تبادلية بين البنـاء  ية، تتشكل وتتطور بتطور النسق اإلكدينام

والفوقي، وأن العامل الذي يتحكم في تطور العالم ال يعود إلى الفكر وإنما يعود إلـى  التحتي 

  .قتصادية التي تسود أي مجتمعاألحوال اإل

أن القيم اإلنسانية المطلقة ال يمكن أن توجد في مجتمع يتسم بالصـراع   " يف ماركسضي و

سـتغالل اإلنسـان   إمعها بين الطبقات، لكنها سوف توجد قطعا حينما تزول الملكية ويزول 

 :رطخـا أحمـد مصـطفى   ( ".لإلنسان وهذا ال يكون إال بتحقيق الشيوعية تحقيقـا كـامال  

1990،113 -115(  

في التحليل السوسيولوجي الماركسي يحاول معالجة قضايا التخلف والصراع والتغيير 

نتاج وبين الوجود والتنمية في إطار التحليل الديالكتيكي للعالقة بين عالقات اإلنتاج وقوى اإل

غتراب يختصر كل هـذا  جتماعي والشعور باإلوبين التنظيم اإل .جتماعيالتاريخي للوعي اإل
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ولكـن   جتمـاعي أنه ليس وعي الناس هو الذي يحدد وجـودهم اإل  «في مقولته المشهورة 

وألن العمل اإلنساني بالنسبة له هـو مصـدر    » هو الذي يحدد وعيهموجودهم اإلجتماعي 

وفي مرحلة معينة من تطوره تكون القوى اإلنتاجية المادية في المجتمع في صـراع   القيمة،

طور قوى اإلنتاج تتحول هـذه  تمع العالقات المتواجدة باإلنتاج مع عالقات الملكية، وعندما ت

 العالقات إلى قيود، ومن ثم فإن التقدم التقني يحدث ضعفا في العالقات الموجودة بـين رأس 

فـي حـين الرابطـة    ) عمل اإلنسـان (، ورأس المال المتحرك )أدوات العمل(المال الثابت 

قتصـادي للمجتمـع،   الضرورية الكامنة بين عالقات اإلنتاج وقوى اإلنتاج، أسست البناء اإل

جتماعي إلـى  إنتقال من تكوين الذي يغير بسرعة البناء الفوقي، خاصة فيما يخص مجال اإل

  )Abd Elkader Sid Ahmed،97 ,1981(آخر 

بتطور قوى اإلنتاج، التي تؤدي إلى تراكم األموال،  Marxوبالتالي يتحدد التقدم بالنسبة لـ 

نقسام المجتمع الرأسمالي إلى إما ينتج عنه اختالف توزيع ملكية وسائل اإلنتاج الذي أدى إلى 

تـاج،  طبقتين متعاديتين هما الطبقة البرجوازية القليلة العدد التي تستحوذ علـى وسـائل اإلن  

وعلـى هـذا    .وطبقة البروليتاريا الكثيرة العدد، التي ال تملك إال قدرتها على العمل وفقـط 

سي في تشكيل الطبقة، أما العوامل رئياألساس فإن عالقة األفراد بوسائل اإلنتاج يمثل البعد ال

اديـة    ات مميزة لتوزيع السلع المقفما هي إال عال... األخرى كالدخل، ودرجة التعليم والمهنة

  )125 ،2002 :وآخرونمصطفى  مريم أحمد( 

على مستوى الطبقـي   يكونالذي  غترابالشعور باإل من MARXيحذر وضمن هذا السياق 

ويتعمق هذا الشعور أكثر عندما يرتبط بشكل مباشر بنوع عالقات اإلنتاج السائدة حيث يرى 

فيها مهمة العامل عبارة  التخصص وتقسيم العمل، فصل عمليات اإلنتاج بكيفية أصبحت" أن 

عن تكرار روتيني ممل، حيث أصبح العمل يفتقر إلى قدرة الخلق واإلبداع، والتعبيـر عـن   

باإلضـافة إلـى   " الذات، ألنه يحمل فكرة بسيطة جدا حول المسار الكلي للعمل الذي يقوم به

يد عدد العمـال  ذلك فإن التقدم التقني الذي من أركانه األساسية تقسيم العمل، يؤدي إلى تحد

  )Abd El-kader Sid Ahmed, 1981, 98(الذين يحتاجهم الرأسمالي 

في طرحه لفكرة المادية التاريخية والماديـة   MARXفي نفس اإلطار تتداخل أفكار 

جتماعي للعمل في تأثره المباشر بقـوى اإلنتـاج بظهـور    الجدلية، حول النمو والتطور اإل
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في األخير تكيف وتأقلم مع المستجدات ما يقود إلى زوال  مجموعة من التناقضات، تنتج منها

هذه التناقضات وهو ما سماه بالنمو الديالكتيكي، ويحدد ثالثة أشكال لها يهمنا في موضوعنا 

النمو الديالكتيكي األول الذي يوضح فيه أن في مجال المواد الصناعية يواجه اإلنسان فيهـا  

جتماعي، كتسبه في محيطه اإلإيذه، وبين السلوك الذي تناقضات بين السلوك الواجب عليه تنف

وهذا التناقض يزول مباشرة بعد تغيير السلوك وتعديله وتكيفه مع قوى اإلنتاج التـي زادت  

  ) 506، 1975 :كوردمإبراهيم (  .ها مع زيادة ظهور تناقضات جديدةآثار ظهور

الـي، فـي جميـع    يحاول نقد النظام اللبر MARXعموما نالحظ مما سبق ذكره أن 

  . مراحل تفكيره وإعطاء نموذجا آخر يعتقد أنه األفضل لإلنسانية

نتقاء من مالحظات النقاد، أن الماركسية قد فتحت طريقا خصبا لدراسة تطور المجتمعات إ و

بربط هذا التقدم بالتطور الذي لحق وسائل اإلنتاج، ولكن الماركسية ذاتها قـد عاقـت دون   

هتمـام بخصـائص المجتمـع    المنطق، وكانت من أسباب تـأخر اإل  الوصول إلى نهاية هذا

  . التكنولوجي الحديث

نتقادات وحتى البنائية الوظيفية، أنهم لـم يأخـذوا بعـين    إوما يؤخذ على الماركسية من  -

عتبار خصوصية ثقافة المجتمعات األخرى، فالتعميم النظرية في هذا الحالة يبقى نسـبي،  اإل

يعود إلـى الطبقيـة السـائدة فـي      مية مطلقة لصراع وأن جوهرهاركس أهأعطى م: فمثال

على أن الصراع داخل المجتمعات النامية ليس في جوهره « Pansioneالمجتمعات، يرد عليه 

، 1983، نبيل السمالوطي( .»طبقي بالمفهوم المارسكي ولكنه صراع بين الصواب والخطأ 

لكن ال ، المجتمعات منها المتقدمة و الناميةختالف بين هذا التفسير و التحليل يوضح اإل) 35

 MARXفي مجتمعاتنا النامية ليس هناك ذلك النوع من الصراع الذي يـراه   أنا إنكاريمكن 

 وعواملها أنواعهاو العولمة التكنولوجيا السائدة بشتى ، خاصة في ظل هذه التغيرات الحديثة

   .نتشارهاالدافعة إل

    :الوظيفيةالبنائية  -2

نتشار واسع وقوي لما تحمله من أفكار وتفاسير ضمنية مهمـة  إهذه النظرية ب تحظي

نطالقا من األبنية التي يتكون منها، إفي عمومه يفهم المجتمع  تجاهفهذا اإلجتماعي، للواقع اإل
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جتماعي يمثل نسقا حقيقيـا، تـؤدي فيـه    والوظائف التي تؤديها هذه األبنية، وأن النسق اإل

تساع نطاقه وتقويته ومن ثم تصبح هـذه  إة لتأكيد الكل وتثبيته وأحيانا أجزاؤه وظائف أساسي

  .جزاء متساندة متكاملة على نحو مااأل

أو  إسـتمراريتها هتم رواد هذه النظرية بمواضيع عديدة منها مسألة القيم والمعايير، وطبيعة إ

التـي شـغلت    من المستحدثات المادية والحضارية، هذه األخيـرة  اتغييرها بتغيير ما حوله

ولـم  ... المجتمع بكل شرائحه، المالك وغير المالك لها والصغير والكبير والمرأة والرجـل 

ستدعى إفكلهم مهتمين بها ألنها تخدمهم أصبح الموضوع شائكا . تستثني أي فئة من المجتمع

  :جتماعيين من بينهمهتمام المتخصصين والمنظرين اإلإ

ربط بين النظرية السوسيولوجية العامة ونظرية الذي : T.Parsons عالم االجتماع -أ

جتماعي تغيـر داخلـي وتغيـر خـارجي،      التنظيم، وأشار إلى أن هناك مصدرين للتغير اإل

فالتغير الخارجي يكون خارج التنظيم نتيجة للبيئة المحيطة أما التغير الداخلي فيكون نتيجـة  

أثبت أن مصدر التغير التنظيمي خارجيا نعدام التوازن بين عامل الفاعلية التنظيمية، ولكنه إل

خاصة التغيرات التي تطرح على نسق القيمة للمجتمع وهنا يجب على التنظيم محاولة التكيف 

مع هذا التغير للوصول إلى وضع توازني جديد وهو ما يطلق عليه التوازن الدينامي، ويعتقد 

عن غيره من األنساق بأولويـة   جتماعي، ويتميزأن مادام نسق التنظيم هو جزء من البناء اإل

هتمامـات  اإل الهدف، فعلى نسق القيمة التركيز على شرعية هذا الهدف وعلى المصـالح و 

  ) 246-226 ،2000 :مرسيسعيد . (الوظيفية داخل التنظيم

فتراض أساسي يؤكد إكل مناقشاتنا للتغيير تستند إلى : " ويوضح لنا تصوره في مقولته التالية

في بناء النسق وهو  -أو التغير–ي النسق ثابت ال يتغير، برغم حدوث التباين أن نمط القيم ف

لتزامات األمر الذي يؤكد أن التغير الذي يحدث في بناء النسق، ينبغي أن يكون متوافقا مع اإل

القيمية األساسية وأن يظل هذا التغييرات المادية التي تغيرت والتي سوف تتغير، إال أن القيم 

بقى ثابتة، وتبقى المسيطر على البناء ككل، ومن بين مبادئ التغير الـذي ترسـيه   الثقافية ت

فيرى أن التغير المنظم يستند إلـى  "  .جي المنظميالثقافة اإلنسانية عامة، نموذج التغير التدر

جتمـاعي فـي النسـق    عتباره عامال من عوامل التغير اإلإالتقدم المستمر للعالم وتطبيقاته، ب

بتكارات على بعض جوانب النسـق  م عملية التأثر لهذا التيار المستمر من اإلويسعى إلى فه
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يـر  يجتماعي التي لم تكن لها صلة مباشرة بهذا العامل، وعلى هذا النحو تصبح عملية التغاإل

التدريجي المنظم عملية تتم بفعل عوامل علمية وتكنولوجية أساسا، وهي بطبيعتها هذه تمثـل  

  ) 150-132، 1984 :الجوهريمحمد (. "محددا  قيميا مستوى ثقافيا و

أراد بذلك توضيح أن عملية التثقيف لم تعد نابعة من التقاليد والعادات القديمة، والعن الفكر 

تعمل على خلق نسق " لط إنما هي عملية معقدة تحتكم إلى التفكير العلمي الدقيق، تسالديني الم

داخـل البنـاء الثقـافي     العلمية التـي ترسـى  جديد من المعتقدات يتماشى تدريجيا والروح 

تتخذ من الموجهات القيمية منطلقـا لهـا،   ف )141، 2003 :محمد علي محمد. ("جتماعياإل

جتماعي، ويعطي مثال على ذلك إعتبار أن النظام المعياري هو أساس أي نسق إوذلك على 

ا إلـى أخـالق التقشـف    بنسق القيم السائد في الواليات المتحدة األمريكية الذي يستند أساس

البروتستانتية التي فرضت سياسة فصل الـدين عـن الدولـة، حيـث الحركـات الدينيـة       

تلعب دورا أساسيا في نشر التصنيع على األطراف فهي لم تفرض من أعلـى  ... والمعتقدات

 T.Parsonsوفي المقابـل ينتقـد    .ولكن هي ذهنية وقيم راسخة متوفرة في البلدان الصناعية

ات النامية، بأنها ال تتوفر على نسق القيم المالئم، الذي يؤدي وظائفه بالنسبة لعمليات المجتمع

  )      166-150 ،1984 :الجوهريمحمد ( .التصنيع

ألن في نظره يتم التغير وفقا للخصوصيات التطورية أو التجديدات الكبرى من خالل التباين، 

بها المجتمع األمريكي في إرسـاء نمـو    وهي المراحل الكبرى التي مر التصميم التكامل و

 .روح الرأسمالية وتفوق نظامه

الذي يحققه  عأولويات التقبل تتمثل في قلة الجهد والتكلفة وحجم اإلشباووأشار إلى أن معايير 

جتماعي ما إفي أنه كلما زادت الحاجة الوظيفية لنسق  Parsonsمع Beigle يتفق  التجديد، و

أعضاء النسق لهذا التجديد، وترتبط الحاجة الوظيفية بالحاجات التي  إلى تجديد ما، زاد تقبل

يشعر بها أعضاء النسق والتي قد تختلف عن الحاجات الحقيقية كما يحددها خبراء تخطـيط  

  .التنمية

بالجانب الثقـافي، ودوره فـي    Parsonsهتمام إطلعنا عليه يظهر حليا إمن خالل ما 

كيف يتمكن من أن يتطور بفاعلية دون المساس بمقومـات  جتماعي، والحفاظ على البناء اإل
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من عوامل التغيـر التـدريجي    ل، كعامكتساب المعارف والعلومإالنسق الثقافي، من خالل 

  .المنظم الذي يحدث تساند وظيفي يبين عناصر البناء، والنمو المتوازن للمجتمع

لويـات وتثبيـت   في موضوعنا على ترتيـب األو  Parsonsبذلك فقد ساعدتنا نظرية 

الفكرة، خاصة على مستوى فهم المجتمع ككل وإن كان التقدم والتغير بطيئا إال أنه يتصـف  

يـر يكـون منبثـق مـن     يأما بالنسبة للمؤسسة فهو يحاول التأكيد أن التغ .تزان والرشادباإل

يرات الحاصلة على مستوى النسق القيمي للمحيط الخارجي، أي إذا كان النسق القيمـي  يالتغ

  .للمجتمع في تقدم وتحسن سوف ينعكس ذلك مباشرة على المؤسسة والعكس صحيح

ينادي بلزوم شرعية الهدف الذي تسعى إليه المؤسسة، ليتوقف مع النسق القيمة السائدة في  و

المجتمعات النامية البد لها ف .المجتمع، بصفتها ذلك الجزء الذي يحافظ ويساعد في تنمية الكل

أي أن تتحلى وتكتسب  ؛والصناعية الحديثةالتكنولوجية  لتالؤم مع التطوراتأن تغير ثقافتها ل

ثقافة الغرب المتحضر بكل تفاصيلها وتتبع خطاها وتغير من أفكارهـا وقيمهـا وعاداتهـا    

  .ولتقاليدها لتتمكن من التخلص من شوائب التخلف

مـن أهميـة   فكار مناقضة لنظريته، ودعـوة إلـى إهمـال أو التقليـل     أن هذه األنالحظ 

الخصوصيات الثقافية والمجتمعية الخاصة بالمجتمعات النامية، وعملية ترغيب تحوى خدمة 

وخـص  . نطاق الثقافي لتقويته وتثبيتـه التساع إفهو القائل بإمكانية  .مصالح الثقافة الغربية

ـ  طاقهذه الن Ogburnجتماع بالدراسة والتحليل عالم اإل ول فيهـا تأكيـد أفكـار    اواألفكار ح

Parsons أكثر دالحياو، وأعطى لها منظورا آخر يتسم بالعملية.  

كتـاب التكنولوجيـا   جتماع األمريكي صاحب عالم اإل :William.F.Ogburn -ب

جتماعي الذي الحظ أثناء بحوثه أن هناك ما ال يقل عن مائة وخمسـين تغييـرا،   والتغير اإل

أثـرت بعمـق    .اع واحد فقـط خترإ، وهي نتائج نتشارهإ جتماعيا صاحب ظهور المذياع وإ

 هتم كثيراًإ جتماعية هذا ما ربطه بهذا العامل وخاصة من حيث سلوك األفراد وعالقاتهم اإل

  ) 135 ،1991 :السويديمحمد ( .المختلفةختراعات التكنولوجية وتصنيفاتها بمعالجة اإل

ردا وإنما نهتم بها هتماما مجإفي الواقع ال نهتم بالتكنولوجيا " في هذا الشأن  Ogburnيقول  و

" جتماعيـة اإل جتماعية في خدمة الحياةلآلثار التي تتركها في المجتمع، وألهمية وظيفتها اإل

  )  245 ،2003 :نامحمد عبد الرحم عبد اهللا(
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ففي بعض المجتمعات التي كان لديها القابلية الكافية للتغيير، وإرادة واضحة إلى قلب 

ضمحالل عدة معتقدات وتقاليد كـان  إتغيرات التكنولوجية األمور لمصالحتها، نتج عن هذه ال

يعتقد يوما ما أنها التعبير األصل عن الطبيعة اإلنسانية األساسـية، بمعنـى آخـر إن تلـك     

الحصانة التي يتمتع بها المجتمع التقليدي بدأت تزول تدريجيا من خالل التحول نحو المكننة، 

نكماش األساليب المحلية الشائعة، وما إ مالئم، وجتماعي إوصاحب هذا التقدم السريع تنظيم 

تحادات القابلة للتغيير سعيا وراء ثروة أو قوة جديدة، والسـيطرة المتزايـدة   تبعه من بناء اإل

لألساليب الحضارية، وتحدي الجماعات الصناعية المنظمة المتزايدة لألساليب الحضـارية،  

   .عمالية لألشكال القديمة للسلطةظمات الوتحدي الجماعات الصناعية المنظمة، وخاصة المن

  )970 ،1971 :و شارل بيدج ماكيفر(   

أما بالنسبة للمجتمعات النامية أو المتخلفة فقد حدث لها جو من عدم التوازن والتخلخل 

بالتخلف الثقافي وهي حالة عدم وجود  Ogburnأسماه في بنائها الثقافي، وصل إلى درجة ما 

ـ    تالزم في التغير بين  االجوانب المادية والالمادية للثقافة، وظهر نتيجـة لـدور التكنولوجي

وصفها بأن حالـة  . كتشاف بشكل سريع في المجتمع الحديثإلل ختراع وإللمي لعاالغزو الو

طبيعية يتميز فيها الجانب المادي بالتغير والتطور السريع وتتصف الجوانب الالمادية بالثبات 

محمـد  . (تساع الهوة بينهما حيث يفقد السيطرة على الوضعإمن  ستمرارية، إال أنه حذرواإل

  ).122 ، 1987 :قسدالمتولي 

ويضفي ماكيفر في كتاباته المقصود من وضع مفهوم التخلف التكنولوجي بدال مـن مفهـوم   

وتماشيا مع تمييز بين الحضارة والثقافة، نجـد أن تعبيـر   " التخلف الثقافي ليوضح في قوله 

ضروب معينة من الفشل في التوافق داخل نطـاق التكنولوجيـا األساسـية    مناسب ل ،تخلف

، 1991 :محمـد السـويدي  ( ."قتصادياإل والتنظيم التكنولوجي األعلى أي النظام السياسي و

135(  

جتماع هي حالة مرضية للبناء الثقافي الذي لم يعد متماسكا كما كان وعلى حد تعبير علماء اإل

اره على كفاءة تأديته لوظيفته في إشباع حاجات أفراد المجتمـع،  ومن ثم تنعكس آث .من قبل

  .تجاهاتهم وسلوكهمإ وتوجيههم التوجيه المحكم في تفكيرهم و
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تجاهين أو فـي  وتظهر بذلك جهود المجتمع التلقائية أو المقصودة إلعادة التوازن في أحد اإل

عادة األوضاع الثقافية إلـى  كالهما في الوقت نفسه، وهي إما مقاومته للتغير الذي حدث، وإ

سابق عهدها، أو إعادة التوازن في الوضع القديم، وإما السعي نحو إحداث تغييرات في نظم 

محمـد  ( .الحـديث وقيم المجتمع بهدف الوصول إلى إحداث توازن جديد للثقافة في وضعها 

  )137-136 :1991 :السويدي

نتقادات الموجهة إليها، نوع اإلل اقية نظرية أو فكرة ما، بالنسبةتقاس عادة مدى مصد

في مدى تغير وتطور الجانب المـادي   Ogburnجتماع يرون عكس ما يراه فبعض علماء اإل

نتشـارا مـن   إ متـدادا و إعن الالمادي ويفسرون ذلك بأن العنصر التكنولوجي لم يكن أكثر 

ا مـن عناصـرها   نتشارا أو ذيوعإفكرته، ألن إيديولوجية الظاهرة العلمية التكنولوجية أقل 

نتشار الديانات التبشيرية إ، حيث أيد رأيه بOgburnن نقاد نظرية يمن ب B.Sorokinالمادية و 

قتصادية بالنسبة شتراكية، والتقبل العالمي لفلسفة التنمية اإلاإل ةنتشار اإليديولوجيإ العالمية و

قتصادية فإن فكرتها إأو  للدول النامية، بمعنى أن الظاهرة سواء كانت دينية أو فنية أو عملية

والدعوة إليها تصل أوال، ثم يبدأ تأثيرها على السلوك الجماعي وعلى الثقافة المادية بعد ذلك 

ذكر أن عناصر الثقافة التكنولوجية واألنساق الثقافية في المجتمع الصناعي المتقدم الويخص ب

المعروفة الالزمة، إلى جانـب  تتغير بالدرجة األولى من الداخل، نظرا لوجود المادة الخام، و

جتماعية التي تؤدي إلى ختراع في األشياء المادية والحاجة اإلالقدرات العقلية التي يتطلبها اإل

المزيد من التقدم في هذا الميدان، فهي تعتبر إضافة غير جوهرية لما هو موجود فعـال، وال  

  .ةنتشار في المجتمعات النامييكون بذلك عامال له خطره مثل اإل

جتماع فرنسي، تصبح القضية هـي قضـية تالقـي    إعالم  R.Bastideفي هذه الحالة يقول 

ألن العناصر الثقافية ليست " نتقاءاإل" ومن المفروض تحدث بينهما ظاهرة  الثقافات المختلفة،

يصبح التقبل بالنسبة له، لثقافـة   و. في مستوى واحد، فمنها ما هو مقبول وما هو مرفوض

قتصادية، وهو بذلك يقـارب نظريـة   وبعد ذلك يتم أخيرا تقبل صور الثقافة اإل المادية أوال

Ogburn . )164-161 ،1991:محمد السويدي(  

نتقاء ال يكون فقط في نتقاء ما يحتاجه المجتمع النامي، إال أن اإلومن ثم فإن فكرة اإل

ر في مقاالته التكنولوجيا الثقافة الالمادية وإنما ذلك إلى المادية منها، ويؤكد ذلك بيترف دروك
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نتشار، وواضـح  الالمادية للثقافة تتحدد فعال بنسبة اإل ألن تطور الجوانب المادية و.والثقافة

بغض  -يضيف شيئا جديدا عندما قال أن فكرة أو إيديولوجية التكنولوجيا Sorokinتماما أن 

تنتشـر   –ية األخرى النظر عن عناصر الثقافة األخرى كالدين خاصة واإليديولوجيات الفكر

والعكس . نتشار التكنولوجيا، بالتالي تطويرهاإأوال وإذا حدث التقبل لفكرة ما، سوف يحدث 

الجديدة مع  ةالتالؤم لإليديولوجي و قفاويشترط على مرحلة التقبل حالة من التو. صحيحغير 

عداده للتغير من ستإالثقافة المجتمعية الخاصة بالمجتمع المستقبل لها، كما تشترط أيضا مدى 

ملموسة في سلوك ال ظاهرة والمجتمعية الكفاءة من ناحية ال المعارف و نتشار العلوم وإناحية 

  .ةرد البشرياالمو

الوظيفي يعبر من خالل رواده، أن القيم الثقافية تمتاز بالثبـات وأي   لبنائيافالمنظور 

وهذا ما نلمسه في ثقافة  .قافيالث ئيير في الجوانب األخرى يجب أن يكون في إطاره البنايتغ

مجتمعنا، إال أنهم يعبرون وبوضوح أن ثقافة المجتمعات النامية ال تساعد في عملية التغييـر  

هذا ما نوضـحه فـي نظريـة     –والتنمية، لذلك يستوجب تغييرها والتحلي بالثقافة الغربية 

من الغرب ينتقـدون   جتماع في الدول النامية وآخرونفي حين أن علماء اإل .التحديث الحقا

ويدعون إلى تثبيت قيمنـا الثقافيـة    .فكرية على أساس أنها أحكام مسبقةهذه اإليديولوجية ال

وعمليـة  ، األصـلح نتقاء إبتنمية الكفاءة المجتمعية من خالل  ابنزع الشوائب عنها، وإثرائه

ائد، الذي نـتج  قتصادي الستكون من داخل البناء الثقافي الخاص بنا، رغم التخلف اإل التغيير

جتماعي وبدورها تعود إلى أسباب تاريخية معروفة، من بينها اإل من حالة الوعي السياسي و

في النظرية الماركسية كسبب مـن أسـباب   تم توضيحها قتصادية التي ظهور اإلمبريالية اإل

  .قتصادية وبين الدول أيضاالصراع الحاصل في المؤسسات اإل

  :نظرية التحديث -2-1

ـ  يرى أصحاب هذا اإل         ي للسياسـة التنمويـة   وتجاه أن التحديث هي عملية نقـل عف

قتصادي من أجل اإلونشر مركب التكنولوجي  عامة،األوروبية يشتمل على البناءات الثقافية 

البنيويـة للمجتمعـات والخصوصـيات     تختالفاتحقيق عملية التحديث، ويتجاهلون بذلك اإل

لمنتج بالنسبة لهم هو العمل الذي يحقق الزيادة في اإلنتـاج عـن   العمل اكما أن  .الثقافية لها

وتطبيق كل الوسائل المؤدية إلى الزيادة في الربحية، والتركيز  .قةيطريق إلغاء الحواجز المع
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على الصناعة المؤدية إلى التحضر، وتقسيم العمل والتخصص، أي إحداث تغيرات جذريـة  

وتؤكد هـذه النظريـة أن    .تساق مع عملية التحديثل اإلفي األنظمة التقليدية القائمة من أج

عملية التحديث تتم وفق األيديولوجية الرأسمالية مستبعدة ملكية الدولة لوسائل اإلنتاج التـي  

شتراكية في التنمية بعيـدة عـن دائـرة العقلنـة     معتبرة النماذج اإل .تسميها رأسمالية الدولة

مـن  ... لربحية العمل، والحد من الملكية الخاصة ةزمقتصادية، ألنها تتجاهل الشروط الالاإل

  . ,Walt Rostow Marion. J.levy, WilBert moor Niel Semelserأبرز ممثليها 

التحديث على أنها ذلك التحول الشامل للمجتمع التقليدي إلـى المجتمـع    W.Mooreعرف في

ستقرار السياسـي مثـل   باإل قتصاديا، والمعتمد على التكنولوجيا والمجتمعإالمتقدم المزدهر 

مـتالك  إيرى أن التمايز بين المجتمع التقليدي والحديث يمكن فـي مـدى    و .العالم الغربي

عنـدما   »جتمـاعي التغير اإل«التكنولوجيا وإتباع التصنيع بوجه عام ويوضح ذلك في كتابه 

ـ  وضع شروط الزمة لعملية التصنيع، و ى هـو  أول ما يؤكد عليه ويضعه في المرتبة األول

ير القيم ويعتبر من أهم شروط التحديث، ويأتي بعد ذلك تغير في المؤسسات وتغير فـي  يتغ

يديولوجية عية التي يربطها بمسألة القيم والمعتقدات والتربية واإلفالتنظيم، وأخيرا تغير في الدا

  .جتماعيةاإل قتصادية والتي تؤدي إلى تفعيل الرغبة أو إحباطها في تحسين األوضاع اإل

بمظـاهر التحـديث    »التحديث وبناء المجتمعـات « يهتم في كتابهف  M.J. Levyأما         

المتمثلة في إحياء وتنشيط مصادر الثروة والقوة وتكليف الجهود المتنوعة بشـكل متضـافر   

عتماد على الوسائل واألدوات الحديثة، ويعتبر المتغير التقني عامال رئيسيا فـي عمليـة   باإل

  ) 178-201 ،1987 :الدقسمد متولي مح. (التحديث

تجاه، فهو يعتبر أن تجاوز المجتمـع  من بين أحد رواد هذا اإل Walt Rostowيبرز  و       

أما األساس الفكري الذي تقـوم عليـه نظريـة     .قتصاديالتقليدي هو أحد متطلبات النمو اإل

دى كل المجتمعـات  التحديث هو ضرورة توفر نظام مركزي من القيم والقواعد األخالقية ل

قتصـادي، وكـل مظـاهر    هو عامل مساعد على التقدم اإل لقيميايرى أن النسق ف .الحديثة

، العـادات األتوقراطيـة  التقليدية للثقافة المحلية المعوقة لعملية التحديث، األشكال الحكومية 

قتصادية كما تتفـق آراء  التقاليد والتعليم الهزيل، ينبغي التخلص منها قبل مواصلة التنمية اإل

مفكري النظرية التحديث على أن القيم التقليديـة مناقصـة للتجديـد التكنولـوجي والنمـو      
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رتباطاتهـا  إن فـي  مقتصادي، األمر الذي دفعهم إلى القول بأن مشاكل البالد المتخلفة تكاإل

جتماعيـة  إلرتباطات القرابية والجماعات الدينية، وهـي القاعـدة ا  اإل بالمقدسات، العادات و

نبيـل  . (للمجتمع المتخلف التي ينبغي إزاحتها بواسطة ثقافة تؤكد الحاجـة إلـى اإلنجـاز   

عندما أشـار   Parsonsهذه األخيرة التي فصل فيها أكثر من جهته  )35، 1981 ،السمالوطي

تجاه نحو اإلنجاز اإلإلى الصفة العقلة ولحسابية للتنظيم اإلبتكاري في المجتمع الحديث يكون 

قتصادي، حيث تحـدد األعمـال أو   عند الناس وخاصة في المجال اإل ختبار الفعلإو محك ه

أن يعمل الشخص  عرات والعمل الشاق فالمهم هو ما يستطياالمهن والحوافز على أساس المه

  .وليس من هو الشخص الذي يحصل على الحوافز واألعمال

ره الخاصة بنظرية التحديث، في أفكا تالذي تضمن David Machlilandتجاه نجد في نفس اإل

الذي فسر كيف أن الرغبة في اإلنجاز تعتبر عامل حاسم في تقريـر   »مجتمع اإلنجاز «كتابه

مستقبل التنمية، وليست مجرد جزء في عملية أوسع، فمستوى اإلنجاز في أي مجتمع يسرعه 

السـيكولوجية  هتمـام بالجوانـب   اإل نتبـاه و وأضاف أنه يجب اإل .ممستوى التجديد والتنظي

  .الداخلية، ألنها تساهم في تشكيل ونمو معدل التنمية

قتصادي والتقدم إلى أهميـة  تجاه يربطون معدل اإلنجاز اإلختصار فإن أصحاب هذا اإلإب و

، والسياسة، والتنظيمات المشتقة منهـا، وعلـى   ةجتماعيتجاهاته وعلى النظم اإلإ اإلنسان و

ـ ى اإلإلى حد ما عل و ،ةالخبرة التاريخي ، وفـرص السـوق، والمـوارد    ةتصاالت الخارجي

  )117-118، 1995 :ندرو و بسترأ( .الطبيعية

 جتماع في ترتيب نسق األولويات في برنـامج التنميـة و  في حين يختلف علماء اإل        

الذي يرى أن تقييم نجاح البرامج ال تكون بالتركيز علـى    Marichal. Clinardالتحديث مثل 

سؤولية السياسية بين دية المحققة، ولكن على قدرة البرامج على الشعور بالماج المكم البرامال

الحفاظ على كما يؤكد على أن برامج التنمية التي تهتم بإصالح المجتمع مع  .أعضاء النسق

يضيف بـأن أهـداف    و .ويرفض صراحة قضية التغيير البنائي الكلي أساسه البنائي القائم؛

في المجال البشري، تأتي في مقدمة تغيير تصور الـذات لـدى أبنـاء     جتماعية،التنمية اإل

ـ ميستشارة عدم الرضى عن األوضاع القإغبة في التغيير من خالل المجتمع، وخلق الر ة، ي
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متثال للتجديدات اإلنمائية سواء فـي  اإل ستقالل، ونبذ الشعور بالتبعية، ووتنمية الشعور باإل

  )129-128، 1995: أندرو و بستر(   . جتماعيالمجال التكنولوجي أو اإل

تضح من كل الكتابات الخاصة بنظرية التحديث أنها تقوم على فكـرة تبنـي   إعموما         

النموذج المثالي، المتمثل في النظام الرأسمالي بقيمه، والتخلي في المقابل عن كل المقومـات  

نتمـاء  نتيجـة إل  « أنـه  Pansionsوهذا ما لمسناه فـي رأي   .الذاتية للمجتمعات المتخلفة

التجديدات المخططة إلى بناء ثقافي يختلف عن البناء الثقافي الذي نحاول أن نستدمج داخلـه  

  )305، 1995: أندرو و بستر. (»هذه التجديدات، فإن تقبلها في البداية يكون تقبال شكليا

طلع على نظريـة  ويعني أنه بإمكان هذه التجديدات أن تنتشر ولكن على المدى البعيد، من ي

التحديث، من دون أن يتعرف على ثقافات المجتمعات الناميـة سـوف يسـلم بهـا وربمـا      

نتقدت إ يستحسنها، إال أن الباحثين والمختصين في مجال التنمية والتخلف أثبتوا عكس ذلك، و

المالحظ أن النظرية البنائيـة الوظيفيـة   . في معظم الفروض، والنماذج التنموية التي قدمتها

والماركسية ونظرية التحديث ساهمت في تفسير ظاهرة التقدم التكنولوجي وتغير القيم الثقافية 

ومعظم الكتابات تصب فـي  قتصادية، من ناحية تأثيراتها الجانبية على المجتمع عامة، اإل و

قتصرت باإلشارة إلى اآلثار التنظيمية داخـل المؤسسـة اإلنتاجيـة    إ قالب التنمية والتقدم و

تجه فيه الباحثين من العام إلى الخاص إجتماع الصناعي، الذي إلى أن ظهر علم اإل .ةخاصال

جتماعيـة  بتفسيرهم الظواهر الناتجة من التقدم التقني داخل المؤسسة، وربطها بالظواهر اإل

السائدة فيها وقدمت بذلك عدة دراسات ميدانية ونظريات مثل نظرية اإلدارة العلميـة التـي   

  . من النظريات السابقة نطلقت بدورهاإ

   :نظرية اإلدارة العلمية –3

نتشارها في أوروبا الغربية وفي الواليات إ بعد ظهور الثورة الصناعية في بريطانيا و

 وحاولـت تغييـر أنمـاط اإلنتـاج و     .المتحدة، أنشئت العديد من المصانع في هذه الـدول 

المال،  ة بالتالي زيادة حجم وقوة رأسقتصادياإل زدهار الحركة التجارية وستهالك، تبعا إلاإل

يفتقر إلى أبعاد تنظيميـة  و .هتم بتحديث اآلالت التكنولوجيةإما أفرز نشاطا صناعيا واسعا، 

سليمة، وتسود فيها قطاعات أصحاب رؤوس األموال بسياسات العمل التقليدية والممولة من 
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مدربة، وإدارة علمية مميزة، ممـا  الموارد البشرية البهتمام وغاب فيها اإل .النظام اإلقطاعي

رغم مـا لـديهم مـن اإلمكانـات الماديـة       .تاج وحدوث خسائر كبيرةأدى إلى ركود اإلن

والتكنولوجية المتطورة هذه العوامل وأخرى مهدت لظهور أبحاث ونظريات فكرية وميدانية 

عشر مرتبطـة   من بينها نظرية اإلدارة العلمية، التي ظهرت في الثمانينات من القرن التاسع

بصفته مهندسا يعمل في إحـدى الشـركات الصـناعية    .وزمالئه F.Taylor. بجهود رائدها

والذي أصبح بعد ذلك مهندسا، يعمـل فـي إحـدى الشـركات     " الحديد والصلب"األمريكية 

فكر في إعادة وضع  .الميكانيكية، كانت مهامه الرئيسية تطوير شؤون الصناعة والعاملين بها

عتنى بتكوين إأسفر تفكيره إلى ضرورة العمل الجماعي المثمر، حيث  .نظيميةإدارية تأسس 

تحادات والنقابات، كقوة مهنية تلعـب  فئة من المهندسين لمساعدته، التي أصبحت من أهم اإل

عبـد   محمـد عبـد اهللا  ( دورا أساسيا في البناء التقني، وظيفتها تسيير وتشغيل القوة العاملة

        )80-77، 1999 :ناالرحم

وأساليبه الفنية حول دراسة كل من الوقت والحركة، وقـدرة   F.Taylorجاءت أفكار 

العمل، كرغبة منه إلنقاذ التدهور في عمليات اإلنتاج، بتحديد أفضل السبل لزيـادة اإلنجـاز   

فتراضات من ثم وضع مجموعة من اإل .في، ومحو اإلسراف في جهود العمالالمهني والوظي

فتراضات، هدف إلى التحقق منها ودراستها بصورة علمية، ومن أهم هذه اإلت التي الرئيسية و

أن األفراد يتسمون بالكسل والخمول، ويسعون للقيام بأقل عمل وجهد ممكن عندما يعملـون  

وحرص على توظيف المالحظة والتجربة داخـل  ، ستخدم المدخل اإلمبريقيف .لدى اآلخرين

  .ا تجاربهالمؤسسات الصناعية التي يجري عليه

تلخيص نظريته للسلوك اإلنساني في المؤسسة، على أنه سلسلة متتابعة من األنشـطة   نايمكن

المادية المنتظمة، وأقصى ما يهتم به هو صفات العمل التي حددها في مبادئ اإلدارة العلمية 

عبـد   محمدعبد اهللا ( .ستمراريةاإل يعني بها القدرات اإلنتاجية، والسرعة و الطاقة و: وهي

  )83-81 ،1999 :ناالرحم

على العموم كانت العوامل مساعدة جدا إلبراز وتجسيد هذا النوع من التفكير المنظم، 

خاصة وأنه مهندسا وإطارا يعلم خبايا المصنع وتفاصيل تسييره، كما يتعاون معه فئـة مـن   

ـ  .المهندسين والخبراء ميدانيا دخل فضال عن أنه صاحب رأسمال يسعى إلى إنشاء مصـنع ي
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عتمـاده علـى   إختبر أساليبه الفنيـة واإلداريـة، ب  إحيث ، 1889المنافسة، وأنشأه فعال عام 

 .المالحظة والتجربة الميدانية كركيزتين أساسيتين تمكنه من تحقيق أعلى معدالت اإلنجـاز 

فبالرغم من أهمية نتائج هذه النظرية إال أن ذلك لم يحول دون ظهور تيارات معارضة لهذه 

ختلفوا إيديولوجيا وفكريا وعقائديا إخاصة منهم أصحاب التيارات الماركسية، الذين  النظرية

هتمام الكبير الذي أعطته نظرية نتقادات اإلمع نظرية اإلدارة العلمية، حيث تضمنت معظم اإل

اإلدارة العلمية لعملية وأساليب زيادة اإلنتاج، بغض النظر عن دراسة الظـروف الفيزيقيـة   

يعة العالقات اإلنسانية التي قد توجد في المؤسسة، ونظرت إلى العمال على أنهم للعمل أو طب

مجرد آالت تعمل بصورة منتظمة ودقيقة، مع إعطائهم حوافز قليلة من أرباح اإلنتاج الكبيرة 

إثراء الطبقات الرأسمالية، هذه األخيرة التي أيدت النظرية بقوة وعملت على التي تؤدي إلى 

  .فوها بالثورة العلمية الجديدة في هذا التخصصوص نشرها، كما

نتقادات، ظهرت نظريات ودراسات أخرى بعدها، مثل دراسات علمـاء  باإلضافة إلى هذه اإل

، اللذين تناولوا مشكالت التعب والملل التـي ترجـع لسـوء العالقـات     الفسيولوجيالنفس 

ات والفوارق الفردية بـين  ختالف القدرإ جتماعية في المؤسسة، وإلى طبيعة التدريب، واإل

هذه الدراسات أكدت لنظريـة العالقـات اإلنسـانية،    ... العمال، والظروف الفيزيقية للعمل

أكـدت   تجاهل نظرية اإلدارة العلمية للتنظيمات غيـر الرسـمية، و   أفكارها حول إغفال و

لسـلوك  إلـى طبيعـة ا   شكوكهم لهذه العمليات والنظرة الجاحدة إلى نظام العمل والعمال، و

عتبرت بذلك نظرية اإلدارة العلمية من أسـباب ظهـور   إ و. اإلدارة اإلنساني ككل للعمال و

عتنت أكثر بحقوق الموارد البشرية مـن حيـث العالقـات    إنظرية العالقات اإلنسانية التي 

 ...جتماعية، والتدريب والتكويناإل

  : نظرية العالقات اإلنسانية -4

الثاني من القرن العشرين، بدراسة التنظيمات الصناعية  هتمت هذه النظرية مند العقدإ

جتماعية، والسيما أنهـا ظهـرت فـي    اإلنتاجية، حيث تفسر العالقة بين الصناعة والنظم اإل

 .I.Mayoد، على مجموع من العلماء على رأسـهم  رالجامعات األمريكية هارف ىحدإربوع 

تبعوا خطوات واضـحة  إ، حيث 1927ورنغ خالل عام ثشهرت أعماله في مصنع هاوإالذي 
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أهدافهم توصلوا إلى سـبب زيـادة    ظروف العمل، و طرق و حددوا فيها أساليب و ةتجريبي

الشركات، بأنها ظهـرت نتيجـة وجـود الـروح      اإلنتاجية بين أفراد العمل في المصانع و

قسـام  نتماء إلى جماعة واحدة ليس فقط في األاإل شعورهم بالوالء و المعنوية بين العمال و

هتم بدراستها ولكن يمكن أن تزيد عملية اإلنتاج فـي أي وحـدة   إأو المصانع التي  ةاإلنتاجي

طالما يوجد نـوع مـن    .أهدافها إنتاجية أو مصنع أو إدارة مهما كانت وظائفها ومهامها و

الروح المعنوية العالية بين األفراد وأكدوا على هذه النتيجة في ظهورها لـيس فقـط فـي    

 :السـلمي علـي  (   .األخـرى لكثير من المجتمعات المتحدة األمريكية وإنما في االواليات 

2001، 90    (  

هتمامات جادة بموضوع العالقات اإلنسانية في مراكز العمل، ولكن إأصبح بعد هذه التجارب 

ومناصريه أنهم أظهروا وقدموا لنا الفكرة ولم يعتنـوا بميكانيزمـات    I.Mayoيحسب على 

قها في الواقع، لم تقدم نظرة كاملة ولم تعطي أهمية للصـراع الموجـود بـين    وتقنيات تطبي

  .األفراد داخل المؤسسة

هذه النظرية للموضوع البحث مبدأ إيجاد الروح المعنوية العالية الذي يساعد الموارد افت ضأ

 مشاكل، جتماعيا، ال محيط تعب وإعتبار مركز العمل محيطا إ البشرية على العمل النشيط و

التحلي بالقيم اإلنسـانية   وهذا ال يتأتى إال بتدريب الموارد البشرية على السلوك الحضري، و

التسليم بضـرورة العمـل    الوقت، والعمل، و الغير، و حترام الذات، وإجتماعية العالية كاإل

 تجنب كل السلوكات المثيرة لسوء التفاهم، وهو و .الجماعي البناء الذي يعود بالمنفعة العامة

ما تدعو إليه نظرية تنمية الموارد البشرية، وتقره بفحص أفضل السبل والوسائل التي تؤدي 

تزان وفائـدة  إعلى أفضل نحو لينفق ما لديه من طاقة ب تهعتناء بالمورد البشري وتنميإلى اإل

  .أكبر

  :  نظرية تنمية الموارد البشرية -5

ثمارها بأقصـى اإلمكانـات   سـت إ كان التنافس قائما على كسب الثـروة الماديـة، و  

غيـر أن التجـارب العلميـة     .ستغالل العنصر البشري كوسيلة إنتاجية بحتـة إالموجودة، ب

سـنة  نواإلنسانية في ميدان العمل خاصة والتحوالت العالمية أعادت للمورد البشري قيمته، بأ

دون من و. لعملومهاراته، وتنمية دافعيته ل ستثمار طاقاتهإ أهميةالعمل، وإعادة التفكير في 
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تحفيزه ليقدم أداء أفضل  عتناء بها أكثر وحاجاته وتطلعاته، إنما اإل إقصاء رغباته و إلغاء و

  .بشروط مرضية ومناسبة

نقطة التحول التدريجية، عندما قامت الجمعية األمريكية إلدارة األفـراد،   1970كانت سنة " 

ة المتزايدة للمواد البشـرية فـي   وهي أكبر منظمة متخصصة في مجال اإلدارة االستراتيجي

نطاق المؤسسات أو المنظمات، وليصبح مديرو الموارد البشرية شركاء كاملين في األعمال 

  )19، 2004: غربيعلي ( ."ستراتيجي المتعلقة بالتخطيط اإل

أوال تحديد : اإلدارة وهي اوتتحدد مهامها في عدة عمليات مترابطة ومتسلسلة تباشره

ط، التنظيم، التوجيه، تدبير الموارد، الرقابة وأخيرا تقييم األداء، ولكل علمية األهداف، التخطي

ستخدام األمثـل  وتعتبر هذه العمليات وسيلة لهدف أكبر هو اإل .مراحل تتسم بالدقة في التنفيذ

ناتجة عن قناعة تامـة بأهميـة العنصـر    . لتلك الموارد وإيجاد قوة منتجة، مستقرة وفعالة

  :البشري

بتكـارات  قتراحـات واإل ذهنية، وقدرة فكرية، ومصـدر للمعلومـات واإل  كطاقة  •

  .وعنصر فعال قادر على المشاركة اإليجابية بالفكر والرأي

وأن اإلنسان في منظمة األعمال يرغب بطبيعته في المشاركة وتحمل المسؤولية،  •

 .وال يقتنع بمجرد األداء السلبي لمجموعة من المهام التي تحددها له اإلدارة

ختياره، وإعداده، تدريبه وإسناد العمل المتوافق مع مهاراتـه فإنـه   إإذا أحسن  و •

 .يكفي بعد ذلك توجيهه عن بعد غير مباشر

ويزيد عطاؤه، وترتفع كفاءته، إذا عمل في إطار مجموعة أو فريق من الـزمالء   •

 .يشتركون جميعا في تحمل المسؤوليات وتحقق نتائج محددة

عتبارها كقاعـدة  إيمكن  تنص عليها نظرية تنمية الموارد البشرية و ختصار ماإهذه النقاط ب

نطـالق  إكمحطة  السابقة و النظرية و رية وفكال و ةرتكزت على التراكمات التجريبيإصلبة 

المجتمع بكامله، تمكنت مـن مسـايرة    األعمال و قوية تعتمد عليها في تسيير التنظيمات و

تشـتمل هـذه    التغيرات البيئية المحيطـة بنـا و   يعة والتحوالت العالمية السر التطورات و

 :         التغيرات على
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  .ير السريع في األعمال ودرجة عالية من عدم التأكديمعدل التغ -1

  .تصاعد التكاليف، ضغوط تنافسية متزايدة على هوامش الربحية -2

تغير تكنولوجي سريع، زيادة الطلب على المهارات الجديدة من خـالل التوريـد    -3

  .تعليم، وإعادة التدريبوال

، وظيفـة إدارة األعمـال،   االتعقيد في المنظمات، المنتج، الجغرافيا، التكنولوجي -4

  .العمالء األسواق

  .هيكل تنظيمي أكثر سطحية، أكثر رشاقة، أكثر مرونة -5

ستجابة للقـوى  ير في الصفقات الديمغرافية، محدودية بعض أنواع العمالة، اإليتغ -6

  ... العمالية تتحاداائح عالقات اإلالخارجية، التشريع للو

 .زيادة المنافسة والتكاليف على المستوى الدولي، وتعدد العالقات الجانبية -7

  )24-23 ، 2003 :الخزاميعبد الحكيمي أحمد (

إلحداث ؤسسات نستنتج من القراءات المعمقة لنظرية الموارد البشرية تغير مسار الم

، الذي يسعى إلى التحكم في سلوكه وبيئتـه وفـي   نوع من الوعي في تفعيل النشاط البشري

  .األمور الطارئة كتحد يالزم الحياة التقدمية البشرية

نتائجها العمليـة التـي تعكـس دور إدارة     الشركات وهذه  ةدرج تجربنلمزيد من التوضيح 

 Fidia الموارد البشرية في المؤسسة، التي تدعم التغيير في الشركات اإليطالية مثل شـركة 

 و 1980ألدوية وكيف تمكنت من ربط هيكل إدارة الموارد البشرية بإستراتيجياتها في عام ل

قبل عشرين سنة أحدثت تعديالت في العقاقير المخدرة، هذه العقـاقير مـن أجـل عـالج     

تعتمد على البحوث البيولوجية أكثر من الكيميائيـة تتضـمن    األمراض المرتبطة بالعقل، و

   :ديدةالجإستراتيجية الشركة 

  .من المبيعات % 25جهود بحثية مكثفة بـ  -1

  .حضور عالمي قوي -2

 Fidiaصورة ذهنية للشركة واضحة وقوية، في أقل من عشر سـنوات حققـت    -3

مركزا قياديا في السوق في مجاالت مختارة في صناعة األدوية نتيجة إلعطـاء  
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وضعها فـي أعلـى مسـتوى وظيفـي      و .أهمية كبرى إلدارة الموارد البشرية

سعى المدير العام التنفيذي إلى إقامة  .وحدةنسجت لها صورة ذهنية م ركزي، وم

الحائز علـى جـائزة    Montalcini Leviعالقات شخصية غير رسمية مع العالم 

 Gerald Edelmanالعالم  نوبل والذي تقوم معظم منتجات الشركة على أبحاثه، و

ختصـاص  إباحثين فـي   الحائز على جائزة نوبل باإلضافة إلى علماء آخرين و

تجاه، حيث واجهوا صعوبات منهـا  فسارت اإلدارة العليا في هذا اإل .األعصاب

تعتمـد   تحويل المعرفة الشخصية ألعضاء اإلدارة العليا لتصبح معرفة تنظيمية و

وهي  .أفرادها الرئيسيين في قدراتها الجوهرية على العالقات بين اإلدارة العليا و

ن في مؤسسات العالم الثالث الذي يسعى إلى تنمية قدرات التحديات المفروضة اآل

  . الموارد البشرية، بتعميم التعليم والتكوين

ـ فإن صح التعبير فإننا لما نتغلب على بعض التحـديات،   د أنـواع أخـرى مـن    نج

إال أنه كما يرى المتخصصـين فـي تنميـة     .تظهر أحيانا تقارب المستحيل حيث ،تحدياتال

فإن الطاقة البشرية ال حدود لها، لذلك يبقى التفكير قائما حول الحل المناسب الموارد البشرية 

للظروف القائمة للمؤسسات خاصة بها الموجودة في الدول النامية التي تعاني من التحـديات  

  .القيم المرافقة لها التكنولوجية و

  :   مقاربة نظرية لموضوع البحث *

صاحبتها متغيـرات التنميـة    لتنمية كثيرا، وهتمت أنظمة الدول المتخلفة بمصطلح اإ

ستراتيجيات الكفيلة لتنمية القطاعـات  شغلتها اإل ، و...قتصاديةالشاملة، أو المستدامة، أو اإل

الحساسة، فالصناعة مثلها ككل القطاعات التي تفتقر إلى خطط سليمة صحيحة، فهي تستدعي 

لبية حاجات المجتمع، إنما هي تواجه هادفة، ألنها ال تواجه فقط مشاكل ت دراسات مسطرة و

  .تحديات داخلية وخارجية، وفي كل مستوياتها

بشكل عام، للنهوض بمستوى النشـاط   امتالك التكنولوجيإلعل ما يهم قطاع الصناعة، هو  و

  ...  ؟و ماهو الوقت الالزمهي أفضل السبل؟ ما و ،مطروحا كيفيبقى السؤال  الصناعي، و

عتنـوا بموضـوع   إ ن اإلجابـة عنهـا، و  والبـاحث  ن ووالمفكر لوأخرى حاو سئلةاألهذه 

قتصـادي،  اإل جتمـاعي و اإل وما صاحبها من تغيرات على الصعيد الثقـافي و  االتكنولوجي
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وعالقتها  اوخرج كل واحد منهم بنظرية تعالج وتفسر عوامل أو متغيرات ظاهرة التكنولوجي

  .بالمؤسسة أو المجتمع عامة

المقـام   سـع تلـم ي التي  أخرى، النظريات السالفة الذكر و عموما تشترك مجمل هذه

  :لذكرها، على مرتكزات أساسية أهمها

  .جتماعية، ناجمة عن تقدم العامل التكنولوجياإل يعتبرون أن التغيرات الثقافية و -

أمام  أن تخلف المجتمعات منبثق من ثقافتها، التي تحمل كوابح وعوائق التنمية و و -

 . التكنولوجية قتصادية الصناعية وإرساء العقالنية اإل

تقسيم العمل ضرورية لكل مستحدث تكنولوجي، إال أنـه   زيادة نسبة تخصص و -

 .ظهور وظائف أخرى تتناسب مع التقنيات الجديدة يهدد زوال وظائف، و

جتماعي، حيث تظهر قيمـا جديـدة، مـا يسـاعد     يتعدى التأثير على المستوى اإل -

 .جتماعية والثقافيةالتقاليد اإل القيم و المجتمع من الخروج جذريا من

يتعرض اإلنسان في القديم إلى التهديدات الطبيعية، بينما يتعرض اآلن إلى تهديـد   -

 .أعظم هو الفشل التكنولوجي

 .الدراسات العلمية المتخصصة عتناء أكثر بالبحوث واإل -

تراكم هائـل مـن   نالحظ أن كل هذه النظريات ساهمت كثيرا في إثراء الموضوع، و        

، األهم من ذلك هو تعدد التفسيرات بغض النظر عن إيـديولوجياتها أو  المعلومات القيمة جداً

يـث يختلـف   ح .أهدافها، إال أنها تبقى من الدراسات واألبحاث الخاصة بالمجتمعات الغربية

حتـى طبيعـة    الثقافي، عن المجتمعات الناميـة، و  قتصادي واإل تماما وضعها السياسي و

 .بالجانب المادي التكنولـوجي داخـل المجتمـع    ، وجتماعي عامةًًًًًًًدراساتها تهتم بالجانب اإل

جتماعية الخاصة في حـين أن المجتمعـات   وربما هذا يعود إلى طبيعة ظواهر مشكالتهم اإل

هم، بالتالي فهي تحمل ظواهر مختلفـة تحتـاج إلـى    مجتمعات النامية ذات طابع مختلف عن

ن داخلها حيث يحس بها الباحث الذي ينتمي إلى هذه الدول، كمـا يتقصـى   دراسات نابعة م

  .منبعها، ويفسر تغيراتها وعالقاتها بالمؤسسة أو المجتمع
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تتسـاوى مـع    عتمدت الباحثة على نظرية تنمية الموارد البشرية، التي تقـارب و إبالتالي 

حيـث   .ركيزة رئيسيةهتمامها بقيمة العنصر البشري كإأهدافه، من حيث  موضوع البحث و

ستثمار طاقته ومهارته، وتنميـة دافعيتـه   إيصبح أهم ما في المؤسسة من موارد، هذا إذا تم 

توعيتـه   سـتخدام التقنيـات الحديثـة، و   تدريبه إل تساعد المؤسسة على تكوينه و و .للعمل

التي تخدم بضرورة التحلي بروح المسؤولية، والثقة الكاملة بقيمة الثقافة المجتمعية الخاصة، 

تتحدى أوجه الصراعات المختلفة، كما  التقني السريع، و تعاصر التقدم العلمي و أصالته، و

 يتوقع المنافسة الشديدة، التي تنمي بدورها كفاءة مجتمعية قادرة على مواجهـة التحـديات و  

ة مـن  أداة مساعدة و وسـيل ، و تبقى التكنولوجيا رغم فعاليتها .الرهانات الدولية المستقبلية

يمكن تطبيقها علـى كـل   ، هي نظرية تتميز بالعمومية، الوسائل التي تخدم الموارد البشرية

عتبار أنها من أهـم  إعلى  ،قتصادية و الثقافيةختالف سياساتها أو مستوياتها اإلإالمجتمعات ب

  .جتماعيةالشروط التي يجب توفرها في النظرية اإل

، لتحليل لعنصر الفرد داخل مجتمع العملمجمل النظريات بالدراسة و ا أساساتوقفت 

ير الممكـن  غمن  أصبححيث ، التابعة له األساسيةالتكنولوجيا هي من العناصر  أن أكدت و

يجابيـات البراقـة المحيطـة    فرغم كل اإل. بسط العملياتأتخيل عامل من دون آلة حتى في 

 اإلنسانيةله القيم الثقافية و  بالنسبة أوال، ينتقدها من زوايا عديدة MARX أن إالبالتكنولوجيا 

قيـود مـا    إليبالنسبة له تتحول مباشرة  اإلنتاجو تطور قوى ، تتسع بالصراع بين الطبقات

ما يحدث بنظره سلسلة مـن   .غتراب في كل المستويات خاصة لدى العاملينتج الشعور باإل

و هو المجتمـع   الأ األخيرما يحقق هدفه في و، التناقضات التي تزول بالتأقلم مع المستجدات

الوظيفية و نظريـة التحـديث لتعتبـر التغيـر     و البنائية  تأتي اآلخرفي الجانب ، الشيوعي

و هي تمثل مستوى ثقافيا ، أساساالتدريجي المنظم عملية تتم بفعل عوامل علمية و تكنولوجية 

إذ جتماعي ي و اإلالتي ترسى داخل البناء الثقاف، التفكير العلمي الدقيق إلىقيميا محددا تحتكم 

دون المساس بمقومات النسـق   األخيرنية تطور هذا امكإو حاول توضيح  Parsonsتم به إه

كان التغيير بطيء فهـو يتصـف    إنحتى و . كتساب المعارف و العلومإمن خالل ، الثقافي

ذريا تغير تغييرا ج أنالنامية فعليها  أما، المجتمعات الغربية صما يخهذا  .تزان و الرشادباإل

قتصادي فـي  و النمو اإلليكن بوسعها التكيف مع المستجدات التكنولوجيا ، لكل قيمها الثقافية
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 بفكرة مجتمع اإلنجاز إلصالح مجتمع المصـنع و يـرفض   Machlilandنفس السياق يظهر 

وهو رأي يتماشى مع نظرية اإلدارة العلمية و العالقات  .لبنائي الكلياقضية التغيير  صراحة

هذه األخيرة التي يقوم عليهـا موضـوع   . تنمية الموارد البشرية على حد سواءية و اإلنسان

، التي تبنتها تماشيا مع المستجدات التكنولوجيـة ، البحث من حيث المبادئ و المفاهيم الحديثة

هذه . وكأنها تعرض قدرات الموارد البشرية مقابل اإلمكانات الميكانيكية األتوماتيكية الدقيقة

عالقة تداخل وتناغم تخدم  Parsonsو يعتبرها ، عالقة صراع MARXالتي يعتبرها العالقة 

بينما تعتبرهـا  ، عالقة آلية Taylorو يعتبرها ، بعضها البعض و تخدم البناء اإلجتماعي ككل

وهو ما نسعى إلى توضيحه في . نمو و تحدي تغيير وو نظرية الموارد البشرية عالقة تنمية 

  .هذا البحث
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III . و أثرها على المؤسسة الصناعيةالتكنولوجيا حتمية:  

  :في المجتمع الحديثالتكنولوجيا  أهمية  -1

عتبارها أجزاء عامـة  إجتماعية بحيث ال يمكن فصلها عن بعضها، بتتشابك النظم اإل

تتـداخل التـأثيرات بـين     .من الثقافة، في عالقاتها المتبادلة تؤدي إلى قيام نمط ثقافي معين

مخلفات ظـاهرة عـن    بحيث ال يمكن تفسير أو تمييز نتائج و ،واهر الناتجة عن تفاعلهاالظ

فمن أبرز التغيرات الحاصلة نتيجة التطبيقات الواسعة لوسـائل التكنولوجيـا فـي     .أخرى

توسع المدن أكثر على حساب الريف ما أدى إلـى   نتشار الصناعة، وإمجاالت مختلفة هي 

الذي ترتب عنه هو كذلك آثار  بدل النمط الريفي، و يالحضر يتماعجإلاظهور نمط الحياة 

متالك السلع التقنيـة  إتماعي للتغير التكنولوجي من حيث جإلفرعية، نذكر أبرزها، التقسيم ا

تماعي، باإلضافة إلى خروج المرأة إلى مواقع العمـل لتحتـل   جلتميز اإللعالمة كالمتطورة 

ومن  .أن التكنولوجيا سهلت لها ترتيب أمورها األسريةمكانة وظيفية ثانية في المجتمع؛ بما 

م أحدث تأثيرا عميقا في النظام األسري، وغيرها من التأثيرات التـي سـنتناول بعضـها    ث

   :يليبتفصيل فيما 

واجهت مقاومة من قبل الكثير من فئات وأفراد المجتمع،  جتماعيةالتغيرات اإل هذه -أ

عون أنفسهم ملزمين بوضـع أسـس التوافـق والـتالؤم     التكنولوجيا، وجد المشر رنتشاإب و

بهدف التقليل أو تجنب الصراعات غير أن هذا لم يحد مـن ظهـور أمـراض    جتماعي اإل

رتفاع معدالت الغياب في المؤسسات، إ ستقرار واألمن، وجتماعية كثيرة، كالشعور بعدم اإلإ

كرانزبرج ملفين و (...لكوالتمارض، والتعطل، والطالق، والسرقة، والقلق والضيق وغير ذ

                                                           )35، 1975 :وليام داقنبوث

أن المدن العظمى قد أصبحت "  Donald.J.Bougueيقول  :الكبيرةظهور المدن  -ب

  ."قتصادي للمجتمعات الصناعية وسمة من أهم سمات ثقافاتها اإل جتماعي وأساس التنظيم اإل

طمعا في ثروات الدول المتخلفة وخلط مفاهيم المعونة  :اإلستعماراتأوجه  تعدد -ج       

المعونة الحقيقية ال تكون نوعا من المساومة بسـلعة مـا،   فقتصادية والمعونة العسكرية، اإل

  .بحيث كانت من قبل بالقمح والغذاء، وأصبحت اآلن بالتكنولوجيات الحديثة
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المتطلبات التي يصوغها التغير  المهام الجديدة و م وئالتي تتال :الجديدةالمؤسسات  -د

التكنولوجي، والتأكد من أن المؤسسة تتضمن القيم التي تعتقد فيها وتحقق األغـراض التـي   

ري، وهي مسألة كيف أكثـر  تكون إلى حد كبير في إطار التحكم البش و . نعتبرها صحيحة

لشركات المتعددة الجنسيات التـي تعتبـر القـوة    من بين هذه المؤسسات نجد ا و -منها نوع

  التنافسية الخارجية للمؤسسات المحلية

أوجد حافزا أساسيا إلحداث ثورة في ميدان تكنولوجيا اإلنتاج،  :الرأسمالية قيام -هـ

كان المنتج المخترع الناشئ أعطانا الطاحونـة البخاريـة، وبـدورها أعطتنـا الرأسـمالي      

جتماعي والسياسي، ما أدى إلى تسهيل اإلنتـاج  تغيير الهيكل اإل الصناعي، الذي عمل على

  .الوفير وبالتالي تحقيق التكنولوجيا الحديثة

تنوع السلع،  اإلنتاج الكبير، وفي فير الو نتيجة للنمو المتزايد :السوقتوسع نظام  -و

جمهـور   تجاها أتوماتيا جديـدا إلرضـاء  إتخاذ السوق إبتكار أساليب جديدة وإمما أدى إلى 

تصال واإلشهار أصبحت بعـض السـلع   اإل المستهلكين وترويج السلع بشتى وسائل النقل و

ستهالك، وتحديد نوعية وكميـة  اإل تجاهات سلوك اإلنفاق وإضرورية، مما أدى إلى تغيير 

  ) 47-34 :المرجع السابق(  .الطلب

التفضيل بـين  قتصادية، هي الحساب أو أو فكرة الرشادة اإل :قتصاديإلاالحساب  -ز

قتصادية فـي كيفيـة   مختلف اإلمكانات المتاحة الذي أصبح أمرا ضروريا يدعم النظرية اإل

ختيـار وسـائل اإلنتـاج    إتخاذ القرارات المتعلقة بإنتاج أكبر قدر من الربح وأقل خسارة بإ

قتصادي جزء رئيسي مـن  المناسبة والكفاءة الفنية لعناصر اإلنتاج وبذلك أصبح الحساب اإل

  ).18 ،1972 :الببالويحازم (اة المجتمع حي

جتماعي أصبحت قوة تاريخية عظمى، بسيادة الوعي اإل :زدهارهاإ وقيام العلوم  -ح       

في مناخ علمي، ونظام دافع متزايد يوجهنا نحو مجتمع يتميز بدرجة كبيـرة مـن التنظـيم    

عة المعرفة يضم رجال وساهمت التكنولوجيا في نشأة قطاع جديد وهو قطاع صنا .والسيطرة

وغيـرهم  .. .المستشارينلعلماء والباحثين الفنيين، مبرمجي الكمبيوتر ااألعمال والمقاولين و

من أصحاب المهن التي تعتمد على التفكير، وأصبح معمل األبحاث والمخابر العلمية بصورة 
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ـ   ن الزبـائن  متزايدة عمال منفصال يقوم بالعمل البحثي على أساس التعاقد لحساب العديـد م

كما أثر المناخ  ."مدير تكنولوجي"الصناعيين، ومن ثم فإن كل زبون قد يكون في حاجة إلى 

نعدام الجـو  العلمي والتكنولوجي بصورة واضحة على هجرة األدمغة من الدول المتخلفة ال

ملفين و وليـام   كرانزبرج(.  إشباع الرغبات والشغف العالمي المناسب أو المساند للبحث و

  ) 36-35، 1975 :قنبوثدار

على سبيل المثال ال الحصر، الديموقراطيـة   :عالمية )ثقيلة(جديدة نتشار مفاهيم إ -ط

قرية التي نتجت عن تقنياتنا المبنية بإنني أوضحت الميزات الع" :Lwis Mamfordيقول فيها 

نقطـة   على أساس علمي ال يمكن المحافظة عليها، إال إذا رجعنا إلى قطع النظام كله عنـد 

التدخالت واألهداف البشرية، ألغـراض تختلـف كليـة عـن      تسمح بالتبادالت البشرية، و

أغراض النظام نفسه، ولو أن الديموقراطية لم تكن قائمة في المرحلة الحاسمة الحالية لكـان  

ملفين و وليـام   كرانزبرج. ("لزاما علينا أن نخترعها لكي ننقذ روح اإلنسان، ونجني ثمارها

كما نجـد  ، يعبر عن رئي من اآلراء ولكن يبقى هذا المفهوم نسبي) 53 ،1975: ثدارقنبو

ومفهوم العلمنة التي تشير  .إال المتخصصين مثل البيروقراطية مفاهيم أخرى ال يفهم معناها

 وإلى التوسع المستمر والسريع للمعرفة العلمية بفروعها وتطبيقاتها التقنية في إنتاج السـلع  

  .الخدمات

وهي علم التحكم اآللي في األحداث وإمكانية التنبـؤ لهـا    Cybernetics: السيبرنطيقا مفهوم

وهـو علـم   : أو السوسيوسـيبرنطيقا  Aoutomationألتمتة الوهي في الحقيقة أساس نظري 

أب السيبرنطيقا الذي حاول نقلها إلـى   Norbert Wienالتحكم في السلوك اإلنساني، ويعتبر 

حكم في سلوك صنعناها، يمكن أن تت" إذا أمكننا التحكم في سلوك آلة ": دراسة اإلنسان ويقول

  )59-53 ،2002 :عصارخير اهللا ( ".    إنسان ما 

 Intranetوالمفاهيم التي صاحبت تقدم التكنولوجيا كثيرة ال يمكن حصرها مثـل األنترنـات   

لـي، العولمـة،   العمل عن بعد اإلنسان اآل Teleworkingوهي شبكات المعلومات الداخلية، 

  ...التنافسية رأس المال البشري أو المورد البشري
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تعددت التسميات والقالب واحد، فهنـاك مـن    :قتصاديا وسياسياإنقسام العالم إ -يـ 

المتفق عليـه  "... الغرب، العالم الثالث"، "المتقدم، المتخلف أو النامي"، "شمال، جنوب"يسميه 

ل من بينها التطورات التكنولوجية التي زادت الهـوة  ح نتيجة لعدة عوامضأن هناك تخلف وا

  .توسعا

قتصادية في الفكر العالمي، والتي تتمثل في تحريـر  اإل جتماعية ووفرضت قضية التنمية اإل

قتصاديا وعلى إ ستغالل والتخلف، بعد سيادة سياسة التكتالت الدولية إقليميا والشعوب من اإل

ـ  تستهدف التنمي" دجارتين إحد تعبير  واإلصـالح   ية تحقيق التكامل بين اإلصـالح التنظيم

جميـع  ، أصبحت التكنولوجيا في هذا العصر تنتمي إلي كل الدوائر المجتمعية. "التكنولوجي

فهي مـن العناصـر الحيويـة    ، في كل وقت و مكان...اإلنتاجية، أنواع المؤسسات األسرية

   .تغيير السريعاألساسية التي تساعد على تنمية القدرات البشرية على ال

  :في المؤسسة ر السلوك التنظيمييتغي التكنولوجيا و -2

تعددت األسئلة حول التنمية التكنولوجية، وكيف أنها تحدد طبيعة وبنـاء المؤسسـة،   

هل هناك إلزام تكنولوجي يتطلب أن  والفكر اإلنساني والتصرفات البشرية داخل المؤسسة؟ و

ها في حدود خطوط معينـة؟ هـل مـن    ؤف أعضاتبنى المؤسسة بطرق محددة، وأن يتصر

جتماعي في تحديد مسار قتصادية، والبناء اإلالممكن أن تساعد القيم اإلنسانية والمؤسسات اإل

هذه األسئلة وأخرى تعني بمنطلـق عقالنـي يـؤمن    . لتفاف حولها ؟التكنولوجيا بدال من اإل

ستمرارية والمحافظة ويا لتأكيد اإلستخدام التكنولوجيا، وتكون مطلبا حيبالحتمية المصيرية إل

  .على مستوى اإلنتاج في المؤسسة

القيمـي الثقـافي    لوجيا في ضوء عالقتها بمحتوى النسقد أن تناول موضوع التكنوبي

 في غاية الصعوبة، ألنه يستدعي تفسير السلوك التنظيمي، الفردي و ألعضاء المؤسسة، أمراً

ذي يحدثه التغيير التنظيمي على سلوك الفرد وجماعة الجماعي المتداخل من جهة، والتأثير ال

العمل، سواء كان تغيير هذا السلوك مطلوبا في مراجعة المهام والعمليات الالزمة لتحقيـق  

  .العمل، أو في الهيكل التنظيمي، أو في إستراتيجيات العمل
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 فـي الخبراء  التغيير التنظيمي المخطط، الذي يقوم على جهود مستمر من طرفألن 

التحكم والتنبؤ في  هدف إلى تفسير وو ي التنظيمي، الذي يهتم بتنمية مهارات األفراد، السلوك

هتمام عتبار أن التكنولوجيا والمعارف الجديدة، هي أهم العوامل التي أثارت اإلإ، بمسلوكياته

حيث زاد إدراك المؤسسات بأن التكنولوجيا الحديثـة تسـمح لهـا بتعـديل      .بإعادة الهندسة

الوقـت، التكلفـة،   : هري للعمليات التنظيمية، لتحقيق تحسينات أساسية في عوامل مثـل جو

بمعنى أن العمل يعدل ليناسب القدرات التكنولوجيـة بـدال مـن جعـل     ، ...الجودة، الخدمة

  .التكنولوجيا هي التي تتناسب مع الوظائف الحالية

يطة في عملية مـا،  كما تهدف إعادة الهندسة إلى تحقيق تخفيض عدد الخطوات الوس

لجعلها أكثر كفاءة، بتخفيض متطلبات العمالة، والتخلص من العملة الزائدة، وتخفيض نسب 

تعمل على تقوية وتضافر الجهود بين األعضـاء   و. األخطاء، وإسراع إنتاج المنتوج النهائي

خفض فرص مما يالقائمين بالعمل في وقت واحد، بدال من العمل المتتابع في العملية الواحدة 

  )14-11، 1999 :حسن ويةار( .سوء الفهم الصراع و

في المقابل نجد أن السلوك التنظيمي الذي يتأثر بقيم اإلدارة والثقافة التنظيمية يسـعى إلـى   

 تعديل المعايير الثقافية، واألدوار، من خالل دراسة شخصية األفراد في مجـال العمـل، و  

المناسب، ودراسة السلوك الجماعي في المؤسسة التي  ختيار الشخصية المناسبة للقيام بالعملإ

  .تكونها المؤسسة لتسهيل إنجاز المهام وتحقيق األهداف

وندرج منها ثالث خصائص كنمـاذج يقـاس    :أهمية دراسة الشخصية في مجال العمل -أ

  :عليها الشخصيات المختلفة

د هذه الخاصية وتعتم :السيطرة على نواتج سـلوكه  عتقاد الفرد بالتحكم وإمدى  -1

فيعتقد البعض أنهم يستطيعون السيطرة علـى مـا    .على طريقة تفسير الفرد عما يحدث له

 .Internalsيحدث لهم ألنهم لديهم سيطرة داخلية على نواتج سلوكهم، ويسـمون الـداخليين   

ويعتقد آخرون بسيطرة األحداث الخارجية أو الحظ أو الصدفة علـى نـواتج سـلوكهم، وال    

  .Externalsاألحداث المترتبة عنها ويسمون الخارجيين  عالقة بين سلوكهم و يرون أية
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سم الكاتـب  إوترتبط بالنزعة إلى السيطرة، وقد أخذ هذا المسمى من  :المكيافيلية -2

الذي كتب في القرن السادس عشر عن المناورات في " نيكوال مكيافيلي " الفيلسوف السياسي 

لميكيافيلي إلى أن يكون مجادل ولديه القدرة علـى اإلقنـاع   يميل الشخص ا  .مجال السياسة

والتأثير على اآلخرين، ويؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة، ويكون مسـتعدا لعمـل أي شـيء    

  .أو غير شرعي لتحقيق مصلحته يشرع

يختلف األفراد في مدى رغبتهم لتحمل المخـاطر، ويتميـز    :درجة تحمل الخطر -3

سـتخدام  إتخاذ القـرارات، ب إبدرجة عالية من المخاطر، بسرعتهم في األفراد الذين يتمتعون 

أن هذه الميزة تصلح لبعض  " Taylor et Donnetteيقول. ختياراتهمإمعلومات أقل في عمل 

تخاذ القرارات، والعكس بالنسبة للمهـام التـي   إاألعمال التي تتطلب سرعة وجرأة وثقة في 

  )44-46، 1999: حسن ويةار(  .تتطلب الدقة والصبر

جتماعيـة و  تتوفر فيه بعض الشروط كالبنية الجسدية و الحالـة اإل  أنفالشخص بعد 

التي تشكلت من ، يتزن في عمله بالتحكم في معتقداته الداخلية أنيحاول ، قتصادية الصحيةاإل

التحكم و السـيطرة علـى نـواتج     إلىتوصل  فإذا. الخارجية عبر مراحل حياته المكتسبات

من فئة و االنضباط و يصبح  أكثربالتعلم ، يتميز أنيمكنه ، التأثيرديه القدرة على و ل، سلوكه

  .في اتخاذ القرارات الجرأةذوي الصبر و الدقة و بتالي الثقة العالية و 

خاصة فـي  ، في المؤسسات إنجازه إلىوهو ما يسعى المختصين في تنمية الموارد البشرية 

و لكي نحصل على هذه الفئة المتميزة يسـتلزم  . الحديثة تعامله مع المستحدثات التكنولوجيا

  .دراسة و تقويم بعض السلوكات التي تكون الشخصية

 :وتتكون الشخصية من ثالث عناصر أساسية تؤثر في مجال العمل وهي كالتالي •

وتتمثل في شعور الفرد بأهمية الشيء بالنسبة له، وتأثير الحالة النفسـية   :اإلدراك -أ

 حدإلى فرد، وباتجاهاته، وحتى مفهوم الذات أي إذا كان مفهوم ذاتي إيجابي يميل المزاجية لل

أو ذاتي سلبي يدرك األمور بطريقة غير منفصلة وقد يحدث نـوع مـن    .اإليجابية والتفاؤل

التفاعل التدريجي المميز بين المواقف المعينة وبين الفرد والشيء المدرك ما يعني إمكانيـة  

  .الشيء في مواقف مختلفة بطريقة مختلفة إدراك الفرد لنفس
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ير النسبي الدائم في السلوك الحالي المحتمل والذي ينتج يوهي عملية التغ :التعلم -ب

وتوضع نظرية التدعيم في المؤسسة التي  .من الخبرة والممارسة المباشرة أو غير المباشرة

حتمـال  إرة يكون أكبر مـن  حتمال تكرار السلوك الذي يسبب نتائج ساإأن :" قال بها سكينز

تكرار السلوك الذي يسبب نتائج غير سارة، وهذا يعود لوعي األفراد باالختيارات السـلوكية  

  .مرغوبةالالمختلفة والتي يختار من بينها ذلك السلوك الذي يحقق له النواتج 

مدى نجاح المؤسسة وفعاليتها على مدى دافعية حماس أفرادها  يتوقف :الدافعية -جـ

مل، فهي مجموعة القوى الكامنة داخل الفرد والتي توجه وتدفع الفرد للتصرف بطريقـة  للع

راويـة  ( .)البيئة Xالقدرات  Xالرغبة  – الدافعية(= ، كما يقاس األداء وفقا لمصلحة معينة

  )153-151 ،1999: حسن

 :السلوك الجماعي في المؤسسة -ب

ل فرد تفاديـا ألي غمـوض أو   تكون المؤسسة جماعة العمل الرسمية، وتحدد دور ك

  .سن القوانين والمعايير التي تنظم شؤونهم الفردية والجماعيةبصراع، 

تساق والقدرة على تنبـؤ السـلوك،   جتماعية وثقافية تتصف باإلإتحمل جماعة العمل معايير 

كما ينمـي أعضـاء الجماعـة     .نقطاعإوتسمح بالقيام باألعمال اليومية دون أي تعطيل أو 

القيم الخاصة بهم وبالمؤسسة، والتي تؤثر بصفة مباشـرة علـى    م وفقا للمعتقدات وتجاهاتهإ

تجاهات المشتركة أساس تكوين القيم المعايير الخاصـة بجماعـة   سلوكاتهم، وتصبح هذه اإل

  .العمل، ويتم اإلذعان إليها والتمسك بها وتطبيقها في سلوكاتهم

جتماعي للمؤسسات والتنظيمـات  اإل قتصادي و، بالمعهد اإلhenri savallفي هذا اإلطار قام 

ISEOR  قتصادي، يبحث فـي  جتماعي اإل، بدراسة الفرضية األساسية للتحليل اإل1976سنة

جتمـاعي  قتصادية المتطابقة، فهـذا المنحـى اإل  اإل جتماعية وزيادة تقاطع بين األهداف اإل

 تجاهـات و اإل فتراض أن ظروف الحياة في العمل تخلـق بعـض  إقتصادي يقوم على واإل

السلوكات الفردية والجماعية لدى العمال ويؤكد على وجود توازن ما بين النسق المـزدوج  

  .يئلساومستوى التشغيل  ]السلوكيات -البنى[

  : تعتبر هذه النظرية أن المؤسسة هي مجموعة معقد تشمل خمسة أصناف من البنى
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وهذه تدخل في تفاعل مع خمسة ". لذهنية غرافية واوالفيزيقية، التكنولوجية، التنظيمية والديم"

الفردية والجماعية لنشاط ما، قطاعية، الجماعات المتشابهة، " أصناف من السلوكات اإلنسانية 

  ). Henris Savall: 1981، 20-13( ."وكل المجموعة اإلنسانية للمؤسسة

الدوافع إلى السلوكات هو الذي يخلق الحركة والنشاط و هذا التفاعل الدائم بين البنى و

التغيير والتطوير في العمليات اإلدارية واإلنتاجية، بما يتناسب والمستجدات التقنية الحاصـلة  

في المؤسسة، وبالتالي تغيير القيم الثقافية للمورد البشري التي تتجسد في السلوكات اليوميـة  

لة وإدارة الجودة في العمل التنظيمي، من أجل التحكم في عمليات إعادة الهندسة وإعادة الهيك

  . اإستمراريتهالتي تتطلبها المؤسسة لضمان بقائها و

ومن بين هذه التغيرات والتحوالت العميقة التي تحدثها المؤسسة نتيجـة للتطـورات   

  :التقنية والثقافية التأهيلية على مستوى هيكل المؤسسة وعملياتها اإلنتاجية هي كالتالي

  :دت تظم ثالث بنى هيسة إذ غالبنية الوظيفية في المؤس تغيير -1

  .تخاذ القراراتإأو مجموعة  :اإلدارة العامة -1-1

الخبـراء والمهندسـين    بما في ذلـك البيضاء  للياقاتافئة  وهي :البنية التقنية -1-2

والمشرفين ذوي الخبرة الكبيرة في الشؤون التقنية والتسيير والمالية والمحاسـبة والتنظـيم   

  .تخاذ القراراتإي عملية والتي تشارك بالضرورة ف

  .األوامر العمال على خطوط اإلنتاج أو المنفذين للتعليمات  :البنية الصفر -1-3

إعادة تصميم الوظائف وإثرائها بضم عدة وظائف في عملية واحدة وإعطاء الفرد سيطرة  -2

ـ  أكبر، بحذف المراجعة و مـع التوزيـع الجديـد للعمـل      االفحص غير الضروري، تالئم

  .خالت التقنية المساعدة في التحكم في العمليات الثانوية والروتينيةوالمد

تطور الجانب اإلداري التنظيمي، الذي يهتم بالمورد البشري ويعتني بتنميـة مهاراتـه    -3

  .التقدم التقني ةوتيره ومواهبه اإلبداعية تماشيا مع وزيادة معارف

وجيات الجديدة لتحقيق الفوائد الرئيسية ستفادة من التكنولعمقت اإلدارة المعاصرة من اإل -4

اإلنتاجية العالمية والجودة األفضل والتكلفة األقل، والقـدرة علـى   : والتي يمكن حصرها في
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ستجابة األسرع لتقلبات السوق والوصول األسرع للعمالء، والتواصـل  التنويع والتحديث، اإل

  )     25 ،2001 :السلميعلي .   (اإليجابي مع الموردين

ساهمت برامج الكمبيوتر وشبكات المعلومات واألنترنات، وهندسة تشـغيل الحسـابات    -5

الجديدة، التي تسمح بإمكانيات هائلة في السعة والذاكرة والسرعة على تناقص أعداد العملين 

  .رتفاع اإلنتاجيةإالالزمين لإلنتاج رغم زيادة الكميات المنتجة بفعل 

ستفادة ستقبال التكنولوجيات الجديدة واإلالظروف لإللتهيئة  أساليب علمية متعددة ستخدامإ -6

منها إلى أقصى درجة، ما وجه المؤسسة إلى إعادة النظر في مواصفات أعضائها وقدراتهم 

  .المهنية والفنية والسلوكية المناسبة لمتطلبات العصر

ـ إتوجهت إدارة المؤسسات إثر الثورة التكنولوجية إلى  -7 دة تراعـي  ستحداث أساليب جدي

، والتوسع في أساليب العمل في بعد  Intranetستخدام شبكات المعلومات الداخليةإالتوسع في 

Teleworking   والتوسع في إسناد األعمال إلى الغير من أجل تخفيض أحجام العمالة وتوفير

                         )522  ،1998 : دروكربترف (. الجهد، بالتركيز على األعمال ذات القيمة المضافة العالية

توضيح إستراتيجيات المؤسسة، ونوع العمل الذي تقوم به بدقـة، وتعريـف عمالئهـا،     -8

والتوسع في الترابط مع الموردين بإدماج نظم اإلنتاج مع بـرامج التوريـد للـتخلص مـن     

وتسعى . الراهن ستثمار تكنولوجيا المعلومات في تطبيق نظم اإلنتاج في الوقتإ المخزون، و

نافسة الخارجية والداخلية إلى نظـام اإلنتـاج الضـعيف الـذي     مإلى جانب ذلك في إطار ال

اآلالت الحديثـة لتحقيـق    ستحدثته شركة تويوتا اليابانية بجمعها بين كفاءة فرق العمـل و إ

، 2001 :السلميعلى . (إنتاجية أعلى، مع وضع حساب لتفادي مقاومة األفراد لهذه التغيرات

42    (  

جديدة، تتطلب توفير مهندس متخصص وقيمة  تكنة وإدخال تقنيااإن عملية تغيير الم

ستقبال هذه التكنولوجيات من حيـث تنميـة   قتنائها وتتم العملية، ولكن تهيئة البيئة إلنقدية إل

السلوكات المتأصلة في عدد كبير من أعضاء المؤسسة،  تغيير العادات و الموارد البشرية و

عتبار كل المتغيرات الرئيسية والثانويـة  إستراتيجية علمية، تأخذ بعين اإل يتطلب مجهودات

أضحت هذه العملية من أعقد األمـور التـي   بحيث  .الداخلة في خصوصية الفرد والجماعة
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تعالج في المؤسسات، كما استدعت اهتمام الباحثين والمنظرين التي قدمت لنا بعض التعليالت 

  :والتفسيرات من بينها

عتراف بالفضل، كما يستلزم مـنح  العمل على تغيير العادات والسلوك يتطلب اإلإن " 

ففي اللحظة التي يتحققون فيها من ... فهو وعظ وإرشاد ذلك كل شيء فيما عدى المكافآت، و

  .ويترسخ فيهم مع مرور الوقت" أن الهيئة تقوم بمكافآتهم عن السلوك السوي، فسوف يقبلونه 

روكر مدى صعوبة تغيير ثقافة الفرد وعاداته المتأصلة في هذا المثال كما يوضح لنا بيترف د

عتراض علـى ألمانيـا   رض أشد اإلتعيان كونراد أديناور في العشرينات ك" الواقعي فيقول 

بسبب قيمها البرجوازية وجشعها وماديتهـا وعبوديتهـا للمـال     Weimar Germanyقايمر 

بعد الحرب العالمية الثانية، بذل قصـارى جهـده   واألعمال وعندما أصبح مستشارا أللمانيا 

نتقده إوعندما  .متعمدا ألن يعيد برجوازية ما قبل عهد هتلر التي كان يكن لها كراهية مريرة

إن ألمانيا قبل هتلر وبغض النظر عن نقائصها، هي الثقافة الوحيـدة التـي   : التقدميون أجاب

يس لنا من خيار إال أن تستخدمها فـي بنـاء   يعرفها األلمان الذين مازالوا يؤدون دورهم، ول

  )294-297 ،1998 :روكردبيترف  ( . "ألمانيا فيما بعد هتلر الجديدة 

  : وهذا المثال يحمل في طياته أبعاد كثيرة، من بينها

صالبة الثقافة من حيث رسوخ مقوماتها في أذهان أفراد المجتمع األلماني، وصعوبة  •

  .اتهمإدخال بدائل أو تغيير بعض عاد

كيف أن الثقافة األلمانية التي تشوبها كل تلك النقـائص والقـيم غيـر المرغوبـة      و •

ستطاعت أن تقوي شوكتها بعد الحرب، ماذا لو نقارب ونضع في نفـس الصـورة   إ

 .جتماعيةالواقع الثقافي لقيمنا اإل

فـي   إذا أردنا تغيير العادات فال يمكن تغيير الثقافة التي تحوي أنماط وتيارات تؤثر •

 .تكوين وعي الفرد الوجودي

تجديد  أوخاصة بعد أي تعديل ، دائم بالسلوكات الجماعية و الفردية لتبقى المؤسسة تهتم بشك

وعي  بال أحياناالمعدات التكنولوجية التي تغير بطريقة غير مباشرة و  أوفي بعض الماكنات 

 مسـألة صح التعبيـر   إنة و تغيير الثقافة المكتسب مسألةلكن . في سلوكات الموارد البشرية
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مـن   تحدد فـي كثيـر  ، تغيير القناعات المجتمعية الثقافية المجسمة في شكل سلوكات يومية

على الثقافة لذلك يتوقف نجاح المؤسسة  .الخاصة بالمؤسسة اإلنتاجيةفائض القيمة و  األحيان

  .يالتي تنتج تلك الفائدة من عملية التغيير التكنولوج، الفردية و الجماعية

  

  

  :يرات التقنية والثقافية في المؤسسةياآلثار المترتبة عن التغ* 

ستخدام التكنولوجيا، بوصفها قد تؤدي إلى فساد القيم وينـادون بالتصـدي   إن المعارضين إل

للتكنولوجيا، إنما يعيدون إلى الذاكرة المعارضين الذين ظهروا إبان الثورة الصـناعية فـي   

جتماعية المصاحبة، وأن زيـادة  ت، للتخلص من المشكالت اإلا وطالبو بتخريب اآلاللترإنج

التكنولوجيا تكون بالضرورة على حساب األطر القيميـة، وتخلـق صـدام بـين المعـايير      

  )200-201، 2002 :خاطرأحمد مصطفى (. والنظريات العلمية

يميـة،  ر القختراعات التقنية والتجديد يتم من خالل الغزو العلمي لبناء المعاييفي حين أن اإل

سـيره، فمرونـة   تببذل الجهد الفكري والعلمي الرشـيد فـي    و .ويقويها إذا تم التكيف معه

التكنولوجيا تعني أن تأثيرها يتوقف إلى حد كبير على قيم اإلدارة والثقافة التنظيميـة التـي   

سوف وإال . عتبار والتقدير، وأن التبدل التقني يتطلب كشرط مسبق التقبل الثقافيتحضى باإل

تعاني المؤسسة من الصدمة الثقافية التي تحدث نتيجة التغيرات المفاجئة في أنسـاق القـيم   

ستبدالها بأنساق قيم مرنة جديدة، فتعكس بذلك مجموعة من التغيـرات والمشـاكل   إالسائدة و

  :التي تؤثر مباشرة في المؤسسة وأعضائها وتتمثل في التالي

  :إلى فئتين ةنافسمجيا المعلومات والأعضاء المؤسسة بفعل التكنولو مإنقسا -1

مـن عوائـدها    ندييالمسـتف  فئة التقنيين المسيطرين على التكنولوجيات الجديدة و *

  .الهائلة

عمى يحدث  ةلتعليمات الفئة األولى دون فهم أدنى فكر المنفذةوفئة العمال البسطاء  *

راع الخفي، أو غتراب، يحدث نوعا من الصوهو ما أسماه ماركس باإل .في العمليات

  .المطلوب يلتحاق بالفئة األولى وهو التفكير اإليجابنتقال واإلمحاولة اإل



و أثرها على المؤسسة التكنولوجيا حتمية       الفصل الثالث
 ةالصناعي

 56

تجاه المتزايد إلى تخفيض القوى العاملة تقلص فرص العمل للموارد البشرية واإل -2

  .رتفاع نسبة البطالةإ دفي منظمات اإلنتاج خاصة ما يزي

لتغير من قبل األفراد ا ضد ةمتيازات، حيث تظهر المقاومالميل للمحافظة على اإل -3

أن العمال قاموا بتحطـيم اآلالت   «:الذين يخشون زوال مصالحهم، يقول فوستر

الصناعية حيثما أخذت اآللة البخارية تأخذ محل اآلالت اليدويـة،   ةفي بداية الثور

 .»لهذا قاوم العمال عملية التحديث الصناعي خوفا على مناصب عملهم

تعطيل : ية لعمليات التجديد المادي والمعنوي بوجه عام، مثالمقاومة الثقافة التقليد -4

 )92-98 ،1987 :الدقسمحمد متولي (  ...تهميشه دور المرأة في المجتمع و

رتفاع تكلفة المخترعات التكنولوجية يحول دون تحقيق التنمية والتغير ألن توفر إ -5

قتنائهـا لكـن   إجتماعي بأهمية المنتوجات وضرورة الرغبة ال تكفي، فالوعي اإل

تختلـق  القدرة المالية تمنع تحقيق ذلك، يحدث نوعا آخر من الصـدمات التـي   

  )223 :المرجعنفس (.بدورها ظواهر سلبية عميقة

ختزل كل شيء مما في ذلك أهدافنا وغاياتنا إلـى  إأن النظام " ويعلق إيلول بقوله  -6

تحـت وفـاض    واألشياء التي في الطبيعة وفي طبيعة اإلنسان تندرج... وسائل

وهو بكلمته هـذه يختصـر كـل    " ستغالل الصارم الذي ال يلين ستثمار أو اإلاإل

 .التي أحدثتها التكنولوجيـا وتأثيراتهـا الجانبيـة   التعبيرات التي تبين التوترات 

)                                                             39 ،1995 :نبوثڤملفين و وليام د برجزكران(

ألنـه مـن الناحيـة    ، و ما أدرجناه من آثار التكنولوجيا على المؤسسـة ال يكفـي    

تسـتحق   ألنهايتسع المقام لذكرها  ال انه الإ، السوسيولوجية هناك الظواهر الظاهرة و الخفية

فـي   أهميتهـا  إظهارلذلك حددنا بعض منها محاولين . التحليل و التفسير عند ذكر أي منها

مـن   أصـبحت قتصادية التـي  محلية و فهم بعض التغييرات القيمية الثقافية و اإلالمؤسسة ال

  .التحديات البارزة للموارد البشرية

  

  



و أثرها على المؤسسة التكنولوجيا حتمية       الفصل الثالث
 ةالصناعي

 57

  

  

  

  

  :نولوجيا على المؤسسة الجزائريةكأثار الت -3

أحست بضرورة القيام بعـدة  ، قتصادي الذي تحتله دول العالم النامينظرا للموقع اإل

هذه األخيرة التـي  ، تحرك في مسار يبعدها عن التبعيةالقال أو نتستراتيجيات تسمح لها باإلإ

ومن بين الخطـط التنمويـة التـي    . ذه الدولتسهم بدورها في تعطيل حركة التقدم الفعلية له

وهو مـا  ، عليها هي سياسة التصنيع الواسعة التي جعلت للعالم التكنولوجي األولوية تإعتمد

  .رسميةقرارات  شكل تجسد في

  :دة التصنيع في الجزائرإرا -3-1

يفسر تأخر االقتصاد الجزائري في إنتاج التكنولوجيا إلى الفترة االستعمارية بالدرجـة  

األولى، حيث لم تسمح فرنسا إال بعد الحرب العالمية األولى بأن تكون للبلد سياسة تعليميـة  

المعالجة األوليـة  واسعة، مع التدريب المهني الموجه نحو البناء واألشغال العمومية أو نحو 

ـ    . للمعادن الوضـع   بكما أن أي شيء من قبيل صناعة السـلع الرأسـمالية كـان ال يناس

فما كان للسلطات الجزائرية بعد االستقالل إال أن تضع إسـتراتيجية للتنميـة   . االستعماري

  :الشاملة ترجمت في عدة قرارات وبرامج أهمها

، فركز على الخطوط 1962ة رسمية لسنة يعتبر أول وثيق الذي :برنامج طرابلس 1-)3-1(

ستقالل الوطني بتأميم كل المؤسسـات التـي   العريضة التي تتعلق أساسا بالمحافظة على اإل

شتراكي كنظام خـاص تسـير عليـه كـل     تجاه اإلكانت تابعة للمصالح األجنبية وإتباع اإل

  ) 21  ،1991 :هني أحمد(جتماعية   قتصادية واإلسسات اإلالمؤ

حتياجات الصناعة والزراعة الحديثة، دون إهمال عمليـة  إنامج طرابلس إلى تلبية ويهدف بر

تطوير الكفاءات والمهارات الفنية التي يحتاجها كل من القطاعيين، وركز أيضا على تـدخل  
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قتصادي بما يخدم مصلحة المجتمع ويتمحور هذا التدخل بشكل أساسي الدول لتوجيه النمو اإل

  ) 44-33 ،1962 :ميثاق طرابلس(لوسائل اإلنتاج  على الملكية الجماعية

عتمدتها الجزائر لدعم مسارها الصناعي، بإتباع إهو ثاني وثيقة : ميثاق الجزائر -2-)3-1(

  :شتراكي علىالنهج اإل

عتمـاد علـى   إقامة مجتمع صناعي كقاعدة لبناء صناعة ثقيلـة بـالجزائر، واإل   -أ

  .التكنولوجيا الحديثة

ستهالك المحلي الذي يسمح بتخفيض الواردات، ورفع الصادرات توفير مواد اإل -ب

 .لهذه الموارد طبقا لما تسمح به الربحية العامة للمؤسسة

  .) 47-1946 :ميثاق الجزائر( .  خلق مناصب شغل جديدة -ج

إحـدى فقراتـه بإرسـاء قواعـد      في جاءوحسب ما  :1976الميثاق الوطني  -3-)3-1(

تمكن إقامة صناعات جديدة، يسمح توسيعها بخلق ديناميكية تنموية  للصناعات األساسية، التي

   )245، 1976 :الميثاق الوطني( .قتصاد بصفة عامةفي اإل

إقامـة   ستلزمتإكانت البرامج والمواثيق القانونية تتبعها تنفيذ مشاريع قاعدية  من ثم

سـتقالل،  أنشئت بعد اإل فأغلبيتها قد. كاديمي وقطاع اإلنتاجي الصناعيااألهياكل قطاع البحث

ثني عشر إعند نهاية الثمانينات بلغ عدد مراكز البحث التابعة للديوان الوطني للبحث العلمي 

تشـمل العلـوم    .مركزا وطنيا وسبعة وعشرون مركزا آخر للبحث على المستوى الوطني

الطبيعية، والعلوم الدقيقة، واإلنسانية، كما يسجل عليها أنها هياكل للتدريس أكثر منها للبحث، 

  .والبحث يجري بدون انتظام، وأحيانا بدون توفر أدنى الشروط

هتمت الجزائر بإنشاء نسيج للصناعة في ربوع وطنها مركـزة  إأما هياكل قطاع الصناعة، ف

عتمادهـا  إقتصاد الوطني، لتشييد قواعد صناعية متينة بلتعميق بناء اإل على الصناعة الثقيلة

  ) 155-1986 :الميثاق الوطني(   .على التكنولوجيا المتطورة

  :السياسة الوطنية للتكوين والبحث العلمي* 

تصال تتشكل وظائفه من كليات تحول إإن التكوين المهني بالدرجة األولى هو عملية 

جتماعي الذي يهـدف  جتماعية أخرى مثل العمل اإلإتوازى مع عمليات سلوكات األفراد، وت
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ـ  ولين ؤإلى تغيير سلوكات األفراد على مستوى الحياة اليومية في نفس السياق يؤكد أحد المس

التدريب هو العامل البشري في التنمية، وأن معظم البرامج "في منظمة العمل الدولية على أن 

دون هذا من ث ال تتضمن حتى مجرد فصل واحد عن التدريب، وقتصادية لدول العالم الثالاإل

ليتغلب على المشاكل المخيفـة للبطالـة    الناميم لل البشري ال توجد فرصة كبيرة للعاامالع

  ) 117 ،1999 ،2ع :سالطنيةبلقاسم (  ."والعملة غير الكاملة والفقر والجوع والمرض

جزائـر المسـتقلة إلـى سـنوات     يرجع تاريخ ميالد سياسة التعليم والتكوين فـي ال 

ولقـد   .1971السبعينات، إذ عندئذ أنشئت أول وزارة جزائرية للتعليم العالي والبحث العلمي 

 نعقاد الندوة العالمية األولى لألمـم المتحـدة والخاصـة بتطبيـق العلـم و     إتناسب ذلك مع 

ية إلى هذه الندوة، آنذاك التكنولوجيا للتنمية، في الوثيقة الرسمية التي قدمتها الحكومة الجزائر

حتـى تلبـي    .ستثمارية في حد ذاتهاإعتبارها عملية إبرزت معالم سياسة التعليم والتكوين ب

حتياجات المؤسسات الوطنية بمختلف أنواعها ومستوياتها، بإرسائها قوانين ديمقراطية التعليم إ

الميثاق (.لمعاهد العلياوتعميمه، هادفة إلى تقليص نسبة األمية، ورفع من خرجي الجامعات وا

  )    155، 1986 :الوطني

غم الجهود المبذولة من طرف الدولة إال أنها أصبحت تعاني من مشكالت أعمق كانخفاض ر

  .ستيعاب الطلب على التشغيلإالمستوى العام للتعليم، وعدم قدرة سوق العمل من 

يقي مـع كثيـر مـن    هتمت الجزائر بإقامة مراكز ووحدات البحث األساسي وخاصة التطبإ

تجهيزاتها وإطاراتها، والعمل على تكوين عالي المستوى في الخارج في مختلف التخصصات 

عتنت أكثر ببرامج الرسكلة الهادفة إلى تنمية شعور العامـل بقيمـة العمـل    إالحديثة، كما 

عن طريق تدريبه وتكوينه وتعد من السياسات المتخذة ضـمن المخطـط    اوتحسين مستواه

  : والرباعيين الثالثي

ستقبال، تلبية الطلب المتزايد علـى  حاولت بالخصوص توسيع المؤسسات وهياكل اإل -

  .التكوين

 .قتصاديإعادة تكييف بعض التخصصات حتى تتماشى مع الواقع اإل -

 .تخصصات جديدة إضافة فروع و -
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ة قتصادي وعالم الشغل أما مرحلتنظيم العالقة بين هياكل التكوين المهني والقطاع اإل -

السبعينات التي ظهرت فيها الهياكل واإلطارات البيداغوجية العليا كالتقنيين والتقنيـين  

 . الثمانينات لمرحلة اًديمهت. السامين والمهندسين

 تم تطوير نمطين للتكوين المهني وهما التكوين عن بعد، باإلضافة إلى النمط التقليدي -

رتفع إ .زء من التسربات المدرسيةستيعاب جإساهم في تكوين العمال، والسماح بالذي 

 6000بعد أن كـان حـوالي    ،1984متكونا  76859بذلك عدد الشباب المتكون إلى 

 250حينها ليتجـاوز   110ستقالل، كما تزايد عدد التخصصات من متكون ما بعد اإل

 .)115- 1999،133 ،2ع :سالطنيةبلقاسم ( ،تخصصا

 األخيـرة و عملت هذه ، لكفاءات المجتمعيةمن ثم ساهمت السياسات المتبعة على تنمية ا

فعالقة التعليم ، بدورها على تغيير بعض العادات و التقاليد و القيم المعيقة للتنمية الشاملة للبلد

فهي  .هي عالقة تداخل و تناسق ال يمكن الفصل بينهما، و التكوين و البحث العلمي بالمصنع

لتنظيم الذي ال يتـأتى إال بـالتكوين و البحـث    تحتاج إلى إعادة ا، عالقة ديناميكية تطورية

و ، و تترجم في سياسات و مخططات قصيرة و طويلة المدى .المنهجي المسطر و المتواصل

  .متخصصة وتهتم كل واحدة منها بعامل معين يكون في خدمة العوامل األخرى وينميها أيضا

ملية التصنيع قبل عملية التكوين هتمت في المرحلة األولى بعإنتباه هو أن الجزائر ما يثير اإل

كيف يمكن للعامل أن يقوم بوظيفة معينة في مصـنع  ، رغم أهمية أبعادها المعروفة المختلفة

وهنا تطرح مسالة األولويـة فـي التخطـيط و    ، متعدد العمليات و المراحل من دون تكوين

  !ستراتيجيات المسطرة من دون خبرة هي أيضاتطبيق اإل

  :نولوجية بالجزائرالسياسة التك -3-2

لبلـد واحـد، تجلـت بـوادر      يسـتيطان ستعمار اإلبعد أن طوت الجزائر صفحة اإل

قتصادية وثقافية خاصة، ومن أطراف متعددة، تسـتغل فرصـة شـعب    إمتنوعة  يةارمستعإ

هذا مـن   .قتصادياإل ستقرار األمني ومنهك، خرج لتوه من مرحلة تعمها الفوضى وعدم اإل

انت خيارات إعادة التنمية ضئيلة ال تدعوا للتفـاؤل، ألن السياسـة   جهة، ومن جهة أخرى ك

  .ستعمارية خلفت مجتمع أمي وفقيراإل
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شتراكي على أساس تبعت الدولة الجزائرية النظام اإلإأمام هذه التحديات المتداخلة والعميقة، 

ـ   ما أما  .شعارات التعاون، والمساواة، والتحدي يم يخص التصنيع سعت الجزائـر إلـى تنظ

  : تخاذها جملة من القرارات منهاإإستراتيجية طويلة المدى ب

  .النهوض بتصنيع شامل ومكثف -

إقامة الصناعات األساسية التي تشكل دعامة التصنيع الحقيقي كما تشكل أحد الشروط  -

 .قتصاديستقالل اإلالالزمة لضمان اإل

وتدعم دعما حاسما تطوير الصناعات التي تضفي مزيدا من القيمة على المواد األولية  -

 .إنشاء وظائف جديدة

 .توفير كل اإلمكانات التي تتيح إنشاء صناعات خفيفة -

قتصادي تقنيا، عن طريق البلوغ التدريجي إلـى  ستقالل اإلتوفير الظروف الالزمة لإل -

التكنولوجيا بحثا عن ترقية اإلنسان ببلوغ كافة الميادين التي يصـاغ   تأعلى مستويا

  )           255-243 ،1976 :ثاق الوطنيالمي(. فيها التقدم

يحدث ألنه أصبح يتخذ هذا لم  نستنادا إلى أراء الباحثين و المختصين في المجال، فاإ

ستعمار تكنولوجي جديد يتحكم بنسب غير معقولة في تكاليف التنمية ببلـدان العـالم   إشكل 

المتبعة من طـرف الدولـة   وألن سياسة التصنيع . حتكارهم التكنولوجيات الحديثةإالثالث، ب

راد التكنولوجيا وتكوين المـوارد  يستإالجزائرية لم تكن تحسب حسابا للوقت الذي تستغله في 

كتساب مهاراتها والوقت الذي كانت الدول المتطورة تقدم أفضل مـا لـديها   إالبشرية، على 

يراد التكنولوجيا ستإلتطوير صناعاتها وإبداعاتها التكنولوجية، كانت الدول النامية تغرق في 

ل فـي  ييحاول سعيد أوك. بأجيالو آليات التي تبتعد عن ما تنتجه الدول المتقدمة من تقنيات 

ختارته الحكومـة الجزائريـة بعـد    إعتبار نموذج التنمية الصناعية الذي إقتصادي تحليله اإل

ـ  1965نقالب إ انع ، فلقد تم التوجه حتما إلى األسواق األجنبية بغرض شراء أحـدث المص

والوحدات اإلنتاجية الضخمة والعصرية وهو ما صرح به رسميا فـي الوثـائق والخطـب    

  : التالية
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تقليص ما يسمى بالفجوة التكنولوجيا التي  -أو على األقل –بذل كل الجهود لغلق  -1

  .تفصل الجزائر عن بقية البلدان وخاصة الصناعية منها

سـتيراد  إعرف بالتبعيـة فـي   ستقالل التكنولوجي، ومن ثم إنهاء ما يتحقيق اإل -2

  )144-143 ،1994 :أوكيلسعيد .  (وسائل والمعرفة الصناعيةالتجهيزات ال

ستيراد الدراسات و إستيراد التكنولوجيا فحسب إنما حققت رقما قياسيا في إولم تكتفي ب

حوالي  1974وسبق أن دفعت الجزائر في عام . التنفيذ والتدريب المهني لالتصاميم، ووسائ

ـ من ناتجها القومي اإلجمالي إل ٪5ليون دينار جزائري أي حوالي م 800  استيراد تكنولوجي

مـن حجـم    ٪12ومقارنة بالبلدان النامية فهي تشتري). براءات، تراخيص، وهندسة( أجنبية

ضعفا بالنسبة لحصة البلـدان   25ـالتكنولوجية التي تصدرها الدول الصناعية، أي تفوتهم ب

ـ  إدرات المالية والمادية كانت محل ، ما يعني أن القاألخرى لين أكثـر مـن   ؤوهتمـام المس

ـ إشتراكي الذي يـدعوا  تبعت األسلوب اإلإرغم أنها . هتمامهم بالموارد البشريةإ تقـويم   يل

القيمة المضافة تكمن في "في قوله  "ماركس"وتحسين مستويات العمال، مثلما تطرق إلى ذلك 

المورد أن تركـز علـى تنميتـه و     ذاالتي تملك هوينبغي على الدول  "الرأس المال البشري

لذلك لجأت الجزائر إلى بعض الطرق لضمان  .ستثماره لتشغيل بقية الموارد المادية األخرىإ

  :نقل التكنولوجية من بينها

  :السياسة المتبعة لنقل التكنولوجية* 

 : المؤسسة الوطنية التي تقوم بوظيفة متعهد عام للمشاريع  ) أ

ة يستوجب إعطاء حالة المؤسسات الوطنية للحديد والصلب، التي قامت لفهم هذه العملي

بتطوير هندسة اإلنتاج على مستويين بإنشاء إدارة المشاريع الجديـدة فـي مجمـع الحديـد     

لهندسة بمقرها الرئيسي، اكز للتنمية لدى الشركة، و إدارة والصلب في الحجار وهو أهم مر

ألجانب الذين أبرمت معهم الشركة عقـودا للمسـاعدة   وتشمل الفرق التي اختارها الشركاء ا

التقنية، مهندسين، رسامين هندسيين، ومهندسين معماريين من الشباب الجزائري، وكان هـذا  

وهو ميدان يكون فيه مقاول البنـاء األجنبـي علـى     .الترتيب فعاال جدا من زاوية التدريب

البديهي أن تتحمل الشركة تكـاليف إدارة  ولكن من ، العملية التدربية ستعداد تام للتعاون فيإ
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عليهـا  التجربة التـي يتحصـل   العملية بأكملها، في مثل هذه الحاالت حيث أنها تجني ثمار 

  .المشاركون

  

 

  : عقود تسليم المفتاح  ) ب

عتماد أوسع لعقود تسليم المفتاح وبخاصة النوع إستثمار المتزايد إلى أدت معدالت اإل

  :جنبي مسؤوال عن كل جوانب المشروع التاليةالتام، حيث يكون المقاول األ

حيث تقضي العقود أن يكون المقاول المسؤول عن كل  :التصميم والتخطيط-1

  .األعمال الهندسية وتقوم المؤسسة بإعداد خطط البناء، وأعمال اإلنشاء والتشييد

حسب  :التجهيزات والمنتجات شبه المصنعة والمواد األولية وقطع الغيار -2

د يرجع القرار في هذا الشأن إلى المقاول فهو الذي يختار التجهيزات المناسـبة،  العقو

ستراد المواد األولية أو شبه المصنعة، نادرا ما تحدد العقود أنه سـيتم  إوفيما يخص 

توريدها من طرف المقاول، ولكن غالبا ما تكون التجهيزات متخصصة إلى حد أنه ال 

  .قاولمفر من توفير المواد من طرف الم

ختـراع،  بصفة عامة براءات ورخص اإل يوفر المقاول: نقل التكنولوجية -3

  .وطرق الصنع التي يتطلبها تشغيل المصنع

يمثل التدريب المهني نقطة الضعف في كل عقود تسليم  :التدريب المهني -4

المفتاح، إذ أنه ال يحظى بوضع رسمي في الشروط المتعلقة ببناء و تشغيل المصنع، 

يشار إليه إشارة عابرة، ولكن المقاول غير مسؤول ال عـن تـدريب هـؤالء     ولكنه

  .ستخدامهم في تشغيل المصنعإالموظفين المتدربين وال عن 

  : التقويم العام لعقود تسليم المفتاح *

ضل لتواريخ اإلنجاز و األداء كما وكيفـا،  فمن مزايا هذه العقود أنها توفر ضمانات أ

تطلبهـا العمليـة،   تدون أن يتم إتقان فنون الهندسة التـي  من ع ينكما تسرع في عملية التص
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وتجنب تشتت مجهودات الزبون الذي يتعامل مع عدد كبير من الموردين حتى يتسـنى لـه   

  .التركيز على النقاط المهمة

ن هذه التجربة تمخضت عنها مشكالت عميقة تحد من مواصلة العملية اإلنتاجية، فهـي  أإال 

باهظة الثمن وال تضمن اإلنتاج، ألن المقاول يضمن وحدة اإلنتاج و لـيس   في المقام األول

المنتجات، وهذا الضمان ال يغطي بالضرورة كل المخاطر، كما أنها ال تضمن التشغيل فـي  

  .اللتكنولوجي سليمالبعيد، بالتالي ال تحقق نقل األمد 

ة، حيـث أن تـدريب   ال يحصل الزبون فعليا على قليل من التجرب: وفي المقام الثاني

العمال يتم في مكان آخر وتحت إدارة أخرى بعيدا عن عملية اإلنتاج الفعليـة، وهـو بيـت    

  .القصيد ونفس اإلشكال الذي وقعت فيه التجربة األولى

 :    العقود الخاصة بالمصانع المهيأة للتشغيل   ) ب

  : الت اآلتيةو هي مرحلة أخرى مكملة لعقود تسليم المفتاح و تتميز عنها ببعض التعدي

لزبون الحق فقط فـي   يترك التخطيط كليا للمقاول، و :تخطيط المشروع -1

معرفة بتطور مختلف مراحل التخطيط،لكن عدم اشتراك الزبون مباشرة في التخطيط 

يجعل من الصعب على المؤسسة الجزائرية البحث عن إمكانيات محلية للتعاقـد مـن   

  .ية للعمليةالباطن، ويرفع ذلك من التكلفة الخارج

إال أنه يضمن تناسـب   ،ختيار التامةللمقاول حرية اإل : ختيار التجهيزاتإ -2

 .الخطة أو التصميم مع المعايير الفنية الحالية لذلك النوع من الوحدات أو المصـانع 

وأن تكون التجهيزات ذات تصميم حديث وجديد الصنع ومن أعلى طراز، وهي مـن  

في شؤون التنمية الصناعية التي تبدي عنايـة خاصـة   هتمامات السياسة الجزائرية إ

  .ستيراد أحد التقنيات حتى وإن برهن المقاول على صالبة تجهيزات معينةإب

ستعمال نوع معين من التجهيزات للقيود التي إتخضع إمكانية : نقل الدراية -3

تفرضها البراءات والترخيص والحصول على الدراية، ويكون المقاول هو المسـؤول  

وتكون عادة أنواع المعلومات التي البد من توفيرها مذكور في الئحة العقد،  .عن ذلك

الظاهرة الجديدة في هذا النوع من العقود تتمثل في الشـرط الصـحيح القاضـي     و
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الذين سيصبحون جزءا  المراقبة و بتدريب العمال من طرف المقاول، باالختبارات و

ويكون التدريب في الوقت نفسـه   .ور العملط من قسم التدريب عندما يدخل المصنع

الذي يتم فيه بناء المصنع ويكون مسؤوال على تدريب المـوظفين الموجـودين فـي    

المصنع إلى مستوى الموظفين في البلد المورد وتوسيع هذه العمليـة بإنشـاء قسـم    

  .للتدريب

ردات نقطة مهما فـي أي تحليـل   اتمثل القواعد التي تحكم الو :الواردات -4

: هناك بند شائع كما يلي. للعقود حيث أنها تحدد كيفية صيانة التجهيزات في المستقبل

يضع المقاول تحت تصرف الزبون الئحة تشمل قطع الغيار التي يوصي بهـا مـع   " 

ويعطي الزبون للمقاول الالئحة التفصيلية النهائيـة لقطـع   ... توضيح سر كل وحدة

وتتعلق المؤسسة بديهيا بنوع التجهيزات " العقدالغيار التي ال بد من توفيرها بموجب 

فتنشأ بهذه الطريقة تبعية في العالقات التجارية، فتعمل بعض العقود  ،ختيارهاإالتي تم 

بتقليل هذه التبعية، عندما تشترط أن تنتج اللوازم محليا من طرف المؤسسة الزبونـة  

كبر وبـذلك يحـد مـن    نفسها بصفة عامة، من شأنه أن يعيد تكامل المصنع بدرجة أ

  .  عتماد على المساعدة األجنبية لكنه ذلك يتطلب تكلفة مالية أكبراإل

اإلدارة : وتشمل مسؤولية المقاول بصفة عامة ما يلي :الترتيبات اإلدارية -5

العامة للموظفين، والدراسات الخاصة باإلنتاجية، وتصميم إجراءات السالمة وتطبيقها 

صيانة، كما تنص بعض العقود على نظام لتحليـل التكـاليف   وإدارة اإلنتاج وتنظيم ال

  .بينما تركز عقود أخرى على التسويق

هناك نوعين من المساعدات إما أن تكون  :المساعدة الفنية الطويلة األجل -6

بالحضور المتواصل لموظفي المقاول أو المساعدة التي تقدم من حين آلخر لمدة يتفق 

        .    عادةعليها بعد القبول النهائي 

فترضنا أن التكلفة اإلجمالية هي ثمن التنمية، فهل هناك أي ضمان بأنه سيتم نقل إإذا 

وأخيرا تصميم التجهيزات . التكنولوجية بمعنى تمكين الجزائريين من إنشاء واستعمال وتقليد

جدا وهذا ختيار التجهيزات ضئيلة إأن الخبرة التي يتم الحصول عليها أثناء  في حيننفسها ؟ 
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النوع من المعرفة جوهري لكل من له أن يختار التجهيزات تلبي الظروف الخاصة بالجزائر 

  .ستخدام الموارد المحلية من اليد العاملة أو من الثروة الطبيعيةإفي تخفيض التكلفة وزيادة 

كتساب المعرفة التي تتمثل في التدريب تبقى نسبية، نظرا للفترة إعملية  نإف من ثم و

لقصيرة للتدريب، وطبيعة عملية التدريب والفاعلية وقدرة المؤسسة على متابعتها خاصة إذا ا

ألن هناك وثائق رسمية قدمتها الجزائر كمثال لتوضـيح نقـص فعاليـة    . كانت في الخارج

ألن هناك فرق كبير بين التدريب على العمليات والتدريب من  .التماطل فيه قصدا التدريب و

ي مصنع ما يكون أكثر أهمية فيما يتعلق بالصيانة التي تمثل خطوة أولى نحو أجل العمليات ف

  :القدرة على إنتاج نسخ منها

ستمرار على مجاالت تقنية إبينت التجربة أن التدريب يقتصر ب: " حتوت على الفقرات التاليةإ

ـ    دربين ضيقة للتدريب على المهام التي ال تصلح إال لعملية إنتاج بسـيطة، وال يسـمح للمت

قتراب مـن أي شـيء   بالدخول إلى بعض أقسام من المصانع التي قبلتهم، وال يسمح لهم باإل

وا إال النتيجة هي أنهم ال يكتسـب  البسيطة التي أتوا من أجلها ويجعلهم يرون أبعد من العملية 

  )151-145 :]3[بن آشنهوعبد اللطيف (   .معرفة متجزئة للتكنولوجية

وهي تعتبـر مـن    .و التماطل فيه قصدا، الخارج في تدريبما يوضح نقص فعالية ال  

و نفس الشـيء بالنسـبة   . السياسات المضادة الخارجية لإلرادة الوطنية في التغيير و التنمية

  . ستثمارات األجنبيةلألساليب األخرى الالحقة المتمثلة في اإل

  ستثمارات األجنبية في الجزائر اإل  ) ث

منها المباشر التي تقوم بها المؤسسات األجنبيـة، أو  ستثمارات األجنبية سواء تعد اإل

  .االوسائل الهامة التي تساهم في نقل التكنولوجي ن، م)أجنبية -جزائرية(المختلطة 

المستخدمة في القطاعات التـي   اتتميز لتكنولوجي :ستثمارات المباشرةاإل -1

أصبحت منتشـرة  ينمو فيها القطاع الخاص بأنها بسيطة نسبيا وبأن طرق العمل فيها 

ستثمارات الجديدة تكنولوجية تستعمل بكثرة فـي  منذ زمن طويل، وتستخدم معظم اإل

أماكن أخرى منذ وقت طويل، أما في ميدان البناء وصناعة األشغال العامـة حيـث   

وهـي   .السوق نشيطة جدا، فإن أكبر المؤسسات التي تملك التجهيزات الثقيلة األجنبية
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سواق اإلنفاق الحكومي، هذا يعني أن السياسة الجزائرية تحاول نتظام في أهم أإتتقدم ب

ستبعاد رأس المال األجنبي عن القطاعات الحيوية لتكوين رأس المال ومنعـه مـن   إ

السيطرة على القطاعات األخرى، ومع ذلك فإن الضغط الكبير في مجموع الطلبات، 

  .أكدت وجودها بقوة

  

شتركة بين مؤسسات أجنبية مرتبطة تتكون من م :ستثمارات المشتركةاإل -2

برأس المال الجزائري الخاص أو بالمؤسسات العامة الجزائرية وتكون التكنولوجيـة  

  : التي تأتي بها المؤسسات األجنبية قد تكون على الشكل التالي

  .آالت يتم توفيرها أو بيعها إلى شركة هندسية ميكانيكية مختلطة -

  .عيةبراءات أو تراخيص وعمليات صنا -

  .تقنيون رفيعو المستوى للبدء في اإلنتاج ومساعدة تقنية طويلة األجل -

  .التوريد المنتظم للمواد األولية -

رتباطا وثيقا بالحاجة إلى المزيـد  إأما الشراكة بين المؤسسة العامة واألجنبية مرتبط 

وكـان   ،سـويق للتنقيب واإلنتاج والمعالجة والت .من التمكن من التكنولوجية في كل الحقوق

كتساب التكنولوجيـة وخبراتهـا، والحاجـة إلـى     إالدافع من هذه الشراكة هو الوصول إلى 

ألنه يعتمد  اومع أن الشراكة تعد من أفضل أنماط ثقل التكنولوجي. الوصول إلى نتائج سريعة

على تقسيم ملكية المشروعات، إال أنها ال تخلوا هي أيضا من عيوب كثيرة أهمهـا أن نقـل   

مرتبات الموظفين الذين ترسـلهم المؤسسـة   (رفة التي بينت التجربة أنها باهظة عمليا المع

 الضوهذا مكلف للغاية ف) األجنبية ورسوم التراخيص والدراية، وتكاليف المساعدة التدريبية

وأمـام مـا    ،ما تأخذه هذه المؤسسات للمؤسسات األم التي تنتمي إليها أو إلى بلد المنشأ عن

 :]3[بـن أشـنهو  عبد اللطيف ( .ستعماله منذ زمن طويلإمات وعمليات قد عمم تقدمه من خد

1985 ،152-155    (  
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نتقاء أفضل المناهج والسياسات فـي نقـل   إلت جهودا كبيرة في ذيتضح أن الجزائر ب  

، إال أنهـا تعتبـر مـن    اأنواع الصناعات و التكنولوجيات، رغم تكاليفها الباهظة، وخسائره

  .نتقالية التي تضمن بعض المكتسبات التي تثبت الحقا القاعدة الصناعيةة اإلالتجارب المرحلي

  : النتائج السياسية التكنولوجية بالجزائر -3-3

سـتراتيجيات المتبعـة   لجهود المبذولة فـي اإل لتعددت المكتسبات و الخسائر بالنسبة 

تقالل توصلنا إلى إدراج سبعد اإلالسياسة الوطنية نطالقا من المراحل التي مرة بها إو ، محليا

  :بعض النقاط التالية

  : النتائج اإليجابية -أ

يتضح جليا من أن سياسة الجزائر المتبعة في مجال نقل التكنولوجية وفي مرحلة بعد 

ولم أجد تقريبا إال  تستقالل، كانت تجربة وحسب ألنني بحثت طويال عن بعض اإليجابيااإل

  : اآلتية

يم المشـروعات  ءة المطلوبة في مختلف مراحـل تصـم  تعدد وتطور مستويات الكفا -

 .وتشغيلها ولو بنسبة قليلة عما كانت من قبل .اإلنتاجية وتنفيذها

اميكية ولعب دورا رائدا ستفاد كثيرا قطاع البناء واألشغال العامة الذي أصبح أكثر دينإ -

 .التكنولوجية في نقل

 .سـتهالكية صناعات السلع اإل باإلضافة إلى الصناعات الخفيفة التي كانت في الغالب -

عتنـاء أكثـر   هتمام الجزائر بتطوير القدرات الوطنيـة باإل إكما شكل في هذه الفترة 

ـ تمن أجل تحقيق التوافق بين كل من ال .بالتدريب والتكوين العالي التـدريب   م ويعل

فلقد بوشر بحركة تدريب مهنـي  " : النصوص الرسمية مثل ىإلإستنادا إ والتكنولوجية

على األخص، تناولـت   1970من عام  إبتداءاًين عالي المستوى واسعة النطاق وتكو

وذلك على مسـتوى المعاهـد   . حتياجات نظام اإلنتاجإفئات الكفاءات الالزمة لتلبية 

والكليات بالنسبة للكفاءات العالية، وفي نطاق المعاهد التكنولوجية إلعداد الكفـاءات  

المهرة والحرفيين فهو يتم على مستوى مراكـز  المتوسطة الفنون أما تدريب العمال 

  ) 219،  1985 :]3[أوفريحةفاطمة (. "التدريب المهني
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  : النتائج السلبية -ب

  :قتصادية والسياسية من الناحية اإل  -1

تحديات مـع  الكما تعددت ، تراكمت الصعوبات و المشاكل داخل المؤسسة الجزائرية

تعدد اإلجراءات اإلصالحية إال أن األبنية و الهياكـل   و رغم. التقدم الفني و التقني الحديث

في التكوين الفعال للعنصر  ةالتسيير الناتجة عن انعدام المسؤولي ءالقاعدية التي عانت من سو

  .البشري

w فتقار الجزئي أو الكلي إلى العناصر البشرية القادرة على القيام بعمليـة التصـنيع   اإل

ستيراد ما يلزم من عمالة في شـكل بيـوت   إفي األمر الذي تسبب  .الواسعة بسرعة

 .تقنية اتمساعد ستشارية والهندسية والخبرة اإل

w   مـن العمالـة    % 30تراجع كبير في العمالة الزراعية التي أصبحت تمثل أقل مـن

 . 1966في  % 50,5مقابل  1977اإلجمالية عام 

w لعمالة الصـناعية إال أن  مع خطة التنمية الرباعية األولى والثانية بدأ النمو الحقيقي ل

هذه السياسة ومهامها كانت رشيدة فهي تحد من ظاهرة البطالة على المدى القصـير  

لدور المؤسسات األجنبية سواء المباشرة أو المختلطة  ةًوهي مشكلة تزداد تفاقما نتيج

 . هذه الظاهرة رإنتشا إلىما أدى 

w نافس على األجـور الممنوحـة   كثرة تنقل الكوادر والكفاءات المهنية، بسبب حدة الت

 .  ستثمارفتقار إلى اإلوتحول ظاهرة دوران اكتساب كفاءة معينة، في العمل بسبب اإل

w  ،إلى جانب ذلك فإن المستوى الفعلي للكفاءة لمجموع العمال دون المستوى المطلوب

 .وتظل مشكلة الخبرة الجماعية مطروحة، على الرغم من جهود المكثفة والمتنوعة

w فة إلى ذلك فإن عدد العاملين األجانب من أصحاب الكفاءات العالية ال يـزال  باإلضا

 .كبيرا

w األكثر من هذا فإن نشوء ظاهرة هجرة الكفاءات، مسألة أكثر عمقا مما تقدم، ألنـه   و

 40يمكن القول أنها الثمرة الوحيدة التي جنيناها من السياسة التكنولوجية المتبعة منذ 

 .قتصادية، وهي اآلن ترحل من دون أدنى حساباإل سنة من مسيرة الجزائر
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w  من الناحية المالية فإن من المهم جدا حساب تكلفة التكنولوجية المستوردة، وإذا جمعنا

 .المبالغ المدفوع لقاء المساعدة التقنية، ربما يكون ضئيال جدا

w تسبب ستثمارات مما تنويع نمط اإل وأدى تراكم رأس المال في الجزائر إلى توسيع و

ستعمال واسع للتجهيزات والسلع شبه المصنعة القادمة من الخـارج،  إفي الواقع إلى 

ستخدام العمال األجانب إ زدياد المشتريات والتراخيص والدراية وإأيضا في  توتسبب

تخاذ القرار فيمـا يخـص   إفي تركيب وتشغيل وصيانة هذه التجهيزات هذا ما جعل 

 .ب التمكن منها قبل غيرهاالتي يجالصناعية ختيار الحقول إ

w إلى  دى إستراد التكنولوجيا بشتى أنواعهاة الكم أما من ناحية أخرى فلقد أهذا من ناحي

ستثمارات جديـدة فـي ميـادين اإللكترونـات وهندسـة اآلالت الدقيقـة       إتوظيف 

.  البتروكيماويات حيث أصبح من الصعب التمكن من التحكم في الحزم التكنولوجيـة 

 )99-94، 1999، 2ع :]1[بومهرةنور الدين (

 :جتماعية الثقافيةمن الناحية اإل -2

جتماعية والثقافية، فهي كثيرة ويتعذر علينـا  بالنسبة للسلبيات المتراكمة من الناحية اإل

عرضها، لذلك حاولت الباحثة تلخيص أهمها وتعتبر من بين عوامل ظهور الصدمات الثقافية 

 .ر الدين بومهرة في مقالة الصدمة الثقافيةعلى حسب تحليل وتفسير الباحث نو

قتصادية الفنية والتنظيمية واإل فجتماعيون على ضرورة فهم الظرويؤكد الباحثون اإل

 Max weberجتمـاع  العامة، كمطلب أول للدراسة السوسيولوجية الجادة، من بينهم عالم اإل

ى الباحث أن يأخـذ فـي   عل .قتصادياإل جتماعي والذي أوضح في كتابه نظرية التنظيم اإل

عتباره النتائج المترتبة على التغيرات التكنولوجية في الصناعة بالنسبة لحجم قـوة العمـل   إ

إذ يجب أن ال تفترض أشياء دون الرجوع إلى العالم المحيط بها  .ونوعيتها ودرجة مهارتها

مثيـرات   أو تجمع إحصاءات دون معرفة ما تنطوي عليه من دالالت، فهي تمثل في الحقيقة

 .السلوكوظروف تؤثر في 
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وكما سبق . تعرضت الجزائر في مراحلها التنموية إلى تناقضات متراكمة منذ فترة االستقالل

فة نتجت ثيأن ذكرنا عملت الجزائر وبقوة على إسراع عملية التنمية بإرساء قواعد صناعية ك

  :من بينها يقة للتنميةعنها تبعية اقتصادية واضحة المعالم، ومشاكل ثقافية اجتماعية مع

ظهور قوتين متناقضتين ومتعارضتين هما الطبقة التكنوبيروقراطيـة مـن جهـة     -أ

النمـو المتزايـد للطبقـة    : انية، وتتجلى هذه التناقضـات فـي  والطبقة العمالية من جهة ث

ستغلت حالة الشعور المترتبة عن هجرة المعمرين من جهة وسياسة إالتكنوبيروقراطية التي 

التعالي عن  تسمت هذه المرحلة بنمو حالة من الشعور بالتمايز وإيع من جهة أخرى، التصن

جتماعي للمجتمع من قبل هذه الطبقة التي أصبحت تمثل، كما يرى البعض جـدار  الواقع اإل

حتكار النفوذ ومصدر لتعطيل كثير من القرارات الهامـة وإفـراغ   إتختفي وراءه ممارسات 

يقابل هذا نمو متزايد لغضب الطبقة العاملة وإحساسها المستمر  .هةالتسيير من الصدق والنزا

غتراب والعزلة وتوزيع غير عادل للثروة، هذا لوضع أدت بالسلطة السياسة إلى تغييـر  باإل

شـتراكي للمؤسسـات   ري عرفت بقوانين التسيير اإلذفي نمط تنظيم عالقات العمل بشكل ج

ستبدل إ و) األجير(مل، حيث تم إلغاء مفهوم العامل التي أعادت النظر في مفهوم العمل والعا

  ).المنتج/المسير(بالعامل 

بيروقراطي،  -طبعا أثار هذا الوضع الجديد والمفاجئ غضب شريحة هامة من التكنو

وية فالتماطل وت ختصاصاتها، فلجأت إلى تبني سياسة التباطؤ وإ عتبرته مساسا لصالحيتها وإ

شـتراكي للمؤسسـات   اء من شأنه أن يدعم نظام التسيير اإلالفرصة على أي سياسة أو إجر

ألنها الحليف القوي والمباشر للرأسمالية التي تحمل قيما منافية تمامـا للنظـام    .بوجه خاص

فحدة الصراع واضح تماما وكامن أحيانا، بذلك بدأت جسور الوفاق والتوحد تتهـرى   .الجديد

ار بعض المواقف و السلوكات السـلبية، مثـل   نتشإفي نفس الوقت ساهم العمال في  .وتتآكل

 .ذير وهدر الموارد، المال، والوقتستفحال ظاهرة التبإ الحضور الرمزي إلى مكان العمل، و

األمر الذي أدى إلى تشويه السير الطبيعي للمؤسسات وساعد في تعجيل تـدهور أوضـاعها   

، قائمة في األصـل علـى   )ميةالرس(هذا يعني أن القرارات الفوقية .قتصاديةجتماعية واإلاإل

جتماعي والثقافي الموجه لسلوك وأفعال النـاس  تجاهلت أهمية اإلطار اإل ،فتراضات وهميةإ
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حتماالت خطورة ردود أفعالهم نحو القرارات و إالمتأصل في شخصياتهم، ونمط عالقاتهم و 

  .الخطابات الرسمية

ات بلغت أوجهـا فـي   خالل فترة الثمانينات شهدت المؤسسات الصناعية إصالح -2

مطلع التسعينات تلك السياسة التي أدت إلى ظاهرة تسريح العمال المتواصلة، والتي شـملت  

نور الدين ( .مختلف الفئات المهنية للعمال، مكونة بذلك جيوش من البطالين و أشباه البطالين

  )109-99، 1999، 2ع :]1[بومهرة

ية الصناعية التي تطرقنا إليها سابقا، في وتعتبر هذه الظاهرة نتائج لسياسة إسراع التنم

قتصاد السوق المخـالف  إتجهت الدولة الجزائرية إلى تطبيق واسع وسريع لنظام إهذه الفترة 

تدخالتها لتغطية العجز واإلفالس  تخلت الدولة فيها عن مسؤولياتها و. تماما لألنظمة السابقة

قتصادية، وتناست ذلـك  ية العولمة اإلقتنعت بحتمإ الحاصل في المؤسسة الوطنية العامة، و

جتماعي للمؤسسة الصـناعية، التـي   قتصادي واإلالشرخ الواضح الذي حدث في الواقع اإل

قتصادية يصعب بمـا كـان مسـايرة    إحملت ترسبات وتراكمات سلبية تاريخية، ثقافية، و 

الم في واقع التطورات والتغيرات السريعة في العالم، التي أحدثت صدمة ثقافية واضحة المع

  .المؤسسة الجزائرية

وتحسبا لكل هذا أصبحت الجزائر تنحوا منحى سياسة الخوصصة، وإتاحة الفـرص  

يحاول المسؤولين و قـادة  . أكثر للمؤسسات الخاصة الوطنية بشروط واضحة تعزز سيادتها

تخاذ بعض اإلجراءات قصد تحسين وضعهم كمسيرين، إالمؤسسات الوطنية وإطاراتها العليا 

ستشارة الوطنية منها واألجنبية، وأصبحت فعملوا على تكثيف عالقاتهم بمكاتب الخبرة و اإل

، تحسب حساب لكافة العمليات الضرورية للمؤسسة للوقاية أو للدخول في المنافسة العالميـة 

  .بنفس طويل و قوة تنظيمية أفضل
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IV. الدراسات السابقة:  
  :الدراسات الغربية. 1

 .التكنولوجيا و التنظيم:  J. wood wardدراسة   )أ 
 .تكنولوجيا المعرفة: Charles Perrowدراسة   )ب 
 . James Thomsonسة درا  )ج 
  .التكنولوجيا و االغتراب: Blaunerدراسة   )د 
  :الدراسات العربية. 2

 .التكنولوجيا و دورها في المجتمع: دراسة محمد على محمد  ) أ
المشكالت االقتصادية المترتبة على اقتباس  :النجاردراسة سعيد   ) ب

 .جنبيةنتاج األأساليب اإل
  :الجزائريةات الدراس. 3

التكنولوجيا المستوردة و تنمية الثقافة  :دراسة يمينة نزار  )أ 
  .الصناعية للعمال

 .التكنولوجيا وعالقات العمل: دراسة نور الدين بومهرة  )ب 
 .مالئمة التكوين لالختيار التكنولوجيا: بشتلةدراسة مختار .   )ج 
 .نقل التكنولوجيا و التنظيم: دراسة حسناء أمينة مسيعد  )د 
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IV. الدراسات السابقة :  

  :تمهيد

ستعراض الدراسات السابقة في البحث العلمي ذات أهمية، فهـي تـؤدي   إتعد عملية 

كثيرا من المهام للباحث أثناء تنفيذه لهذه العملية وللقارئ عند قراءته لما كتبه الباحث حـول  

هـذه الدراسـات    هذه الدراسات، وتتمثل أولى هذه المهام بالنسبة للباحث في التأكد مـن أن 

السابقة لم تتطرق للمشكلة التي هو بصدد بحثها من نفس الزاوية وال بالمنهج نفسه، وتـزود  

الباحث بالمعايير والمقاييس والمفهومات اإلجرائية التي يحتاجها، وهكذا يتمكن الباحث مـن  

نتـائج  تحديد اإلطار النظري الذي يبني في إطاره دراسته والخلفية التي يناقش في ضـوئها  

   .ال حصر لهامن خالل الدراسات السابقة التي بحثه 

يجد الباحث الذي يخوض هذا النوع من المواضيع أمام كم هائل من الجهود البحثية الغربيـة  

ختيـار بـين هـذه    مبريقية منها بحيث يتعذر عملية اإلاإل و العربية والجزائرية، النظرية و

قسـمت علـى حسـب     صول المنهجية العلمية والدراسات لذلك تطرقنا إليها على حسب األ

  .نتماء الجغرافي أي إلى دراسات غربية، عربية، ودراسات جزائريةاإل

 الدراسات الغربية .1

 تصافها بالعمومية والسرد التاريخي، والتنظير وإإن الدراسات األولى على الرغم من 

عدت علـى نشـر أهميـة    بتعادها عن العمل الميداني، إال أنها تعتبر من الدراسات التي ساإ

  .عتناء بتفسير الظواهر المصاحبة لهامنذ بروز بوادرها األولى واإل اموضوع التكنولوجي

علـى يـد    1904هتمام بالمنظور التكنولوجي في دراسة التنظيمات إلـى عـام   يرجع اإل" 

T.Veblen    حينما عرض آراءه حول طبيعة سيطرة اآلالت التكنولوجيـة علـى اإلنسـان ،

التي أصبحت مسيطرة علي جميع حياته، وحسب وجهة النظـر السوسـيولوجية    الحديث، و

الفعلية، وأهميتها لإلنسـان   اتظهر آراءه في صورة تشاؤمية، لعدم إدراكه لحقيقة التكنولوجي

  ).320، 2003 :ناعبد الرحـمعبد اهللا (     .الحديث
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التي تعتبر من بـين   ،1934سنة " التقنيات والحضارة"في كتابه  MamFordدراسة  هدعمتو

تأثيراتها الجانبية على  و اتطور التكنولوجي أولى الكتابات وأهمها التي تصف تاريخ ظهور و

  .اإلنسان بشكل عام

بتكـار  جتماعي الناجمة عن اإلستهدفت هذه الدراسة بيان أن عمليات التغير اإلإحيث 

ة المصورة يمـايز بـين   ستعان بثروة كبيرة من المادإالتكنولوجي تخضع لنمط نسقي، حيث 

تأسيسـا علـى عالقاتهـا     ،سلسلة من المراحل الثقافية في مسار تطور الحضارة الغربيـة 

فجر "فتأتي في نظره مرحلة  .زدهرت في كل مرحلة من هذه المراحلإبالتكنولوجيات التي 

" بدائيـة التقنيات ال"في البداية التي تميزت بالتكنولوجيات البسيطة، وعقبتها مرحلة " التقنيات

التي " التقنيات الحديثة"التي نشأت في بريطانيا حتى أواخر القرن التاسع عشر، تلتها مرحلة 

نتشرت في بلدان أوربا وأمريكا، وهذه المرحلة ستقضي إلى خلق المزيد من عالقات التوافق إ

 ،2003 :ناعبـد الرحــم  عبد اهللا (.تفوق كل ما حدث في السابقا بين اإلنسان والتكنولوجي

321 (  

على الرغم من عدم توفر هذه الدراسة كاملة، إال أنها تهدف عمومـا إلـى وصـف    

ا لكن م .ليس تفسيرا ألسباب هذا التطور وتفسير مراحل مختلفة لتطور المجتمع الحديث، و

إليه عالقـة اإلنسـان    للمرحلة األخيرة، وتنبؤه بما ستؤول MamFord نتباه هو تحليلاإل لفت

على الرغم من أنه لم يعايش هذه المرحلـة األخيـرة،    .ةي وصفها باإليجابيالت اوالتكنولوجي

ن وهي مرحلة شديدة وهو يقصد في تعبيره التقنيات الحيوية، مرحلة األتمتة التي نعيشها اآل

إذا مـا  . حصر لها لإلنسان الحالي، الذي ينعم فعال بصحبتها توفر خدمات ال و التنفيذ تساعد

  .التي أنتجت لها ستخدمت فعال لألغراضإ

تعد هذه الدراسات ذات طابع نظري سميت بالمكتبية، مهدت للدراسات الميدانية التي 

هتم فيها الباحثين بإبراز الجانب التقني لتفسير البيانات التي تـم  إ .حتلت الريادة في بريطانياإ

  .الحصول عليها ميدانيا

، Charles Perrow،  James Thompson، و J.Wood Wordمن بين هذه الدراسات الغربيـة  

Blouner   
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  التكنولوجيا والتنظيم J.Wood Wordدراسة    -) أ

ستخدمت فيها المنهج إ، التي J.Wood Word بها   تتعتبر الدراسات الحقلية التي قام

ئة شركة صناعية بريطانية، بمنطقة أسكس الجنوبية، ذات االمقارن، وطبقتها على أكثر من م

ئـة عامـل علـى    اتستخدم كل م). 1957-1953(الفترة ما بين سنة األحجام المختلفة، في 

دراسـتها   ، فـي اإلحصـائية  األرقـام و لمجموعة من البيانات وتوصلت في تحليلها  .األقل

كعـدد المسـتويات اإلداريـة،  ونطـاق      ،موضوع التكنولوجيا وعالقتها بالهيكل التنظيميل

ات المالية كاألرباح المالية المحققة، ونسبة باإلضافة إلى البيان .اإلشراف، و المكون اإلداري

المبيعات والحصص التي تستفيد منها األسواق، ما جعلها تصل إلـى ثالثـة أصـناف مـن     

  : الشركات وفقا لدرجة التعقيد التكنولوجي للعمليات اإلنتاجية لكل منها وهي

  .إنتاج الوحدات الصغرى -

  .إنتاج الوحدات الكبرى -

  ) Bernart. Mottez.1975.88( .عمليات اإلنتاج المستمرة -

ستنتجت الباحثة أن تصنيف المؤسسات على أساس التقنية هو أفضل طريقة لتفسير البيانات، إ

وأن فعالية المنظمة تزداد كلما زاد التالؤم بين . ألن التقنية هي أكثر العناصر المثيرة للجدل

يـة واضـحة فـي مسـتويات     حيث تبدو هذه الفعال. التكنولوجيا المستخدمة وهيكل المنظمة

المـوارد  ستخدام العمالة، ورأس المال، والمواد وإاإلنتاجية العالية التي تحققها المنظمة في 

) عدد المستويات اإلداريـة (حيث تزداد درجة التمايز العمودي أي  .لتحقيق إنتاجها الطاقوية

  .يين في الشركةرتفعت درجة التعقيد التكنولوجي كلما ساهم في زيادة عدد اإلدارإكلما 

كما أثبتت هذه الدراسة وجود عالقة تربط بين كل من التكنولوجيا والهيكل التنظيمي وفاعلية 

المؤسسة، من خالل متابعتها للشركات الني تمكنت من تكييف هيكلها النموذجي مـع نـوع   

: سـن ح ويةار( .جعلها تحقيق الكثير من النجاح التكنولوجيا التي تستخدمها وهو األمر الذي

1999 ،35 (  

وتؤكد الباحثة أن نجاح المؤسسة يعود بالدرجة األولى إلى النظام التقنـي وال يعتمـد   

كما طرحت قضية طبيعة العالقات بين المهام . على البناء التنظيمي والتعاون بين العمال فقط
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ث تعتمـد  الوظيفية المختلفة لتنمية اإلنتاج، التسويق، وتوصلت إلى أن نجاح هذه المهام الثال

  ) Bernart. Mottez. 1975. 91-94(.   على النظام التقني المستعمل في المصنع

رتكـاز  إوتعتمد المنظمات التي تستخدم التقنية في اإلنتاج أيضا على تطوير المنتوج كنقطة 

ستعمال جديد لمنتـوج  إكتشاف منتوج جديد أو إأساسية، ويتمثل عامل النجاح في القدرة على 

أن التركيـز   -عن طريق البحث العلمي والتطوير–ب كيماوي جدي أو نوعية ما، مثل مرك

هنا خارجي يعني بمسألة التكيف مع المعارف العلمية المتغيرة، لذلك فإن التنظيم على أساس 

 ،1991: مـارك حـي والس   و س. أنـدرودي (  .األنسبالمنتوج أو التنظيم العضوي هو 

517-519 (  

على نجاح بعض العمليات بسبب التكنولوجيا والتقنيـات  نخلص إلى أن الباحثة أكدت 

ستعمال جديد، والقدرة إكتشاف منتوج جديد أو إالمستعملة، كما أن نجاح المؤسسة يعتمد على 

على التكيف مع المعارف الجديدة، وهو من بين الفروض التي يعالجها موضـوع البحـث،   

  .محاولة من الباحثة تأكيد ضرورة وجودها في المؤسسة

  :المعرفةتكنولوجيا  Charles Perrowدراسة  -) ب

اإلجراءات التي يؤديها الفرد على شيء " :بأنهاالتكنولوجيا  Charles Perrow يعرف

مؤيد (."الشيءستعمال أدوات أو أجهزة ميكانيكية أو بدونها بهدف إحداث تغيير في هذا إما، ب

  ).100، 2000: صالح سعيد

عتبرها أكثر أهمية من تكنولوجيا اإلنتاج حيث يعتقد إ فة ولذلك فقد بحث في تكنولوجيا المعر

  : أنها تعتمد على بعدين أساسيين هما

ستثناءات التي تواجه العامل أثناء أدائه الـوظيفي،  ويقصد بها عدد اإل :المهاممدى تغيير  -

  .حيث يرى أنها تقل في األعمال الروتينية، وتزداد كلما زاد العمل تشعبا

 مشكلة أو يقصد بها نوع طرق البحث المنتهجة في إيجاد الحلول للمشاكل وقابلية تحليل ال -

ختالف المشاكل إاإلستثناءات التي يواجهها العامل في عمله حيث تتراوح قابلية التحليل ب

 والتي يصنفها إلى مشـاكل صـعبة التعريـف غيـر قابلـة للتحليـل، وقـد صـنف        

Charles.Perrow اليدوية، الالروتينيـة، الروتينيـة،   : يالتكنولوجيا إلى أربعة أصناف ه
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ستثناءات بطرق إالهندسية، وتوصل من خالل دراسته إلى أن التكنولوجيا الهندسية تواجه 

عقالنية ونظامية، لذلك تكون المنظمات التي تعتمد على التكنولوجيا الهندسية على قـدر  

نطاق اإلشـراف   عال من المركزية، وفي نفس الوقت تتبع األساليب غير الرسمية كون

معتدل عكس المنظمات التي تعتمد على التكنولوجيا الروتينية التي ال يجـب أن تكـون   

مركزية فحسب، بل يجب أن تتبع األساليب الرسمية ألن نطاق اإلشراف واسع، وسـبل  

عناصـر الهيكـل    Charles.Perrowلقد حدد .التنفيذ والسيطرة تخضع للتخطيط والرقابة

  : تعديلها حسب نوع التكنولوجيا التي تتبناها المنظمات وتتمثل في األساسية التي يمكن

  .حرية التصرف التي يمكن ممارستها في إنجاز المهام •

 .قوة المجموعة في تحقيق أهداف الوحدة التنظيمية وإستراتيجياتها األساسية •

 عتماد المتبادل بين المجموعات مدى اإل •

مؤيـد سـعيد   (غذية العكسية والتخطيط ستخدام التإتنسيق العمل بين المجموعات ب •

 )104-100، 2000 :صالح

المؤسسة للمرونة في حل المشاكل والصـعوبات التـي    كتسابإكيفية  Perrowعالج 

يوجهها العمال أثناء أدائهم لعملهم، وفي مدى تغيير المهام من دون أن يتأثر سير نظام العمل 

  .ناهعوامل التنافسية في وقتنا الرويعتبر العامل من 

    :James Thompsonدراسة     -)ج 

حيث يعتقد أن إخضـاع هيكـل المنظمـة    " عدم التأكد"مفهوم  J.Thompsonأضاف 

لتعديالت معينة يسهل في التقليل من حاالت عدم التأكد، وفي دراسته لطبيعة المهام المنجزة 

  :من قبل التنظيمات توصل إلى تحديد ثالثة أشكال من التكنولوجيا

ألن العملية اإلنتاجية تمر حتميا بمراحل متتابعة وثابتة، مـن   :لة مترابطةتكنولوجيا طوي .1

ويتم  .ةأمثلة ذلك خطوط التجميع، حيث تمثل المدخالت والمخرجات حالة عدم التأكد الرئيسي

تقوم شـركة إنتـاج   : فمثال. المتعامل معها بالتكامل العمودي لألمام أو للخلف أو كليهما معا

أي أنها تتكامـل إلـى    ال إلنتاج العجالت حتى تسيطر على مداخالتهالسيارات بشراء معم
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وتسوق منتجاتها إلى وكالء معتمدين يحملون إسمها للتحكم في مخرجاتها وبذلك فهي  .الخلف

 .تتكامل إلى األمام

وهي التي تربط بين الزبائن في جانبي المدخالت والمخرجات، مـن   :تكنولوجيا وسيطية .2

د والبنوك، فالبنك يسعى إلى جمع المودعين والمقترضين في الوقت نفسه، أمثلتها مكاتب البري

 . وتؤدي زيادة عدد الزبائن إلى التقليل من حالة عدم التأكد

  

المستعملة في مختبرات األبحاث والمستشفيات، حيث تعتمد االسـتجابة   :تكنولوجيا كثيفة .3

: مؤيد سعيد صالح( .أو توقعها ال يمكن التنبؤ بهاالصحيحة على طبيعة المشكلة علما أنه 

2000 ،104-105(  

من بين الدراسات الوصفية، التي تحـدد أشـكال    James Thompsonتعتبر مساهمة 

التكنولوجيا تبعا لنوع المؤسسة، ما ساعد على تصنيف التكنولوجيا التي تستخدمها المؤسسة 

عدم التأكد فـي هـذا   موضوع البحث، وهي تكنولوجيا طويلة مترابطة، كما أشار إلى حالة 

النوع إلى تستخدم خطوط التجميع، لكن هذه األخيرة ليست من عمليات المؤسسـة مجـال   

  .Thompsonفتراض إوبالتالي ال يوجد لديها حالة عدم التأكد على حسب . البحث

  :التكنولوجيا واالغتراب Blaunerدراسة  - )د 

الذي يعطي ألي صناعة  أكد الباحث في دراسته اإلمبريقية أن العامل التكنولوجي هو

ختار أربعة نماذج صناعية والتي كانت موضوع المقارنة وهي الطباعة إطابعها المميز ولهذا 

المنتوجات السيارات، الصناعات الكيمياوية وتعتبر دراسته من أهم البحوث األكاديمية فـي  

ذ المـنهج  تخإغتراب في العمل، وجتماع الصناعي، كونها ساهمت في فهم طبيعة اإلعلم اإل

  : غترابتبعه في تحليل أبعاد اإلإالمقارن األسلوب العلمي الذي 

w لقدرة على التحكم في عملية العملأي عدم ا" انعدام القدرة"  :الالسلطة. 

w  عدم القدرة على فهم معني السلوك والحوادث في العمـل وعالقتـه بعمليـة     :الالمعنـى

  .اإلنتاج
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w ه الحالة يفتقد الشخص إلى كل المعايير االجتماعيـة  في هذ" افتقار المعايير" :الالمعياري

 . ويتخذ أساليب المعيارية لتحقيق أهدافه

w هو عدم لقدرة في المجتمعات المحلية الصناعية :االنعزال.  

w وهو إخفاق الشخص في أن يصبح مندمجا في نشاط العمـل باعتبـاره    :االغتراب الذاتي

  .لتعبير عن الذاتاأسلوبا 

ة في الصـناعات الحرفيـة   ضغتراب تكون منخفإلإلى أن نسبة ا Blaunerوتوصل، 

كالطباعة أين يكون فيها المنتوج غير مقنن وال يتطلب مهارة الحرفيين، وعكس ذلـك فـي   

كصناعة النسيج والتي تظهر فيها درجـة  . عتمادا مطلقاإالصناعات التي تعتمد على اآلالت 

غتـراب وتـزداد هـذه    واضحة لظاهرة اإل عالية من التقنية، وفي هذا النموذج تبدوا صورة

الظاهرة في صناعات تجميع القطع الصناعية مثل صناعة السيارات التي تقوم على أسـاس  

إلى  Blaunerتقنيات دقيقة جدا للعمل أين يعم الملل والروتين لدى العامل وهذا يؤدى حسب 

  .جتماعينعزال اإلاإل

والتي تمثل أعلى درجة لآللية والتي ينعدم فيها أما الصناعات العملية كالصناعات الكيمياوية 

غتراب تنخفض كما في الصناعات الحرفيـة  المنتوج الموحد في عملية مستمرة فإن نسبة اإل

)1975.85.88Bernart Mottez. ( وهذا يعني أنه كلما زادت التكنولوجيا تعقدا كلما زادت

غتراب تمثل أعلى درجة اآللية فـاإل غتراب ولكنه يستثني الصناعات الكيمياوية التي نسبة اإل

له آثار سلبية عميقة على مستوى سلوك المورد البشري تنتج عادة عن مستوى التي تصـل  

أو عن مستوى تعقد  Durkheimإليه المؤسسة من التخصص والتقسيم العمل حسب نظرية 

ل وسائل اإلنتاج التكنولوجيا المستخدمة على حسب ما ذهب إليه ماركس وهـو مـا نحـاو   

  .معرفته في المؤسسة الجزائرية الخاصة التي تستخدم تكنولوجية عالية
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 الدراسات العربية  - 2

  : التكنولوجيا ودورها في المجتمع   :دراسة محمد علي محمد  -)أ 

التـي   –سـيتا   –قام محمد علي محمد بدراسة ميدانية في شركة لألصواف الممتازة 

في المصنع، ولقد شهدت هذه الشركة توسعا  عنوانها التكنولوجيا ودورها 1946تأسست سنة 

كبيرا في وحدات إنتاجها نظرا للتجديد والتوسيع الصناعي وذلك بإدخال تكنولوجيـا معينـة   

وهذا بغية تدعيم هذه الصناعة الكبيرة على مستوى المجتمع نظرا لفرص العمل التي توفرها 

صدير منتجاتها والتي تزيـد فـي   لأليدي العاملة إضافة إلى وفرة العمالت األجنبية نتيجة ت

أبرزت هذه الدراسة العالقة بين التنظيم الفني والتغير التكنولوجي الذي شهدته  .الدخل القومي

   .هذه الشركة من التوسع في األقسام المختلفة وخاصة قسمي الغزل والنسيج

فيما وأشارت الدراسة إلى أن الضغوط التي يواجهها العمال في التنظيم الحديث وهذا 

يتعلق بتكيفهم مع اآلالت المستعملة، الشيء الذي يوضح دور العامل والنتائج التـي أحـدثها   

التنظيم الفني بالنسبة لمستوى الدور في عملية اإلنتاج، وذلك ألهمية التكنولوجيا في تشـكيل  

أدوار العمال نظرا لتقسيم العمل وظهور التخصصات واآللية وحيث أصبح العمال يقومـون  

م جزائية في العملية اإلنتاجية بعدما كانوا يقومون بوظائف متعددة، ولقد انعكـس ذلـك   بمها

محمـد  ( . على نقص مهارة العمال وأدائهم، الذي أثر سلبا على اتجاهات العمال نحو عملهم

  )78 -77، 1972 :على محمد

أظهر محمد علي محمد في دراسته هذه اهتماما خاص حول ما تفرض التكنولوجيـة  

الذي مفاده أن التكنولوجية  Blaunerتخصصات وتقسيم العمل، حيث أكد نفس فرضيات من 

تحدث اغتراب واضح للعامل في المؤسسة وعبر عنها محمد علـي محمـد بالضـغوطات    

والصعوبات، حتى أنه يتفق معه في النتائج السلبية التي تحدثها التكنولوجية علـى مسـتوى   

في هذا البحث حيث أن تقسيم العمـل يـؤدي إلـى     هالمورد البشري، وهو عكس ما افترض

يفرض علينا النظام من التنظـيم العضـوي    و. الكثير من ساعات الراحة، وحتى االستقاللية

  .الذي ال يوسع نطاق العالقات االجتماعية في المصنع، وخلق ثقافة جديدة
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  :دراسة سعيد النجار  -)ب 

تمت هذه الدراسة  .اإلنتاج األجنبية قتباس أساليبإالمشكالت االقتصادية المترتبة على 

العربية التي تعذر على الباحثة الحصول عليها بكامل الدراسات المكتبية  نو تعتبر م، بمصر

إرتئت الباحثة إلى إدراج هذه الدراسة لما فيها من جوانب نظرية مهمة إسـتفاذت  . تفاصيلها

ا في المجتمعات النامية و يلتكنولوجاحيث عالج موضوع  .منها في تحليلها لموضوع البحث

قتبـاس  إالمترتبة على قتصادية و مشكالته اإل هآثار أهمستبيان إو ، قتصاديعالقته بالنمو اإل

  .األجنبية اإلنتاج أساليب

سـتهالك الـذي ال يتوافـق و    أراد الباحث دراسة ظاهرة استيراد البلدان المتخلفة لنمط اإل

مغـزاه العميـق مـن االنـاحيتين      األثـر و لهذا  .اةبأثر المحاكسماه ، اإلنتاجيةإمكانياتها 

المحاكاة مسـؤوال عـن    أثرفمن الناحية السوسيولوجية يعتبر  .قتصاديةو اإلالسوسيولوجية 

و هو القلق الناجم عن التعلق بـنمط ال  ، جتماعي في البالد المختلفةشيوع نوع من القلق اإل

ستهالك بمعدل يجاوز زيادة يعني زيادة اإل ثر المحاكاةأ نقتصادية فااحية اإلنو من ال .قهيتط

تيجة تغاير تمامـا مـا   زيادة الدخل وهذه ننخفاض المدخرات رغم إ إلىمما يفضي  اإلنتاج

  .من وجود ترابط موجب بين الزيادة في الدخل و الزيادة في المدخراتتفترضه عادة 

التقدم الفنـي   قتصادي وبتركيزه على التطور اإل أكثر اإلشكالهذا و يوضح الباحث   

زيـاد   إلـى رتفاع دخل الفرد سوف يـؤدي  إ أندها آحيث ينطلق سعيد النجار من فرضية م

يواجه المجتمع حالة يرتفـع فيهـا متوسـط     أنما يعني بداهة  .قتصاديةاإلمستوى الرفاهية 

تقترب زيادة الدخل  أنو مثال ذلك ، قتصاديةرفاهية اإللالدخل للفرد و ال يرتفع فيها مستوى ا

موارد الثروة  ذستنفاإب أوستهالكية بنقصان كمية السلع اإل أوبسوء توزيعه بين الغني و الفقير 

متوسط الـدخل للفـرد و ارتفـاع     في كل هذه الحاالت ليس ثمة تالزم بين زيادة .الطبيعية

  .جتماعيةو ال مستوى الرفاهية اإل، ى الرفاهية االقتصاديةمستو

مدى  إلىتعتمد  أنهابل ، الحاجات المادية إشباعوقف فقط على جتماعية ال تتن الرفاهية اإلأل

ـ   .تقوم بالنقود أوتقاس  أنجتماعية ال يمكن إحاجات  إشباعبعيد على  ن زيـادة  إبالتـالي ف

عـض  بنتهـاك  إ أوالتصدع العائلي  حتى أو، جتماعيتوى الدخل المادي يرتبط بالقلق اإلسم
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ميـا  احكمـا قي  قتصاديونمع ذلك يمضي اإل. تمعمنزلة سامية في المج تأخذالقيم الحضارية 

ني لديهم يع ما، واحد تجاهإجتماعية يسيران في قتصادية و الرفاهية اإلالرفاهية اإل أنمقتضاه 

رتباطا وثيقا بالتقدم الفني و يحددها سعيد النجار في المؤشرات إقتصادي يرتبط أن التطور اإل

  ).70-68، 1962 :السعاتيحسن (   :الثالثة التالية

، سلعه موجودة و يحدث التغيير الكميالتقدم الفني الذي يقترن بتخفيض في نفقة إنتاج -

 حيث تبقـى كمـا  ، يؤثر في نوع السلعة و الصفة الجوهرية لهذا النوع من التقدم أن ال

  .إنتاجهايطرأ التغيير على ظروف و ، هي

، يكون كيفـي  ر في هذه الحالةو التغيي، اإلنتاجالتقدم الفني الذي يقترن بتحسين في نظم -

شـبكة   أو، السـيارة  أو، الهـاتف  فإدخال، و يعني بإدخال سلع جديدة تخدم العمل ككل

 ...نترناتاأل

  )70، 1962 :حسن السعاتي. (جاإلنتاالتقدم الفني الذي يقترن بتحسين نظم -

مـن   أو يهم بكل ما يطـر ، التغيير في هذا النوع من التقدم كيفي و كمي في نفس الوقت

، اإلنتـاج فهو يزيد من طاقة ، على نطاق كبير اإلنتاجمثل طرق ، تحسين على طريقة العمل

  .جديدةسلع وحاجات  إدخالمن  أيضاويزيد 

يقتـرن بزيـادة فـي     أنفني وجب كلما حدث تقدم  أننه ال يعني أ األخيريستخلص في 

تطرق السعيد .وامل المتعددةمتوسط دخل الفرد الن التقدم الفني يمثل عامال واحدا من بين الع

ـ ، وفصل فيها الى موضوع الفجوة التكنولوجيإالنجار في بحثه  ن أحيث فسر هذه الظاهرة ب

فـي  تطبيقه ففي البالد المتخلفة ما تسـبب   تجاوز نسبةفي البالد الصناعية  نسبة التقدم الفني

ـ تعاني من فجـوة تكن  أصبحتزيادة المشكالت في البالد المتخلفة بالتالي   .متزايـدة  اولوجي

التي تستوردها الدول المتخلفة من الخـارج ال تتفـق و    األساليب أن أهمهانتائج  إلىتوصل 

ستخدام إفهي تبذر في ، المختلفة اإلنتاجستخدامها لعناصر إقتصادي فيها من حيث الوضع اإل

ـ  إو تقتصد في ) رأس المال(قتصاد فيه العنصر الذي يجب اإل ن ستخدام العنصر الـذي يمك

  .ما يتيح فرصة العمل للكثيرين) العمل(التبذير فيه 
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ولكنها مضـيعة مـن    ،المستوردة تعتبر مثالية من الناحية الفنية األساليبن هذه إمن ثم ف

تخف حدتها كلما زادت النسبة بين رأس المال  هذه المسالة أنو يضيف ، قتصاديةالناحية اإل

على مدى سرعة التراكم الرأسمالي و ما يطـرأ  و هذا يتوقف ، و العمل في البلدان المتخلفة

  .عقد المشكالت التي تواجهها هذه البلدانأمن تغيير على معدل زيادة السكان و هي من 

تتجنب  أنعلى الدول المتخلفة  أن: بيترف دروكرنفس الرأي الذي قال به  إلىو يخلص 

 أسـاليب  تختـار  أنيث يمكن بح، ستخدام الرأس المالإستيراد التكنولوجيا بكثافة عالية في إ

  )77، 1962: حسن السعاتي(  .ستخدامها لهذا العنصرإمتعددة تتفاوت في مدى 

تعتبـر مـن    إنماقتصادي ال تتحكم فيه التكنولوجيا و التقدم اإل أنلنا هذه الدراسة  أكدت

سـتغالل  إمنهـا و   سـتفادة اإل أحسـن  إذاالتي تختصر طريق التقدم  األساسيةالعوامل 

و إستثمار الموارد البشرية الذي يعتبر العنصر المتوفر في البلـدان   المتوفرة تااإلمكان

  .النامية
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   :الدراسات الجزائرية  . 3

  .التكنولوجيا المستوردة وتنمية الثقافة الصناعية للعامل: راسة يمينة نزارد   -)أ 

دراسة ميدانية بالمؤسسة الوطنية سوناطراك، باتنة، رسـالة مكملـة لنيـل شـهادة     

  1998-1999جتماع التنمية سنة الماجستير في علم اإل

  :مشكلة البحث -1

تم طرح سـؤال   ،تجاه الراديكاليتجاه المحافظ واإلعلى مجموعة من اآلراء اإل بناءاً   

كنولوجيا تخلق تنمية فعلية أم أنها تخلق مظاهر هل حقيقة أن الت: عن مدى حيادية التكنولوجيا

  غترابية تعرقل مسيرة التنمية؟إ

نطلقت الدراسة من جانبين رئيسيين وهما الجانب التقني المتمثل في اآلالت والمعدات إ

واألجهزة، والجانب البشري المتمثل في العامل وكل ما يحمله هـذا العنصـر المهـم فـي     

ير التوصل ثألنه من الم .مستمدة من ثقافة المجتمع األكبر به المؤسسة من قيم وثقافة خاصة

من هنا نستنتج أن دراسـة النسـق الثقـافي     .إلى نتائج مرضية، إذا عزلنا العامل عن بيئته

 تجاهات الثقافية التي توجه سلوك العمال ونظرتهم للمنظمـة و للمنظمة مهم جدا لمعرفة اإل

تحملها التكنولوجيا المستوردة بالثقافة المحلية التي يمتلكها  للتكنولوجيا، وما عالقة الثقافة التي

العامل؟ بمعنى آخر هل يوجد توافق بين الثقافة المحلية التي تتجلى عند العامل في المواقـف  

غتراب العامل عن التكنولوجيا وعن المؤسسـة؟  إالسلوكات؟ أم أن هناك صراع ينتج عنه  و

رجعيا لهؤالء الموظفين والعمال الذين يستمدون منها الـدعم  فالثقافة التنظيمية تعتبر إطارا م

  .ؤسسةالكافي لتحقيق أهداف الم

هي بمثابة الوعاء الذي تتشكل فيـه ثقافـة مؤسسـاتية تراعـي المتغيـرين       ؤسسةإذن فالم

  . وبمقدار مدى تفاعل المتغيرين تتأثر عملية التنمية" التكنولوجيا والثقافة المحلية"األساسيين

  : اف الدراسةأهد -2

 حاولت الباحثة معرفة التجربة الجزائرية في ميدان نقل التكنولوجيا والتصنيع وهذا لتحديد

  .هوية وخصوصية التجربة الجزائرية أي مدى استقالليتها أو تبعيتها على الصعيد الدولي
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w      تساهم هذه الدراسة بقدر متواضع في تقديم محاولـة سوسـيولوجية لواقـع المؤسسـات

جتماعيـة علـى أن   ة الجزائرية خاصة من ناحية تشخيص البنية الثقافيـة واإل الصناعي

 .المؤسسة تفرز نموذجا تنظيميا معينا مستمدة ثقافتها من المجتمع األكبر

w    معرفة خصوصية العامل الجزائري في ميدان التصنيع باعتباره حديث العهـد بالنسـبة

ـ  سـتوردت منهـا   إك البلـدان التـي   للشرائح العمالية العالمية، وخاصة فيما يتعلق بتل

 .التكنولوجيا

w   تتأثر دوافع األفراد باإلطار الثقافي والتكنولوجي المحيط بالمؤسسة من هنا تتجلى أهميـة

دراسة هذا المجال وخاصة الثقافي منه الذي يتعلم فيه العامل ثقافة خاصـة تسـمح لـه    

غتـراب ثـم   الرفض واإل ، فتحدث عمليةهندماج داخل النظام التكنولوجي أو مقاومتباإل

 .الصراع التي تؤدي إلى الالتنمية

  :المنهج -3 

ستخدمت الباحثة المنهج الوصفي، لمعالجة وتشخيص مؤشرات الدراسـة وتسـليط   إ

الضوء على الظاهرة بمختلف جوانبها، اهتمت بتوظيف األدوات المنهجية منهـا المالحظـة   

  .كما استعملت السجالت والوثائق والمقابلة المقننة، ونصف موجهة والمقابلة الحرة،

ختيار العينة العشوائية المنتظمة وحاولت الباحثة التركيز على العمـال  إا بالنسبة للعينة فتم أم

  .حتياجات الموضوعالمباشرين للعملية اإلنتاجية وعمال الصيانة واألمن الصناعي طبقا إل

  :الفروض -4

w في التكنولوجيا مهما كان نوعهاستمرار في التكوين يؤدي إلى تحكم أكثر إن اإل.  

w  كتسـاب ثقافـة   إإن تجاوب العامل مع التكنولوجيا المستوردة يمكن أن يساعد العامل في

 .صناعية في التنظيم الصناعي الجزائري

w  كتسب العامل ثقافة صناعية كلما ساعده ذلك في بناء تكنولوجيا محليةإكلما. 
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           :النتائج -5

أن التكوين مهم جدا في  التي توصلت إليها،ة يباجيأكدت النسب اإل :الفرضية األولى* 

ستمرارية التكوين يؤدي إلى التحكم أكثر في التكنولوجيـا مهمـا   إعملية التحكم التكنولوجي، ف

  .كان نوعها

غياب المعرفة النظرية والعملية لألسـرار التكنولوجيـا وقلـة     :الفرضية الثانية* 

ن األمور المهمة بالنسبة للثقافة الصناعية وهذا ما تؤكده عينة البحث المبادرة المحلية يبقى م

  .كتساب الثقافة الصناعيةإقتران، نوع التكنولوجيا بويوضحه أكثر معامل اإل

إذ نالحظ  ،كتسب أبعاد الثقافة الصناعيةإمن نتائجها أن العامل قد  :الفرضية الثالثة* 

وبفعل عامل الزمن والمدة الطويلة التي  مل،االعأن  ،عتماد على النسب المئوية أو الكميةوباإل

ستطاع بالفعل أن يـتحكم فـي عـدة    إقضاها في ميدان التصنيع منذ بداية تشغيل المصنع، 

متثال للقوانين والعمـل  حترام الوقت واإلإكمؤشر  ،عناصر أساسية تتعلق بالثقافة الصناعية

  .النقابي والمعاملة الحسنة بين العمال

عتمـاد علـى   حترام القوانين واإلإاإلتكالية، بل يتحلون ب إلى نفي صفات الكسل وباإلضافة 

إذ تبين نسبة . متالك ثقافة صناعية تتعلق بإنتاج تكنولوجي محلي إتبقى إمكانية ومنه  .الذات

. متالك ثقافة صناعية، خاصة التقنية منهاإعلى أن العمال مازالوا لم يتمكنوا من  % 83,61

دراسة من بين أهم الدراسات التي اعتمدت عليها الباحثة، ألنهـا تتسـاوق مـع    تعتبر هذه ال

موضوع البحث وتحمل تقريبا نفس المتغيرات وكانت نتائج هذه الدراسـة بمثابـة انطالقـة    

أخرى لموضوع البحث إال أنها ركزت أكثر على عملية نقل التكنولوجيا في الوقـت الـذي   

أما نقاط   .مؤسسة من دون معالجة عملية نقلها من الخارجأخذت مبدأ توفر التكنولوجيا في ال

التقاطع فتمثلت في الثقافة المكتسبة لدى العامل في المؤسسة ومدى تغيرها كلما تعقدت نوعية 

قتصادية التي تساعد في تأكيـد الفـروض   أضفت المتغيرات اإلف .اآلالت التي يتعامل معها

  .االخاصة بالمتغيرات الثقافية وتتكامل معه

على غرار ذلك فإن دراسة يمينة نزار ساعدتني كثيرا في البحـث عـن المراجـع،    

  .وتحديد إشكالية موضوع البحث وموقع البحث بالنسبة لها وبالنسبة للدراسات السابقة الذكر
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  .التكنولوجيا وعالقات العمل :دراسة نور الدين محمد بومهرة  -)ب 

زائر وهي رسالة مقدمة لنيل درجة دراسة تطبيقية على بعض المؤسسات الصناعية بالج

  .1991الدكتوراه في علم االجتماع بجامعة القاهرة لسنة 

  :مشكلة البحث -1

يتلخص تصور الباحث لهذه المشكلة من أن هناك عالقة جدليـة بـين التكنولوجيـا    

وأن  .أي أنها عالقة تقوم على التأثير المتبادل وليست عالقة وحدة حتميـة  ؛وعالقات العمل

سان الذي يقوم عليه هذا التحليل هو الوحدة الديالكتيكية بـين قـوى اإلنتـاج وعالقـات     اإلن

هتمام في هذه الدراسة تتمحور حول الفكرة األساسـية  سا على هذا فإن بؤرة اإليتأس .اإلنتاج

مـل فـي التنظـيم    أن كل نموذج تكنولوجي يتالءم مع نمط معين من عالقـات الع : اآلتية

وبالمقابل فإن نمط عالقات عمل معـين ال   .مع نمط عالقات عمل آخر مئالصناعي، وال يتال

  .م معهئ إال بوجود نموذج تكنولوجي يتاليكون فعال

   :األساسيةالفرضية  -2

هناك وحدة جدلية بين نموذج التكنولوجيا المستعمل فعليا في العملية اإلنتاجيـة فـي   

  .ا التنظيمتنظيم صناعي معين ونمط عالقات العمل السائدين في هذ

  :الفرضية الفرعية -3

 ،إن فهم البنية الداخلية للتنظيم الصناعي يساعد على تفسـير بنيـة المجتمـع الكلـي    

  :وحاولت الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية

ما هي المواصفات النمطية لنماذج التكنولوجيـا المسـتعملة فـي التنظيمـات      .1-3

  الصناعية موضوع الدراسة؟

دى مالئمة النماذج التكنولوجية المستعملة في التنظيمات الصناعية موضوع ما م .2-3

  المهنية في خط اإلنتاج األول؟ الدراسة مع المستويات

  بين شكل ونوع التكنولوجيا وعالقات العمل؟ رتباط إهل هناك  .3-3

  رتباط بين حجم التنظيم الصناعي وعالقات العمل؟إهل هناك  4-3.
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كن أن تساهم التكنولوجيا وعالقات العمل في تشـكيل الـوعي   إلى أي مدى يم .5-3

  الحالي؟

  غترابهم في التنظيم الصناعي؟إندماج العمال وإهل هناك عالقة بين  .3-6

 في إلى أي مدى يمكن لعملية تحليل ومناقشة بنية التكنولوجيا وعالقات العمل، .3-7

  .التنظيمات الصناعية في الجزائرتشخيص ظاهرة التبعية في التنظيم الصناعي أن تساهم في 

  .هذه التساؤالت متسقة مع المجاالت األساسية الستمارة البحث *

ـ لخامس يخدم موضوع البنالحظ أن التساؤل او  ث، ويصـب فـي مضـمون اإلشـكال     ح

  .المطروح

   :الرسالةأقسام -4

خصـص   .تنقسم إلى سبعة فصول باإلضافة إلى مقدمة منهجية ومالحـق الدراسـة  

لمعالجة بعض األطر وممارساتها في قضية التكنولوجيـا وعالقـات العمـل     ألولا الفصل

ستعرض فيه التفكير السوسيولوجي التقليدي والمحافظ والنقـدي فـي معالجـة موضـوع     إ

  .الدراسة

w  ـ  لتنميـة  سـتراتيجية اإلإلى سياسات التصـنيع   الفصل الثانيوتعرض في  االتكنولوجي

 .التنظيمات الصناعيةوعالقات العمل وأشكال المشاركة في 

w خصص لتحليل نقـدي لـبعض الدراسـات السـابقة فـي الموضـوع       الفصل الثالث           .

يـا  ولوجإشـكالية التنميـة التكن   فيـه  ناقشيأربعة فصول،  على يحتوي:أما الباب الثاني

 .دراسة ميدانية العمل في الجزائروعالقات 

w  التنمية التكنولوجية بـالجزائر ثـم    بدراسة ثالث نقاط أساسية هي نموذج لفصل الرابع

البيروقراطية والصراع الطبقي وفي األخير تحليل نقدي لبعض الجوانب في تشـريعات  

 .العمل بالجزائر

w عتماد على دراسـة خمـس   تناول بالتحليل نمط التكنولوجيا بالجزائر باإل الفصل الخامس

تها فـي التنظيمـات   بنية عالقات العمل ومواصـفا  الفصل السادسبينما عالج  .حاالت

 .الصناعية من خالل خمس حاالت أيضا
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فـي ضـوء    ،تعرض فيه الباحث لمناقشة عامة لنتائج الدراسة بفصل سابعختتمت الدراسة إ

  .نطلقت منها الدراسةإاإلطار النظري والتساؤالت المنهجية التي 

  :عرض أهم النتائج النظرية واإلمبريقية-5

w التكنولـوجي   لمنسين في بعض المهن يتوقف على العتوصل إلى أن تقسم العمل بين الج

عتماده على المهارة والكفاءة المهنية التي يتميـز بهـا الجـنس أو أن الجهـد     إأكثر من 

 .العضلي يختص به الذكور أكثر

w  تجاها ضعيفا في الممارسة اإليديولوجية لدى الطبقة العاملة بـين المحاصـرة   إأن هناك

ستمرت على ما إة على صنع القرار وأن هذه الظاهرة، إذ والتوجه من قبل القوى المهني

 .هي عليه فإن الطبقة العاملة ستفقد هويتها

w   أن هناك ضرورة لتعميق الدراسة حول دور المشرف كوظيفة مزدوجة في التنظيمـات

 .الصناعية

w  حتمية إعادة النظر في سياسة التشغيل وفقا للمعايير التكنولوجية أي حتمية األخذ بالطرق

 .فقد كشفت الدراسة ضعف هذا األسلوب في التجربة الجزائرية. العلمية في التوظيف

w  ختالف واضح في التجربة الجزائرية فـي تـرجيح القـوى لكفـة     إكشفت الدراسة عن

جتماعي أثناء العمل، أي تغليب العامل التكنولـوجي علـى العامـل    قتصادي على اإلاإل

  . شة بنية هذه األخيرةجتماعي أو العالئقي وما أدى إلى هشااإل

   :مالئمة التكوين لالختيار التكنولوجي: دراسة مختار بشتلة   -)ج 

وهي ) 1996-1997(دراسة ميدانية عن شركة الخطوط الجوية الجزائرية أجريت سنة       

  . جتماع التنميةمذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم اإل

بين التعليم وحاجيـات التنميـة مـن     ركز الباحث على ضرورة الربط  :مشكلة البحث .1

قتصاد الـوطني، والجزائـر   الموارد البشرية الالزمة، في قطاع النقل الذي يعتبر شريان اإل

تولت مهمة التكوين بشتى مستويات بهدف توفير اإلطارات المؤهلة، والتي بمقدورها تحمـل  

والصيانة والـتحكم فيهـا   أعباء نقل التكنولوجيا بكل ما تحتويه من عمليات التشغيل التسيير 

  .وأيضا البحث عن إمكانية إعادة نتاجها
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هتمام البحث على معرفة مدى مساهمة قطاع النقل، في تكوين إطارات متخصصة إنصب إ 

  .وذلك على مستويين

معرفة سياسة التكوين المتخصصة في النقل بشـتى فروعـه وحصـر     :المستوى الوطني*

  .الكفاءات الموجودة

معرفة ودراسة التكوين المتخصص في قطاع النقـل الجـوي    :قل الجويعلى مستوى الن*

وحصر الكفاءات التقنية الموجودة، ودور هذه الكفاءات فيما يخص عمليات الصيانة بشـتى  

أنواعها، ذلك أن عمليات الصيانة تعتبر كمؤشر حقيقي إلظهار نوعية التكوين، باإلضافة إلى 

مـع  . تجاه الصحيح نحو التحكم التكنولوجيطوة في اإلذلك أن القيام بعمليات الصيانة هو خ

العلم أن عمليات الصيانة في قطاع النقل الجوي معقدة للغاية ألن طبيعة التكنولوجيا معقـدة،  

سـتعمال المكثـف ألجهـزة    وتتطلب في عملية صيانتها كفاءات تقنية عالية، إضافة إلى اإل

 .رباء واإللكترونيالكشف ومراقبة المعدات وخاصة فيما يتعلق بالكه

يوضح لنا عمليات التحكم والمراقبة والصيانة علـى   :لوصفياالباحث المنهج  ستخدامإ .2

 ستعراض تاريخ تطور هذا القطاع مراحلها التقنية، والمنهج التاريخي إل

ختيار التكنولوجي فـي  تهدف الدراسة إلى فهم واقع التكوين ومدى مالءمته لإل :األهداف .3

ختيار فروضها المتعلقة بالتكوين والصيانة والرضا إوتحاول الدراسة .قطاع النقل الجوي

  .عن العمل والصراع في محيطه

يوضح الباحث ويؤكد على أن هدف الدراسة عملي أكثر منه نظري، من حيث ما سـبق   •

 .ذكره

ختيار صحة أو عدم إأما الهدف النظري فإن الفروض تحمل هدفا علميا واضحا من حيث  •

 .نظريات والقوانين العلميةصحة الفروض وال

 حول اإلطار النظري و باب أولتحتوي الدراسة على  :تصميم الدراسات وأهم خطواتها -4

  .مشكلة الدراسة ومفاهيمها أهميتها وأهدافها األول: المفاهيمي للبحث ويضم فصلين

خـط  تطرق إلى نظريات التنمية عرض وتقييم، وأخذت النظرية الماركسية ال والفصل الثاني

من أجل " :بينهااألوفر في التحليل والتقييم، حيث تعرض آلراء ماركس في التكنولوجية من 
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التـي يحـددها   حسب المواصفات  تالبد على العمال أن ينتظموا في وراشا.. .غطاءحياته 

جتماعية بتغيير طريقـة  يغيرون جميع العالقات اإل"أي " المحددة تناكعمل األدوات أو الما

بمعنى أن هناك حركة مستمرة في نمو القوى اإلنتاجيـة وتهـديم العالقـات    " ؛كسب قوتهم

 .غتراب وطبيعة ظهوره في المؤسسات والمصانعوأيضا تعرض إلى مفهوم اإل .جتماعيةاإل

غتراب إلى النظام الرأسمالي وإلى التكنولوجيـا  يوضح وجهة نظر ماركس عندما ينسب اإل

تجاه الماركسي الجديد، والنظرية المثالية لماكس فيبر إلوبعدها يأتي ا .الحديثة وما ينجم عنها

  .والنظرية التطورية المحدثة

  .التكنولوجيا والتكوين :الباب الثانيأما 

يتكون من أربعة فصول األول حول إستراتيجية التنمية المعتمدة على النقـل وتنميـة   

كوين، وفصل أخيـر  الموارد البشرية وخصص فصل للدراسات السابقة عن التكنولوجيا والت

للجانب الميداني عرض فيه الفروض أوال وبعدها تحليل وتفسير المعطيات والجداول، النتائج 

  .والصعوبات

   :فروض الدراسة -5

w  رتباط بين السياسة التكنولوجية ومهام قطاع النقل المتمثلة في صـيانة العتـاد   إهل هناك

  .الجوي

w تقلـل مـن    فرص التحكم التكنولوجي و تساهم قدرات التكوين التكنولوجي المختص في

 .التبعية للخارج

w غتراب وكلما وجدت هذه المظاهر أثـر سـلبا   اإل إن أي تنظيم يحمل مظاهر الصراع و

 .على سير مهمة التنظيم

  النتائج -6

w   الفرضية األولى تحققت، هناك صيانة للعتاد الجوي لكن في غياب سياسة تكوينية لفائـدة

غياب هياكل للتكوين تابع ين إضافي لجزء بسيط من الفنيين وفي القطاع الذي إكتفى بتكو

 .للقطاع
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w أعلى المسـتويات   ىشروط التكوين عل لم تتحقق الفرضية الثانية وهذا يعود إلى قلة توفر

قتناء التجهيزات وإيجاد مخبر للبحوث وللتعاون التقني مع جهات أجنبية والتعاون بـين  إو

  .ردة في الوقت الراهناية التحكم التكنولوجي غير والقطاعات غير متوفرة، إذن فعمل

w     أما الفرضية الثالثة تحققت ألن أفراد عينة البحث غير راضين عـن الوضـع المهنـي

إجماال، بالتالي فهذا يؤثر سلبا على سير العمل، وقد ينجز عنـه صـراع بـين اإلدارة    

  . والعاملين

  :الصعوبات -7

w وبخاصة فيما يتعلق بالميدان راء البحث في ظل ظروف أمنية شديدةجإ.  

w قلة المراجع العلمية حول التكنولوجيا النقل والتكوين، بقطاع النقل. 

w االلتزامات المهنية واألسرية قللت من فرض السفر في كلتا المرحلتين النظرية والميدانية . 

w الظروف الصحية للباحث. 

إيجاد مخـابر للبحـث    عتنى الباحث بشتلة بموضوع التكوين والتدريب وعالقة بوجوبإ

والتعاون التقني، للوصول إلى التحكم التكنولوجي، وهي من بين المتغيرات التـي تحـاول   

. الباحثة دراستها ومعرفة مصداقيتها ودرجة استخدام الفرض في المؤسسة مجـال البحـث  

تكوين وتعتبر النتائج المتوصل إليها انطالقة واضحة للفرضية التي قدمتها الباحثة في متغير ال

  .والتدريب
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نقل التكنولوجيا والتنظيم لقضية العمـل فـي المؤسسـة     :مينة مسيعدأدراسة حسناء    -)د 

  .جتماعينطق اإلمالتكنولوجيا مقابل ال الجزائرية

دراسة حالة لوحدتين إنتاجيتين، عتمدت على منهج إهي من الدراسات الجزائرية األولى التي 

في جامعة   Pierre du bois: العمل، المشرف مدير األبحاث جتماعإدكتوراه درجة ثالثة علم 

  .1983باريس، 

مشكلة تنظيم عمل المؤسسات الجزائرية المشابهة، للمؤسسات الرأسمالية  :مشكلة البحث -1

جتماعية الجزائرية؟ هـذه  التي تستعمل التكنولوجيا، وتتكيف وتتوافق أيضا مع الظروف اإل

ل إستخدام التكنولوجيا المستوردة عن إدارة واعية فـي النمـو   األخيرة التي تنتج بعفوية خال

  .الصناعي

إذا قمنا بدراسة المؤسسة الجزائرية في مجتمع يسود فيه مختلف الطبقات بأي "تقول الباحثة  

جتمـاعي  طريقة يمكن تنظيم تطور العمل؟ وبأي العناصر البنائية على مسـتوى النظـام اإل  

الموارد التنظيميـة؟ وعلـى المسـتوى الكلـي للمجتمـع،      ختيار إالمعروف، يمكن توجيه 

جتماعي ويوجه وظائفه ، تختلف تماما عن جتماعية الذي غلب المشروع اإلاإل افاإليديولوجي

معرفـة،  لذلك نطرح سؤال حول ال -أصحاب التكنولوجيا –التي توجد في الدول الرأسمالية 

، أو فـي هيكـل   سـة الحكومـة  هتمامات سياإ هل هو ضمن .ومستويات التكيف واإلدراك

المؤسسة واإلدارة العامة أو في سلم الوحدات اإلنتاجية؟ وكيف يمكن تحقيق التكيف خالفـا  

  لقواعد الفعل الموجهة؟ 

الوظائف اإلدارية هي دعم لوظيفة الوحدات اإلنتاجية، إذن بأي طريقـة يمكـن تحديـد     -

 توزيعها؟ العمليات الضرورية لهذه الوظائف، وبأي طريقة يمكن إعادة

يتضح أن الباحثة قامت بطرح الكثير من األسئلة المستنبطة من واقع المؤسسات الجزائرية، 

ساعدت في توسع نطاق اإلشكال والبحـث،  . وبينت مدى تشابك الظاهرة مع ظواهر أخرى

  .وهي من الصعوبات التي أشارت إليها الباحثة في األخير
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  الفرضيات -2

w نتاج في حالـة نقـل تقنيـات    في عملية اإل جتماعيةعالقات اإلال يوجد هناك ميل لنقل ال

 .اإلنتاجيةالتنظيم 

w       الوحدات اإلنتاجية المحلية ال تطبق الطرق النظاميـة المعمـول بـه فـي المؤسسـات

 .الرأسمالية

  :النتائج العامة

w  نشاطهم داخل المؤسسة مشاركة العمال، ومنع التقسيم التقني للعمل يعتبر المسؤول في.  

موضوع تنظيم العمل عام، لم تتمكن الباحثة من استعمال عناصر التحليل الضـرورية،   بقي

  .الحتوائها على الكثير من المسائل العميقة

نالحظ أن كثرة األسئلة في اإلشكالية أدت إلى توسيع الموضوع رغم أنه محدد في موضوع 

الـذي يحمـل   . الجزائـري  التقسيم التقني للعمل وعالقته بالمشاركة العمالية داخل المجتمع

تعتبر من أهم المؤشرات التـي يعتنـي بهـا    . مجموعة من القيم المناقضة للنظام الرأسمالي

موضوع البحث الجاري؛ حيث أضفت دراسة أمينة مسيعد ضرورة اإلهتمام بقيمة التقسـيم  

  .التقني للعمل و تأثيراته الجانبية على العمال

        : تعقيب عام حول الدراسات السابقة* 

التـي تخـدم    ،نتقاء الدراسات السابقةختيار هذه الدراسات على أساس منهجي إلإتم 

ويجدر باإلشارة هنا أن الدراسات السابقة خاصة منها الغربية  .موضوع البحث بصفة مباشرة

وهي تعتني بالمؤسسات التي تتواجد في المحـيط   ،الحديثة كثيرة جدا لم يتسع المقام لذكرها

  .طويلة من الخبرة في التصنيع اًالغربي الذي قطع أشواطجتماعي اإل

جتماعية متشابكة ومتراكمة، ولـيس باإلمكـان للباحـث    على أساس أن الظواهر اإل

 ؛أن يدرس متغير من دون التطرق أو اإلشارة إلى متغير أو مؤشرات أخـرى  ،جتماعياإل

لسابقة التي تعمـق  عين على الباحثة عرض بعض الدراسات ايتولو بصفة مختصرة من ثم 

 بروزالموضوع أكثر، وكل دراسة تحمل متغير يختلف عن اآلخر، يساعد على معرفة بوادر 

كل دراسة أهمية متغيراتهـا  تظهر الظاهرة تاريخيا، ومسيرتها في مختلف المجتمعات، كما 
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وبالتالي فإن المقارنة بـين نتـائج    .المدروسة وعناصر ومحفزات تطور ظاهرة التكنولوجيا

ختالف، ما يؤكد بذلك فرضـية مـا،   تفاق واإللدراسات السابقة، تساعد على معرفة نقاط اإلا

ج نفس المتغيرات إال أنها لاعوالمالحظة األولى هي أن الدراسات ال ت .ورفض أو نفي أخرى

  : تتفق على بعض النقاط التالية

w  وهيكل المؤسسةبين التكنولوجيا المستخدمة  مئالتالفعالية المؤسسة تزداد كلما زاد.  

w  رتفعت درجة التعقيد التكنولوجي كلما ساهم في زيادة نسبة التخصصات، خاصـة  إكلما

 .زيادة نسبة اإلداريين في المؤسسة

w   يؤكد الباحث نور الدين بومهرة في دراسته على حتمية إعادة النظر في سياسة التشـغيل

 . راسات األخرىوفقا للمعايير التكنولوجية، وتصب عموما في نفس القالب الد

w م وتأقلم العمال مع التكنولوجيا المستخدمة، يتم عـن طريـق التـدريب والتكـوين     ئتال

تجاه المؤسسـة  إكتساب الثقافة الصناعية والتحكم في التكنولوجيا يتم بإالمستمرة، كما أن 

وتنمية روح المبادرة . نحو التجديد، عن طريق البحث العلمي المنظم المتواصل، وتطبيقه

 .حلية على مستوى المؤسسةالم

w  يتفق كل منBlauner    ويمينة نزار على أن التكنولوجيا كمتغير رئيسي فـي المؤسسـة

 .غتراب التي تعرقل مسيرة التقدم والتنميةتخلق تنمية فعالية لمظاهر اإل

w   وتوصلت الدراسات السابقة الجزائرية عموما على حسب النتائج اإلحصائية حول نسـبة

قتصادية على مستوى المؤسسة الجزائرية أنها سلبية والقيم الثقافية واإلكتساب المعارف إ

 .التكنولوجي التحكم كتساب والحتوائها على عناصر معيقة لتنمية عملية اإل

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  اإلشكالية و المفاهيمتحديد           الفصل األول
 

 

V.  مجاالتها منهجية الدراسة و  
  .الفرضيات .1
 :تحديد مجتمع البحث .2

  .لمحة تاريخية عن ميدان البحث. 1.2
   .المجال المكاني. 2.2
   .المجال الزمني. 3.2
  .المجال البشري. 4.2

 :دوات المستخدمة في البحثالمنهج و األ  .3
  .المنهج. 1.3
  :دوات المنهجية المستخدمة في البحثاأل. 2.3

   .المالحظة. 1.2.3
  .المقابلة 2.2.3
  .ستمارةاإل. 3.2.3

 .ختيار عينة البحثإكيفية  .4
  .خصائص العينة. 1.4

  

  

  

  

  

  

  



  منهجية الدراسة و مجالتها                           الفصل الخامس

 

 101

V. منهجية الدراسة و مجاالتها:  
  :تمهيـد  

جتماعي في الدراسـات الميدانيـة، ضـرورة تقـديم كـل      يتعين على الباحث اإل

المعلومات الكافية والالزمة عن مجتمع البحث، الذي تم دراسته ويوضح مجمل العمليات 

التي مر بها، والمنهج واألساليب والتقنيات المنهجية المتبعة في بحثـه لحصـوله علـى    

بطرح أسئلة لماذا وضع هذا، وكيف تم الحصول . المعلومات والبيانات التي تحصل عليها

  . وضح اإلجابة عليها، بتحديد منهجية البحث بدقة متناهية واضحة للقارئت، وت...على هذا

  :الفرضيــات -1

وقد كانت الفروض هي مستهل هذا الفصل على إعتبار أن الفروض هي إجابـات  

  .سئلة التي تضمنتها اإلشكالية ويسعى البحث الراهن اإلجابة عليهامحتملة لتلك األ

  :الفرضية الرئيسية -أ

كلما زادت وتيرة التقدم التكنولوجي كلما أدى إلى تقدم وعي الموارد البشرية بالقيم 

 .واالقتصاديةالثقافية 

  :الفرضيات الفرعية -ب

  :ةالقيم الثقافي تغييريؤدي إستخدام التكنولوجيا إلى  -1

  .كلما توفرت التكنولوجيا كلما زادت قيمة العمل لدى العامل -    

  .يرا إيجابيا في تسيير الوقت لدى العامليتحدث التكنولوجيا العالية تغ -    

  .هتمام العامل بالتكوين والتدريبإيؤدي توفر التكنولوجيا إلى زيادة  -    

  :قتصاديةتغيير القيم االيؤدي إستخدام التكنولوجيا إلى  -2

  :يؤدي توفر التكنولوجيا في المؤسسة إلى *   

  . الوظائف وتقسيم زيادة التخصص -

  .تغيير نظرة العامل إلى قيمة وبعد اآللة -

  .رتفاع نسبة الوعي بأهمية التنافسيةإ -

  .الت التي نستقي منها المعلومات والبياناتاوالسعي لإلجابة يستدعي تحديد المج
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  :تحديد مجتمع البحث -2

  : تعريف عام للمؤسسة مجال البحث -2-1

إلـى   -األدوية الحيوانيةالمواد وصناعة  –يعود تاريخ هذه المؤسسة مجال البحث 

وهي  .ستيراد المواد واألدوية الحيوانيةإختصت بإ، Pharmavet ، كانت تسمى1997سنة 

خير في يقول هذا األ .ملك خاص لعائلة بلحاج مصطفى توفيق، وهو المدير العام للمؤسسة

  :  جريدة الوطن مايلي

، وضع برنامج إنتاج األدوية الحيوانية، وفي 1999قررنا مع المجلس اإلداري سنة 

نتقلنـا إلـى   إبعد ذلك  .عملنا على إيجاد وتوفير كل الشروط الممكنة لتشغيلها2001سنة 

سـة  المؤس ت، أصبحمرحلة اإلنتاج، بعد إعادة رسكلة كلية للمستخدمين في إسبانيا خاصة

تقوم بعملية تحويل المواد الكيماوية السائلة والمسحوقة، إلنتاج المواد واألدوية الحيوانيـة  

يعود كل الفضـل  . جزائري % 100 منتوجإلى  2003سنة توصلت ف .بمختلف أنواعها

ـ  الذي أكتسب Savoir-faireإلى التكوين الجيد  ، وحققـت  L'EDPME(*)ة بمساعدة مؤسس

في  .Méda2(†)ستخدام برنامج إب ةلتي تتحلى بها الدول األوروبيمستوى جيد من النوعية ا

مما أدى بهـا إلـى   . Méda1 الوقت الذي لم تتجاوز معظم المؤسسات الجزائرية برنامج

ـ المؤسسة دخلت  .من السوق الوطنية % 35تغطية نسبة   30 بقوة السوق الخارجية بـ

طوقو، : ر إلى العديد من البلدانمادة في طور اإلنجاز، وتصد 15مادة من نفس النوع، و 

المغرب والسودان في المستقبل القريـب،   و... ليبيا، قطر، الصومال، اإلمارات، اليابان،

  .    2006بلد في المخطط السنوي  150وتأمل المؤسسة إلى تصدير منتجاتها إلى 

                                                
L'EDPME (*) :  مؤسسة تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة»Entreprise développement petite et moyen entreprise«  هي

وتعاون بين االتحاد األوروبي والجزائر، من مهامها الرئيسية الرفع من المستوى العام للمؤسسة، تكوين وتأهيـل المـوظفين    مؤسسة شراكه

، ويتوقف نجاح هذه الشراكة على حسب نسبة مشاركة المؤسسات الجزائرية في هذه ...والعمال في كل األقسام اإلدارية واإلنتاجية وفي الصيانة

   .يدفعه االتحاد األوروبي % 80ونسبة % 20 المؤسسة حيث تدفع

Méda2 Méda1(*):        ھو برنامج خاص بإعادة ھیكلة المؤسسات عامة، ویساعد ھ ذا البرن امج عل ى رف ع المس توى الع ام

م ن حی ث بع ض البن ود، كم ا تنتھ ي الم دة         Méda2عن  Méda1ویختلف  .للمؤسسات في كل جوانبھا اإلداریة واإلنتاجیة

  .2013إلى غایة  Méda2، في حین یمتد برنامج 2006في سنة  Méda1ج الزمنیة لبرنام
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ما يسمح لهـا   2006مليون أورو قبل ديسمبر  40حيث تصدر المؤسسة أكثر من 

ستمرار والتقدم، وتحفز المؤسسة على اإل .ة مجمل واردات المواد الحيوانية بالجزائربتغطي

بعض التقديرات والجوائز الوطنية والدولية حيث تحصلت على الجائزة الوطنيـة إلنتـاج   

 GMP »Good Manufacturingالجـائزة العالميـة    و .األدوية الحيوانيـة الجزائريـة  

practice«  ،وهي تعادل جائزةأي أحسن مصنع منجز .ISO    الدولية وتزيد عنهـا مـن

   .Elwatan. Juin) 2005.13 (. ط إضافية والتشدد في التحكمحيث فرض شرو

  :المجال المكاني -2-2

في مدة زمنية قصيرة شـهرة عالميـة بتحـديها معظـم      AAHP حققت مؤسسة

الصـناعية   وتتواجد فـي المنطقـة   .الصعوبات، لتصل إلى المستويات العليا في اإلنجاز

Palma la mouricière   بوالية قسنطينة تقع بالتحديد في مقدمة أو مدخل المنطقة الصناعية

من الناحية الجنوبية، يحدها من الشمال والغرب المنطقة الصناعية، ومن الشرق الحمايـة  

  .الخامسةالناحية العسكرية لثكنة ا المدنية و

  :المجال الزمني -2-3

  :ى ثالث مراحل مبرمجة مسبقا وهي كالتاليتم العمل الميداني عل

ختيار المؤسسة التي تخـدم موضـوع   إستطالعية، قامت الباحثة بفي المرحلة األولية اإل

البحث بعد مقابلة المديرة التقنية والمدير التجاري ورئيس المسـتخدمين، وهـي مرحلـة    

طروحـة مـن   فيها جميع ما يتطلبه موضوع البحث والفروض المة الحظتم م ستطالعيةإ

  .عشر يوماً 15معلومات وبيانات، وهي مرحلة دامت مدة 

ستمارة التجريبية التي دامت مدتها أكثـر مـن   أما المرحلة الثانية وهي مرحلة تطبيق اإل

ستمارة بكاملها وإلى إعادة ترجمة اإل. شهر، وطول المدة يعود إلى غياب بعض المبحوثين

إلى تغييـر بعـض األسـئلة وتعـديلها      أدىوليس بعض المصطلحات الصعبة فقط، ما 

  .ومراجعتها قبل تطبيقها

ستمارة البحث المعدلة، ودامت مدة تطبيقها عشرة أيام، لم إوفي المرحلة األخيرة تم تطبيق 

من إنهاء العمل الميداني في مدة زمنية تقـارب  الباحثة بعدها تمكنت  .يتم جمعها بسهولة

  .و النصف الشهرين
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    :المجال البشري -2-4

من قسم اإلنتـاج المباشـر    32من الموارد البشرية، من بينها  73تشغل المؤسسة 

في اإلدارة والتسيير وبقية العمال يتوزعون ما بين األقسام  19باحثين في المخبر و  08و

  ..." السياقة، وحمل السلع، الدهن"المراقبة، الصيانة، واألعمال اليومية 

ديريات، وهي المديرية التجارية التي تنقسـم إلـى   عموما تتكون المؤسسة على أربعة م

والثانية هي مديرية المشـتريات   .قسم المبيعات الوطنية، قسم المبيعات الخارجية: قسمين

تنقسم إلى أربعة أقسام وهي قسم للمشتريات الخارجية قسم للمشتريات اإلضـافية، وقسـم   

قسم : " لتقنية وتتكون من خمسة أقسامرية الثالثة وهي المديرية اأما المدي .المنتوج النهائي

  .اإلنتاج، قسم الصيانة، قسم مراقبة النوعية، وقسم تسيير وتنمية الموارد البشرية

قسـم المحاسـبة   : المديرية األخيرة وهي مديرية اإلدارة، المالية، وتنقسم إلى خمسة أقسام

وقسم التجهيزات العامة، العامة، قسم المالية، قسم مراقبة المهام والخدمات، وقسم للتسيير 

  .يديرها مدير مختص يسهر على تسيير أعضاء فريق عمل من المتخصصين في المجال

 همبيـن  نعامل م 48تطلب موضوع البحث التركيز على قسم اإلنتاج الذي يقدر عدده بـ

  .المنتجين المباشرين والعاملين في مجال البحث داخل المخبر، يقومون بعمل متكامل

ت التي سجلناها في هذه المؤسسة عموما وفي هذا القسم خاصـة أن  من المالحظا

كما  .، ويطغى عنصر الشباب فيهوما بعد التدرج كل العاملين ذوي شهادات عليا، جامعية

أنها تتوفر على العنصر السنوي بالتساوي مع العنصر الذكري، وهو ما يدل أن شـروط  

  .ات العلميةالتوظيف كانت تتوقف أساسا على المؤهالت والخبر

  :و األدوات المستخدمة في البحث المنهج -3

  :المنهج -3-1

إذا تمعنا في أسباب التقدم الهائل للدول، ندرك أن هناك عالقة بين هـذه النهضـة   

في تحقيـق التنظـيم    ستعمال األساليب العلمية السليمة والمالئمة والمساهمةإالعلمية وبين 

ـ  وتعطي اإلنسان القدرة الفائق .الجيد ر وة على مواجهة األحداث والتحكم في مجـرى األم

ختيار المنهج المالئم للبحث، على حسـب  تخاذ أسلوب معين إلإإنما كثرة المناهج تفرض "
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الموضوع والهدف، كما يفضل منهج دون آخر على حسب الوظيفة المباشرة في موضوع 

  ).89، 1995: الذنيباتمحمد و بوحوشعمار " (المحتوىالبحث وليست على حسب 

ن الباحث في البداية قائما على منهج دراسة حالة إال أن هـذا المـنهج يتطلـب    اك

ويتطلب التعمق في دراسة مرحلـة  ، من حيث تاريخ المؤسسة، تفاصيل دقيقة عن الحالة

قصد الوصـول إلـى   . أو دراسة جميع المراحل التي مرت بها، معينة من تاريخ الوحدة

وبذلك فهـو يعتمـد   ، وسة وبغيرها من الوحدات المشابهةتعميمات متعلقة بالوحدة المدر

  )287-280، 1971: عيسى محمد طلعت(. إعتمادا كبيراً على عنصر الزمن

وهو ماال يتوفر في شروط البحث على حسب التوقيت الرسمي المحصور في سنة علـى  

ا مرجعيا لذلك إرتأت الباحثة إلى إستخدام أسلوب المسح الشامل الذي يعتبر إطار. األكثر

أنه يدرس  بما، تماشيا ومتطلبات موضوع البحث .ضرورياً للعديد من األعمال واألبحاث

فرداً مـنهم الـذين ال    15ما عدى ، فردا 73جميع أفراد مجتمع البحث الذي يتكون من 

فهي فئـة قليلـة يمكـن    ...الدهن، يتعاملون مع التكنولوجيا ويعتبرون من عمال النظافة

  .معطيات وفروض البحث واإلمكانات اإلقتصادية والزمنية المتاحةدراستها على حسب 

قتصادية للموارد البشـرية  ير القيم الثقافية واإليوعليه فإن موضوع التكنولوجيا وتغ

ستطالعية تعتمد أساسا علـى  إمن المواضيع التي تتطلب دراسة  .في المؤسسة الجزائرية

لفرضيات الجزئية المطروحة ساهمت إلى حد ألن ا ؛طريقة التحليل الكيفي أكثر منه الكمي

بمـا أن الباحثـة بصـدد     .بعيد في تحديد وتطبيق منهج دراسة الحالة، الذي فرض نفسه

لـذلك   .دراسة مؤسسة واحدة فقط، ويعتمد على أكثر من أداة للحصول على المعلومـات 
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سنوضح تفاصيل  ستمارة، التيواإل و المقابلة المقننة عتمدت الباحثة على تقنية المالحظةإ

  .تطبيقها وخصائصها الحقا

  :تساعد المنهج في تحقيق أهداف البحث وهي :أدوات جمع البيانات -3-2

  :المالحظـة. 3-2-1

هي من أهم األدوات الرئيسة التي تستخدم في البحث العلمي، ومصـدرا أساسـيا   

كثر التقنيات تعتبر من أ و .للحصول على البيانات والمعلومات الالزمة لموضوع الدراسة

صعوبة، ألنها تعتمد على حواس الباحث وقدرته على ترجمة ما الحظه إلى عبارات ذات 

جتمـاعي المـراد   جتماعية، وأنماط السلوك اإلمعاني ودالالت، وعلى تحليل العالقات اإل

  .ستطالعيةدراستها، كما تستخدم في كثير من األحيان في الدراسات اإل

خاذ بعض اإلجراءات المنهجية التي تسمح بتكـوين صـورة   تإوعليه تفرض هذه التقنية 

خالل إجراء المالحظة، قد يكتشـف الباحـث    .مؤقتة عن الوقائع و المواقف والظروف

عتباره ولها أهميتها ومدلولها في تعميق جوانب إويالحظ بعض الوقائع التي لم يضعها في 

  )190 -186، 1999: وندليو وآخرضيل ف( .الموضوع ومن ثم عليه تسجيلها وتدوينها

ستخدام تقنية المالحظة، ويبقـى الخيـار فـي    إمن األهمية بما كان ذكر ضرورة 

ظروف العمل داخل المؤسسة تحكمه ، ة البسيطة أو المالحظة بالمشاركةستخدام المالحظإ

لذلك تم إسـتخدام المالحظـة   ، ستخدام المالحظة بالمشاركةإتساعد في  تيلامجال البحث 

  .البسيطة

تمت هذه المرحلة خالل كل فترات العمل الميداني، حيث تم تسجيل كل الظواهر التـي   -

تحدث تلقائيا في ظروفها العادية دون إخضاعها للضبط العلمي وكان الغرض مـن هـذه   

التقنية الضرورية، التحقق من المعلومات المصرح بها في االستمارة حول النظام السـائد  

لجاد والواضح من دون مبالغة، وهي مـن المالحظـات   في المؤسسة والعمل الجماعي ا

  .ستمارة البحثإاألولى التي سجلت وتم التحقق منها في 

كما أن هناك بعض المالحظات المهمة التي توضح تحقق الفروض الفرعية منها تشغيل -

، وبما أن )سنة 40 - سنة 24(الكفاءات المهنية أغلبيتها من الشباب تتراوح أعارهم بين 
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ل داخل المؤسسة ال يتطلب مجهود عضلي ومهام صعبة فإن العنصر النسوي يتساوي العم

  .مع العنصر الذكري

من بين أهم المالحظات أن المؤسسة مجال البحث لم تهتم بما يكفي لقسم تسيير وتنمية  -

الموارد، على الرغم من أنها تعتني بمواردها البشرية من حيث التكوين والتدريب وتوفير 

ويعود هذا إلى عدم وجود مختص فـي  ... جتماعيةالمناسبة للعمل، والخدمات اإل الشروط

  .الحقيقية، وعملياته الضرورية للمؤسسة ة المكتبهذا المجال، الذي يوضح أهمي

  :المقابلة -3-2-2

نات التي االبحوث الميدانية لجمع البيو تستخدم في  ناتاهي إحدى أدوات جمع البي  

نـات  كما تستخدم في البيا، المكتبية أومن خالل الدراسة النظرية  ال يمكن الحصول عليها

ستمارة أو المالحظة أو مـن الوثـائق و السـجالت    التي ال يمكن جمعها عن طريق اإل

  .يةاإلدارية أو اإلحصاءات الرسمية و التقريب

حديث لفظي مباشر بين الباحث و المبحوث ويـرى   أوهي وسيلة مهمة تقوم على حوار 

هذا الحوار يكون منضما بين المبحوث و الباحث الذي يكـون فـي    إن" Duron في ذلك

المقابلة يتضمن نقاط محددة  إلجراءو دليل عمل مبدئي  باإلجراءاتمزودا  األحياناغلب 

  )19، 1999: آخروندليو و فضيل (   ". المقابلة إجراءتقود عملية 

، من العمل الميداني ستطالعيةفترة اإلعتمدت الباحثة على نوع المقابلة غير المقننة في الإ

بعمق علـى جوانـب و    اإلطالعبهدف  األداةستخدام هذه إ إلىالباحث  أما يلجعادت  إذا

 األداةسـتخدمت هـذه   إ أخرىو من جهة . خبايا الموضوع الذي يكون غامضا بالنسبة له

ائمـة  حيث احتوت على دليل يتضمن قأكثر ستمارة إلابط ضلمعرفة جوانب الموضوع و 

، المدير المـالي ، المدير التجاري األقسامموجهة خصيصا لمدراء ، المتنوعة؟ األسئلةمن 

 و تمت بطريقة المقابلة المباشرة، المديرة التقنية و المدير العام، المدير التجاري الخارجي

على  من خالل ذلك تعرفت الباحثة .ثين حرية الحديثولمبحا إلعطاءبالحوار المباشر  أي

المؤسسـة   أصـحاب و تعرفت علـى  ، 1999سنة  تأسستسسة القصير التي ؤتاريخ الم

و هي مـن  جامعيين  أساتذةو من بينهم  .وتسييرها إدارتهاالقائمين على ، العائلية الخاصة

المدير العام أستاذ محاضر في معهـد علـم التغذيـة و    ، أولى المالحظات التي سجلناها
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أما المدير التجاري فهو خبيـر  ، باحثة في تخصص علم الكيمياءالمديرة التقنية أستاذة و 

هذا بالنسبة للمـدراء المـالكين أمـا    . قتصادي أستاذ سابق و نفس الشيء لمدير الماليةإ

فكل المعلومات و البيانات وضعت المستوى العالي التكويني الذي يتمتـع بـه   ، العاملين

ـ  .معيذوي مستوى جا، منهم التنفيذيينالعاملين خاصة  خبـراتهم النظريـة    نو يـتم حق

تدريبات علـى   يستفيد منأي بعد قبوله كعامل في المؤسسة  ؛األوليةبالتدريبات الميدانية 

و ، ب التخصصسو بلجيكا ح أسبانياخاصة منها  األوروبيةفي الدول  أومستوى المؤسسة 

 أوالـة تغييـر   في ح، الضرورية أوو يقصد بها التدريبات السنوية ، هناك تدريبات ثانوية

  .في الوظائف و المعدات تعديل ما

من النوع الحديث جداً  أنهاتصفها المديرة التقنية على ، ما يخص التكنولوجيا المستخدمة -

و نفـس الشـيء   ، المختصين في المجالجزائريين من  اًيقوم على تشغيلها عدد، و المعقد

  .لعمليات الصيانة

علـى   اآلنحـد   إلىخطوط التجارة الخارجية  ىعدتعالج المؤسسة مشاكلها التي ال تت -

ئ في كل مـرة  جتماع طارإبالطريقة الكالسيكية أي يعقد ، حسب تقرير المدير التجاري

فالمؤسسة تقدر مكانتهـا  .لتفادي بعض الصعوبات و معالجة وحل بعض مشاكل المؤسسة

  :قتصادية على حسب عاملين اثنين همااإل

حيـث حققـت   ، الداخلية و الخارجية األسواقفي  أكثر نتشارعلى حسب قدرتها في اإل -

وغطـت السـوق   ، خاصة اإلفريقيةالدول إلى ورو من موادها أ ألف 100نسبة تصدير 

  .%35الوطني بنسبة 

 2005و التي تقدر عام ، يتم صنعها التيو عدد المواد  اإلنتاجيو على حسب نشاطها  -

التجديـد  على  في بحث جاد و مستمر اأنه يما يعن اإلنجازفي طور  15مادة و  30بـ 

  .التقدمو

، مختص في تنميـة المـوارد البشـرية    أوطرح سؤال حول عدم توفير خبير  األخيرفي 

فـي   هذا اإلختصاص و ال حقيقة وجود يعرف معناههناك من ال ف ،ات كثيرةاإلجابفكانت 

و  األجربني تيع رئيس المستخدمين الذي من وظائف وظيفة يعتبرونها .يةاإلنتاجالميادين 

  .جتماعية و الثقافية للعمالإلاالحقوق 
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هي نفسها التي تقوم بهذه المهام الخاصة بتنميـة المـوارد    بأنها أجابتالمديرة التقنية  أما

، اإلدارة في مختصة في الكيمياء و ليس أوال ألنهاالوقت  ةتشكو من قل أنهارغم ، البشرية

 أنرغم ف...كالتوظيف و التدريب إدارية أعمالدة فهي تنشط في المخبر كباحثة و تقوم بع

لم تهتم بهذا الجانب الذي يعـد   أنها إال، المؤسسة تتوفر على جميع شروط العمل المناسب

    .إليــهالعوامل التنافسية الذي تطمح  أهممن 

  

  :االستمارة .3-3    

ضـع  ستمارة بحث يتوجب على الباحث وإتقديم ل :االستمارة التجريبية. 3-3-1

ستمارة تجريبية يتحقق من خاللها الباحث من صحتها شكال ومضمونا ويتأكـد مـن أن   إ

سـتطالعية األول،  خالل المرحلة اإل.  ود من األسئلة المطروحةالمبحوثين فهموا المقص

حث، وأهمية المعلومات التـي  ور أعمق لموضوع البصفهم أفضل، وتتمكنت الباحثة من 

تباطها وعالقتها بالموضوع، حاولت الباحثة وضع قائمة رإأرادت الحصول عليها، ومدى 

وطبقـت علـى ثمانيـة مـن     .من األسئلة التي على ضوئها يتم تغطية جوانب الموضوع

تم إلغائها، وبعضـها   التي كتشاف بعض األسئلة غير ضروريةإم من خاللها تالمبحوثين، 

  . غير مفهومة من طرف المبحوث تم تعديلها

  : يمة الوقت غير ضروري وينص علىسؤال يتعلق بق: منها

w     ما الذي تقوم به في أوقات فراغك وفي عطلتك السنوية؟ كان المقصـود منـه هـو

كتشاف هل هناك من العاملين من يستغل وقته في التكوين اإلضافي الخاص، قصـد  إ

  .كاملرفع مستواه المهني أو العلمي، إال أن هذا لم يتضح تماما، ربما أن السؤال غير 

w مة التكوين والتـدريب ويـنص   يل الذي كان رقمه عشرون الذي يتعلق بمؤشر قالسؤا

 تهل ترى أن المجاالت والنشرات ضرورية إلعالمكم على أحدث ما توصـل  -على

 لغيـت هـذا السـؤال ألن   ا ويوانية ؟ إليه التكنولوجيا والعلوم في صناعة األدوية الح

الوسـائل اإلعالميـة الكتابيـة    كل على  تتوفرالمؤسسة أن  الحظت بعد ذلك الباحثة

 .والسمعية البصرية وأنواع اإلنترنت العادية الداخلية والخارجية
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w يوجد سؤال توضحي يصب نه م إلغاءه أيضا ألتستفادة من تكوين؟ السؤال الذي يبين اإل

 .في نفس المعنى

w هل تتوقف أي عملية على: تم إلغاء سؤال آخر حول بعد قيمة اآللة لدى العاملين وهو 

 استعمال األجهزة واآلالت؟ 

w بحاجة إلـى معرفـة جديـدة     هل أنت: تم تعديل السؤال الثامن عشر الذي ينص على

 عملك؟ يمتخصصة ف

  نعم

  ال          

  إذا كان ال ما هو السبب؟             

  لدي معرفة كاملة عن عملي الحالي_

           أحتاج إلى معرفة جديدة  -

أتابع كل المعلومات الجديدة حـول مـا    :وغيرت إلى اإلختيارية باتفي اإلجام تالتعديل 

  .يخص مهامي وعملي

ستمارة وتطبيقها هـي أن الباحثـة قامـت    ستخدام اإلإمراحل  عاقتمن الصعوبات التي 

فالحظت أنه ليس بإمكان المبحـوثين فهـم األسـئلة،     ،ستمارة باللغة العربيةبتحرير اإل

لـذلك عملـت   . إال أن اإلبهام والغموض مازال قائمـا فترجمت بعض الكلمات الصعبة، 

ستمارة بمساعدة أخصائي في الترجمة هـذا مـن أجـل أن يفهـم     الباحثة على ترجمة اإل

وهذا أخذا وقتا طـويال لـم   . ستمارة عامة واألسئلة بالخصوصالمبحوث المقصود من اإل

  .ستمارةيكن في الحسبان، حيث غير البرنامج الزمني لتطبيق اإل

  :  إستمارة البحث. 2

تحتوي على عنوانين رئيسـيين،  ستمارة النهائية صبحت اإلأبعد المرحلة التجريبية 

باإلضافة إلى البيانات العامة على حسب الترتيب المنطقي للفروض الرئيسـية والجزئيـة   

  .المطروحة، وتتكون من  تسعة وثالثين سؤاال مغلق ومفتوح
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w يتكون من  ،نات حول القيم الثقافية للموارد البشريةالعنوان الجزئي األول الذي يحمل بيا

سؤاال تنقسم بدورها إلى ثالثة عناوين جزئية مسـتنبطة مـن مؤشـرات الفـروض      19

  .الجزئية

w العنوان الفرعي األول حول قيمة العمل، ويتكون من سبعة أسئلة مغلقة . 

w لقة وسؤال واحـد  العنوان الفرعي الثاني حول قيمة الوقت، ويتكون من أربعة أسئلة مغ

  .مفتوح

w     العنوان الفرعي الثالث حول قيمة التكوين والتدريب، الذي يحتوي علـى سـبعة أسـئلة

 .مغلقة

w قتصادية للموارد البشرية يتكون من العنوان الجزئي الثاني يوضح بيانات حول القيم اإل

 .سؤاال ينقسم إلى ثالث عناوين فرعية 18

w م العمل والتخصص، يتكون مـن سـبعة أسـئلة    العنوان الفرعي األول حول قيمة تقسي

 .مغلقة

w  ويتكون من ستة أسئلة مغلقةقيمة اآللةالعنوان الفرعي الثاني حول بعد ،. 

w   العنوان الفرعي الثالث حول بعد وأهمية التنافسية   لدى الموارد البشرية، وتتكون مـن

 .سؤالين مغلقين، وثالثة مفتوحة

اك بعض األسئلة المكررة بطريقـة مختلفـة،   ستمارة أن هنيالحظ من يقرأ هذه اإل

تجاهـات  ود من طرف الباحثة، من أجل ضمان التحقق مـن بعـض اإل  صوهذا كان مق

الشخصية الخاصة بالمبحوثين، ولتسهيل عملية تحويل المعطيات الكيفية المتحصل عليهـا  

  .عن طريق هذه األسئلة إلى بيانات كمية، وعملية القياس والتحليل اإلحصائي

  :ختيار عينة البحثإكيفية  -4 

تعتبر العينة أحد شروط قواعد البحوث العلمية الميدانية، وهي جزء مـن أفـراد   

ثـم تعمـم   المجتمع األصلي، على أن تكون ممثلة للمجتمع الذي تجرى عليها الدراسـة  

ستخدام أسلوب المعاينة، في حالة تعذر القيام بأسـلوب  إإال أن .الدراسة على المجتمع ككل

ستحالة دراسة جميع أفراد المجتمع لظرف إأي عند  ؛جتماعي أو الحصر الشاملسح اإلالم

شروط  فيه توفرتمن الظروف من ثم، ألن مجال الدراسة موضوع البحث صغير الحجم، و
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م حصر جميع أفراد ت .ستخدام المعاينةال يوجد مبررا إل، ستعمال أسلوب الحصر الشاملإ

التي لها عالقة مباشر  .تطلبات موضوع البحث وفروضهالبحث التي تتماشى مع م مجتمع

العمال المتعاملين مع اآلالت والتكنولوجيا المتوفرة في  أي -التكنولوجيا–بالمتغير المستقل 

  .المؤسسة، وهي الوحدات التي تخدم وتالئم أغراض البحث
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  :خصائص العينة* 

أنه مادام لم يؤخذ بجميع أفراد مجتمع ، إال البحثمجتمع خصائص  عرضيفترض 

البحث بحيث تم تعيين المبحوثين، على حسب متطلبات وفروض موضوع البحث، يمكـن  

والبيانات الشخصـية   تستنادا إلى المالحظاإو.  القول أنها أصبحت عينة غرضية قصدية

  .ستمارة تبين أن من خصائص مجتمع مجال البحث مـا يليالمأخوذة من اإل

w سنة  40- سنة 24(أفراد مجتمع البحث من الشباب يتراوح أعمارهم بين  أن معظم.(  

w  والذكري يالبحث بالتساوي بين العنصر النسوينقسم مجتمع. 

w بالنسبة للمستوى التعليمي فإن كل أفراد مجتمع البحث المطلوبة أو المعنية بالدراسة  و

 .يحملون مؤهالت علمية جامعية عليا

w هي قليلة وعددها ثمانية فقط حيث تكفلـت المؤسسـة بتكـوين    أما الخبرات المهنية ف

 .  وتأهيل أي عامل جديد يدخل المؤسسة من دون خبرة أولية في الميدان

 
  :عرض البيانات العامة/ 1

رقم 
 %  ك  ترميز اإلجابات المحتملة  منطوق السؤال  السؤال

  العمر  1
  ..........سنة30أقل من  •
 .........سنة 35 – 30 •
  .........نةس 40 – 35 •

19 
16 
06 
07 

39,33 
33,33 
12,5 

14,58  

  ذكر  - 1  اجلنس  2
  أنثى - 2

26 
22  

56,25 
43,75  

  ثانوي - 1  املستوى التعليمي  3
  جامعي - 2

02 
46  

04,16 
95,83  

  األقدمية  5
  سنوات 3 –سنوات  5 •
  سنة واحدة  •

41 
7 

85,41 
14,58  

  
  .48حجم أفراد مجتمع ميدان البحث تساوي  :مالحظة
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الجدول أعاله البيانات الشخصية ألفراد مجتمع ميـدان البحـث يالحـظ أن     يبين

توظيف العمال في المؤسسة يتم على أسس واضحة وبمنهجية علمية، فمعدل العمر فـي  

سنة، بداللة إحصائية تقـدر بنسـبة    30المؤسسة يغلب عليه فئة الشباب من فئة أقل من 

عضلية تنسب إلى هذه الذهنية والمجهودات النشاط والالمهام التي تتطلب  وأن  % 39,33

  .الفئة

w   وبجمع الفئتين الثانية والثالثة التي تتراوح أعمارهم بين الثالثين واألربعين سنة نجـد

، وهنا يـدخل عامـل الخبـرة    % 45,83أنها الفئة األكبر حجما في المؤسسة بنسبة 

سـنة   40ي أكثر مـن  بينما تبقى الفئة التي تساو.والكفاءة أكثر من العوامل األخرى

وهم من فئة المسؤولين والخبراء الرئيسيين، على حسـب بيانـات    % 14,58بنسبة 

  .الذي يحدد مهنة العامل) 04(السؤال رقم 

w  أما بالنسبة لعامل الجنس فواضح تماما أنه ليس هناك فرق كبير بين العنصر النسوي

تواجـد فـي الوحـدة    حسب بيانات عامل المهنة و التخصص فإن المرأة تف .والذكري

اإلنتاجية، وفي المخابر وفي اإلدارة على السـواء، ألن طبيعـة العمـل ال يتطلـب     

  .أو ما يتنافى مع خصائص شروط توظيف المرأة.مجهودات عضلية

w هما ينا، ويوجد عامليتضح أيضا أن عامل المستوى التعليمي جامعي بنسبة عالية جد 

  .ثانويمستوى ب والسكرتيرة مساعد إداري

w فتتـاح  إسـنوات، أي منـذ    5ما األقدمية فإن معظم أفراد مجتمع البحث وظفوا قبل أ

سنوات أي تم فتح مناصب جديدة بعد عـامين   3المؤسسة، والبعض منهم لهم أقدمية 

ما يعنـي  . % 85,41فكانت الداللة اإلحصائية لهذه الفئة بنسبة  .فتتاح المشروعإمن 

كافية في الميدان هذا من جهة، ومن جهـة  أن معظم أفراد مجتمع البحث ذوي خبرة 

فحسب المعلومات المسـتقات  . أخرى فإن المؤسسة ال تعاني من ظاهرة دوران العمل

  .من المقابالت الحرة، لم يستقيل أي عامل من وظيفته منذ بداية تشغيلها
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أما بالنسبة للمبحوثين اللذين تم توظيفهم قبل سنة فقط فهم بنسبة ضعيفة جدا، تقدر 

دعى توظيف عمال جدد ما يعني أنه تم زيادة عدد المهام الجديدة، ما است. % 14,58 بـ

  .التي تم تسريح أصحابها من قبل المؤسسةر المناصب وتم إعادة شغ
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V .التكنولوجيا وتغيير القيـم الثقافية :  

  :تمهيد

و حقب زمنية عصيبة، حارب فيها شتى أشكال الضعف، وكـل   اإلنسان بمراحلمر     

أنواع العوائق، كاألكثر دقة ومرونة، فالتغيير التقني الذي يعتبر من أولى العوامـل التـي   

فة العلميـة والتقنيـة كحاجـة    إال أن إيمانه بالمعر... سرعت التطور فقر المدقع، والجهل

حتى سمي اإلنسان بأنه حيـوان  . ضروريةحضارية تغير واقعه إلى حياة أفضل، البشري

تقني، ألنه الزم اآللة أ األداة منذ القدم ومنه فهو أسلوب آخر للقول أن اإلنسـان حيـوان   

تغيـر واقـع   التكنولوجيا والقيم اإلنسانية الثقافية لتنتج مفـاهيم وأفكـار و   ثقافي فتفاعلت

ما يقال عنها أنهـا   بدائل أكثرالمجتمعات كليا، وواقع المؤسسات بالخصوص فحلت محلها 

  .مرنة وقابلة للتعديل هي أيضا

، ولتحليل وفهم هذه التغيرات الثقافية في محيط المؤسسة وتأثيرها على سلوك الفرد العامل

الثقافيـة، بإعتبارهـا قيمـا     قيمة العمل والوقت التكوين والتدريب، كعينة من القيم تأخذ

بالتـالي  .إنسانية عالمية، تختلف النظرة إليها بين المؤسسات في طريقة إكتسابها وتلقينهـا 

  .تختلف درجة تطبيقاتها ميدانيا وترجمتها واقعيا في سلوك يومي

  بعد قيمة العمل. 1

ملها تنظـر  تختلف نظرة المجتمعات إلى قيمة العمل، وقد كانت النظرة القديمة في مج    

إلى   العمل نظرة دونية، فبين أفالطون مثال، أن العمل اليدوي من مهام الطبقـة الـدنيا   

وسادة هذه الفكرة إلى وقت قريب، األمر الذي حفز المصلحين للمنـاداة بنصـرة   . وحدها

  .العمال وتخفيف األعباء عنهم وتحسين أوضاعهم المعيشية

يز التنفيذ، وتالشي العمل اليدوي المجهد وتـوفير  أما بعد مرحلة التصنيع، ودخول اآللة ح

وسائل العيش للغاية العظمى من الناس، وتقسيم العمل إلى عمليات جزئية تـوفر الجهـد   
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والوقت، أصبح العمل يتصف بالتقدير واإلعتزاز، وأصبح مـن أهـم ركـائز اإلقتصـاد     

  .القومي

  :تعريف العمل -1-1

ل اإلنسان فهي ال تحدد فقط مقدار دخله، أو تغير أن المهنة تعمل على تشكي sorokin يرى

من مظهره، أو تحدد ملبسه وسلوكه، بل وأيضا تشكل عملياته العقلية من إدراك وإحساس 

وإنتباه بما يتالئم وقدرتها وظروفها، كما أنها تؤثر أيضا على معتقداتـه وتكيفـه الفعلـي    

  )207، 1986 :السيدلسيدعبد العاطي (وآرائه وأخالقياته وإيديولوجيا

ودراسة العمل إصالح يستخدم ليشمل األساليب الفنية لدراسة الوسـيلة الالزمـة وقيـاس    

العمل التي تتضمن أحسن إستخدام ممكن للموارد اآلدمية والمادية الالزمة لتنفيـذ نشـاط   

  )287،  1997 :عبد الغفور يونس...(معين، كما تتعدد تسميات العمل، الوظيفة، المهنة

لعمل وأهميته قادت الباحثين والمنظرين إلى دراسته بغرض التفسير أو تنظيمه، فضرورة ا

وتعددت تسمياته خاصة في العلوم اإلجتماعية، علم اإلجتمـاع العمـل، علـم اإلجتمـاع     

ولكنه في الحقيقة هو فن وعلم ... الصناعة، علم اإلجتماع التنظيم، دراسة الحركة والزمان

العنصر اإلنسـاني مـن   : العمل بإتحاد عنصرين أساسيين تسيير وتطوير العمل، ويتحقق

والعنصر اآللي الذي يسعى فيه . حيث تنمية المورد البشري وتنظيمه وتسييره في المؤسسة

المورد البشري إلى إستخدام أفضل وأنجع المعدات اآللية التقنية، لتنفيذ أعمالـه ومهامـه،   

ن الحديث عن أحدهما دون ذكر اآلخر، بأقل جهد ممكن وأقل تكلفة، وأصبح من غير الممك

فهما متالزمان ويؤثر كل واحد في األخر، ولكن يبقى المورد البشري يستفيد من خـدمات  

  .اآللة مادام يزيد في معدل فعاليتها

  :دراسة العمل -1-2

تستخدم اإلدارة أساليب فنية معنية، وخاصة دراسة العمل لتحسين إستغالل المـوارد       

ي ال تضطر إلى زيادة اإلستثمارات لزيادة القوة اإلنتاجية والسبب في ذلـك أن  القائمة، لك



  التكنولوجيا وتغير القيم الثقافية                    الفصل السادس
 

 

 120

دراسة العمل تختص أوال بالعملية التشغيلية، وتتناول دراسة الوسيلة وقياس العمل، ومادام 

أنها عملية منظمة تضمن اإلستقصاء بالمالحظة المباشرة لجميع العوامل المتصلة بكفايـة  

هذه الطريقة تظهر النقائص، وتراقب تطورات جميع األنشطة كنقـاط  فإنها ب. عملية معنية

قد تظهر المالحظة أن وقت العامل في عملية : قوة التي تؤثر في العملية قيد الدراسة فمثال

  ... إنتاجية ما، يضيع الوقت إنتظار توريد المواد أو أنه يبقى عاطال نتيجة تعطل اآلالت أو

ات إنسانية جيدة قبل أن تقوم بتطبيـق دراسـة العمـل    كما يفترض أن تكون هناك عالق

والسبب في ذلك أن األفراد المشرفين على المؤسسات الصناعية كثيرا ما يهتمون بالمسائل 

وبذلك يتجاهلون األفراد الـذين  . الفنية والتجارية واإلجراءات المتصلة بمواجهة المنافسين

  يعملون معهم وخاصة

وحتى بالنسـبة  . يع اإلنفعاالت بالرغم أنهم قلما يظهرونهامرؤ سيهم، وهم يتعرضون لجم 

الذي يقاوم بعـض الضـغوطات أو    التنفيذية، للفرد العامل الذي في ينتمي إلى فئة الصفر

الظلم، الذي يتعرض له سواء كان حقيقيا أو خياليا ويخاف من المجهول، وخاصة إذا كان 

وفـي هـذه    الشخصي،، أو إحترامه هذا المجهول يظهر له في شكل تهديد لضمان العمل

  :لذلك يتطلب.الحالة سيقاومه بأي طريقة يراها صالحة و ممكنة

ألن أكثر المشاكل تعقيدا هي المتصلة بسـلوك فئـة    :دراسة العمل والمشرف -أ  

  .رؤساءالعمل، العمل يقلدون رؤسائهم في سلوك وتصرفاتهم

ثقـة العمـال وبـإخالص    وتنجح هذه الدراسة بمدى  :دراسة العمل والعمال -ب  

فأهميـة هـذه    اإلدارة، فإنهم سيرحبون بالدراسة كلما كانت العالقة قوية والعكس صحيح

) التنظيميـة (الدراسة تكمن في معرفة ردود أفعال العمال، فيما يخص التعديالت الهيكلية 

مليـة  خاصة منهم العمال كبار السن والعمال المهرة، وهي الع) الوسائل والتقنيات(والفنية 

  .صعوبة بما أنه يصعب التنبؤ بها األكثر
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يستخدم هذا اإلصطالح في أوروبـا الغربيـة بـدال مـن     : دراسة الوسيلة - ج  

:            حيث تعني دراسة الوسيلة. في الواليات المتحدة األمريكية" الحركة والمستخدم"إصطالح 

  .تحسين العمليات واإلجراءات *

كان العمل من اناحية التخطيط العام ومـن ناحيـة رسـم    تحسين المصنع والورشة وم* 

  .وتصميم األجهزة والمباني

  .توفير المجهود اآلدمي وتخفيض اإلجهاد غير الضروري* 

  .ستخدام المواد واآلالت والقوة العاملةإتحسين  *

  .  .تهيئة بيئة مادية مناسبة للعمل *

ة بوسيلة لقياس الزمن الذي يسـتغرقه  ومن ثم فإن الغرض العام لقياس العمل يزود اإلدار   

أداء العملية والمهمة، بطريقة تظهر الزمن غير المستثمر وتفصله عن الـزمن   العامل في

  .المستثمر، ما يمكن من إتخاذ اإلجراءات المالئمة لتخفيضه أو القضاء عليه

 نالحظ مما سبق أن العمل مرتبط إرتباطا وثيقا باآللة كعنصـر مـن عناصـر اإلنتـاج،    

 .وبالزمن كتكلفة خفية وظاهرة في نفس الوقت عند قياسه، كمحددات أساسـية لإلنتاجيـة  

مة سلم الضروريات التي يسعى إليها المـورد البشـري،   ق مرتبة فيالعوامل ال من وتبقى

ن العمل لم يعد ذلك المفهوم التقليدي العـامي أو  إومنه ف .لتحقيق أفضل مستويات اإلنجاز

ن يدرس ويقاس إلى جانب العديد من المتغيرات والعناصر المكملـة  بل أصبح اآل، الظاهر

التي تسـهم  ، عتناء بدراسة العمل التي هي من المراحل الهامةإلبحيث تصبح عملية ا. له

بصفة خاصة في إدارة شؤون العامل المهنية و اإلجتماعية والثقافية وتتحمل هذه المرحلـة  

ي ال تظهر قيمتها إال عنـد قيـاس اإلنتاجيـة    الذ، مسؤولية إدارة ودوران الوقت وضبطه

  .                                                                       سنويا

وسوف نعالج حالة المؤسسة مجال البحث على حسب توصيات الخبراء وما سبق تقديمـه        

ومعرفـة مـدى   ، لمدى تطبيق هذه المؤسسة لمبادئ مرحلة تطبيق دراسة العم.  نظريا
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وتحقق من أن توفر التكنولوجيا . إهتمام كل من المسؤولين والعمال بهذا العنصر القاعدي

كما يتضح في تحليل البيانات هذه العالقـة اإلفتراضـية   ، يزيد من قيمة العمل لدى العامل

  .واقعيا

  

  :عرض البيانات الخاصة بالقيم الثقافية -1

  .قيمة العمل: ولىبيانات الفرضية الفرعية األ -1-1  

  .يمثل مدى تناسب المؤهالت العلمية مع الوظيفة) 02(جدول رقم 

 التكرارات
احتماالتإلا  

  ٪  ك

  75 36  نــعــم
  25 12  ال

   100 48 المجمــوع
  

يتبين لنا من الجدول أعاله أن معظم أعضاء مجتمع البحث أدلوا بأن مـؤهالتهم العلميـة   

وهو ما يـدل علـى أن   %  75يفة الموكلة إليهم بنسبة ومستوى تكوينهم يتناسب مع الوظ

المؤسسة مجال البحث تحترم مقاييس التوظيف، التي تعتمد أساسا على المؤهالت العلمية، 

باإلضافة إلى تطبيقها لعمليات نظرية تنميـة  . ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب

لبحث عن المختصين فـي المجـال   الموارد البشرية التي تتمثل في عملية االستقطاب أي ا

يف الوظائف التي تساعد في تحديد وظيفة كل عامـل  صعملية تو .ختيار األفضل منهمإو

بما يتناسب ومؤهالته وخبرته وهو ما الحظناها أثناء قيامنا بالعمل الميداني وما سجل في 

  .المقابالت التي برمجت مع مسؤول الخدمات والعمال للمؤسسة

من أفراد مجتمع البحث أن الوظائف الموكلة إليهم ال تتناسب مـع   في حين صرح البعض

ستعانة بالبيانات الشخصية حيث وجدنا إلوفسرت هذه النسبة با. مؤهالتهم وخبراتهم العلمية

أن هؤالء األفراد من فئة اإلداريين أو المساعدين التقنيين الحاملين شهادات عليا، بحيث لم 
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لتي ال ترقى إلى مستوياتهم التكوينية الحقيقيـة ويـدل هـذا    يرضوا بتلك المهام المحددة ا

عتمدت في األسـاس علـى توظيـف ذوي    إإلى المالحظات المسجلة أن المؤسسة  اًستنادإ

  . الكفاءات والمؤهالت العلمية الجامعية وذوي الخبرات والمستويات العليا

  

  .يمثل مدى مناسبة ظروف العمل للقيام بالمهام): 03(جدول رقم 

  لتكراراتا

  االحتماالت 
  ٪  ك

 96 46 نــعــم

 02  ال

0 نقص في التجهيزات
1 

0 قلة المختصين 04
1 

 /  أخرى تذكر
 المجمــوع

48 10
0 

  

رتياحا واضحا لظروف إيتبين لنا من الجدول أعاله أن معظم أفراد مجتمع البحث، يبدون 

تـوفر المـوارد البشـرية    العمل وهو ما لوحظ ميدانيا، من حيث الظـروف الفنيـة أي   

والظروف التقنية متوفرة وبنوعية جيـدة   .المتخصصة التي تساعد في السير الحسن للمهام

وتأكـدنا  . المديرة التقنية في المقابلة المقننة التي أجريت معها هما صرحت ب ووعالية، وه

ظـروف  أما ال .الالحقةستمارة الموضحة في الجداول اإلمن ذلك باألسئلة المطروحة في 

... الضوء، التهوية، والضوضاء أو الهدوء، النظافة، واأللوان الخاصة بالجدران: الفيزيقية

الهدوء الذي يتطلبه العمل في المخـابر وفـي    عاملعتبار خاصة إلكل هذا مأخوذ بعين ا

وحدة اإلنتاج، والتهوية حيث تستخدم المؤسسة تكنولوجيا حديثة في التهوية ألن المنتـوج  

  .ح غير مرغوبةيبعث روائ
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جتماعية، اتضح من المقابالت التي أجريت مع رئيس المستخدمين، إلما يخص الظروف ا

ــوق اإل ــي  أن الحق ــاملين ف ــا مضــمونة للع ــة، قانوني ــة والترفيهي ــة والثقافي جتماعي

. باإلضافة إلى روح التعاون الواضح تماما في الوسط االجتماعي لفرق العمـل .المؤسسة

إذن  حترام المتبادل على حسب المالحظات التي سجلت ميدانياباإل توحيزمالة الوعالقات 

التـي  % فإن ظروف العمل مناسبة جدا لتأدية المهام اليومية بداللة إحصائية تقارب المئة 

من أفراد مجال البحث الذين ينسبون إلـى فئـة   %  4تبقى نسبة %  96بـ  إحصائياتقدر

   .روف الممكنةالباحثين والخبراء الطموحين إلى أفضل الظ

  .يمثل الرضى عن الوضع المهني) 04(جدول رقم 

  التكرارات
  ٪  ك   حتماالتاإل

 85 41  نــعــم
 15 07  ال

 100 48 المجمــوع
    

يبين الجدول أعاله أن أغلبية أفراد مجتمع البحث راضين عن وضعهم المهني، أي   

) 2(لتؤكد بيانات الجدول رقم وبيانات هذا الجدول تأتي  .هميلإراضين عن المهام الموكلة 

رتباطا وثيقا، مناسبة المؤهالت وظروف العمل مع المهـام الموكلـة   إحيث ترتبط ) 3( و

يؤدي بالضرورة إلى الرضى عن الوضع المهني، بصـفة خاصـة، والرضـى     .للعامل

  %. 85وكانت الداللة اإلحصائية عن هذا المتغير بنسبة .الوظيفي بصفة عامة

ا من أفراد مجتمع مجال البحث غير راضين عن المهام الموكلة إليهم، غير أن هناك بعض

وال عن وضعهم المهني، والسبب في ذلك أن منهم من يريد الترقية، ومنهم من يريد تغيير 

وظيفته لتتناسب مع مؤهالته العلمية وكانت الداللة اإلحصائية لهذا المتغير ضعيفة بنسـبة  

15 .%  
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  .مدى مواجهة الصعوبات أثناء أداء المهام يمثل) 05(جدول رقم 

  التكرارات
 ك  حتماالتاإل 

  ٪  ك
٪ 

 13 06 نــعــم

 42 ال
  69 29 يوجد مساعدين 

  24 10  ستعمال اآلالت أوتوماتيكيةإ  87
  07 03 اآللة تقوم بكل العمليات

 48 المجمــوع
 100  42  المجموع

 100 
  

ة أفراد مجتمع البحث ال يواجهون صـعوبات، أثنـاء   يبين الجدول أعاله أن غالبي  

%  69يبرر نسبة %  87فكانت الداللة اإلحصائية عن هذا المتغير بنسبة  .أدائهم لمهامهم

يشـتغلون علـى آالت    مـنهم %  24منهم تصريحهم هذا بأن لديهم مساعدين ونسبــة 

وهم اللذين  % 7تي تقدر بـ أما النسبة الباقية ال.أوتوماتيكية، غير متعبة، وال تخلق مشاكل

  .يتعاملون مع آالت تقوم بكل العمليات وما عليهم إال مراقبتها

الذين يواجهون بعض الصعوبات التـي   مجتمع البحثمن أفراد  % 13في حين تبقى نسبة 

  ).18(ستوضح ال حقا في بيانات الجدول رقم 
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يل السلوك البشري في يوضح إذا ما كان نوع العمل يتطلب تعد) 06(جدول رقم 

  .المؤسسة

  التكرارات
 ٪ ك حتماالتاإل 

 نــعــم

توجيه مختص في مجال تنمية 
 الموارد البشرية

0 

قراءة كتـب ومجـالت فـي     27 13
 االختصاص

13 

 0  تقليد المسؤولين
 73 35  ال

 المجمــوع
48 10

0 
  

رون أن العمل الذي يقومون به يبين الجدول أعاله أن أغلبية أفراد مجال البحث، ال ي     

، ألن % 73وكانت الداللة اإلحصائية عن هذا المتغير بنسـبة  . يتطلب تعديل في سلوكاتهم

بها خارج أو داخل المؤسسة، ال يعلم فقـط   نفي نظرهم أن التكوين والتدريبات التي يمرو

العـادات التـي   إنما تعلمهم أيضا السـلوكات و  ؛كيفية تنفيذ المهام والعمليات في وظائفهم

  .يفترض إتباعها في العمل

 والتي تحاول تعديل وترقية مستوى تفكيرهم باكتساب عـادات  %  27في حين هناك نسبة 

جتماعيـة وعمليـة   إة مفيدة تساعدهم في أداء أعمالهم بنجاح، وفي ظروف يسلوكات قيم
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بـر البـديل   بقراءة الكتب والمجالت الخاص بمجال تنمية الموارد البشـرية، وتعت . سليمة

تربصات خاصة بتنميـة المـوارد البشـرية، مـا      واألمثل في حالة عدم وجود تدريبات 

  ).23(سيوضح أكثر في الجدول رقم 

  

  

  

  : تعليق عام حول بيانات جداول الفرضية األولى* 

الرضى  توضح البيانات المأخوذة من الجداول الخاصة بالفرضية الفرعية األولى أن      

سبة عالية، ناتج عن عدة عوامل سنتها المؤسسة قانونيـا وعملـت علـى    الوظيفي سجل ن

  .تطبيقها ميدانيا، بتوفير الظروف المناسبة للعمل

ستنادا على البيانات الشخصـية فـإن   إيظهر ذلك جليا للباحث أو حتى للمالحظ العادي، و

ت ومستويات الموارد البشرية للذين يعملون في المؤسسة هم من الطبقة المثقفة ذوي كفاءا

وحسب المقابالت التي أجريناها مع المديرة التقنية، المسؤولة عـن  .علمية وتكوينية عالية

ستقطاب الكفاءات، وبعملية توصـيف  إتوظيف وتعيين العمال، صرحت بأنها تقوم بعملية 

الجـدول رقـم    ويتبين هذا من.الوظائف حيث تضع الفرد المناسب في المكان المناسب له

 تعتبر هذه العمليات من بين أهم بنـود نظريـة   %  75إحصائية عالية بنسبة  بداللة) 02(

تنمية الموارد البشرية، التي يوصي بها المختصين في المجال، هذا بالنسبة للظروف الفنية 

للمؤسسة، وفيما يخص الظروف التقنية، فإن المؤسسة تسـتخدم آالت ومعـدات حديثـة،    

 2daéM روط انطالق المشروع بمساعدة برنامجعملت على توفيرها كشرط أساسي من ش

اللذان يوفران القدرة على تشغيلها والمحافظة عليها وصيانتها نظرا لقيمتهـا    1daéMو  

)05 أنظر الجداول الخاصة بقيمة اآللة والجدول رقم(زيد من التوضيح مقتصادية لاإل  
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التي سعت إلـى   Wood word .Jوفي ذلك دراسات ميدانية عديدة منها بالخصوص دراسة

ر أحدث التقنيات الممكنة من نتائجهـا أن  يإظهار قيمة التكنولوجيا التنافسية، وضرورة توف

تصنيف المؤسسات على أساس التقنية هو أفضل طريقة لتفسير البيانات، حيث توفر قدرا 

  .أكبر من المرونة في العالقات بين األفراد وفي تفويض السلطة

نية والتقنية فـإن الظـروف الفيزيقيـة كالتهويـة، والنظافـة،      باإلضافة إلى الظروف الف

) 03(كما يوضح الجدول رقم . حتلت حيزا كبيرا في النظام الداخلي للمؤسسةإ... والهدوء

الذي ركز على الجانب الفيزيقي للمؤسسة كعامـل   mayo I.وفي ذلك نظرية%  93بنسبة 

صل إلى أن الظروف الفيزيقية غيـر  بعد أن قام بعدة تجارب تو. محفز أو مقلق ألعضائها

العالقـات   وبما أنه صاحب نظريـة .مناسبة تؤثر سلبا على العامل وبالتالي على اإلنتاجية

عتنى إالعالئقي بين أعضاء المؤسسة، حيث  وجتماعي إلاإلنسانية فهو يهم أكثر بالجانب ا

الزمالة الطيبة بفريق من العامالت كعينة تجريبية ضاغطة، تتوفر فيهن صفات التواصل و

  .والعالقات الحسنة ما أدى إلى نتائج جيدة زرعت فيهن الروح المعنوية العالية

تبعـت النظـام العضـوي القـائم     إتجاه، حيث إلالمؤسسة ميدان البحث تسير في نفس اف

ستراتيجية فرق العمل المتخصصة، ما أدى إلى خلق عالقات وطيـدة حسـنة بـين    إعلى

تتنـوع فيـه    اخصب اجتماعيإمن ثم أفرزت جوا ) 14(ل رقم أنظر الجدو. أعضاء الفريق

عتبار أن المدير الفرعـي  إتصال باإلضافة إلى أن نطاق اإلشراف أصبح ضيقا بإلأنواع ا

بينما نجد في التراث النظري بعض المعارضين لهذا النظـام خاصـة   . هو نفسه المشرف

لذي دعى إلى التسلسل الهرمـي  ا Weber منها النظريات الكالسيكية كالنموذج المثالي عند

الـذي يعمـل    I. Mayo وأيده في ذلك .للسلطة والتحديد المتناهي لتقسيم العمل والتخصص

  . اإلدارية Weber تقريبا بنفس مواصفات

اآلراء التـي   هـذه  دينفتعملت على حتى تظهر نفكت نظرية تنمية الموارد البشريةإما     

إمكاناتها البشرية والتقنية  وعلى حسب بيئتها تصلح لبعض المؤسسات وال تصلح ألخرى 
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قيمة العمل تقاس حسب درجة توفير وتطبيق كل هذه الظروف والشروط السالفة . والمادية

وأخرى التي وضحت في الجانب النظري لقيمة العمل لتحقيق النسب العاليـة مـن    ،الذكر

دا إلـى البيانـات   سـتنا إ .الرضى الوظيفي، الذي تحقق فعال في المؤسسة مجال البحـث 

من قيمة العمل، الذي طرح لمعرفة إذا ما كـان  ) 12(المستنبطة من السؤال المباشر رقم 

، وهي نسبة عالية % 97العامل يحب عمله، فكانت النسبة إيجابية بداللة إحصائية تقدر بـ 

توضح تحقيق الرضى الوظيفي في المؤسسة، بالتالي فإن أفراد مجتمع البحث تزيد نسـبة  

 اإلجتماعيـة، ( ةالعوامل والظروف العملية المناسبديرهم لقيمة العمل بتظافر العديد من تق

  .                التي سهلت في تجسيدها عامل التكنولوجيا الحديثة...) .الصناعياألمن  الفيزيقية،

  : قيمة الوقت -2

فريدة، وإدارة فهو ثروة  .رؤية ومنهج فكري وسلوكي حاكم ومتحكم فيهوللوقت فلسفة     

الحركة، بأنه تعداد   Aristote Tallisوصفهاف .عملهالوقت مهارة، يقوم بها أيا كانت طبيعية 

القاسم المشـترك  يعتبر.يتدفق دائما بالتتابع و اإلتساق اًمطلق أبأنه شي  I. Newton اووصفه

لتخـزين  بين جميع البشر، لديهم نفس الوقت المتاح أربعة وعشرون يوما وهو غير قابل ل

وال لتأجيل فهو يمضي سواء شئنا أم أبينا، والمطلوب هو إستثماره وإستخدامه بحكمـة و  

  .           رشاد

  :مفهوم إدارة الوقت. 2-1

وهي عمليـة   فعال،هي فن وعلم اإلستخدام الرشيد للوقت، هي إستثمارالزمن بشكل "    

وهي كمية . يه والمتابعة واإلتصال، والتنسيق والتحفيز والتوجالتخطيط والتنظيمقائمة على 

وحتى نحسن إدارة الوقت في المستقبل علينا أن نقوم بتخطـيط   ".ونوعية في ذات اللحظة 

على أساس . الشبه الكاملة على كل شيء تعني السيطرةالحاضر وعملية التخطيط  ذلك في

فإننا لن نحسن أن إدارة الوقت هي إدارة أندر عنصر متاح للمشروع، فإذا لم نحسن إدارته 

بأنـه  : " ويعرفه محمد ديماس)  17، 2000 :محسن أحمد الخضيري.(إدارة أي شيء آخر
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ويعنى إدارة الفرد لنفسه بنفسـه وتوجيـه مشـاعر وأفكـاره      ؛"إدارة السلوك والشخصية

  .وإمكانياته نحو األهداف واإلنجازات التي يصبوا إلى تحقيقها

  :المجال التنظيمي بعض النظريات في إدارة الوقت في -2-2

تميز القرن العشرين بالتصنع الكثيف واإلنتاج الكبيـر، والتقنيـة العاليـة والتسـويق         

كـل  ... العالمي، وبقنوات التوزيع المتغيرة والكثيفة، والتحوالت التي إنتابت القوة العاملة

هو مـن  ضرورة التفكير أكثر في دراسة الوقت علميا و تاإلنسانية؛ إستدعهذه األنشطة 

   أهم العناصر التي قامت عليها الدراسات في المصانع

أحد رواد هذه الدراسات التي أخذت منحنى تطبيقياوالزمن، وهو من األوائل  Taylorيعتبر 

وتقوم على " للحركة والزمن"الذين نادوا بالتنظيم الفعال للعمل، عن طريق التسيير الرشيد 

  .ستمراريةة، واإلالطاقة، والسرع: ثالث نقاط أساسية وهي

من الذين أعطوا النصيب األوفر في النهـوض   Fredrick Tiler، Fronk Gilbert يعدكما  

إلـى دراسـة    rTile.F تجـه إرتقاء بالعمل البشري في مجال اإلنتاج فإلبالصناعة بهدف ا

إلى دراسة الحركة، وكان الهدف األساسي لهما هو النهوض  F.Gilbert تجهإالوقت، بينما 

الدفع والتوصل إلى أفضل الطرق وأيسرها في مجال اإلنتاج، والنهـوض أيضـا    بطرق

بوسائل اإلنتاج، والتصميم للتوصل إلى أيسر الوسائل من حيث التعامـل مـع العنصـر    

والمقصود بدراسة الحركة والوقت، هو الحصول على المقدار .البشري في مجال الصناعة

ئف واألداء التشغيلي المحدد حتـى نسـتطيع   المطلوب من الوقت لممارسة المهام والوظا

التعامل بمقتضاه كعنصر أساسي في تحديد نسبة األجر المالئمة لهذه المهمة وذلـك األداء  

باإلضافة إلى ذلك تعد هذه الدراسة وسيلة لمراقبة تكـاليف اإلنتـاج وتخفيضـها بقـدر     

  .المستطاع إلى أدنى حد

إلى يومنا هذا لقياس عمل الفرد من حيـث  فدراسة الحركة والوقت من أفضل المعالجات 

معرفة محصلة تفاعل المجهود الذهني مع المجهود العضلي لفترة من الزمن، وقد تختلـف  
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نسبة المجهود الذهني عن المجهود العضلي من عمل آلخر، حيث تحتـاج األعمـال فـي    

ي المكاتب معظمها إلى الجهود العضلية بقسط أكبر من المجهود الذهني الذي يكون عادة ف

الحركـة  –تنعكس إيجابا هذه الدراسة و. وقد يقارب هذا األخير أو يعادل المجهود العضلي

في مجال اإلدارة والعمال والمجتمع، فتزداد األرباح وتنخفض التكـاليف تبعـا    -والوقت

لإلمكانات المستخدمة، أما بالنسبة للعمال ستقدم لهم أفضل وأيسر الوسائل التشغيلية، ممـا  

نخفاض التكاليف إلـى  إإلى رفع دخولهم دونما مجهود، وفي مجال المجتمع سيؤدي  يؤدي

                                                                     .  رتفاع مستوى المعيشة وهو من أسـباب تقـدم األمـم   إنخفاض في أسعار البيع وبالتالي إ

  )105-114 ،2004 :مجيد جاسم(

  :إدارة الوقت أهمية -2-3

هي تساعد وتعمل على تحقيق مناخ عمل جيد فإن إدارة الوقت إدارة شديدة الذكاء،   

فعال، مناخ صحي يسمح بتفاعل إيجابي للقوى العاملة وللكوادر البشـرية وتعطـي بعـدا    

فالقدرة غير المحدودة على  .هرتقائيا لضرورة التقدم العام لكل من العاملين والمشروع ذاتإ

متاع الفعلية، تعطي لنا صورة كاملة عن الطريـق الفـائق السـرعة    ستاإلشباع واإلزيادة 

  :فإدارة الوقت تساعد على .عالية عائد وإنتاجيةرللوصول إلى أكب

ختصاصات، أي منع كل تضارب وتعارض، ومنع التدخل إلاتحديد جيد وسليم  -أ  

زدواج فـي  إلال، ويمنـع ا في أعمال اآلخرين، أو الظلم األعمى في توزيع المهام واألعم

أي تحقيق العدالة، أو القيام بأعمال المطلوبة في غير الوقت المحدد، كما تنظم  ؛...األعمال

  :األولويات ويرتبه بالشكل الذي يساعد المشروع على

   .المواردستفادة من كامل إلتعظيم ا*         

   . رفع معدالت اإلنجاز إلى أعلى درجاتها*         

  .معالجة أي عاطل أو مهدد أو غير مستغل*         

  .كتساب مزايا تنافسية فائقة وخارقة عن المنافسين اآلخرينإ*         
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  .ستمراريةقدرة أكبر على التواصل واإل*         

  .تجاه النجاح العام للمشروعإاإليجابية ة تعميق واع ومدرك بالشعور بالمسؤولي -ب    

مبكر وأسـاليب المشـاركة والتفاعـل والتفعيـل     ستخدام التنسيق المسبق والإ -ج    

وزيادة اإلحساس باآلخرين العاملين في المشـروع بـأنهم شـركاء ولـيس      البشري،

ما يسـاعد   .وليس تطاحن وظيف ل؛متبادالعتماد واإلوتوطيد عالقة التعاون  ،متنافسين

  .في تكون فريق العمل أو ما تسمى حلقات الجودة اإلنتاجية

رتباط هذا بالتصـور  إطيط المدرك لمدى قيمة وثروة الوقت، ومدى سالمة التخ -د    

  .والرؤية المستقبلية واقعية قابلة للتنفيذ

التنظيم المرن للمتغيرات والمستجدات، ) التخطيط المدرك لمدى قيمة(سالمة  -ـه  

رتقاء الوظيفي والمهاري، وما يستوعبه ذلك من توظيف سـليم  اإلولطموحات األفراد في 

  .للوظائف إيجابي

الدوافع والبواعث الذاتيـة والخارجيـة لتقـديم     دافعية التحفيز، أي مدى وفرة -و  

  .األفضل

المتابعة المكانية والزمانية لألنشطة وتعميق اإلحساس باألمان وليس باإلرهاب  -ز  

  .بالتوجيه اإليجابي إلى أفضل السبل وأقلها جهدا لتحقيق اإلنجاز المطلوب وليس بالسلطة

تاحة مجاالت أوسع للمبادرة الفردية ولإلبداعات الشخصـية وللتعبيـر عـن    إ -ح  

  .ختراعاتإلبتكارات وااإلالمواهب والمهارات لتحقيق 

زيادة اإلنتاجية الالفردية والجماعية للعاملين وللمشروع ككل ومن ثم تحسـين   -ط   

   .قدرته على المنافسة

لفاقد والمهدر والضائع في العمليات تحسين األداء العام بالقضاء على المعيب وا -ي   

متالكه مزايـا  إاإلنتاجية وبالتالي تحقيق مزايا خفض التكلفة وتحسين صورة المشروع، و
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 :الخضـيري محسن أحمـد  (   . تنافسية أكبر تساعده على غزو األسواق المختلفة بفعالية

2000  ،25-20(  

  : كتساب عادة إدارة الوقتإ -2-4

ستغالل الوقت وتنظيمه حتى يصـبح األمـر   إتية على حسن وهي عملية تدريبية ذا  

عادة سلوكية لديهم، ويقول المختصين أنه تكفي مدة واحد وعشرون يوما لتغيير العـادة أو  

كتسابها، بالتدريب اليومي المستمر، وهي تتطلب معالجة مجاالت تسرب وضياع الوقت، إ

... تصاالت الهاتفية غير المهمة، والمناقشات الجدلية العميقة، أو القيام بأعمال الغيرمثل اال

فالرغبة فـي التصـحيح هـي أولـى     .وهو ناتج عن التفكير السلبي للعمل ولفريق العمل

الخطوات لتغيير العادات السلبية، والتحلي بالتفكير اإليجابي، والـتخلص مـن مضـيعات    

كورة، وتأني مرحلة تحديد األهداف القصيرة والبعيدة المـدى،  الوقت المذكورة وغير المذ

       )35-40 ،2000:محسن أحمد الخضيري (.    ةنطالق دافعإبالتخطيط المتوازن كمرحلة 

  :غوقت الفرا -2-5

ستخدامات التكنولوجيا هي إيجاد فائض الوقت أو ما إمن بين التأثيرات التي أحدثتها   

أو ال يعمـل فيهـا    .الوقت المتاح دون عمل Hunte يعرفه يسمى وقت الفراغ، وهو كما

اإلنسان من أجل المال، وهي ساعات الراحة والنوم االسترخاء األعمال المنزلية، العالقات 

، 2002 :خـاطر أحمد مصـطفى  ( ...االجتماعية، واألعمال التطوعية وممارسة الرياضة

203(.  

شري إضافة إلى إدارته، ألن التكنولوجيـا  أصبح وقت الفراغ اآلن تحديا جديدا للمورد الب

وبـذلك أوجـدت    .ستثمار هذا الوقت البـاقي إأمدته بطرائق توفيره، ولكن لم تقدم كيفية 

فعالجـت   .جتماعيةنعكاسها على العالقات اإلإجتماعية ونفسية كالسأم والملل، وإمشكالت 

وهو ما ...) تلفزيون، سينما(التكنولوجيا الحديثة هذه المشكلة بأن قدمت لنا وسائل إعالمية 

. زاد تعميق المشاكل حيث أن هذه الوسائل تساعد في قتل الوقت وليس استثماره وانتفاع به
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 قـول  علـى حـد   .الوحيد الذي يملكـه  يعتبرالشئالذي وإذا تحكم الفرد في وقت فراغه 

Charles Lampويقول ، Hobbes   ـ فة فيه أنه منبع الفالسفة، وفي نفس المعنى يقـول فالس

أحمـد  (".كتساب الحكمة، ومعرفة الكـون اليونان والصين القدامى أن الفراغ هو وسيلة إل

  )206، 2002 :مصطفى خاطر

إذن فهو الوقت الذي يمكن أن يفهم اإلنسان فيه ذاته، ويتحكم في طاقاته الداخلية والقـوى  

حياتـه   وهو الوقت الذي ينظر اإلنسان إلى نفسه بعمق ويسترجع مشـوار  .الخارجية عنه

أن من يريـد الحكمـة يجـب أن    :" تقول حكمة صينية .ويخطط لمستقبله ويحدد طموحاته

فمن خالل وقـت الفـراغ يمكـن تنميـة     ". يعمل، ولكن من يعمل كثيرا ال يمتلك الحكمة 

باإلضـافة إلـى    .ستعداد لإلنجاز ساعات العمل القادمةإلبتكار والتجديد لدى األفراد، واإلا

تجاهات غيـر  إلخبرات والجوانب العالجية لبعض المشاكل السلوكية، أواالتعليم وزيادة ال

ومن خاللها تسهم في تغيير االتجاهات سواء بالنسـبة لتقبـل التكنولوجيـا    .المرغوب فيها

الجديدة، والتوصل إلى التكنولوجيا المناسبة الحتياجات المؤسسة، بوصفها البديل األمثـل  

في نفس الوقت يتوفر لدينا وقت فـراغ، كجانـب    .يةلدول الناما في خاصة عمللتوفير ال

   .كتساب الحكمة كمحصلة للخبرة والمعرفة والثقافةإجتماعي ونفسي يساعدنا في إإنساني 

  

  

  

  

  

  

  

  



  التكنولوجيا وتغير القيم الثقافية                    الفصل السادس
 

 

 135

  

  

  

  

  :"قيمة الوقت"بينات الفرضية الفرعية الثانية  -3

  :يمثل كفاية وقت العمل إلتمام المهام اليومية): 07(جدول رقم

 التكرارات 
  حتماالتاال

 ٪  ك

 75 36 نــعــم
 17 08 ال

 08  04  أحيــانـا
  100 48 المجمــوع

  

يبين الجدول أعاله أن غالبية أفراد مجتمع البحث، أدلو بأن وقت العمل كافي إلتمام   

وبرروا ذلك أنهم يشتغلون علـى آالت تقـوم   .75%مهامهم، بداللة إحصائية تقدر بنسبة 

بعض العمال، وهناك من أدلى برئي آخر حيث أرجع كفايـة  بمعظم العمليات أو كلها عند 

  .وقت عمله إلى خبرته التي ساعدته في تنظيم وتسيير وقته كما يجب

أما بالنسبة ألفراد اآلخرين الذين ال يكفيهم الوقت إلتمام مهامهم اليومية، فهم على حسـب  

الفروع، بحيث تتـراكم  البيانات العامة، من فئة اإلداريين خاصة منهم المسؤولين ومدراء 

عليهم األعمال الداخلية والخارجية، ويمكن تفسير هذا ألنهم لم يأخذوا بأهمية تقسيم العمل 

وتبقى نسبة . والتخصص كما سيوضح الحقا في الجداول الخاصة تقسيم العمل والتخصص

يفهم التي يعد أفرادها من فئة العمال الجدد قليلي الخبرة، والذين لم تتعد مـدة تـوظ   %08

  .السنة
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  :تمثل درجة توفير اآللة للوقت): 08(جدول رقم

  التكرارات
  حتماالتاإل 

 ٪ ك

 0 0 نــعــم
 85 41 ال

 15 07  أحيــانـا
  100 48 المجمــوع

  

يبين الجدول أعاله أن غالبية أفراد مجتمع مجال البحث، أدلوا بـأن اآللـة التـي    

ألن عملية المراقبة والمهام .تزيد من وقت الفراغ يشغلون عليها ال توفر لهم الوقت، أي ال

المنسوبة إليهم ال تتوقف على العمليات اآللية فقط، إنما هناك بعض المهام التـي تتطلـب   

وهـي   85%وكانت الداللة اإلحصائية عن هذا المتغير بنسبة . بعض المجهودات الخاصة

ت أحيانا، وهم مـن فئـة العمـال    نسبة عالية جدا مقارنة بنسبة أفراد الذين توفر لهم الوق

  .المساعدين والذين تنسب إليهم عملية صيانة األجهزة واآلالت وليس تشغيلها

نالحظ أنه ليس هناك وال فرد واحد من المبحوثين قال أن اآللة توفر لـه وقـت   :مالحظة

  .نتهائهإإضافي، هذا يبين مدى التزامهم ومزاولتهم للعمل حتى وقت 

  :نسبة حديث العمال في أوقات أداء المهاميمثل ): 09(جدول رقم

  التكرارات
  االحتماالت 

 ٪ ك

 33 16 نــعــم
 67 32 ال

 المجمــوع
48 10

0  
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  :حترام العمال ألوقات العملإيمثل مدى ): 10(جدول رقم

  التكرارات     
  االحتماالت 

 ٪ ك

 92 44  نــعــم
 08 04  ال

  100 48 المجمــوع
  

األوقـات  أن أغلبية أفراد مجتمع مجال البحث يحترمـون  ) 10(يبين الجدول رقم 

فهي تخص المدراء الفرعيين األربعة، وهم كما سبق  %08 وأما% 92للعمل بنسبة  المحددة

نضباط بالوقـت  اإل حيث يستحيل عليهم. فسرنا أسبابهم لكثرة مهامهم اإلشرافية واإلدارية

  .عدين آخرينالمحدد نظرا لعدم توكيل قسما من مهامهم لمسا

رجـال   ضيوف مـن ل الدائم،من بينهاالحضور وسجلت بعض المالحظات في هذا الشأن، 

يتعاملون معها    وهي المؤسسة التي  ،ومؤسسات أجنبية خاصة منهم اإلسبانيون ،عمالاأل

    ...وإما خبراء أجانب، أو مسؤولين من وزراء الفالحة. بكثرة

 المدراء وهذا لحظـور  بعضتغيب  ت الباحثةالحظ هذا من جهة ومن جهة أخرى       

  ...أو الندوات داخل أو خارج الوطن، أو لديه مهام أخرىت جتماعاإلا

بنسبة عالية، تبـين أن  ) 08(صحة هذه البينات وبينات الجدول رقم) 09(يؤكد الجدول رقم

كيـز  لما تتطلبه العمليات مـن تر  %67العمال ال يتحدثون في أوقات تأديته مهامهم بنسبة 

  .ودقة في التنفيذ

 يدلون بأنهم يتحدثون في هذه األوقات، إال أن هذا يدخل في مجـال  %33 أما نسبة       

سـجلته   حتياجات فريق العمل لرأي اآلخر والتشاور في بعض األمور ومـا إضيق ضمن 

   .منعدمالباحثة في هذا، أن الحديث داخل المخبر أو داخل وحدة اإلنتاج 
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  :ام حول بيانات جداول قيمة الوقتتعليق ع*      

يتضح جليا من البيانات المستقاة من الجداول التابعة لقيمة الوقت أن نسبة عاليـة مـن      

أفراد مجتمع ميدان البحث، تبين أهمية قيمة الوقت لديهم، وأن المدة الزمنية المخصصـة  

أثناء قيامـه بـالجوالت   وهذا ما سجلته الباحثة كمالحظات،  .اهلتنفيذ المهام مستغلة بكامل

لـيس لـدي   "  كلمةحيث تتداول . ستمارةستطالعية وأثناء تطبيق المقابالت الحرة واإلاإل

  .هتمامهم بعامل الزمن، ومعرفتهم بقيمة الوقت التنافسيةإوهذا يدل على . لدى المدراء"وقت

مـا أدى  ...نضباط، والتعاون، وروح المسؤوليةلتزام واإلم فإن هناك الكثير من اإلثومن 

إلتاحة المجال للمبادرة الفردية، الذي من شأنه أن يزيد من اإلنتاجية الفرديـة والجماعيـة   

للعاملين ومن يتم تحسين قدراتهم التنافسية وفي ذلك دراسات كثيرة منها دراسة تايلور في 

مـل  هتما بهـذا العا إاللذان  f .Taylor مع f .Gilbert اآللة والزمن وأيضا" نظريته المعرفة

رتباطا مباشرا بالتكنولوجيا الحديثة، التي تزيد من أهمية تكلفة الوقت للرفـع  إالذي يرتبط 

ستغالله على أحسن وجه ممكن وهو إكما أنها تساعد في تسيير الوقت و. من نسبة اإلنتاجية

لتزام إذ ال يمكن تأجيل األعمال إنما تحاط بـاإل  ).10() 07( :ما أثبتته بيانات الجدول رقم

. لمسؤولية الكاملة في تنفيذها، فإن تشغيل اآللة يسمح بإيقافها إال في األوقات المحددة لهاوا

باإلضافة . قتصادية لآللةوسيوضح ذلك أكثر في معالجة بيانات الجداول الخاصة بالقيمة اإل

تستغل في قـراءة  ) 06(: كما يوضح الجدول رقم إلى ذلك فإن أوقات الفراغ لدى العمال

وهي نسبة ال بأس بها بالنسـبة   لهـؤالء    %27مجالت الخاصة بالمجال بنسبة الكتب وال

  ).08(الذين توفر لهم اآللة أوقات إضافية أحيانا، حسب بيانات الجدول رقم

من الواضح تماما أن جميع المؤشرات والمالحظات البينات توضح مدى سعي المبحـوثين  

د حدد وبصورة أوليـة أوقـات تنفيـذ    إلى ضبط وتسيير الوقت، وأن عامل التكنولوجية ق
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وفي ذلـك مـن   .المهام، أي أن أوقات العمل قد حدد على حسب متطلبات اآللة المستعملة

الدراسات الميدانية الجزائرية التي تثبت نفس الخصائص التي يتحلى بها الموارد البشـرية  

وتنمية الثقافـة   حول التكنولوجيا المستوردة" يمينة نزار"في المؤسسة الجزائرية، كدراسة 

الصناعية للعمال، رغم أنها قامت بدراستها في المؤسسة العامـة الخاصـة بالصـناعات    

الثقيلة، وبالنسبة لمجتمع ميدان البحث تعتبر من المؤسسات الخاصة الخفيفة اإلنتاج، إال أن 

  .النسبة المتوصل إليها لمجتمع ميدان البحث تعتبر عالية وقياسية تنافسية

   :التدريب وتكوين ال قيمة -3

في القرن التاسع عشر تقدمت التكنولوجيا إلى الحد الذي أصبحت معرفة القـراءة    

جتماعية في البالد الصناعية، وفي النصف الثاني مـن القـرن   إوالكتابة حاجة ضرورية 

التاسع عشر أصبح من غير الممكن تشغيل الذين ال يحملون مؤهال علميا، ومنذ مائتي عام 

قتصادي األساسي للمجتمع التكنولوجي بعد أن كان يتعلق بفئة قليلة م المورد اإلأصبح العل

وأصبح اآلن على نحو سريع مركـزا مـن   ...من المجتمع كالوزراء والمحامين واألطباء

مراكز اإلنفاق االستثماري، وأصبح يقوم مقام المال والجاه كمؤشر للمركز في الحضـارة  

  .التكنولوجية

ف دروكر بقوله إن التفجر الجغرافي للتكنولوجيا أوجـد أول حضـارة   يعبر عن ذلك بيتر

نتشرت في أنحاء العالم، وحولت العالم كله إلى مجتمع مترابط يتقاسم المعرفة والمعلومات إ

  )106، 1980 :دروكربيترف (   .والتطلعات والمخاوف

زدهرت ونضجت، إفالتكنولوجيا لم تأتي إال عن طريق تقدم علمي تربوي أثر في العقول ف

بالتنشئة والتدريب الفكري واألخالقي، وتطوير القوى العقلية واألخالقية، وبخاصـة عـن   

عن طريقها يـتعلم  و .طريق التلقين المنظم الذي يتم بصفة أساسية في المدارس والمعاهد

الفرد ثقافة مجتمعه أكثر، كما تنطوي على تعديل سلوك الفرد وإعادة تنظيمه بما في ذلـك  

تجاهاته وصورته الذاتية، ونقل المعرفة من جيـل إلـى جيـل كعمليـة     إل إدراكاته وتعدي
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ضرورية الزمة لتطوير الثقافة كما أنها تنطوي على تعلم مهارات وقيم أساسـية تحقـق   

  ).     96 ،1987 :الدقسمحمد متولي (  .ستمرارية المجتمعإ

  :التعليم في المؤسسة -3-1

عليم األكاديمي في المدارس والجامعات، بالرغم من أن يربط الناس بين التعليم والت  

هذا يبدوا منطقيا إال أن هناك تعلم من نوع آخر، يتم داخل المؤسسـات خاصـة بالنسـبة    

و المطلوب منه هللعاملين الجدد، فهو يتعلم من ناحية األداء كيف يؤدي عمله بفاعلية، وما 

جتماعيـة يـتعلم كيـف    أما من الناحية اإل .و األداء الذي يستحق المكافأةهأن يحققه، وما 

يتعامل مع اآلخرين، وما هو السلوك المقبول والمرفوض، ما هي معايير الجماعة، وكيف 

ناحية المسار الوظيفي يـتعلم كيـف    ومن ،...يتعامل مع رؤسائه، وكيف يتعامل مع اآللة

  )76، 2002:حسنراوية(.يتقدم في عمله، وكيف يحصل على ترقية

د الفرد من أن يتقدم في نشاطه بصفة عامة، يجب أن يبحث عن المعلومة التـي  وإذا أرا 

طريقة التنمية واالستمرارية في التقدم، وتبقى المعلومة الوسيط الفاعل بين الفرد   تبين له 

بتكوين جميع أعضائه، ليس مجرد  ؛نا وتحدياايطلبه المجتمع الذي يعد رهما   وعمله، وهو

كتساب المهارات الكمبيوترية األساسية والنظم السياسية إ لحساب، وإنماوا القراءة والكتابة

وهكذا فـإن التعلـيم    .أيضا أن نتعلم كيف نتعلم ويتطلب .أيضا...والتاريخية جتماعيةواإل

 .إدخال قوى المهمة المشتقة وظيفيـا خالل يتحول من المدارس إلى أصحاب األعمال، من 

في أخرى جديدة ؟ وكيف نجعل هذه  يين لندخلهمختصاصلإلبية أي كيف نضع دورة تدري

  المعرفة المكلفة للغاية شيئا منتجا بوصفها رأسمال جديد؟

   التدريب جزءا من بنية المؤسسةوعملية التكوين  ناجعل إذا -

كتشف أنها المفتـاح  إفي التعليم وهو التغذية اإلسترجاعية، و مبدأ loyola وcalvin طبق   

تحدد مواطن القوى، وأن الراغبين في التعلم في حاجة ألن يقفوا على  الرئيسي للتعلم ألنها
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لينطلقوا منها إلى التحسين، والتعرف على العادات السيئة التي تكـبح   .مواطن القوة فيهم

  .هذه القوى، وهو األداء الحقيقي الذي ينظم ويسير التعلم بسرعة مدهشة

رية، ففي الواليات المتحـدة األمريكيـة   ستمراإلوتستوجب عملية التعلم خاصية التجديد وا

تطلب الحكومة من األطباء خاصة أن يتلقوا دورات تدريبية لتجديد معلومـاتهم ويـؤدون   

متحانات إعادة تأهيلهم كل خمسة سنوات، وتسير على نفس المنوال الكثير من المؤسسات إ

نـوع وتحـديات   العالمية في الوقت الراهن بإيجاد تدريبات تعليميـة داخلهـا لمواجهـة ت   

  )528_625، 1998: بيترف دروكر(.    المعارف الحديثة كنولوجيا والت

ـ  58كما أن قانون تشريع وتنظيم العمل في الجزائر ينص في المادة  -11(ممن قانون رق

يتعين على كل عامل متابعة الدروس أو الدوريات " المتعلق بعالقات العمل الموجب ) 90

المستوى الذي ينظمها المستخدم بغية تجديد المعارف العامـة  أو أعمال التكوين أو تحسين 

فهو إذن حق من حقوق العامل في التكـوين  ".والمهنية والتكنولوجية وتعميقها أو تطويرها 

واجب المؤسسة بتوفيره، ما يساعد على تنمية المورد البشـري وتعـديل   من والتدريب، و

  .سلوكاته في مجال العمل

  :مجال العملتعديل السلوك في  -3-2

وفقا لنظرية التدعيم، فإنه  .يمثل مدخال لتطبيق نظرية التعلم في المواقف التنظيمية  

يمكن زيادة تكرار السلوك المرغوب بربط هذا السلوك بالنواتج مثل المكافآت اإليجابيـة،  

ويسـتخدم لتشـجيع   ). مثل العقـاب (وخفض السلوك غير المرغوب بربطه بنواتج سلبية 

غوب عند األفراد، بإستراتيجية الدافعيـة والمكافـأة، والتـدريب المسـتمر،     السلوك المر

           )76-96، 1999 :حسنراوية. (اإليجابية والجاذبيةبومحاولة تقديم نماذج سلوكية تتميز 

  :التعلم والتدريب -3-3

مثل التعلم الهدف الرئيسي لتدريب، فمعظم المؤسسات تكرس جزءا من مواردهـا  ي  

 هوهـو مـا يؤكـد   .سلوك الصحيح المتميـز هارات وقدرات األفراد، إلكسابهم اللتطوير م
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Noble أن أهمية المهندسين داخل المؤسسة تتمثل خاصة في دمج العمال فـي  :" في قوله

العمليات التقنية الجديدة وتنمية معلوماتهم وقدراتهم ليتحكموا فـي اآللـة، خاصـة مـع     

لمهندسين العاملين في مؤسسة أمريكية، مجال دراسته بتكارات التكنولوجية وهو ما أقنع ااإل

، عندما وجد أن العمال يعيدون قراءة ورقة تعليمات الخاصة بتشغيل اآللة كل 1978سنة 

مرة يريدون فيها تشغيلها، ويصححون بمفردهم األخطاء البرمجية الخطيرة التي تسبب في 

 Nobel لم يستجيبوا إال بعد أن أفاضتذبذب العملية اإلنتاجية، فنبه بذلك المهندسين ولكن 

بشرح مطول، فأجاب بعد ذلك المهندسين بأنه صحيح إذا لم يتعلم العمال برمجـة اآللـة   

".                            وكيفيــة تشــغيلها أو طريقــة عملهــا مــن الــداخل، فهــذا ألننــا ال نريــد ذلــك

)DesnacezPierre.  .1986 .178(  

برنامج تحسين  :وهو .واقعيا نموذج حقق التغيير التنظيمي جدرستعاب ما سبق نإجل أمن 

  :  الجودة الهندسية كبرنامج للتغيير خاص بشركة فورد

يتطلب برنامج تحسين الجودة الهندسية أن يقوم المهندسون، بتحديث المهارات الفنية لديهم 

لشـكل الـذي   با .في مجال تحسين جودة السلع، وأن يتعلموا مهارات فنية وبشرية جديدة

ويعتبر برنامج التدريب لتحسين الجودة الهندسية هو الوسيط الذي يحقق  .يحقق أعلى ميزة

وهو معد للمهندسـين واإلداريـين،    .مةئالتغيير التنظيمي وهو برنامج تدريبي قابل للموا

يوما تدريبيا، مقسمة إلى سبعة جوانب مختلفة، وتم تطبيقه علـى   37ويتكون البرنامج من 

مهندس عبر أوروبا، وهو برنامج يقدم القاعدة الالزمة واآللية المطلوبة لتطـوير   4000

  . معايير الجماعة داخل المؤسسة ككل

ويقوم التدريب بدمج المهارات السيكولوجية والمهارات السلوكية مـع أسـاليب الجـودة    

سـاليب  تصال وديناميكيات الجماعة، ومنهجيات اإلبـداع، وأ الهندسية، بمعنى مهارات اإل

هتمام بالذات، وحيث أن تطبيق المهارات الفنية يحتاج إلى تقاطع وظيفي وتعاون فريق إلا

العمل، فإن هذه المهارات السلوكية تكون مصممة لتمكين المهندسين من وضع المهـارات  
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ستجابت للمنافسة الشرسة داخل البيئـة  إوهو نموذج من النماذج التي . الفنية موضع تنفيذ

نيجل (  .لوجيةوالسيكو) التكنولوجية(قتصادية والتقنية إلالداخلية في التحوالت االخارجية، و

   ). 273-276، 2000 :ونيل أندرسون كينج

  : بتكار في المؤسسةاإل -3-5

 ،Edeson كانت غالبية المنتجات الجديدة من حصيلة نشاط بعض المخترعين مثـل   

Belland wright  ،حيث يعتمدون على إمكاناتهم المالية وكانت لجهودهم الخاصة دخل كبير

ختلف كثيرا في واقعنا الحالي، أمـام كـل هـذه    إولكن األمر  .بتكارإلمن أجل الكشف وا

تجهت اإلدارة فـي  إالعمليات اإلنتاجية الصناعية المعقدة، أو المنافسة الحادة بين المنتجين، 

ص أقسـام يباشـر   معظم المؤسسات الصناعية إلى تنظيم عملية البحوث، وقامت بتخصي

العمل فيها مجموعة من العلماء، في شتى التخصصات مع إمدادهم بما يحتاجون من أجهزة 

عـالم فـي مراكـز     8500حوالي ) جنرال إلكتريك (وأدوات ومواد، فيعمل في مؤسسة 

 800لألدوية والمنتجات الطبية ما يقارب من  Merch شركةالبحوث الخاصة، ويعمل في 

لون درجة الدكتوراه في العلوم المتخصصة، ويتولى في المؤسسات يحم 200باحث منهم 

  )116-118، 2004 :مجيد جاسم. (لبحث أحد المهندسيناالصناعية الصغيرة مهمة 

فال يمكن أن تصور أن هذا التراكم الهائل من المعلومات والعلوم المتخصصة والكفـاءات  

تفي بالغرض لفترة طويلة، لدى سوف تظل ... والمهارات المعرفية والمنتجات والخدمات

نجذاب إلى أفضل الوسـائل والمنـاهج   بتكار تعمل على التجديد واإلفإن عملية التغيير واإل

بتكار هو عمل منهجـي شـاق، مفتاحـه البحـث     إلومن ثم فإن ا.العلمية والتقنية الممكنة

ل جوانب يتخذ الباحثين في كل مرة منهجية لك .المتواصل الذي يستغرق مدة زمنية طويلة

ختبار، كل منتوج وخدمة وتقنية وسوق وقناة توزيع، ويرجعهـا  إلالمؤسسة، ويضع تحت ا

وإن دل على شيء فهو يـدل علـى أن   ... ستمرار، ويفحص كل العمليات واإلجراءاتإب
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بتكار ليس ومضة نبوغ، وإنما هي حصـيلة معلومـات متراكمـة وجهـود متتابعـة      اإل

  ). 512-516، 1998 :دروكربيترف .(ومستمرة

نحو التطوير والتحديث ومسايرة  تتجهإيتضح أن المؤسسة تتزايد مسؤولياتها كلما   

هتمام إلجتماعية ومن بين مسؤولياته اإقتصادية وتكنولوجية وإالعصر بما فيه من تغيرات 

يعتبر نقطـة نظـام   كما  .أكثر بالبحث العلمي الذي هو قاعدة العمليات الهيكلية واإلنتاجية

ويتميز بجو تنافسي خصب وممتع ألنه يحلل ويفسـر   .العمل بمهامه المطلوبة تربط فريق

وينظم كل جوانب المؤسسة، في الهيكل والوقت وفي اآللة والمعدات التكنولوجية، والمورد 

و من خالل العمل الميداني الذي .البشري كعنصر أساسي تقوم عليه كل العناصر األخرى

ة مجال البحث تعمل على تقديم عملية التكوين والتـدريب  قامت به الباحثة تبين أن المؤسس

  :على أي شيئ آخر، ويتضح ذلك في البيانات اإلحصائية التالية

  ":قيمة التكوين والتدريب"بيانات الفرضية الفرعية الثالثة -4

  :يمثل وصف المهام التي يقوم بها العامل): 11(جدول رقم 

التكرارات   
 ٪ ك االحتماالت

 16 10 ليةمهارات عا
 33  21 دقة كبيرة
 51 32  روتينية

  100 63 المجمــوع
  

  بسبب طبيعة السؤال 63إلى48نتقل مجموع التكرارات من إ: مالحظة

  .الذي يستدعي إمكانية اإلجابة على أكثر من احتمال واحد
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  :حاجة العامل لتدريب جديد ليخدم تخصصه في عمله: يمثل) 12(جدول رقم

  لتكرارات
  حتماالتاال 

 ٪ ك

 77 37 نــعــم
  
  ال

 05 لدي معلومات كافية
11 23 

 06 ألنني أتابع كل المستجدات
  100  48 المجمــوع

  

نسبة عالية من أفراد مجتمع البحث بحاجة لتكـوين جديـد   ) 12(يبين الجدول رقم   

ـ   ات يساعدهم في إثراء معارفهم في تخصصهم وفي تنفيذ مهامهم بأفضل السـبل واإلمكان

مـن نسـبة    %23، وقـدرت  %77وكانت الداللة اإلحصائية لهذا المتغير بنسـبة . المتاحة

العاملين الذين ال يحتاجون إلى تكوين جديد، ألنهم لديهم المعلومـات الكافيـة وبعضـهم    

يتابعون كل المستجدات الحاصلة في ميدان عمله عبر وسائل اإلعالم السـمعية البصـرية   

  .والمكتوبة

  

  :يمثل تناسب المهام مع نوع التدريب الذي قام به العامل داخل المؤسسة) 13(جدول رقم 

التكرارات 
 ٪ ك االحتماالت

 90 43 نــعــم
 10 05  ال

 100 48 المجمــوع
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يبين الجدول أعاله أن التدريب الذي قاموا به داخل إطار المؤسسة يتناسب مع الوظيفة أو 

ذا يدخل في إطار إعادة رسـكلة العمـال لتتناسـب    وه .%90 المهام الموكلة إليهم بنسبة

من األفراد الذين هم غير راضين على  %10ومتطلبات المؤسسة اإلنتاجية إنما تبقى نسبة 

باإلضافة إلى األفـراد   ،)2(مناصبهم الوظيفية كما سبق أن وضحنا ذلك في الجدول رقم 

ن، حيث ال يمكنهم توظيف ما الذين تدربوا على القيام بمهام معينة وأصبحوا مجرد مساعدي

  .تدربوا عليه وما تعلموه إلى في حدود معينة

  :بتكار واإلبداعيمثل مدى منح العمال فرصة اإل) 14(جدول رقم 

 التكرارات
  ٪  ك  االحتماالت 

 77 37  نــعــم
 23 11 ال

 100 48 المجمــوع
  

ة فـي الـرأي   بتكار، أي المشـارك يبين الجدول أعاله مدى منح للعمل فرصة اإل  

بتكار لدى العامل، ببذل المجهودات الفردية والجماعية إلوتشجيع روح المبادرة واإلبداع وا

للوصول إلى بعض النتائج الجديدة، مما تحتاجه المؤسسة، وتعد من الخصائص اإليجابية، 

إذن فإن المؤسسة ميدان البحـث   .%77المتوفرة في المؤسسة بداللة إحصائية تقدر بنسبة 

ت جوا من االحترام اآلراء وتقدير الغير، في ذلك سجلت الباحثة مالحظات عديدة منها خلق

أن عاملة النظافة الخاصة بالمؤسسة يتعامل معها كما يتعامل مع أي عضو في المؤسسـة،  

  .عتبارات أخرىما يعني أن الفرد يقاس على حسب نتائجه وإتقانه لعمله وليس إل

العضوي المتبع بإنشاء فرق العمل تساعد كثيرا فـي تجسـيد   باإلضافة إلى ذلك فإن النظام 

األفكار اإلبداعية الجديدة، ومعظم أفراد هذه الفئة من قسم اإلنتاج والمخبر، زاد إلى نوعيـة  

  .المهام التي يقومون بها
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  :التعليق عام جول بيانات جداول الفرضية الثالثة *  

ن المقابالت الحرة، التي تمت مع مـدراء الفـروع   نطالقا من المعلومات المستقاة مإ       

تبين أن العمال خاصة منهم المشتغلين فـي   .والمالحظات التي سجلت في المرحلة الميدانية

وحدة اإلنتاج، حصلوا على تدريبات مكثفة مباشرة بعد تعيينهم في المؤسسة، لذلك وضـعنا  

التدريبية، ومدى تناسبها مع المهام  بعض األسئلة لمعرفة آراء وأهداف العاملين من العمليات

فتبين أن غالبية المبحوثين مهما كـان   .التي يقومون بها ومع اإلمكانيات التكنولوجية المتاحة

مواصلة التعلم والتدريب الرسمية منها أي ب تكوينهم وتدريبهم عالي المستوى فإنهم شغوفين

  .صةالتي تدخل في نطاق المؤسسة أو المجهودات الفردية الخا

ستجابة إلى اإلمكانات التكنولوجية والمادية التـي وفرتهـا المؤسسـة وإلـى     إلتأتي هذه ا

وأثبتـت  .المحفزات والمكافآت التي تستعين بها، لدفع روح المنافسة بين أعضاء المؤسسـة 

هتمامها بالبحوث العلمية، وإقامة مخابر مختصة في المجـال،  بإالمؤسسة جديتها في العمل 

  .راء ومختصين جزائريينا خبهيقوم علي

ستنادا إعتنائهم بمجريات وتفاصيل هذا البحث وإستقبالهم لي، وإسجلت حفاوة  الباحثة كما أن

هتمام المؤسسـة والعمـال علـى    إالذي يحاول معرفة مدى ) 20(مستمارة رقإلى سؤال اإل

ـ  . اتقريب 100بالبحوث العلمية كانت اإلجابة تعادل  .السواء رحت حتى السكرتيرة كمـا ص

.                                                                                                           قديم اإلفضل فـي عملهـا  للباحثة أنها تقوم بأبحاث في مجال تخصصها، محاولة منها أن ت

درجـة  في الريب والتد ،ولىاألدرجة ال في ما دل عموما على توفر الوعي بأهمية التكوين

س التنافسية العالمية التـي سنفصـل   يياثالثة  سلم مقالدرجة في الثانية، والبحث والتطوير ال
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لتحكم في التكنولوجيا المستخدمة وفي اإلنتاجية عامة في ذلك عـدة نظريـات   . فيها الحقا

" بشـتلة  مختار"هتمت بهذا الجانب، ومنها الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث إودراسات 

حيـث  .عن شركة الخطوط الجوية الجزائريـة ، ختيار التكنولوجيحول مالئمة التكوين لإل

فصل في هذا البحث حول هذا الموضوع توصل إلى نتائج سلبية فيما يخص هذه المؤسسـة  

نعدام توفر كل اإلمكانات المناسبة للتكنولوجيـا  إالعامة في غياب سياسة تكوينية واضحة، و

عـدام  نما أدى إلـى إ  .حيث التدريب الفعال، وإيجاد المخابر للتعاون الفنيالمستوردة، من 

باإلضافة إلى أن إفراد عينة البحث غير راضين عن الوضـع المهنـي    .التحكم التكنولوجي

هذه النتائج التي توصل إليها توحي لنـا أن   .إجماال ما أثر سلبا على نسبة اإلنجاز المحققة

لتتحقق فعاليتهـا التـي    ؛حكم فيها عدة عوامل، يستوجب توفرهاعملية التكوين والتدريب تت

  .تتمثل في التحكم التكنولوجي خاصة
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VII .التكنولوجيا وتغير القيم اإلقتصادية:  

   :تمهيد

شارك التقدم العلمي والتكنولوجي في النهوض فيع بإبتكار اآلالت الفعالة، إرتبط التصن

بكميات اإلنتاج وزاد معدلها في مجال الصناعة، وإنخفض نسبيا عدد القوى العاملة، مما أدى 

  .لي إرتفع مستوى المعيشة في قطاعات المجتمعإلى إرتفاع كفاية اإلنتاج لدى األفراد، بالتا

بيد أن التعامل مع اآللة في الوقت الحالي أرخص بكثير وأكبر كفاية من التعامل مع العنصر 

البشري وبصفة خاصة في مجال األعمال التي تحتاج إلى مجهود عضلي، في ذات الوقت ال 

رنة بين ما تكلفه التعامل اآللـي  فالمقا. يمكن االستغناء عن العنصر البشري في مجال العمل

الكامل والنصف كامل واليدوي الخالص في مجال اإلنتاج، تظهر لنا الفـروق اإلقتصـادية   

الواضحة خاصة في مواضيع تقسيم العمل والتخصص، وتغير مستويات الـدخل واإلنفـاق   

ب التنظيم وميدان المنافسة االقتصادية الذي يؤثر في جميع جوان... ومجال التسويق ووسائله

  .واإلنتاج

من ثم فإن عامل التكنولوجيا من أقوى الركائز التي تحدد مسار المؤسسة، بتفاعلها مع 

باقي العناصر الرئيسية والثانوية المحركة لعمليات اإلنتاج، المتغيرة بفعل التجديد والتـأثير  

في ظل التحـوالت   بتحليل بعض القيم اإلقتصادية. والتأثر فيما بينها وهو ما سنتناوله الحقا

التكنولوجية الحديثة، المتمثلة في قيمة تقسيم العمل، قيمة اآللة إقتصاديا، وقيمـة التنافسـية   

بأبعادها التطورية الضرورية، ولكل قيمة إقتصادية رهانات وتحـديات يواجههـا المـورد    

  البشري ويتبناها في الكثير من األحيان

  :بعد قيمة تقسيم العمل والتخصص -1

ليس وليد هذا القرن، فهو تقسيم قديم ولكن المستوى  إن تقسيم العمل في مجال التطبيق      

وكانـت  . الرفيع في مجال التخصص الدقيق لم يمارس بالفعل إال مع قيام الثورة الصـناعية 

نقطة البداية في تطبيق المبادئ التكنولوجية الحديثة على العمل اليـدوي، علـى يـد عمـل     

، أخذ يستعمل اآللة Taylorنظم اإلنتاج الكبير، فإن  H. Fordفيما إبتكر  f. Taylorاألمريكي 

في مكان العمل اليدوي، وبدأ بتحديد العمل الذي يجب أن يؤدى، ثم قسمه إلى عمليات فردية، 
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ورسم الطريقة الصحيحة التي تؤدى بها كل عملية، وجمع هذه العمليات في تسلسل، يمكـن  

قتصادي، وبأقصى سرعة، وكانت النتيجـة المباشـرة لـإلدارة    من أدائها على أفضل نحو إ

العلمية، خفض فوري في تكاليف السلع المصنوعة، وبلغت عشر ما كانت عليه مـن قبـل،   

وأصبحت السلع التي كانت من الكماليات في متناول الطبقة العريقة، واألكثر أهمية من هـذا  

  .زيادة األجور

لى إفتراض أن اإلنتاجية تقـوم علـى أسـاس المعرفـة     لقد قامت نظرية اإلدارة العلمية ع

وأن المعرفة هي المورد اإلنتاج الرئيسي، وأفضى في النهاية إلى تحويل مركز . التكنولوجية

  107-110)،1980 :دروكربيترف (. إهتمام العامل إلى المعرفة بدال من العمل

يرتبط بكـل   تقسيم العمل أن«:في كتابه تقسيم العمل Durkheimفي هذا الصدد يقول       

من القوة اإلنتاجية وقدرة العمال، أنها شرط ضروري للتنمية والتطور في المجتمـع سـواء   

تتأثر األعمال التي يؤديها الناس  .»الحضارةكانت تنمية أو تطور فكري أم مادي إنه مصدر 

لمستويات، فالبعض ، على كل ا)أي األداء التلقائي لآلالت(في وظائفهم بالتكنولوجيا واألتمتة 

مريم أحمد مصطفى (.    يواجه خيار التحول لوظيفة أخرى، والبعض اآلخر يفقدونها تماما

  )486، 2002 :ونخرآ و

جاء في التقديرات الواردة بتقدير للجنة رئيس الواليات المتحدة األمريكية سياسة المواد : مثال

وإستمرت في توسيع مقدرتها ، كاملةالاألمريكية، لو حافظت على العمالة .م.أن الو« ،1952

مـع  . 1975من المواد الخام عام 50%اإلنتاجية فإن عليها مع ذلك أن تستورد من الخارج 

أ، التي إستخرجت من قشرة األرض بوالياتها في خمسين عاما مـواد معدنيـة   .م.العلم أن و

نزبرج ملفـين  كرا. (»أكثرما أستخرج من األرض كلها على مدار تاريخ الجنس البشري كله

  ) 68 ، 1975:نبوثداقو وليام 

فأثار ذلك مخاوف العمال،  وأصبحت اآللة الجديدة عائقا، بالتالي كان رد فعل الكثيـر مـن   

إتضح بعد ذلك أن هـذا اإلعتقـاد   . العمال ضد إدخال اآللة إلى المصانع التي يشغلون فيها

في المدة الطويلة إلـى زيـادة    قاصر، فقد أظهرت اإلحصائيات أن إستخدام اآللة أدى دائما

العمالة وليس إلى إنقاصها ففي الواليات المتحدة األمريكية على سبيل المثال ال على الحصر 
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حتى أوائل الستينات بأكثر من أربعين مليونا من العمال، وزادت  1900زاد العمالة منذ سنة 

أن حجم العمال، يتوقف على  و الواقع. نسبة العمالة للسكان نتيجة دخول النساء ميدان العمل

عدة أمور كنمو القوة العاملة، زيادة إنتاجية العامل، متوسط ساعات العمل في األسبوع، نمو 

  )154 ،1972 :الببالويحازم (. الطلب اإلجمالي على السلع والخدمات

 عضويا،لفكرة التكامل في المجتمع المتضامن تضامنا  Durkheimوفي ذلك تفسير 

أين تظهر فيه عوامل وعناصر من بينها  .آليأحشاء المجمتع المتضامن تضامنا الذي يلد في 

ورآى أن تقسيم العمل بمثابة تكامل جديد أكثر مالئمة .تقسيم العمل الذي هو عماده بالنسبة له

  .     للشكل الجديدالذي يتميز بالمرونة

أ التخصـص الـوظيفي   تتعدد التحليالت والتفسيرات والواقع واحد، فالحقائق تدل أن مبـد  

  :الدقيق، أدى إلى ظهور عدة مميزات

w ات وظيفيـة فـي   للتخصص الدقيق دور فعال في إكتساب الفرد وتعلمه كي يؤدي متطلب

تمكن دورة العمل المحدودة األفراد من اإلنجـاز بسـرعة   .نجهد ممكأقصر وقت وبأقل 

  . وبوسيلة آلية وال يحتاج األمر إلى جهد ذهني كبير

w انة بأفراد ذوي خبرة محدودة وال يتطلبون أجورا عليه فيما يسند إليهم مـن  يمكن اإلستع

 .أعمال تعد صغيرة ومتكررة

w 108-109 ،2004 :جاسم مجيد( .إنخفاض تكاليف الرقابة واإلشراف على األفراد( 

إستمرارية التغيير المتواصلة التي تسبب آثار نفسية للعـاملين   عن لكن ال يمكن أن نغفل

لملل والقلق الدائم نتيجة التجديد المتواصل في أنظمة الوظائف واآلليات وظهـور  كالشعور با

فئة المهرة أو التقنيين الذين تلقوا المعارف والعلوم المتخصصة، ومن ثـم تتكـون الفجـوة    

العـاملين   لذلك أصبح من الضروري إعداد. الثقافية بينهم وبين العمال الشبه مهرة والبسطاء

تحدث تكنولوجي يدخل المؤسسة، ويسعى كل فرد إلى توسيع معارفـه  وتدريبهم مع كل مس

ومهاراته في مجال تخصصه، حتى ال يشكل هذا التحول تهديدا أو تأثيرا سلبيا بالنسبة لهـم،  

إال أن هذه الحالة تتواجد في البلدان المتقدمـة ولـدى   .وهي من متطلبات المؤسسة العصرية

دول النامية نلمس تغييرا بطيئا على حسـب اإلمكانـات   في ال االكبرى، أمالشركات العالمية 
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يظهر ذلك من خالل النتائج الميدانيـة  . اإلقتصادية المتاحة أحيانا والمفروضة أحيانا أخرى 

  . الباحثة من المؤسسة مجال التحث توصلت إليهاالتي 

II .عرض البيانات الخاصة بالفروض الفرعية للقيم اإلقتصادية.  

  :"تقسيم العمل و التخصص "ولىية الفرعية األبيانات الفرض/ 1  

  

 :يمثل حاجة العمل إلى الترقية أو تغيير المهام) 15(جدول رقم 

التكرارات 
 ٪  ك  تحتماالاإل

  نــعــم

  ٪ 63 17 لزيادة المعارف

27 56  
ــادة فــي األجــور  زي

  ٪15 4 والعالوات

 ٪ 22 6 الحصول على ترقية
  ٪0 0 تغيير المهام

 44 21 ال
  100 48 المجمــوع

  

  هذا الجدول تكميلي لفرضية التكوين والتدريب بغرض التأكد من اإلجابات :مالحظة           

  .في نفس الوقت هو جدول يوضح بيانات مدى إرادة العامل في الترقية أو تغيير مهامه           

  

ن الحصول علـى تـدريبات   يبين الجدول أعاله أن نسبة ضعيفة جدا من العمال يريدو     

أن هنـاك   يما يعن 22%فكانت الداللة اإلحصائية لهذا المتغير بنسبة ، جديدة بغرض الترقية

كما ، أي أن معظم العاملين راضين عن المهام الموكلة إليهم ينسبة عالية من الرضى الوظيف

  .نالحظ في الجدول أن نسبتهم تساوي الصفر

أنهم بحاجة إلى الزيادة في األجر والعـالوات بنسـبة   في حين صرح البعض من المبحوثين 

بينما نجد النسبة العاليـة  ، ، وهم من فئة العمال الجدد حسب البيانات الشخصية العامة%15

من أفراد مجتمع ميدان البحث يصرحون بأنهم بحاجة لتـدريب لزيـادة    63%:التي تقدر ب

لسابقة الذكر في القـيم الثقافيـة   معارفهم في تخصصهم وهي بيانات تأكد صحة المعلومات ا
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توضح عدة دالئل إيجابية، وهي التي تتمثل في األجر المرتفع والظروف الحسـنة للعمـل،   

  .والتخصص في الوظائف السليم بنسبة لعمال وحدة اإلنتاج خاصة

من المبحوثين ال يسعون إلى تحقيق ترقية أو تغييـر فـي    44%نالحظ في األخير أن نسبة 

  . دل على صحة البيانات الجزئية األولى، المدرجة في اإلحتمال األولما ي، المهام

  

  :يمثل تنفيذ المهام بإنفراد أو بتعاون فريق العمل): 16(الجدول رقم

التكرارات 
  اإلحتماالت

 ٪ ك

 20,83 10  أعمل بمفردي
 08,33 04 أعمل مع زميلي

 70,83 34  أعمل مع فريق عمل
  100 48 المجمــوع

  

دول أعاله أن أغلبية أفراد مجتمع ميدان البحث يعملون ضمن فريق عمـل،  يبين الج

، ما يدل أن المؤسسة تعمل بالنظام العضوي الذين يتصف بمستوى إشراف  70,83%بنسبة

. بين أعضاء المؤسسـة ...ضيق، ما يبين لنا أيضا توفر عنصر الثقة والمسؤولية، والتعاون،

  .ط وهم من فئة الخبراء والباحثين الرئيسينوهناك وظائف قليلة يشغلها عنصرين فق

فهم يمثلون فئة اإلداريين أو مـدراء  ، من الذين يعملون بمفردهم 20,83%بينما هناك نسبة 

  .الفروع، وبعض األعضاء في وحدة اإلنتاج مثل عمال الصيانة
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39 09 

87%  

6 

25 

%18.75
%  

52.08%  

42 

23 

81.25%  

47.91%  

13%  

  :نسبة زيادة تقسيم العمل و التخصص  يمثل): 17( الجدول رقم

التكرارات 
  حتماالتاإل

 المجمــوع ك
  ال  منع

تقليص العمال مـن  
  الوظائف

    48  

مدى تغيير مهـام  
العمال إذا ما أدخلت 

  آالت جديدة
  

  48 

نسبة تسريح العمال 
 من المؤسسة

  
  

 48 

  %100  النسبة 

  .مدى تقليص العمال من الوظائف •

ي المؤسسـة قليلـة جـدا،    يبين الجدول أعاله أن نسبة تقليص عمال من وظيفة ما ف

، وهذا يدل أن المؤسسـة صـممت    18,75%وكانت الداللة اإلحصائية لهذا المتغير بنسبة 

هيكل تنظيمي، توصيف الوظائف الالزمة والضرورية للمؤسسة، ما يعني أن اإلسـتراتيجية  

األولى التي سارت عليها طبقت على أسس علمية دقيقة، على حسب اإلمكانيات واإلحتياجات 

  . الهيكلية للمؤسسة

 :مدى تغيير مهام العمال إذا ما أدخلت آالت جديدة •

يبين الجدول أعاله أن المؤسسة لما أحدثت تغييرا على مستوى اآلالت قامت بتغييـر  

تقريبا نصف العمال من مهامهم السابقة، وهم من العمال اللذين أخذوا تدريبات إضافية فـي  

المعلومات التي أخذت من مقابلة المديرة التقنيـة   المؤسسة إسبانية قبل عام ونصف، حسب

المسؤولة عن التوظيف وتدريب العمال، وكانت الداللة اإلحصـائية لهـذا المتغيـر بنسـبة     

لم يتم تغييرهم من مهامهم، وهم مـن فئـة الخبـراء     47,81%في حين أن نسبة %52,08

  .موهاوالباحثين، واإلداريين، الذين لم تغير لهم اآلالت التي يستخد
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 :نسبة تسريح العمال من المؤسسة •

يبين الجدول أعاله مدى تسريح العمال من المؤسسة حيث صرح أفراد مجتمع البحث 

بأن هناك من العمال من تم تسريحه إال أن األسباب المذكورة، ليست لها عالقة كبيرة بدخول 

لكفـاءة و الالمبـاالت   التكنولوجيات الحديثة إال فيما يخص تسريح أحد العمال بسبب نقص ا

في حين فإن األسباب الغالبة الذكر هي عـدم  . التي تحدث مشاكل أو تعطل بعض العمليات

فكانت الداللة اإلحصـائية لهـذا المتغيـر تقـدر     . اإلنضباط، والتغيب، وقلة اإلحترام للغير

ما يدل على أن المبحوثين مطلعين على أسباب تسريح زمالئهم، لذلك يحرصـون  87%:ب

في األخطاء نفسها وعيا منهم أن هذا ليس لصالح المؤسسة فقط ، بل يعتبر  نأن ال يقعو على

  .من المكاسب التي يتمتعون بها كأعضاء فاعلين في المؤسسة

 :تعليق عام حول بيانات جداول الفرضية األولى* 

ظام إتضح من الجداول التابعة لفرضية تقسيم العمل والتخصص، أن المؤسسة تعمل بالن     

العضوي الذي يوفر أعضاء دائمين لفريق العمل، إال أن هذا النظام ال يميز فيه بين العمـال  

حيث  ينقسم إلـى تخصصـات ومهـام واضـحة     . التنفيذيين واإلستشاريين، ورئيس الفريق

وال يعني هذا أنـه لـيس   . ومحددة، وكل عضوي يقوم بعمليات محددة على حسب تخصصه

ون على كل رأس فريق عمل وينتمي إليهم، يقوم ببعض المهام هناك مشرفين بل هم موجود

  .مثلهم ويتعامل مباشرة مع المدير الفرعي التابع له، ما يعني أن نطاق اإلشراف ضيق

كل هذا يضمن ظروف عمل جيدة، خاصة من حيث العالقات اإلجتماعية الحسنة واإلتصـال  

  .من كل النواحي اإلقتصادية والثقافية ما يخدم العامل والمؤسسة على السواء. األفقي الفعال

فمن الناحية اإلقتصادية، يمكن تأدية متطلبات الوظيفة في أقصر وقت وبأقل جهد باإلضـافة  

إلى إمكانيات اإلستعانة بخبراء وأخصائيين في بعض األعمال الصغيرة وال يتطلب ذلك تكلفة 

لعامل الثقة والمسؤولية وتعلمه كما تنخفض تكاليف الرقابة واإلشراف، وتكسب الفرد ا.كبيرة

قضية تقسيم العمـل   Marxليس كما إنتقد .وتكسبه مهارات عديدة بسبب تعاون فريق العمل

والتخصص، أنها تتسبب بصفة مباشرة بإغتراب العامل عن عمله، بحيث ال يعلم عن مسار 

تي تفرض المهـام  عملية اإلنتاجية إال القليل وهذا بسبب تدخل وسائل اإلنتاج الحديثة، فهي ال

  .وتحدد الوظائف
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بوصـف   E.Durkhiemويفند هذا الرأي عالم اإلجتماع وصـاحب كتـاب تقسـيم العمـل     

التكنولوجيا كمصدر الحضارة، وترتبط بكل من القوة اإلنتاجية، وقدرة العامل، فهو تعبيـرا  

  .دقيقا ومختصرا لما نحاول توضيحه

ت تغيرت الوظائف مايعبر عن إمكانية وقـدرة  اآلآل كلما تغيرت ن، أبينت الداللة اإلحصائية

المؤسسة على التغيير والتطوير اإلرادي ليس من الجانب اآللي فحسب، إنما يرافقه تغيير في 

عمليات تنمية الموارد البشرية التي يعاد تدريبها مسبقا، ما زاد من نسبة التخصص الوظيفي 

التي تعتني بكـل عوامـل وعناصـر    تنمية الموارد البشرية  ذلك نظريةوفي .في المؤسسة

ومن بين هذه العوامـل التخصـص الـدقيق    . التغيير، لمالئمة التكنولوجيا للقدرات البشرية

  .الفاعل

رغم كل المجهودات المبذولة من طرف المؤسسة إال أن بعض النقائص تبقى قائمـة،  

شـبه مهـرة   ، وعمال "تدريب مكثف"العمال المهرة  ومعرفية بينمنها ظهور طبقات مهنية 

ما أدى إلى خلق بعض المشاكل الكامنة بين العمال في قسم   ؛"التدريبنقص في "يعانون من 

  .وتعددهاأما في القسم اإلداري فإن المدراء يعانون من كثرة المهام  اإلنتاج،

 : بعد قيمة اآللة.  2

ـ       ي األعمـال  فتح مجال التكنولوجيا آفاق واسعة وعميقة في الخيال والفن المعرفة، وف

اإلنسانية، فمنذ أن كان البحث قائما على األدوات الوسيطة التي تسهل مشقات العمل، أصبح 

عن آالت ومعدات أكثر دقة وكفاءة، تتولى فيها اآللة القيام بالعديد من المهـام   اإلنسان يبحث

لهائلـة  التي كان يؤديها العامل وقد تتفوق عليه وتحل محله، بما يمتاز إنجازها بالسـرعة ا 

والكمية كبيرة وجودة عالية، كما أنها غيرت مكانة العامل من العمل اليدوي البسيط المجهد، 

  .إلى المسير المتحكم عن بعد بأقل الجهود العضلية والفكرية

 اآللة،من ثم فإن دخول اآللة في العمليات الصناعية الحديثة أصبح يسمى هذا العصر بعصر 

في أسلوب اإلنتاج وبالتالي أصبح إقتصاد المؤسسة يقوم على ما  لما خلفته من تأثيرات عميقة

من منطلق أنها .تقدمه اآللة وتحققه من كفاية إنتاجية في وقت وجيز وبأقل التكاليف اإلنتاجية

بتوفير القدر المناسب من المـواد األوليـة الجيـدة    . تنجز أعمالها منها بكل طاقاتها الكاملة
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عددا كافيا من األفراد الذين يتمتعون بخبرة ومهارة تعمل جنبا والمطابقة للمواصفات وتضم 

  .   إلى جنب مع اآللة

  :تحديد مستويات اإلنجاز القياسي لآللة -أ

تنصب مهمة مصممي ومنتجي اآلالت على تحديد مواصفات اآللة ومسـتويات األداء  

إنجـازه والكـم   عتبارات هندسة دقيقة يحدد بمقتضاها نوع العمل الـذي يتوقـع   إلكل آلة، ب

تبعا لما تحدده إدارةالمؤسسـة الصـناعية،   . اإلنتاجي الذي تستطيع إنجازه في الوقت المحدد

كما ال ينبغي لهذه المستويات أن تأخذ صفة الثبات، ولكنهـا  . وبالنسبة لحجم المنتوج وصفاته

ت تحتفظ بقسط وافر من المرونة، فتتيح للمتعامل مع اآللـة أن يزودهـا بـبعض التعـديال    

   .المتميزةالضرورية، هذه األخيرة تظهر لآللة مستويات إنجازها 

  : العمر اإلنتاجي لآللة -ب

يحدد العمل اإلنتاجي لآللة بالفترة الزمنية التي تداوم فيها اآللة على العطـاء بكامـل   

ـ . طاقاتها اإلنتاجية ي فاإلدارة الراشدة ال يفوتها الحرص على إمتداد العمر اإلنتاجي لآللة الت

تتعامل معها، بواسطة تخفيض اإلنجازات وعدد أيام التشغيل عن الحد األقصى، بغية تحقيق 

ويتم ذلك إلى جانب عمل الصيانة المسـتمرة ألجزائهـا   .الفائدة منها إلى أبعد وقت مستطاع

 .وإستبدال التالف منها وتزويدها بما يلزم من تحسينات وتعديالت ممكنة

  : اآللة من حيث القدم -ج

ذي يراقب المجال الصناعي للمؤسسة الصناعية يجد أن اآلالت المستخدمة معمـرة  ال

حيث تجاوز عمرها الخمسين عاما ولم تستبدل بعد، ذلك أن التفكير في هذه المسألة أضـحى  

من أن األسواق تطلعنا كل يوم بجديد اآلالت الصناعية  مبالرغ. بعيدا كل البعد عن المهتمين

لى وهذا يعرض اآلالت القديمة إلى التقادم السريع، ما يوفر للمتعـاملين  التي تتمتع بكفاءة أع

 .مع هذه اآلالت بضرورة اإلستغناء عنها وإستبدالها بآالت تؤدي المهام بدرجة أعلى

  :  القدرة اإلنتاجية لآللة -د

من الدواعي التي تتسبب في تخفيض الطاقة اإلنتاجية لآللة، هـي أوال عـدم كفـاءة    

باشر والمتعاملين معها، والثانية هي وجود أوقات تكون فيها اآللة متوقفـة بـال   مسيرها الم

باإلضافة  .عاجلةعمل، بسبب عيوب طرق تشغيل اآللة أو اإلصالح أوما تحتاجه من صيانة 
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إلى أن اإلستغالل المتزايد غير العقالني لآللة يساعد في إحتماالت إستهالك اآلالت وتقادمها 

  .أو تعطلها

  :عامل المباشر لقياس اآلالتالت -ه

من المعروف كما ذكرنا سابقا في قياس العمل، أن طرق القياس هي إحدى وسـائل  

فلما كانت اآللة تختلف . اإلدارة للكشف عن القدرة اإلنتاجية ألي عنصر من عناصر اإلنتاج

في طبيعتها عن كل العناصر األخرى، كان لزاما معالجة جميع الخطـوط األساسـية فـي    

كقياس معدل دوران اآللة التي تعني تقدير الساعات الفعلية التي تحقـق مـن    اآللي،نجاز اإل

خاللها اآللة النتائج اإليجابية وهذا المعدل يصور لإلدارة حقيقة مستوى اإلنجـاز الحقيقـي   

إلى جانب إكتشـاف  . لألداء اآللي، كما يكشف عن مدى إنتظام العمل داخل عناصر اإلنتاج

-291، 2004:جاسـم مجيـد  . ( خير في إستراتيجية اإلنتاج للمؤسسة الصناعيةأي خلل أو تأ

301   (  

بالتالي فاألداء اآللي الصحيح وعدد الحركات أو العمليات التي تؤديها اآللة في تشكيل 

المادة األولية بالطريقة المطلوبة، الذي يقوم عليها عامل مختص فنيا، وتلقى العناية والصيانة 

في حالة تعرض .ها الفعلية وما تحتمله حتى يتم الكشف عن الكفاية اإلنتاجيةعلى حسب قدرت

اآللة لحادث طارئ، تضطر اآللة إلى التوقف، ولكي تحدد درجة إستهداف اآللـة للحـوادث   

ينبغي جمع المعلومات الوافية عن اآللة وما تتلقاه من حوادث وذلك بالرجوع إلى السـجالت  

مالبسات حدوثها مع التعامل بنظرية اإلحتمـال التـي تقـوم    الخاصة بالحوادث وأنواعها و

نتائجها بمقتضى قياس درجة إحتمال وقوع الحادث وذلك مما سبق أن تعرضت له اآللة من 

  )303، 2004: جاسم مجيد( .حوادث

فاآللة إذن ال تتحمل العمليات األتوماتية والمكانيكية فحسب ،إنما تتطلـب عنايـة يحكمهـا     

فالتطبيق المتزايد لآللة، وتدخلها . بعاد لضمان النتائج التي صنعت من أجلهامخطط واضح اإل

في أعمال كان يعتقد أنها مقصورة على اإلنسان، إلى درجة أنها يمكن أن تتخـذ القـرارات   

فإستطاعت أن تتميز عن اإلنسان بأنهـا ال  . المناسبة، إستنادا إلى معطيات وكفاءة في األداء

النفسية، وال تطالب باإلجازات والخدمات الترفيهية وتستطيع القيـام   تعرف الملل والمشاكل

  . بأعمال ال يمكن لإلنسان القيام بها من حيث الطاقة والسرعة
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كل هذا في الحقيقة ليس تميزا على اإلنسان وإنما هي خادمة لإلنسان ليتجه نحو تخصصات 

ري إلى كـائن دائـم الحركـة    ومنه يتحول المورد البش.أخرى، وأعمال إنسانية أكثر أهمية

إلى التميز بإسـتخدام   ا، ساعيوالنشاط في جو تنافسي ال حدود له مع نظرائه في التخصص

فـي  ما توضحه واقع مواصـفات التكنولوجيـا    اوهذ، المتاحةأفضل المعدات التكنولوجية 

هـذه   العصـرية، أين يتميز فيها العاملين بتسيير أحدث التكنولوجيات .البحثمجال  المؤسسة

من خالل الدراسات النظرية حول أبعاد اآللة  .البحثالظروف كانت محطة إنطالق فروض 

  :تم أعداد بعض األسئلة التي توضح مدى وعي الموارد البشرية بها في البيانات التالية

  ":اآللةبعد قيمة "بيانات الفرضية الفرعية الثانية / 2

  :ل اآلالتيمثل مدى خبرة العامل في تشغي) 18(الجدول رقم

  

التكرارات 
 ٪  ك  اإلحتماالت 

 16,66 08  نعــــم
 83,33 40  ال

  100 48 المجمــوع
  

يبين الجدول أعاله أن غالبية أفراد مجتمع البحث ليس لديهم خبرة أولية حـول تشـغيل   

وكانـت  .اآلالت، أي أنهم لم يسبق لهم أن إشتغلوا على آالت من قبل دخول إلى هذه المؤسسة

، ما يدل على أن المؤسسة أخـذت علـى   83,33%اإلحصائية لهذا المتغير تقدر نسبة  الداللة

عاتقها مسؤولية التدريب كاملة على اآلالت الجديدة خاصة، وهو ما صرح به المـدير العـام   

  .للمؤسسة في جريدة الوطن اإلقتصادية
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  :ناء أدائه لمهامهيمثل الصعوبات التي يواجهها العامل أث): 19(الجدول رقم

التكرارات 
 ٪  ك حتماالتاإل

 06 نعــــم

نقص في المساعدات الفنيـة  
 00 00 من قبل المشرفين

12,5 

نقص في التكيف مع اآلالت 
 66,76 04 لتعقدها

 0 0 سوء تنظيم العمل 
نقص في تـوفير المعـدات   

 0 0 الالزمة واآلالت 

 33,33 02 خطورة اآلالت
 87,5 42  ال

 100  48 المجمــوع
 

يبين الجدول أعاله أن نسبة المبحوثين الذين يواجهون الصعوبات أثناء قيامهم بالمهام 

التكيـف والتـأقلم مـع     ويبرزون ذلك بنقص، 12,5%: الموكلة إليهم ضعيفة جدا وقدر ب

اآلالت المعقدة أو لخطورة وواضح جدا أن أصحاب هذه اإلجابة هم من فئة العمال الجـدد،  

  .ذوي الخبرة البسيطة الميدانية

في حين أن الداللة اإلحصائية الخاصة بالمبحوثين الذي ال يواجهون صعوبات عالية تقـدر  

مكتسبة، كما يوضـح ذلـك الجـدول    رات الاالمه وهذا يعود إلى التدريبات و 87,5%: ب

  .وإلى فريق العمل الذي يتميز بروح التعاون بين عناصره). 14(رقم
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11 37 

87.5%  

6 

%77.08
%  

42 

22.91%  

12.5%  

 :وقدرتها اإلنتاجية عمر اآللةبيمثل مدى معرفة العمال ): 20(جدول رقم

التكرارات 
  اإلحتماالت

 المجمــوع ك
  ال  منع

مدى معرفة العمال 
  عمر اآللة

    48  

العمال  مدى معرفة
بالقـدرة اإلنتاجيـة   

  لآللة
  

  48 

  %100  النسبة 
  

  

 
نسبة عالية من أفراد مجتمع البحث على دراية بعمـر اآللـة وقـدرتها    أعاله  يبين الجدول

اإلنتاجية، وهي من المعلومات المهمة التي يستوجب على العامـل معرفتهـا قبـل تشـغيل     

ون دروسا نظرية وتجريبيـة أثنـاء العمليـة    صرحت المديرة التقنية أن العاملين يأخذ.اآللة

حيث تتحمل الجهة المختصة بتدريب عمال المؤسسة المسؤولية في إيصالها كـل  . التدريبية

  .، بتدريبهم على أحسن وجه ممكنوتشغيلها المعلومات الخاصة باآللة

  

  :معاني ودالالت دخول آلة جديدة إلى المؤسسةيوضح ) 21( جدول رقم

التكرارات 
 ٪ ك  تماالتحإلا

 06,17 5  الراحة 
 39,50  32  المسؤولية

 19,75 16  تغيير إستراتيجية العمل 
تنمية المهارات لتتناسـب  

 34,56 28  والقدرات التقنية 

  100 81 المجمــوع
  

  يستدعي تكرار  ألن طبيعة  السؤال81 نوضح أن نسبة التكرارات زد إلى  :مالحظة

  .إذ كانت تهم المبحوثين  ترتيبها من المهمة إلى أقل أهميةب اإلجابة على كل االحتماالت أو
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يوضح الجدول أعاله أن المبحوثين على دراية كاملة بقيمة اآللة الجديدة، من حيـث  

 المسـئولين ويجيب .3,50%إحصائية تقدر بنسبة  ةتجاهها، بداللإأنها تزيد من مسؤولياتهم 

العمل من حيث تغييـر   ةيغيرون من إستراتيجيخاصة بأن دخول آلة جديدة للمؤسسة تجعلهم 

قياس نسبة اإلنتاجية على حسب قدرة  .المهام والوظائف وتحديدها، تنظيم أوقات العمل أكثر

 تغيير أهـداف المؤسسـة   يتم اآللة اإلنتاجية، وتحديد مستويات اإلنجاز، وفي بعض األحيان

  .رة التقنيةوهو ما أدلت به المدي على حسب إمكانات اآللة وقدراتها،

نجـد أن نسـبة   ، ستمارة الخاصة باإل اإلختيارية نتباه أن في الكثير من اإلجاباتما يثير اإل

بغرض تناسبها مـع طاقـة وقـدرات     .إرادة تنمية المهارات الفنية والتقنية للموارد البشرية

 من جهةهذا التكرار يدل على صحة البيانات  عالية،التكنولوجية، تكون دالالتها اإلحصائية 

هتمام الموارد البشرية بفوائد التـدريب الجيـد،   إومن جهة أخرى سجلت الباحثة قمة وعي و

  . تماشيا ألهدافهم المهنية الطموحة

  " بعد قيمة اآللة"تعليق عام حول جداول الفرضية الفرعية الثانية * 

جـدا،   توصف التكنولوجيا المتوفرة في المؤسسة بأنها كثيفة ومعقدة، كما أنها حديثة

البحث مـن ذوي الشـهادات العاليـة     في الطرف اآلخر أعضاء مجتمعوموازات لها نجد 

بما أنها  لآللة،بعد أن تولت المؤسسة مسؤولية تدريبهم على التشغيل األمثل  الجيد،والتكوين 

  .أول مؤسسة تقوم بهذا النوع من المشاريع على المستوى الوطني واإلفريقي

هتمام الموارد البشرية في المؤسسة بقيمـة  إو )19(و) 18(، )17(قم أثبتت بيانات الجداول ر

كتساب المعارف الخاصة بها من حيث مسـتوى إنجازهـا   إاآللة من حيث كيفية تشغيلها، و

  ...القياسي، وعمرها وقدرتها اإلنتاجية، وقياس مهامها يوميا، كيفية صيانتها

ما يفسر لنا . شغيل اآلالت رغم تعقدهاغالبيتهم ال يواجهون صعوبات في ت باإلضافة إلى أن

مدى نجاح التدريبات التي كلفوا بها بدليل أنهم شغوفين بتنمية مهاراتهم الفنية والتقنية لتناسب 

كل هذا يدخل ضمن الثقافة الجديدة للمؤسسة التي يعمل بها الموارد البشـرية  . قدرات اآللة

وفي ذلك نجد نظرية التحديث التي تنطلق . لتطوير أساليبهم المنهجية في عملية اإلنتاج عامة

عتقاد بأن القيم التقليدية السائدة في المؤسسات هي العقبة األساسية في تنمية وتحـديث  من اإل
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المجتمعات المتخلفة ومن ثم فإن هذه النظرية تقترح على شعوب العالم الثالث أن تتبع سـبل  

االحتكاك والتثاقف، وتعمل على إقنـاع  الحضارة الغربية البناء الثقافي، عن طريق عمليات 

نتقادات الموجهة لهذه النظرية إال أنها تسعى رغم اإل. المؤسسات على اتباع النظام الرأسمالي

إلى تجسيد بعض القيم التقنية والفنية التي تفيد المؤسسات، وخير دليـل علـى ذلـك نجـاح     

اآللية المستخدمة في العمليات المؤسسات الغربية في الوصول إلى أفضل األساليب والتقنيات 

بحاجة ماسة إلى تغيير أو  هياإلنتاجية، بغض النظر عن القيم المجتمعية للموارد البشرية، ف

 .مسـطرة الاألهـداف   تجاهإبإنشاء قيم صناعية فعالة، تساعد المؤسسات الوطنية على التقدم 

ملـة بـالقيم والمبـادئ    ألن اآللة وحدها لن تفعل شيئا، إذا لم تقوى شـوكة الـذهنيات العا  

التي تقود المؤسسة إلى مرحلة من التحكم والثبات ومن ثم إلـى بحـر   .قتصادية المتينةواإل

   .ةالصغير المؤسسات قتصادية الشرسة، التي ال ترحمالمنافسة اإل

  :بعد قيمة التنافسية -3

 هـي مـن  ف ،التنافسـية أفرزت العولمة نظام أعمال جديدة، تتمثل سمته األساسية في 

بالتالي كـان لزامـا عليهـا     .وبقائهاالتحديات المعاصرة التي تواجه وتهدد كيان المؤسسات 

صياغة اإلستراتيجية الكفيلة للحفاظ على مصالح المؤسسة، ولكن يكون ذلك ممكننـا إال إذا  

عكفت إدارة الموارد البشرية على دراسة الوضع الجديد، بما يوفره من فرص متاحة، ومـا  

  .طات ومعوقاتيفرضه من ضغو

لقد أصبحت إدارة الموارد البشرية تدعو المؤسسات إلى التحول من الهياكل العمومية إلـى  

نقسام إلى وحـدات إسـتراتيجية صـغيرة، والتوجـه نحـو      الهياكل المنبسطة المرنة أو اإل

تصـاالت  الحديثة في اإل تستخدام آخر ما توصلت إليه األبحاث والتكنولوجياإالالمركزية و

ستثمار اإليجابي للوقت والسعي للوصول إلى إدارة الجـودة  تاج، والتركيز أكثر على اإلواإلن

  .الشاملة

     : تعريف التنافسية *    

المقصود بالتنافسية مختلف الجهود واإلجراءات والضـغوطات، وكـذا اإلبـداعات    

سسـة المعارضـة   بتكارات والتعديالت اإلدارية واإلنتاجية والتسويقية التي تمارسها المؤواإل

. يـز الصراع والنزاع والسعي إلـى التم  بهدف توسيع نطاق نشاطها، وتنفيذ المنافسة معنى
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ويمكن أيضا أن تعمل المؤسسة على منع دخول أو ظهور مؤسسات أخـرى المنافسـة، أو   

  )2001،70:السلميعلي (.   تنافسيةمحاولة تثبيت قدراتها ال

نفتاح األسواق المحلية والعالمية ووفـرة  إجة زدادت حدة المنافسة بين المؤسسات نتيإ

حتياجاتها وخصائصها، وسهولة تبادل المعلومات بين المؤسسـات  إالمعلومات في األسواق و

، أو الشـبكة  "Intranet"ستخدام شبكات المعلومات الداخلية إب .وبين وحدات المؤسسة الواحدة

بتكـارات نتيجـة زيـادة    بداعات واإل، باإلضافة إلى توفر كم هائل من اإلInternetالعالمية، 

التركيز على عمليات التطوير وتشجيع البحث العلمي، ما أدى إلى الزيادة الهائلة في الطاقات 

اإلنتاجية المتمثلة في التقنيات اآللية ذات الكفاءة العالية والتقنيات التنظيمية التي تتمثل فـي  

وكل تلك النظم التي ... يم نظام المعلوماتالتخطيط والتنسيق والرقابة، وإعادة الهندسة وتصم

 .  نافسية في المهارة والتقنيةتختص بها إدارة الموارد البشرية للتحسين و الرفع من القدرات الت

  )70 ،2001 :السلميعلي (

 ألساسي ليس فيما تقدمـه المؤسسـة مـن   في إطار ما سبق ذكره فإن جوهر القدرة ا

و  والتغييـر  ، إنما تتجسد في ثقافتها، التي تشجع علـى راتيجيات قصيرة أو بعيدة المدىإست

  .والتكيف مع العمالء رواإلبتكا، التعلم، المرونة

ية، لذلك فإن المسألة األساسية تكون في جوهر القدرات الثقافية وليس في جوهر القدرات التقن

ل تنافسية من مسؤولية إدارة الموارد البشرية األساسية تتطلب تحديد وخلق ثقافة إدارة أعماف

فـي حـين أن صـياغة    . سـتراتيجي ثم تكون فعال في قلب النموذج الرائد في التفكيـر اإل 

  : إستراتيجية يترتب على إدارة الموارد البشرية القيام بعدة عمليات أساسية منها

أولى هذه العمليات أن تطرح وحدة إدارة األعمال المالية على طاولة التخطيط اإلسـتراتيجي  

وطـاقم   .ختيارات التكنولوجية المتاحةلمالية المتاحة، وتقوم وحدة الهندسة بتقديم اإلالموارد ا

الموارد البشرية قائمة  إختصاصينظم المعلومات يطرح موارد معلومات العميل، ويعرض 

 بالمؤسسـة، جرد المهارات والمعرفة التقنية، وقائمة جرد بحاالت القوة وحاالت الضـعف  

ة لتحديد الثقافة التي تحتاج إليها المؤسسة لتعظـيم المتـاح مـن    وتطرح أيضا طريقة معين

  .الفرص التسويقية، والمنطق في خلق الثقافة التنافسية المطلوبة
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الممارسات التي  التأكد من أن كلفإن التحدي الرئيسي أمام إدارة الموارد البشرية هو  هومن

املة، مركزة، وذات تدعيم صورة متكتؤثر على القدرات الثقافية والتقنية في المؤسسة تعمل ب

)                                                    173-170، 2003 :الخزاميعبد الحكيم (  .متبادل

يدعم الخزامي نظرته إلى دور إدارة الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسـية بطرحـه   

ليد والتنظيم، في إطـار تحليلـي أشـار إليـه     ألربعة أسئلة حول القيمة، الندرة، القابلية للتق

  .VRIOختصارا بإ

فما هي القيمة التي ترتكز عليها المؤسسة، وما هي عناصر ومعايير الندرة التي تكون فـي  

المؤسسة وال تكون في أخرى؟ وكيف تكون للمؤسسة ما ميزة وعناصر فاعلة غيـر قابلـة   

تسمح بكسـب مصـدرا لميـزة تنافسـية      للتقليد؟ وكيف توفر المؤسسة النظم المالئمة التي

متواصلة؟ وهي العناصر التي يقاس بها القدرة التنافسية، و مصـادرها التـي تـنجم عـن     

)                                             136-130،  2003:عبد الحكيم الخزامي(   .المؤسسة تإمكانيا

أن التنافسـية  ف) 01(ي حددت في الشكل إلى جانب المؤشرات التنافسية الجارية والكامنة الت

تقوم بأشكال مختلفة، وكل مؤسسة تضع معايير وقيم وإمكانات خاصة بثقافتها المؤسسـاتية  

والمجتمعية، ولكن تبقى بعض العناصر التي تشترك فيها جميع المؤسسات مهما كان نوعها 

تاجيـة أو الخدماتيـة   أو مكانها، كمصدر للتنافس الحاد في امتالكها وتقويـة قواعـدها اإلن  

ونسبة التدخل  والفكرية، هذه المصادر هي المعلومات بالدرجة األولى والتكنولوجيات الحديثة

بتكـار واإلبـداع   تقوم كالهما على البحـث واإل التي .الحكومي في األسواق الداخلية خاصة

ـ إالمتواصل وبدأ التفكير في إستراتيجية البحوث واإلبداعات، ومن خالل أسـاليب   تخراج س

لمعالجـة   ، األفكار، التي تمكن الفرد العامل من توليد مزيد من األفكار الجديـدة األفضـل  

وهي أحد أشكال التدريب على التفكير اإلبـداعي،   . مشاكل معينة أو مواجهة تحديات بعينها

ومنذ  ،1953سنة  Alex Osbornالذي قدمه  "العصف الذهبي"سلوب المعروف باسم مثل األ

يقوم هـذا األسـلوب   . أصبح يستخدم في أنواع عديدة من المؤسسات حول العالم ذلك الحين

على مالحظة مفادها أن إحدى العقبات الرئيسية التي تقف دون نشأة األفكار اإلبداعيـة فـي   
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ء، المؤسسات هي الخشية من التقييم، والخوف من أن تواجه الفكرة الجديدة بالسخرية أو العدا

  .ى تبقى األفكار حبيسة العقولذلرؤساء لمن جانب الزمالء أو ا

: ي أربعة قواعد في مرحلة توليـد األفكـار هـي   نمن ثم إقترح أسلوب العصف الذه

الرغبة في الكمية أي تشـجيع أفـراد الجماعـة بـأن      و نطالق،ستبعاد النقد، الترحيب باإلإ

تحسينات، أي وفي األخير الترحيب بعمل توليفات أو  .يطرحوا أقصى قدر ممكن من األفكار

  .تشجيع الناس على بناء أفكارهم على األفكار المقترحة من الطرف اآلخر

ستخدام الحاسب آللي ظهر مصطلح آخـر وهـو العصـف    إتساع إومع التغييرات التقنية، و

وتتمتع بكثير من نقاط القوة،   برمجة،مالالذهبي اإللكتروني، الذي يتمثل في العديد من الحزم 

 واإلحتكـاك  اني من مشكلة الخوف أو التقييم، ولكنها تزيد من فقدان التفاعلكأنها مثال ال تع

  )61- 2000،54 :نأند رسو .ن نيجل كينج(  . جتماعي بين العامليناإل

في هذا اإلطار أضحت المعلومة أكثر أهميـة مـن اآلالت التقنيـة، األتوماتيـة أو     

لذلك تعتني دول العالم بالتعليم الكفـأ   .ةبالمعلومالهندسية، ألن تجديد هذه اآللية ال تكون إال 

" س بالكيت.م.ب"كتساب الخبرات والمعلومات، حتى أن البروفيسور إواألساليب المرنة في 

أن هناك مخاطرة من الذهاب ): " العلم واألمم الجديدة(حذر قادة مؤتمر ريهوفوث في كتابه 

فوا قائمة شراء واعية، تتضمن ص، إذ عليهم أن يعدوا وي"كت العلمسوبرمار"إلى الشراء من 

" و إال فإنهم يعودون إلى بيوتهم بكثير من المربى دون خبز وزبد .ختيارا حكيما لألولوياتإ

حتياجات الدول المتقدمة وخبراتها قد ال يناسـب ظـروف   إهذا القول يعني أن ما قد يحقق 

هتمـام بالألولويـات   التي تواجه تحديات تنافسية أكثر تعقيدا ،مـن حيـث اإل  .الدول النامية

هـذه المعلومـات   .والضروريات ،أو من حيث تحديد المسار اإلستراتيجي  العلمي القـويم 

ساعدت المؤسسات الحديثة على وضع مسار آخر يقودها إلى اإلعتناء بكل  النظرية وأخرى

 الباحثة تقديم النتائج التي توصلت إليها لوخارجها، وتحاوالجوانب والعناصر داخل المؤسسة 

  . بإستعمالها مختلف األدوات المنهجية خاصة المالحظة والمقابلة البحث،المؤسسة مجال 
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   : "بعد قيمة التنافسية " بيانات الفرضية الثالثة   -3

 خر التطورات الفنية والتقنية الحديثة فييوضح مدى متابعة العمال آل): 22(الجدول رقم 

  .مجال صناعة األدوية الحيوانية

    

اراتالتكر  
 ٪  ك  حتماالتاإل 

  63  30 نعــــم
 37  18  ال

  100  48  المجمــوع
  

يبين الجدول أعاله أن غالبية المبحوثين يتابعون التطورات الفنية والتقنية الحديثة فـي  

. مجال، لما يتطلب طبيعة عملهم كمجال خصب لالستثمارية في البحـث عـن المسـتجدات   

واجهة التحديات العالمية، خاصة وأنها فـي دائـرة   باإلضافة إلى تكاثف أعضاء المؤسسة لم

يشـمل   % 63فكانت الداللة اإلحصائية لهذا المتغير بنسبة . تنافسية عالمية من دون مبالغة

التي تعبر عن فئة ال بـأس   %  37ذلك فئة أعضاء المخبر والوحدة اإلنتاجية عموما ونسبة

ا أو إيجابا على المؤسسة، فهي علـى  بها من أفراد مجتمع  البحث والتي يمكن أن تؤثر سلب

حسب البيانات العامة من فئة العمال الجدد وبعض اإلداريين اللذين ال تتطلب وظائفهم نسـبة  

  .عضاء في حالة فنية جيدةاألرغم أن المؤسسة تحتاج لكل . عالية من الكفاءة
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  .البشرية ة الموارديوضح مدى حضور العمال ندوات تدريبية في تنمي): 23(الجدول رقم   

  

التكرارات 
 ٪ ك  االحتماالت

  13 06  نعــــم
 87 42  ال

  100 48  المجمــوع
 

لـم يحضـروا    % 87يبين الجدول أعاله أن أعلى نسبة من المبحوثين التي تقدر بـ 

تدريبات في مجال تنمية الموارد البشرية، حتى أن أغلبيتهم ال يعلمون بوجود هذا النوع من 

الذي يعرف العمال قيمة هـذا  أو خبير في هذا المجال  مختصياب غوهذا بسبب . التدريب

تشغل هذه الوظيفة المـديرة   .األساسياتالتي تعد مهامه من  ،داخل المؤسسةالمجال الواسع 

هذا غير صحي من أجل  مع أن ،رئيسية التقنية للمؤسسة، التي تحاول التوفيق بين عدة مهام

  . لى حسب تقديرات المختصين في تسيير وتنمية الموارد البشريةستمرارية تقدم المؤسسة عإ

   :" بعد قيمة التنافسية"تعليق عام حول جداول فرضية *

تقاس عادة روح المنافسة العالية في المؤسسة، بنسـبة إنتاجيتهـا ومعـدل تغطيتهـا     

ـ   سـة، و  للمؤس ةلألسواق الداخلية والخارجية، وهذا ما أدرجناه في عنصر النبـذة التاريخي

في تغطيتها للسوق الوطنيـة، ونسـبة   . وضحنا األرقام القياسية التي توصلت إليها المؤسسة

إال أن هذا غير كافيـا، ألن هنـاك   .الصادرات الكبيرة التي سجلتها في ظرف زمني قصير

لتضـمن صـحتها   . جملة من المقاييس األخرى التي تعتمد عليها المؤسسات العالمية حاليـا 

  .ية ألطول مدة زمنية ممكنةوقوتها التنافس

 ،متوفرةعتبارها إة، التي يمكن يرالمؤهالت والكفاءة المهنية البش من بين هذه المقاييس نجد

ومن الناحية الفنية التي تنقسم إلى قسـمين  ،األداء التنفيذي واإلنتاجي اليومي من ناحية التقنية

ة الصناعية، أي مجمـل السـلوكات   أما القسم اآلخر الذي يمثل الثقاف .وهما الخبرة والكفاءة

 .العمللعامل وكل ما يخصه ويحيط به من عوامل وظروف التي يقوم بها ا البشرية اليومية

فتنميـة وتسـيير السـلوك     .يمكن القول أن القسم األخير هي الحلقة المفقودة في المؤسسـة 
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ـ    لوكية البشري، وإضفاء نوع من روح الثقة في نفس العامل واالعتنـاء بالخصـائص الس

مع العلم أنهـا  ... ليس من السهل الوصول إليها استمراريتهإالمطلوبة وتطبيقها والعمل على 

واألمثلة كثيرة على ذلك حيث أدرجنا في الجانب . تتجه نحو المنافسة العالميةألنها  ضرورية

ـ . النظري بعض النماذج الناجحة  ةالتي تبين أن جوهر التنافسية ليس فقط في القدرات التقني

للمـوارد   الثقافيـة والمهـارات  إنما هي بالدرجة األولى تكمن في جوهر القـدرات   واآللية

  .البشرية

فخلق ثقافة إدارة أعمال تنافسية تقوم بتظافر جهود مختصين وليس مدير تقني كما هو الحال 

في المؤسسة ميدان البحث، القائمة صاحبتها على كثير من المهام المدرجـة فـي الهيكـل    

مي للمؤسسة، باإلضافة إلى أنها تعتبر من بين طاقم الباحثين والخبراء داخل المخبـر  التنظي

ي أنها تهتم أكثر بالجانب ما يعن. الصناعية ءفهي باحثة و أستاذة جامعية في تخصص الكيميا

الثقافي الذي يضـمن تحقيـق الميـزة التنافسـية،      السلوكي الجانب شتهموالفني، و التقني

 التـي  في ذلك نظرية تنمية الموارد البشرية. قتصادي للمؤسسةبناء اإلوكأساس من أسس ال

وأهداف المؤسسة وتسعى إلى إعطاء البدائل الممكنة لتحقيقها، لذلك أوقفتنا  ةإستراتيجيتحدد 

 حالة المؤسسة التي تتوفر على الميزات التنافسية العديدة، لكنها تفتقر إلى بعـض التخطـيط  

، وهي إحدى أهم العمليات األولية األساسية )السلوك التنظيمي( اقبةوالمر )الهيكل التنظيمي(

  .لنظرية تنمية الموارد البشرية

يوضح تعاون المؤسسة ميدان البحـث  ) 36(جابات المبحوثين الخاصة بالسؤال إستنادا على إ

مع المؤسسات العاملة في نفس المجال بصفة دائمة وإيجابية وبصفتها مؤسسة ذات مشروع 

  .ال يتعدى عمره الخمس سنواتجديد 

طبقا للمعلومات المأخوذة من مقابلة المدير المكلف باألعمال التجارية الخارجية فإن المؤسسة 

هذا إلـى جانـب   . في وضعية جد حسنة على المستوى اإلفريقي والعالمي في مجال التعاون

يم التـي يمكـن أن   ستمارة الذي يتضمن القمن اإل) 38(المعلومات المستقاة من السؤال رقم 

تصـال الفعـال،   المسؤولية التامة، النظـام، اإل : العامل للمؤسسة التي حصرناها في يقدمها

م الوقت، التـأقلم والتكيـف مـع    احترإالتركيز في العمل، إرضاء الزبون، الفعالية، الجدية، 

أقـدم كـل طـاقتي    "وهناك من أدلى برأيه بأسلوب حماسـي واضـح    .ظروف المؤسسة
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أنا تحت تصرف المؤسسة كما تريد وفـي الوقـت الـذي    "، وآخر يقول "وقوايا ومجهوداتي

ذكر كل هذه القيم، ألعرف للقارئ مستوى دافعيـة العامـل ودرجـة     الباحثة تعمدت".تريده

وكيف أن هذه الوضعية تغطي جملـة النقـائص    .الرضى الوظيفي الذي تتمتع به المؤسسة

هذا البحث الذي لمسته منها بديرة التقنية هتمام المإالواردة من قبل وأخرى باإلضافة إلى أن 

ستدراك إأكثر على أهمية هذا الجانب، وبينت للباحثة إمكانية  المديرة تعرفت كما منذ البداية،

  .عتبارهذه النقائص المذكورة ووضعها بعين اإل

ة التي إلى جانب ذلك فإن اإلنجازات التي توصلت إليها المؤسسة قبل الثالث سنوات الماضي

العالمي، الذي ساعد في  Méda2, Méda1تتمثل في تخطيط إستراتيجية جديدة طبقا لبرنامج 

إعادة هيكلة المؤسسة، ودخول تكنولوجيا جديدة للمؤسسة، وإنشاء وظائف الجديدة، وإنشـاء  

قاعدة مخبرية بمقاييس دولية وتعتبر في مناهج اإلنتاج، وتطوير شروط العمل، وحصـولها  

  .GMPالدولية وهي شهادة  ISOعالمية تعادل شهادة  على شهادة

ستدالل بقدرة المؤسسة على مواجهة تحديات التكنولوجيـا،  هذه اإلنجازات تساعد على اإلف 

فتتاح المؤسسـة، والـبعض   إقتصادية وإمكانية دخولها جو المنافسة العالمية منذ والعولمة اإل

  .فتتاح المشروعإد عامين من سنوات أي تم فتح مناصب جديدة بع 3منهم أقدمية 

ما يعني أن معظم أفراد مجتمع ميدان . % 41 ,85كانت الداللة اإلحصائية لهذا بنسبة 

مـا  أ. ة ال تعاني من ظاهرة دوران العملالبحث ذوي خبرة كافية في الميدان، وأن المؤسس

ي أنه تم زيـادة  المبحوثين الذين وظفوا قبل سنة فقط، ما يعن الباقية منها هي من فئة نسبةال

ستدعى إلى توظيف عمال جدد، أو إعادة تشغيل الوظائف التي تـم تسـريح   إمهام جديدة ما 

  .أصحابها من قبل المؤسسة

على حسب مبادئ العولمة التجاريـة التـي   هذا فيما يخص الجو السائد في المؤسسة 

ا تـدعوا إليـه   فرغم م...والتسويق واإلداري،تتطلب الجودة في كل جوانب العمل اإلنتاجي 

الثقافة المجتمعية اإلسالمية في ترك مبدأ التنافسية الشرسة التي تقوي شوكة الهوة بين الفقير 

ـ لتكوين تكتالت قوية تعمل في المجال  نحو التعاون باإلتجاهوتوصي .والغني   حنفسه، وتنص

  .الدوليةبه فئة األثرياء وأصحاب األعمال في المنتديات العالمية والمحافل 
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حظ أن هناك الكثير من النظريات والثوابت اإلقتصادية المتعارف عليها أصـبحت  نال

فحلت محلها منظومات إقتصادية جديدة تقوم علـى المنافسـة التـي تتجسـد      .كانخبر  في

  .الفذةوالقدرات والمهارات اإلبتكارية اإلنسانية  ةوالمثابر التكنولوجية،باإلمكانات 
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VIII- النتائج الجزئیة و العامة للبحث:  

 ".كنولوجیا و تغییر القیم الثقافیةالت" :نتائج الفرضیات الجزئیة األولى -1 

 تغی رت إتجاھ ات  .. .جتماعی ة و فنی ة و تكنولوجی ة   إقتصادیة و إ، كمةانتیجة لعدة عوامل متر

. المھنی ة في تنفی ذ المھ ام   بھم أسالیو، الشعور بالمسؤولیة في تنمیة مھاراتھمإلى لموارد البشریة ا

سس ة الحالی ة عل ى دراس ة     ؤس اعدت وبق وة الم   ،كتشافات التكنولوجیةثر التحوالت العالمیة واإلإ

ین ك ل تق دم أو تب اطؤ ف ي العم ل      اوتع، زمةالالمكانات و توفر لھ كل اإل لعملھ أدائھ أثناءالعامل 

 .رف ة درج ة الرض ى ال وظیفي لدی ھ     ومع، دراكی ة ستقراء شخص یة العام ل و قدرات ھ اإل   إبتحلیل و

أنھا تت أثر بم ؤثرات جماعی ة الت ي     على  Parsonsھذه األخیرة فسرھا  .عملھ قیاس دافعیتھ نحوو

في ذلك تفسیرات ، الجماعي في المؤسسةومنھ یتعین أیضا دراسة السلوك . تجاھات القیمةإ تحدد

Henri Savall ت دخل ف ي تفاع ل عمی ق فیم ا       حول دراسة النسق المزدوج للبنى والسلوكات التي

یر و تكیی ف  ض  ج ل تح أم ن  ، المؤسس ة للعام ل   أھ داف ستراتیجیات وإما یستدعي توضیح ، بینھا

ستحص ل للمؤسس ة و ھ ي عملی ة      أوالعامل مع المستجدات و التغییرات المس تمرة الت ي تحص ل    

ف ي دراس ة   ، لعالی ة والجھ ود المتواص لة   امعقدة و دقیقة جدا تتطل ب متخصص ا یتحل ى بالمرون ة     

  .وقیاس العمل بكل جوانبھ خاصة منھا الجانب البشري

 إدارةمب ادئ  بن ود و  معظ م رض الواق ع  أالمؤسس ة مج ال البح ث تطب ق عل ى       أن ةغرابالما یثیر 

فالمؤسس ة   .متخصص ا ف ي المج ال    أوال تملك خبیر  أنھارغم ، تنمیة الموارد البشریة أوتسییر و

حاول  ت ، الحیوانی  ة ف  ي الجزائ  ر األدوی  ةنتج  ة للم  واد والمؤسس  ة الوحی  دة المھ  ي مج  ال البح  ث 

الج دول رق م   (ذوي التك وین الجی د   ، ستقطاب معظم الكفاءات الجزائریة على المس توى ال وطني  إ

وعمل  ت عل  ى ت  وفیر ك  ل ش  روط العم  ل   األجنبی  ةس  ھرت عل  ى ت  دریبھا ف  ي المؤسس  ات  و). 04

س تراتیجیة ف رق   إعل ى  م ئالق ا ، نظام العضويتبعت الإو، التقنیة جتماعیة والمناسبة الفیزیقیة واإل

  ).14الجدول رقم (، العمل المتخصصة

، عل ى حس ب المالحظ ات المس جلة    ، التفاھم و التعاون الظ اھر  جتماعي العالئقي یسودهفالجو اإل

و قلل ، )المالك(و الثقة المتبادلة بین العمال والمسؤولین ، بالمسؤولیة اإلحساسما زاد من نسبة 

  .ضطرابات النفسیةلمراقبة واإلمن نسبة ا
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منھ  ا الم  وارد  تس  تفادإالعملی  ة التدریبی  ة الت  ي   بأھمی  ةفتجرب  ة المؤسس  ة مج  ال البح  ث ت  وحي  

 اآلالت أح دث التقنی ات و  أن واع ت وفیر ش روط العم ل العص ریة بم ا فیھ ا        إلى باإلضافة، البشریة

كمی ة المنت وج م ن جھ ة ف ي      وف ي نوعی ة و   ،بتكارواإل كبیر في عملیات التجدید التي سھلت بقدٍر

داخ ل   الیومیة وسلوكلتھ تجاھاتھ القیمیة وممارستھإتغییر و ستمرارإبالعامل لمھامھ  أداءتحسین 

زیادة قیمة العم ل ل دى    إلىتوفیر التكنولوجیا یؤدي  أنما دل على  .أخرىمجال العمل من جھة 

  .یدةولقد تحقق ذلك بنسبة عالیة في ظل ظروف عمل ج، الموارد البشریة

حس ب المق  اییس   ىعل  بالت الي ف إن الفرض یة الجزئی ة األول ى للموض  وع تحقق ت وبنس ب عالی ة؛         

الحیوانی ة م ن المؤسس ات     األدوی ة و مؤسسة ص ناعة   ،یزو الدولیةالعالمیة التي سنتھا منظمة اإل

  .یزو الدولیةالتي حازت على جائزة اإل األولىالجزائریة 

الناجح ة فع ال ف ي الوص ول      الشخصیات و المؤسس ات  معظم أدىالسبب الذي  أنمن المعروف 

وھ ذا ی تم   ، المس طرة  األھ داف ت زام ببرن امج زمن ي یخ دم جمی ع العملی ات و       اإللھو  ،اأھدافھ إلى

الوقت لیس فقط  إدارة كتساب عادةإستغاللھ بإالمكانیزمات و السبل الكفیلة لضبطھ و نبالبحث ع

ھر ف ي قی اس   ظی ال -الخفي ھذا العنصر الرئیسي الفراغ و أوقاتالعمل بل وحتى في  أوقاتفي 

ان  ھ یظھ  ر جلی  ا ف  ي العملی  ة التدریبی  ة ب  ین المتنافس  ین و خاص  ة م  ع المبتك  رات    إال – اإلنتاجی  ة

بنس بة  ، س تغاللھ إكتس اب می زة المرون ة ف ي     إو ، التكنولوجیة التي زادت في عملیة ضبط الوق ت 

كتس اب  إستطاعوا إالعمال  أنیتضح فیھ  الذي) 08رقم  الجدول(على حسب  %85مئویة تعادل 

رب ابنس بة مئوی ة تق    ) 10الج دول رق م   (كما یوضح .العمل ألوقاتحترامھم إالوقت ب إدارةعادة 

100%.   

 .ة التك وین والت دریب یزی د كلم ا ت وفرت التكنولوجی ا      م  وعي الموارد البشریة بقی أن على ما یدل

المؤسس ة   أن حی ث ب ین   راس تھ للموض وع  الباحث مخت ار بش تلة ف ي د    إلیھعلى عكس ما توصل 

  .ال تقوم بتكوین وتدریب مواردھا البشریة، الوطنیة العامة

تتمت ع بالعدی د م ن الش روط      نھ ا أل ،احظ  فر وة ربما تكون أین المؤسسة الخاصة العصرإثم فمن 

 عتبار جمی ع التج ارب  بعین اإلضع فھي ت ،نطالق بقوة وبسرعة ھادفةدیة التي یمكن بھا اإلعاقال

لذلك یمكنھا رسم ، بالمستجدات العصریة خاصة منھا الفنیة والتكنولوجیة تأخذو، المحلیة السابقة

 إل ى  متث ال محاولتھ ا لإل كم ا تقدم ھ لن ا المؤسس ة مج ال البح ث ف ي        ، مخطط واضح ومسار س لیم 
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الداخلی ة والخارجی ة    األوض اع وتعتن ي بتفاص یل   ، ثقافة صناعیة صحیة تقوم على أفضل البدائل

لنفسھا مكانیزمات ومرتكزات ثقافیة خاصة ا ھذاتخإو .بیقھا لمعظم المبادئ العالمیة الناجحةكتط

نطالقا م ن الكف اءة المجتمعی ة للم وارد البش ریة ف ي كیانھ ا        إستمراریتھا إتحمي صحة قواعدھا و

  .ومحیطھا الصناعي

  ".دیةقتصاالتكنولوجیا و تغییر القیم اإل" :ة الثانیةینتائج الفرضیات الجزئ -2

  :قیمة تقسیم العمل و التخصص   -)أ 

جلھ  ا أخترع  ت م  ن أ الت  يالرئیس  یة  األغ  راضو، حتیاجی  ةوظ  ائف التكنولوجی  ا اإل أھ  مم  ن 

 .ب ین العم ال   المھ ام للعملی ات و  بتقسیم دقی ق  إالوھذا ال یتم للعامل  التكنولوجیا ھي تسھیل المھام

یتطل ب تكی ف الع املین والمؤسس ات     و إلیھحیث یكون كل فرد على درایة كاملة بالمھام الموكلة 

م ا  ، كبی رة م ن الع املین    ع داد أت دریب   إع ادة ائف والمھارات بالتالي ظترقیة الو في السواءعلى 

  .ةظیتطلب تكالیف باھ

ل  دى ال  دول الرأس  مالیة  إالال یتقی  د بھ  ذه الجوان  ب الدقیق  ة ، العم  ل ف  ي المؤسس  اتواق  ع  أنغی  ر 

 إل ى توماتی ة  تج اه المتزای د نح و األ   حی ث س یؤدي اإل   .كب رى ولدى الشركات العالمی ة ال ، المتقدمة

  .والعاملین على سواءتغییر جوھري في كثیر من واقع العمل مما قد یتطلب تكیف المؤسسات 

ن نس بة الح رفیین المھ رة ق د ترتف ع م ن       أب  " جن رال م وترز  "مدیر شركة  أفعلى سبیل المثال یتنب

للمیالد وتتجھ ھذه التقنیة الحدیثة نحو ت وفیر   2000بحلول عام  %50من  أكثر إلىحالیا  15%

  .منافسة للمنتوجات المستوردة في مجال النسیج األمریكیةالمنتجات ث تصبح یالوظائف بح

رغم وعیھا الكام ل بالمن افع    ةالخاص أوبینما یحدث العكس تماما في المؤسسة الجزائریة العامة 

عل  ى حس  ب المخط  ط   قس  یم العم  ل ال  دقیق  الناجم  ة ع  ن ع  دم ت  ، الكامن  ة والظ  اھرة  األض  رارو

  .الجدید المستخدم التكنولوجي

وف  ي تس  ییر وتنمی  ة الم  وارد البش  ریة وم  ع    ، فالدراس  ات العلمی  ة الحدیث  ة ح  ول الموض  وع   

، مكان ات المالی ة  تبق ى وال ت زال تح ت وط أة اإل    المتع ددة إال أنھ ا    ستعمال التكنولوجیات الحدیثةإ

 ق ر أ ھذا م ا  .ب من العمال على حسب التقسیم الوظیفي المستجدالعدد المناسالتي تحد من تشغیل 

، القائم ة عل ى عملی ة التوظی ف     الم دیرة التقنی ة   أكثرذلك ت وفسر، المقابلة أثناء، بھ مدیر المالیة
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 أنبع د  ، طوی ل الم دى  العتبار في المخط ط  الموضوع بعین اإل أخذت ن المؤسسةأوبررت ذلك ب

  .الضروریة األھدافتحقق بعض 

ومتطلب  ات  م  ا یتواف  ق إل  ىائف و للمناص  ب ظ  ھن  اك تغیی  ر للو أن) 17الج  دول رق  م (یوض  ح و 

  .إال في حاالت قلیلة لما تكون الحاجة ملحة ،لیس ھناك توفیر لمناصب جدیداآلالت الجدیدة 

وحتى ، البحث العلمي، الرقابة، إلدارةاعدة مھام مختلفة المدیرة التقنیة  تخاذإیظھر ھذا مثال في 

  .عض األحیان تأخذ مكان أحد المنتجین في حالة التغیبفي ب

العلمی ة الحدیث ة ف ي التوظی ف إال أنھ ا ل م        إلج راءات ك ل   تخاذھ ا إ المؤسس ة رغ م  نستنتج أن 

ذلك من و) 1:شكل رقم(.خاص بالمؤسسةالسلیم الرسم مخطط الھیكل التنظیمي  ليإتتوصل بعد 

ان على تحقیق األھداف ترفة والتكنولوجیة قاصربالنسبة لھ المع ،المدیر العام بھ صرحخالل ما 

بینم ا یق وم رأس الم ال عل ى      .فتراضي الذي یج ب إتباع ھ  إلاصفان المخطط العام الشكلي تحیث 

ت وفر التكنولوجی ا ی ؤدي     أن ما یعني أن الفرضیة األول ى الت ي مفادھ ا    .واقعیاتنفیذ ذلك المخطط 

   .بحثق واقعیا في المؤسسة مجال اللم تتحق ،الوظائفدة التخصص الدقیق في لي زیاإ

  :بعد اآللة   - )ب 

الم دخالت  نھ ا المرتك ز األساس ي لتحوی ل     ألل یس   ،التكنولوجیا مھمة جدا بالنسبة للمؤسس ات 

البنی  ة ب  ل عل ى أس  اس أنھ  ا ت  ؤثر عل  ى العناص ر التنظیمی  ة األخ  رى مث  ل   ، منتج  ات فحس  ب إل ى 

تطل  ب معرف  ة طبیع  ة   تل  ذلك ، ریةوالس  لوكات والممارس  ات الخاص  ة ب  الموارد البش      التنظیمی  ة

  .الخاصة المستخدمة وجوانبھا المعقدة من حیث درجة األتوماتیة اآلالتومتطلبات نظام 

ستغناء اإلأدى إلى  .والخطرة والمملة عةینحو الوظائف الوظ، التكنولوجیتجاه السلبي لفدراسة اإل

الزم ة و المراقب ة ع ن    ساس یة ھ ي الم  بع ض العم ال األ  مس ؤولیة   تص بح أو ، عن بعض العاملین

أیض  ا بمش  كالت ص  حیة  اآلل  ةوتتس  بب . تض  ع العام  ل ف  ي مھ  ام محص  ورة ومح  ددة ثی  ح ،بع  د

تتس بب   أو ،أو إرھاقا في النظر والعنق والظھ ر ، لساعات طویلة الطرفیة كالجلوس أمام الشاشة

ذاب الس ریع  نجواإل رھاباإلتتمیز بصفة مع ذلك فإن التكنولوجیا  ...العملفي تزاید ضغوط  اآللة

فیھ كل العملیات البسیطة أو المعقدة  أصبحت الذي وقتالوبصورة العقالنیة في  .ستعمالھاإنحو 

نظب اط  التي قدمت لھم جدول زمني محدد یتطل ب اإل  .اآللة ستعمالإبال یمكن تنفیذھا إال ، الیومیة

تح دث تغیی را إیجابی ا     االتكنولوجی  فإن من ثم . تنفیذ مھامھم أوقاتحیث حددت لھم ، لتزام بھواإل
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تبین حرص المسؤولین . في تسییر الوقت لدى العامل قد تحققت وبنسبة عالیة تقارب المئة بالمئة

  .فھم الدقیق لمعنى إدارة الوقت التنافسیةالو، الوقت ستغاللإوالعاملین المنفذین على 

ما بینھا وتطلب فینالحظ تداخل غریب حیث ، التعقدتتمیز األعمال العصریة بنسبة عالیة من 

أھمھا التكوین الجید والمتخصص وتلیھا عملیة ت دریب مس تمرة تزی د    ، كثیرة وضروریةشروط 

 كتس اب إكم ا یس اھم ف ي    ، تنفیذ المھام من دون ص عوبات أو مش اكل أو تماط ل   لالتمكن  نسبة من

مال وتعمل و تجدد المعارف العامة الفنیة والتقنیة للع اإلنتاجسلوكات مھنیة تسھل تسیر عملیات 

  .رابتكعلى تطویرھا بإتاحة فرصة المشاركة و اإل

الكف اءات العمالی ة المطلوب ة     نتقائھاإبھذا الموضوع مأخذ الجد مجال البحث  ةالمؤسسأخذت 

ستقطاب إ عملیة التقنیة المسؤولة على ةالتي تمت مع المدیر .المقابالت الحرة في هما سجلناوھو 

التكمیلی ة النص ف س نویة    الت دریبات   ذل ك  األولی ة وبع د   بلت دری ات أتي مرحل ة    اوبع دھ  .الكفاءات

فكانت العملیة  .األوروبیة المنتجة لنفس السلعة األجنبیةوأقیمت في أفضل المؤسسات . والسنویة

حی  ث ك  ان الت  دریب یتناس  ب م  ع المھ  ام    % 90بنس  بة ) 13:الج  دول رق  م(ناجح  ة عل  ى حس  ب  

تدریبی ة  خذ فت رة  أمن العمال الذین یرغبون في  %77وسجلت نسبة  .ةالمؤسسالموكلة إلیھم في 

  .ةالمؤسسما یعني أن العمال في حالة تبني لمبادىء و أھداف ، جدیدة

فھ  م ش  غوفین  .ةالمؤسس  تص  ال و التواص  ل ب  ین عناص  ر أف  راد أن  واع اإلتع  دد لم  ا فیھ  ا م  ن 

إل  ى مرحل  ة  والتوص  ل، المع  ارف الجدی  دة م  ا یس  اعدھم عل  ى التق دم الت  دریجي الم  نظم  كتس اب إب

بتكار على ضوء ما ھو متوفر من ظ روف جی دة و منش طة ودافع ة للعم ل والعط اء       التحكم و اإل

  .أكثر

ث یتض ح أن نس بة   حی  . ةالمؤسسمعاني ودالالت دخول آلة جدیدة إلى ) 21:الجدول رقم( یوضح

والتن وع   س تقاللیة تتمی ز باإل ، وظائف العاملین أكثر متعة من العمال الذین أفادوا بأن % 39.50

  .ویة للعاملینعنمثل ھذه الوظائف قد تؤدي إلى رفع الروح الم وألن

 س تعمالھا إو قتناعھاإفي  الرشادتدخل  قتضتإ، والسلبیة لبعد اآللة ةیجابیاإل ولكثرة القراءات

في المقابل قدرات ومھ ارات المش تغلین علیھ ا    ودراسة ، بمعرفة طبیعة اآللة ومتطلبات أنظمتھا

    .كل والصعوبات التي تنجر عنھا أثناء عملیة اإلنتاجلتفادي المشا
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نس بة   نع دام إعتبار بحی ث نج د أن   ھذه اإلجراءات بعین اإل خذت كلأفالمؤسسة مجال البحث 

وھذا یدل عل ى  ، )19:الجدول رقم( %87.5 ـالصعوبات والمشاكل لدى العاملین تقدر ب مواجھة

   .ستھانة بھاالتي ال یمكن اإل، ل األمور الثانویة الھامةفعالیة المرحلة التدریبیة الجادة والواعیة بك

ب دقائق   ةالمؤسس  وارد البش ریة داخ ل   م  ھناك بیانات أخرى تدل و بصفة واضحة على وع ي ال و

  ....عملھامراقبة دوران  أو اأو صیانتھسواء من حیث تشغیلھا ، اآللةاألمور الخاصة ببعد 

 يم ا ینف   ، ةالمؤسس  لعملی ات الت ي ت تم داخ ل     نجد كل عضو من فریق العمل یعلم بك ل ا حیث 

للتكنولوجی  ة الت  ي تح  دث تقس  یم دقی  ق ف  ي المھ  ام و العملی  ات م  ا ی  ؤدي إل  ى   Marxتمام  ا نظ  رة 

  .ومعرفة فقط لمھمتھ الروتینیة الیومیة، اإلنتاجیةالعامل عن كیفیة سیر العملیة  غترابإ

متناھی ة ف ي الحف اظ علیھ ا     بجدی ة  ، عتب ار توضع بع ین اإل  قتصادیةإكقیمة  اآللةلذلك فإن بعد 

م ا یؤك د ص حة الفرض یة الثانی ة الت ي مفادھ ا أن ت وفر التكنولوجی ا ی ؤدي إل ى وع ي              .وصیانتھا

  .الموارد البشریة في المؤسسة بأبعاد اآللة

  :بعد التنافسیة) ج 

، نافس  ةمش  دیدا بال ھتمام  اإتھ  تم ، ال  دول المتقدم  ة والنامی  ة عل  ى الس  واء    قتص  ادیاتإأص  بحت  

فالتنافسیة تخض ع لق وانین دولی ة     .ةالرفاھأو لتحقیق النمو الدائم و، تاحةمال صمن الفر ةستفادلإل

الت ي تطرحھ ا البیئ ة     تتمثل حالیا من أبرز التحدیا .األفراد على وحتى تمفتوحة على المؤسسا

ل ى تحدی د   س تدعى إ إم ا  ، س تمرار النم و  إفي تعزیز القدرة عل ى تولی د ال دخل و    . العالمیة الجدیدة

تزايـد   مـن جهها الدول النامية اجتماعية التي توإلي التحديات اإلباإلضافة  .اإلنتاجیةالھیاكل 

  .التهميشمعدالت البطالة والفقر و

ومن جهة أخـرى   منه،قتصادنا المعاصر أصبحت التنافسية من جهة أمرا المناص إففي 

ذي يتطلب الكثير مـن الشـروط   ال الكبرى،ديات حهي تدخل الدول النامية في جو مليء بالت

  .القريبيجب توفيرها في المستقبل  ى التيالمتوفرة و أخر

مـا يعنـي    هوو ، قتصاد العالميمباشرة بنمو الحصة التجارية في اإل التنافسية ترتبطن وأل

قتصادية و التقنية و الفنية داخل المؤسسة يرات علي مستوى الهياكل التنظيمية و اإليإجراء تغ

المـدير   ى ذلكأشار إل حيث، و هو ما عملت علي تجسيده المؤسسة مجال البحث .ةالجزائري

بحسب األصول العلمية و اإلدارية العالميـة   المؤسسة،العام للمؤسسة، بحيث تم إعادة هيكلة 
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توفير المصادر المالية والظروف المناسبة للعمل، وتوفير التكنولوجيـا العاليـة   بالمطلوبة و

والصـناعية فـي اإلدارة    قتصادية والثقافيـة فر كل اإلمكانات والشروط اإلفلما تتو .الحديثة

، يمكن أن نتحدث عن التنافسية من جانبها التكنولوجي الذي يضفي عليها نوع مـن  والتسيير

بتكارية و تـوطين  التحتية و مؤشر التكنولوجية و الطاقة اإل بنيةفال .الحركةالتقدم و النمو و 

  .التنافسيةلعوامل الهامة في الوصول إلي تحديد مستوى هما من بين ا التقانة،

عوامل ومؤشـرات  ىأن المؤسسة مجال البحث تحتوى علمعرفة علي هذا األساس تمكنا من 

  .الميدانيةحسب المعطيات  ىالتنافسية العالمية عل

ـ امال البشرى رأس اللك البنية التكنولوجية ومؤشر فهي تم ، وأيضـا مؤشـر الطاقـة    ألكف

رية المتمثل في إنشاء مخابر علمية بمشاركة أعضاء الفريق فـي العمليـات البحثيـة    بتكااإل

ستحواذ إالكبرى في ظرف زمني قصير ك تالمتواصلة ما أدى إلي تجسيد العديد من اإلنجازا

المؤسسة علي السوق الداخلية بنسبة عالية ودخولها بقوة السوق الخارجيـة خاصـة علـي    

توجها إلي نم تصدير 2006وتطمح في غضون عام . دول العربيةمستوى القارة اإلفريقية وال

هذه اإلنجازات كانت نتيجة تكاتف فرق العمل المتخصصة ووعـيهم الطبيعـي    .دول جديدة

  .  ما يعني أن الفرضية قد تحققت .لتنافسيةابعاد التنموية اإلب

  
  : النتيجة العامة-

تقني أثار العديـد مـن الظـواهر    هذا الصرح الهائل من التراكم والتقدم المعرفي وال

بالفائدة الكبيـرة   التقدم التكنولوجي وعاد .في عدة مستويات من المجتمع اإلشكاالتالجديدة و

ـ  تحيث تسمح. قتصاد الوطنيعلي المؤسسات اإلنتاجية التي يقوم عليها اإل مـد   ىللبلد عل

وبقوة في تنمية أنـواع  يرات والتجديدات تسهم يفالتغ .ورائها خط التبعية خطوة سليمة لتترك

مجتمـع   إلىوتمنع بذلك دخول الشوائب والعناصر الالوظيفية . مستويات التطبيق الواسع لها

كتساب والتكيف مع المستحدثات التقنية والفنية التي تنمي البنـي  وتسهل عمليات اإل، المصنع

تيكي الذي يفترض إليه ماركس في تحليله الديالك ىوهو ما دع .لصناعةلقتصادية الثقافية واإل

يفه يالذي يزول مباشرة بعد تغيير السلوك وتعديله وتكو  .الذي أكتسب من قبل ،تنفيذ السلوك

أن القيم  Parsonsوفي نفس السياق يرى  .إلنتاج التي تنشأ بدورها تناقضات جديدةامع قوى 
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وامـل علميـة   الثقافية رغم ثباتها إال أن عملية التغير التدريجي المنظم عملية تتم بفعـل ع 

 Marxو Parsonsمـن   يتفق كال .حدداما يثقافيا وقيم ىالتي تمثل مستوو، وتكنولوجية أساسا

بطريقة منتظمة  .المؤسسةنتقال من المجتمع إلي أن هناك بعض القيم التي تتغير عند اإل ىعل

و يـرفض   تفالنظام الداخلي للمؤسسة يصقل و يعدل بعض العادات و السلوكيا تدريجية،و 

  .ل ما يعيق حسن سير العملك

ثـم يبـدأ    ،يرى ضرورة التوعية والدعوة إليهـا أوال  Soroking ير فإنيلتسهيل عملية التغ

تأتي المرحلة التدريجية الفاعلة التـي  لالسلوك الجماعي  ىأعضاء المؤسسة وعل ىتأثيرها عل

قافـة الجديـدة   نتشـار الث إما يعني وجوب . تسمح بنقل التكنولوجيا وتطبيقها داخل المؤسسة

في دراسته قصد الـتحكم   نتقاء التي وضعهايسهل عملية اإل ما ميدانيا،أتي تطبيقها يوبعدها 

ستقبال التكنولوجيا كمرحلـة أوليـة   في عملية النقل أوال وتهيئة األرضية والجو المناسب إل

ـ  ن تلـك  تمهيدا لمرحلة التخطيط والتطبيق والتسيير لتفادي الوقوع في التناقضات الناتجة ع

   .له لقضية النمو الديالكتيكيوي تناف االتغيرات المادية المتالحقة التي تطرق إليه

فال  دول ، عم  وم النظری  ات دون المجتمع  ات والثقاف  ات العام  ل ال  ذي یح  ول      خ  تالفإیبق  ى 

م ن التج ارب    تستفادإحیث  .تتمتع بقوة ثقافیة ذات تاریخ طویل في المیدان الصناعي، المتقدمة

كان ت مح ور   الت ي  ، المجتمع ات النامی ة  ف ي  واق ع  م ا  عكس تماما العلى  .بھا تتي مرالماضیة ال

 ، بالرك ب الص ناعي   التي خلص ت إل ى نتیج ة أن إرادة اإللتح اق    .ثالتحدیأصحاب نظریة إھتمام 

ثقافتھ  ا الخاص  ة الت  ي تعی  ق ف  ي نظ  رھم عملی  ة التغیی  ر  نالتخل  ي ع  تف  رض عل  ى ال  دول النامی  ة 

بعناص  رھا وعواملھ  ا   دالالمادی  ة الغربی  ة والتقی   و الثقاف  ة المادی  ة  تیرادس  إو، والتق  دم الص  ناعي 

 .الدولی ة التنافس یة المعاص رة   الفكریة والتنفیذیة إلقامة مؤسسات إنتاجی ة تحت وي عل ى المق اییس     

الذي یوضح أن القضیة ھن ا قض یة تالق ي الثقاف ات المختلف ة وم ن        R.Bastideفي المقابل یرى و

فمنھا ما ، ن العناصر الثقافیة لیست في مستوى واحدنتقاء إلنھا ظاھرة اإلتحدث بیأن المفروض 

في المؤسسة مجال البحث على حس ب   ي المعمول بھالرأ وھو .ھو مرفوضما منھاو لھو مقبو

عتمد أساسا على إ ةفالتخطیط في المؤسس .ستنتجناھاإالمعطیات واإلحصاءات و التفسیرات التي 

ي التوظی  ف و عملی  ة التك  وین و الت  دریب ف  ي المس  تویین اإلداري  س  تقطاب الكف  اءات ف  إعملی  ة 

قیم ة عملھ م الحقیقی ة ف ي      إلدراكالمجال للموارد البش ریة ف ي المؤسس ة     بذلكفتحت . واإلنتاجي
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ف ي المؤسس ة    نالمس ؤولی  تب ین م ن خ الل البح ث أن إھتم ام      .حیاتھم الشخصیة العملیة والوطنیة

فعملی ة التوظی ف تق وم     .مون بھافي شتى العملیات التي یقوبدراسة العمل و تطویره واضح جدا 

أن التوظی  ف ی  تم عل  ى حس  ب    ، )02:الج  دول رق  م (ین ب    .می  ة س  لیمة واض  حة  لعل  ى أس  س ع 

من نقائص في الھیكل التنظیمي الذي یبین أن ھناك  هرغم ما الحظنا، المؤھالت العملیة والخبرة

 ن عملیة توصیف الوظ ائف غی ر معم ول بھ ا    ما یدل على أ، كثرة المسؤولیات في وظیفة واحدة

  .في العملیة اإلنتاجیة إّال ومعمول بھا ،داریةفي بعض الوظائف اإل

 الوس   ائل  بأح   دث إل   ى العنای   ة الكامل   ة بت   وفیر ش   روط وظ   روف العم   ل المناس   بة    باإلض   افة

الألج  راس ض  د   الكم  رات، :مث  ل ،التكنولوجی  ة والیدوی  ة الت  ي تض  من س  یر العم  ل المحس  وب    

  .األلبس ة الخاص ة بالمھ ام الخط رة  أح دث األجھ زة الخاص ة ب الكمبیوتر  واألنترن ات          ،ادثالحو

 رتف اع ال روح  إم ا أدى إل ى   . بنسبة عالیة جدا تق ارب المئ ة بالمئ ة   ) 03:الجدول رقم(كما یوضح 

تعتب  ر م  ن النت  ائج  الت  ي  .نس  بة دوران العم  ل نع  دامإال  وظیفي و  ىالرض  رتی  اح واإلالمعنوی  ة و

س  بق أن  ))06().05( رق  م الج  دول(كم  ا یوض  ح  ،ی  ة عل  ى المس  توى ال  داخلي للمؤسس  ة یجاباإل

منھ ا   س تفادوا إركزت على الجانب التك ویني والت دریبي للع املین ال ذین      ةالمؤسستطرقنا إلى أن 

 .ط  رق ض  بط الوق  ت ف  ي العم  ل و خارج  ھ  و، أثن  اء ذل  ك می  زة الدافعی  ة كتس  بواإحی  ث  .بفاعلی  ة

وإل ى  ، )10(و) 09(رق م  وعل ى الج دول  ، ت التي أجریت مع بعض العاملینمقاباللا على ستناداإ

  س  مح للباحث ة بإستقص  اء  ف  التحرك داخ ل المؤسس ة  ، للعی ان  واض ح ف  ذلك ، ةس جل ت المالمالحظ ا 

بع ض   تغیی ر  إمكانی ة و .لت زام بھ ا  وض بطھا واإل  إلمكانیة تحدی د األوق ات   أةالظروف المھی واقع 

ذل ك   و یع ود . س یر العم ل   یت أثر  أنة من دون ئي الحاالت الطارف األوقاتالمھام و تعدیل بعض 

المس   تخدمة م  ن حی  ث العملی   ات    ةالمادی  ة أي التكنولوجی    لثقافی   ة والمكتس  بات المھاری  ة ا   إل  ى 

 األمنو المعدات المستخدمة في الرقابة والصیانة و اآلالتوحتى  اإلنتاجیةو اإلداریةالضروریة 

  ... الصناعي

ثر التكنولوجیا في المؤسسة مجال البحث س اھم بق در كبی ر عل ى تنمی ة      أن أبھذه المعطیات تسلم 

منھج نھم یسیرون بأبما . الوقت والتكوین والتدریب إدارةالعمل و بأھمیةووعي الموارد البشریة 

عالق ات   بإنش اء م ین یس مح لھ م    ئدا أعض اء وھ م  ، النظام العضوي الذي یعتمد عل ى ف رق العم ل   

  .نتماء والمسؤولیة الكاملةامل باإلھا العفی جتماعیة یحسإ
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على عنص ر رأس   أساساثقافة صناعیة متینة تقوم  إرساءستطاعت إن المؤسسة إمن ثم ف  

من العناص ر التنافس یة    أصبحتالتي ، ھ التكنولوجیا الحدیثة بجمیع خدماتھاوتقوی .المال البشري

م ن  . تش غیلھا  أثن اء متالكھ ا و إقتنائھ ا وبع د   إدراسة وتحلیل عمی ق قب ل   تستلزم  التي، الضروریة

 س تقبال إلتنمی ة ق دراتھم    إمكانی ة والعمل على  .اآلالتخالل توعیة وتدریب المشتغلین على ھذه 

س تغالل طاقت  ھ  إیص بح متمی زا مرن ا ب   ل بمعن ى تھیئ ة العام ل   . والتكی ف معھ ا   التغی رات الحاص لة  

   الإ، ول ة م ن ط رف المؤسس ة    ذرغم الجھ ود المب ف   .الكامنة فی ھ  اإلبداعیةالخاصة و تنمیة روحھ 

 س تخدامھا إ تقسیم المھ ام والعملی ات عل ى حس ب التخصص ات الجدی دة بع د        إلىتصل بعد م ل نھاأ

ت  وفر الكف  اءات البش  ریة المتخصص  ة وذوي الخب  رات وت   وفر       أنیعن  ي   م  ا . الحدیث  ة  ل  آلالت 

یس یر العملی ة   ال ذي  ، ص في عنص ر رأس الم ال  قكان ھناك ن إذاال یكفي ، التكنولوجیا العصریة

یش غلون الوظ ائف الت ي ص احبت     ی ف عم ال جدد  ظمج ال لتو ال ال ذي یف تح  ، قتصادیة للمؤسس ة اإل

  .التكنولوجیاظھور 

، عل ى المنافس ة الح رة    أساساالذي یقوم ، قتصاد السوقإام ظیسیر على ن اآلنمادام العالم   

ن دماج ف ي   ال البحث اإلمجتحاول المؤسسة . التي تحمل في ثنایاھا شروط متعددة لبقاء المؤسسة

المؤسس ة األول ى عل ى المس توى ال وطني و       على أساس أنھ ا . و تطبیقھا لتحقق و جودهالمنافسة 

س تطاعت ت وفیر   إ. جن وب إفریقی ا   ف ي ت أنش أ بعد المؤسسة الت ي  ، اإلفریقيالثانیة على المستوى 

جعل ت النت ائج   . ةمعظم الشروط التي تمكنھا من الدخول في مجال المنافسة الحرة و بقوة واضح

   .تحدثنا عن مواصفاتھا و قدراتھا المتمیزة إلیھاالتي توصلت 
من نتائج سلبية غير مرضية .السابقة الجزائرية تعلى عكس ما توصلت إليه الدراسا

وهذا يعود من التي توصلنا إليها إيجابية  فإن النتائج الميدانية .إطالقا لتنمية االقتصاد الوطني

ير الموارد يالمتخصصين في إدارة وتس االجودة العالمية التي يسنه سلمقاييجهة إلى تطبيقها 

  .قتصاديينإلاالبشرية والخبراء 

جتماعيـة  سواء منها المالية أو اإل، إذن فإن توفير الشروط المناسبة للموارد البشرية المحلية

صـناعية الحديثـة   قتصـادية ال والثقافية والتكنولوجية تؤدي إلى وعي تام بالقيم الثقافية واإل

   .عاليةومنه فإن الفرضية الرئيسية تحققت وبنسبة  .المؤسسةالواجب تنفيذها داخل 
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عـادات   أصـبحت يحترم بعض القواعد والقوانين التـي   أنتعلم الفرد من المجتمع   

فمن الصعوبة بما كـان   األحيان،على تقدير وتقديس في بعض  عليها فحازتوأعراف متفق 

حتى أصبح البعض من األفراد داخل المجتمع أو خارجه يعتبرونهـا  .عنهاالتخلي  أوتغييرها 

 في المقابـل  .ذلكفيستغلون أي فرصة أو أي وسيلة تساعدهم على  منها، قيودا البد التحرر

هناك آخرون يعملون على تثبيتها وتطبيقها بطرق جديدة بمزيد من المنهجية العلمية تسـاعد  

بالتكيف والتأقلم مع المنتوج الفكري والمـادي الـذي    .مثاليةفي خلق روح إنسانية نموذجية 

لعدم قدرته " ارضين لهابتكاري، يحوم حولها المعاإلبداعي اإل يوحي بعملية التغير التدريجي

ما يولد جوا ، "درتهم الفائقة على التكيف معهالق"ويسيرها المؤيدون لها   ،"على التكيف معها

  .خفيا من الصراع تارة والتنافس تارة والحياد تارة أخرى

التغير بأساليب امل من عوامل قتصادي تظهر التكنولوجيا كعفي هذا المحيط القيمي الثقافي اإل

حاولت الباحثة فهم هـذه  .الحياة فتفتح بذلك مجاال آخر للنقاش والجدال في الكثير من األحيان

العالقة بين ما هو مادي متطور وما هو معنوي ثابت، فقامت بهذا البحث المتواضع الـذي  

إنجاز ار طبيعي في ا، كمسللتكنولوجيالخدماتي المفروض  أظهر المبدأ في األساس الوظيفي

 التكنولوجياالضغوطات والتحديات التي تفرضها  حاولت الباحثة توضيح المقابلاألعمال في 

ـ على الموارد البشرية، في المؤسسة الخاصة الجزائرية، فتم تحديد   نيتيالموضوع في فرض

  .ير القيم الثقافيةيستخدام التكنولوجيا إلى تغإيؤدي إلى  *  :ين وهماتفرعي

 .قتصاديةير القيم اإليستخدام التكنولوجيا إلى تغإ يؤدي *

يعالج فيها بعض . لمنهجيوتتفرع كال من الفرضيتين إلى مؤشرات بعض التدقيق والتحليل ا

أوال الخاصة بالقيم الثقافية وهي  :قتصادية، تتحد في العناصر التاليةعاد الثقافية واإلباألالقيم و

العمل  قيموهي : ثانيا الخاصة بالقيم واألبعاد االقتصادية .قيم العمل الوقت، التكون والتدريب

  .والتخصص وبعد اآللة وبعد التنافسية

يتبادر إلى ذهن القارئ هذا التفريق بين مصطلح القيمة ومصطلح البعد، فمصطلح القيمة كما 

نصر تحديد المفاهيم هو كل ما اتفق عليه، حيث يمكن أن يصل هذا االتفـاق  عتم تعريفه في 
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أما مصطلح البعد فتعني به أن هذا المؤشـر متعـدد األبعـاد ذا     .في التعبير لى حد العاميةإ

. متكاملـة نحاول فهمها بعـدد مـن الدراسـات ال   متشعبة ويمكن اكتشاف تناقضات مسارات 

فالمعاينة الميدانية تعطي الفرصة للباحث في التقرب إلى الحقائق على حسب السبل والمناهج 

لذلك ارتأت الباحثة النزول إلى ميدان البحث الستقصاء مدى تطابق النظـري  .العلمية المتبعة

ختارت المؤسسة الخاصة ألنها تسـتخدم أحـدث   إفيداني، مستعملة منهج دراسة حالة مع الم

  .لتكنولوجياتا

الباحثة بتحديد بعض المستجدات النظري في ميدان القيم المدرجـة فـي موضـوع     تفإهتم

و حاولت معرفة إذا ما كان إستخدام التكنولوجيا هو من األسباب الرئيسية فـي إدراك  .البحث

أن هنـاك   م، أالتنفيـذ ووعي الموارد البشرية بهذه القيم واألبعاد ومعرفة مدى وضعها حيز 

فـي معظمهـا    جالنتـائ فكانت  .القيميتجسيد هذا التراكم المعرفي  تساعد فيمل أخرى عوا

المارد البشرية على وعي بأهميـة هـذه القـيم     نعالية، وكاالفروض بنسب  إيجابية فتحققت

يومية واضـحة للمالحـظ عـن     وسلوكاتيتم تنفيذها ميدانيا في شكل قوانين  ثحي .األبعادو

ن المـوارد  أإلـى   ااإلقتصادية، خلصـن تقسيم العمل والتخصص إال فيما يخص قيمة . قرب

ـ  البشرية على دراية بأهمية هذا الجانب ولكن يبقى التنفيذ مجسدا في قسم اإلنتاج   افقـط؛ أم

المستويات األخرى خاصة اإلدارية فهي لم تطبق التعليمات النظرية المخطط لهـا لظـروف   

  .الالحقةخططات المستقبلية مفإعتبروها من ال .المؤسسةمالية تشكو منها 

عامل التكنولوجيا هـو مـن العوامـل     نوالبيانات، أإستنتجت الباحثة على حسب المعطيات 

وسرعت عملية اإلنتقـال مـن النظـري إلـى      واقعيا،الرئيسية التي أدت إلى تجسيد األفكار 

خصص المحرك أين يبقى المورد البشري المت.وفاعليةالمهام والعمليات بدقة  التجريبي وتنفيذ

على حسب اإلستراتيجيات  ،"التنفيذية"والميدانية  ،"الفكرية"النظريةالرئيسي لكل هذه العمليات 

في األخير ترى الباحثة أن هذه المؤسسة الخاصـة الجزائريـة لصـناعة المـواد      .المسطرة

لم مـن  تعتبر من النماذج الحية الناجحة التي تستحق اإلقتداء بهـا والـتع   الحيوانيةواألدوية 

الصـعوبات والمعوقـات اإلجتماعيـة والثقافيـة      ممرضية؛ رغتجربتها التي أظهرت نتائج 
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الخاصة المحلية تسهم بقدر كبيـر فـي    تالمؤسساأثبتت أن  ا، كمواإلقتصادية التي تحيط بها

 .تنمية اإلقتصاد الوطني
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  :العنوان

 الخاصة ةالبشرية في المؤسس واالقتصادية للمواردالتكنولوجيا وتغيير القيم الثقافية  

  .الجزائرية

  :األقسام ءستمارة مقابلة لمدراإ *

 نشاطاتها ونتائجها ؟ يالتعريف بالمؤسسة تاريخها التأسيس  -1

وعدد العمـال التنفيـذ يـين     ،المهندسينما هو عدد الخبراء والتقنيين و -2

  لمتعاملين مع اآلالت بكل أنواعها؟ا

  المعدات اإلنتاجية التي تستخدمونها؟ ما هو نوع اآلالت و -3

 هل غيرتم أو أجريتم تعديالت على اآلالت التي تستعملونها؟ -4

 لماذا تم تعديل اآلالت أو تبديلها؟ -5

  .جل تقليص من نسبة التكلفةأمن  -

  .جل زيادة نسبة الجودةأمن  -
  .عمليات اإلنتاج جل السرعة في إتمامأمن  -

  ما هو المستوى العلمي العام الخاص بالعاملين في المؤسسة ؟ -6

  كم عددها في السنة و أين تقام هذه التدريبات ؟ ،تدريبيةهل تقام دورات  -7

حديثـة، معقـدة،    ؟ تصف التكنولوجيا السائدة في هذه المؤسسـة تبماذا  -8

  ...عادية،

ـ   -9 ل أو لعامـة  هل تصدر المؤسسة دوريات أو نشرت و مجـالت للعم

 الناس؟ 

  بهدف اإلشهار أو بهدف التوعية؟ -

 ؟...هل تعقد ندوات خاصة بكيفية تشغيل اآلالت -10

 كم عددها سنويا؟ -

خـدم  يهل يوجد مخبر خاص بالبحوث العلميـة فـي التخصـص     -11

 المؤسسة؟
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ارية التقنية إلصالح اآلالت شستمركز الخدمة اإل ىهل تحتوى المؤسسة عل -12

 ؟ عتناء بهاإللأو شرائها أو 

 المدى القصير و الطويل ؟ىماهي طموحات المؤسسة عل -13

 ماهي طريقتكم في معالجة مشاكل المؤسسة ؟ -14

  .ستدعاء متخصصين أو مستشارينإ -

 .جتماع طارئإعقد  -

  قتصادية في السوق الوطنية الخارجية ؟ كيف تقدر المؤسسة مكانتها اإل -15

  لماذا ال يوجد في المؤسسة خبير في تنمية الموارد البشرية؟ -16
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  صميم التنظيميتجتماعية للإلمدخل النظم التقنية وا: 03الشكل رقم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  النظم التقنية
  

 التقنية  -
 هام الم -
 اآلالت -
 العدد -
 متطلبات األداء -

  النظام االجتماعي التقني
  
التحكم في االختالفات  -

  التباين
 االعتماد المتبادل -
مجموعات العمل  -

 المستقلة لذاتها
 تنوع المهام -
 أداءاالستقالل في  -

 المهام
 التغذية المرتدة -
 التعلم -
 تنمية المهارات  -

 البيئة الخارجية

  النظام االجتماعي
  
  األفراد -
 الجماعات -
 التفاعالت -

  النتائج
  

  الفعالية -
  الكفاءة  -
  الرضا الوظيفي  -
نسبة محدودة من  -

دوران العمل و 
 الغياب

 )520  ،1991 :ومارك حي والس سيزالقي يأندرود(



 213

Organigramme: 
L'organigramme tel qu'il apparaît aujourd'hui : 

 

Direction Générale 

Exportation 

Secrétariat de direction 

Marketing et étude S.M.Q 

Contrôle qualité 

G.R.H 

Maintenance utilités 
ateliers auxiliaires 

Production 

R & D 

Moyens généraux 

Juridique 

Controle d'activité et 
paie de personnel 

Finances 

Comptabilité générale 

 

Direction achat-appros Direction technique Direction commerciale D.A.F 

Dépôt sous douane 
magasins matières 

Magasins de produits 
finis 

Transit 

Achats étrangers 

 

Exportation 

Ventes nationales 



  سنطينــةـق نتوريــم امعــةـج
  كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

  .علم االجتماع والديموغرفيا قسم
  
  
  

  :ستمارة بحثإ
      

                  
  قتصـاديـةـر القيـم الثـقافيـة واإليالتكـنولوجيـا وتـغي

  للمـوارد البشريـة فـي المؤسسـة الجزائريـة
  المواد  ةدراسـة حالـة لمؤسسـة صناعيـ

  األدويـة الحيوانيـةو
AAHP  

  
  
  
  

  :إشراف األستاذ                                                   :    إعداد الطالبة
  .علي غربي. د                                      .                   سعيدة أعراب

 
  
  
  
  
  .ستبقى سرية للغايةمعلومات هذه االستمارة ضرورية للبحث و: مالحظة 
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I/بيـانات عامـة:  
  

  :السن .1
  :الجنس .2

  
w ذكر  .(  )  
w أنثى  .(  )  

  
  :المستوى التعليمي .3

                  
w ثانوي  .(  )  
w جامعي.(  )  
w أخرى تذكر..................................................................  

  
  ....................................................................:المهنة الحالية .4
  ......................................................................:مدة األقدمية .5

  
II .القيـم الثقافيـة للموارد البشريـة تغيير بيـانات حول:  
    

  :قيمة العمل - 1
  

  .متى التحقت بالمؤسسة ؟ .6
w أذكر السنة  .(  )  

   
  . تقوم بها اآلن تتناسب مع مؤهالتك العلمية ؟ هل الوظيفة التي .7

w نعم  .(  )  
w السبب  (  ).  ال:.......................................................  

  
  .هل ظروف العمل مناسبة للقيام بالمهام ؟ .8

w نعم  .(  )  
w ال   .(  )         

  :  في حالة اإلجابة بال
w  لنقص في التجهيزات.(  )  
w ن قلة في المتخصصي.(  ) 
w أخرى تذكر....................................................    
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  .الي ؟حهل أنت راض لوضعك المهني ال .9
w نعم  .(  )  
w ال  .(  ) 

    
  .هل عملك مجهد ؟ .10

w كثيرا  .(  )  
w قليال   .(  ) 
w ال  .(  ) 

  .في حالة اإلجابة بال لماذا ؟
w لديك مساعدين    .(  )  
w تعمل على آلة أتوماتيكية  .(  ) 
w تقوم اآللة بكل العمليات  .(  ) 

   
  .هل تعتقد أن طبيعة العمل في المؤسسة يتطلب منك تعديال في السلوك ؟ .11

w نعم  .(  )  
w ال  .(  ) 

  :إذا كانت اإلجابة بنعم هل يتم التعديل
w بتوجيه اختصاصي في المجال    .(  )  
w قراءة كتب ومجالت خاصة بالموضوع  .(  )  
w أو تقليد المسؤولين        .(  ) 
w تذكر أخرى............. ......................  

  .هل تحب عملك ؟ .12
w  نعم.(  )  
w   ال.(  ) 

  ...............................إذا كان ال ما هو السبب
  :  قيمة الوقت - 2

  .هل يكفيك الوقت ألداء مهامك في العمل اليومي ؟ .13
w نعم  .(  )  
w ال  .(  ) 
w أحيانا  .(  )  

  .لماذا ؟: إذا كانت اإلجابة بال
w لتغيب بعض الزمالء المساعدين    .(  )  
w لنقص الخبرة          .(  )  
w  اآلالت(لنقص في المواد والمعدات(  .(  )  
w ظروف أخرى تذكر............. ..............  
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  .هل كفاءة اآللة زادت من أوقات فراغك ؟ .14
w نعم  .(  )  
w ال  .(  ) 
w أحيانا  .(  ) 

  : إذا كان نعم
w اآللة؟ كيف تقضي هذا الوقت الذي توفره لك ................

............................................................  
  

  هل تتكلم مع زمالئك أثناء أدائك لعملك ؟ .15
w مطوال        .(  )  
w قليال        .(  ) 
w إال في ساعات الراحة  .(  ) 

  
في نظرك هل العمال يحترمون الوقت المحدد والمبرمج لهم في أداء وظائفهم  .16

  .؟
w نعم  .(  )  
w السبب(  ).     ال........................................................  

  
  : قيمة التكوين والتدريب- 3
  

  :هل العمل الذي تقوم به يحتاج إلى .17
w مهارات عالية    .(  )  
w - دقة كبيرة    .(  ) 
w - روتينية    .(  )  

   
  .هل تحتاج إلى معرفة جديدة متخصصة في عملك ؟ .18

w نعم  .(  )  
w السبب).     (  ال: 

w معرفة كافية عن عملي الحالي كلدي  .(  )  
w -  المستجدات آخرتتابع      .(  )  
w أخرى تذكر...................................  

  
  .هل التكوين يساير طبيعة المهنة وتحس أن معلوماتك قد تطورت فعال ؟ .19

w نعم  .(  )  
w السبب(  ).    ال........................................................ 
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  .هل تهتم المؤسسة بالبحوث والدراسات العلمية ؟ .20
w  نعم.(  )  
w   ال.(  ) 

  :إذا كان نعم من يقوم بها
w فريق من المختصين  .(  )  
w خبير واحد    .(  ) 
w أخرى تذكر.................................................. 

 
  .االبتكار ؟هل يمنحك عملك فرصة استخدام مواهبك في االجتهاد و .21

w نعم  .(  )  
w السبب إذا كان ال(  ).     ال.............................................. 

  إذا كان نعم ما هي مبتكراتك أو مشاريع بحثك ؟
......................................................................

......................................................................  
  

III .بيانات حول القيم االقتصادية للموارد البشرية : 
  

  : قيمة تقسيم العمل - 1
       

  أذكر اسم الوظيفة التي تقوم بها ؟ .22
...........................................................................................  

  منذ متى وأنت في هذه الدرجة المهنية ؟ .23
...........................................................................................  
  هل ترى أنك بحاجة إلى فترة تكوين جديدة ؟  .24

w نعم  .(  )  
w ال  .(  ) 

  : في حالة اإلجابة بنعم يسأل
w - لزيادة المعارف    .(  )  
w - قيةالحصول على تر  .(  ) 
w زيادة األجر في العالوات  .(  ) 
w  أخرىاقتراحات.............................................. 

  .رتبها إذا كانت جميعا محل اهتمامك
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  هل تشتغل بمفردك أم هناك من يشارك في أداء المهام ؟ .25
w - بمفردي    .(  )  
w - بمشاركة عامل  .(  ) 
w  بمشاركة فريق عمل.(  ) 
 .................................................................خرى تذكرأ        

    
  هل تم تقليص عدد العمال في وظيفة معينة ؟ .26

w نعم  .(  )  
w ال  .(  ) 

  عند إدخال آلة جديدة إلى قسم من األقسام هل يتم تغيير العمال من وظائفهم؟  .27
w نعم  .(  )  
w ال  .(  ) 

  هل تم تسريح عمال في وقت مضى؟  .28
w متى حدد السنة (  )        نعم.(  )  
w ال        (  ) 

........................................................................ولماذا
.............................................................................  

  
  : بعد اآللة - 2

  إلى هذه المؤسسة؟ هل سبق لك أن عملت على آلة قبل دخولك .29
w  نعم.(  )  
w   ال.(  ) 

  :هل ترى أن اآللة التي تشتغل عليها تحتاج إلى.  30 .30
w مهارة وتركيز    .(  )  
w معرفة نظرية وتطبيق  .(  ) 
w جهد فكري      .(  ) 
w جهد عضلي      .(  ) 
w أخرى تذكر  ..............................................................  
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  ك صعوبات أثناء قيامك لعملك ؟هل تواجه .31
w نعم  .(  )  
w ال  .(  ) 

  :في حالة اإلجابة بنعم   
w لعدم وجود مساعدات فنية من قبل المشرفين على العمل  .(  )  
w اآلالت لتعقدها            .(  ) 
w لسوء في تنظيم العمل          .(  ) 
w لعدم توفر األدوات واآلالت الالزمة      .(  ) 
w لخطورة اآللة نفسها            .(  ) 
w أخرى تذكر................................................ 

   
  هل تعلم كم عمر اآللة التي تشتغل عليها؟ .32

w نعم  .(  )  
w ال  .(  )  

  
  وهل تعلم نسبة وقدرة إنتاجية اآللة؟ .33

w نعم  .(  )  
w السبب(  )    ال........................................................ 

   
  حديثة للمؤسسة تعني بالنسبة لك؟هل إدخال آلة جديدة  .34

w  الراحة          .(  )  
w المسؤولية          .(  )  
w تغيير استراتيجية العمل      .(  )  
w تنمية المهارات لتتناسب والقدرات التقنية  .(  )  

  :بعد التنافسية - 3
       

المواد هل تتابعون آخر التطورات الفنية والتقنية الحديثة في مجال صناعة  .35
  ة؟األدوية الحيوانيو
w نعم  .(  )  
w ال  .(  ) 

  .................................................ذكر السبب في كلتا الحالتينأ
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  هل هناك مؤسسات أجنبية تتعاون معكم؟ .36
w  نعم.(  )  
w   ال.(  ) 

  إذا كانت اإلجابة بنعم، لماذا اخترتم هذه المؤسسة؟
w - لقدراتها التقنية        .(  )  
w - ألسعارها التنافسية      .(  )  
w لتوفرها على مهارات وخبرات مفيدة  .(  ) 
w رى تذكرخأ....................................................  

  ما هي القيم الحديثة التي تسعى إلى تحقيقها كفرد في هذه المؤسسة؟ .37
  .......................................................تحدث كما تريد   

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................  

  رد البشرية؟هل حضرتم ندوات تدريبية في تنمية الموا .38
w نعم  .(  )  
w ال  .(  ) 

ماهي اإلضافات الهامة التي حدثت في المؤسسة خالل الثالث السنوات  .39
  األخيرة؟

......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................
......................................................................................  

            


