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  :دليل المقابلة

  كيف تم اختيارك لهذا المنصب ؟- 

  ما هي أهم اإلجراءات المتبعة في عملية توظيفك ؟- 

  ما طبيعة الوظيفة التي تؤديها باإلدارة المحلية ؟- 

  هل تشعر أنك مؤهل لهذه الوظيفة ؟- 

  ؟ ما هي أهم المهام والمسؤوليات المسندة إليك- 

هل يتوفر مكان عملك على وسائل تساعدك على تأدية مهامك ؟ وماهي األجهزة التي تستطيع - 

  الهمل بها بكفاءة ؟

  هل سبق وأنك مارست وظائف أخرى سابقة ؟- 

  وٕان كان كذلك ما هي أهم الخبرات التي حصلت عليها من خالل هذه الوظائف ؟

  مهنية ؟هل تعطيك وظيفتك الحالية فرصة لتنمية قدراتك ال- 

  هل الوظيفة التي تشغلها تعطيك قدرا من شعور االطمئنان بضمان استمرار الوظيفة ؟- 

  هل تمنحك وظيفتك االحترام والمكانة التي ترغبها ؟- 

  هل الوظيفة التي تشغلها تعطيك شعورا بالراحة النفسية وتحقق من خاللها أهدافك في الحياة ؟    - 

  دارة المحلية في ممارسة وظائفها ؟هل هناك سياسات محددة تتبعها اإل- 

  هل تعتمد اإلدارة المحلية على برنامج محدد لتسيير مواردها البشرية ؟- 

في حالة اعتمادها فعال على برنامج لتسيير مواردها البشرية، وهل تعمل على تنفيذه على أرض 

  الواقع ؟

  هل تعمل اإلدارة المحلية بتنظيم دورات تكوينية للموظفين ؟- 

  كان األمر كذلك هل يستفيد منها كل الموظفين دون استثناء ؟ وٕاذا

  هل أنت على استعداد دائم لتلقي هذه التدريبات ؟- 

  هل اإلدارة المحلية متفهمة لرغبات العاملين وتعمل على تحقيقها ؟- 

  هل هناك اعتمادات مالية كافية لسد رواتب الموظفين ؟- 

  ود الذي تبذله أم ال ؟هل األجر الذي تتقاضاه يتناسب مع المجه- 

  هل تفكر في مناصب أخرى ؟ وٕالى أي وظيفة تود أن تذهب ؟- 



وٕاذا تم اختيارك لهذه الوظيفة هل تفضلها كأول اختيار لك على المناصب األخرى التي تفكرفيها 

  ؟

  ما هي أهم المشاكل والعراقيل التي تعاني منها اإلدارة المحلية ؟- 

   من تضخم كبير في عدد موظفيها ؟ هل تعاني اإلدارة المحلية فعال- 

  وٕاذا كان كذلك في رأيكم إلى ماذا يعود السبب في ذلك ؟ 

  هل لهذه الظاهرة تأثير كبير على مشاريع وأهداف اإلدارة المحلية ؟- 

  ما هي أهم المترتبات التي نجمت عن هذه الظاهرة ؟- 

  لص من هذه الظاهرة ؟ في رأيكم ما هي أهم الحلول الواقعية التي تراها ضرورية للتخ- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

  

  
  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة محمد خيضر بسكرة

  

  العلوم االجتماعيةاللغات و  ب وادآلكلية ا

  علم االجتماع                         السنة الثانية ماجستير قسم

  علم اجتماع تنمية: تخصص                                          

  

  :استمارة حول

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

 

 

 

  تحت إشراف ا�ستاذ                إعداد الطالبة

  علي غربي.د.أ                بوزيد سليمة -

 

  في الخانة المناسبة Xنرجو من سيادتكم المحترمة وضع ع�مة 

رة تبقى سرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث نحيطكم علما بأن معلومات االستما: مالحظة

  .العلمي

 2003/2004: السنة الجامعية

  

  

  

  

  -04-ملحق رقم 

ارتأينــا فــي هــذا المجــال االستشــهاد بأمثلــة واقعيــة عــن المشــاريع و البــرامج التنمويــة التــي 

  . قامت بها اإلدارة المحلية

8ف)ه الم)الي و م)دة اتصلنا برئيس مكت)ب الص)فقات و حص)لنا عل)ى اس)م ك)ل مش)روع و غ

أخر لكــل مشــروع و االنعكــاس و اســتطعنا بــذلك اســتخراج مــدة التــإنج))ازه ا:فتراض))ية و الحقيقي))ة 

لكننــا لــم نــتمكن مــن الحصــول عــل ، )علــى الصــعيدين المــالي و االجتمــاعي(الســلبي لهــذا األخيــر 

خاصـــة نســـخ مـــن المقـــررات األصـــلية لهـــذه المشـــاريع، فحســـب رئـــيس المكتـــب تعتبـــر أمـــور ســـرية 

  .باإلدارة المحلية و اليمكننا االطالع عليها

  3م300إنجاز خزان للمياه الصالحة للشرب سعته المشروع األول   �

  .دج17000.000.00الغالف المالي -

  . شهرا 12مدة إنجازه االفتراضية -

  . شهرا 24المدة الحقيقية الفعلية دامت -

  ). شهرا 12(مدة التأخر سنة -

  .  %8معدل الفائدة -

  .دج1360.00=  0,08×17000.000.00كلف المشرع الدولة مبلغ قدره  -



هذا من الناحيـة الماليـة، أمـا مـن الناحيـة االجتماعيـة انعكـس هـذا التـأخر سـلبا علـى حيـاة 

  : أفراد المجتمع المحلي وذلك من خالل

معاناتهم الطويلة و بحثهم الدائم عن الماء الشروب باعتباره عنصر ضروري ومهـم فـي *

  .الحياة اليومية

انتشــار األوبئــة و األمــراض نتيجــة اســتعمال ميــاه غيــر صــالحة للشــرب ال تتــوفر علــى *

كل هـذه المشـاكل . أدنى شروط النظافة و ما لذلك من تأثير سلبي على صحة المواطنين

  .و غيرها أثرت سلبا على تنمية المجتمع المحلي

  : يليأما عن أسباب التأخر يرجع األمر في ذلك إلى ما -

  .عدم وجود غالف مالي كافي في بداية اإلنجاز وهذا راجع إلى سوء التخطيط*

تماطل المقاول و رفضه إنجاز األشغال المسندة إليه كاملة ،ثم فسخ الصفقة و أسند *

المشروع من جديد إلى مقاول آخر، و هذا بسبب نقص المعلومات التي تبين كفاءة 

ع حسب المدة الزمنية و المواصفات المطلوبة، و المقاول و التزامه بإنجاز المشاري

  .إسنادها إلى أشخاص غير مؤهلين تماما لتخطيط و تنفيذ المشاريع التنموية

  . بالعالية) 1د( بناء وتجهيز مجمع مدرسي صفالمشروع الثاني   �

  دج 21586.000.00: الغالف المالي المخصص لهذا المشروع - 

  .أشهر 8: شروع المدة االفتراضية إلنجاز هذا الم- 

  .أشهر10: المدة الحقيقية-

  .شهرين: فترة التأخر -

  :التكلفة المالية التي تكبدتها الدولة هي -

  .دج 287813,33) =12\2(×0.08×21586.000.00

  :هذا من الناحية المالية، أما من الناحية االجتماعية فتنعكس آثار التأخر في مايلي

بيرة من التالميذ، هذا االرتفاع في العدد يعيق اكتظاظ األقسام المدرسية بأعداد ك*

األستاذ     و المعلم في آداء مهمته التعليمية و التربوية على أكمل وجه و ما لذلك من انعكاس 

  .سلبي على مستوى التحصيل الدراسي للتالميذ

  : أما عن أسباب تأخر المشروع فيمكننا ذكر ما يلي 

  ).سوء تسيير(الوصية عدم التنسيق بين البلدية و الجهة *



  .من المنجز الوطني للسكن) الموقع ( عدم تحصل البلدية على ملف دراسة*

ــــى نقــــص كفــــاءة اإلطــــارات * ظهــــور أشــــغال تكميليــــة لــــم تحســــب مســــبقا و هــــذا يعــــود إل

ـــف المشـــاريع  المختصـــة فـــي هـــذا المجـــال و التـــي مـــن مهامهـــا التخطـــيط الســـليم و المحكـــم لمختل

  .الحسن والتنفيذ الجيد التنموية حتى تضمن السير

  ) المصلى، البخاري، الرمايش، لمسيد( تهيئة وتعبيد المنافذ المشروع الثالث    �

  دج8000.000.00:الغالف المالي لهذا المشروع -

  )شهرا 12(سنة : المدة االفتراضية إلنهاء المشروع-

  )شهر 48(سنوات  04المدة الفعلية النتهاء المشروع كانت -

  سنوات  3: مدة التأخر-

إن المبلغ المحدد لهذا المشروع لم يكن كافي إلنجازه أي أنه أقل بكثير من المبلغ 

  :الحقيقي، لكننا سنتعامل مع هذا المبلغ لتحديد مقدار التكاليف نتيجة هذا التأخر

  .دج640000.00=0,08×8000.000.00تكلفة التأخر في السنة األولى - 

  .دج806215,68= 3)1,08(×64000.00: سنوات هي 03قيمة هذا المبلغ بعد - 

  : أسباب تأخر المشروع 

وجود عوائق في الميدان المتعلقة بنزع الملكية و التقاضي لدى المحاكم مع الخواص  *

عند تنفيذ المشروع، فمن الضروري تفادي كل المشاكل قبل انطالق المشروع و القيام بتسوية 

  .صل في أمرها بصفة قانونيةكاملة لكل النزاعات المتعلقة بالملكية و الف

غياب دراسـة فعليـة وحقيقيـة للمشـروع و حسـب المـدة الزمنيـة و المواصـفات المطلوبـة و *

  .هذا يعود إلى نقص خبرة المخططين

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  
  


