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تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة اجلزائرية وحتديات جمتمع املعرفة
الدكتور :بلقاسم مزيوة  ،جامعة تبسة ،اجلزائر
الدكتورة :مسرية غويل ،جامعة باتنة ،اجلزائر
امللخص:

ضمن هذا اإلطار تهدف هذه الورقة إىل تسليط الضوء على إشكالية
التحول من مفهوم اليد العاملة إىل الرأس املال البشري يف املؤسسة
اجلزائرية ،اليت ميزتها جمموعة من املعوقات حالت دون حتديث أساليب
تسيريها للعنصر البشري.
Abstract:
In this context, we will analyse the problematic of the mutation
from the labour concept to the human fund in the Algerian companies
which are facing a set of obstacles depriving them of developing their
human resources managing.
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مقدّمة:
يعد مفهوم إدارة املوارد البشرية من أكثر احلقول العلمية والفكرية اليت
تباينت بشأنها األفكار واملفاهيم ،بالرغم من حداثة االهتمام به قياسا باحلقول
العلمية األخرى يف إدارة األعمال كاالهتمام باجلوانب املادية والتجهيزات يف
العملية اإلنتاجية ،اليت أخذت حيزا هاما من انشغاالت مفكري وعلماء القرون
املاضية ،ولكن يف العقود األخرية من القرن العشرين وبداية القرن الواحد
والعشرين انصب جل االهتمام على العنصر البشري ،خاصة بعدما تبلورت معامل
جمتمع املعرفة والفكر الشامل وتطور إدارة اجلودة وما آلت إليه من اهتمام واسع
النطاق ،فيما يتعلق بالعنصر البشري واعطاءه أولوية متميزة بني العناصر الفاعلة
يف العملية اإلنتاجية.
ومع التطور امللموس واالهتمام الواسع بالعنصر البشري كان من
الضروري على منظمات األعمال وإداراتها أن تستجيب حلاجات األفراد
ومتطلباتها حتى تتمكن من حتقيق األهداف املرجوة منها ،إذ أن جناح أي مؤسسة
يف حتقيق أهدافها ال يتوقف على استخدام املوارد املادية فحسب ،بل أيضا على
استخدام أكفاء املوارد البشرية استخداما عقالنيا ورشيدا ومحلها على اكتشاف
وتفجري الطاقات الكامنة لديها.
فالعنصر البشري بالنسبة للمجتمعات وخاصة النامية منها يعترب املورد
الرئيسي وأهم مدخالت املؤسسات احلديثة وأعظم القوى املؤثرة يف حتديد هويتها
ورسم معامل مستقبلها ،باعتباره الضابط إليقاع حركة اجملتمع واحملدد ملكانته بني
الدول ،إذ أن األفراد هم حجر الزاوية يف اجلهود الرامية للحاق بركب التقدم يف
عامل يتسم بتعقد املكونات وسرعة اإليقاع وتعدد املؤثرات.
وبتحول منظور االقتصاديات واملؤسسات حنو املوارد الالمادية (املوارد
املعرفية) وتزايد االهتمام بها ،أضحى املورد البشري يف صدارة اهتمامات
جمتمعات العامل املعاصر ،وحتم على مؤسسات اليوم مبختلف طبيعة أنشطتها تبين
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مبدأ االهتمام باإلنسان كأحد املؤشرات القوية اليت تعطي املؤسسة ميزة تنافسية،
خاصة أن طالئع القرن احلادي والعشرين تؤكد أن املعرفة قد أصبحت معيارا
للتنافسية وتقسيم العمل الدولي وظواهر التكتل واالستبعاد ،ما زاد من االهتمام
العاملي باجملتمع القائم على أساس املعرفة ودور املؤسسات والرأس املال الفكري
يف استحداث هذه املعرفة ،وليس لنا أن خنرج عن اإلمجاع الذي يرى أن العلم
والتكنولوجيا هما سالح القرن احلادي والعشرين.
وأن موقع أي مؤسسة يتحدد يف ضوء إنتاجها املعريف ومساهمتها يف
رسم مسارات مستقبل اجملتمع وبناء مؤسساته ،وباعتبار إنتاجية الرأس املال
البشري حمكا رئيسا يف إطالة بقاء واستمرارية أي مؤسسة وأساس أي اقتصاد
ناجح وفعال ،أصبحت القوة الدافعة لتلك املؤسسات هي األفراد ذوي املعرفة
والذكاء واملهارات اليت تتالئم مع متطلبات القرن احلالي.
أوال :واقع تنمية املوارد البشرية يف الدول املتقدمة
بناءا على أهمية املوارد البشرية يف تطور وتقدم الشعوب واألمم أصبحت
تنمية املوارد البشرية عامال مهما يف تعزيز القدرات اإلنتاجية والتنافسية
للمؤسسات ،وعليه مت إيالء موضوع استقطابها واختيارها واحملافظة عليها وتدريبها
وحتفيزها العناية األكرب ،ويف هذا الصدد يشري "بيرت دراكر" إىل أن اإلبداع يف أي جمال
حيتاج إىل املوهبة والرباعة واملعرفة ،لكن هذه العوامل ال تعد نافعة ما مل يتوفر
عنصر االلتزام واملواصلة ،وأن االبتكار هو الوسيلة الوحيدة اليت ميكن بها تكوين
موارد جديدة منتجة للمال ،ويضفي على املوارد احلاضرة احتماال قويا لبناء
الثروة).(1
ويف نفس السياق قامت إحدى الدراسات بتجميع بيانات من  14خط
إنتاجي للصلب ،وذلك بهدف تقدير أو قياس تأثري املوارد البشرية على إنتاجية
العمل " "Work Productivityيف كل من املؤسسات اليابانية واألمريكية ،وقد
أظهرت هذه الدراسة). (2
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أ -أن املؤسسات اليابانية تطبق ممارسات إلدارة املوارد البشرية من بينها:
 فرق حل املشكالت.
 التوجيه الفعال.
 التدريب خالل املسار الوظيفي.
 املساهمة الفعالة يف املعلومات.
 التدوير الوظيفي.
 تطبيق نظم األمان الوظيفي.
ب -املؤسسات األمريكية تطبق جانب أو اثنني من املمارسات اليابانية ،لكن
لديها نظام شامل للمراقبة من أجل ممارسات العمل املبدع ""Innovative Work
والذي يتوازى مع النظام املتكامل للتطبيقات واملمارسات املوجودة يف املؤسسات
اليبانية.
ج -املؤسسات األمريكية قامت ببناء النظام املتكامل ملمارسات إدارة املوارد
البشرية االبداعية بعدما حققت املمارسات اليابانية مستويات عالية من اإلنتاجية
واجلودة.
ورغم ما تنتجه تكنولوجيا املعلومات من بيانات وفرية عن العنصر
البشري يف املؤسسات ،إال أنه ال يتم استخدامها بطريقة سليمة يف قياس العائد من
االستثمار يف البشر ،ونتيجة لذلك ظهرت احلاجة املاسة إىل وجود نظام قياس
كمي ونوعي معا ملعرفة والتنبؤ مبنحنيات التكلفة وإنتاجية قوة العمل وكيفية
التفاعل البشري داخل املؤسسة حتى تستطيع اإلدارة أن تقوم مبا يلي): (3
 معرفة ما الذي يدور داخل املنظمة.
 توصيل توقعات األداء املطلوبة للعاملني.
 حتديد فجوات األداء والتخلص منها.
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 توفري معلومات ملقارنة األداء باملعدالت املوضوعة.
 التعرف على األداء املتميز الذي يستحق املكافأة.
 تدعيم القرارات اخلاصة بتثمني املوارد ووضع اخلطط واجلداول
الزمنية.
وقد أثبت واقع التغريات االقتصادية العاملية اليت أفرزتها طالئع القرن
الواحد والعشرين أن املوارد البشرية تنتظرها جمموعة من التحديات كالعوملة وشدة
املنافسة ،فالعامل يشهد حتوالت سوسيو -اقتصادية ساهمت فيه الثورة املعلو-
اتصالية اليت ساهمت يف طفرة غري مسبوقة يف جمال البحث العلمي ،وكذا
تكنولوجيا الكومبيوتر وثورة االتصاالت ويف مقدمتها تكنولوجيا اهلاتف النقال
وغريها ،هذه التكنولوجيات الثالث تتمحور ضمن تكنولوجيا واحدة هي
تكنولوجيا املعلومات اليت تنبلج منها كل التكنولوجيات اجلديدة ويف مجيع
اجملاالت.
من هنا أصبحت تكنولوجيا املعلومات أساس اكتساب امليزة التنافسية اليت
تسعى اجملتمعات واألمم إىل تكوينها وتنميتها ملواجهة التحديات الناجتة عن انفتاح
السوق وانهيار حواجز وموانع حركة التجارة وتدفقات راس املال بني أحناء
السوق العاملية الواحدة ،ما جعل اجملتمعات عامة والنامية خاصة أمام حتديني
أحدهما أصعب من اآلخر ،ويتمثالن يف:
 ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي والتحول إىل امناط االنتاج الكثيفة،
اليت تعتمد على رأس مال مادي مرتفع ،وخلق فرص عمل قليلة
 ضرورة التمسك بالتكنولوجيا ذات العمالة الكثيفة اليت تتميز خبلق فرص
عمل أكثر وقدرة تنافسية أقل.
هكذا فإن واقع هذين التحديني أفرز جمموعة من النتائج أهمها:
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 تناقص احلاجة إىل اليد العاملة وباملقابل زيادة كميات االنتاج وبالتالي
تقليص فرص العمل لدى املوارد البشرية خاصة يف الدول السائرة يف طريق النمو
كاجلزائر.
 زيادة نسبة البطالة يف جمتمعات الدول النامية.
 ظهور صيغ وأنظمة عمل مرنة ومتعددة اخلصائص تتالءم مع خصائص
الفئات املختلفة وظروف عملها ،لذلك جند املنظمات الكبرية والعمالقة تستخدم
أكثر من نظام وصيغة عمل ،كالعمل عن بعد أو ما يعرف باالنتقال حاسوبيا ،كما
ظهر املنظمات املعروفة باملنظمات االفرتاضية...اخل.
 ظهور ومنو قطاع جديد متثل يف قطاع اخلدمات بدال من القطاع الصناعي،
هذا القطاع (قطاع اخلدمات) قسم املوارد البشرية إىل صنفني أو فئتني متضادتني
غري قابلتني للتعامل املتكافئ هما:
 فئة النجبة أو الصفوة :وهي فئة املوارد البشرية اليت تساهم يف خلق
التكنولوجيا اجلديدة وتسيطر عليها وبالتالي ال تتأثر بها بل تؤثر فيها.
 فئة جحافل املطرودين من املنظمات :وهي فئة املوارد البشرية الغري مؤهلة
واليت تتأثر مبجرد ظهور تكنولوجيا جديدة لعدم استطاعتها احملافظة على مناصب
عملها يف ظل تواجد هذه التكنولوجيا.
هكذا ونتيجة للتطورات العاملية السريعة يف شتى اجملاالت وظهور ما يعرف
بنظرية النظم والتطور العلمي والتكنولوجي والعوملة وظهور تكنولوجيا املعلومات
وانتشار مفهوم جمتمع املعرفة وما أحلقه من تغريات يف البناءات االجتماعية لكل
اجملتمعات ،كل هذه العوامل ساهمت يف تغري النظرة للمورد البشري ،فأصبح ينظر
إليه كرأمسال فكري البد من االستثمار فيه وأصال من أصول املؤسسة ،تزداد
أهميته وقيمته بزيادة خرباتة املعرفية املرتاكمة ،ما حيتم عليها صيانته وتنميته
وتطويره واحلفاظ عليه.
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واخلالصة أن الفكر اإلداري احلديث احتوى مفاهيم وتوجهات مهمة كان
تأثريها يف حتويل إدارة املوارد البشرية لتصبح يف احلقيقة "إدارة الرأس املال البشري"
وهو الثروة األهم يف املؤسسات احلديثة ،وميكن التعبري عنه بأنه رأس مال حقيقي
البد من االستثمار فيه لصناعة الفكر وانتاج املعرفة ،على اعتباره طاقة ذهنية
وقدرة فكرية ومصدر للمعلومات واالقرتاحات واالبتكارات.
ثانيا :واقع تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة اجلزائرية
ال ميكن احلديث اليوم عن التطور االقتصادي دون احلديث واالهتمام
عن فاعل هذا التطور ،وكذا مدى تطابق النماذج التسيريية والواقع االجتماعي
للعامل ،واملالحظ أن الفعل التصنيعي اجلزائري املنتهج بعد االستقالل مل ينشد
التطابق " ،"La conformitéبني العامل واملؤسسة واجملتمع ،يحيث مت إنشاء مؤسسات
صناعية دون تغيري يف أمناط احلياة كمنظومات التعليم العام والتكوين املهين
والسكن وطريقة االستهالك واالنضباط االجتماعي والصناعي). (4
فاملوارد البشررية للمؤسسة اجلزائرية غري مؤهلة يحكم أنها موارد جاءت
من القطاع الزراعي ليحتضنها يف نسبة كبرية القطاع الصناعي دون أدنى تأهيل،
كما أن نسبة معتربة منها التزال حتتفظ بعقليتها الريفية ذات النمط الثقايف
التقليدي ،وخاصة عالقات القرابة البيولوجية ،ما يشكل أحد معوقات الفعل
التصنيعي الذي يتسم بالعقالنية والرشادة يف اإلنتاج وتنظيم العمل وتسيريه،
وبروز سيمات الالتطابق والالمتاثل بني العامل اجلزائري احلامل لبقايا الثقافة
التقليدية ،وما أتى به الفعل التصنيعي من أشكال وعناصر الرشادة.
ويف ظل هذا الوضع بالذات مل تعد املؤسسة ذلك اجملال الذي تتم فيه
التنشئة االجتماعية املؤسساتية ،حيث يسمح للعامل بتبادل املعارف ""Savoir Faire
واإلبداع " "L' innovationوالتعبري عن أفكاره املهنية هذا من جهة ،ومن جهة ثانية
مل ترقى املؤسسة الصناعية اجلزائرية إىل تلك الوحدة االجتماعية ""Unité Social
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اليت تساعد على بناء عالقات بني كل الفاعلني فيها ،إذ أضحت جمال لالنضباط
البريوقراطي). (5
مما سبق ميكن القول أن املؤسسة اجلزائرية كتنظيم مؤسساتي مستورد من
العقالنية الغربية اليت حتمل عناصر الرشادة واملوضوعية ،دخلت يف حالة تناقض
مع البيئة اجلزائرية ،ما أدى إىل عدم فعالية تلك املؤسسة تنظيما وإنتاجا ،وما مؤشر
إعادات اهليكلة العديدة إال دليل على البحث املستمر عن معامل هوية مؤسساتية مل
تتضح بعد ،ما جعل املوارد البشرية باملؤسسة اجلزائرية تتسم ببعض اخلصائص
اليت حالت دون تنمية هذا العنصر من مجيع اجلوانب.
وميكن إجياز هذ اخلصائص فيما يلي:
 .4اخلصائص التنظيمية :نقص اخلربة لدى بعض العاملني وضعف مستواهم
التعليمي أو عدم توافقه مع احتياجات املؤسسة ،على اعتبار أن التوظيف يف
األصل مل خيضع للمعايري املوضوعية والعلمية وإمنا للمعايري الذاتية ،كما أن إعادة
التأهيل والتدريب ختضع لنفس املقاييس ،ما جعل نظم التدريب السائدة غري فعالة
يف الكثري من املؤسسات نظرا لعدم التخطيط املسبق لالحتياجات التدريبية اليت
تكون عن طريق تنفيذ جمموعة من الربامج املتخصصة يف جمال تنمية الكفاءات،
فضال عن عدم ربط العملية التدريبية بالرتقية.
 اخلصائص العالئقية واالتصالية :عدم وجود منظومة اتصال فعالة تسمح
بإيصال املعلومات وانسيابيتها من القمة إىل القاعدة ،ما تسبب يف عزل
الفاعلني عن حل القضايا اخلاصة باملؤسسة ،نظرا الحتكار املعلومات عند
فئات معينة ويف مستويات تنظيمية حمددة ،وانسداد قنوات االتصال وعزل
الفئات السوسيومهنية عما جيري داخل املؤسسة ،وانعدام الثقة خاصة بني
العاملني واإلدارة ،وضعف دافعيتهم ،وعدم وجود نظام متكامل من
املعلومات واالتصاالت الداخلية إلزالة الغموض والشائعات عن كل ما
له صلة باملؤسسة وفاعليتها). (6
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 اخلصائص املرتبطة بتلبية احلاجات :اخنفاض األجور واملكافآت ونقص
وسائل العمل وعدم وجود مناخ مؤسسي حمفز يسمح مبشاركة العاملني
يف وضع القرارات اليت ختص مؤسستهم ،وعدم وجود نظام تقييمي
لألداء املستمر ،إضافة إىل اتسام اإلدارة يف كثري من األحيان بالتعسف يف
استخدام سلطتها ،وعدم تطبيق مبادئ العدالة يف ترقية العاملني وتوزيع
املكافآت عليهم.
 اخلصائص املرتبطة باملكانة والدور :عدم وضوح األدوار وعدم وضوح
إسرتاتيجية املؤسسة وهياكلها التنظيمية ،جعل املؤسسات اجلزائرية تعاني
يف غالبيتها من سوء التنظيم والتسيري ،إضافة إىل قلق العاملني على
مستقبلهم الوظيفي إىل احلد الذي يؤدي بهم يف الكثري من األحيان إىل
الالمباالة واإلهمال الوظيفي ،وعدم الشعور باملسؤولية والرتاخي يف أداء
الواجبات واملهام واألنشطة املسندة ،نظرا لتدني وضعهم االجتماعي
واملادي). (7
 اخلصائص املرتبطة بالقيم اجملتمعية :هيمنة القيم اجملتمعية اليت تتناقض يف
جمملها مع قيم العمل احلديثة املرتبطة بعنصر العقلنة والرشادة واالبتكار
واإلبداع ،فكثريا ما جند االعامل اجلزائري جمرب على قيم تشكل عائقا يف
التحول حنو قيم العمل احلديثة.
 اخلصائص املرتبطة بالقيم املؤسسية :تفتقر الكثري من املؤسسات اجلزائرية
إىل البنية اإلدارية األساسية اليت تقوم عليها إدارة املوارد البشرية احلديثة،
ويف مقدمتها): (8
اهلياكل التنظيمية املخططة بعناية.
بطاقات توصيف الوظائف.
نظم تقييم الوظائف.
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نظم حتديد الرواتب.
سياسات واضحة ومدروسة.
ورغم القطيعة اليت جاء بها الفعل التحديثي يف أمناط التفكري والسلوك
ملختلف الفاعلني ،إال أن املمارسة التنظيمية القدمية تبدو أنها متجذرة يف البنية
التنظيمية للمؤسسة اجلزائرية ،فعرب كل مراحل تطورها ترسخت هذه املمارسة
وباتت املعيار الرئيسي املوجه لكل أفعال وسلوكات الفاعلني فيها.
ومن هنا يتضح أن العاملني يف املؤسسة اجلزائرية تبنوا قيم ومعايري ثقافية
من البيئة االجتماعية اليت نشؤا فيها ،تعتمد يف أساسها على سلوكات ذات مسات
وخصائص تقليدية ،وميكن تلخيص هذه السمات واخلصائص فيما يلي): (9
 تضخم عدد العاملني.
 انتشار ظاهرة التسيب البشري.
 قلق العاملني على مستقبلهم الوظيفي.
 عدم التزام املوظف بتكريس نفسه للعمل الوظيفي.
 عدم التزام املوظف بالشرعية القانونية.
 انعدام الطاعة التسلسلية.
 عدم التزام املوظف بالنزاهة واالستقامة.
 االهمال الوظيفي وعدم احملافظة على أسرار املهنة.
وأمام هذه السمات بدأ ظهور متايز كبري بني النماذج التسيريية املسلحة
بالفكر الغربي واملعتمدة على العقالنية والرشادة ،ومورد بشري مسلح بواقعه
االجتماعي واملنتمي إىل إطار ثقايف قديم وتقليدي ،ما تسبب يف ظهور املالمح
األوىل للصراع والتصادم ،متظهر بشكل جلي بني ما هو قيمي اجتماعي حملي وما
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هو وارد من واقع أخر ،وحماولة ترسيخه يف وسط غري وسطه الطبيعي ،ما انعكس
سلبا على أداء وفعالية اللموار البشرية واملؤسسة ككل.
ويف ظل هذه الوضعية (الالتطابق بني النماذج التسيريية املسلحة بالفكر
الغربي واملورد البشري املسلح بواقعه االجتماعي من جهة ،وحتول النظرة للموارد
البشرية على أنها رأمسال فكري البد من االستثمار فيه لصناعة الفكر وانتاج
املعرفة من جهة أخرى) ،وحتى تتمكن مواردها البشرية من االسهام يف عملية
التنمية املستدامة ،فإن املؤسسة اجلزائرية اليوم مطالبة ب:
 فهم األطر الثقافية واجلذور التارخيية للمجتمع ومدى تأثريها على املورد
البشري ،والتأسيس لقواعد عمل حملية تتماشى والثقافة التقليدية للفاعلني
االجتماعيني وتساير ثقافة التكنولوجيا املستوردة.
 تعميق االستفادة من التكنولوجيا ذات االنتاج املكثف واجلودة األفضل
والتكلفة املنخفضة.
 التوجه إىل مفهوم املنظمة اخلفيفة ونظام االنتاج النحيف الذي يعتمد على
كفاءة فرق العمل ذات العدد القليل من األفراد وتكنولوجيا حديثة ذات انتاج
عالي.
 االبتعاد عن أساليب الفلسفة القدمية واالعتماد على نظم املعلومات
وتطبيق أسلوب العمل عن بعد أو ما يعرف باالنتقال حاسوبيا.
 االهتمام بعقل الفرد وقدراته الذهنية وامكاناته يف التفكري واالبداع
والتجديد والتطوير واملشاركة يف حل املشكالت.
 االهتمام مبحتوى العمل وما يثريه من طاقات الفرد وما ميثله من حتديات
لشحذ واستفزاز األفكار لديه.
االعتماد على عمليات تنمية املوارد البشرية تأخذ يف احلسبان سياسات وممارسات
ونظم تتفق مع تلك املوجودة يف البلدان األصلية من حيث القوانني واألعراف
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والثقافات ،على اعتبار أن منظمات األعمال أصبحت أكثر عوملة ،ما حتم
وبالضرورة متيز املوارد البشرية بأن تكون أكثر خربة ومعرفة وإملام بالثقافات
األجنبية واألعمال على املستوى العاملي ،وسريعة االندماج يف فرق عمل تتميز
بتعدد اجلنسيات والثقافات وقيود التشريعات ،باإلضافة إىل املهارات االتصالية
القادرة على حتليل املعلومات واستخدامها االستخدام األمثل.
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