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ضلو وأعانني على إتمام ىذا أحمد اهلل عّز وجل الذي منَّ عليَّ بف
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 وال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ المشرف الدكتور :
المساعد لحمر عبد الحميد على رحابة صدرىما،  األستاذزوزو رشيد و 

 وعلى ما أولياه لي من عناية ونصح وإرشاد، وتقويم متواصل لهذا العمل.
 

من قريب أو من  البحث،ىذا  كما أتوجو بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني في إنجـاز
 رابح رميثة على تشجيعو المتواصل ودعمو لي. األستاذ:وأخص بالذكر  بعيد،

كما ال أنسى أن أشكر كل األساتذة والزمالء ممن قدم لي يد المساعدة بكل من: 
 جامعة بسكرة، ووالية ورقلة

وإلى كل  ،ىذه الدراسةقبلوا مناقشة  اللجنة الذينالجزيل ألعضاء  أتقدم بالشكركما 
 من يسـر لي الطريق إلتمـام ىذا العمل المتواضع.
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  :مقدمة

 إطارناجمة عن االجتماع البشري في  اجتماعيةالمشكالت االجتماعية ظواهر تعتبر 

فالنظام االقتصادي تنتج عنه  ،االجتماعية النظموتتعدد هذه المشكالت بتعدد ، بيئة معينةو

 أخرى أحيانفي و ،الخ....النظام السياسي تنجم عنه مشاكل سياسية و مشكالت اقتصادية

 النظمهكذا دواليك فالعالقات بين و آخرمشكالت من نوع  أفتنش النظمتتكون عالقات بين 

فقد سعت العديد  ،النظمليست ببعيدة عن كل هذه  واإلدارة ،ضرورية لتكامل الحياة االجتماعية

 الخاصة عبر عدة وسائلو العامة اإلدارية األجهزةمن الدول جاهدة في محاوالت لترقية 

 .منها ما هو ال يزال محل دراسةو التأكد منهها ما تم دراسات منو

تأمين وتحقيق معايير الدولة  باالستقاللكأي دولة حديثة العهد الجزائر  حاولتولقد 

 توفير متطلباتهو العامة التي تسهر على حماية المواطن اإلدارة أجهزة إعدادومن ثم  ،المستقلة

منها ال يمكن حصرها فقط نذكر واجهت في ذلك مشاكل عديدة حيث  ،خارجياو تمثيله داخلياو

في  أنظمةحديثة كالعولمة التي ما فتئت تفتك بعدة  وأخرى ما تمثل في مخلفات االستعمار

باحثين و علماءو بل هناك محاوالت ،تتوقف ن ذلك فالصيرورة التنموية لمبالرغم مو ،المجتمع

تقليدية  وأخرى بوسائل حديثة ،ميدانيةرى أخو يواكبون التطورات عبر محاوالت نظرية

 .المتعددة التي يواجههابحسب الظروف 

 اإلدارةانتباه الباحث ما تعلق بالواقع اللغوي في  أثارتالتي  اإلداريةالظواهر  أهممن و

في نظر يتمثل الواقع اللغوي و ،اإلداريةتأثير هذا الواقع على التنمية و ،العامة الجزائرية

 ،مع المواطن أومع الموظف ، سواء لفظية أو كتابية اإلدارةفي اللغات المستخدمة في الباحث 

وتم ، خاصة في ظل التطور التكنولوجي اإلداريةأي تأثير هذا االستخدام اللغوي على التنمية 

 أنهان اللغة أحد أهم مكونات الهوية بالنسبة للمجتمع الجزائري كما االهتمام بالواقع اللغوي أل

ذلك تعتبر اللغة لدى علماء اللغة جزء  إلىضف ، االستعماريةالمستهدفة في الفترة  األداةكانت 

وال يمكن  ،األخرىتنمو مثلها مثل الظواهر االجتماعية الكبرى و تتطور، الثقافةو من العقيدة

حد ما خاصة على بعض  إلىدورها خاصة بعد مرور الجزائر بمرحلة تعريب فاشلة  إنكار

 .وياتالمست

 إليهاالتي يلجا  اإلدارةالعامة كمجال للدراسة عبثا بل باعتبارها  اإلدارةولم يكن اختيار 

 ،البطالو العامل، المعلمو األستاذ، الكبيرو فهي التي يقصدها الصغير األحيانالمواطن في كل 
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 ،مديريات، دائرة، بلدية ،والية(باختالف احتياجاتهم من مختلف مؤسساتها ، الموظفو الطالب

التي تقوم  اإلداريةكل هذا بحثا عن تأثير الواقع اللغوي على السياسة التنموية  ،(...مستشفيات 

الواقع اللغوي يتمثل في استخدام لغات  أنالتنمية العامة للوطن باعتبار  إطاربها الدولة في 

 .جانب اللغة الوطنية إلى أجنبية

 العامة الجزائرية الالمركزية أال وهي الوالية اإلدارةحد مؤسسات ولقد تم اختيار أ

لقد تم اختيار عينة و، مجموعة المركزية أو اإلطار اإلقليمي للنشاط الالمركزي التي تعتبرو

 أوقسمين  إلىلمنهج المتبع تم تقسيم العمل وبناءا على ا، الدراسة من مجموع الموظفين بها

يحتوي حيث ، الباب الثاني الدراسة الميدانيةأما ، البناء النظري للدراسة األولالباب  ،بابين

 األولالفصل  :كما يلي على فصلين أما الباب الثاني فيحتوي فصول أربعةعلى  األولالباب 

ثم العوامل  وأهدافها أهميتها ،الدراسة إشكالية إلىالتطرق  هتم فيو وهو موضوع الدراسة

 التي تعتبر كمفاتيحو األساسية للدراسة ممفاهيالليتم بعدها تحديد ، المؤدية الختيار الموضوع

المتعلقة بالموضوع  األدبياتبعد ذلك تم استعراض  ،راسةمتغيرات تم االعتماد عليها في الدو

التفسير لالعتماد و بعض متغيرات الدراسة بالتحليل أو إحدىتمثلت في دراسات سابقة شملت 

 أهمالفصل الثاني فقد تناولنا فيه احد  أما، الميدانيو تويي الدراسة النظريعليها في مس

عالقة اللغة بالفكر تمهيدا و اللغة بصفة عامة أهميةتناولنا فيه و اللغة متغيري الدراسة أال وهو

 ثم مكانتها في المجتمعات العربية ،للحديث عن اللغة العربية يليها خصائص اللغة العربية

باعتبار و، العامة واإلدارة الجزائرالمغرب العربي ثم على وجه الخصوص مكانتها في و

 وأسباب عوامل إلىتم التنويه نه فإالواقع اللغوي يتمثل في االزدواجية  أنفرضيتنا قامت على 

 مظاهرها ،االزدواجية اللغوية إلى إضافة ،الجزائر دون تمييز إلى األخرىدخول اللغات 

بعض العامة فقد تم استعراض  اإلدارة أيأما الفصل المتعلق بالمتغير الثاني  .أسبابهابعض و

 مكوناتهاو تحديد خصائصهاو أوالبصفة عامة  اإلدارة إلىحيث تم التطرق  ،ما تعلق بها

 إدارةبين و االختالف بينها أوجهثم  أهميتهاالعامة بدءا من  اإلدارةثم  ،هم مدارسهاأو وأنواعها

للدراسة في هذا الفصل أال وهو  األساسيبعد ذلك العنصر  ،ثم المهام التي تؤديها األعمال

فيه تم التعريف و، مراحل متقدمة من عمرها إلىالعامة الجزائرية من بداية تأسيسها  اإلدارة

للجانب  األخيرأما الفصل  ،الالمركزية بقليل من التفصيلو هياكلها المركزيةو بأهم مؤسساتها

 مفهومها في الفكر الماركسيبداية ب اإلداريةء على التنمية الضو إلقاءتم فيه  دالنظري فق

مستوياتها كل هذا تمهيدا للدخول في كيفية تقسيم العالم و ثم خصائصها ،واإلسالمي الفيبريو

مشكالت التنمية في  إلىالتطرق  إلى إضافة ،ومؤشراتها للمجتمعات بحسب مستوى التنمية
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التنمية  أبعادليتم بعدها عرض  ،إسالمية باعتبار العالم العربي في معظمه دول اإلسالميالعالم 

في الجزائر تم  اإلداريةثر الواقع اللغوي على التنمية ولمعرفة أ ،متطلباتهاو وسائلهاو اإلدارية

التنمية  معوقاتلمظاهر ثم في الجزائر بداية با اإلداريةنظري حول التنمية  إطارعرض 

 شطرين نظري إلى األحيانالبحوث العلمية تحتاج في غالب  أنالمعلوم و ،في الجزائر اإلدارية

المتعلق بالدراسة الميدانية بداية بالفصل و الباب الثاني أما األولميداني تم الحديث عن و

 المستخدمة في جمع واألدوات المنهجو مجاالتهاو الدراسة فرضيات اولنا فيهحيث تن الخامس

فهو  واألخير الفصل السادس أما ،مجتمع البحث المستخرجة منالعينة و تحليل البياناتو

 عرض نتائج الدراسة األخيرفي و ،تحليل البيانات التي تم جمعها بأدوات الدراسةو عرضل

 .لدراسة ا إليهمحصلة ما توصلت و التي تعتبر ثمرةو
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 الدراسة إشكالية :أوال

تطونرهدد عوعتنظددنحعحن تدد عإلدد  راحدداعالحندد  عج هددساعربددرعال سنددسع دد عبفطرتدد ععاإلنىدد  لقددسعىدد  ع

الحندد  ععأ رلدد ععاألخنددرفدد ععىدد ور،عالنفىددن عأواالجت  رندد ععأو نهدد عءعاالقتصدد سن عىددواع هسافددأتحقندد عل

عاإلنىد  ول داعهد اع د عج داع،عالالز د عحتن ج تاالتوفنرعوعفب عنت ك ع  عتوحنسعالجهوس،عالنظ حعأى ىه 

 حدد والععاإلسار عإلدد تأىددناعالتنظن دد تعاالجت  رندد عبساندد عب ألىددر ع ددروراعبدد ل جت  عوصددوالععإلدد عأنلجدد

ع.ال حنط عب لج  ر ال الئ  عقنحعالت  و ع  عخالاعتهنئ عالظروفععإرى ء

ك د عاىدتط رتع د ع،عسوره عف عبن ءعالحضد راتوعأه نته  ن عالقسحعله ععاإلسار عأ والعشكعف ع

جوسهد عوعت زندزوعن نهد ال وا داعال ح فظد عرلد عكعأهححسعأتكىبعثق عال جت  علتج اع ن ععأ خالاع لكع

تحقند عاكبدرععإلد والعتزااعالدسواعتهدتحعبد إلسار عىد ن ع نهد ع،عتطورتوعفب إلسار عانبنتعالحض رات،ع فن

فد عتقرندرععإشدراك رغبد عفد ععاإلسار وعبن ءعجىرعال الق عبن عال واط عإل و،عتقسحعف عج ن عال ىتون ت

 ،ال كداوعألفراسه ع  عخدالاعت ثدنلهحعوصدو عحقدوقهحعاآلخرف لسول عه عالوج ع،عبن ءعالسول وعال صنر

كوند ععإلد ن تلدكعجنىدنته عبداعنت دسكع لدكععأووالعتقتصرعرالق عال واط عبسولت عف عكون عنىك عترابهد ع

ع.كاع لكعنح فظعرل وعكاع  عهوع ت ل عبه وعقن ه وع رتبطعب  ساته عوتق لنسه 

هون تندد عأفرزهدد عالواقد عاالجت دد ر عوالتددراكحعكداعسولدد عفد عهدد اعال دد لحعالكبندرعتت تدد عب بد س عإ  ع

 دد عإحددرازعالىددن س عالوطنندد عبددن عت كنهدد عالتدد رنخ عتىدد  عللحفدد ظعرلنهدد عبكدداع دد عأوتدد ع دد عقددو ،عألنهدد ع

الدسن ع،عك لوحدس عالترابند ،عنؤ ندو عبهد وع ج وععالسواعنتف عرل عهد  عال بد س عج ند عأفدراسعهد  عالدسوا

ع.األررافوعالتق لنسوعال  ساتعإل عإض ف عواللغ 

فرسعوج  ر عفد عأهحعال ب س عالت عن ت سعرلنه عكاع جت  عفه على  عح اعكاععأحساللغ ععت ثاو

لدد عرالعنقتصددرعسورعاللغدد عو،عوهدد عوىددنل عالتواصدداعبددن عج ندد عاألفددراسعفدد عال جت دد عالواحددسع جت دد ال

،عاالقتصدد سن )اىددتخسا ه عفدد عج ندد ع جدد التعالحندد  ععإلدد فقددطعبدداعتت ددسكع لددكععاألفددراسالتواصدداعبددن ع

،عالثق فندد ،عتحقندد عىددباعالتن ندد عاالجت  رندد عإلزا ندد ول دد عكدد  عرلدد عالسولدد ع،ع...(السننندد ،عاالجت  رندد 

ىد  عتدحعتنظدنحعهنئد تعت،ع قو د تعال جت د عأهدحالحف ظعرلد عوعوغنره عاإلسارن ،عالىن ىن ،عاالقتص سن 

ع.ب ختلفع ؤىى ته عال    عف عاإلسار عتت ثلتطبن عىن ىته عال نشوس ععإل 

نحسسعج ند ع بد س ع،عسىتوروعتت ت عبوحس عترابن ،عىتقل ع اتعىن س عوطنن سول ع عالنوحعالجزائرو

ول  عك نتعاللغ عه عإحسكع ب س عالهون عال شد رعإلنهد عفد عالسىدتورعونحسسعالحقو عوالواجب ت،ع،عالهون 

سرددحعهدد  عال بدد س عقبدداعوب ددسعوعىدد ءالددوط عوتؤكددسه ع قددوالتع دد عقدد  واعب روعالجزائددربعب ددسعالددسن 

التد عتىد  علتطبند ع دواسع(عاإلسار عال   د )اإلسار ععفد عال ربند عفد  عاىدت   اعاللغد عالوطنند ،عاالىتقالا
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فد عثق ف عال جت  عالجزائربععأ لكع ،ع  عنزااع وض عترسسولحسعالى ر عالبسع ن ،عإالعأن عالسىتورعأ رع

ن صددرعساسبع"تكونددتعربددرعاىددتق ئه ع دد عرددس عثق فدد تعربددرعتىلىدداعتدد رنخ عوثقدد ف ،عونشددنرعإلدد ع لددكع

  سند ع تراك د عوعجواندبع  نوند  ىد ه  تع اتعوع   رىد توعنتنجد علنشد ط:عف عقول عأ ع لدكع"رسو 

نت نددزعال جت دد عو،عوهكدد اعإلنهدد نضددنفعوعنكتبهدد عإ ،عكدداعجندداعنىددل ه عللجندداعالدد بعب ددس ،عاألجندد اربددرع

فت د ز عهد  عال كوند تعكد  ع،عوهد ع كوند تعالهوند ،ع  زنغند األوعال ربند وعاإلىدالحالجزائدربعبثالثند ع

رغدحع شد كاع،عالندوحعإل لتف رل ع  عكاع نه عب ىت رارعلتبق عوعالت رنخن عرل عال جت  عاألحساثبت  قبع

االحتكدد كعوع رحلدد عاالىددت   رعالفرنىدد عالدد بعتددركعرافددساعث نوندد ع دد عثق فتدد عل ددس عوجددوس عفدد عالددوط 

ع،ف داعاجت د ر ع حد ع عت تبرعاللغد ك ،ع(.273،عصع3002:عن صرعساسبعرسو ).عالنوحعإل ال ىت رع   ع

ند سر ع قتطفد ع د عوعتح اعفد عثن ن هد عىد  تعوخصد ئصعفرندس ع د عنورهد  لكعأ عكاعلغ ع  عاللغ تع

 دد عهندد عت ددسعظدد هر عضددن ععهدد  عاللغدد ع دد عال ظدد هرعالتدد عالع،عال تنددوعوعزحددحعاإلرثعاإلنىدد ن عالثددرب

برندد رسع).عتالحنواندد وعخصدد ئصعندد سر ع دد عالطنددوروعتختلددفعكثنددراعفدد عواق هدد عرلدد عانقددرا عنورندد ت

ع(.7،10،ص2010ع:ك ىبولى

وهد عالتد عالتد رن علكداعسولد عوعف للغ عتى هحعبقسرعكبنرعف عر لن عالتنشئ عوهد ع رتبطد عب ل قندس 

إ اعك ندتعإنىد نن عالفدرسعتتحقد ع"ع:نقواعربدسعالح ندسعندونات ك عال جت  ع  ع  رف عنفى عالج  ح عك  ع

نظدراعال  رفد عفد عالحد لن علنىدتعوع...نفى عالج  حد عف  عإنى نن عال جت  عتتحق عب  رف ،عب  رف عنفى 

ع.(22،عص2003ع:ن   تعأح سعفؤاس)ع".عوالعتأ العولكنه عىلوكعور ا

 عنحقددعالتق لندسوع ل د ساتال  داعبوعاإلسارندد وعال   د عفد عالحند  (عال ربندد )عاللغد عالوطنند عتوظندفف

 لدكعفلدحعت دسعاللغد عال ربند ععإالعأ عت رن عالجزائرعالد بعىدوس عاالىدت   رعحد اعسو ،عال نشوس عاألهساف

عإلد  لدكعأ عت رضده ع،عال   د عاإلسار رلد ع ىدتوكععأوعاألفدراسه عىنس عال  لند عاالتصد لن عىدواءعبدن ع

نتجعرن ع ظ هرعجسندس علالىدت   اععخ ص عاللغ ،ع حوع ب س عالهون وعط اعاالىت   رعال بع  عأهساف 

أفدرزعوالد بعبدسور عالىدت   رعغندرعال ب شدرعاعإلد ب دسعالتحدواع د عاالىدت   رعال ب شدرعاللغوب،عخ ص ع

بند ع حسثد عبد الكعلتج ورعاللغد عالفرنىدن عاللغد عال ر،عت   رعلحعنتحعاكتش فه عإالعالحق نورن تعجسنس علالى

ع.عازسواجن علغون 

وجدوسعو،ع  عبدن عردس عبق ند عأخدركائرع  عال خلف تعاالىت   رن عوت تبرعاللغ عالفرنىن عف عالجز

ج ند عشدرائاعال جت د ععوال قصدوس ع د عطدرفعأنواره ه  عاللغ عف عاإلسار عال    عالجزائرن عب ختلفع

ت رندبععإلد فد عظداعغند بع د عنىد  ع،عالبلسن تعوحت عال ساراعوالشدوارع،عال ىتشفن ت،عك لج    ت

وبدن ع،عزن س عاتى ععالهو عساخاعأفراسعال جت  عبن ع  عندتق عهد  عاللغد عو د عالعنتقنهد عإل ال لوحعإض ف ع

،عالتد عتىدبقه عاألطدوارالج    تعب س  عتلقدواعت لن د عرربند عفد عوعاإلسار به  عاللغ عف ععاألفراسساحعطاص
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عأو د عشدرهحعأبحجد ع د عت لدحعلغد عقدوحععاللغد عالفرنىدن عانتش رع  عنؤنساتج هن ع نه  عظهورععإل أسكع

 عاللغد عال ربند عأ واكبد عالركدبعالحضد ربعووعألنه عاللغ عالوحنس عالت عت ك عالسول ع د عتحقند عالتن ند 

لغد عسخنلد عرلد ع جت د ع د عفد ععوبن ع   ر عألىب بعرسنس ع نه عارتب رعوجدوس،عغنرعق سر عرل ع لك

وتشدجن  ع،عال جت د عرلنهد ىخطعأفراسععإل وعال ى اعب ب س عه  عاألخنر عإل  ختلفعال ؤىى تعنؤسبع

افتخدد راعبدد عوىددبنالعللقضدد ءعرلدد عاللغدد عاألحعو  ددو ع دد ع  وقدد تعالتن ندد عوعغنددرع ب شددرعلالىددت   ر

ع.عخ ص عاإلسارن وعاالجت  رن 

ج نبعاللغ عال ربن عف عالوثد ئ عاإلسارند عالجزائرند ع ظهدرع د ععإل ون تبرعظهورعاللغ عالفرنىن ع

قد عالعسراىد عنقسند عتحلنلند ع   عإلد بح جد عبداععاالهت د حنثندرع ظ هرعاىتخساحعاللغ عاألجنبند عوهدوعأ درع

ك د عندركععت برعرد عالتب ند عألنه باعنت ساه ،عوعاألوىطعللسراى تعال ل ن عأتتوقفعرنسعال ىتوكعاألسن ع

 ددرعالدد بعأثدد رعب دد عال شدد كاعفدد عال سنددسع دد علنظددرعردد عالجوانددبعاألخددركعوهددوعاألبغدد عاعالددب  

اإلساراتعالجزائرندد ع ندد ع دد عت ددتع ن قشددت ع دد عقبدداع ختصددن عحنددثعانتقددسواعطددر عالتوجندد عع ىددتون ت

بىددببع"(عخ صدد "الث نوندد عوالج   ندد ع)ال ل ندد عفدد عال ىددتون تعالسراىددن عوحدد رواع دد عتراجدد عالشدد بع

ارت دد سعالفرنىددن عكلغدد عت لددنحعوارتبروهدد عىددببعاإلخفدد  عفدد عالج   دد عواحددتجع دد عجهدد عأخددركعطلبدد ع

فد عحدن عاىدتغربعالدب  ع د عهد اعج   نو عرل عالتسرناعب ل ربن عوط لبواعب لسراى عب للغ عالفرنىدن ع

ال ندد هجعالسراىددن ععأ  طروحدد ع لددكععغنددرعاإلشددك لن  عأبعوارتبددرو ع وضددوععتجدد وز عالددز  عوال طلدد

 عالفرنىدددن عهددد علغددد عأفددد عالت لدددنحعهددد عال ربنددد عوعاألى ىدددن  عاللغددد عألوالنددد تعو وحددس عربدددرعك  ددداعا

بكدرعبد ععأبدو"الت لدنحعوعنضنفعوزنرعالتربن عأخركف عحن عو  عجه ع،ع(جرنس عالشرو عالنو  )أجنبن 

عإفرنقند وعال سرى عالجزائرن عتحتاعالصسار عرربند عأ   عجهت ع"عح سأب ب ع"نحاع ك ن ععأ قباع"ععبوزنس

التربدوبعألند عاخفد عفد عفدر عاللغد عالفرنىدن علغد ععاإلصالحوراءع زارحعفشاععالفرانكفون  عالتن رعأو

ال سندسعفشداعب دسعوعوب سع رورعخ ىن عىن عرل عاىتقالاعالجزائدر  عه  عال الحظ تعوغنره عع.الت لنح

و د عال شد كاعال طروحد عرلد ع  ع ح والتعالت رنبعالت عررفه عال جت د عالجزائدربعب دسعاالىدتقالاع

حقنقدد عرل ندد ععإلدد الرغبدد عفدد عالتوصدداععإطدد رواللغددوبعفدد عالددوط عالجزائددربعوفدد ععاإلساربال ىددتوكع

عأواالتجد هن عنت ئجعتؤكسعحقنق عاحدسععإل ق ئ  عرل عسراى عرل ن ع نظ  عوواق ن عر العللوصواععر لن 

فد ععاإلسارند ال   د عوأثدر عرلد عالتن ند ععاإلسار فد عع(ال ربند عوالفرنىدن ) وقفعجسنسعالىدتخساحعاللغتدن 

كدد  ععإ ا دد عوعالتن ندد عأقطدد رك نددتعاللغدد عال ربندد عغنددرع ؤهلدد علقندد س ععإ االتىدد ؤاعحددواع دد عالجزائددرعنددتحع

لكونهدد ععأح،عاجت  رندد وع تقددسحعرل ندد انت  ئهدد عل دد لحعغنددرعوع حسوسندد عالقددسراتوعالىددببعراجدد علضدد ف

لكدو عفتدر عاالنتقد اع د عالفرنىدن علل ربند عغندرععأح،عغنرع رغوبعفنه علدسكعصد ن  عالقدراروع رفوض 

راجد علقن رد ع تخد بعالقدرارعبكدو ععأخدركعأحن ن ت  نشعوعأحن ن تواجسعاللغتن عف عصراعععأ عأح،عك فن 

و عالسولد عخ صد ع د عؤرس عاللغد عال ربند علتىدننرعشد ع ى اللغ عالفرنىن عغنن  عحربعنجبعاىتغالله عف
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عأ أوعغنرهد ع د عالحلدواعالالز د عنجدبعالساخلند عفد عال جد التعالحى ىد عوعت ل عب ل    التعالخ رجن 

عواقد عإلد الوقدوفعرلد عحداع قند عنوصدلن عوعول  رفد عحقنقد ع لدك،عنكو عهن كعر اع نظحعنى  علد لك

عع:طرحعالتى ؤاعالرئنى عالت ل تحعع تف عرلنه ىلنحعوسول ع تقس  عب ق نناع

ع؟اإلسارن رل عالتن ن عع عاإلسار عال    عالجزائرن فعغ لالعكنفعتؤثر

عع:ك لت ل عالتى ؤاعالرئنى عىؤالن عفررنن ننسر عض  ع

 ؟عال    عالجزائرن عاإلسار ف عع  عهوعواق عاللغ  (2

ععف عالجزائر؟عاإلسارن   عتأثنرعه اعالواق عاللغوبعرل عالتن ن ع (3

 أهدافهاو أهمية الدراسة :ثانيا

   لجد عوع د عنتد ئجعرل ند عقد سر عرلد عتوضدناعإلند تك  عأه ن عأبعسراى عرل ند عفن د عتتوصداع

االجت  رند عالعتقداعأه ند عوعاإلسارند ب ب س عالهون عوالتن ن ععو   لج ع شكل ع ت لق ،عال شكل عال سروى 

ال ىدت  رعفد عوطنند علغد ععأوأجنبند عر عأبع وضوعع ت ل عب لوط عككاعف  رف عإ عك  عاىتخساحعلغد ع

ال وا اعال ت لق عب عوتوضنحه عنج اع بد س عالهوند عوعكنفنت وعتحسنسع خ طر عوفوائس وعإنج ب عأحعىلب 

جلند عوعتكو عر لن عالتن ن عاإلسارند عواضدح و ن ع،عالوطنن عكننون عالعن ك عزرزرته عأوعالخوفعرلنه 

ع.أب سعالحسوسعإل ق سر عرل عالترق عب لوط ع

ر لند عنىد  عالب حدثعبكداعوعالعتخلوعأبعسراىد عق ئ د عرلد عأىداعرل ند ع د عأهدسافعرل ند ك  ع

عع:السراى ع ج ور ع  عاألهسافعأه ه له  عوعجهس عللوصواعإلنه 

توىددن عوعترقندد عاللغدد عال ربندد عالتدد عهدد ع بددسأع دد ع بدد س عالهوندد عالوطنندد عإلدد نهددسفعأوالعع (2

 .رل عفرنى عاإلسار عالوطنن عالق ئحعحلسح عالزروعاىت   له 

 فهو دد علددسكعوعتحىددن عاألساءعفدد عاإلسار عال   دد ع دد عخددالاعإنجدد سعوىددنل عللتواصدداع ت حدد  (3

 . رعاالتص اعأهحعرنصرعف عاإلسار ج ن عأفراسعال جت  عب رتب

إت ح عفرص علج ن عشرائاعال جت  عللتواصاع د ع ج دوععاإلساراتعال   د عالتد ععإل نهسفع (2

 .عصاعخ ص عاللغ عال ىتخس  نتوجهو عإلنه عسو ع  نق تعتت ل عبأسا عالتوا

 .ع  وق ته علتف سنه وعلل  اعبه عاإلسارن روا اعالتن ن ععأهحالبحثعر ع (4

هدد اععج نددبع دد عجوانددبعإلدد التطددر عإثدد ر ع واضددن عق بلدد عللسراىدد ع ىددتقبالع دد عخددالاع (5

 .عال وضوع
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اكتىدد بعخبددر عرل ندد عور لندد عفدد ع جدد اععإلدد ك دد عنهددسفعالب حددثع دد عخددالاعهدد  عالسراىدد ع (6

عال ىد ه  ع د عجهد عأخدركعفد عترقند عهد اعالدوط وعال ندسان وعالبحثعال ل د عرلد عال ىدتونن عالنظدرب

 .تن نت ع  عخالاع   لج عأهحع ش كل و

ال ل ند عللبحدثععاألىدا د عخدالاعتوظندفععإلنهد التد عنىد  عالب حدثعوعت تبرعه  عأهدسافعالبحدث

 .عال نسان وعال ل  عرل عال ىتونن عالنظرب

 أسباب اختيار الموضوع :ثالثا

،عت ددسعالظددروفعالتدد عت ددرعبهدد عالجزائددرع دد عأهددحعال واضددن عالتدد عتثنددرعانتبدد  عال سنددسع دد عالبدد حثن 

ك دد عت تبددرعهدد  عالظددروفع صددسراعع ددؤخرا،خ صدد عب ددسعالظددروفعالتدد عت رضددتعلهدد عالددسواعال ربندد ع

تن ن عه اعالوط عخ ص عفن  عنت ل عب لج نبعاالجت د ر عواالقتصد سبععإل للسراى تعال ل ن عالت عتى  ع

وىدد ن ع ندد عفدد عتطددونرعال جدد اع،عفدد عتن ندد عوتطددونرعال جت  دد تعال جدد التعأهددحب رتبدد رهحععواإلسارب

غنددر عوعحرصدد ،عال وضددوععللنقددسعوالتحلندداعتددحعاختندد رعهدد اعاإلساربوعاالجت دد ر ،عاالقتصدد سب،عال ل دد 

ند كره عب لتفصدناععأ رل عه اعالوط عكاعه اعج لن عنخت رعه اعال وضوععوهند كعأىدب بعأخدركعن كد ع

عع:ك  عنل 

اإلسار عال   دد ع دد عخددالاعأسا عالتواصدداعال ىددت  ل عبننه دد عوعتددسهورعال القدد عبددن عال ددواط ع (2

 كتوب عخ ص عفن د عنت لد عب ل ؤىىد تعال   د عالتد عتىدتقباعج ند عأوعجداعىواءعأك نتعلغ ع ى ور عأحع

 .عال ...ال ىتشفن توعشرائاعال جت  عك لج    ت

عالرغبدد عفدد عإثددراءعال كتبدد عال ل ندد عب ثدداعهدد  عال واضددن عال ت لقدد عب بدد س عالهوندد عالوطنندد  (3

 .عاالجت  رن عف عآ عواحسوعالتن ن عاإلسارن و

 .ع   لج ع ثاعه  عال واضن ح عرل عرغب عالب حثعال ل (2

عإلد ورغحعالصد وب تعالتد عقدسعنت در علهد عالب حدثعوت در علهد عإالعأند عنجدسعنفىد عأكثدرع دنالع

 .ع   لج عه اعال وضوع

 المفاهيم األساسية للدراسة: رابعا

ك د عاند علنىدتعع عال لدوحعاالجت  رند فنحعخطو ع ه  عألبعبحثعرل  عخ ص عن تبرعتحسنسعال ف ه

عاالجت ددد ر عواضدددح عللج نددد عبدددنفاعالسرجددد عبددداعتختلدددفعبددد ختالفعالراصدددسن علهددد ع فدددرساتعالواقددد 

ال ت  نشددن ع  هدد علدد اعنصددباع دد عالضددروربعرلدد عالب حددثعاالجت دد ر عأ عنوضدداعوعال ختصددن عفنهدد و

ك ددد عنشدددكاعاإلطددد رع،عأبعنجدددبعأ عتح ددداعخصوصددن عالسراىددد عال دددراسعالبحدددثعفنهدد ،ع فدد هنحعسراىدددت 
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عى راتعالبحثعرل عارتبد رعأ عتحسندسعال فد هنحعنىد هحعفد عبلدور عال  د ن ال ف هن  عالخلفن عالت عتحسسع 

 :عال    عك  عنل عاإلسار وعالسالالتعالت عتنطوبعرلنه عكاع  عاالزسواجن عاللغون و

  :تعريف اللغة (1

 بدرعبهد عكداعقدوحعن ععأصدوات عحسه عف نه ع  عأ"عع:ه (عهـع293)وق اعاب عجن ع،عه عف اعاجت  ر 

فد ع ختلدفعال صدورعوهد ععخدرآعإل   عفرسععاإلحى اوعال لحوعفه عوىنل عنقاعالفكر"ععأغراضهحر ع

ظدد هر ع دد عظددواهر عالخ ضدد  عل دد عتخضدد علدد عهدد  عالظددواهرع دد عوعاإلنىدد ن نظدد حع دد عنظددحعال جت دد ع

 عأنه عشددأوهدد عظد هر عغنددرع  سندد عشدد،عال ددوتوعالحندد  وعاالنحطد طرقدد عوالوعالج ددوسوعروا داعالتطددور

ع.(339صع،3020:عفضناعسلنو) .ال  ساتوعال رف

لكندد علددحعوعر لندد عاجت  رندد عه سفدد ع نظ دد عأنهدد وعأصددواتهدد اعالت رنددفعنركددزعرلدد عاللغدد عبأنهدد ععأ إالع

ع.عتبرزعال  ن عالحقنق عللغ عأ غنره ع  عال  نزاتعالت عن كنه ععإل نتطر ع

،عاللىد  وف عالوقتع اتد عنتد  عاجت د ر عل لكد ع،عجزءعجوهربع  عاللى  "عىوىنر"وه عرنسع

ب إلضد ف ع،عاألفدراستواض  تع لح عوالز  عنتبن ه عالجىحعاالجت  ر علتىهناع   رىد عهد  عال لكد عرندسع

رابداع) . الثب تعو د عثدحعفهد ع  ضدون عىدلطونوعه اعفه عنظ حعو ؤىى عاجت  رن عحركته عالتكرارعإل 

ع.(72،عص3006ع:بوحوش

اللغد عنظد حع د عالوحدساتع،عوالت عتسخاعف عصن ر عالنصدوصعاألولن ه عال  س ع"و  عت رنف ته ع

ع:ىد  سعل لد ) ".عسالل وعتتق باعفن  عبننه عتق بالعتحصاعب عف ئس وعتتساخاعب ضه عبب  عرل عشكاعرجنب

ع(.00صع،ع جل عال خبر

خ رجن عتتحدركعوعتنتظحعف عرالق تعساخلن ،عفروعوعوأصوا،عأىاوعنظ حع حكحعل عقوارس"ه ع

،عاألنظ دد عأونتشددكاعالنظدد حعاللغددوبع دد ع ج وردد ع دد عال ىددتون تع،عوالنظدد حعاللغددوبعال دد حعإطدد رساخدداع

ثددحع،عالنظدد حعالددسالل ،عوالنظدد حعالبالغدد ،عوالنظدد حعالنحددوب،عوالنظدد حعالصددرف وعتت ثدداعب لنظدد حعالصددوت 

ج ن د عوهد ع،عج ن ه عت  اعرل عتشكناعالنظ حعاللغوبعال  حعاألنظ  عأوه  عال ىتون تع،عالنظ حعالكت ب 

 ىدتوكععبأ عانفكد كع فد،ع  ت س عرلد عب ضده وعتتساخاعف عرالق تع حك  ع ؤثر عف عب ضه وعتترابط

وعنخرجهد ع د ع ك نتهد ع،عبهد عأننطدتونخداعب لوظنفد عاالجت  رند عالتد ع،عنظ حع نه عنفقدسعاللغد عقن تهد عأو

 درنحع)ع."ءهللاعللبشدرن عج  د كأفضاعهبد عوهبهد ع،عونىلبه عربقرنته ،عطرنق عللتفكنروعالى  ن عكأسا عللفكر

ع(.22،عصع2999:ع صطف عرو عبن عسن ب،عجبرعفرنح ت

تصد سعفد عالصدراععوالعتفند عإالععاإلنىد نن عاألردرافاصدلبعوعالظدواهرعاالجت  رند عأقدوكوه ع

ال وا دداعوعاىتىددال هحعللغددزووعو هدد بعشددوكتهحعب ددسعخضددورهح،عاضدد حالاع جددت  هحوعأهلهدد بفندد ءع

ع.(339،عصع3020:عفضناعسلنو)ع.الق ضن 
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،عت د بنرعالوجد وعك إلن د ءاتغنرعاللفظند عالكت بن عوالرى ئاعوعتشت اعاللغ عرل عالكالحعال نطو و

ولندسع)وظنفتهد عتت ثداعفد عوعتدأت عب  هند عاللغد عأى ىدن نت رفعرل عردس عحقد ئ ععأ   عه اعكل عنىتطن ع

ع(:.39،عصع3022ع:رفن عال ن صر 

 .عإراسن عإنى نن عأصواتاللغ ع -عأ

 .عالت بنروعاللغ عاالجت  رن عه عاالتص اعوظنف  -عب

 .عاللغ عنظ حعر زب -عت

 .عسالل وعنحوبوعاللغ عنظ حعصوت عوصرف  -عث

ع.عاإلنى  اللغ عقسر عفطرن عر   عف عبن ع -ع 

دددو ع﴿:ع خلوقددد تعهللاعإحدددسكاللغددد عهددد ع دددخ عع  ع ت دددن عآع  ع   دددا عع  عل  عوعات ع و ع  على  عر عاأل  دددو ع،ع   عت عاخ  دددل عأ ععف عال  عح عك عت عن عى 

ععك عل ع ع  عف عع  عإ ع،عح عك عان عو عل عأ عو ع ع.[33اآلن عع:الروح]ع﴾ن  ع  ع ل ع  عل عل عع ت عن عآل 

عأرضدد ؤ وعاإلنىدد  فنددوا عاللغدد عهدد عصددوتع،عوهدد عت بنددرع ددسهشعردد عقددسر عهللاعالتدد عالعتتندد ه 

فهدد عتنددتجعرددسساع  نندد ع دد ع،عالنطدد ع حددسوس عأرضدد ءوإ ك ندد تع،عالصددوتع ىدد حت ع حددسوس ،عوالنطقندد 

الن شددئ عردد ع،عال حددسوس عاألصددوات عهدد  ع فددع،و دد ع لددك...الهج ئندد ن بددرعرندد عبدد لحروفع،عواتاألصدد

هد اععأنتجدتهد عالتد ع...واألندفعالشدفتن ،عاللىد  ،عالحل ،عالنط عال  سوس عال ت ثل عف عالحنجر عأرض ء

نكددو عاهتددساءععأ شدد ءعهللاع...الفعلغدد ع وجددوس آت بددرعرندد عثالثدد ععالوجددوسعاللغددوبعاله ئدداعال تنددوععالدد ب

و د عىدوا ععاإلنىد  فنصدالعبدن عهد اعو،ع  عحضد راتعاألر كاع  عش سعرل ععإل طلق ع نعإلنه عاإلنى  

ع(.30صعع،3009:عرل عاح سع سكور).ع  عالك ئن ت

جد   ععإجرائد ج نبن عل  ن عاللغ علد لكعوجدبعتحسندسعت رندفععأوكاعه  عالت رنف تعتبرزعج نبع

ه عرلحعنتجىسعف عف داع"ع:ك  عنل ن ك عتحسنسعت رنفعللغ عل  ن عاللغ عنن ىبع وضوععالسراى عل لكع

عأورىددو  تععأوحركدد تع)فدد عشددكاععأحن ندد وعاألحندد  فدد عغ لددبععأصددواتعرلدد عشددكاعاجت دد ر عتصددسر

ع". تف عرلن ن برعكاعقوحعر عح ج تهحعبنظ حع حكحعع(ت  بنر

اختالفعالت رنف تعل صطلاع  ن عنساعرل ع سكعاالهت  حعبد ع د عقبداعالبد حثن عورلد ع دسكععإ 

عأ التقددسحعواالحتكدد رعال ل دد عوهددوع دد عنددرا عفدد عت رنفدد تعاللغدد عال ت ددسس عإالعوعب لنىددب علل جت دد عأه نتدد 

 د عج ندبعللغد ععأكثدرنبدن ععاألخندرالت رندفععأ د تن ولتعاللغ ع  عجوانبع  نند عفقدطععاألول الت رنف تع

ع.عاللغ عأه ن رل ععإض ف اللغ ععإنش ءال تسخل عف عر لن ععاإلنى نن عاألرض ءوعالوظ ئفوعوهوعال صسر

ع

ع



 موضوع الدراسة:                                                                       الفصل األول
 

11 
 

  :االزدواجية اللغوية (2

للكددالحع دد عنفدداعاللغدد ععقر عنىددبن عنتواجددسعفنهدد ع ىددتونن اللغوندد عح لدد علىدد نن ع ىددتعزسواجندد اال

وهدد ا عال ىددتون  عنىددتخس   ع(عالفرنىددن وعك ل ربندد ) دد علغتددن ع ختلفتددن ععأو(عالفصددح وعك ل   ندد )

رندسعال ج ورد عاللغوند ععخدراآلبطرنق ع تك  ل عواحسه  عل ع وقد عاجت د ر عثقد ف ع ر دو عنىدبن عرلد ع

 عهند كع ج ورد ع د عال ىدتون تعاللغوند عفد عاللغد عأب د عالبد حثن ع هبدواعالقدواعبد،عبه  عاللغ الن طق ع

ع (/Ar.wikipedia.org /wiki)ع.لغون لناعفقطع ىتونن عوه اع  عى و عب لت سسن عالوعال ربن 

ت تبرعازسواجند عاللغد عكح لد ع ىدتقر عنىدبن ع"ع  عنل ع"عفنروق  "عت ن عاالزسواجن عاللغون علسكعو

و د عردس ع،عالتد عتتكدو عاحت  لند ع د عن دطعواحدس)للغد ععاألولد اللهجد تععإلد حنثعنوجسعفنه عب إلض ف ع

ت قنساع  عالن حند ععأكثرونتبسكع)و قن عرل ع ىتوكعرفن ع،عتنوعع تط ب عشسنسعالتب ن ،ع( ن طقن عأن  ط

حقبد ععإلد ح لتهد عإال ختلفد عالتد عن كد عوعال سندس عاألسبند ن عنح اع سوند ع د عالنصدوصعأك  ع،ع(النحون 

ونىدت  اعفد ع،عى ىد أتىبعه اعالتندوععفد عال سرىد عبشدكاعنكو،عج  ر علغون عإل وعأز نن ع نصر  ع

بعقطد ععساخداعالج  رد عأند عالعنىدتخسحعفد عأغندرع،عالشفوبعوأتواصاعالكت ب عاغلبعالح التعالشكلن علل

ع(.40،عصع2995:ع رنبعربسعالوه بعتزوت،عش رأبن رع)ع".عكأسا علل ح سث عال  سن 

 د ععكثدرأوعأبت د نشعلغتدن عوعوقسعاىت  اعه اعال صطلاعفد عالبساند عكد عندساعرلد ع جت د عنقدرعبوجدوس

ع.(49،عصع2995:عت رنبعربسعالوه بعتزو،عأش ربن رع).عالج  ر عأرض ءاجاعت  ن عح ج تعالتواصاعبن ع

ع.(397ص،عبعا:عص لاعبل نس).ل الحق عال صرعأجنبن ت ن عاالزسواجن عاللغون علسكعالب  عارت  سعلغ ع

ع.عسق عأكثرالبحثعلكن علناععإلن وعنصبعوهوعت رنفعن كاعنور ع  

عتبندد علغتددن عواحددس عوطنندد "علالزسواجندد عاللغوندد عك دد عنلدد عإجرائدد ت رنددفععإرطدد ءن كدد ععإ  

عرقددواوعفدد عنفددواعاألولدد صدد حب عال ك ندد ع(عوثق فتهدد )عاألجنبندد تكددو عاللغدد ععأ عأوعأجنبندد عاألخددركو

ع". ؤىى تعال جت   تعالن  ن وعىلوكن تع واطن و

  :اإلدارة العامةو اإلدارةمفهوم  (3

  :مفهوم اإلدارة -أ

ب رتبد ر عال جد اعالواىد عل   رىدد ع،عبند عت رندفعالتنظددنحعت رنددفعاإلسار عنجدسرعإلد قبداعالتطدر ع

التد عندتحعبهد عتوزند عنشد طعال ؤىىد ع،عربد ر عرد عتحسندسعوتوزند علل ىدؤولن "اإلسار عل لكعف لتنظنحعهوع

األفدراسعبند ءعثدحعتحسندسعال القد عبدن عهدؤالءع،عىدواءعكد نواع نفد ن عأوع شدرفن ،عرل عاألفراسعال   لن عبه 

الىن ى تعال ختلف عله علتحقند عهد  عوعونبسأعالتنظنحعر س عبتحسنسعأهسافعال ؤىى "عل عه  عال ىؤولن تر
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ر ددرع).عالتدد عتكددو عأىدد اعنشدد ط تعال ؤىىدد عو دد عن نندد عب لىن ىدد تعهددوع ج وردد عال بدد س ،عاألهددساف

ع.(24ص،ع3006ع:صخرب

،عال  رفد عالتقنند وعالكفد ء ،عالىدرر عفد عالتنفند وعوللتنظنحعرس عخصد ئصعأه هد عالسقد عفد عال  دا

االنتظد حعفد عال  داعوإتبد ععالىدلحعالتصد رسبعفد عوعاىدت   اعالىدلط عالتقسنرند ،عاالىت رارن عفد عال  دا

ع.(25صعبعا،ع:ر  رعبوحوش)ع.ورباعالوقتعوتخفن عنىب عالتك لنفالىلط ع

قندد س عللجهددوسعالبشددرن عوعر لندد عتوجندد "فن دد عنخددصعاإلسار عفددن ك عالقددواعأ عاإلسار عهدد عأ دد ع

التنفنددد بعللسولددد عب  نددد  ععالرق بددد عفددد عالجهددد زوعاتخددد  عالقدددراراتوعالتنىدددن وعالتخطدددنطعإلددد ب إلضددد ف ع

ع.(25صع،3000ع:هن ءعح فظعبسوب)".الواى 

ال  لن تعالت عتتضد نه عاإلسار عال ل ند علد لكعنجدسعأ عوعاألىاوعت تبرعه  عالوظ ئفعه عالرك ئز

ند عأال بد س عالتد عتوجد عال   رىد عإالعه اعالت رنفعنؤكسعرل عأ عاإلسار عرلحعنىتنسعرل ع ج ورد ع د ع

ند عوىدنل عأالتركندزعرلد عوعأه ند عالجدسوكع د عوراءعاىدتخساحعرلدحعاإلسار عإلد ن كنن عأ عنجسع  عننظرع

ال  رفد عالسقنقد عل د عترندسع د عالند اعأ ع"ع عنراه عفرندسرنكعتد نلورعبأنهد ولناعهسفعون ك عت رنفه عك 

ع.(27،عص3006:عى نرعالشوبك ) ".ب  لهحعبأحى عطرنق عواقاعتكلف عثحعالتأكسع  عأنهحعنقو و ،عن  لو 

ع.عأ عاإلسار عرلحعوهوعت رنفعوظنف عوهوعت رنفعنؤكسعرل 

ه عال نصرعال ىئواعر عتحقن عاألهسافعوالنت ئجعالت عتىد  علبلوغهد عج ند عال نظ د تعفد ععأب

إ  عه عر اع قصوسعنحوكعتحقن عأهدسافع،عال .....ال سارا،عال ص ن ،عال جت  عك نظ  عخس  عالبنئ 

ع.(22صع،3007ع:رل عالشرنفعوآخرو ).  نن ع  عخالاعاالىتخساحعاأل ثاعلإل ك نن تعال ت ح 

انجدد زعاألهددسافعالتنظن ندد ع دد عخددالاعاألفددراسعو ددوارسع"وت ندد عاإلسار ع دد عال نظددورعالتنظن دد ع

،عالتنظددنح،عالتخطددنطع:القندد حعب لوظدد ئفعاإلسارندد عالخ ىدد انجدد زعاألهددسافع دد عخددالاع"أوعهدد ع"أخددركع

ع.(27صع،3006ع:ى نرعالشوبك )ع".الرق ب وعالتوجن ،عالتوظنف

ال ددوارسعوعتحقندد عأهددسافعالتنظددنحع دد عخددالعاعاألفددراسر لندد ع"عفنددركعأنهدد (عcerto)أ دد عىددنرتوع

ع".األخركعله اعالتنظنح

التنظدنحعوالقند س عوالرق بد عرلد عجهدوسعكداعوعر لند عالتخطدنط"فنقدواعهد عع(stoner)ىدتونرععأ  

ع.(60،عص3006:عزنسع ننرعربوب)ع".األهسافعالتنظن ن عاألفراسعوك لكعاىتخساحعال وارسعاألخركعلتحقن 

 ج وردد ع دد عاألنشددط عال ت نددز عال وجهدد عنحددوكعاالىددتخساحعالكددفءع"ععت رنددفعاإلسار عبأنهدد عون كدد 

وهد اعال فهدوحعالشد  اعن ند ع."هسفع  عأوع ج ور ع د عاألهدسافع الكعلغر عتحقن وعوالف  اعلل وارس

عع:أ 
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  وهد  عاألنشدط عن كد عتصدننفه ع،عال  اعاإلساربعنتض  ع ج ور ع د عاألنشدط عال ت ندز

 .ع(رق ب ،عتوجن ،عتنظنح،عتخطنط)أرب  عوه ععإل 

 عالف د اعلل دوارسعالتد عتت   داع  هد عال نظ د وعال  داعاإلساربعنتضد  عاالىدتخساحعالكدفء

 .ع  لو  تن ،ع  لن ،ع  سن ،عه ع وارسعبشرن و

 عأوع ج ور عأهساف،عال  اعاإلساربعهوعر اعه سفعنى  علتحقن عهسفع حسس. 

  اإلسار علنىتعتنفن اعلألر  اعباعأ عاألر  اعتنف عبواىط عاآلخرن عأ. 

ع.(20صع،3006:عالشوبك ى نرع)

  :اإلدارة العامة  -ب

ج ند عال  لند تعأوعالنشد ط تعالحكو ند ع"ع(public administration)نقصسعب إلسار عال   د ع

ل وضدوععاألكثدرعشد والعفهد ع وضدوعع تخصدصع د عا،عتنفند عالىن ىد عال   د عللسولد عإلد الت عتهسفع

ع(http://nahar.fourum.2007.com/t1384.topic(ع".وهوعاإلسار 

عتنظددنحوعج ندد عال  لندد تعالتدد عتىددتهسفعتنفندد عالىن ىدد عال   دد عللسولدد عربددرعاىددتخساح"ونقصددسعبهدد ع

ع".ال  سن وعإسار عالط ق تعالبشرن و

الحسنثدد ععاإلساراتقبدداعالتنفندد عوهدوع دد عتتطلبدد عع   رىدد عالتخطدنطعإرددال عإلد ت رنددفعنفتقددسععوهدو

ع.أكثرال    عتتطلبعسق ععاإلسار عأ ال ل ن عفن ع لكععإبرازعإل و

تقددسنحعالخس دد عال   د علتىددننرعالحندد  عالنو ندد علل ددواطنن عفدد ع ختلددفععإلدد هد عنشدد طعردد حعنهددسفع"

وهددوعكدد لكعت رنددفعجزئدد عنركددزعرلدد ع"عالبنئندد وعالتربوندد وعالثق فندد وعاأل نندد وعال جدد التعاالقتصدد سن 

ع.عاإلسارن الجوانبعال نسانن عف عال  لن ع

ن كد عالقددواعأ عاإلسار عال   د عرلددحعوفد عأبعتقددوحعرلد عفدد عاىدتخساحعال لددحعبحندثعنددؤت عالتطبندد ع

 ب س عندتحعوع  عقوارسعف ل لحعنرى علرجاعاإلسار ع  عننبغ عأ عنلتزحعب ،عأحى عالنت ئجعف ع وقفع  ن 

ند عوىدباعالف عنتناعل عتطبن عتلكعالقوارسعبأكبرعقسرع د عالف رلوعالتجرب وعاكتش فه عر عطرن عال ش هس 

ع.(64صع،2992ع:إبراهنحعربسعال زنزعشنح )ع".عتحقن عاألهسافعال نشوس 

لسولد عربدرعج ن عالهنئ تعوال ؤىى تعالحكو ن عالت عتىتهسفعتنفن عالىن ى عال    عل"ونقصسعبه ع

ع".ال  سن وعإسار عالط ق تعالبشرن وعتنظنحوعاىتخساح

  :اإلداريةالتنمية و مفهوم التنمية (4

سفد عر لند ععأ ال دواطنن عكداعفد ع وق د عك د عوعصدن ععالقدرار،عالتن ن ع ىؤولن عال جت  عكل عإ 

ر لندد ععأ الوطنندد ع لددكعوعالجهددوسعال حلندد وعالتن ندد عفدد ع جت   تندد عال ربندد عنتطلددبعتف ندداعكدداعالط قدد ت

http://nahar.fourum.2007.com/t1384.topic
http://nahar.fourum.2007.com/t1384.topic
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ون كد ع،عالتقندنحوعالتنفند وعهد عال شد رك وعب دسعوأثند ءعالتن ند وعالتن ن عر لن عطونل عتتطلبعر لن تعقبا

عع:ك  عنل عاإلسارن التن ن عوعالت رنف تعللتن ن عأهحرر ع

  :التنمية - أ

كثدرعونىدتخسحعوعتدراكحعأبن  عالزرععن واعوعنق اعن  عال  ا،عاالزسن سعالتسرنج عأب"عالن  "  ن ه ع

حىد ععإبدراهنح).عغنرهد وعاالجت  رند وعاصطالحعالتن ن عرد س عب  ند عالزند س عفد عال ىدتون تعاالقتصد سن 

 (.32،عصع3006ع:ال ىنا

ن داعالهن كداععاألب د سر لند عتحدواعتد رنخ ع ت دسسع:ع"التن ند عهد عأ عاإل  حنركع ح سع ح وسعو

لنىتع جرسعاىتج ب علرغب تعقدوكعوع سفور عبقوكعساخلن الثق فن عوعالىن ىن عواالجت  رن وعاالقتص سن 

ندركعفنهد عوع ؤىى تعىن ىن عتحظ عب لقبواعال  حعوتى اعب ىت رارعالتن ن عإط روتجركعف ع،عخ رجن 

ع:األىد س ح سع صطف ع)ع".ق ف عالوطنن للثعاألى ىن تواصالع  عالقنحعوعتجسنساوعحن ء عإال جت  ععأفراس  ظحع

ع.(36،عصع3000

ك فهوحعت سستعنىب عوجه تعالنظرعالت عحدسسه عالبد حثو عطبقد عل د عت لند عرلدنهحعطبن د ععالتن ن و

فكاع نهحعنض عتصوراعل فهوحعالتن ن عطبق علل   ننرعالتخصصن عف ل عىبناعال ثد اعندركع،عتخصص تهح

ع:عاآلت التن ن عتتن واع  عوجه عنظرعتخصص تهحععأ ال تخصصو ع

 عال ىددتوكعالت لن دد وعهدد عارتفدد ععال ىددتوكعالتربددوبعالتن ندد عأ ال هت ددو عب لتربندد عنددرو ع

 .ال   رى وعال  رف وعارتف ععال ه ر عف عال ىتوكعالت لن  ع  عن حن عاالىت ساسو

 ارتفدد ععوعنركددزعال هت ددو عب لتن ندد عفدد عالج نددبعاالقتصدد سبعب رتفدد عع ىددتوكعسخدداعالفددرس

وجن عللىنطر عرلد ع دوارسعالتكنولعاألى لنبالسول ع  عاىتخساحعوعاإلنى   لكع  عخالاعقسر عوعاإلنت جن 

 .(7،عصع2990:عخنربعخلناعالج نل )ع.الطبن  

 عالتن ندد عهدد عرددسحعالخددرو عردد عالقوارددسعالسننندد عأ ال هت ددو ع دد عرجدد اعالددسن عنددرو ع

 .عاألخالقن القنحعوعالضوابطعاالجت  رن وعااللتزاحعب ل   ننرو

روا داعوع ت دسس عأوجد   ع نظورعتخصصعواحسع ت نزعباعهد علهد ععإلنه ولك عالتن ن عالعننظرع

البدسع د ععرلحعواحدسعبداعإل ف لتن ن ع فهوحعالعننت  ع،عتك  اعللتن ن   ختلف عوه اعهوعال نظورعالحسنثعال

ع.(0،عصع2990:عخنربعخلناعالج نل )ع.ت  و عال لوحعال ختلف 

ال  كد ع،عوالتنظن ن عال ت حد وعال  سن وعلل وارسعالبشرن عاأل ثاف لتن ن عكقضن عتتحق عب الىتث  رع

عالق ئ د عفد عال جت د عالحكو ند عاألجهدز وعالهنئد تعأب  عضرور عتض فرعكاعالجهوسع،ع ىتقبالعإت حته 

ك فد ععإىده   تتحقنقد عفضدالعرد ععإلد   عاجاعتحقنقهد عب رتب رهد عهدسف عقو ند عنىد  عالج ند ععاألهلن و

ع.(6،عصع3020:عآخرو وعقسربعالشن )ع.(تن ن عال)ف عتحقن عه اعالهسفععالتخصص تعال ل ن وعال ه 
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عع:ال تحس عفت رفعالتن ن عك  عنل عاأل حأ  عهنئ ع

اجت  رندد عوعال  لندد عال رىددو  علتقددسحعال جت دد عج ن دد عاقتصدد سن "عهدد (ع2955)ت رنددفعالتن ندد علىددن ع

ع".و ب سأته ع  ت ساعأكبرعارت  ساع  ك عرل ع ى ه  عال جت   تعال حلن 

ال  لن تعالت عن ك عبهد عتوحدسعجهدوسع"بأنه ع(ع2956)فعالتن ن عر حعال تحس عت رنعاأل حعتأر سو

عالثق فندد عفدد عال جت  دد تعال حلندد وعاالجت  رندد وعاالقتصدد سن عاألحددوااالحكو دد علتحىددن عوعال ددواطنن 

خنددربعخلندداع)ع". ىدتط ع  عفد عتقددس ه عبدأكبرعقددسرعال ىدد هوعاأل دد ل ىد رسته عرلدد عاالندس   عفدد عحند  عو

ع.(22،عص2990ع:الج نل 

هدد عالتحرنددكعال ل دد عال خطددطع:ع"ندد عك دد عررفهدد عربددسعالهدد سبعالجددوهربون كدد عت رنددفعالتن 

  نند علتحقند عالتغندرعال ىدتهسفع د ععإندسنولوجن االقتص سن ع  عخالاعوعل ج ور عال  لن تعاالجت  رن 

ع".إلنه ح ل ع رغوبعالوصواععإل أجاعاالنتق اع  عح ل عغنرع رغوبعفنه ع

ت رنددفعالتن ندد علدد عب ددسع صددنربعألندد عرلدد عضددوءعال فهددوحعتترتددبعكدداعالصددنرور عالتن وندد ععإ 

،عصع3006ع:حىد عال ىددناعإبدراهنح).عجهددسعهد سفعفد عالنه ندد ع ىدتقبالعال عالتن ندد عفد عجوهرهد وعح ضدرا

ع(.36

 : بعض المفاهيمو التنمية - ب

عع:التقسحعك  عنل وعالتطوروع لن وال ف هنحعكوب  عهن كعاختالفعبن ع فهوحعالتن ن ع

 النمو:  

،عال جت د وعالتقسحعالتلق ئ عأوعالطبن  عأوعال فوبعسو عتسخاع ت  سع  عقبداعالفدرسعإل نشنرعالن وع

خطددطععطدد رإالن ددوعبصددور عىددرن  عفدد ععإحددساثعإلدد أ دد عالتن ندد عفهدد عال  لندد تعال قصددوس عالتدد عتىدد  ع

الكدحعوعالن وعهوعر لن عنضجعتلقد ئ عو ىدت رعوزند س عفد عالندوع،ع سروى عوف عحسوسعفتر عز نن ع  نن 

سف دد عقوندد ععإلدد تحتدد  عوعالتن ندد عفهدد عتخضدد علددإلراس عالبشددرن عأ دد فدد عىلىددل ع دد عال راحدداعالطبن ندد ع

ع.عالحرك عوالتقسحعإل خبنر عتخر عال جت  ع  عح ل عالركوسععإنى نن تحركه عقسراتع

عالن وعاالقتص سبعال بعن ند عالزند س وعالتن وبع  عجه ن عهن كع ى ف عتفصاعبن عال نظورعأك  ع

فد لخلطعبدن ع،عالتطونرعالبط ءوعر عطرن عالتحواعالتسرنج عاألحن  ال بعنحسثعف ع  ظحع،عوالتراكحو

ورنسعال دواطنن عرلد ععاإلن  ئن الربطعف عالشؤو عوعنت ئجعىنئ عرنسع  عبنسهحعالحاعإل ال  لنتن عنؤسبع

رل عالتوق  تعبحنثعالعنن كاعارتف عع توىطعالدسخاعالفدرسبعحت د عرلد عنضف عغ وض ععإ ،عحسعىواء

ىدواه عوعال   لد وعالتربند وعللش بعف ع جد التعالصدح عاألى ىن رل عتلبن عالح ج تع،عال ىتوكعال ل  
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عوقددسعنىددتخسحعاصددطالح عالن ددوعاالقتصدد سب،ع دد عالح جدد تعال ك لدد عل فهددوحعالتربندد عالبشددرن عال ىددتسا  

 ظد هرعالتقدسحععإلد لإلشد ر ععاألواولك عكثنراع  عن نزعبننه  عفنىدتخسحع،عسن عك تراسفن التن ن عاالقتص و

ونىدتخسحع،ع توىدطعالدسخاعأوالزند س عفد عالدسخاعالقدو  عالحقنقد ععاألخدصورل ع،عسالئل عأواالقتص سبع

التغندرعفد عالبنند  ععاألخدصورلد ع،عالتقدسحعإحساثعإل الت عتؤسبععاألى ىن التغنراتععإل الث ن علإلش ر ع

ع ثدا،عن ندزعب د عاالقتصد سنن وعاالقتص سبعال بعنص حبعر س عن وعالسخاعالحقنق عف عال سكعالطونا

التقدسحعالىدرن عالن شدنعرد عالتجسندسععإلد بن عال صطلحن عفنىتخسحعالن وعاالقتص سبعلإلش ر ع"عشو نتر"

،عجسندس عأىدوا عأوعأولند تش فع واسعاكعأو،عصن ع نتج تعلحعتك ع  روف ع  عقباعأوعاإلنت  عأى لنبف ع

نىدددتهسفعتحقنددد عالن دددوععإراسبعأواصدددطالحعالتن نددد عنتضددد  عوجدددوسعتدددسخاعواعععأ عأنضددد ونالحدددظع

ع.(24-22،عصع3000:عاألى س ح سع صطف ع).عا عك  عالعننفن وعاالقتص سبعالعنتض  عه اعال  ن 

 التطور:  

وب  ند ع،عندوععجسندسعإلد تدؤسبععأونساعاصطالحعالتطورعرل عالحرك عالطبن ن عالت عتندتجعتغندراع

 ىد اعبهوند عالوحدس ععأبنساعرل عر لن عالتغنرعال تصل عالت عنخر ع  عخاللهد عشد ءعجسندسعسو ععأس 

بننتد عوهدوعتف رداعالكد ئ عالحد ع د ع،عوف ع  ن  عالضن عنساعرل عالتطدورعال ضدوب،عفرسنته وعاألصلن 

فدد لتطورعهددوع،عالنددوحعنددرتبطعارتب طدد عوثنقدد عبددسارون عالدد بعصدد  عنظرندد عالتطددورعأصددباوقددسع،عالطبن ندد 

خدالاعوعبدبطءعأخدركعإلد  د عحد اععاألشدن ءنساعرل عالطرنق عالت عتتغندرعبهد ع،عالتغنرعالتسرنج عاله س 

عالتطدورعال قلد وعالتطدورعال ضدوبعفد عالكد ئ عالحد وعوهن كعالتطورعالكدون عفد عال د لح،عفتراتعطونل 

عن ت ددسع لدكعرلدد عقدسراتعالبشددرعال هنندد وعفندد ءوعاضد حالاوعارتقدد ءعثدحعنضددو وع د عنصددحب ع د عن ددوو

ع.(43-42،عص3000ع:األى س ح سع صطف ع)ع.ال قلن و

 التقدم: 

عاألفضداعإلد التغندرع د عال فتدر عأ عندؤسبعوع، فهوحعالتقسحعزاخرعب ل سلوالتعالت عت ن عالتغنر

عالفكر عال صرن عر عالتقسحعتت نزعبتصوره علإلنىد  عاند عخد ل عال  رفد ع إ،عالتقسحعإنسنولوجن تنحق عو

ال ىددتفنسعوعوفدد عتصددوره عللبشددرن عج  دد ءعبوصددفه عهدد عالف رددا،عال   دداعالرئنىدد عفدد عر لندد عالتقددسحو

فد عت كددن ععاإلنىدد نن والتقدسحعهددوع د عنتحقدد ع د ع ك ىددبعفد ع جدد اعال  رفد ع،عالنهد ئ ع دد عهد  عال  لندد 

ك فد عالقندوسعال  كند عالتد عتحقد ععإزالد ه  عال ك ىبعلحعتك ع  كن عبغنرععأ غنرع،عر لحعالطبن  عاإلنى  

ت تد عبد عشد بع د عأوعهك اعص رع قن اعالتقسحعهوعسرج ع  عن،عواإلبساعوعال  اوعحرن عالفرسعف عالتفكنر

لك فد عالدنظحعال ختلفد عفد ععاإلشدب عوعه عسولد عالبهجد ع"آسحعى نث"السول عال تقس  عرنسعو،عأ  ع  عحرن 

ع.(37-35صع،عبعا:عثروتع ح سعشلب )ع.وال   اعالرئنى عللتقسحعهوعقو عال ج اعاالقتص سب،عال جت  
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نندتجععأبهد عسرجد ع د عسرجد تعالتقدسحععأبالتن ن عه عالى بق ععأ   عخالاع  عىب عن ك عالقواع

ع.عاالقتص سوعالتقسحع  عخالاعال  لن تعالن جح عللتن ن عف عج ن عال ج التعخ ص عف ع ج ل عال  رف 

  :اإلداريةتعريف التنمية  - ت

ع ؤىىد تعرىدختعل دس عطونلد عفد عال جت د وعر لن عتغننرعج ربعتت   اع  عقدنحعو فد هنح"ه ع

 د عاالرت د سعرلد ععاإلسارند   قس عو  عاجاع لكعالبسعإلنج حعه  عالتن ند عوعأفرزتعتراك  تع تش بك و

ع:إبدراهنحخنربعخلناع)ع". عتىتخسحعوى ئاعغنرعتقلنسن أوع عترتكزعرل ع نطلق تعفكرن أوع ف هنحع تطور 

 .(35،عصع2990

لنىددتعسائ دد عتغننددراتععاإلسارندد التن ندد ععأ الحددسنثعالدد بعن كدد عقولدد عرلدد عهدد اعالت رنددفعهددوععإ 

  عتغنندراتعغندرععأوالت ب ن عخوف ع  عرسحعالنج حععاألفراسج رن عف لتغننرعالج ربعسائ  عنق وحع  عقباع

السولد عخ صد عفد ععإ ك نند تتكو عرل عقدسرععأ ر لن عالتن ن عسائ  عنجبععأ ن عن ك عالقواعأ توق  عإالع

لكد عوعتعج رند عنظدراعألوضد ره عالغندرع ىدتقر تغننراعإحساثالسواعالن  ن عفه عسواعغنرعق سر عرل ع

عال ت لقدد عب ل ؤىىدد تعالقرنبدد ع دد عال ددواط عاألى ىددن التن ندد عال تجزئدد عالتدد عتبددسأعب لت ددسناعفدد عال ددواسع

ع.عتقلاع  عرف عالتغننروعالتن ن عف عه  عال ؤىى تعتكىبع  عثق عال واط و

تطدونرععإلد وعالف  لند وعال وارسعال ت ح عبأكبرعقدسرع د عالكفد ء عإسار عإل عاإلسارن وتهسفعالتن ن ع

الددنظحعوعاألىدد لنبتطددونرعوعترشددنسعإلدد عإضدد ف عاإلسارندد الهن كدداعالتنظن ندد علألجهددز عوعالبندد ءعالتنظن دد 

تأهنلهد عفد عوعالتشدرن  تعال نظ د علل  داعوتدوفنرعالقند ساتوعاللدوائاوعتطونرعالقوانن وعال  لن وعاإلسارن 

ع.(256صعع،3000:عج  اع ح سعرل )ع.تعال  اشت ع ىتون 

ح لد ععإلد هد عر لند عاالنتقد اع د عح لد ع"ك  عنل ععاإلسارن للتن ن ععإجرائ ت رنفععإرط ءون ك ع

عإلد ارتقد ءعتدؤسبعوعف لتن ند عر لند عتطدونر،عأشك ل وه عت ن عف عورلحعالتطونرعب ختلفععأفضاعأخرك

عاإلسارب ىددتوكعأرلدد عرلدد عال ىددتوكععإلدد رفدد ع ىددتوكعال جت دد عب ختلددفعجوانبدد ع دد ع ىددتوكعاقدداع

ع".طب  

الغدر ع د عال صدطلح تعال ىددتخس  عوعالتد عتحدسسع ىد رعالبحدثعاألىدات تبدرعهد  عالت رنفد تع

ع.عال نسان وعالنظربعاإلط رللب حثعنقط عانطال عواضح عو حسس عتىهحعف عتحسنسععك  عتتنا،عفن 

 الدراسات السابقة :ساخام

عوالعبددسعأ عنىددت ن عالب حددثعفنهدد عبك فدد عالبحددوث،عىلىددل ع ترابطدد عاألجددزاءعن تبددرعالبحددثعال ل دد 

ف لسراى تعالىد بق عهد عكداعع،السراى تعالت عتن ولتعنفاعالظ هر عالت عتحعاختن ره ع  عطرفعالب حثو

الرىدد ئاعالج   ندد عالتددد عتن ولددتعنفدداعالظددد هر عالتدد عنتن ولهددد عوعاألبحدد ثعواألطروحددد توعالسراىدد ت
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وللسراىدد تعالىدد بق عسورعحنددوبعب لنىدددب عع.(242صع،3009:عحىدد  عالجنالندد ،عىددالطنن عبلق ىددح).عالب حددث

ت كند ع د عاختند رعالحقد ئ عال ت لقد عب وضدوععوعك  عت سعالب حدثعبد لفرو عوتوضداعال فد هنح،عللبحوث

ع: عربددسعالح نددسعرشددوا حىددن).عنظرندد عتكددو عانطالقدد علدد علنبندد عرلنهدد عأفكدد ر وتددوفرعلدد ع  لو دد تع،عالبحدث

ع.(355صع،3002

 ه تعف عت لناعالتحسن تعك نتعبالعشكعىلسراى عانطلقتع  عب  عالسراى تعوف  عه  عاعوهك ا

ع.عالنظربعوال نهج ب  عالص وب تعرل عال ىتونن ع

حىددبع–إالعأ عالسراىدد تعالتدد عتن ولتدد عبصددور ع ب شددر عقلنلدد عع–رغددحعأه نتدد -إ عال وضددوعع

تن ولددتع وضددور تعر  دد عك لثق فدد عوالهوندد عورالقتهدد ععو دد عثددحعر ددسن عإلدد عتندد واعسراىدد تع–رل ندد 

ق فدد عأوعالهوندد عو دد عهدد  ع،عإالعأ ع وضددوععاللغدد عشددكاعرنصددراع ه دد عكجددزءع دد عالثبدد ل جت  عواإلسار 

عع:ن كرعالسراى ت

، برج الكيفان، األمةدار  الفرانكفونية مشرقا و مغربا ، :عبد هللا ركيبي :األولىالدراسة  (1

 .1991، الجزائر

عع:  عالتى ؤالتعالت لن الب حثعانطل عفنه ع،عال غربعال ربنن وعال شر عبن  ق رن ععى سراعوه 

 ؟حسعأبعإل ؟عوالثق ف عال ربن ،عالثق ف وعاللغ (عنكفونن االفر)هاعخس تع -عأ

ال ربددد عفددد عالدددسف ععرددد عنكفوننددد عرندددسن عفدد عال غدددربعاالثق فددد عالفرعل دد  اعنىدددت نتع وو -عب

 ؟أحن ن ب نف  اعزائسعوعالفرنىن 

السف ععر عال ربن عحن عنث رع وضوععالت رنبعنبدسوع جدرسعر طفد عوعل   اعنكو عحسنثهح -عت

نشدره عفد عج ند ع جد التعوعال  اعرل عترقنته وعالسف ععالح رعالص س عرنه عإل الرث ءع نه ععإل اقربع

 ؟الحن  

 د عج ندبع وضدور علإلىده حعفد ععاألىدئل رد عهد  ععاإلج بد وك  عالهسفع  عه  عالسراىد عهدوع

ال  تقددسععأصدد ل وعرروبدد عالهوندد وعاللغدد وعالحددوارعالددسائرعحددواعال حدد ورعالتدد علهدد عصددل عبت رنددبعالفكددر

 ق رند عاالحدتالاعالفرنىد ععأبولقسعارت سعالب حثعرل عال نهجعال ق ر عفد عهد  عالسراىد ع،عاأل  ووحس ع

و دد عخلفددو عفدد عهدد  عالفرنىددنن عوعال جت  دد تعال ىددت  ر ع دد عقبدداعاالنجلنددزعإلدد عإضدد ف بدد النجلنزبع

عكد  ع لدكع د عخدالاعال الحظد وعبهد عال ىدت  رعأتد ت ىكعال جت   تعب لثق ف تعالتد ععإل ال جت   تعو

ك ندتعنتد ئجعهد  عالسراىد عوعالنقدسوعتحلنداعال حتدوكعأبب  عالكت ب تعالت عاىتق ه ع  عب  عالكتد بعو

ع:عك  عنل 

نكفونن عف عال شر عال ربد عك ندتعرد  العانج بند عنىدبن عفن د عنتصداعبتطدونرعالثق فد عاالفرعأ  - أ

ف ل ثقفو عال ربعهند كعألفدواعب لفرنىدن ع،ع حتوكوعف عتطونره عشكالعأىه توعال رب عاألسبوعال ربن 
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عفد  اعكد نواعقدسعتدأثرواعبهد ،ع  عخالاعهد  عاللغد ،عال  ل  عأوالفرنى عررضواعللفكرععأوترج واعرنه ععأو

ا عوعإبدسار وعفكدراعو نهجد وعاىدتف سواع نهد عتجربد وعالقدو  وعللواقد عالدوطن عأخض وه بثق فته عف نهحعو

كد  ععاألخدرب ضدهحعوع–توجهد وعفكرا–فب ضهحعك  عرروبن ع،عفنهحعتأثنرعالفرانكفونن وعاختلفتعنظرتهح

الوحددس عوهدد اعهددوعالج نددبعالىددلب عفدد عالفرانكفونندد عوعتنكددراعلل روبدد وعفددزاسعانطددواءعرلدد عالدد اتعإقلن ندد 

عت كنن ع  ع  رف عاآلخدرعإنى نن بوصفه عثق ف ععإلنه ال روبنو ع  عالفرانكفوننن عفقسعنظرواععأ  ،ع شرق 

 .ش ورعب لنقصعفه عر  اعانج ب عنىبن عأوخضوعععو س

العوعالثق فد عال ربند عنغندواالفرانكفوننن عال غ رب عك نواعرل عال كاع  ع لكعفلدحعأ عف عحن ع - ب

ساف دواعوعبدسالعرد عال ربند عاألول احتوتهحعالفرنىن عفأصبحتعلغتهحعوع عاغلبهحعكتبعب لفرنىن ألعاألسب

عنغند   زالدسرو علألوعن ع  عنت ئجعه اعالوض عظهدرتعالثن ئند أونركع،عر عالفرنىن عحت عب سعاالىتقالا

عالتدأثرعبد لفكرعالفرنىد وع د عن حند عث نند عاإلقلن د الفكدرعوعالسف ععر عال   ن عنتنجد عال جدزع د عن حند و

الحضدد ر ععأوفدد عظدداعوجددوسعالقلندداع  دد عنددساف و عردد عال ربندد ع،عالثق فدد عالفرنىددن ع دد عن حندد عث لثدد و

 .عاإلىال ن 

الح ك د عفد ععاإلطد رات ع عال غدربعال ربد عب دسعاالىدتقالاعألرسحعتغندرعالوضد عالثقد ف عفد - ت

وفد عال درحلتن ع،عال سرىد عالوطنند عالفرنىدن عأو،ع ج له ع  عخرنج عال سرى عالفرنىن عقباعاالىدتقالا

عاإلسار تشدب تعبهد عهد  عالفئد عالح ك د عورىدخته عفد عوعانت شتعالفرانكفونن وعازسهرعالفكرعالفرانكفون 

 .عض رفع  عحس عالصراععبن عاللغتن   ع،عوسالحن  عبشكاعر حعإالع  عتحعت رنب عبب  عالجهوعالت لنحو

ردد عغنرهدد عالعرلدد عنطدد  عال غددربعال ربدد عبدداعرلدد عنطدد  عتت نددزعالجزائددرعبطدد ب عخدد صع - ث

قبداع(ع2020)الجزائرعاحتلدتعفد ععفنه ع وغل عف عالقسحعنور ع  عأل ع–ف لفرنىن عع–الوط عال رب عكل ع

قونتعشوكته ع  ع رورعالز  عوهدوع د عوعوظهرتعفنه عفئ ع فرنى ع بكرا،عال ربن عاألقط رغنره ع  ع

 .عص بعانسث ره 

 .عال ربن عبسأتعتىترسع ك نته عتسرنجن عأ  - ج

عأجنبند فرانكفون عأل عاللغد عال  بدرعبهد ععأسبال رب عب ىتخساحعلغ عفرنىن عىنبق ععاألسبعأ  - ح

 .عنىتعرربن لو

لكن عنرف عهن نتهد عرلد عال قدواعوعتفصنالوعن عالعنرف عالفرانكفونن عج ل أالك تبععأض فك  ع

عت ددسسع ن هجهدد وعألوانهدد وع صدد سره وعتنددوععالثق فدد عإلدد ألندد عنددسركعح جتندد ع،عورلدد عال ندد ثعالثقدد ف 

العوعاإلىدال ن وندؤ  عب لحضد ر ع،عب لهون عال ربن عال تن عونح عجدزءع نهد عأوالولكن عنؤ  ع،عتج ربه و

ع.عالنض اع  عاجاعال ىتقباوعازسه رعالح ضرون  اعرل ع،عالوحس وعاإلىالحوعنفصاعبن عال روب 
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  :ومدى االستفادة منهامناقشة الدراسة 

فد عال سندسع د عاللغد عوعالىت رعرل عب  عالقض ن عاله  د عال ت لقد عب لثق فد عه  عالسراى عكشفتإ ع

 عالج ندبعال نهجدعأه هد انبهد عولقسعاىتف سعالب حثع  عه  عالسراىد عفد عال سندسع د عجوعالنظحعاالجت  رن 

 بد سراتعالكتد بعالجزائدرنن عفد عال جد اعوعالتحلدنالتوعال فد هنحعإلد عإض ف ع،ال بعك  عال نهجعال ق ر 

عال ربد عخ صد وعالتركنزعرل عال   داعالثقد ف عالدوطن عإل عإض ف ع،الثق ف عبصف عر   وعاللغوبعخ ص 

عأنند حندثعندركع،عال غدربال شر عوعسوا   رعب سعتحقن عاالىتقالاعلاالىتعآث رسور عف عالقض ءعرل عو

حددسسواعوعتحددسثواعرنهدد عبصددور ع ىتفنضدد وع ندد عبساندد عهدد اعالقددر عأجددساسن الزلندد عنندد قشعقضدد ن عن قشدده ع

نختلددفعحددواعصددالحن عوعشددسلكدد عبصددور عأوع"اللغدد "زلندد عك دد عنددركعنختلددفعحددواععف دد ،ع ددواقفهحع نهدد 

  ع لكعنقواعنختلفعحدواع فهدوحعاللغد ععأكثرباع،ع ىتجسات وعقسرته عرل عالت بنرعر عال صروعال ربن 

عفهوعركدزعفد عسراىدت عرلد ع د عاىد   عتدأثنرعاالىدت   رعرلد عالفكدرغنره ،ععأحالوطنن عهاعه عال ربن ع

السهش عحقد عهدوععأث رال بععاأل رلنضنفع.ال غربعال رب عأقط راللغ عف عفئ ع  نن عت نشعف عوعالثق ف و

  د عالعنجدسعلد ع ثدنالعفدد عع-خ صد عفد عالجزائددر– عالفرنىدن عتشدبثعالفرانكفدوننن عفد عهد  عالبلددسا عب للغد

الىدؤااعالد بعنثندرعاالهت د حعهدوعالد بعطرحد عت لنقد عرلد ع د عق لد ع،عوفد عال شدر عأخدركرربن ععأقط ر

عب للغد عاالنجلنزند "ىكىدو عاالنجلدو"الد ن عررفدواعوعل د  اعالعنتشدبثعال ثقفدو عب النجلنزند عأض فحنثع

؟عندوععاالىدت   رعإلد ؟عفهاعه اعراج عنلحظ علسكعالفرانكفوننن عرنسن نساف و عرنه عبنفاعالقسرعال بعو

؟عوهداعب للغد عالقو ند عاإلحى اعأض فتعأنه سرج ععإل وهاعتغلغلتعالفرنىن عف عبنئ عال غربعال رب ع

ع.عكهؤالئوعاللغ عتختلفعبن عهؤالءعإل خفن عج لتعالنظر ععأحظ هر ععأخركهن كعروا اع

 عالقتها بالمشكالت التنظيمية فيالمسالة الثقافية و: كمال بوقرة: الدراسة الثانية (2

 ،مذكرة دكتوراه -(وحدة باتنة)ز دراسة ميدانية بمؤسسة قارورات الغا–المؤسسة الجزائرية 

 .2002،2002، الجزائر – باتنة –عة الحاج لخضر جام ،رابح حروش إشراف

   لجد عال شدكالتعالتنظن ند عفد عال ؤىىد عوعالبحدثعرد ع دسخاعلتحلنداعإلد ه  عالسراىد ععتهسف

طددرحعوتددحع،ع نهدد ع هنندد عأكثددرروا دداعاجت  رندد عثق فندد ععإلدد عأىددب به التدد عنرجدد عالب حددثعوعالجزائرندد 

التد عت رفهد عال ؤىىد ع  ع وق عال ىد ل عالثق فند ع د عال شدكالتعالتنظن ند ع:عالتى ؤاعالت ل عله  عالسراى 

عأهدسافه تحقند عوعف  لن عال ؤىىد عالجزائرند وعحسعتؤثرعال ىأل عالثق فن عف عاىتقرارعأبعإل عالجزائرن ع؟

 .عالتن ون وعاالجت  رن وعالتنظن ن 

عتعفد عج لد  عفصواعت ثلدط عر اعتن واعفنه عرسرسعالب حثعخأعولإلج ب عرل عتى ؤالتعالسراى 

،ع تغنراتعالسراى عوأب  سه عالثق ف ،عالتنظنح،عال شكالتعالتنظن ن ،عثحعالج نبعال نهجد عونتد ئجعالسراىد 

،عر عال دنهجعال الئدحعلهد  عالسراىد ف عه  عالسراى عال نهجعالوصف عالتحلنلد عب رتبد ولقسعاىتخسحعالب حثع

عالىدجالت،عال ق بلد عالحدر ،عل وجهد ال ق بلد عاوعت ثلتعف عال الحظ فتقنن تعج  عالبن ن تعوعاألسواتعأ  
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فرساع  عال ؤىىد عع(90) جت  عالسراى ع قسر عبـععأفراسرنن عرشوائن عطبقن ع  ععإل عإض ف ،عالوث ئ و

القددنحععأ الفرضددن عال   دد ع ف سهدد عوعالفرضددن تعالفررندد ع نتنجدد عر  دد عانطالقدد ع ددعإلدد وتوصدداعالب حددثع

عفرضددن عصدد سق عو حققدد وعهدد عنتنجدد ،عالثق فندد علددسكعال   دداعالىددببعالرئنىدد عفدد عال شددكالتعالتنظن ندد 

ال نهجندد عفدد ع ثدداعهدد  عوعن كدد عت  ن هدد عرلدد عكدداعال ؤىىدد تعالجزائرندد عبأخدد عاالحتن طدد تعالالز دد و

ع.عالح الت

  :ومدى االستفادة منهامناقشة الدراسة 

ال رقلدد عب ل شددكالتععأوالتن ندد ععإحددساثال   دداعالثقدد ف علدد عسورععأ  دد عخددالاعالسراىدد عنتضدداع

هد عجدزءععاللغد عل د عك ندت تعالثق فد عهد عاللغد عو كوندعأهحاحسععأ الجزائرن ع لكععاإلسار التنظن ن عف ع

عالجزائددرعورثددتعاللغدد عالفرنىددن عأ  لددكع،عواألخالقندد تعاألفكدد روع دد عال قنددس عفهدد عجددزءع دد عالىددلوك

باعف عظاعوجوسعاللغ عال ربند عالتد عهد ععاألهحلناعه اعهوعال شكاعوع،  عاالىت   رالثق ف عالفرنىن عو

الثق فد عالفرنىدن عال وروثد عفنكدو عوعالفرنىدن عإلد عإضد ف عاإلىال ن الثق ف عوعله اعال جت  عاألصلن اللغ ع

عأوق فد تعهد  عالثوعالفشاعف عال ؤىى تع  عخالاعاالىدتنراسعللثق فد تعفد ع حدنطعتىدوس عثق فد عالعتدتالءح

توضناعف عال نهجند ععإل عإض ف الب حثع  عخالاعنت ئجه ععأف سته  عالسراى ععأ عأب،عب ألحركعاللغ ت

التحقد ع د ععإلد تأكندسعفرضدن تعالسراىد عالتد عنىد  عالب حدثعوعاألسواتوع  عخدالاعال دنهجعال ىدتخسح

ت دد لجعاحددسعجوانددبعال وضددوععال ت لدد ععأنهدد عإلد عإضدد ف ،عال نددسان وعصدسقه ع دد عخددالاعال  دداعالنظددرب

ب تغندرعاللغد عالفرنىدن ع د عالثق فد عال  ل ند عال ت ثلد ععالت عحدسسن ه وعب ق رن عالثق ف عالفرنىن عف عالجزائر

الب حددثعلواقدد عالثق فدد عفدد عالجزائددرعبددن ععأرطدد ولقددسع،ع تغنددرعاللغدد عاالنجلنزندد عفدد عال ول دد ع حددسس عفدد 

تعتحدسثعفند عرد عال كوندد ،ع فد عفد عالفصدداعالرابد عرنصدراعكد  ال حد والتعبند ءعثقوعالتشدكاعالتد رنخ 

عأكدسالتد عوع(ال توىدطن وعاإلفرنقند ،عاإلىدال ن ،عال ربن ،ع  زنغن األعاألب  س)الت رنخن عللثق ف عالجزائرن ع

الثق ف عف عبن ءعاالىدتراتنجن تعالوطنند ععأه ن عوإسراكعفنه عرل عسورعالثق ف عف عر لن عالتن ن عال ىتسا  

عأو عال ى ل عالثق فند عفد عالجزائدرعت تبدرعرد  العح ىد  عفد عنجد حعأل،عالتىننروعاإلسار خ ص عف ع ج اع

ع.عثق فن وعاجت  رن وعىن ىن وعنتبن ه عال جت  علتطونرع ات عاقتص سن عإىتراتنجن عأوىن ى ععأبفشاع

االىددتالبعتجدد  عالقددنحعوعبددن عتقددسناعالقددنحعالتقلنسندد ،عاللغوندد وعاالزسواجندد عالثق فندد عإلدد عأشدد رك دد ع

الت د ز عالثقدد ف عال توىددط عبددن عال جت دد ععإلدد عأشدد رثددحع(عرربند ع–أ  زنغندد ع)ت سسندد علغوندد ع،عوالحسنثد 

ع.عالجزائربوعاألوروب 

ع
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هوية المجتمع المحلي في مواجهة العولمة من : ميمونة مناصرية :الدراسة الثالثة (3

 –معة محمد خيضر برقوق عبد الرحمن، جا إشراف ، مذكرة دكتوراه،جامعة بسكرة أساتذةمنظور 

 .2012-2011 ،،الجزائر-بسكرة 

ع  عه عآلن تع واجه عهون عال جت  عال حل علل ول  ؟:عىؤااعرئنى عهوع  السراى ععتانطلق

عع:الفررن عك  عنل عاألىئل انبثقتع  عه اعالتى ؤاعالرئناع ج ور ع  عو

 ؟االنزواءوعال ق ط  وعتواج عال ول  عب الن زااعأ هاعن ك عللهون عال حلن ع - أ

 ؟ال ن هض وعالصراعوعهاعن ك عللهون عال حلن عتواج عال ول  عب ل نف - ب

 ؟ب لحوارعالثق ف هاعن ك عللهون عال حلن عتواج عال ول  ع - ت

 ؟ب لتن ن عالبشرن عال ىتسا  هاعن ك عللهون عال حلن عتواج عال ول  ع - ث

 ب لتن ن عاالقتص سن عال ىتسا  ؟هاعن ك عللهون عال حلن عتواج عال ول  ع - ج

 هاعن ك عللهون عال حلن عتواج عال ول  عبتف ناعرن صرعالهون عال حلن ؟ع - ح

 ددنهجعقندد اعاالتج هد تعب نندد عرشدوائن عبىددنط ع قددسر عوإلجدراءعالسراىدد عارت دستعالب حثدد عرلد ع

عع:و  عنت ئجعالسراى ع  عنل ع فرس ع(232)ـــبـ

القضد ن عال صدنرن عالعوعالكبنر عاألحساثعأ عإ غن بعالف رلن عالهون تن علسكعال ثقفعالجزائربع -عأ

،عالهوند عال حلند وعند عن د عال القد عبدن عال ول د أفد عحدن ع،عنقوسه عال ثقفو عبقسرع  عتقوسه عر   عالن ا

 .الهون عالجزائرن ععأب  سب سع  ععأهحالسن عنشكاععأ وه ععأخركنتنج ععإل عإض ف 

عقطد عال القد تعالسولند عبداعفضدلواعالتىد نسوعالعنؤنسعال بحوثن ع واجه عال ول د عبد الن زاا -عب

ووافقواعرل ع واجه عال ول د عبد لحوارعالحضد ربعفد عرف عال نفعضسعال ول  ععإل عإض ف ،عالت  و و

 .ضاعجهلهحعآللن تعالحوارعالحض ربع

 .عاالقتص سن عل واجه عال ول  وعالتن ن عالبشرن عأه ن ال بحوثن عرل ععأكس -عت

عاإلىددال  الددسن ععأولهدد رلدد عتف ندداعرن صددرعالهوندد عفدد ع واجهدد عال ول دد عال بحوثددو ععأكددس -عث

 .عن عالوطن عف عالحن  عاالجت  رن تف ناعسورعالت روعك لكعاللغ عال ربن و

  :ومدى االستفادة منهامناقشة الدراسة 

 بد س عالهوند عالتد عنحد ععأهدحند عركدزتعرلد عأ عسورع هدحعفد عتوجند عسراىدتن ع لدكعله  عالسراىد

النقد طعال ه د عال ت لقد عب د عنرندسعوعوضدحتعال سندسع د عال صدطلح تعأنهد عإلد عإضد ف ،عبصسسعسراىدته 

كد  عوعروا اعتف ناعرن صدرعالهوند وعالهون عخ ص عاللغ عأب  سحنثعركزتعرل ععإلن الب حثعالوصواع

التد رن ،عوعاللغد وعض  عالحسنثعتجسنسعاللغ عورر عللقواىحعالهون تن عل جت   تعال  لحعال رب عك لسن 
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حسستعجزءع هحعوهوعغن بعف  لن عالطبقد عال ثقفد عفد عال جت د عل بد س عالهوند عال حلند ععأنه عإل عإض ف 

ال جت د عال دد سنن ععأفددراسبهد ع د ععأولدد نكونددواعهدحععأ التدد ع د عالضدروربعوعالدسن وعال ت ثلد عفد عاللغدد 

ب رتب رهحعال ىئولن عر عالنهو عبه اعالوط عوهوع  عنبررعفرضن تعالسراى عالت عتؤكدسعرلد عالق بلند ع

بغندرعقصدسعبد لرغحع د ععأوالتخل عر ع ب س عالهون عبقصدسعوعاألجنبن اىتخساحعاللغ تعوعللثق ف عالخ رجن 

نطد لبو عبد لكعفل د عنكدو عوعال ىئولن عر ع لدكعفهح،عاللغ وعتركنزهحعرل عتف ناع ب س عالهون عك لسن 

عتوجن عه اعالطلبعن عترك؟

 بد س ععبأحدسالتد عتدتحعبهد عسراىد ع ت لقد ععاألسا  لدكعفقدسعىد ه تعالسراىد عفد عتبند  ععإلد عإض ف 

ع.ال ت ثل عف عاالىت  ر وعالهون 

جامعتا  –واقع االتصال في المؤسسات الجزائرية : الطاهر أجغيم :الدراسة الرابعة (4

إشراف فضيل دليو،  ،ة دكتوراه في علم اجتماع التنميةمذكر –باجي مختار نموذجا منتوري و

 .2002-2002، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر

واقدد عاالتصدد اعفدد عال ؤىىدد تعالجزائرندد ع دد عخددالاع حددنطعالسراىدد عحددواععإشددك لن ت حددورتع

الدد بعنىدد اعب لكشددفعردد ع،عوظنف عالشدد  ا لددكعفدد عضددوءعال نظددورعالددوعال ؤىىدد عالج   ندد عالجزائرندد 

،ع  وق تد وعشدبك ت وعطرقد وعحقنق عواق عنظ حعاالتص اعالى ئسعف عال ؤىى عالجزائرند عب ختلدفعوىد ئل 

ن دسع وضدور ع وعأه ند ع،عسراى عاالتص اعبأى لنب عووىد ئل عفد عال ؤىىد عالج   ند عالجزائرند عأ  لكع

رلدد ع ىدددتوكعال جت ددد ععاإلساربوعالتنظن ددد عب لغدد عخ صددد عفددد عظدداعالتحدددوالتعالتددد عنشددهسه عالنىددد 

عجسنددس علتنظددنحعرالقدد تعال  دداعأن دد طحنددثعبددسأتععاألخنددر خ صدد عفدد عال ددس ع،ع ؤىىدد ت وعالجزائددرب

الخ ضدد  عوعالخس  تندد وعاالقتصدد سن عال بنندد عرلدد عالنج ردد وعالتنظددنحع دد عخددالاعرقددوسعال  دداعال ؤقتدد و

هدد اعال وضددوععب لنىددب ععأه ندد  عنزنددسعفدد عو دد(عال وظددفوعال ؤىىدد )الفىدد ع دد عالطددرفن ععأوعلل راج دد 

خ صدد ع نهدد عالكبنددر علوىدد ئاعوعتولندد عال ؤىىدد تعالجزائرندد عأصددبحتلك تبدد عهددوع لددكعاالهت دد حعالدد بع

عال   لن ع د عاجداعرفد ع ىدتوكعاألساءعفد عال  داوعف عتنظنحعال  اعأنظ ت وعالحسنث وعاالتص اعالتقلنسن 

ع د عتدوفنرعشدروطعاالىدتقرار،عالبندساغوج وعالثقد ف وعضد   عالن دوعاالقتصد سبوعاإلسار النج ر عفد عو

عاألخدركبدن عال ؤىىد تعوعبننهد وعاالنىج حعبن ع ختلدفعهن كداعووحدساتعال ؤىىد عالواحدس ع د عجهد و

وعنخضدد عاالتصدد اعفدد عنظددرع،عل دد حهنكلدد عالبندد ئ عاوعالتدد عتتشددكاع نهدد عقط ردد تعال جت دد عالجزائددرب

خ رجند ع ثداعالىن ىد عال   د عتدأثنرعروا داععإلد    ند عال ؤىىد عالثق فند عالجعإطد رص حبعالسراى عف ع

غنددرعوعاالتصد اعالددساخل عالرىدد  وعوروا داعساخلندد عكقوارددسعال  ددا،عنظددر عال جت دد علل ؤىىدد وعللسولد 

،عال القد تعبندنهحوعج  ر تعال  اعفد عال ؤىىد وعأفراسالت عتضبطعىلوكع،عالحسنثوعالتقلنسب،عالرى  

رالقد تهحعوعاألفدراسعأر د احنثعنحتاعاالتص اعب لنىب عل عض  عه  عال وا اع ك ن ع ركزن ع ؤثر عفد ع
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عإطد رنتطورعف عوعنتحعإن  وعالعنحسثعف عفرا وعاالتص اعبه اعال  ن عالعنق ع  عرسحو،عقن هحوعال هنن 

 د عروا داعالبند ءععاإلطد رونظهدرعهد اع،عالقد نون علل ؤىىد وعاالجت  ر وع  عروا اعالبن ءعاالقتص سب

فدد ع ىددتوكعالوىدد ئاعالتكنولوجندد ععاإلطدد رنظهددرعهدد اع،عوالقدد نون علل ؤىىدد وعاالجت دد ر وعاالقتصدد سب

خ صد ععاإلسارند تنفن عال  لن تعوعنظ حعالىلط عالى ئسعب  عفن عطر عووى ئاعنقاعال  لو  توعال ىتخس  

ع.ال ...التنىن عوعالتوجن وعالتخطنطوع نه عاألى ىن ع  عاتخ  عالقرارات

ال دد حعلل ؤىىدد ععاإلطدد رفدد عهدد اعوعإنىدد ن تف ردداعوعو دد عننشدد عردد عكدداع لددكع دد عرالقدد تعر ددا

فئد تعوعقدنحعأفدراسوع نهد عالج   ند عنقدوحعاالتصد اعبأىد لنب عووىد ئل عبدسو ع دؤثرعفد عىدلوكوعالجزائرن 

عع: ؤالتعه  عالسراى عك  عنل وك نتعتىال ؤىى ،ع

و د عطبن د عالدسورعالد بعنؤسند عفد ع،ع ؤىىد عالجزائرند   عه عطبن  عنظ حعاالتص اعالى ئسعف عال

فئدد تعاألىددر عالج   ندد عفدد عوعالبنددساغوج علل ؤىىدد عالج   ندد ع؟عوهدداعنشدد ركعأفددراسوعاإلساربال جدد اع

الوى ئاعالالز  علالتصد اعفد عال ؤىىد عالج   ند عالجزائرند ع؟وهداعوعتص نحعالىن ى تعووض عالطر 

ع؟تص اعف عال ؤىى عالجزائرن عف  الج اعاالعشرطعضروربعف للغ عخ ص عاللغ عال ربن ع

تشددخنصعووصددفعواقدد عاالتصدد اعفدد عال ؤىىدد ععإلدد تهددسفععأنهدد السراىدد ععأهددسافوكدد  ع دد ع

عووى ئاعنظ حعاالتص اعال طب عفد عال ؤىىد عالجزائرند عأى لنبعأهحج نبعالت رفعرل ععإل الجزائرن ع

سورعهد اعوعاللغد عفد عهد اعالنظد حعاالتصد ل  نه عالج   ن ع ج اعالسراى ع د عتحسندسعالدسورعالد بعتل بد عو

ع.عال ؤىى عأساءف عرف ععاألخنر

طرنق عال ق رن عف عرس ع دواط ع د عوعإلجراءعه  عالسراى عارت سعالب حثعرل عال نهجعالوصف و

ال ق بلد عوع الىدتبن  كعالتقنند توعاألسوات ج ورد ع د عوعاىتخساحعال نند عالحصصدن عإل عإض ف السراى ع

ع.عالحر 

عع:أه ه  ج ور ع  عالنت ئجععإل توصلتعالسراى عو

 .عأسائه وعف عر اعال ؤىى عأحن ن سورعاللغ عف عاالتص اعكبنرعباعح ىحع -

الوىدد ئاعالتقلنسندد عخ صدد ععأ وىدد ئاعاتصدد اعحسنثدد عفدد عاتصدد اعال ؤىىدد عإالععإسخدد ارغددحع -

عاألىدر ضد  ععأخدركعإلد تختلدفع د عفئد عوعلهد عسورهد وع فضدل وعاالتص التعالكت بن عالعتزااعتىتخسح

 .عالفرسعالصف عالت عنح له وعتوكعالت لن  ال ىوعه اعبحىبعال ركزوعالج   ن 

ع

ع
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 : ومدى االستفادة منهامناقشة الدراسة 

تىد هحعفد عتأكندسعفرضدنتن عوعجوانبعسراىدتن عأهح ه  عألنه عتغط عاحسععأنض ت تبرعه  عالسراى ع

ك  عت تبرع ه د عألنهد عت رضدتعل وضدوعع هدحع،عف عه  عال رحل علحعنتحق ع نه ع نسانن عأنن ب لرغحع  ع

عالت ثنداعاالجت د ر وعأالعوهوعاالتص اعف عالج    عوه ع ؤىى ع ه  عألنهد عت بدرعرد ع ىدتوكعالرقد 

خرنجدد عالج   دد عهددحععأ هدد ع ؤىىدد عت لن ندد عتربوندد عتن وندد عتددؤثرعفدد عال سنددسع دد عال ؤىىدد تع لددكعو

،عاالقتصدددد سن )عاألنظ دددد فدددد عج ندددد عوعردددد عكدددداعر لندددد عتن وندددد عفدددد عال جت دددد عاألوائدددداعال ىددددؤولن 

رلد ععأكثدرالندوحعت ت دسععتأصدبحال ؤىىد تعوعاإلساراتالتوظندفعفد ع ىدأل ععأ  لدكع....(ع،االجت  رند 

عأ وهد  عالسراىد عت د لجعنفداع وضدوععسراىدتن عغندرع،عخرنجد عالج   د تعأه هد وعالشده ساتعأصح ب

ع إاالختالفعنك  عف عال ج اعال ك ن ع  عنىد هحعفد عت  دنحعرلد عاكبدرع ىدتوكعلنتد ئجعسراىدتن عخ صد ع

االتصدد اعن ثدداع شددكل عجوهرندد عفدد عال لددوحععأ ك دد عارتبددرتعهدد  عالسراىدد ع،عنفدداعالنتدد ئجعإلدد توصددلن ع

تركدزعرلد ععولدح،عارتبرت ع  عال  لن تعال ه د عفد عتنظدنحعال ؤىىد تعبأنوارهد وعواإلنى نن عاالجت  رن 

عاإلسارند فد عظداعال  لند تع،عووى ئل عالتكنولوجن عالحسنث عف عظاعنظد حعىدلط ع د عإل االتص اعفقطعباع

حنددثعاهت ددتع،عسورعاللغدد عفدد عج دداعاالتصدد اعف دد العإلدد الب حددثععأشدد رك دد ع،عاإلسار ال  ت ددسعرلنهدد عفدد ع

ال ددنهجعال تبدد عواألسواتععإلدد عإضدد ف ،عال ؤىىدد عأساءرفدد عوعبددسورعاللغدد عفدد عالنظدد حعاالتصدد ل السراىدد ع

 .عبحثن عإثراءالت عى ه تعف عال ىتخس  ع

دراسة ميدانية في  –مهارات تدريس اللغة الفرنسية : دغة محمد: خامسةالدراسة ال (2

النفس  مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم، غير منشورة –ثانويات ورقلة متوسطات و

، التربية تخصص علم التدريس، إشراف عبد الكريم قريشي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر

2009. 

  رفد عجدوهرععإلد تهدسفع،عث نوند تعوالند عورقلد وعت تعهد  عالسراىد عرلد ع ىدتوكع توىدط ت

ب رتب رهدد ع،عالث نوندد توعالف دداعالتسرنىدد عوهدد عال هدد راتعالتسرنىددن عللغدد عالفرنىددن عفدد عال توىددط ت

أساءعالسراىدد عتت حددورعحددواععإشددك لن عوك نددت،عاألجنبندد ال رحلدد عالتدد عنددت لحعفنهدد عالتل ندد ع بدد س عاللغدد تع

،عالتخطدنط،عالتدسرنا)نوند تعلوالند عورقلد عربدرع هد راتعالث وع سرى عاللغ عالفرنىدن عفد عال توىدط ت

ع.عاإلتق  اختالف عر ع ىتوكعوع(قس ن األ،عالوض ن عال هنن ،عالتكون ،عالصفعإسار ،عالتقونح،عالتنفن 

هد ععاألسواتو ج ورد ع د ع،عرل عال نهجعالوصف عاالىتكش ف ارت سعالب حثعف عه  عالسراى عو

فد عع(spss)عوبرند  ج،عال  لحعل بسعالرح  عصد لاعفد عكت بد عرلدحعالدنفاعالتربدوبعلل  ل دن عأسا بط ق ع

ث نوند تعوعاللغد عالفرنىدن عفد ع توىدط تعأىد ت   ت ثلد عفد عكداعارت دسعرلد عرنند ععك د ،عتحلناعالبن ن ت

،عالج   دد تع تخرجددو ع دد وعفددنهحع تخرجددو ع دد عال  هددسعالتكنولددوج عللتربندد عاألصدداوعوالندد عورقلدد 
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وا علدحعنكد ععووجوبنتد ل عفوائسعردس عواند عقدسنحعفد ع اتد ععاألجنبن ت لحعاللغ تععأ عإل وخلصتعالسراى ع

فد عال صدرعالحد ل عفت ل هدد عب لنىدب علهد  عالسراىد عواجددبعخ صد عفد عخضددحععأ دد عآند اكواىد عاالنتشد رع

 علغد ع سرجد عتحعالتركندزعفد عهد  عالسراىد عرلد عاللغد عالفرنىدن عب رتب رهد،عوارتب طه وعتش بكعال ص لا

ع.عف عال نه  عالسراى 

  :ومدى االستفادة منهامناقشة الدراسة 

 نبهدد عالنظدربعفدد عتوجند عالب حددثعلددب  عسراىددتن ع دد عخدالاعجعإثدراءىد ه تعهدد  عالسراىد عفدد ع

الوجهد عالث نند عللسراىد عوهد ععإنجد س ى ه ته عف عزن س عال ساركع  عخالاععإل عإض ف ال راج عال ه  ع

البحثعر ع ساخاعللغ عالفرنىن ع  عوجهد عنظدرعانج بند عنقسند عحندثعتحدثعهد  عالسراىد عرلد عوجدوبع

عإلد عإضد ف ،عنظدر عىدلبن عإلنهد رسحعالنظرععإل الث نون عووعت لحعاللغ عالفرنىن عبسان عب ل راحاعال توىط 

ب ىدتخساحعالوالدسن ععاأل درت لد عوعاىدتخسا ه عأوق ترسحعفهحعوعاألجنبن الب  عللغ تععإتق    رف عىببع

لدحعوعركدزتعرلد عاللغد عالفرنىدن عأنهد هد  عالسراىد ععإلد النقسعال بعنوجد ععأ  ،عللغ عالفرنىن عف عال نزا

ارتبد رعاللغد عاالنجلنزند عهد ععأثند ء  د عندوح عبدب  عال اتند عخ صد ع،ع عاالنجلنزند اهت  حعللغدعأبتول ع

ال القد تعالجزائرندد عالفرنىددن ععأ ك دد عارتبددرتع،ع دد عنظنرتهدد عالفرنىدن عأكثدرال طلوبدد عوعاللغد عال  ل ندد 

ا عانخف  عنىبعالنج حعفد عال دساراعن دوسعوعضروربعأصبات لحعاللغ عالفرنىن ععأ سرج ععإل  ه  ع

نثندرع ج ورد ع دد ععأ وهدوع د عن كد ع،عهد  عاللغد عوهد ع   سلد عغندرع توازند عنورد ع د عإتقد  ردسحععإلد 

ع.علسراى تع ىتقبلن عف عه اعال ج انهننعوعالتى ؤالت

ع

  :خالصة

ال ى راتعال ت لق عب وضوععالبحثعكداعهد اععأهحه اعالفصاعك  عنوضاعع أخالص عالقواعه عو

ال راجد عال ت ثلد عىدوءاعال صد سرعوت هنساعإلط رعنظربعنت لد عبد لتراثعالفكدربعلل وضدوعع د عخدالاع

فد عب د عوعبهد اعال وضدوعع د عردس عجواندبعاإلح ط الت عح ولتعوعال جالتعوأعال ؤلف توعالكتبف ع

عأكثدراالقتدرابععإلد ال   د عالجزائرند عرغبد ععسار اإلهوعوعرل عالج نبعال راسعسراىت عإىق طه عاألوق ت

عإلد  صدساقن عخ صد عرندسعالتوصداععأكثدرعإرط ئد وع  عال وضوععت هنساعك لكعإلثراءعالج نبعال نسان 

عإلد الج نبعالنظدربعلدناعهد اعفحىدبعبداعفد عالوصدواعوعتوافقه ع  عالسراى تعالى بق وعنت ئجعالسراى 

 .عالجسنسعف عه اعال وضوععإلض ف عث ر عولوعصغنر عللبحثعال ل  
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  :تمهيد

ال ةيي  اةن اللغةة ب ة ة  أنمةن مووةوا ا هةحا  ية   األهميةة في غايةبها اللغة وما يتعلق  إن

ااتبةار اللغةة مبةيأ مةن  أسةبا و التميية  بةين اللغةا اإل اطة أكثر بموووع اليراسةة واامة يمك  ا من 

ااتمةي ا فةي هةحا ال  ةل لةحل  ، السائرة فةي طريةق ال مةوو مبايئ الهوية ليى العييي من اليول المتقيمة

، ا ال ةيي  اةن اللغةة العربيةةالى تقييم اللغة ب  ة اامةة بيايةة بمهميتهةا ثةم اا تهةا بةال كر ليةتم بعةيه

مكا تهةا فةةي لغةة إوةافة إلةى مرةةاهر اسةت يامها وؤشةر مةن مؤشةرا  متغيةةر اليراسةة المتمثةل فةةي الكم

  :كان حل  كما يليواإليارة العامة الج ائرية 

 اللغة: الأو

  :أهمية اللغة (1

فمةن  الهةا توارثة  ، اإل سةا ية األ ةيا كبيرة  ي  تقع اللغة ب  ة اامة في بةؤرة  أهميةللغة 

التةةي ، الرفيعةةة اآليا ا ترااةةا  فا تشةةر  و اكتشةةافا و السةةابقة مةةن معةةار  األجيةةالالبشةةرية  يةةرة 

ومةن  ةال اللغةة ، شةعر وأ  ة   وأ أسةاطيرالى شكل ، ا تهجتها الثقافا  الم تل ة م ح فجر التاريخ

توا ةةل بةةين  أيإح تلعةة  اللغةةة الةةيور الرئيسةةي فةةي ، أارمهةةا شةةم او  ةةغر شةةؤو  ا اليوميةةةأ  ةةر  

كةل و "بن  لةيون ايقول  ،الترا و الثقافةو لوال اللغة لما استطاع البشر ال  ار الى ال وارة، والبشر

، فلكل مجتمع بشري لغته ال ا ةة بةه ،"اما في   سه  اإلبا ةو، تميية مق ويه إلىم هم متو ل بلغته 

أن البشةر توجهةوا ليراسةة اللغةة  بةل و ال بةي، وم ح القةيم، العلماء باللغةو ال اس ةو لقي اهتم الم كرونو

 وأ، فالكتابة ت تاج ليراسةة و ةيا  اللغةة بطريقةة مةا سةواء كا ة  الو ةيا   ةوتية كاألبجييةة، كتابتها

تتبع ةا  ولة، ولكةن جهةوي هةؤالء لةم ت ةل ا بشةكل مباشةر، وال ةوريةال ةال فةي الكتابةة  وكلما  كمةا هة

، مشةكاتها امومةاو يراسةة اللغةة ا ةطبغ  ب اجةا  مجتمعات ةا أنتطور اللغة ابةر الع ةور لوجةي ا 

 الجمااةةا  وتوجهةةاتهم ال  سةةية   ةةو األفةةرايوتقةةوم اللغةةة بتشةةكيل معتقةةيا  ، وهةةحا شةةان العلةةوم جميعةةا

ن كما تهيمن الةى مةو  هم العةام مةن الكةون كمةا تةؤثر فةي تكةوين الش  ةية في الكو األشياءو األ وامو

 أنهةي بو ة ها هةحا يمكةن و أيوةا أيواتهافعالة من  أياةن كا   اللغة  تاجا لل وارة فهي إو، البشرية

،   1122: وليةي رفيةق العيا ةرة). المجتمع الةحي  شةم  اللغةة فيةهو تيل ا الى كثير من شؤون ال وارة

21،21). 

تسةجيل و  قةل أياةفهي لم تقت ر الى كو هةا ، في ال ياة االجتمااية أساسياللغة ا  ر  أنكما 

مةن  اإل سةانيرت ةع  أنفهل كان باإلمكان ، ر ي ال ياةو ال كر وسااي  الى  م أ هابل  األفكارو لل ياة

فاألل ةار العامةة ، اللغةةالمعقةول الكلةي لةوال  وأالم هةوم العةام  إلةىكشةجرة معي ةة يراهةا ، الوا ع الج ئي

لمةا كا ة  الرمةو  ، وبةالرمو  الرياوةية أشةبه( ال ريةةو البشةريةو اإل سةانو كالشةجرة)التي  ستعملها 
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اال ت ايية وسيلة للر ي فكحل  اللغة فهي لم تقت ر الى كو ها معبةرة اةن الت كيةر ف سة  و الرياوية

الةتا م اال ةطا ي بةةين  وأالتةيااي  إلةىوري تهةا  أياءوتسةت ي اللغةة فةي ، ارتقائةهو  مةوه أياةبةل هةي 

 . كل لغة من اللغا  إلىالمعا ي المقابلة لها بال سبة و (مكتوبة وأمسمواة ) األ وا 

 التوا ةةل االجتمةةااي فةةي مجةةال الةةم الةة   و وتتوةةأ أهميةةة يراسةةة اللغةةة فةةي اا ةةا  الت ااةةل

  :.(21،21،  1111 : ي   م موي شقير)الم االجتماع لألسبا  التالية و الم ال    االجتماايو

االجتماايةةة كمةةا  اإل سةةانوبةةيون اللغةةة ف يةةاة  ،لوسةةيط األساسةةي للت ااةةل االجتمةةاايا أ هةةا - أ

يسةتمر  أن ه بيون المشاركة االجتمااية فةوق المسةتوى البيولةوجي ال يمكةن أكما ،   همها لم تكن لت شم

 . اإل سان

فهةي بمثابةة األياة ال ا لةة ، جيةل خ ةر يليةه إلةىاللغة وسةيلة ال قةل الو يةية للثقافةة مةن جيةل  - ب

 . اإل سا يل ماحج السلو  و لألفكار

 ية  ،  يةوان اجتمةااي إلةىتلع  اللغة يورا هاما في ت ويل الط ل من  يوان بيولوجي  - ت

كمةا تسةهم فةي امليةة التوافةق  ،شةريالتطبيةع االجتمةااي للوليةي البأ ها بمثابة ااما أساسي فةي امليةة 

 . ال ركي لإل سانو ال سيو اال  عالي

رغبةا  ال ةري ووسةيلة  إشةباعوهةي وسةيلة ، اللغة وسيلة للتعبير كما يجول في حهةن ال ةري - ث

 . وان حاته ب  ة اامة، أ اسيسهو ال ري أفكارالتعبير ان 

التةي اةن و الم ةاهيم العامةةو األفكةارو اللغة تجعل من الممكن تعميم مجمواة من المعا ي - ج

 . طريقها يستطيع ال ري أن ي رم  ياته

، العقلةي وال مةو بةين امليةا  الت كيةرو تكتس  اللغة أهمية أ ةرى للعا ةة الموجةوية بي هةا - ح

 . لغة في كثير من امليا  الت كير ي  تي ل ال

  :الفكرو اللغة (2

فةال كر ، فائية أيةولم يكن لوجويها ، ولوال ال كر ل قي  اللغة  وا ها، ثر في اللغة اريمأ لل كر

فيريهةا كاأل ةيا  ت مةل مةن يرر ، فارغةة أ ةوا وهةي  إليهةابمعا يها فيعمي  األل ارالحي يربط  وه

الةحي يتو ةل بةه  ووال كةر هة، كاألغ ان ت مل من الثمار ما تشتهيه الة    وأ، المعا ي ما يبهر العقل

 أسةالي يبتةيع فيهةا  وأ، فيي ل فيها ا ي ال اجة كلمةا  جييةيةت ريمها و اللغةتوسيع  طاق  إلى اإل سان

كمةا تةؤثر اللغةة ، التعلةق بهةاو ت  رهةم مةن ال طةمو يوع لها  وااي تسااي ال ا  الى تعلمها، وطري ة

، كل مع ى بل ةر ي  ةه إلىيشار  أنال ت رج في وووح إال و المعا ي ال تتماي  أنفي ال كر من جهة 

يةؤيي المع ةى  أنالرجل الحي يريةي و وت سيق المعا ي الم تلطة، المعا ي الغاموة إيواحفاللغة وسيلة 

تقةع  ةور المعةا ي فةي  أنممةن ال يبةالي  أكثةر األسةالي و األل اري كر في ا تيار ، في  ورة م ترمة
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مجملةة  الت رير  ي ي ة  فةي   سةه معةا ي وأالحي يمار  التيري  ، وال شبهة فيه أمرحهن الم اط  

، ت سةيقها بكةام   سةي وأوإ ما يستعين الى بسطها ، الت سيق وأفيم ح في معالجتها بالبسط ، م تلطة وأ

الم كةرة فللغةة تةمثير الةى  إلةىولي  هحا الكام ال  سي إال  ور ألل ار لغوية تتسر  من  وة ال افرة 

وهةي التةي ، ن المعةا ياللغة ت ور ما ي طةر فةي ال كةر مةو اللسان وأيعبر ا ه بالقلم  أنال كر من  بل 

 األل ةةةارالتةةةي ال تةةةويع فةةةي  األفكةةةار) :ال اسةةة ة ةةةي أوكةةةحل  يقةةةول ، با يةةةةتجعةةةل المعةةةا ي م  ورةةةة 

 األجيةةال أ ةةوالال تقت ةةر اللغةةة الةةى  قةةل مةةا يجةةري فةةي و (. إال لتمةةو كالشةةرارا  التةةي ال تبةةرق 

ومةن الواوةأ ، طرق ت كيةرهم إلي ابل ت قل ، األيبية وأالعلمية  اآلراء وأ، الماوية من المعا ي ال يوية

ومةيلول اليةه بمسةالي  ، أل ةارهمت كير كل  وم مثبو  في طرق و ي تل ون في طرق الت كير األ وام أن

 .(21،21،   2691: م موي ال ور  سين) .م اطبتهم

 مكانتهاو اللغة العربية: ثانيا

  :خصائص اللغة العربية (1

 ية  ، اإلسةاميمبايئ اليولة الج ائرية جةاء  مباشةرة بعةي الةيين  أهم ي أتعتبر اللغة العربية 

مةةر  بةةيول المغةةر  العربةةي اةةية لغةةا  ورسةة  بال هايةةة الةةى اللغةةة العربيةةة بااتبارهةةا لغةةة التةةرا  

ال ياثةةة لةةحل  كا ةة  اللغةةة العربيةةة فةةي خن وا ةةي هةةي و بالتةةالي لغةةة الت ةةيي و الثقافةةةو العلةةمو المشةةتر 

الو يية التي يمكةن للعةر   األياة أيي تو ي بين مستويا  الهوية في الوطن العربي الرابطة المتي ة الت

 .(222،  1119 :ابي الر مان العيسوي) .ت قيق ال ياثةو الي ول بها في العالمية

تعلةم اللغةة العربيةة و بتعليم هتماماالتجعل من الوروري  إ سا يتهاو اإلساميةاالمية الياوة  إن

ن خهي لغة القةر األماللغة  أ ها إلىفهي باإلوافة ، المسلمينو ال اطقين بغيرها من العر و لل اطقين بها

ةا ن فةين َهةَحا اََلقاةَرَءانن )المتيبر الةى فهةم خيةا    و الكريم وهي اللغة التي تعين الم كر ةَرَبَ ا لنل ر َوَلَقةي ور

ونَ  را َم َيَتَحكر لِّ َمَثٍل لرَعلرها ن كا ي ان  اَرَءاً ا اَ ، من قاونَ َربني ًا َغَيَر حن َم َيتر  ..[11/11: ال مر اآلية ( ]َوٍج لرَعلرها

 .(14،   1116: الي ا مي ميكور)

الةةى مةةر  اهتمةةام العلمةةاءو فهةةي مةةن بةةين اللغةةا  العريقةةة التةةي كا ةة  وال تةة ال مووةةع ا ايةةة

ةَم َتَعقنلاةونَ أَ َ َلَ اها  اَرَءاً ا َاَربني ً  إن رآ)ن الكريم خاليراسا  أل ها لغة القر لقةي  ة ل [ 1: يوسة  اآليةة( ] ا لرَعلركا

فقةي بلغة  مةن الثةراء فةي ، الكتابةة وهةي مةن اللغةا  الرا يةةو األي ن بلغة  ةري  التةي كا ة  بلةي خالقر

، بيراسةةتهاكبةةار المةةاء اللغةةة مةةن المستشةةر ين الةةيين ا ةةوا  إاجةةا  أثةةار ةةيا التعبيةةر مةةا و الم ةةريا 

االيةييولوجيا و والماء اللسان يعرفون اليوم بتيا ل موووع اللغةة، شي االلت ام بالعقييةأاللغة ملت مة و
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 األمةرفةي  هايةة  ولغة من اللغا  و تةى اللغةا  العلميةة مةا هة أيتعلم  أن إلىبعوهم حه   أن ي  إلى

 .(111 ، 1121: وفويل يلي) .إال يعلم لعقائيية ال اطقين بتل  اللغة

كمةا تةيل بو ةية طريقتهةا فةي ، شاارة تمتا  بالوفرة الهائلة في ال يا، ي يقة، هي لغة غ ية إحن

وهةي لغةة متمية ة مةن ، األ ةرىم هةا فةي اللغةا  السةامية  أالةىتكوين الجملة الى يرجة مةن التطةور 

وهةي ، األ ةرىة التي اشتمل  اليها اللغةا  السةامي األ وا فقي اشتمل  الى جميع ، ال ا ية ال وتية

 .(11، 19،   1116: الي ا مي ميكور).للياللة الى المعا ي األل اريرهر حل  من طوااية ، لغة مر ة

غ يةةة وثريةةة  ن الكةةريم ومةةن اللغةةا  العريقةةةخهةةي لغةةة القةةر" :اللغةةة العربيةةة أنويمكةةن القةةول 

  " .األ وا بالم ريا   ايرة الى التطور تشتمل الى جميع 

لةي   لقي  ررة ان  شةمة اللغةة ككةل  أن ،أيوا  ائ  اللغة العربية  إلىيمك  ا  بل التطرق و

اللغةةا  كثيةةر مةةن  أ ةةل يةة  ت ةةيى للب ةة  فةةي  ،ال ألهميةةة اللغةةة العربيةةة الةةى  ةةياتةةحكيرا بةةل ي ةةو

هةحا يقةول م ةيرها التو ية  مةن   وحلة  : وحهبةوا فةي مةحاه  شةتى، اللغةويينو المتكلمينو ال اس ة

مبةيأ اللغةا  التو ية  ال  أنالقةائلون ، والتةواترو وخ ر يقول م شؤها اال ةطاح، قول مبيؤها الطبيعةي

بةن اورجةأ  ،الةى  سة  ال اجةة، و موها مةن بعةي كةان بطريةق اال ةطاحو تعيي اللغا  أني كرون 

 إ ةيا وال   كر ا طاح ال ةا  الةى : ثم  ال لىاالتو ي  من   تع أ لها أن األ كام  م في كتا  

 :ثم  ةال، و يويها كي ياتها و األشياءبها الموا ماهية  ،كا   لغة وا ية و  وا اليها أنلغا  شتى بعي 

هةحه المةحاه  مةا  أيلةةلةي  فةي و، الأولغة هي التةي و ة  اليهةا خيم اليةه السةام اليهةا  أيال  يري و

ال ةارر فةي  أنالبا ثون اليةوم  إليهو  ارى ما و ل ، من الم ال ي الطه ري  يجعل ال    في  رارة

 وأشةحوح فةي تركية  الكلمةا   إلةىي ةل ، مةا يسةعه التةاريخ أ  ةى إلةى أطوارهةااللغة مةن توغةل فةي 

مةر   أطةوارتقلبة  فةي  أنهةحه اللغةة لةم تبلةا  التهةا ال اوةرة إال بعةي  أنب ي  يعتقي ، تركي  الكام

هةحه اللغةا    شةمة أ ةلي كةم فةي  أنالمةؤر   وأاللغةوي  وأفمن ال ع  الى ال يلسةو  ، أ قابااليها 

 ليلةةة  أطوارهةةال أوتكةةون فةةي  أ هةةايسةةت يي مةةن ب ثةةه فةةي اللغةةا  التةةي بةةين يييةةه  إ مةةا ، و كمةةا فا ةةا

الى  س  ما يكون لل اطقين بهةا مةن ، أساليبهاتتعيي و ثم تع   مايتها ،األسالي الكلما  غير مت واة 

، كالقةا ون تمامةا اللغةةوبهةحه الطريقةة ت ةبأ ، .(22،   2691: م مةي ال وةر  سةين).  وارة وأثقافة 

  ةةل الةةى وفةةق الغريةة ة تمسةةي  اللغةةة  أنطالمةةا ، والعرفةةي للمجتمةةعو جةة ءا مةةن التطةةور الطبيعةةي

التي تةيل اليهةا يمثةل اا ةة  األشياء و األ وا فان االرتباط بين ، ائلواأل األسماءالطبيعية لواوعي 

 .(211   ،1111 :ترجمة أ مي شاكر الكابي، كي  فيرستيج) .طبيعية
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يمكةن لألمةة  التةيو للمجتمعةا  العربيةة األساسيةتعتبر اللغة العربية م ور اليراسة أل ها اللغة و

 األ ةةواع أهةةمجةة ء وةةروري مةةن اليراسةةة أل هةةا ا ةةي  التعريةة  بهةةاو تجتمةةع ت ةة  رلهةةا أنالعربيةةة 

 بهةةا مةةن اةةية جوا ةة   ا ةةة مةةن  ا يةةة اإل اطةةةل يةةاية معرفةةة اللغةةة العربيةةة يجةة  و للغةةة األساسةةية

لةن و االسةت يام الواسةعو مواكبةة الع ةر اللغةة إمكا يةالى  أكثرن المجال اللغوي يعتمي ال  ائ  أل

التةي تمك هةا مةن الت ةوق الةى  ريراتهةا لةحل  و ية مةن   ةائ يتم حل  إال بما تتمي  به اللغة المق ةو

  :ة العربية   ائ  كثيرة  حكر م هاللغ أن جي 

  :الترادف -أ

،  ا اريمةا فةي اللغةة العربيةةم ةه  ةي بلةا شةإف، وإحا كان التراي  راهرة موجوية في جةل اللغةا 

 ةةه ي  ةةر لل جةةر سةةبعين أ األ ةةمعيو ةةي افت ةةر ، غ اهةةاو يليةةل سةةعتهاو  ةةي م ا رهةةاأ ةةه يعةةي أكمةةا 

 .(11،   1116: الي ا مي ميكور).اسما

 :االشتقاق -ب

مةةا تتمثةةل فةةي رةةاهرة  أكثةةرفةةي الياللةةة الةةى المعةةا ي  أل ارهةةاطواايةةة و وتتمثةةل مرو ةةة العربيةةة

الةةحي يفةةع بعةة   األمةةر،  ةةاء الكلمةةا  الجييةةية مةةن الجةةحوروب األفعةةالاالشةةتقاق مةةن الم ةةاير ومةةن 

يطرأ اليها من تغييرا  تع  الةى  أنوما يمكن ، هحه الجحور الشتى أن: "القول إلىالم كرين اللغويين 

ن مجل هحا فهي جةييرة بةأومن ، اللغا  العرمى في العالم اجمع إ يىتجعل من اللغة العربية ، ال  ر

فلهةا  وااةيها التةي ، إارابيةةاللغةة العربيةة لغةة و " .اللغةا  الكاسةيكية العرمةى إ ةيىب ق  أ ها، تعلم

اسةت يام ال ركةة فةي  ثةارخثةر مةن أفي اللغة العربيةة  اإلارا  و، ا ر الكلما أووتوبط ، ت رم الجملة

وهي لغةة تتغيةر ، أل ها ت يي وري ة كل كلمة فيه، في تكوين الكام أسا فالقوااي ، التعبير ان المع ى

وفعةةا ، وفعةةا ماوةةيا، يكةةون م ةةيرا أنيمكةةن  "الةةم "فكلمةةة ، فيهةةا الةةيالال  بتغيةةر ب يةةة الكلمةةا 

الةم "اسم لماية  ا ة مثةل  اسم بعيها لتيل الى إلىتوا   وأ، ن تيل الى الرايةأو، مواراا وأمرا

المكةان ، اسم ال مان،  يغة المبالغة، الم عول،  ان جييية كاسم ال االأوالخ ويشتق م ها " ...ال سا 

 .(16،   1116: الي ا مي ميكور. )الخ...

  :ت العصرالوفاء بمتطلبا قدرة العربية على -ت

فقةي اسةتواب  ، اللغا  العرمى في العالم اليةوم إ يى أ هااللغة العربية الى  إلى  رر  أني بغي 

الشةعو  حا  ال وةارا  و األمةممةن تةرا   إليهةاكمةا اسةتواب  مةا  قةل ، سامياإلو التراثين العربي

 الخ ...الم رية و الروما ية، واليو ا يةو كال ارسية، الواربة في القيم
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فلقةي " ا تشةارها و اوامةل ال  ةار اليهةا أارةم ون الكةريم باللغةة العربيةة هةخولقي كان   ول القر

مةن لغةا   أ ةرىلغةة  أيةةكما لم ت تشر ، ن الكريم ا تشارا واسعاختشر  اللغة العربية ان طريق القرا 

لهةحا السةب  ت و ة  العربيةة ت و ةا كبيةرا ، وفهي لكل المسلمين اللغة الو يية الجةائ ة فةي العبةاية، العالم

المت ية باللغة العربية كلغة رسةمية سايسةة  األمملقي ااترف  و، ل اللغا  التي يتكلمها المسلمونالى ك

فهةل يكةافأ العةر  لتكةون ، ال ةي يةو الروسةيةو االسةبا يةو ال ر سةيةو جا ة  اال جلي يةة إلىفي العالم 

 .(41،   1116 :الي ا مي ميكور) .التق ية المعا رة ؟و علميةاللغة العربية من لغا  ال وارة ال

  :العلميو األدبياللغة العربية لغة التعبير  -ث

الياللة الواسعة ف يه تكون مر ةة  وح اإل سا ي األيبي األسلو فيها ، اللغة العربية لغة مر ة طيعة

مجمةوع  ووهة األي لغةة  أيغاموة مطاطية غير م يية وهي التعبير المو ي ان التجربة الشعورية 

وفيهةا  ،حا   يمةة با يةة أفكةارالمعبرة ان ال ياغة و وأمتمي ة بجمال الشكل الشعرية الال ثرية و اآلثار

،   1116: الةي ا مةي مةيكور). الياللة الم يية ال ةارمة التةي ال تعةر  الغمةو  والعلمي ح األسلو 

42،41). 

  :العربية لغة كاملة -ج

فةي ال ةارج ، العروبةة الكثيةر مةن االتهامةا  للغةة العربيةة  ةييما و ةييثاو اإلسةام أاياءلقي  ال 

، م ترااتةهو مسةت يثا  الع ةر، و ا رة اةن مواكبةة ال وةارةو لغة جامية أ هافقالوا ، وفي اليا ل

و ةي بةيأ  ال ةر  ، الى است يام العامية بيال م هةاكما شجعوا ، وشجعوا الى است يام لغاتهم ال ا ة

 بيائية ؟  وأ، فهل العربية لغة جامية غير متطورة، ولك ها لم ت ته بعي، بعيي أمي وي العربية م ح

بيائيةة وإ مةا يوجةي  وأ ا ةرة  وأ ةه ال توجةي لغةة جامةية أكثير من البا ثين اللغةويين يةرون ال إن

 االسةةت باط للم ةةريا و وال مةةو لغةةة  ةةايرة يائمةةا الةةى التطةةور أيةةةفاللغةةة ، جامةةيون وأ ةةوم بةةيائيون 

 اجةة  أهلهةافإحا لةم يكةن لةيى ، أهلهاالم تراا  الجييية ليى و ال اجا  الجييية تاءمالتراكي  التي و

اللغةة لةي   ووالةى هةحا فعةيم  مة، ن اللغةة تبقةى كمةا هةيإف، استعماال  جييية وأا ترااا  جييية  إلى

 . أهلهاوإ ما لق ور وجموي ، حاتها وألق ور في طبيعتها 

ال أل هةا وةعي ة فةي ، شي فتراتها وع اأية في رال الع ر العثما ي تعي  لقي كا   اللغة العرب

العلةم و الب ة و ن اليراسةةم هم في حل  الو   كما وةع  شةمن العر  وع  شبل أل، طبيعتهاو حاتها

، ر ةةر  ر ةةره  ويةةة أ هةةاومةةن يقةةارن بي هةةا فةةي حلةة  الو ةة  وبي هةةا اآلن يجةةي  ،فةةي جميةةع المجةةاال 

ف ةي ، أهلهةااسةتجابة لمتطلبةا  و و  بها الى التطور مةع ال  ةار الةى ش  ةيتهامست يمة مرو تها 

كمةةا ، ثقافتهةةاو األمةةةالماوةةي مةةن  وةةارة هةةحه  إ يةةاء إلةةىمطلةةع القةةرن ال ةةيي   امةة   ركةةة تهةةي  
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الب ةة  فةةي مسةةائل ، وفاشةةتي  الع ايةةة بالب ةة  اللغةةوي، اةةن بيايةةة بعةة  لغةةوي جييةةي شةةامل أال ةة 

أسسة  المجةامع العلميةة فةي اةيي مةن العوا ةم العربيةة ، والتعبير العربي  وا ، واالستعمال اللغوي

 أل ةةاروإيجةاي ، العلميةةو اجم اللغويةةبغةياي وغيرهةا وكا ة  ال تيجةة الكثيةر مةن المعةو يمشةقو كالقةاهرة

الكيميائيةةة و اآلليةةةو سةةيما فةةي يائةةرة الشةةؤون اله يسةةيةبة للعةةيي الةةوفير مةةن المةةيلوال  الكثيةةرة م اسةة

 .(41،41،   1116: الي ا مي ميكور) .مما أ شمته ال وارة ال ييثةوغيرها 

 في العالم العربي مكانة اللغة العربية  (2

  :في المجتمعات العربية - أ

فةةاتتهم  أنيراسةة التةرا  الشةةعبي العربةي إال مةؤ را بعةي  إلةىلةم يتجةه المةاء االجتمةاع العةةر  

ال  وااةيا بعة  الم ة، ال وةو  يومةا بعةي يةوم إلةىفر  حهبية مةن م ة ون التةرا  الشةعبي اآليةل 

مراكة  فاالةة مةن و واوة ة بمؤسسةا  إسةتراتيجيةالتةي لةم تتو ةي فةي  األ يةانالم  رية في كثير مةن 

كةحل  و ال  ةار الةى الهويةةو وا ي وهما ال  ةار الةى التةاريخ نخت قق غايتين رئيسيتين في  أن ها مش

لحل  كا   مكا ة اللغةة العربيةة  .(161،  1121 :الر اقاري  ابي ).للمجتمعا  العربية أفولفي فهم 

  :يلي كما إليهالو ول  أمكنفي المجتمعا  العربية مما 

  :تأخرهاو دور المجتمع في تقدم اللغة -

تت لة  وت ةيثر وفقةةا و تتراجةةعو تة ه و وت مةو وت طةة أ هةابمع ةى ، تعتبةر اللغةة مةاية اجتماايةةة

 ت بأ اللغةة كائ ةا  يةا  ابوةا بال ركيةة ،فمن جهة، تلقاه من مجتمعهاالسلبي الحي  وأللتعامل االيجابي 

، ومةن جهةة ثا يةة، لكامل لها في كل  طااا  المجتمعباالستعمال ا أهلهاما شرفها  إحاالتطور و ال توةو

همةة   إحا أهلهةةايةة ياي الشةةعور بغربتهةةا بةةين و تةةتقل   ركتهةةا فتت لةة و ت قةةي اللغةةة  ياتهةةا العاييةةة

فهةي مةن ، فةي المجتمةع ال بمةيى اسةتعمالهاأوتم رها مرتبطان و تقيمها أن أي، استعمالها في مجتمعها

مةن  أيلةم يق ةها المجتمةع مةن االسةتعمال فةي  إحاا  وا هةا و ج  وةجهاأوتبلةا و تتطورو وت م،  ا ية

و ةةع  إحا وةةجها و تطورهةةاو تتعطةةل فةةي مسةةيرة  موهةةا ،أ ةةرىوهةةي مةةن  ا يةةة ، أ شةةطتهو  طاااتةةه

 إنالمةةو  ال علةةي  إلةةىتتعةةر  ، وهةةي فةةي  الةةة ثالثةةة، ج ئيةةا مةةن االسةةتعمال فةةي المجتمةةع إ  ةةاؤها

 .(121،   1121 :م موي الحوايي) . يا االستعمال اليومي المتوا ل رمها المجتمع بالكامل من ي

 الت ةور السوسةيولوجي للغةة ي طبةق الةى تجربةة اللغةة العربيةة فةي الماوةي أنال ش  فيه  ومم  

ف ةي  مةن ، تتمثر ب وايةة م يطهةا االجتمةاايو سلبا تمثر و إيجابامسيرة هحه اللغة  أن أي، ال اورو

مؤسة  اليولةةة العالميةةة ، امتةةا  بهةةا ال لي ةة الثةةا ي امةر العبقةةري األفةقموةى و ةة   سياسةة واسةةعة 

وإ شةاء ، ستهان بةه فةي سةبيل تو يةي اللغةة ام  بقسط ال يا (  911/  11 – 21/914 كم ) اإلسامية
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فلكي ي  ر امةر ، اال  الو كما   ر  العربية من االوم ال ،جميعا ولسان مشتر  بين  بائل البي

يمتلكةوا  أنالتةي ت ةو هم بكثةرة العةيي  ةرم الةيهم ، العر  من التاشةي فةي جمةاهير الشةعو  المغلوبةة

جعلهم بمع ل ان المين الكبيةرة فةي كما  ،وها لهم موط ا ومقامان يت حأ وأالجييية  األ اليمالوياع في 

ف ةي مر لةة ماوةية كا ة   .(1  ، 2642 :ترجمةة ابةي ال لةيم ال جةار ،يوهان فة ). الخ...البليان الم تو ة 

وب كةم الطبيعةة ، اإلسةاميةلغة الواي هةي لغةة االسةتعمال فةي كةل القطااةا  فةي المجتمعةا  العربيةة 

 حاتةي اهتمةام اةالمي فةي الشةرق أ ب تاثقافتها ب ي  و فقي تقيم   تما اللغة العربية، االجتمااية للغة

تةةمثر اللغةةة  أيوةةاوفةةي المر لةةة المعا ةةرة  شةةاهي ، العلميةةةو الغةةر   ا ةةة فةةي المجةةاال  المعرفيةةةو

فةا ي  ةى فةي الع ةر ال ةيي  ، ا وترجعهةاا االجتمااي فةي تطورهةبم يطه، كماية اجتمااية، العربية

 المعةار  المعا ةرة  ةي و ةع اكتسةابها مةن مبةايرةو  يرة اللغة العربيةة الةى االسةتعمال فةي العلةوم أن

بي مةا  رمة  اللغةة العربيةة مةن ، لغة الواي ال ر ة لحل  في بع  المجتمعةا  العربيةة إاطاء رار و

العةراق معروفتةان ب جا همةا و فسوريا، األ رىربية تل  ال ر ة االجتمااية في بع  المجتمعا  الع

الةحي مكةن اللغةة العربيةة مةن القةيرة العاليةة الةى تةيري   األمةر، المعار  ال ييثةةو في تعري  العلوم

 إاطةاءفةي  أ ةرىفةي المقابةل فشةل  مجتمعةا  اربيةة ، والي يقة األ رىالت   ا  العلمية و الط 

ومةن ثةم التةم ر الةى لغةة  اإل  ةاءال ر ة االجتمااية للغة العربيةة فةي تةيري  العلةوم وهكةحا فةر  

 امتاكهةةا ب ا ةية العلةةومو تقةةيم اللغةة العربيةة إن. المعةار  ال ييثةةة الي يقةةو الوةاي فةي ميةةايين العلةوم

ممك ةة للغايةة  رأمةواال تر ة  هةي و تق يةا  ال واسةي و  ي ا  التك ولوجيةا  رخو المعار  ال ييثةو

 تتطةورو  يراتةه وت مة ،لغتهةا العربيةة ككةائن اجتمةااي بةالطبع إلى رر  مجتمعا  الوطن العربي  إحا

بمةا فيهةا  ،جةه  يةاة تلة  المجتمعةا أوج  وجها ا طا ا من اسةتعمالها الكامةل فةي كةل أوتتقيم وتبلا و

 .(121-122،   1121 :م موي الحوايي) .المعرفةو العلم

 يمةا و  مةواو إاامةاو تعليمةاو اللغةة العربيةة اليةوم تعلمةا إطةارالكبيةرة فةي  اإلشكاليا ولعل من 

التعامةل معهةةا و إليهةاالمعةار  المتعةيية هةي م لولةة الة رم و التشةكيل الثقةافي حي المةواريبةيورها فةي 

حل  فهةي لة، البا ة و المراجع العلمية التةي ي تاجهةا الةيار و الم طل ا  العلمية إلىت تقر  أ هاالى 

 ية  ال م ةر ل ةا اليةوم مةن ، ممارسةة ابةاية مع ولةة كالمجةاال  العلميةةو ال ت رج ان كو ها لغة يين

 المعاهةةيو لغةةة الةةيين ب يةة  تا ةةرج العربيةةة مةةن المةةيار و بةةاال يواج اللغةةوي بةةين لغةةة العلةةم اإل ةةرار

 الةى اسةتيعا  العلةوم ةيرتها و لكةن هةحا لةي  ح ة  اللغةةو ،المعابةيو ت  وي في المسةاجيو الجامعا و

العلمةي  وال مةو المت احلة المت ل ة العةاج ة اةن االمتةياي األمةح    إ ماو ،الم طل ا  إبياعو ال  ونو

تع ةةي   سةةها مةةن و ت كةةر بعقلةةهو تةةتكلم بلسةةا هو أشةةياءهتسةةتهل  و تمكةةل طعامةةه أنالةةحي البةةي  األمةةر

يتوةاءل و ويتو ة ، األمةةمةع  وكةائن ي مة الن اللغةة، بحل  تساهم بإ راج لغتها من ال يةاة، والمسئولية

 .(11،    :  ور اليين بلبيل) .سباتها وأ ال موتها 
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 مةةن مسةةتوى أكثةةراللغةةة الوا ةةية فةةي البيئةةة الوا ةةية لهةةا  أن، تةةاريخ اللغةةةو التجةةار  أثبتةة لقةةي و

مةا  وأه ةا  المسةتوى اللغةوي الةيارج و يسمى باللغةة المشةتركة أنفه ا  ما يمكن ...من  ورة  أكثرو

البيئيةةة  وأوهةةحه اللغةةة العاميةةة لهةةا  ةةور م تل ةةة بةةا تا  الم طقةةة الجغرافيةةة ، أ يا ةةايسةةمى بالعاميةةة 

، العلمةةي وأوه ةا   ةةور اللغةةة التةي تتسةةم بسةةمة الت  ة  ال  ةةي ... ال ةة عة  وأال رفةةة  وأالوري يةة 

فةي  األسةا فاللغةة هةي ، تعبيةرا   ا ةةو لغةة ال  ةون ومةا يت ةل بهةا مةن م ةطل ا و كلغة العلةوم

شةةي االرتبةةاط بةةالمجتمع الةةحي تعةةي  فيةةه فهةةي تةةؤثر فةةي أامليةةة االت ةةال االجتمةةااي مرتبطةةة ت قيةةق 

... ر يةه و سةموهو تطةوره أيوا فعالةة مةن  ةوأيا وفي ا  ر مةن ا ا ةر تكوي ةه، تتمثر بهو المجتمع

اجتماايةة  وأاشتراكهم فةي   ة  الةحكريا  سةواء تاري يةة و في شعور الجمااة با تمائهم األسا وهي 

غيرهةةةا مةةةن الرةةةواهر  مكمةةةا ت شةةة ماهرة ت شةةةرةةةغةةةة الل أن أياللغةةةة ي كمهةةةا العةةةر  ، وا ت ةةةايية وأ

 .(21-21،   1116: يوس  مر وق). االجتمااية

 :اللغةةة فةةي المشةةرق العربةةي ليقةةول فةةي  ييثةه اةةن "ام غمراسةةةبةةوا"وم ةه مةةا وري  يةة   جةةي 

والجامعا  السورية تير  سائر المةواي بمةا فيهةا الطة  باللغةة  (2611)فم ح ، التعري  بسورية سليم"

إن معهةةيي يسةتقبل الطلبةةة مةن سةةائر » :جعلةة  اميةي كليةةة جرا ةة األسةة ان فةي بةةاري  يقةول، العربيةة

والسةب  فةي ، وأفوةل طلبةة يسةتوابون العلةم هةم اآلتةون مةن الجامعةا  السةورية، أ  اء العالم العربةي

أما األ طار العربية األ رى بالمشةرق فالتقا ةة والعلةم  «. يراستهم الط  العام باللغة األم إلىحل  يعوي 

 (. 1116 :بواام غمراسة) ". بها ييرسان باللغة اإل جلي ية

  :لغاتها وموقف المجتمعات نح -

القاير الةى  والمجتمع هن أل األهميةفي غاية  أمرلغاتها  وال يي  ان مو   المجتمعا     إن

 األمةرن لةي  الةى المجتمعةا  العربيةة فقةط ألال ةيي  ه ةا ، والعكة  وأالم افرة اليهةا و اللغة إ ياء

لةةم تعطةةي  أل هةا، الةةيول العربيةةة ال تة ال تتمركةة  فةةي م ةور الةةيول ال اميةةةو ه ةا يتعلةةق بالعةةالم المتقةيم

 إلةىالةحي يعة ي  األمةر وفي المجال اللغوي وهة  ا ةو لثقافتها بل حاب  في ثقافة الغير ىالقيمة الكبر

 . لغاتها والمجتمعا    مو    إلى شير  أن

ن لغاتهةا الرسةمية الوط يةة موت يي الما را  المييا ية اليةوم فةي المجتمعةا  المتقيمةة بالت ييةي بة

  :.(194،   1121 :م موي الحوايي) ا  التاليةتتمتع فيها اموما بالموا  

 الكتابيو االستعمال الكامل لها الى المستويين الش وي . 

 الت م  لليفاع ا هاو الغيرة اليهاو االات ا  بهاو اال ترام لها . 

  بين مواط ي تل  المجتمعا  أج بيةمعاروة استعمال لغة . 
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 اللغةةة  ت  ةةري بهةةا أنلويةةة الكبةةرى التةةي يجةة  وشةةعور ا ةةوي  ةةوي لةةيى المةةواط ين باأل

 . الوط ية في االستعمال في مجتمعاتهم

  مةةن ، األج بيةةةمرا بةةة واسةةعة لةةيى المةةواط ين لت اشةةي اسةةتعمال الكلمةةا  و  ةةوي إ سةةا

 األج بيةةالكلمةا  و السلطة لترجمة الم طل ا  أ  ا وسياسا  وط ية متوا لة من طر  ،  ا ية

 . اللغة الوط ية من  ا ية ثالثة إلىالجييية 

  الجمااةةا  فةةي المجتمعةةا  و األفةةرايلت ييةةي هويةةا   األبةةر تمثةةل اللغةةة الوط يةةة الع  ةةر

تلةة  التةةي لةةم تتعةةر   وأفةةي ا ةةر ا ال ةةيي  فةةي المجتمعةةا  المتقيمةةة  أكثةةرويتجلةةى حلةة  ، الم تل ةةة

 . الجييي غير المباشر وأللهيم ة االستعمارية بوجهيها التقلييي المباشر 

العمةل بهةا و ليسهل الى القارئ فهمهةا األ ليةلغاتها  إلىاليول المتقيمة تقوم بترجمة الكت   إن

تبقةى  أناةية لغةا  فقةي كةان باإلمكةان  إلةى" ال ةوار مي"و "ابن الهيثم"و "سي ا"فقي ترجم  كت  ابن 

هم فقةةي لكةةن لتسةةهيل حلةة  الةةي أ ةةرىليةةتمكن البةةا ثون مةةن معرفةةة لغةةا   األ ةةليةهةةحه الكتةة  بلغاتهةةا 

لكتابةة الب ة   إرشةاياتهفةي  "الةرو و أبة أيمةن"كمةا يةرى و، االست اية م ها أرايواالكت  التي ترجم  

 أنالكلمةا  ممةا يمك هةا و المعةا ي للم ةريا  وأه ا  ا تا  بةين اللغةا  سةواء فةي الكتابةة  أنالعلمي 

لةةي   (. 12  ،     :الةةرو و أبةة أيمةةن). ان حا مسةةتوى اةةالكةة ولةةو م ةةا لةةي  لةةه  بةةرة أيتةةؤثر الةةى 

مةةن فهمةةه باللغةةا   أكثةةر األ ةةليةي هةةم بلغتةةه  اإل سةةانن أ وهةة إليةةه اإلشةةارةلكةةن الةةحي  ريةةي و تعجيةة ا

االشةتقاق للمعةا ي و الم ريا  إوافةو يلموالتو الت ليلو ت تأ له مجال ال قي األ ليةن لغته أل، األ رى

ما و ع فيه بعة  المتةرجمين  ووه المع ى   را  انفقراءاته تكون بت  ر  وفا من اال بغير لغته أما

 . الكثير من الطلبة لهااوتييالتي و  ا ة األج بيةللكت  

  :لغة العربية في المؤلفات العربيةنظرة تفاؤلية ل -

مةا  أ ةرىوري في مقيمة كتةا  تةم ت  ي ةه للعةاملين فةي المجةال الطبةي مةن ال ةاطقين بلغةا  

مةن حلة  ، و ي  طع  شوطا فةي حلة  االتجةاه، العالمية و   تتجه العربية ال  ي ة اتجاها واو ا: يلي

 لت ةبأ العربيةة واةاء لم تلة  العلةوم، ما  راه من  ر  الى تعرية  التعلةيم فةي الجامعةا  العربيةة

ات ةةاح العربيةةة ال  ةةي ة لغةةة ات ةةال اامةةة بةةين  طةةاع اةةري  مةةن  إلةةىالرغبةةة  وومةةن  مةة ،ال  ةةونو

ات احهةةا لغةةة ات ةةال  ا ةةة فةةي  إلةةىرهةةور ال اجةةة ، والةةى وجةةه ال  ةةو  اإلسةةاميةالشةةعو  

لتيري  العربيةة ورورة تملي  م اهج  إلى أيىمما ، مجتمعا  مه ية معي ة من غير ال اطقين بالعربية

بية للعاملين فةي المجةال العر، األامالالعربية لرجال ، القراءة العربية للمسلمين: ألغرا   ا ة م ها

 . الطبي
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هةي اسةتجابة ، ه ةا و من م رومة الم اهج اليراسةية التةي تووةع ه ةاهحه المشرواا  وغيرها 

ممةا يسةير بالعربيةة ، أ ةرىطبيعية للرغبة المت ايية في تعلم العربية ال   ى من  بل ال اطقين بلغةا  

 (،   هـ 2661 :ابي الر من اليوي  وخ رونراشي بن ) .العالمية ب  تها لغة ات ال  واري  ية و  

 اإلسةاميالتاريخ الثقافي  أنالحي يرى " بواام بن  موية"في الج ائر يمكن ار  كتا   أما

 اللغةة العربيةة فةي الج ائةر أنويةرى  ،هةي فةي  يةاة لغتهةا إ مةا األمةة يةاة  أني يث ا  اإلسامم ح فجر 

حلة  ، ووةعية  طيةرة تهةيي سةامتها وجمالهةا األ يةرة األاوامفي ، اليول العربية ب  ة اامة تجتا و

 إلةى سةتمع  وأ، الطر ةا و الشةوارعو وفي الواجها ، الكت و المجا و ال  كاي  قرا في ال    أ  ا

ت ةةيم ا  أنيون ، م اوةةرا و أ اييةة و تعةاليقو أ بةةاءالتل  يةةون مةةن و اإلحااةةمةا يةةحاع ويشةةاهي فةةي 

وتةةيمي ، األحنت ةة  و تقةةيي العةةين األياءو الرسةةمو ال ةةر و ولغويةةة فا شةةة فةةي  وااةةي ال  ةة أ طةةاء

 القرخ يةةة الكريمةةة اآليةةا السةةيما تلةة  الجةةرأة الو  ةةة التةةي تعامةةل بهةةا ال  ةةو  المقيسةةة مةةن ، القلةة 

، ن  ةرق  سةيجها ل ةي اتسةاعأو، لغت ةا العربيةة ل ةي استشةراء أنكما يةرى ، ال بوية الشري ة األ ايي و

المجةامع ، والمعاهي التعليميةة، ورة اليها في المؤسسا  العلميةالغي أ  ا و وان الواج  الى  ماتها

القيةةام  ةة ا وا ةةيا إليقةةا  هةةحا  إلةةىيسةةاراوا  أنالمسةةمواة و المقةةروءة اإلااميةةةالوسةةائل ، واللغويةةة

تعلةن الةيوائر المسةئولة فةي  أنويةرى ا ةه لةي  مةن المعقةول ، الوباء ال طير الةحي ي تة  باللغةة العربيةة

ال  ةةون اسةةتكماال و اسةةتمرار ا مهةةا الةةى موا ةةلة المسةةيرة فةةي تعريةة  العلةةومو بإ ةةرار، الج ائةةر

مةا تتعةر  لةه اللغةة  أمةام األيييثم تق  مكتوفة ، السياسيةو كرامت ا اليي ية والثقافيةو لع ا ر سيايت ا

م مشةةأال ةةااية و ال اوةةرة أجيال ةةالةةى السةةيئة ا ثارهمةةاختشةةويه تةة عك  و الوط يةةة الرسةةمية مةةن مسةةخ

 اإلاةام أجه ةالمكسورة في  األ امو المشرومة األفواهبسب  هحا ال بي اللغوي الحي تقح  به  ا عكا 

 ( ح  –،   ج 2661 :بواام بن  موية) .الشبيهة بالرسميةو الرسمية اإلشهارو اإلاانو

فةي و الةيفاع اةن العربيةةو ال  فةي التعرية وامجتمعة وتمجيةيا لةبع  الم ة األسبا وكل هحه 

ال بةه فةتأ اهةي جييةي وام ة" م ةاتيأ اللغةة العربيةة"ييلي بكتابةه فةي اللغةة العربيةة  واعواأل وم هحه 

فةي و الم كمةو المسجيو استعمالها في الميرسةو ال ا  كافة في تعلمها إلىثري للغة العربية ولي ببها 

 . إتقا هاو العربيةلة  يمة تعين كل متعلم لتعلم للغة واالخ وهي م ... المؤسسة و ال اييو اإليارة

  :اللغة العربية في المغرب العربي مكانة - ب

المغةةر   أهةةلاجتمةةااي ا ةي و ت قيةر   سةةي وأ ع ةي بةةه مةةا تتمتةع بةةه اللغةةة ال  ة ى مةةن تقةةيير 

 العاميةةة)شةةعبيا فةةي الهةةرم اللغةةوي الثاثةةي و فمكا ةةة اللغةةة اجتماايةةا، الج ائةةر  ا ةةةو العربةةي اامةةة

فعلى العموم ال ال  ال ر سية تقترن مةن جهةة فةي ، بعي لغة المستعمر هي الثا ية( ال ر سيةو ال   ىو
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 العلمةيو الثقةافيو اال ت ةاييو ال ةا  بالتقةيم االجتمةااي أحهةانالمغر  في و كل من الج ائر وتو  

 لغةةة التطةةور أ هةاال ر سةية الةةى  إلةةىفغالبيةةة المتعلمةين مةةا فتئةةوا ي رةرون ، بالشةعور ال  سةةي بال ياثةةو

قافةة الثو التقاليةيو الشعرو فان  ورة ال   ى ا يهم هي  ورة لغة اليين أ رىومن جهة ، ال ياثةو

 ،التكةوين ال ر سةي ه ا  ا ه ام   سي  ا ة ا ي بعة  المثق ةين حوي أي ،األ يلة اإلساميةالعربية 

 ومن مامأ حل  وجوي بع  الم كرين البةار ين ال ي الةون يكتبةون بال ر سةية فةي الغالة  بةالرغم مةن

ايةة ال  في العلةوم االجتماواممتا  إال ا ه ه ا  م  أ يا او لماما كافياباللغة العربية ال   ى إ إلمامهم

 .( 112،111،   1121 :م موي الحوايي) .في التملي  بالعربية ال   ى

تجةي العربيةة  ةارج  ةيويها  أن ةي يكةون مةن الطبيعةي ": "ابي ال بور شاهين" ويقول اليكتور

اةن غيةر  وأاةن   ةي ، مةن ب يهةا األاةياءيكةون بعة  هةؤالء  أنلكن الم  ع  قا ، يكييون لها أاياء

 ورلةم)،أل هةا تقاتةل  طعةا مةن   سةها  أا ةاهماو أمرهمةا أ ربهمةاولحل  فهي تقاتل في جبهتةين ،   ي

، ن مةا اةياها يهةةونإحه المعركةةة فةكتة  لهةةا ال  ةر فةي هة وولة ،(حوي القربةى اشةي مةرارة الةةى الة   

، حائبين في  رفةه، اشاق مغرمين بلسا هم إلىاليوم الحي يت ول فيه كل العر   إلىو  ن  تطلع اليوم 

الةى ، ور  العةر  إال بالعربيةةأويل مون غر ه فةا ي طقةون الةى ، ويجييون  طقه ،ي س ون يرسه

ا يئةح سةو  يكةون ، ويعاملهم بكامهةم، يتعلم لسا هم أن األجا  يعي  بين رهرا يهم من  أن أرايمن 

 ".وسو  تعوي لها مهابتها وا تها ، ا ترامها األر لهحه 

ال تكةاي تسةمع ، العربيةة أمةا كاملةة مةن  أ طةار ،اإلبكةاء ةي  إلةىفان الووع مؤسة  ، ناآل أما

اةية لهجةا  م ليةة طاغيةة الةى كةل مةا فيهةا  وأ يايهةا للهجةة  أسةلم فقةي ، اإلطةاقفيها العربية الى 

 ة  إبةل ، يتو ة  ا ةي هةحا ال ةي األمةرولية  ، اإلاامو اإلاانالشارع ووسائل و البي في ، ومن فيها

: الةي ا مةي مةيكور). باللغةة العاميةة أيوةافةي الجامعةا  ييرسةون  األسةاتحة، تجي المعلمين فةي المةيار 

1116   ،44 ،49). 

 :في عصر العولمة اإلدارةنظرية لتعريب  -

 تمسةي  لواوا ةا ةه ه ةا  مةن  إالبالرغم من الوغوطا  التي تعا يها اللغة العربية فةي الج ائةر 

لةةي  الةةى مسةةتوى الج ائةةر ف سةة  بةةل الةةوطن  اإليارياللغةةة العربيةةة فةةي المجةةال  إل يةةاءال  وام ةة

كي الوا ةع العربةي مةن جميةع ال ةوا ي فة  ن ال   كةر االعربي ككل م ها هحه ال ررية المغربية التي ت ة

التوا ةةةل و اإليارةالمسةةةت يمة فةةةي و تكةةةون هةةةي اللغةةةة المعةةة  ة أنتعلمهةةةا لكةةةن  وأاللغةةةة ال ر سةةةية 

ال يكةون اسةتعمال اللغةة ال ر سةية الةى  أن  بأ في ووع يستوج  االات ةاء بةه ،أي  فإ  ااالجتمااي 

فةي مشةروع ت ميةة  األ ةرىكلتاهمةا مو عةا متكةاما مةع مو ةع  ت تةل أنبالمقابل و  سا  اللغة العربية
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 اال ت ةةةاي ،الثقافةةةة، اإليارة)ة م تلةةة   طااةةةا  ال يةةةاة الوط يةةةة يم ةةةح بعةةةين االاتبةةةار ت ميةةة، شةةةمولي

  :في مو عها الى اال تر   كما يلي التكوين وتتمثل هحه ال ررية كما وري و

 "العولمةنظرية لتعريب اإلدارة المغربية في عصر "

 يمثةةل مووةةوع تعريةة  اإليارة المغربيةةة إ ةةيى الهمةةوم الرئيسةةية ألارةةم الم كةةرين والبةةا ثين

و ةي ثةار هةحا المووةوع بةين ال ي ةة واأل ةرى .م ةح فجةر االسةتقال ( الشرفاء)الجمعويين والسياسيين و

أ ةبأ اليةوم ى  تة ،يون أن ي قق الهي  الم شةوي م ةه ،  السياسية والمستجيا  العالميةوفق المتغيرا

والتةي إمةا أن  كةون  تةى  ،مةة التةي ي لة  الي ةا بةيون اسةتئحانل اجلةة العولأمر  تمي الت عيل في رة

  ن ليي ا القيرة في اوويتها والعمل الى مسايرتها بما ي يم م ال  ا وهويت ا وإمةا ستيوسة ا و بقةى 

 . القطيعتوجه سر ا معها وأي ما وجهت ا توجه ا  ملت قين بعجلتها أي ما سار 

وهةحه  وهحه السيطرة ال را ك و ية الى الثقافة الوط يةة، ، وم هحه الثورة العلمية العالميةوفي 

 ... الهوة بين اإليارة والمواطن المغربي

لمةواري البشةرية مةن  ةال االسةت يام السةليم ل –أي لغة ت تاج إيارت ا المغربيةة لت قيةق أهةيافها 

اإليييولوجيةة  إلةىباإلوافة  ،الجتمااية والثقافية واال ت اييةاالاتبار البيئة اأ ح في –والمايية المتا ة

 ؟؟.املياتها وتشكل اإلطار العام لهاالسياسية التي توجه أ شطتها و

من هحا االستعمار اللغةوي وال كةري (  وارة ،يولة، مؤسسا ، أسرة ،أفراي)وبعبارة أ رى أين   ن 

وجعلهةةا ال  (اإلسةةامية ،العربيةةة ،المغربيةةة)ت طةةيم الهويةةة  إلةةىالهةةاي  و لةةإليارة وال يةةاة المغربيةةة ؟؟

 شيء في معايلة العولمة ؟؟

 ررية لتعري  اإليارة المغربية في ا ر العولمة مةن  ةال  ،طرح موووا ا_ بإحن  _ل واوس  

  ةرى أ هةا تعطةي م طلةق فكةري ت ةاايي فةي طةرح القوةية التةي لةم تعةي فقةط: ر رئيسةيةواثا  م 

 .  اة ثقافية وأيبية بل هي مسملة سياسية وإستراتيجية بامتيا 

 األسس: الأو

وةرورة  إلةىالتي تب ةى اليهةا  رريت ةا والياايةة  ا ر هحه األس  هي الثواب  والمرجعيوتعتب

 : وتتمثل في ،المغربية و تمية تعري  اإليارة

 : األساس العقائدي

علةم أن و .  ةرام والتام بمن أي امل وي ما شةراه   فهة اتقاياالالبي أن يكون ليي ا ...بياية 

سةيا وإياريةا وا ت ةاييا  رةام متكامةل سيا ووبالتالي فان ال رام اإلسةامي هة ،اليين اإلسامي يين وي يا

كون اإلسام جاء للعالم كله ويتجه بمومو ه و وا ي ه إلرسةاء مة هج متكامةل  إلىباإلوافة  ،واجتماايا

وال جة   وال يةرتبط بع ةر  فا يتقيةي بطبقةة وال جمااةة ،معاء ابر ال مان والمكانلبشرية جل الأ ا

ل ييةن وحل  بسب  طبيعته كرسالة  اتمة تتم ما سبقها مةن  لقةا  رسةاال  السةماء وت مة ،يون ا ر
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ولهةحا  ،كتةا  اربةي لكةل ال ةا  وبةه الرسةالة هةالحي يهيي ال ا  كل ال ا  والكتا  الةحي   لة   ، 

  لكو ها هي العولمة ال قة ،وى من أي موجا  للتغري  والعولمةالعقيية اإلسامية البي أن تكون أ فان 

 : األساس اللغوي

وهةةي  ،وواةةاء تراث ةةا ا طا ةا مةةن كةةون اللغةةة العربيةةة لغةةة القةةرخن فهةي بةةحل  هةةي م تةةاح يي  ةةا

أراي    وفلة ،ن والبعة خلقةراو فهي لغة ال لق، وامن هويت ا واستقاليت ا وهي وسيلة و يت ا و هوت ا

لتةةي ا تواهةةا كتابةةه المعجةة  لغةةة مةةن لغةةا  البشةةر تسةةتوا  كةةل ال كةةم والةةي ائق واألسةةرار ا لجعةةل أي

وا تيةاره سةةب ا ه اللغةة العربيةةة واةةاء  ،مال تارهةا لسةةا ا ف ةي ا لهةةحا الكتةا  العرةةي((ن الكةةريمخالقةر))

واإلف ةاح وي ةة الت ةوير فةي م رياتهةا وجملهةا لكتابه يليةل الةى أ هةا أ ةلأ لغةا  البشةر فةي اإلبا ةة 

 .الكام  ييما و ييثا الماء اللغة و قيو براء األسالي وهحا ما أكيه ويؤكيه   وفقراتها،

  :األساس القانوني 

بر سةةبتم 21) غربةةي المراجةةع بموجةة  اسةةت تاءمةةا أكةةيه ويؤكةةيه يائمةةا وأبةةيا اليسةةتور الم ووهةة

المملكةةة المغربيةةة يولةةة إسةةامية حا  سةةياية كاملةةة لغتهةةا "أن فقةةي جةةاء فةةي ت ةةيير اليسةةتور  ،(2669

 . "العربية وهي ج ء من المغر  الكبيرالرسمية هي اللغة 

ف  ن  علم أن هحه األس  جي كافية لحوي العقول الواايةة وال كةر ال ةر وال لةق ال سةن ل تميةة تعرية  

ولكن س  يي ل ؤكي لكل فكر متشت  وكل     ط يلية مةن المعاروةين  ،اإليارة المغربية وال ياة العامة

ع ي ةةر  تعريةة  أن الوا ةة.. .اجتثةةا   وةةارة  إلةةىالهايفةةة و ت طةةيم الهويةةة المغربيةةة إلةةىوالسةةاايين 

الياامةة  وأمقةر سةك اه  وأطبعا الوا ع المغربي ولي  وا ع يولة أ رى ربما ال امل لج سةيتها  ،اإليارة

  ؟...وأله 

 الواقع: ثانيا

 تيجةة مةا تم ةل لةيي ا م ةح اهةوي االسةتعمار الةحي يأ  الةى  ووهحا الوا ع الةحي  عيشةه   ةن هة

اال تاال  السياسية لليولةة وم ةه و وم ه ما ترت  الى العوائق ،ا  كيان األمة العربية اإلساميةإوع

وفي جميع األ وال فقي أ بأ هحا الوا ع يياوا بمةرارة و سةرة وبطةرق غيةر  ،مستوري بامتيا  وما ه

 ..مايام  هحه األ يرة تمثل الكيان والهوية والتقيم ،ورورة تعري  اإليارة المغربية إلىمباشرة 

فقةةوة  ال توجةةي يولةة وةةعي ة ويولةة  ويةةة بقةير مةةا توجةي إيارة وةةعي ة وإيارة  ويةة، :وكمةا  قةةول يائمةا

 . ة بقوة إيارتهااليولة رهي

اإليارة  فرا ك و يةةو ،ال قر والجهل من جهةة –الحي يسااي ا في  رريت ا-وأهم ما يطبع وا ع ا 

 . وفوووية بع  أما يا من جهة ثالثة ،وا تالها من جهة ثا ية

 ول بم هومه الطبيعي في تي ي مستوى المعيشة  تيجة للعو  المةايي الةحي هةويساهم األ :جهلالفقر وال

 (24)أي أ ةل مةن  ، ة المغربيةة تعةي  ت ة  اتبةة ال قةرفةمكثر مةن ثلثةي السةاك ،أسا  م رومةة ال يةاة



 اللغة في اإلدارة:                                                                         الفصل الثاني
 

03 
 

ويع ةةي تةةي ي مسةةتوى التعلةةيم  ،الغالةة  ووهةة ،المعوةةلة الثا يةةة فتتمثةةل فةةي الجهةةلأمةةا .يرهةةم فةةي اليةةوم

 .( ٪الى المستوى القروي91) من المغاربة تعا ي األمية  (٪11.1)ف سبة  والثقافة معا،

لةى اهتماماتهةا ال هةو  بةالتعليم والثقافةة وتر ةي لهةا مي ا يةا  أوفاليولة الغ ية  وية اإليارة توع في 

ف ةةرى الةةيول المتقيمةةة والواايةةة كاليابةةان الةةى سةةبيل –وةة مة لارتقةةاء بمسةةتوى ال ةةيما  التعليميةةة 

هةي اللغةة الرسةمية ولغتهةا اإلياريةة  أميةة الكمبيةوتر، ولم ة (م 1111)المثال كا    ي  يي  لها س ة 

فكية   جابةه طوفةان المعلوماتيةة .‼ما ل ا  غط في أ وان أمية الكتابةة والقةراءة، ل ا   نافما ب - للباي

 ةةيرا  ومهةةارا  االيةةة للتعامةةل مةةع األجهةة ة الحكيةةة بهةةحا العةةيي الهائةةل مةةن األميةةين  إلةةىالتةةي ت تةةاج 

 .وترشيهم وتوجههم ولغتها هي غير لغتهم ؟؟ وأي إيارة ستمطرهم والجهلة ؟؟

لقي أ بأ من ال قائق المسلم بها وجوي معامةل ارتبةاط  ةوي بةين تطةور : افرانكفونية اإلدارة واختالله

إ  ا ةةا مهةةوال والةةى كةةل  واإليارة المغربيةةة أ  قةة  ،التقةةيم الةةحي ي ققةةه بلةةي مةةااإليارة وبةةين مسةةتوى 

 !؟بية اللغة الرسمية للبايايم تب يها امليا وت  يحيا للغة العر وه وأهم أسبا  هحا اإل  اق ،المستويا 

ال  اال ةتا إلةىباإلوةافة  مةن الوثةائق فةي إيارتهةا العموميةة باللغةة العربيةة، (٪61)فهي تعتمي الةى 

 . المتراكمة

 : أهمها با ت ار إلىوهحه اال تاال  يمكن أن  شير 

االجتماايةةة والسياسةةية واال ت ةةايية والثقافيةةة والرياوةةية   ةةور اإليارة اةةن تكييةة  الب يةةة  -

 . ت قيق الر اءو لت قيق الت مية الم شوية والتقيم

أكثةةر مةةن ت ةةامي ييكتاتوريةةة البيرو راطيةةة وأمراوةةها وا تشةةار ال سةةاي اإلياري بشةةكل واسةةع  -

اسةةا ام ممةةثا أسووةةع   قيقةةي للةةرأي العةة وةةع  أجهةة ة الر ابةةة،: السةة وا  القليلةةة الماوةةية

أيى ت ةةول البيرو راطيةةة (.المجتمةةع المةةي ي)والسةةلطة ال امسةةة ( ال ةة افة)بالسةةلطة الرابعةةة

، مرك   وة  قيقي في المجتمع واكتسابها ل  ا ة وم ااة وةي المسةاءلة وال سةا  إلىالعامة 

 . رغم وجوي وتعيي األجه ة الر ابية اإليارية

 ةةا  الةر م فةةي ا تيةةار وأى الةوالء غيةا  مقةةايي  مووةواية لك ةةاءة اإليارة واالاتمةاي الةة -

تبةةاع وتشةةترى أ ةةب   الم ا ةة  اإلياريةةة  العليةةا واأل طةةر مةةن حلةة  أنالقيةةايا  اإلياريةةة 

وتم ةع  ،رةرو  ت ميهةا مةن أي م افسةة  قيقيةةإح تعمل أغل  المؤسسا  اإليارية في  بالمال،

 . الك اءة وال عاليةوجوي أي وغوط فعالة تمكن من فر  القيايا  اإليارية الى أسا  من 

اإليارة  إلةةىوال رةةر ...وفكةةر اجتهةةايي ب ةةاء وإ ةةا ي مثمةةر غيةةا  أي إبةةياع جةةيي وهةةاي  -

بااتبارها املية المية ب تة لهةا  وااةيها العمليةة وأسسةها المو ةية بغة  ال رةر اةن ال مةان 

ل التعلةيم وتبةر  جليةا هةحه ال رةرة فةي مجةا ،تمع والثقافة والقيم السةائية فيةهوالمكان و وع المج
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ال  اإل ةةاح والتطةةوير واو تةةى  ةةال م ةة ،...واإليارة والثقافةةة والمؤسسةةا  االجتماايةةة 

 . اإلياري الم تل ة التي تتم

 وأإ ةيا  بةرامج  إلةىالةو ارا  السةااية  وأن مؤسسات ا سواء التي تقوم بتةيري  الةوم اإليارة أو

يبيةا  اإليارة والةو ارا  الى  قةل اةن أ (٪ 64)فإ ها تعتمي ب سبة ...تطوير في  يماتها  وأمشاريع 

 لةةق فكةةر إياري إبةةيااي مغربةةي مسةةتقل  وأ ،التطةةوير وأال  جةةاية للتم ةةيل وايون أي م ةة ،الغربيةةة

تشةييي مغةةر  الييمقراطيةةة  إلةةىي تةرم مرجعيةةة المملكةةة الشةري ة اليي يةةة والتاري يةةة والوط يةة ويسةةعى 

 .مغر  ال كامة الجيية  البشرية ،مغر  المبايرة الوط ية للت مية  ،والتقيم

التماطةل الةى اللغةة العربيةة والتجةري مةن كةل شةيء اربةي  ووأغبى شيء   ل وي  ل اآلن هة

والمطالبةةة بسةة   أي مشةةروع يتعلةةق بتعريةة  اإليارة وال يةةاة العامةةة وفةةي الو ةة  ال ةةالي ه ةةا   ملةةة 

الةى اسةةتعمال اللغةة الرسةةمية اال ت ةةار  إلةىيرمةي  ، ةةا ون يةروج فةةي البرلمةان المغربةةي الةى مقتةرح

وهةحا أمةر ال اا ةة لةه باوةطهاي .بةيال مةن اسةتعمال ال ر سةية  ، يها في م اطبة اإليارة والجمهةورو

 . س   هحا المقترح  ا ون إلىالك  يرالية األما يغية  وتيا و ما يغية،األ

ي ترةر أن يكةون  وال. ال را  يعلوا  ي مةا ية ق  الم طةقو إن التهويل يكثر  ي ما ت ق  ال جج،

 ةةرون ال بةةي أن ت ةةمي فةةي  للت ةةعيي ال ةةالي مةةريوي ألن ال ةةيغة التةةي وةةبط   يات ةةا الوط يةةة طيلةةة

ويمكةةن القةةول أن ... ية والعقا يةةة التةةي سةةاي   يات ةةا غالبةةا هةةي التةةي سةةتب  الشةةعارا  السةةط. ال هايةةة

 . مطل  لألمة ولي  ل ئة وما يغية هال هو  باأل

تةةيري  اللغةةة العربيةةة وجعلهةةا مةةاية أساسةةية فةةي  إلةةىأن تةةيفع باليابةةان مةةثا هةةل تسةةتطيع يولةةة اربيةةة 

 (http://www.hrdiscussion.com/hr3134.html) م  ور كيطو ي              ..!مقرراتها اليراسية؟

يول المغةر   أن أي، الووةع المعةا  بةالج ائر تقريبةا     وتتعلق ال ررية باليولة المغربية وهو

 المسةةتقبلي ب كةةم الجيةةرة وأ (االسةةتعمار ال ر سةةي)العربةةي ال ت تلةة  فةةي الوا ةةع كثيةةرا سةةواء التةةاري ي

الةى السةواء لكةن السةؤال  اإلياريو ية    ة  وايةة فةي المجةال اللغةويتعتبر هحه ال رر كما ،نواالتعو

أو وتعميمهةا الةى يول الةوطن العربةي لةة العمةل بهةا وام و المطروح هل سيتم االات اء بهةحه ال رريةة

 أنيمكةةن القةةول ، وال  التعريةة واسةةتكون كغيرهةةا مةةن م ةة أ هةةا أمالةةى األ ةةل يول المغةةر  العربةةي، 

االهتمةةام  إلةةىلمثق ةةة لك هةةا ت تقةةي ال  مةةن  بةةل الطبقةةة اواالمشةةاركة الشةةعبية تتمثةةل فةةي مثةةل هةةحه الم ةة

تشةةويه معةةا ي العييةةي مةةن الم ةةطل ا  السياسةةية التةةي تتغ ةةى بهةةا الةةيول  إلةةىمةةا يةةؤيي  وال ةةا  وهةة

وال يتو   الووع ا ي هةحا ال ةي بةل  تةى  ،غيرهاو الهوية، الوط ية، المشاركة الشعبية، كالييمقراطية

 .ال  التعري  باء  تت ا   يوما بعي يوم وام 

 

http://www.hrdiscussion.com/hr3134.html
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  :مكانة اللغة العربية في الجزائر واإلدارة العامة الجزائرية  -  

كمةةا جةةاء فةةي ا ا ةةر التةةرا  الشةةعبي الج ائةةري المكةةون للهويةةة الوط يةةة  أهةةم ةةي أبااتبةةار اللغةةة 

  قطةة ت ةول فا ةلة فةي تقريةر م ةةيرها (2641)ل  ةوفمبر أووكةان " ييباجةة اليسةتور الج ائةري أن

المكو ةةا  و  يمهةةاو مةةة وةةرو  واجهةة  بهةةا م تلةة  االاتةةياءا  الةةى ثقافتهةةاواتتويجةةا اريمةةا لمقو

و ةي توجة  جبهةة الت ريةر الةوط ي مةا "ثم  ..."االما يغية و العروبةو اإلساموهي ، لهويتها األساسية

 الج ائر من تو يا  في ال ر  الت ريرية الشعبية باالستقال وشيي  يولةة ا ةرية أب اءبحله  يرة 

وجعلتهةةا يولةةة فةةي  يمةةة الشةةع  و ةةيه تمةةار  سةةلطاتها بكةةل اسةةتقالية ... "كةةحل  و ."ية كاملةةة السةةيا

و ي جاء في المبايئ العامة التي ت كم المجتمع الج ائةري مةن اليسةتور " . ارجي وغط أيبعيية ان 

 1م ." )الرسةةةمية و اللغةةةة العربيةةةة هةةةي اللغةةةة الوط يةةةة" و .(2669 1م " )ييةةةن اليولةةةة اإلسةةةام" أن

الةةيين ، مبةةايئ اليولةةة الج ائريةةة هةةي الةةوطن أهةةم أنمةةن  ةةال مةةا وري فةةي اليسةةتور يتبةةين .( 2669

جمعيةةة  ال اشةةطين فةةي األاوةةاء ةةي أهةةم أ اإلبراهيمةةيويوةةي  فةةي هةةحا السةةياق م مةةي البشةةير  واللغةةة

ولي رجوا مةن كةل ...ئر  يام مبايئ اليولة الج ائرية ومؤس  الب ا العلماء المسلمين الج ائريين وفي

 أنأل  ةي أالةم ، اللسان أ بأ مةن بيةع الج ةيي لسةا هو بيع القلم نإ... اللسان و القلم: شيئا ال من شيئين

  .(21،  2691 :اإلبراهيميم مي البشير ). الومائر إفسايالوع اء في و األ وياءاالستعمار يشر  بين 

 ،أما يغيةة، إسةامية، م تل ةة فهةي اربيةة أبعةايحا   أ هةاالمتتبع لوا عة الثقافة الج ائرية يا ةر و

الةى مسةتوى اال  تةاح  أ ةرىتت ةوق و معي ةة أبعايورغم حل  توع  فيها . االمية ،افريقية، متوسطية

 التثا   ف ي الو   الحي ي ترر فيه االست اية من جميعها  ا ةر غلبةة التوجةه المتوسةطي فيهةاو الثقافي

 اللغويةة األ مةةالحي  ستشة  م ةه و م ر سينو م ال راع بين معربينولهحا ي تي، ال ر سي   و او

مار الةى فلقي ا    االهتمةام بعةي االسةتقال الةى الةت ل  مةن م ل ةا  االسةتع ،الثقافية في الج ائرو

حلة  .الثقافيةة و ال راايةة ،ال ة ااية: الت مية وا طلق  الثورا  الةثا  ليا خ إرساءو جميع المستويا 

تت يرها اللغة هي شةرط مهةم مةن شةروط ت قيةق الت ميةة  ية  جعلة  و الهوية الثقافية الى ااتبارا 

وحلة  الةى ، ثقافي للهوية الوط يةة أسا اللغة بمثابة ، الج ائر من الثقافة  وية سياسية ت موية  غيرة

الرغم اال ت ةاي بةو  ةرى اكتسةا ا كبيةرا للغةة ال ر سةية لةإليارة أ  اإال  ،األ رىاك  اليول المغاربية 

 .(111-111،  1121:وفويل يلي) .لتعري  الم رومة التعليمية ومن وجوي  اال  تيا

ر بعية مرا ةل  ا ةة بعةي االهتمام باللغة العربية في الج ائر م أنمن  ال الما رة يتوأ و

لكةن ، ويكةون أنوئيا جيا مقار ةة بمةا يجة   ويوم ا هحا لكن يبي إلىاستمر هحا االهتمام و ،االستقال

  :بية من المجتمع الج ائري كما يليالمكا ة التي تستميها اللغة العرو هحا االهتمام إبرا يمكن 
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  :المنهجو انحرافات اللغة -

مةةن  اإليةةييولوجيالةةى المسةةتوى التربةةوي يم ةةح ال رةةام التربةةوي الج ائةةري  طةةه الت ةةوري 

 مجمواةة مةن التوجهةا  التةي ت ةيي مسةار التربيةة الوط يةة إلةى أشةار مواثيق اليولة الج ائريةة التةي 

الثةةورة الثقافيةةة م هةةوم رئيسةةي لمسةةيرة  أن، (2619)فقةةي جةةاء فةةي الميثةةاق الةةوط ي ، توةةبط غاياتهةةاو

ية في حلة  تلعة  واالتربية بااتبارها  جر ال ، وإ ا هو تغير المجتمع إلىترمي و الثورة الج ائرية

للمجتمةةع  األساسةةيةالم افرةةة الةةى المقومةةا   إلةةىيرمةةي  ه ةةا رةةل ال عةةل السياسةةي مةةن. يورا  ا مةةا

يتعين السةعي لل  ةار الةى المقومةا  و...)مر لة الثما ي ا  فقي جاء في  طا  الرئي   إلىالج ائري 

 التق ةةي للمةةواط ين اةةن طريةةق ت ويةةي جميةةع مؤسسةةات ا التعليميةةةو ورفةةع المسةةتوى ال كةةري األساسةةية

مةةن  يم ةةا و الجامعةةا  ببةةرامج تسةةتمي رو هةةا مةةن تاري  ةةا العريةةق إلةةىالتكوي يةةة مةةن يور ال وةةا ة و

لةةحل  فةالج ائر تجعةل فةي المقيمةةة و (.للثةورة االشةتراكية األساسةيةمةن ال  ةةو  و اإلسةاميةالعربيةة 

  :ان طريق األمةتم يل تاريخ  إلىالثقافية السعي  أهيافها

 .الست طاق العلمي لآلثاراو االستقراء الوااي للتاريخ -

 . اقية أيةتب يها يون و الع اية بالثقافا  الشعبية الى ا تافها -

 شةةر  إلةةىت ااةةل الشةةع  مةةع كةةل امتةةيايا  تاري ةةه ال وةةاري مةةن  وةةاال  االمةةا يا  أ كةةام -

  .اإلسام

االسةةتعمار ال ر سةةي الةةحي ورثةة  ا ةةه الج ائةةر  رامةةا تربويةةا ال يسةةتجي   أثةةارهةةحا وان القوةةاء الةةى 

 أسة ي و ةي ، ج أرة التعلةيم إلىالسعي و القيوي الى اللغة العربية إ الة  و ا ، ولتطلعا  الجماهير

،   1114: إبراهيمةةيالطةةاهر  ،  ةةر الةةيين جةةابر) .الم رومةةة التربويةةة بعةةي االسةةتقال إلةةىتلةة  المهةةام 

211،214 ). 

 جسةي فةي م اهج ةا التربويةة ثقافةة سةط ية ال  أ  ةاتعمق ةا فةي ب ة  هةحه المسةالة لوجةي ا  و ه لإو

 أنفكةان ال بةي ، الم طةق إلةىالت ليل و وال و الم هجيةو تعمل الى تربية ال كر الى الت كير الرياوي

بل الت شةئة بمةا ، ال شلوليس  التربية و يها سب  هحا . ن ال  قول إال القول المكرورأ قع في المم ق و

 العربةةي الةةحي لةةم تعةةيه ليت ااةةل مةةع التغيةةرا  العالميةةة وأالج ائةةري  اإل سةةانهةةي امليةةة متكاملةةة لب ةةاء 

ت ي  تغييةرا فةي  مةط  أنوإ اء هحا الووع المتي ي كان الى المؤسسا  التربوية . األج بيةالشراكة و

الم رومةةةة  أ مةةةاطغييةةةر فةةةي كةةةل تةةةيق  ةةةا و  ال طةةةر بةةةان ال تطةةةور يون تو م اهجهةةةاو برامجهةةةا

  .(169  ،    :  الأ بلعيي ).التربوية
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  :الهوية الوطنية في ميزان التاريخ -

فه ةةا  العييةةي مةةن ، فةةي  ررتهةةا للهويةةة الوط يةةة وت ييةةي م اهيمهةةا األمةةمو ت تلةة  المجتمعةةا 

 الم ةةاهيمال ةةال فةةي الج ائةةر ت بةةع هةةحه  ومقومةةا  الهويةةة ال ا ةةة بكةةل مجتمةةع كمةةا هةةو التعري ةةا 

تقاليةي و مةن اةايا و التاري ية لكل يولة ومن ال وارا  التةي مةر  اليهةا ال يرورةالمقوما  من و

 .في ب اء التاريخ  أامارهمالحين اف وا  األجياي

وكي يةة ، شع  ما لحاته إيرا كي ية  إلىم هوم اجتمااي   سي يشير " أ هاتعر  الهوية الى و

 سياسةيةو مسةلما  ثقافيةة اامةة مرتبطةة تاري يةا بقيمةة اجتماايةة إلىوهي تست ي ، اآل رينتماي ه ان 

 .(214،   1121: سليمة فيالي) ."ا ت ايية للمجتمع و

الميرسةةة و األسةةرةاةةن طريةةق  وتب ةةى الهويةةة وترسةةخ ألب ةةاء المجتمةةع الوا ةةي جةةيا بعةةي جيةةل

 .من  وة  أتيأؤسسا  المجتمع ويتم ال  ار الى مقوماتها بكل ما مكل و المساجيو

 فةةالعر ، الو ةيال فةالبي  طيين، لقةي مةر الةةى الج ائةر م ةح خال  السةة ين ال ي يقيةين ثةم الرومةةانو

 إيجابةاو الثقافةة الج ائريةة سةلباو تركةوا ب ةماتهم فةي ال كةرو ال ر سيين كلهم امروا الج ائرو التر و

تةاريخ و ييةنو الهويةة الج ائريةة واجهة  ت ةييا  تهةيي مقوماتهةا مةن لغةة أنما اي ا للتاريخ  جي  إحاو

التةي بسةط   اإلمبراطوريةةالقةوى  أطمةاعابر كافة المرا ةل التةي مةر  بهةا  رةرا أل هةا كا ة  م ةل 

 .(211،   1121: سليمة فيالي) .وحها الى هحه الم طقة م ح القيم  

اليهةا ليسة  بالبعيةية فةرغم مةا تعروة  لةه  أثةر التي و في تاريخ الج ائر األهمالمر لة  إن

  هةةحه المر لةةة باالسةت جاي بةةال كم العثمةةا ي وااسةةتطاا  تجة أ هةامةن  ةةو  بسةط ال  ةةوح االسةةبا ي إال 

 وروبةةي بةةالغ وا تشةةار المةةر  األو الةةحي لةةم يةةيم والةةحي مةةا كةةاي يسةةتمر  تةةى  لةة  مر لةةة الوةةع 

 .ال ال  الج ائر تعا ي وياتها  تى اليوم وهي المر لة التي  اإلفريقيةالطمع في يول القارة و

 مةةن ال ةةتن األ ةةواعجابهةة  الج ائةةر فةةي رةةل االسةةتعمار ال ر سةةي ت ةةييا  اروةةتها لشةةتى 

ا ت ةايياتها  إيمةاجو اسةتغال ثةروا  الج ائةر إلةىفإستراتيجية االستعمار كا ة  تهةي  ، اال تبارا و

معةةالم ش  ةةيتها العربيةةة و هويتهةةا طمةة  مقومةةا و  سةةيجها االجتمةةااي وو ةةيتها الوط يةةة بت كيةة 

 األهةاليثةم الت ريةق بةين  اإلبةايةاتبع سياسا  شيطا ية في سةبيل ت قيةق حلة  بةيأها بسياسةة و اإلسامية

 .ا تهى ب كرة اال يماج و

مر لةة فةي تةاريخ الت ةول ورهةور الت ا وةا  فةالج ائر  أهةمهحه المر لة هي  أنيمكن القول 

 أ مةة إ ةرار إلةى أيىمةا "  يي "تعا يي مجتمع  إلى" تقلييي"م لي  بمر لة ا تقالية من مجتمعمر  
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كةةل التغيةةرا   إليهةةا أي الكةةل يت ةةق  ةةول ال تيجةةة التةةي  أن "ب ة وم مةةي بةة"هويةةة الةةى  ةةي تعبيةةر 

المةةاء الةة    االجتمةةااي وغيةةرهم  وأسةةواء ا ةةي المةةاء االجتمةةاع ، الثقافيةةة بةةالج ائرو االجتماايةةة

التعةاي  الثقةافي يمكةن   ةره  أنمتواربتين حلة  و ل موحجين لثقافتين مت ا وتين" تواجي"و" تعاي "

 المعرفةةة باألميةةةو التك ولوجيةةا، التقةةيمو العةةايا  بةةالتطور، فةةي مجةةال يت ةةايم فيةةه الماوةةي بال اوةةر

اجتمةةاع ا ا ةر مثةةل  إلةىالمجتمةع الج ائةةري تعةوي  إليهةةامعياريةةة التةي و ةل   الةة الا إن ،الجهةلو

ال ةرا  الثقةافي الةحي سةاي  إلةىغيةا  معةالم واوة ة باإلوةافة و تعاروةهاو ال ماحجو تعيي المرجعيا 

يجةةير  لكةةن مةةا. اولمةةة االت ةةال أمةةامحلةة  و لسةة وا  اييةةية ممةةا تةةر  المجةةال واسةةعا لعمليةةة التثةةا  

 ت مةةل معةةا ي م تل ةةةو تم ةةحالمعةةايير و القةةيم أن جةةي ، خ ةةرجيةةل  إلةةىا ةةه مةةن جيةةل وه إليةةه اإلشةةارة

فةةان اسةةتقال الج ائةةر لةةم ي ةةي   طيعةةة الةةى المسةةتوى ، خ ةةرونو "يكةةار.ن "فكمةةا يةةرى ، متغيةةرةو

الجييةية التةي لةم  األجيةالمن ثاثين س ة لم  تمكن من استرجاع الهوية الوط ية  تى  أكثرفبعي ، الثقافي

 األجيةالتسةليم و إمةيايحا كله بسب  ايم جر اته وهو ثارهخشيء من  أ ابهاتعر  اآلالم االستعمارية 

 .( 212-211،   1116:  ميو  رشيي) .فيا جاه ا ومهيكاقاالسابقة لألجيال الجييية  موحجا ث

مؤسسةا  اليولةة العامةة التةي تعةا ي  إلةىولم يقت ر الووع الى المجتمع ف س  بل تعيى حل  

 .بل تتمرجأ بين البي ين ال تم  لمجتمع غربي ب  ة تامة و وجوي ثقافة غير م لية

  :انون استعمال العربية في الجزائرتجميد ق -

لةه يوره  أيواالجا   االيجابي في مكا ة اللغة العربية و يه فالجا   السلبي م ه  إبرا ال يمكن 

عتبةر بمثابةة مبةايرة اجتماايةة تبةر  يا الةحي ، وخ  وائم وفةي تو ةع مةا هة  وفي تسليط الووء الى ما ه

فبعةةي اسةةترجاع الج ائةةر لسةةيايتها سةة ر  .المةة رم باللغةةة العربيةةة  إطةةارهفةةي االهتمةةام االجتمةةااي 

التعريةة   ، ةةوا ين أمةةاملهةةا للو ةةو   أتةةيألعروبةةة الج ائةةر كةةل مةةا و المعاييةةة للغةةة العربيةةة األطةةرا 

 إلةىول ال اجعةة لتر يةة اللغةة العربيةة كمةا ط ة  التماطل في الب   ان ال لةو وا تتالها بشتى المسااي

 أ ة ي ركهةا التيةار ال را ك ةو ي كلمةا و يةيامها األما يغيةسطأ الوا ع شعارا  تطال  بترسيم اللغة 

 بالائكيةةة اإلسةامر سةا ت ةار  ف"ا مةي بةن  عمةان "   ةول الةيكتورحكةر الةى و بقةر  اجلةه فةي الةباي

 .(216،   1121: سليمة فيالي)  ".ت ار  العربية بالبربر سيةو

التعريةة  ال يعةةي مجةةري  أنويةةرى ابةةي العةةالي يبلةةة ،  ةةا ون التعريةة  إلةةىولقةةي لجةةم  الج ائةةر 

هةي  وةية وط يةة  إ مةاو األ ةليةاملية ورورية إلااية التوا ن اللغوي في الباي ل الأ لغة الشع  

فةي لقائةه مةع رؤسةاء الوفةوي  أالةن "اري بومةيينوهة"الرئي  الرا ةل  أنبكل ما تع يه هحه الكلمة حل  

 وةةية  أن(  2611ييسةةمبر  11-21) التةةي اشةةترك  فةةي المةةؤتمر الثةةا ي للتعريةة  الةةحي اقةةي فةةي 
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الثةةورة وجة ء مةةن الثةةورة الثقافيةةة التةةي تهةةي  مةةع الثةةورة  أهةةيا التعرية  هةةي هةةي  اسةةتراتيجي مةةن 

 ركةة  إن) : ةال أ ةرىوفةي م اسةبة  ،ال هو  باإل سةانو تر ية ال ري إلىالثورة ال  ااية و ال رااية

ولةن  سةمأ تقويها الع ا ةر التقيميةة المؤم ةة بةالثورة  أنالبي و التعري  هي ج ء من المسيرة الثورية

ا ا ر رجعية ال تؤمن بالثورة لتجعةل م ةه سةا ا ي قةق  أيةن تكون مجري شعار ي ت ي وراءه مب أبيا

: ي العةالييبلةة ابة)(  .تعمةل وةيه وهةي ترفةع لةواءهو ت اهوةهو  ا ة تت افى مع ال ط الثةوري أغراوا

1111   ،221).  

 اإليارةم هةةا ، اكتسةة   ال ر سةةية اةةية مجةةاال  أن ةةا ون التعريةة  فةةي الج ائةةر جةةاء بعةةي  إن

كا ة   وةية الت ميةة تةرتبط ارتباطةا ال ي   ةم بقوةية  إحا ةه أويرى يبلة ابي العالي ، التربية وغيرهاو

يسةتعيي اسةتقاله ال قيقةي بةيون اسةتعاية هويتةه  أنلشةع  –بةالطبع  –االستقال الوط ي فا ةه ال يمكةن 

 أنويةرى ، اال ةيثارو ال  ةار إلةىاالسةتعمار  اللغةة معروةة ب عةل كا ة  هةحه إحاالوط ية وم هةا لغتةه 

سةة وا  اال ةةتال واشةةية االسةةتقال تسةةمأ معرفةةة الووةةع الةةحي كةةان اليةةه الشةةع  الج ائةةري طةةوال 

كان الشع  في يوامة في  ةين كةان ( 2691) التعري  في الج ائر ف ي س ة  ورورةو أهميةبايرا  

ا لهةة أ ةبأ أج بيةةفاللغةة العربيةة التةي كا ة  بةاألم  القرية  لغةة ، اليةه الةت ل  مةن خثةار االسةتعمار

. ت بأ من ال ا ية اليستورية اللغة القويمةة الو يةية ولغةة السةياية و تمثل مكان اللغة ال ر سية أنال ق 

المعاهةي لي ةير سة ة و ر التعرية  فةي جميةع المةياو و تيجة لهحه الررو  وغيرها تقرر  شر التعليم

ي يبلةة ابة). العموميةةبالوري ةة معرفة اللغة العربيةة اةاما  اسةما فةي التر يةة مرسوم يقوي ( 2691)

 .(222،   1111: العالي

ال مةةوحج التجريبةةي فةةي  األسةةلو فةةي  جةةاح التعريةة  مةةن ايمةةه فيةةرى ا ةةه لةةو ر  جةةاح  أمةةا

ابتةةيأ ت  يةةح ( 2612)ل المةةواي باللغةةة العربيةةة وفةةي سةة ة كةةعريةة  فةةي مةةيار  م ةةيوية تةةير  فيهةةا الت

تعرية  جميةع السة وا   إلةىالتعري  في الشع  العلمية لي ةل ا جةا  التعرية  فةي المر لةة االبتيائيةة 

 األيبيةةةفاأل سةةام كا ةة  م يوجةةة تةةير  فيهةةا المةةواي  السةة ة السايسةةة إال، أج بيةةةوفيهةةا ال ر سةةية لغةةة 

فةةي المر لةةة المتوسةةطة اربةة  كةةحل  و ( 2611 – 2611) ال ر سةةية سةة ة العلميةةة باللغةةة و بالعربيةةة

الةةخ لي ةةل ... األج بيةةةالعلةةوم الطبيعيةةة باللغةةا  و مااةةيا السةة ة الثا يةةة التةةي تةةير  فيهةةا الرياوةةيا 

 ال لسة ةو باللغةة العربيةة اإل سةا يةالعلةوم و كليةة ال قةوق بيأ ( 2611)الجامعة ف ي س ة  إلىالتعري  

،   1111: العةالييبلةة ابةي ). في كةل الكليةا  إجباريةالعربية  أ ب  ( 2619)ي س ة   و التاريخو

221). 

 ية  بةر   اةية لةم تةتم متابعتةه و لكن  ا ون التعري  في الج ائةر لةم ي رةى باالهتمةام الةا م

 أهةمل هةم ياةاة ال ر سةة وفاالتجةاه األ، مشاكل م ها ا ه بر   اية اتجاها  كل له مقولته في التعري 

  :مقوالتهم تمثل  في
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 التعري  ال يهم الجيل ال اور، -

 التق ي ،و اللغة العربية  ا رة الى مسايرة التقيم العلمي -

 الرياويا  ،و اللغة العربية ليس  مؤهلة لتيري  العلوم -

 . اإلياريةو التق يةو العلمية اللغة العربية  ا رة في الم طل ا  -

  :مقوالتهم في أهمتمثل  و اال يواجيةأما االتجاه الثا ي فهم يااة 

 الرياويا  ،و ال ر سية للعلومو استعمال اللغة العربية لأليبيا  -

 .اال يواجية اللغوية تسااي الج ائر الى امتا   ا ية لغة متطورة  -

مطلقةا بوجةو  ت قيةق  إيما ةاهحا االتجةاه يةؤمن و األ الةو وهم يااة التعري  األ يرو واالتجاه الثال 

 اإلاةةامالثقافةةة ووسةةائل و اإليارةالتعلةةيم فقةةط بةةل فةةي و التعريةة  فةةي الج ائةةر ال فةةي مجةةال التربيةةة

 .الم يط االجتمااي و

فان كا    ي  طمة  ا تكةار ال مةوحج ال ر سةي ،  تائج التعري  لم تكن ايجابية كلها أنوال قيقة 

ياةةاة التعريةة  كةةا وا  أنم ةةاف  ب يةة   إ تةةاجيرة الةةى فإ هةةا لةةم تكةةن  ةةا، المسةةيطر مةةن م ةةابع ا تشةةاره

 يةاية  إلى أيىيستلهمون وسائلهم ومثلهم من اليول العربية التي بقي  تابعة لمستعمريها السابقين وهحا 

الن الم ر سةةين كةةا وا ي تكةةرون ، أ ةةرىالم ر سةةين مةةن جهةةة  و ال ةةراع بةةين المعةةربين مةةن جهةةة

المعربةةة  ريجةةي الجامعةةا  بي مةةا كةةان  اإلطةةارا القطااةةا  اال ت ةةايية وهةةم يرفوةةون و اإليارا 

ال يقلةةون ك ةةاءة اةن الم ر سةةين الةحين سةةم   لهةةم الرةرو  و تيجةةة ألسةةبا   أ هةمالمعربةون يعتقةةيون 

امليةةة  إليهةةا أي التةةي  المؤسسةةا  اال ت ةةايية الم تل ةةةو اإليارةي تلةةوا موا ةةع  ياييةةة فةةي  أنتاري يةةة 

التك و راطيين الحين كا وا كلهم تكو وا فةي م رومةة تعليميةة فر سةية  إلىالتي اهي بها و مية المطبقةالت 

 األ ةلهةي ال ئةا  المعربةة  أ ب   أنهحا الووع  و ي ا جر ان. ن بعييين ان حل بي ما بقي المعربو

ال  بةة  إيمةاج إلةىتعرية  وهكحا لةم يةؤي ال،  راكا اجتماايا ال عيام اا تها بالقطااا  ال قيقية لإل تاج

، الم تل ةة اإليارا و ا ةح فر ةتها فةي التسةيير فةي المجةاال  المتعةييةو المعربة في ال ياة اال ت ايية

فةالمعربون مبعةيون اةن ، لم يم   ل  الموووع الحي ا طلق من اجله بةل بقةي شةكليا إحنفالتعري  

 المسةةيطرين الةةى الةةو ارا  ال يويةةة الكلمةةة العليةةا كا ةة  للم ر سةةينو ا ت ةةاييو كةةل  ةةرار سياسةةي

 .(224- 221،   1111: يبلة ابي العالي)  .القطااا  اال ت ايية الم تل ةو

 "ج ائريةةة للةةيفاع اةةن اللغةةة العربيةةةالجمعيةةة ال"سةةعيي رئةةي  ولقةةي ا تقةةي الةةيكتور اثمةةان 

و مةل ال  بةة ال را ك و يةة ، (2661)الةحي  ةير اةام ، بالج ائر تجميي  ا ون اسةتعمال اللغةة العربيةة
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ال ر سيين الحين ي اربون  ا ون العربية في الج ائةر لهةم  ةا ون  مايةة  أنوال ر .ال افحة مسئولية حل  

 .( 1116 :بواام غمراسة) .(2661)الثورة ال ر سية س ة  أ يرتهالحي ، اللغة ال ر سية

التعلةيم إال ا ةه و اإليارة ا  سةابقة فةي الج ائةر لتعرية  أوبالرغم من ا عقاي اية مؤتمرا  في و

الةحي ا ةر و ( 2611 لوكةا ون األ 11 – 21) م ها المؤتمر الحي ا عقي فةي الج ائةر مةن ، لم يتم حل 

 وكةل  طةر يهةيي اللغةة هةة أنالةى  أكةيالةةحي و الةخ...الجيولوجيةا و الم ةطل ا  المو ةية فةي الكيميةاء

  ر الحي ا عقي في الج ائر لو ارة التعليم العةالي فةي الةوطن العربةيالمؤتمر اآل أما.  طر يهيي الوطن

للتعريةة   أ ةةرىمةةؤتمرا   إلةةى إوةةافة( الت ميةةةو التعلةةيم العةةالي)م ةةوره العةةام  2612كةةان فةةي اةةام 

التعرية  ال يكةون شةعارا  أنو ي  ث  هحه المؤتمرا  جميعها الى ، ا عقي  في م تل  اليول العربية

  .(16 – 11، 2664:  الأ بلعيي) .ل   ن في اشي ال اجة لمعايشتهب  رييه

وكا ة  ، الملتقيةا و القةرارا و التعري   ةال  ةيرا كبيةرا مةن اليراسةا  أن" الأ بلعيي"ويرى 

المةةواري البشةةرية الوط يةةة  لةةة  إلةةىترجةةع اةةيم تطبيةةق التعريةة   – ا ةةة الرسةةمية–معرةةم اليراسةةا  

 األفةواجي ةول تلة  و التعليم ما  بل الجامعة ب سبة تكاي ت ل المائة فةي المائةةولما تم تعري  . المعربة

الوط يةة  اإلطةارا وتةوفر ( رغةم ا ةطيامهم بعةيم تعرية  الجامعةة)الجامعة م ح سة وا   إلىالمعربة 

اسةةةتكماال للتعريةةة  –لميةةةة توةةةغط الةةةى اةةةيم تعريةةة  المةةةواي الع اإلطةةةرا را ةةة  بعةةة   ،المعربةةةة

بعة  وهحا سب  كارثة كبيةرة الةى الةوطن ، وت وع الم طلأ العربيو وع و ت تج بقلة –المر لي

المراجةةع و يتةةوفر للعربيةةة الم ةةطلأ أن إلةةىل ربةةأ الو ةة  بتةةم ير تعريةة  الجامعةةة وات ةة األطةةرا 

التةي لةم و اللغةة العربيةة فةي الج ائةر أكاييميةوبعيما يقر الم طلأ المو ي الحي ت ايق اليه ، العلمية

 .(21  ،    :  الأ بلعيي) .اشي  كاال الى العربية األمرينكا و ،ت شا بعي

المتعلةق بالتعرية  و " الأ بلعيي"ما تعلق بالمواطن البسيط والحي يحكره كحل   وواهم مشكل ه

تعرية  هةحا المجةال  تركية ه الةى أسةبا الحي افر  العييةي مةن المشةاكل كمةا اةيي و في المجال الطبي

ل ةا  عةر  هةحا المجةال بعة  الةيوافع التةي تجع أوةي  أن أ ببة ومن هحا الم طلق : "ومما حكره  جي

 :  بل غيره هي

وال ، األميةةال ييلي اليوميةة بةالمواطن العربةي الةحي تسةت  ل فيةه و الممر و اا ة الطبي  -

 .لغة ي همها من اليين يقومون الى تمريوه  إلىالمواطن ب اجة  أنش  

و ا ةة التةي لهةا اا ةة بالجا ة  ، كثير مةن المةواي باللغةة العربيةةاستعياي طلبة الط  يراسة  -

 .الشراي  وأال  سي 
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 م طل ا  الطة  االميةة أن ي  ،  ا ة في جا به الم طل يو سهولة تعري  هحا المييان -

 .التعري   أمامال تق  اائقا ، اامةو

 .  جاح التعري  في بع  الجامعا  العربية -

 أكثةرتلقةي الطالة  العلةم بلغتةه  أناليراسةا   أكةي ورورة  ا ة بعةيما  أ بأحل   أنويرى 

اسةةتواب  كتةةا   أنمسةةلم بةه فقةةي سةةبق لهةا  أمةرو ةاح العربيةةة لهةةحا ، اسةتيعابا ممةةا يتلقةاه بغيةةر لغتةةه

ل  ةين "وكتا  البيطةرة ، "البن ال  ي "الرمي و كتا  الموج ، و"ألبي بكر الرا ي"ي في الط  واال 

إال ب ول الح يرة اللغويةة العربيةة  إليهات قل  وأالخ فهحه الموسواا  لم تؤل  بالعربية " ... إس اقبن 

 .(11، 11،   2664:  الأ بلعيي) .التي تتوفر اليها

 التعلةيم، اال ت ةاي، اليولةة الج ائريةة إيارة: سةيون  ةط ا مةر تعرية  ثاثةة ميةايينويعتبر ال ر 

فةي مقةال  "بةواام غمراسةة"ا يما  ير  ا ون تعميم استعمال اللغةة العربيةة يقةول ، التقا ة بالجامعةو

ن آلخ"و يةر ال را ك و يةة ال ر سةي  أيلةى (2661 ييسةمبر 11) عبي الةوط ي يةوم له اةن المجلة  الشة

وا ةيما  ، ة افة ال ر سةية  ملةة وةارية اليةهوشة   ال، في     اليوم بت ريأ معايي للقا ون" ييكو

الةحي ، روبةيوتجميي القا ون ت ةر  ال ةوا  ال ر سةيون فةي البرلمةان األ" اليامين  روال"الرئي   ألغى

سياسةةة  إن: "جةةاء فيةةه اإل سةةانبيا ةةا بواسةةطة لج تةةه ال رايةةة ل قةةوق ( 2661) ا ةةير فةةي  ةةوفمبر 

وان اللغةة العربيةة التةي فروة  الةى المجتمةع ، (2619)التعري  جاء   تيجة امل فةوج فةي ميثةاق 

واةةن العربيةةة التةةي يتكلمهةةا ، وهةي لغةةة م ةةط عة بعيةةية اةةن المجتمةع، ج ائةري هةةي اللغةةة ال  ةة ىال

و ةي ال ةق تعلةيم ال  ة ى ، القوةاءو فالعربيةة ال  ة ى فروة  ا ةوة فةي التعلةيم، الشارع الج ائةري

بةواام ) ."للةباي  اإلسةاميةاي ةل ال ركةة ، والورر بال كر ومكن ال كر الرامي اليي ي مةن اال تشةار

 .( 1116 :بوغمراسة

  :المرحلة االستعمارية بصفة تميزها عن اإلدارةعدم التجديد في  -

، لمت ا وةان لل يةةاة فةي ا ةةر ا هةةحاوهمةةا الوجهةةان ا" الت لة "و" التقةةيم" إلةىوإحا  رر ةا ب  ةةاي 

فالتقيم يع ي بالورورة بلو  مجتمع من المجتمعةا   الةة مةن ، اإليارةلوجي ا جوهر ال رق بي هما في 

 وأالعلميةةة فةةي م تلةة  مجةةاال   ياتةةه و الماييةةةو تمك ةةه مةةن تعبئةةة مةةواريه البشةةرية اإلياريةةةالك ايةةة 

 ب ية  يت قةق لةه فةي ال هايةة أهةيا توجيهها في وةوء مةا  ةيي مةن و ومن تشغيلها األ لبعوها الى 

في شةا اطةراي ، وبحلةه فيةه مةن جهةي إ  ا ةهب  ة مستمرة  اتج ي ةي  بيرجةة مل ورةة اةن كةل مةا تةم و

الت لة  فمع ةاه اسةتمرار   ةور  أمةا، أمةام إلةىو أالةى إلةى ركة المجتمع المستمرة " القيمة الموافة"

مجلةة )  .تطلعاتةهو أهيافةهتوجيه مواريه بالمعيال  المرجوة وفةق مسةتوى و تشغيلو المجتمع ان تعبئة

  .(11،   2611 :التربية
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 ةةي يكةةون يا ةةل  إ مةةاو بالوةةرورة  ةةارج هةةحه المؤسسةةةو فا  طةاط المؤسسةةة العامةةة لةةي  يائمةةا

فةي ، في ب يتهم الييمغرافية ،فةي ت رةيمهم، في ثقافتهم، في مست يميها في طبائعهم، المؤسسة ب ي حاتها

 فةةي الوسةةائل المسةة رة لتسةةيير، اإلبياايةةة ةةيراتهم ، تةةو يعهم الةةى المهةةام فةةي مةةؤهاتهم فةةي مةةواهبهم

 جةةم  الم ةةيط ،، مثةةل التك ولوجيةةا األ ةةرىان العوامةةل و. وغيرهةةا...فةةي المؤسسةةة  األفةةرايتطةةوير و

المؤسسةة  أ مةةسب   أهم أن، المطا  خ رمعو ة في  وأاوامل  ارجية مسااية .... وامر المؤسسة 

 :بشةاي ية سةعي). مرتبةة ثا ويةة بسةب  اةية اوامةل إلةىتقهقةره و العامة يعوي إلهمال ت ريم القوى العاملةة

1111   ،2-1 ،21). 

مشكلة المؤسسا  الج ائريةة ال تةرتبط فقةط بعةيم تكية  ثقافةة ال ةري  أنفيرى " كمال بو رة" أما

هةحه الثقافةة فةي  ةي حاتهةا ت مةل فةي طياتهةا  إ مةاو الت رةيم الةحي يعمةل فيةهو الج ائري بثقافة المؤسسة

مورو  اةن ا ةر الوةع  الةحي مةر  بةه المجتمعةا  العربيةة  وم تل ة م ه ما ه أ ما و مشكا 

سةوء  إلةىراجةع  ووم هةا مةا هة، ثقافة ا ةر مةا بعةي المو ةيين كمةا يقةول مالة  بةن  بةي أي اإلسامية

اةيم  إلةى أيىفالوةع  ... سةلبية و مةا ت ملةه مةن  ةيم ايجابيةةو الت اال مةع الثقافةة الغربيةة المعا ةرة

ثقافةة مشةوهة ال  أ ةتجهحا مةا و الثقافة الوافيةو األ ليةلية التثا   التي  يث  بين الثقافة ال جاح في ام

تسةتبطن  ةيم  أ ةيلةال هةي ثقافةة و الييمقراطيةةو ال ريةةو الرشةيو هي ثقافة  ييثة ت مل  ةيم العقا يةة

مةةا يبةةرر  وهةة و .(1،  1111: كمةةال بةةو رة) . الواجةة و ال ةةقو العيالةةةو التةةرا مو الوفةةاءو ال ةةيق

مشةةةكلة  أن "كمةةةال بةةةو رة"ليوةةةي  سةةةابقا فلل ةةةالتين اا ةةةة ببعوةةةهما الةةةبع  "بشةةةاي ية سةةةعي" ةةةول

 إ مةةاالمتةوفرة فةي المجتمعةا  المتقيمةة  اإل تةاجالمجتمعةا  ال اميةة ال تكمةن فةي اةيم امتاكهةا لوسةائل 

لثقافةةة اقا يةةة راشةةية تواكةة  التطةةور ( الج ائةةر مةةثا)اةةيم امتاكهةةا  وجةةحورها هةةو امةةق المشةةكلة

فةةي  والم رمةةة فهةة وأالجمااةةة  وأ لةةل يعةةا ي م ةةه ال ةةري  أي أن أي األ ةةرىالموجةةوي فةةي المجتمعةةا  

،  1111: كمةةال بةةو رة) .الرو يةةةو السةةلوكيةو المعرفيةةة بإبعةةايهاالمةةه الثقةةافي  أ ةةا  لةةل  األسةةا 

21،24).  

ت ييةي مةيى  طةر التبعيةة  يلعبان يورا  اسما فةي اليينو بان ا  ري اللغة تشير الما را و

أفةةر  العشةةرين و فتثةةا   المجتمةةع الج ائةةري مةةع المجتمةةع ال ر سةةي فةةي القةةرن التاسةةع اشةةر ،الثقافيةةة

بةين  أيوةافمن جهة  جأ االستعمار في بة  لغتةه لةي  فقةط بةين ال  ة  بةل  . واين من التبعية الثقافية

بعةيه و لغة اغل  المؤسسا  ف س  في رل االسةتعمار فقةط بةلفم ب   ال ر سية ليس   ،اامة ال ا 

 .(19،   1121: م موي الحوايي) .ل ترة ما بعي االستقال أي أيوا

الشةركا  ال ة ااية  تةى تولةي ، واإل تاجيةاللغة العربية استبعي  في و ت ا هحا من المؤسسا  و

، التةام بالب ة  اللغةوي اإلهمةالو ةي  كةى كةل هةحا ، إ تةاجا ي بعوة ا ا ت ةاع بعةيم  ةا يتها كوسةيلة 
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وهةحا العامةل كةان السةب  الكبيةر  .البليان العربيةةو هحا ا قطاع التوا ل الثقافي بين الج ائر إلى أو 

 .(21  ،    :  الأ بلعيي).الم طل ا  العلمية إيجايان و في اج  العربية ان التعري  –ا ي ا–

  ةةرار تعريةة  اإليارة و ةةرار مةةن و ارة اليا ليةةة وهةة فةةي  ةةين ه ةةا  م ةةاير ت يةةي بةةان ه ةةا 

توجيةه تعليمةا  ، تعت م و ارة اليا لية والجمااا  الم لية  ي  سيطبق في األيام القليلة المقبلة الحيو

 يةة  تؤكةةي ، تل مهةةا بمراسةةلة الةةو ارة باللغةةة العربيةةة فقةةط، لم تلةة  القطااةةا  والهياكةةل التابعةةة لهةةا

ليتم تعميمهةا اةن  رية  الةى مسةتوى ، امر و ا  مبيئيا الى م الأ الو ارةولية أن األواأل بار األ

، الةةيوائر، الواليةةا ، م ةةالأ ال مايةةة المي يةةة، مةةييريا  األمةةنإليارا  التابعةةة للقطةةاع الةةى غةةرار ا

 .والبلييا 

أ ةير األسةبوع الم  ةرم تعليمةة و اة  فةي مر لتهةا " الطية  بلعية "و ير اليا لية  أنكما 

طالة  فيهةا بعةيم مراسةلته باللغةة ال ر سةية مهمةا كةان ، مستوى الةو ارة وجميةع م ةال ها لى الىواأل

فةي  ةين ياةا ، الو ير سيكون من ه ا ف اايا بالعربية فقط إلىوأن إرسال البيا ا  والتقارير ، السب 

 بةل تعميمهةا لتشةمل  امر بااللت ام بهحه التعليما  وت  يحها الى المستوى اليا ليواألطرا  المتلقية لأل

 .المحكورة سابقاو بعي كافة القطااا  الم بثقة ا هافيما 

لمه  قيبةة اليا ليةة  ل ةا لسةل ه لى  رارا  الو ير الجييي بعي تسةأوومن ، وتعي هحه التعليما 

لعةين فةي لويةا  الةو ير اأولةى أو، ويبيوا أن مل  تعري  اإليارة الج ائريةة مةن بةين "ولي  ابلية وي "

أن كةةل  إلةةىوكا ةة  و ارة اليا ليةةة فيمةةا سةةبق تتعامةةل بال ر سةةية باإلوةةافة ، التغييةةر ال كةةومي األ يةةر

ويعةي ملة  التعرية  مل ةا ، لوا الى الم     طاباتهم كا   بال ر سةية كةحل واالو راء تقريبا الحين تي

 . لشائكا ولم ي  ل فيه م ح االستقا

ال تشةار اسةتعمال اللغةة ال ر سةية مةن  بةل " بلعية "معاي ةةأ ه وبعةي ، لةواوتت ي  األ بار المتي

 ةةرر الت لةةي ا هةةا والعمةةل ، والهيئةةا  التابعةةة للقطةةاع ومةةن الواليةةا ، والمةةييريا ، إطةةارا  الةةو ارة

والت امةا كةحل  بةالقوا ين والتشةريعا  التةي تلة م اإليارة ، لةى فةي الةبايوااتبارا بمبيأ اللغة الوط ية األ

 .الوط يةبالتعامل باللغة 

في و   تباشر فيه أطرا  اجتمااية و اشطون مي يون  ملةة لجمةع مليةون ، ويمتي هحا القرار

وهةةي التةةي تلقةةى رواجةةا وموافقةةة واسةةعة مةةن  بةةل ، و  ةة  مليةةون تو يةةع لتعريةة  اإليارة الج ائريةةة

 وت كةةر هةةحه األطةةرا  فةةي مراسةةلة رئةةي ، األغلبيةةة السةةا قة التةةي تسةةعى وراء ت قيةةق هةةحا المطلةة 

توجيةةه أمةةر للقوةةاء الةةى الوثةةائق اإلياريةةة ال كوميةةة  إلةةىلياوتةةه " ابةةي الع يةة  بوت ليقةةة"الجمهوريةةة 

الةى أن تشةمل ، لةى مثلمةا يقةرره اليسةتورأووااللت ام باسةت يام العربيةة كلغةة ، الميو ة باللغة ال ر سية

 .امر المؤسسا  ال ا ة كحل واأل
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إ  ةا لةم  شةاهي أي أثةر للتعرية  سةوى "، تو يةعمليةون و  ة  مليةون  ويقول أاوةاء مةن  ملةة

ألن اللغةة العربيةة هةي اللغةة ، وأن األغلبية السا قة من الشةع  الج ائةري تريةي التعرية ، شيء وئيل

ومع حل  ما ت ال تعةي  الةى الهةام  كلغةة أج بيةة فةي وط هةا والشةواهي الةى حلة  كثيةرة ال ، القومية

، ى ووثةائقواتقبةل مةا يقةيم لهةا بالعربيةة مةن طلبةا  وشةك فاإليارا  ال كومية ال تعتةر  وال، ت  ى

، لكةن فةي المقابةةل تةت جج معرةم اإليارا  ب ةةعوبة "وتجبةر المةواط ين الةةى تقةييمها باللغةة ال ر سةةية 

: كةةةةةةةةيأييةةةةةةةة   ) .التعامةةةةةةةةل باللغةةةةةةةةة الوط يةةةةةةةةة وأن االلتةةةةةةةة ام بهةةةةةةةةحا المبةةةةةةةةيأ غيةةةةةةةةر مقبةةةةةةةةول

(http://eldjazaironline.net/home/index. 

، يليةةل أيلةةم يةةرى لةةه و تطبيقهةةا الةةى ار  الوا ةةع ال ال لةةم يشةةهي لةةهو تمكيةةي هةةحه المقولةةة إن

وةاع التةي تمةر بهةا اللغةة العربيةة فةي الج ائةر ال يمك  ةا الجة م بةان اللغةة العربيةة وكل هحه األوتعتبر 

الطبقةا  الم تل ةة  هحه اللغة ستستعيي هحه المكا ة بقير مةا تعا يةه أنست قي مكا تها بقير ما يمك  ا القول 

بةل الن لهةحه اللغةة ، األ ةرىاللغةا   إتقةانغيرتهم الى هحه اللغة لي  لعيم  يرتهم الى و من المثق ين

 .ال كرية و اليي يةو العمليةو يور كبير في  ياتهم العلمية

 الجزائر إلى األخرىدخول اللغات  أسباب أهم: ثالثا

 ا ة في الج ائر  ا ةة فةي لقي واجه  اللغة العربية اية ت ييا  في يول المغر  العربي 

اللغةوي  بةل و غيةر االسةتعمار سةاهم  فةي الت ةوع الثقةافي أ ةرى أمةورلكن ه ا  ، ال ترة االستعمارية

هةحه الةيول م هةا  إلةىي ةول العييةي مةن اللغةا   إلةى أيىما  ووه ،طانو تى ي ول االستعمار لهحه األ

 تةاج تطةور تةاري ي طويةل لهةحا فإ هةا جوهريةة  أ هافي كل مجتمع الى  األ ا يا وتعر  ، الج ائر

كةل  أ ا يةا ويمكةن ت ييةي ، االسةتقرار الةى  ياتةه االجتماايةةو فةي الم افرةةو في تكةوين المجتمةع

 العشةةيرة، القبيلةةة، الثقافةةة الوط يةةة، تقاليةةيهو  براتةةهو اةةايا  المجتمةةع، المعتقةةيا  اليي يةةة: مجتمةةع فةةي

 : جيةة  بةةن سةةليمان، م مةةي بةةن بو يةةان) .ال موحجيةةة األيوارو  ةةاية الةةرأي، الجمااةةا  المرجعيةةةو العائلةةةو

1116  ،21). 

 مةةا  ةةي تج يةةه مةةن الثقافةةا  إلةةى إوةةافةكةةل يولةةة لهةةا   و ةةيتها  أنمةةن ه ةةا يمكةةن القةةول 

 .ي  ر مكا تهابالطبع ال  ار الى   و يتها ، ورةواالمج

الثقافةا  فةيي  ا السةميأ يةممر بةتعلم  وأفمهل اللغة العربية ال يممرون بالقطيعةة مةن هةحه اللغةا  

 األمةةرومع ةةاه ( في ال ةةينولةةو اطلبةةوا العلةةم)سةةلم و الثقافةةا  فقةةي  ةةال ال بةةي  ةةلى   اليةةهو اللغةةا 

 تةى  بةل اال تهةاء م هةا الةى شةريطة و اإلسةاميةباكتسةا  الثقافةا  المتعةيية بعةي اال تهةاء مةن الثقافةة 

اثمةان ).ثمن يمكن االفت ار بتو يعه الى العالمااتبارها الك   األو الأوت  ي ها وترسي ها في الحهن 
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هايمةة اسةتعمارية  أ ةرىو لغا  ب ائية وري يةو لحل  كا   ه ا  ثقافا .(  11 -11،   2611 :الكعا 

 .ال حرو ال يطة يستوج و فالت ر ة بين كليهما واج  المعرفة

 رة فةةي ار  الةةوطنواالثقافةةا  المجةةو رهةةور اللغةةا  إلةةىال  يةةة المؤييةةة و الجليةةة األسةةبا  إن

  :كما يلي األ ليمكن   ر بعوها الى و متعيية

  :الموقع الجغرافي (1

  :بمربعة  وافح األر لها مو ع في هحه الج ائر  ا ة و يول المغر  العربي إن

  :نافذة شرقية -أ

  الك عةةان العةةر  فةةي القةةرن الثةةا ي اشةةر  بةةل المةةياي م هةةا تعلمةة  و ال ي يقيةةونجةةاء م هةةا

 .الكتابةو الما ةو ال  ااةو التجارةو ال ا ة

  اإلساميةال وارة و العربيةو اإلسامم هم تعلم   :العر جاء م ها . 

  الخ...ال رااة و العسكرية ال  يةو تعلم  م هم  رام ال كم: اإليرا يونجاء م ها 

 الخ...ال ارية  األسل ةو ال  ونو تعلم  م هم فن القاع :األترا اء م ها ج 

  :جنوبيةنافذة  -ب

 المسةةرحو ف ةةون ال  ةة و لةةى التةةي تشةةمل الموسةةيقىوجةةاء  م هةةا ال وةةارة ال  جيةةة األ 

 .ال  ااا  التقليييةو

 القةةرن السةةاي   بةةل (  رطاجةةة)كةةحل  ال وةةارة الم ةةرية ، جةةاء م هةةا البربةةر مةةن الةةيمن

 الخ ...المياي 

  :نافذة شمالية - ت

 ال ر سةةيونو االيطةةاليونو األ ةةيل و األسةةبانو ال ورمةةانو اليو ةةانو جةةاء م هةةا الرومةةان 

 .اال جلي  و

  :النافذة المغربية -ث

 القوطيةو الو ياليةو البرتغاليةو األ يلسيةو المو ييةو المرابطيةو جاء م ها المراكشية 

 . (11 -11  ،2611 :اثمان الكعا )                                                    .األميركية و

 المةؤر ينو كما لم يي ر العر  جهيا ل شر العربية من  ال ر اتهم التةي ي  ةر بهةا التةاريخ

بهةةحه اللغةةا   أتةةواا تشةةار اللغةةا  هةةم الر الةةة العةةر  الةةحين  أسةةبا  أهةةمالر الةةة فةةي كتابةةاتهم ومةةن و

 .والتملي ورو هم المغمورة بطل  العلم 
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  :االستعمار (2

، يعمةر، كلمة مشتقة مةن امةر ولغوي وه ىمع  وفي اللغة العربية له مع يان ا يهما ايجابي وه

سةةلبي  خ ةةرومع ةةى . الممهولةةة بالسةةكان األر المسةةتعمرة هةةي  األر و ب ةةاءو بمع ةةى تشةةييي أامةةارا

الرلةم و والغة و مع ةاه اال ةتال العلةوم االجتماايةة ي يةي أيبيةا كريه وممقو  مستعمل كم ةطلأ فةي 

 شةع  وا تالهةا ا ةوة وأاسةتياء يولةة الةى ار  يولةة  والةخ وهة...الثقةافي و اال ت ةاييو السياسي

 اال ت ةةةاييةو بم تلةةة  الوسةةةائل السياسةةةية، الثقافيةةةةو اال ت ةةةاييةو لسةةةيطرتها السياسةةةية إ وةةةااهاو

تطور م هوم االسةتعمار و ..(االستيطان ، االستغال ،مستعمرا  االتجار) أ واعثاثة  والعسكرية وهو

اسةتعمار مق ةع تمارسةه الةيول الكبةرى الةى بلةيان العةالم الثالة   وما يسمى باالسةتعمار الجييةي وهة إلى

االسةتعمار المق ةع ، وال بةرة التق يةةو التك ولوجيةاو التي كا   معرمها ت   االستعمار ان طريق العلم

 ،  1121: ابي المجيةي لب ةير). أ يا ااسكرية و سياسية، مالية ،ثقافية، في الوا ع سيطرة ا ت ايية وه

41-41. ) 

 تةةمثير  ةةارجي إال ا ةةيما ي قةةي لغتةةه أيكيا ةةه ت ةة  و شةةع  مةةن الشةةعو  ال ي قةةي  ياتةةه أي إن

يةحو  فةي بوتقةة الغيةر لي ةبأ جة ءا مةن و يمو  الشع  ي بأ من ال اطقين بلغة  كامه فع يئح فقطو

و    المثال ي طبق الى اليولة التي ت كم شعبا من الشعو  فإ ها  ةي تةتمكن مةن السةيطرة ، أ رىامة 

لك هةا ال تسةتطيع و مةة العسةكريةواتتمكن من السةيطرة الةى المق أناال ت ايية اليه بمجري و السياسية

 ي شةةا ت ااةةلو  ةةورة مةةن ال ةةور أيةةةتقوةي الةةى اللغةةة إال بةةإراية م ةةه وال تسةةتبقى موجةةوية الةةى  أن

 ةي و تطةول ب سة   ةوة كلتةا اللغتةين وأيستمر ال راع مةية تق ةر و الم كومو ت ا ع بين لغة ال اكمو

 ةتةةواتكةةوين لغةةة جييةةية مةة يج مةةن اللغتةةين ب سةة  مت  إلةةى وأاللغتةةين  إ ةةيىغلبةةة  إلةةىي تهةةي ال ةةراع 

اال تكةا  و تتمثل هحه ال الة في اللهجة العامية الج ائرية في الم اطق ال وةرية  ية  و ةع ال ةراعو

بسةراة و والى كةل  ةال فاللغةة الي يلةة ت تشةر ب ةورة تيريجيةة .األ ليةو المستمر بين اللغة الي يلة

وفةي ، المةين  بةل القةرىوفةي ، تة فهي ت تشر في مراك  ال كومة الرئيسية  بةل مراك هةا الثا ويةةوامت 

بةين مورة  ال كومةة  بةل : وفي كل وا ةية مةن هةحه البيئةا ، الم اطق التجارية  بل الم اطق ال رااية

الشةوارع ثةم  إلةىبا ت ةار ت طلةق مةن المؤسسةا  الرسةمية ، واألميينبين المتعلمين  بل و سائر ال ا 

 ةي  أ هةاإال . ت بأ لغة مشافهة فقطو ابةبحل  من جميع ميايين الكت األ ليةلت   ر اللغة  ،البيو  إلى

 ةةةي    وايةةةاهم و ةةة   و األمةةةةهةةةحه  أب ةةةاءشةةة ح  همةةةم  إحا (مةةةن  التهةةةا شةةةبه الميتةةةة)تةةة ه  

  ( 1،  1111 :ا مي بن  عمان).ا ائمهم

يعبةر  ووهة" سةتي ان غريةل"ومن  ال  راءة مؤل ا  فر سية  ول ال ر سية في الج ائر  رى 

بمرارة لل طم الكبير الحي و ع  فيه الك يسةة  سة  رأيةه أل هةا لةم تسةتغل الرةرو  المواتيةة  أس هان 

 اإلسةامكمةا فعةل  األهةاليلتوسيع ال ريطة المسي ية في الباي ولم تعمل الى ترسيخ الةيين فةي  لةو  
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سةاط واأللةم تتغلغةل فةي و لةم تعمةق   وحهةا فةي الرية  اإلفريقيةةفي كون الك يسةة  أس هكرر و فيما بعي

م مةي ) .وتمتي هةا ب ةورة ال يمكةن ف ةمها( الاتي يةة) الو ةية اليي يةة واللغويةة  إكمةالالشعبية من اجل 

 .(12،  1111 :بشير ش تي

 لقة  يفعةة  أ هةااللغةة سةواء ا ل ةا  أن...': "هةارير" األلمةا يوفي هحا المع ى يقةول ال يلسةو  

فةي – أ هةا شة  فةي  أنفةا يمكةن ، تكو ة  تةيريجيا بعمةل العقةل أ هةا إلةىحهب ةا  أم ،وا ية من  بةل  

وتوجهةه  ،تسةييهو تةؤثر فةي الت كيةر تةمثيرا اميقةا األ ةلالةى  وأهي التةي ت لةق العقةل  –ال الة الراه ة

وت تقةةل ، ت  ةةر فيةةهو ومةةن ثةةم فاللغةةة القوميةةة تعتبةةر بمثابةةة الواةةاء الةةحي تتشةةكل بةةه... توجيهةةا  ا ةةا 

 التقاليةةيو م ةة ن لكةةل مةةا للشةةع  مةةن ح ةةائر ال كةةر األجةةيايو اآلبةةاءلغةةة  إن. الشةةع  أفكةةاربواسةةطته 

 ."اليين فقل  الشع  ي ب  في لغته ورو ه تكمن في بقاء هحه اللغة و ال لس ةو التاريخو

 وكما يتبين ل ةا ال رةر بإمعةان ،الروح لألمة كما يؤكي ال يلسو و ولما كا   اللغة بم  لة القل 

ت افر الى ش  يتها في ا ر ا ال اوةر فا ةه يتعةين الةى و التي تعت م   سها تجري لوا ع الشعو و

ال ةق و تعتبةر هةحا التمسة  بمثابةة الواجة  المقةي و تتمس  بلغتها ال ا ة تمسةكها ب ياتهةا أنكل امة 

 .( 1،  1111: ا مي بن  عمان) .األفراي أرواحالمشروع الحي تهون في سبيله 

الشةاهي الةى هةحا ، والرئيسةية ال تشةار اللغةة األسةبا  أهمالعسكري من و السياسي وويعتبر الغ 

اللغةةة و سةةطوا تشةةار اللغةةة اليو ا يةةة فةةي م طقةةة الشةةرق األ، وفةةي العةةالم القةةييم اآلراميةةةا تشةةار اللغةةة 

فةي الم طقةة الغربيةة  الوسةطى وأ يةرا لغةة الما ةيين أمريكاولغة المايا في  ،روبا الغربيةأوالاتي ية في 

ف ي هحه ال اال  لةم يتب ةى  كةام هةحه الم ةاطق سياسةة لغويةة واوة ة تقيةي شةعو   اإلفريقيةمن القارة 

هةؤالء الشةعو   أمةام أساسةيهحه الم اطق لتعلم لغا  هؤالء ال كام بةل تركةوا ال يةار م تو ةا وبشةكل 

المرتجةل الةحي تمليةه الرةرو  المتغيةرة  مي  بين هحا ال وع من المةآل اللغةوي  أنبمكان  األهميةفمن .

لغةة و الشعو  المتاجرة لتعلم لغة الغ اة وأالمعت قة ليين جييي  وأتشجيع الشعو  المستعمرة  من  ال

هيم تهةا و و ةي تكةون سياسةة  شةر اللغةة.وبين تب ي سياسةة ا تشةار لغةوي م ططةة، التجار وأالمبشرين 

ت ة  وطةمة  اآلنالم ةاطق المع يةة هةي  أنفبمةا ، المسةتعمرا في وأ ارجية في الباي الم تلة و يا لية

وحل  مةن  ةال تشةجيع بعة  . بتل  الم اطق تجي هؤالء ال كام أن كام امبرياليين فلي  من الغري  

ولقةةي تباي ةة  سياسةةا  االسةةتعمار  ،تشةةجيع اسةةت يام لغةةة المسةةتعمر، األ ةةلمةةن رمةةو  اال ةةتال والةةى 

مثةاال الةى هةحه  أ سةنلعل السياسة ال ر سية التقلييية ، وبعتها ل شر لغتهمتاو اللغوية في يرجة الت امها

 فهحه السياسة القييمة القوية اتسم  بتشجيعها ل شر اللغة ال ر سية في ما وراء  ةيويها الوط يةة ،ال الة

االسةةتعمار  أنحلة  ، .(211-216،  1121 :يواترجمةة ابةي القةاير سةة ق ،بولسةةكيبر ةاري س). االسةتعماريةو

ولعةل ا ةيق : " ية  يقةول ابةي   ركيبةي اإلطاقأسوأ استعمار الى  وي كما يرى البع  هال ر س



 اللغة في اإلدارة:                                                                         الفصل الثاني
 

33 
 

مةةا  األسةةبانأم جةةة أ ة ابه سةةواء مةةن ال ر سةةيين أم مةن اال جليةة  أم مةةن و ت ةوير أل ةةواع االسةةتعمار

مةاحا ي ةي  :  ين سئل" تطوان"الى لسان    ل اسبا يا في " المهيي ب و ة"ريه الم اول المغربي أو

فر سةا وإحا  وأيةرجأ أن ت تةل المغةر  بريطا يةا : " فمجةا . الةيول الةثا ؟ للمغر  إحا ا تلتةه إ ةيى

أمةا فر سةا فلةن ت ةبر  تةى ي ة ل ال لية   ، ها ست لبه كالبقرة  تى خ ةر  قطةةا تلته بريطا يا فإو  ير

  .(12   ،2662: بي   ركيبيا) " !!... اكل ل مها و ل حب هاواورع البقرة لك ها ست  إلى

  :العولمة (3

 ال ي ال موووع العولمة من المووواا  الرئيسية التي تثير  قاشةا واسةعا فةي الةباي العربيةة

تع ةي العولمةة و المةيا ل لت ييةي م هةوم العولمةةو ولةحل  تعةيي  التعري ةا ، في العالم الى  ي سةواءو

التكوي ةةا  و التاري يةةة األ ةةيا مةةن تةةرابط فةةي  إليةةهالم ةةيط ومةةا تةةيفع و   العا ةةة بةةين المركةة واتجةة

هةا تتجسةي فةي  شةوء شةبكا  ات ةال االميةة فعةا أ ، ليا  ت قيق هحا الترابطخو اال ت ايية االجتمااية

 :أمةةينسةةمير  ،برهةةان غليةةون) .ت وةةع ل ركةةة وا ةةيةو المجتمعةةا و البلةةيانو تةةربط جميةةع اال ت ةةاييا 

1111  ،29 ). 

ان المجتمعا  البشرية التي كا   تعةي  كةل والمومون الرئيسي للعولمة كما  عرفها اليوم ه إن

الةةى ،  موهةةا المسةتقلة  سةةبياو  سة  تراثهةةا ال ةا  ووتيةةرة تطورهةاو وا ةية فةةي تاري يتهةا ال ا ةةة

. تعةي  فةي تاري يةة وا ةية ولةي  فةي تةاريخ وا ةي أ ةب   ةي  الرغم من ارتباطها بالتاريخ العةالمي،

 وهةي تتلقةى التةمثيرا  الماييةة، األروةيةوا ةي يت قةق الةى مسةتوى الكةرة  إ تةاجفهي تشار  في  مط 

بالبيئةة ومةا ي ةيبها مةن  وأ، اليوليةة اإلاةامسواء تعلق حل  بالثقافةة ومةا تبثةه وسةائل ، المع وية حاتهاو

وا ةيما  قةول . األ ا يةو بالمسائل االجتمااية وأ، بئة ال  يةوباأل وأباأل ما  اال ت ايية  وأ ،تلو 

 تجةةري فةةي مكا يةةة ثقافيةةة أ هةةا أيوةةاالعولمةةة تع ةةي  وةةوع البشةةرية لتاري يةةة وا ةةية فهةةحا يع ةةي  إن

 .(11   ،1111 :أمينبرهان غليون ،سمير ) .في طريقها للتو ييوأسياسية مو ية و اجتماايةو

تع ةي ال رةام العةةالمي ، الةحي ووةعته الةيول الغربيةةو العولمةة فةي م هومهةا المسةتعمل  اليةا أمةا

لت ل م ل سياية اليولة الوط ية الى مقيرا  مجتمعها كما كان ال ال مةن ، الى م تل  شعو  العالم

 التجةارةو ت ريةر اال ت ةاي وتتجةه   ة، فالعولمةة ك رةام اةالمي جييةي.  اإل سةا ي بل الى مر التةاريخ 

سةيطرتها الةى مؤسسةا  المجتمةع ليةيور و االجتماع مةن  بوةة اليولةةو الثقافةو اإلاامو الم ار و

  .(11   ،1111 :م مي الشبي ي) .القوميةو الوط يةو الكو ية بيال من تل  الم ليةو في فل  العالمية

اكتسةةةاح جةةةار  وتواجةةةه اللغةةةة العربيةةةة ت ةةةييا  اةةةية م هةةةا ت ةةةيي العولمةةةة التةةةي ت ةةةيفع فةةةي 

 المع ةةوي لألمةةمو الثقافيةةة التةةي هةةي القااةةية ال ةةلبة للوجةةوي المةةاييو اللغويةةةو لل  و ةةيا  اللسةةا ية

تواجه هةحه اللغةة اليةوم بااتبارهةا واةاء للثقافةة و الشعو  لتشكل بحل   طرا م ي ا بالهويا  الوط يةو
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ال رةةام العةةالمي الةةحي يةةرف   تت ةةا م بةةإطراء يةةمتي مةةن هيم ةةة أ طةةارا اإلسةةاميةلل وةةارة و العربيةةة

ب كةةم  األ ةوىوالةةحي يسةعى ل ةر  اللغةةة  ،الثقافةا و المراكةة و األ طةا  ةياغة العةالم الجييةةي متعةيي 

اللغةةة  أنال قيقةةة التةةي يقرهةةا الجميةةع و .اال ت ةةاييو الثقةةافيو ال قةةل العلمةةيو و ةةوة ال عةةل السياسةةي

  .(114   ،1121 :وفويل يلي)  .ا تشارا بين سكان العالم األكثراال جلي ية هي اللغة 

تواجةه ت ةييا  كبيةرة جةيا تتمثةل فةي تيةار اال جلي يةة  في ا ر العولمةو اللغة العربية اآلن إن

  :الج ائر  ا ة فيما يليو تتمثل في مراهر العولمة اللغوية في العالم العربي اامةو الجار 

 ل باال جلي ية في ال ياة اليومية واالتي. 

   الم ال التجارية باال جلي ية كتابة الفتا. 

   الهوات  ال قالة باال جلي ية و التراسل ابر اال تر. 

   لغة التوري. 

  1121 :فوةةةةةيل يليةةةةةو)                                      . ةةةةةوائم الطعةةةةةام فةةةةةي المطةةةةةاام ،

 119).  

لغةة  اال جلي ية لغة العولمة  جي ال ر سية إلىمن حل  فباإلوافة  أكثرفي الج ائر  ا ر  أ  ا إال

العولمةةة  أماالسةةتعمار ال ر سةةي  األ ةةوىمةةن ه ةةا يطةةرح التسةةاؤل مةةن . المسةةتعمر باسةةتعمالها الواسةةع

 ؟ األمريكية

كمةا ركة  الةبع  مة هم الةى  أاةياءللغةة العربيةة  أنلكن المعلوم  اإلجابةسؤال لي  سهل  وه

المسةةتعمرا  وتةةم ووةةع  أهةةم ا ةةة فةةي بلةةيان المغةةر  العربةةي بااتبارهةةا و ت طةةيم اللغةةة العربيةةة

 تيةار" لكل شع   يما  ا ة وكما يقول أنلكن بييهي ، .( 6  ،2611 :اثمان شةبو ) .م ططا  لحل 

مةن  إليةهلكةل شةع   يمةا  ا ةة ا  ةير   أنوبةييهي " ... :  ية  يقةول البييهيا  مبر ا" ولي العربي

يسةةهم بشةةكل المعا ةةرة ل األ ةةرى اإل سةةا يةالبةةي مةةن تكيي هةةا مةةع القةةيم و ال وةةاريةو تجربتةةه الثقافيةةة

م ا شةةتها هةةي رةةاهرة ووةةع التقةةيم و الرةةاهرة التةةي يجةة  تووةةي ها أنغيةةر . ايجةةابي فةةي تقيمةةه العةةام

الةةحين  إنالثقةةافي القةةييم ألي شةةع  كشةةيئين مت ا وةةين و التةةرا  ال كةةريو العلمةةي بمرةةاهره الم تل ةةة

روبةةا أوروبةةا ال راايةةة القييمةةة لمةةا كا ةة  أولةةوال  روبةةا يائمةةا ك جةةة يامغةةة  سةةوا ا ةةهأويقةةيمون مثةةال 

هةحا التةرا   أن ة يأ . روبةا ال ييثةةأوروبية القييمة هةي التةي  ة ع  وال  ااية ال ييثة فالثقافة األ

التةي الةى  ةواة  يةة هةي ان هحا التةرا  ي تةوي وولكن المهم ه، القييم ي توي يوما الى ا ا ر ميتة

مةن تراث ةا القةييم فإ  ةا  أسة لحل  ا يما  ريي تجييي مجتمعات ةا الةى و .لعب  يورا في ت ري  المجتمع

كمةةا كةةان مةةن . بعةة  ال ركةةة فةةي ال ةةواة مةةن جييةةيو الةةت ل  مةةن الجوا ةة  السةةلبية المهترئةةة إلةةى عمةةي 
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يعةةر  ا سةةا   أنيعةةر  شةةعراءها فكةةان البةةي و ( رمهةةاو  ثرهةةا)يعةةر  لغتةةه  أنالوةةروري للعربةةي 

 وتةواريخ ال ل ةاء ،اإلسةاميةال تو ةا   أ بارو سلمو وسيرة الرسول  لى   اليه، أ بارهمو العر 

مةع مةا ، إليهةاالطرق المؤييةة و وميائ ها اإلساميعر  باي  أنلثقافته  إكماالوكان ل اما اليه  ،اليولو

  .(1   ،1119 :تيار ولي العربي) .موااياته  اتهم و أهلها أ والثير من 

تقاليةيه فتكةون لغةة غيةره ثقافةة تمك ةه مةن و ااياتهو يعر   يمة لغته أنومن ه ا فا ه يستطيع 

ومةن  ، يمةهو اال  ةرا  اةن مبايئةهو تقليةيهم إلةىمعرفة طرق ت كيرهم ال ابئا يؤيي بةه و امن شرهم

ابارة بات  مش و ة ااط يا في ال طا  العام ت طوي الى الواةي بمجتمةع  أ هاما  يل في العولمة  أهم

، تع ةي بةرأي خ ةرين أ هةاالييمقراطيةة غيةر و موش  الى ي ول  قبة جييية ت عم بالسةام، مي ي يولي

اةةالم  إلةةىمةةع اا بتهةةا الثقافيةةة المتمثلةةة بةةالت ول  ،أمريكيةةةسياسةةية و التهييةةي المتمثةةل بهيم ةةة ا ت ةةايية

تشكل اللغة فيةه العامةل ال اسةم فاللغةة اال جلي يةة هةي الكو يةة العالميةة اليارجةة للثقافةة . يم ة اوع لله

ثقافةة  أ هةاالةى  أطلةقالمجتمةع يتوسةع باسةت يامها و ،األفةقم ةاف  فةي  أيةلي  ثمة و الكوكبية ال اشئة

الم ةر    سةه  ووهة، الةيولي األامةالمجال  وه األسا م ركها ، السياسةو األاماليولية ت    اية 

ن الت كيةةر بهةةحه الثقافةةة مةةن ممةةن شةة أنغيةةر ، التك ولوجيةةةو الةةحي ي ةةر  امليةةا  العولمةةة اال ت ةةايية

مةةا ياةةوا وممةةن ي ر ةةون الةةى  إحايقةةال ا ةةه ثمةةة مايةةين ممةةن سةةيكو ون سةةعياء ، م طلةةق تلةة  القلةةة

التةةةيجين " "لتو ةةةعالتةةةيجين القةةةائم الةةةى ا"لوجيةةةون بإاطائةةةه اسةةةم  اال  ةةةراط فيمةةةا تلطةةة  السوسةةةيو

  .(21-24،   1111: ترجمة فاول جتكر سامويل ه ت غون، بيرغر،.بيترإل)."ستبا ياإل

  :العلمانية (4

ة الم ةايرة الشةراي)الم طلأ في ا ر الت وير بمع ى  ثم استعمل ،ياالي  وأفي الاتي ية العالم 

ولقةي تطةور ( اليولةة ف ةل الةيين اةن)ثم تةم تبسةيط التعرية  لي ةبأ ( لممتلكا  الك يسة ل الأ اليولة

تكةةون  أنالبةةي مةةن  األ ةةاق أن إلةةىشةةموال فالعلما يةةة هةةي العقيةةية التةةي تةةحه   أكثةةرالمع ةةى لي ةةبأ 

 وأباإللةه  اإليمةانالممتةية مةن  األ ةرىلم الأ البشر فةي هةحه ال يةاة الةي يا واسةتبعاي كةل االاتبةـارا  

  .(111   ،1111 :أمينسمير  ،برهان غليون) .اآل رةال ياة 

م مةةي اةةو  )."ال يةةاةو ال  ةةل الكامةةل بةةين الةةيين وأال يةةاة بعيةةيا اةةن الةةيين  إ امةةة"كمةةا تعتبةةر 

وهةي  األفكةارهي وجه من وجوه العولمة يور فةي  قةل و ولقي كان للعلما ية .(111،  1111 :اله ايمية

 الم طةةقو الةة مط ال ةةيي  الةةحي يوجهةةه العلةةم إلةةىالمسةةئولة اةةن ت ةةول المجتمةةع مةةن الةة مط التقليةةيي 

اسةت يام الم طةق فةي  ةل و اإل تاجيةةالك ةاءة و سةياية  سةق القةيم الةحي يؤكةي الةى العمةلو التك ولوجياو

حلةة   يةة  " طةةه  سةةين"العربةةي  األي اميةةي  ؤكةةيوي .(211،  2661: سةةميرة ا مةةي السةةيي) .المشةكا 
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القةرن الماوةي برامجةه م ةح و وووةع ا م اهجةه،  ةي أ م ةا  ةرو ه و  ة أيالةى  التعلةيم ا ةي ا: " ال

 ليةةةو  ةةن  كةةون أب اء ةةا فةةي ميارسةة ا األ، ال  ةة اعو مةةا فةةي حلةة  شةة ، روبةةي ال ةةال واأل والةةى ال  ةة

من الس   الةحي لةي  بعةيه سة    إن: "ثم يموي." ا ال تشويه شائبة روبيأوالعالية تكوي ا و الثا ويةو

فقةي ." ال ةين و يةة اله ةيااتبةار العقليةة الم ةرية اقليةة شةر ية كعقلو ااتبار م ةر جة ءا مةن الشةرق

، روبةةيواأل وال  ةة أسةةا م ةةر خ ةةحا  فةةي ووةةع م ةةاهج  ائمةةة الةةى  وكثيةةرة  ةةح إسةةامية ةةي  يول 

 إفسةاحو اهتمةام اليولةة الةى هةحا اللةون مةن التعلةيم إوة اءشةجعته مةن  ةال و ف شر  التعليم العلما ي

 األج بيةةةوفةتأ المةةيار  ، (الةةيكتوراهو الماجسةةتير)العلميةةة الرفيعةة  األلقةةا المجةال أمةةام التعلةةيم ل مةل 

طريقةة للقبةول فةي  إاةيايومةن ثةم  األج بيةةيعلمةو هم اللغةا  التي اهتم  باستيعا  أب اء الطبقة الرا ية 

مسةتوى االمت ةان اةال ال ية جأ فيةه  أنالى ااتبةار  األج بيةاليراسا  العليا من وم ها ال جاح باللغة 

الم ةةة  إن. األمةةةيرشةة ون لقيةةاية و ي لون هةةحه البةةرامجوهةةؤالء يةة، األ ةةرىمةةن ير  فةةي المةةيار  

بالةةحا  و تقلةةي    ةوح  ريجيةه وووةةع  ملةة الشةهايا و تقلةي   جةةم التعلةيم الةيي ي إلةى أي التعلةيم 

م مووةةع القةةيوة بعةةيان ممةةا يجعلهةة أهميةةةو لمعا ةةا مةة  همو فةةي  ةةيارة المجتمةةعالةةوارية مةةن ال ةةارج 

اال ةتاط فةي بةين الج سةين فةي جميةع مرا ةل  األ ةرىومةن مرةاهر العلما يةة ،  اروا مووةع تةمثير

 بةل الثقافةة  األج بيةةمةن بةاي المسةلمين لي هلةوا الثقافةة  األج بيةاليول  إلىالبعو  التي ترسل ، والتعليم

  .(114-111،   1111: م مي او  اله ايمية) ."اإلسامية

  :االتصال الثقافيو االنتشار الثقافي (5

 وأفةي المجتمةع الوا ةي  أ ةرىو اال تكا  بين جمااةو املية الت اال إلى يشير االت ال الثقافي

ا تشةار  إلةىولما كا   امليةة االت ةال الثقةافي تةؤيي . أ رىمجتمعا   وأالمجتمع ومجتمع  أفرايبين 

االت ةال الثقةافي  أيفا ه تمثل م يرا مهما للتغيةر االجتمةااي  أ رى إلىالع ا ر الثقافية من جمااة 

اال تشةار الثقةافي امليةة ا تقائيةة حا  اتجةاهين فالمجتمعةا  ال اميةة و المسئول اةن اال تشةار الثقةافي وه

وتقبةل المجتمعةا  ال اميةة للع ا ةر  ،تقةيما األكثةرتستعير كثيرا مةن الع ا ةر الثقافيةة مةن المجتمعةا  

االسةتعارة الثقافيةة  ةي تتطلة  تعةييا لكةي تةتاءم مةع ا ا ةر الثقافةة و الثقافية المستعارة يكةون ا تقائيةا

 .( 12،11   ،2661 :سميرة ا مي السيي). السائية المرتبطة بها

  :التبعية (6

 األ رمةةالت ةا م فةي  إلةىية مةع سةيل تراكمةي واييل هحا التعبير الى مجمل العا ا  غيةر المتسة

يسةتعمل غالبةا لو ة  الووةع فةي البلةيان ال اميةة بمواجهةة الةيول ا ةه . الثقافيةو السياسيةو اال ت ايية

 .( 211   ،2619 :ترجمة سليم  ياي ،وفرا سوا بوريك ،ريمون بويون) .المتقيمة
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الكتابةا   ةول مسةةالة التبعيةة بةةين المجتمعةا  فةي القةةرن العشةرين ركةة    أنوممةا ال شة  فيةةه 

الثقافيةةة الةةى المجتمعةةا   المقابةةل  طةةر التبعيةةةهمشةة  فةةي و اهتمامهةةا الةةى  طةةر التبعيةةة اال ت ةةايية

االجتمةاع و ويبر  هحا التوجه ال كةري  ا ةة ا ةي الم كةرين الماركسةيين فةي المةي اال ت ةاي ،ال امية

فةةي  أتبااةةهوي ةةايي بهةةا " ج ةةير فرا ةة "رسةةة  رريةةة التبعيةةة التةةي  ةةايى بهةةا ومةةا مي. الةةى ال  ةةو 

ل وفةي المقةام األ أ هاالتبعية الى  إلىمثال لل رر  أشهرغيرها من الباي في العالم إال و الاتي ية أمريكا

تبعية مجتمعا  العةالم الثالة   أن ررية الرمو  البشرية في هحا الكتا  فهي ترى  أما،  وية ا ت ايية

 ت ةةايية  طةورة مةةن التبعيةة اال أكثةرللمجتمعةا  الغربيةة الةةى مسةتوى الم رومةة الثقافيةةة هةي مسةةالة 

تبعيةة توةر  أ هةا. المتمثلةة فةي الرمةو  البشةريةو المجتمةعو اإل سةانأل ها تبعية ت ي  مرك يةة هويةة 

 ،يعطيةةه السةةياية اليهةةاو األ ةةرى األج ةةا بةةما  مةةا يملكةةه الجةة   البشةةري ومةةا يميةة ه اةةن سةةواه مةةن 

 جا بيةةة للمجتمةةع وأهةةي تبعيةةة ال تمةة  جوا ةة  هامشةةية  خ ةةرمجتمةةع  إلةةىفالتبعيةةة الثقافيةةة لمجتمةةع مةةا 

م مةةوي ). تمثةةل فةةي ا ا ةةر م رومتةةه الثقافيةةةالمو بةةل هةةي تبعيةةة تهةةاجم جةةوهر المجتمةةع التةةابع ،التةةابع

 .(19-14،   1121 :الحوايي

  :الثقافي االستتباع (7

تابعةا مكبةل  أروةهالةى  اإل سةان إبقةاءو الش  ةية وم ة إلىيهي   اإلكراهو ي مل مع ى القسر

كية  يةتم و تراثةه ال وةاريو كية  يعبة  بتاري ةهو يشاهي بمم اي ه كي  تشةوه معةالم تاري ةه اإلراية

الثقةافي  االسةتتباعوهةحا مةا ي ةي  فةي مجتمعات ةا العربيةة ويعةي ، ا له ان م يطةه العةاج  اةن  جيتةه

 الجبةةرو مةةرتبط يائمةةا بةةاإلل ام ول فهةةواأل أمةةام هومةةا ال ي تلةة  اةةن التبعيةةة التةةي  ةةي تكةةون طوايةةة 

يرجةع ال بةراء ا ةي ا ابةر  سةما  و. ةحوا ال ممحجةة الثقافيةة الغربيةة و االمتثةالو الةى التبعيةة اإلكراهو

، الثقةةافيو فةةر  االغتةةرا  اللغةةوي إلةةىال  الهايفةةة واالم ةة إلةةىالثقةةافي فةةي وط  ةةا العربةةي  االسةةتتباع

 .(119،111،   1121 :سامية ج ال). وطم  معالم الش  ية العربية

  :االغتراب (8

 إلةىوالةم الة     ،السياسةو في مييان اال ت اي، ت وااو ي يم في تو ي  اشي الراهرا  تباي ا

 أ مةةةو كبيةةرة فةةي الكتابةةا  التةةي تعةةالج المجتمةةع ال ةةيي  أهميةةةاكتسةة  و الاهةةو و جا ةة  ال لسةة ة

جةة ءا مةن حاتةه فةي الوجةةوي  اإل سةانتلة  العمليةة التةي مةةن  الهةا ي قةي " هيجةةل"ا ةي  ووهة ،ال وةارة

وإمةا  ،فتتكامةل مةع حاتهةا أ تجتةهتعثر الحا  الى   سها في العالم الةحي  أن ماإوفي هحا ال قي ، ال ارجي

 :في ةل ابةا ) . بةل ويقة  اةيوا لهةا، إليهةاالةحا  غريبةا ا هةا وال ي تمةي  أ تجتةهيكةون العةالم الةحي  أن

1111  ، 4،21). 



 اللغة في اإلدارة:                                                                         الفصل الثاني
 

34 
 

ا ةه يعبةر اةن و لةه  ةق التعبيةر أ ةبأا ةه و ا ه  ي ت رر من القيةوي ال ارجيةة اإل سانلقي رن 

 وهةحا هةو وهكةحا تتولةي لييةه  ةرارا  ليسة   راراتةه، مع ا ه يعبر ان رغبا  ا تير  له ،ورغباته ه

"   ة ع القةرار"بم  ةا   ةن الةحين  أ  سة ا إ  ةاعلقي  ج  ا في و أ  س اهام الكبرى التي ليي ا ان وا ي األ

 إ اء أكثةةربتهييةةيا  مباشةةرة و مسةةا ين بةةال و  اآل ةةرينبي مةةا   ةةن فةةي ال قيقةةة  تطةةابق مةةع تو عةةا  

 .(21،   1111 :في ل ابا ) .  ريت او  يات ا

بةم رى  وأالةى يرايةة بيرجةة  -ت   ةه إلةى إوةافة–لمثق  العربي بشةكل اةام  ةي يكةون فا

الةم اللغةة  ةي ال يكةون و ولك ه فيما يتعلةق باللغةة، الخ...ال  ون و اال ت ايو السياسةو التاريخو بال لس ة

الم هةوم  إلىا ر  ، بال كرو طبيعتها واا تها بالمجتمعو  ي يكون م هومه ان اللغةو الى يراية كافية

 وبالتةةالي   ةةو ،اآل ةةرينن موا  ةةه تجةةاه لغتةةه ولغةةا  إفةةي هةةحه ال الةةة فةةو ال لكلةةوري وأ األسةةطوري

. ه.ر). األ ةوال أ سةنمشةوهة فةي  وأتكةون  ا  ةة  وأ، تكةون  ة ي ة تمامةا العالم لن و  و اآل رين

 .(4   ،2661: روب  

بةةين ا ةةر ة اآل ةةر المغتربةةة ا ةةه و ويقةة  العربةةي اةةاج ا اةةن الو ةةل بةةين ماوةةيه التراثةةي

مغتربةا فةي ثقافتةه ال يعةر  كية  ، في بأ شا ه شان غيةره فةي يول الج ةو  ال قيةر م   ةما فةي حاتةه

فيعةي  فةي اةالم مةن الةوهم و سةق مةن ال يةال ي ة عه ، ال  و ةية إشةكاليةو تجليةا  العولمةةيواجه 

ماوةيه يتبةاكى  إلةىية ك   أناج ا ان ال كا  م ه فةا يجةي م رجةا إال  وأهربا من وا عه  إما، لحاته

المرهرية الم ط عة في بأ ممسو  الش  ةية، فا ةي الهويةة غيةر  ومع حل   ي يسعى للع ر ة، اليه

 إ تةةاج إاةةايةمةةن اجةل  األ ةرالتعةةاي  اكبةر مةةع  وأ األ ةةاالت ةةالأ مةع  وأ ةاير الةةى التكية  مةةع الوا ةع 

  .(24   ،1112 :ا مي مجيي  جا ي) .الحا 

  :اإلعالموسائل  (9

وفةي هةحا  ،ال يةاة أ مةاطو األفكةار، وساهم  في تغييةر كثيةر مةن العةايا  اإلاامتساهم وسائل 

االت ةةال اةةاما ميسةةرا لا تقةةال السةةهل مةةن و اإلاةةامفةةي وسةةائل  إن( lakshmana)يةةرى  اإلطةةار

السياسةةية التةةي ت قلهةةا و االجتماايةةةو اال ت ةةايية األفكةةاروان . الطةةرق الع ةةرية إلةةىالطةةرق التقليييةةة 

 أكثةرالا مان لمجتمع  اإلجماعو ا ي ياي ال همبهحو ت يي مجاال  المعرفة ا ي القرويين اإلااموسائل 

 .( 61 ،  1121 :تريكي  سان) .ا ر ة

 بوسةائله الم تل ةة المسةمواة اإلاامفي تسر  العلما ية ان طريق  اإلاامكما ساهم  وسائل 

  ةةةوحا فةةةي العةةةالم  وأارمهةةةا روبيةةةةواأل األيوا ال ةةة افة هةةةي أ ةةةوى  إن": "جةةة "يقةةةول ، المرئيةةةةو

 .(119،   1111: م مي او  اله ايمة) ."اإلسامي
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ب ة ة الج ائةر و يول المغةر  العربةي إلى أ رىي ول لغا   أسبا و عتبر هحه بع  اواملتا 

يةةتم مةةن  أنمةةن  ةةرن الةةى  أكثةةرالتجييةةي فةةي ثقافت ةةا كةةان يةةراي لةةه م ةةح  إن:  ا ةةة إال ا ةةه يمكةةن القةةول

 يةتم إال مةن يا لهةا أنثقافةة ال يمكةن  أيةتجييي الثقافة  أنإال ، ال ارج ي شر ال كر ال يي  الى سط ها

يةل لمسةارها موالتو التمةا  وجةوه مةن ال هةمو تاري هةاو بإااية ب اءها وممارسة ال ياثة فةي معطياتهةاو

  .(221،   1116: طلع  م ط ى السروجي) .ل اور بالماوي في اتجاه المستقبليربط ا

سةتارها الةى مسةرح  أسةيلالعربيةة  ةي  اإلمبراطوريةةفةإحا كا ة  " :"م مةوي تيمةور"وكما يقةول

   ةن  عمةل بواايت ةا الرةاهرةو السياسة فهي  ائمة في مرهر لغوي يربط بين من وةم  مةن الشةعو 

كم  ةا بهةحا الربةاط  عمةل الةى ، وفةي  ةورة اللغةة العربيةة اإلمبراطوريال افية الى استبقاء رباط ا و

 إيما  ةافإيما  ةا بال  ة ى مسةتمية مةن  ،مابسةت ا ال اوةرة يةاءم وال ائلة الى    إمبراطوريت ا إ ياء

 ستمسة  بمقومةا  ش  ةيت ا  اإليمةانوإ  ةا بةحل  ، التليةية أمجاي ةاالتي تتجمع فيهةا  اإلمبراطوريةبتل  

ل مايةةة ، فةةي هةحا االستمسةا  تلتقةي مشةاار ا الطبيعيةةو ،جميعةا اإل سةا يةالةى تةاريخ و الع ية ة الي ةا

 .(21،   1111: ا مي بن  عمان) .ر  ت ا ع البقاءفي معت أ  س ا

 هل يمكن اتحاد البشر في لغة؟ 

كةةان لكةةل جمااةةة  إحفقيةةرة م تل ةةة  األمةةرل أوكا ةة  اللغةةا  فةةي : يقةةول البةةا ثون فةةي اللغةةا 

اشةةتراكهم فةةي الم ةةافع ا ةةح بعةة  و بكثةةرة ا ةةتا   ةة و  البشةةرو  ةةغيرة مةةن البشةةر لسةةان  ةةا 

ثةم رأى ، اتسةع  طةاق بعوةهاو ا ح الةبع  ي ةيمج فةي بعة  فقةل اةييهااللغا  يقتر  من بع  بل 

الم تل ةةة  األفةةراي ةةعوبة الت ةةاهم بةةين  إلةةى أيىتعةةيي اللغةةا   أنروبةةا مثةةل ييكةةار  أوبعةة  المةةاء 

و ةي  .غةة جييةية لتكةون لسةان البشةر جميعةاا ووةع لموفارت، وهحا ما يجعل سير الميي ة بطيئا، الشعو 

و ةي ، "االسةبرات و"فووع اللسان المسةمى "  ام هو  لويفيج"لطبي  البولو ي سعى إل قاح هحا الرأي ا

ومعرةم كلماتةه مةن اللغةة ، وووةع لةه سة  اشةر  ااةية، ااتمي في تملي ه الةى ثما يةة واشةرين  رفةا

فةةي و جمعيةة( 2119)ووفةةي العةالم جمعيةا  تةةياوا لهةحا اللسةان يقةةيرو ها ب  ة، اال كلي يةةو الروما يةة

لجمعيةا  العةالم و جمعية مرك ها الرئيسي في ميي ة اليسةبي ( 112)و يها من هحه الجمعيا   ألما يا

اليابةان  ة   و ال ةينو أمريكةاو روبةاأوفةي و فةي بةاري  األ ةرو كلها مرك ان ا ةيهما فةي ج ية 

 أل ةاثاثةين و ايي الحين يتكلمون بها يقر  من مائة أن األلما يةفي يائرة المعار  و ،ت ير بهحه اللغة

اللغةةة و ةةلتها بةةالروابط  أهميةةةمةةن ه ةةا يمكةةن القةةول ا ةةه لةةوال .( 21،   2691: ي ال وةةر  سةةينم مةة.)

  .ال مثل هحه اللغا  في العالمو الهوياتية لما رهر  مثل هحه الجمعيا و اليوليةو االجتمااية
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 العامة الجزائرية  اإلدارةاالزدواجية اللغوية في  :رابعا

مقةةةوم يميةةة   أهةةةمهةةةي و الت كيةةةرو اإل ساسةةةا و وخلةةةة تو ةةةيل للمشةةةاار ياة  قةةةلأتعتبةةةر اللغةةةة 

وراح ، بال  ةو  المجتمعةا  ال اليةة التةي تعةيي  فيهةا اللغةا ، والمجمواا  البشةرية اةن بعوةها

تت طةى الع ةبيا  اليي يةة  أ ةح  وةارة القةرن العشةرين  أن ية  و فةي لغتةه أ ةلهالكل يب   اةن 

التسةةامأ فةةي المعتقةةيا  امةةا بمةةا جةةاء فةةي الةةيين  وتميةةل   ةةو التةةي كا ةة  اليهةةا فةةي القةةرون الوسةةطى

ةةلَ فَ  ءَ آن َشةةَمةةفَ ) اإلسةةامي ةةإن  رَ  اةةكَ يَ لَ فَ  ءَ آن َشةةَمةةن وَ من ؤَ يا   ر
ةةا لن  َ يَ َتةةاَ آ أَ ةةبن  اطَ َ ةةا أَ ارً َ ةة ينَ من الن لرر ةة مَ هن ن إن وَ ، اهَ  ا اين رَ سا

ةوا لَ ي اَ ون َشةيَ  لن هَ الما كَ  ءٍ آمَ بن  واَ اثا غَ يا  واَ يثا غن تَ سَ يَ  ال وةارة ال اليةة مب يةة الةى  إنثةم  ].16 اآليةة: الكهة [( وهَ جا

 قطةة مرك يةة للمقومةا   أهةمولهحا بقي  اللغة ،  ليا إالال تؤمن بالميتافي يقا و الم سوسا و الماييا 

اللغةةة كثيةةرا مةةا كا ةة  مبةةررا  ةة ي ا فةةي ت طةةيط  إنالوط يةةة تت ةةي  ولهةةا المجمواةةا  البشةةرية بةةل 

 قةرا  تةى و ما ل ةا  سةمعو تتمية  بهةا المجمواةا  البشةريةو ال ةيوي السياسةيةووةبط ، الت وم اليوليةة

ت ةي  مةن  ةين آل ةر بةين مجمةواتين بشةريتين تسةك ان و الو   ال ةالي اةن اال ةطيام الةحي ي ةي 

هةحا  أهميةةولةم يغ ةل االسةتعمار ال ر سةي اةن ، يولة وا ةية  تيجةة اال ةتا  فةي اللغةة وأوا يا  إ ليما

  .(249،   2611: ابي القاير  ليمي) .و ع ما و عالمقوم في  ياة الشعو  ف

ل جةاح  أساسةيا  ةر  أ هةافي العييي من المجتمعا  الى  ي رر لا يواجية اللغوية والثقافيةو

ومن ثم يرى المسئولون في هةحه المجتمعةا  وجةو  تب ةي  رةم التعلةيم ا ةيهم سياسةا  ، املية الت مية

ثقافتهةا و األج بيةتكون فيها اللغة  في مع اها يمكن أن فاال يواجية اللغوية، اللغةم يوجة  أجيالتكوين 

يمكةن مةا  وهة و، مجتمةع أيمؤسسا  و سلوكيا  مواط يو لى في   و  واقولو ا بتي المكا ة األ

اةةن يق  ةةا و   اإلاةةانرهةةور العييةةي مةةن موجةةا   إلةةى أيىمةةا ، ن فةةي الج ائةةري ةةي  اآلالقةةول ا ةةه 

ال طر المتعلق باللغة العربية في الج ائر  ا ة ما تؤكيه بع  الموا ع االلكترو ية من  بل ال اشةرين 

 : ري ان المو ع التالي و ي جاء فيهفيها م ه ما و

 ةي ا  "... ي  ةرط تةيريجيا األ ةيلاقةي تاري  ةا العربةي "، "األملغت ةا  أ قةحوا"، "العربية في  طةر"

وةي  ثقيةل الرةل وال ر سةية  إلةىف ع تطلقها ال  بة المثق ة في الج ائر التةي ت ولة  فيهةا لغةة الوةاي 

وتقول الماية الثا يةة مةن  ةا ون تعمةيم اسةتعمال اللغةة العربيةة فةي ،  ا بة البي  المكرمة والمبجلة إلى

وثابةة  مةةن ثوابةة  األمةةة ،  ةةية الوط يةةة الراسةة ةإن اللغةةة العربيةةة مقةةوم مةةن مقومةةا  الش "الج ائةةر 

 ".. ياية واستعمالها من ال رام العاميجسي العمل بها مرهرا من مراهر الس

والبربريةة وال ر سةية  األما يغيةةوتعتبر اللهجة الج ائرية  عبه جياً أل ها م يج من اللهجةا  الم ليةة 

 .والعربية
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التةةي اقةةي  بةةالج ائر بم اسةةبة اليةةوم " االجتمةةاايمةةن اللغةةوي واالسةةتقرار األ"لةة   ةةيوة واوت 

وتطرق ايي مةن المثق ةين فةي ، العربي للغة العربية في و   سابق وا ع لغة الواي بالج ائر وت يياتها

 .م اطر ا يواجية اللسان الى االستقرار االجتمااي إلىميا اتهم 

مةةةن م ةةةاطر ا يواجيةةةة اللسةةةان الةةةى االسةةةتقرار  "بومةةةيين بو يةةةي"و ةةةحر البا ةةة  الج ائةةةري 

أن ال طةةر خ  مةةن ت لةةل ب يةةة  إلةةىمشةةيرا ، االجتمةةااي بمةةا يعةةي ل ةةرااا  تمةة ق المجتمةةع مسةةتقبا

، سياسةي وأوالحي يةتم ت سةيره يائمةا مةن م رةور   سةي ، القيمي في الج ائرو المجتمع والتم ق ال  سي

  .لكن الت سير من م رور لغوي ال ال غائبا

فم ةاهج التعلةيم التةي ، وسجل  اللغة العربية في الج ائر ا تكاسة  طيةرة فةي العشةرية األ يةرة

  مة  العربيةة بشةكل رهية  وووةع  ، (2666)تب تها الم رومةة التربويةة التةي و ةع إ ةا ها بعةي 

سة ته  اللغة ال ر سية في مكا ةة مرمو ةة ب ية  يبةيأ التلميةح الج ائةري تعلةم اللغةة ال ر سةية مباشةرة بعةي

 . لى االبتيائيةواأل

الةى  طةاق المبةايرا   وأال  الم تشمة التةي تقةوم بهةا بعة  األطةرا  فةي اليولةة واإن الم 

 .لغة الواي تاجها الم قوي ورو قها المعهوي إاايةال ا ة لم بي اللغة العربية لم ت جأ في 

بميا لتةةه أن األ مةةة اللغويةةة  "اثمةةان سةةعيي"وااتبةةر رئةةي  الجمعيةةة الج ائريةةة للةةيفاع اةةن العربيةةة 

بالج ائر تكمن في هيم ة ال ر سية الى كل  وا ي ال ياة الثقافيةة والسياسةية واال ت ةايية واالجتماايةة 

 ".فشل م وال الت مية  إلىما أيى "ووه، بي ما يتم تشويه العربية اللغة الرسمية للباي، بالباي

ال ا ةةل الةةى جةةائ ة الشةةار ة " الطةةاهر" ثق ةةين فةةي مقةةيمتها الكاتةة وو عةة  مجمواةةة مةةن الم

للتةةي ل ش  ةةيا ل مايةةة اللغةةة العربيةةة التةةي " ليقةةةبوت"لإلبةةياع وال كةةر اريوةةة ي اشةةيون فيهةةا الةةرئي  

أ ب   تعا ي في اقر يارها  طر الة وال أمةام ال  ة  الهائةل للغةة ال ر سةية الي يلةة الةى المجتمةع 

ائةةري أ ةةح يبتعةةي رويةةيا اةةن لغتةةه األم بعةةيما تغيةةر ورأى هةةؤالء الكتةةا  أن المجتمةةع الج  الج ائةةري،

لسا ه وي ل  م طل ا  كثيرة الى لهجة ال ري الج ائري التي أ ب    ليطةا مةن م ةريا  فر سةية 

  .وبع  الكلما  اليارجة التي ال م ل لها من اإلارا 

غيةر لغتةه  أج بيةةوتعتبر الج ائر البلي العربةي الو يةي الةحي تسةتعمل فةي مقرراتةه الرسةمية لغةة 

الرسمية فاالجتمااا  الو ارية والت اط  بين المسئولين أ بأ باللغة ال ر سية  تى الفتةا  الم ةا  

كثيةرا مةا يسةتعملون ال ر سةية لم اطبةة شةع  يعةا ي  أ  سةهمال كومة  أاواءبلغة اا مة األ وار بل 

  .األميةشق م ه من 

 إلةى سبة األمية في الج ائةر ا   وة   أن، األمية وتعليم الكبار ووكش  الييوان الج ائري لم 

 ،(1111)اةام  األميةة والوط يةة لم ة اإلسةتراتيجيةفي المائة بعي ثا  س وا  من بيء ت  يةح  (11.2)
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الووةع اللغةوي فةي المغةر   أن"في  ين ااتبر با ة  فةي الةم اللسةا يا  .(1129 )التي ت تهي اامو

 ".. ولك ه لي  كارثيا، يراملي  الى ما ، وفي الج ائر  ا ة، العربي اامة

ا ت ةر   وولة،  و ية لم تسةتطع أن تسةجل فةي المغةر  العربةي إال ا ت ةارا  ه يلةة كاال ر إن"و ال 

لهةا أن تسةتعمرها  أتةيأاللغة العربية من هةحه األ طةار م ةواً كةاماً و ةي  و قاً لكا   استطاا  أن تم 

ً  تة الطول أطولها ما مكثتهوال ترا  مت   ". في الج ائر التي هيم   اليها مائة واث ين وثاثين ااما

 ( http://www.algeriatimes.net/algerianews25041.html 1121: لمياء ورغي)

، سةعأوسراة االت ال ال يي  ومياه يوعان لغة ال ري العايي كحل  ت   تمثير   وح مجالةه  إن

سةراان مةا ي ةبأ ، والراييةو،   ةايفه يوميةا فةي ال ة افة أمةر ووه، األج بيةفاال ترا  من اللغا  

هةحه االفتراوةا  بعةي  إلةىوال ي رةر ، تعبيرا شائعا يةي ل معرمةه وةمن اللغةة فةي االسةتعمال اليةومي

 .( 91،   1111: ترجمة تمام  سان، م بوي .م ) .شيوع استعمالها بااتبارها كلما  وافية

  :اللغة الفرنسية (1

 ا ة تلة  التةي لهةا ر ةيي  وةاري وتةرا  ثقةافي و أج بيةتعلم لغة  إن"يقول م مي وطا  

 الةةىو مةةن الوةةروري ومةةن متطلبةةا  الع ةةر الن تعلمهةةا مع ةةاه ا  تةةاح الةةى العةةالم ال ةةارجي أ ةةبأ

ومةا ت طةوي  اآليا في تةحوق ، ثقافا  العالم تمكن  ا بها من اكتسا   برا  جييية في ميايين شتى

مسةتوى  وةاري ي يةي البشةرية و مةن تجةار  الميةةو سامية و ةيم  لقيةة را يةة إ سا ية أفكاراليه من 

ى تجاربةه  ةييثا  ةي ال يسةتطيع بلةو  يرجةة مةن الت وةر معتمةيا الةو الن المجتمع الوا ي  ةييما، كلها

بهةا ويم ةح م هةا ويت ااةل  ي تة و األ ةرىفقط والى مستواه الثقافي إال ا يما يسةت يي مةن المجتمعةا  

هةةل يةةتم  أي؟  األميطغةةى الةةى اللغةةة  أنهةةحه اللغةةا  يمكةةن  أهميةةةلكةةن السةةؤال المطةةروح هةةل ."معهةةا 

 مؤسسا  اليولة العامة ؟ و است يام هحه اللغة في جل م ا ي ال ياة

روبية ت  ير من اللغة الاتي يةة ا تشةر  فةي العييةي مةن الةيول  ا ةة أوال ر سية لغة اللغة  إن

 .شمالها  ا ة يول المغر  العربيو إفريقياج و  ، ان طريق االستعمار  حكر بع  اليول

ااترف ةةا ب ةةلتها بةةالت ول االجتمةةااي فمةةن وراء  إحا  هةةم الثةةورة اللغويةةة إال  أنوال  سةةتطيع 

 .(29، ،  1111: ترجمة تمام  سان ،بوي . م..م). الثورة اللغوية ت تبئ الثورة ال ر سية

ال   كةةر ، مةةع ي ةةول االسةةتعمار ال ر سةةي أكثةةرالج ائةةر وتغلغلةة   إلةةىجةةاء  اللغةةة ال ر سةةية 

الةحي و .الج ائةر إلةىوجويها  بل حل  الن للج ائر اا ا  مع اليولة ال ر سية  بةل ي ةول االسةتعمار 

، (.الةةخ...لسياسةةية او اال ت ةةاييةو االجتماايةةةو الثقافيةةة)تةةيهور الووةةع الةةى كةةل المسةةتويا    اي مةن

ال ر سةية  شةرها بةل وفروةها الةى  اإليارةلة  واالغربية التي   الثقافةو األفكارحل  من  ال تسر  

http://www.algeriatimes.net/algerianews25041.html
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 ةة اهم مةةن و اليي يةةة مةةن اجةةل ف ةةل الج ائةةريينو ة التربويةةة يةةمسةةتهيفة مةةن حلةة  ال االج ائةةريين 

 .( 211  ، 1112: مسعوي ش ان) (.العربيةو اإلسامية)مقوماتهم الش  ية 

ال كوميةةة لسةةيطرة  الهيئةةا و العموميةةة اإليارا ل اللغةةة ال ر سةةية بشةةكل واسةةع فةةي واويةةتم تةةي

 الةةى الم ا ةة  ال ساسةةة فةةي اليولةةة –حي تعلةةم فةةي اهةةي اال ةةتال ال ر سةةيالجيةةل الةة–الجيةةل القةةييم 

ورغةم ، اله يسةة المعماريةةو كما تست يم في بع  اليوائر الويقة كالتعامل في مجال الط . هيئاتهاو

ن مم اطبةةة الشةةع  بال ر سةةية وكةةق لهةةم سياسةةي الةةباي تةةرو أن إالالميرسةةة الج ائريةةة  ةةي تعربةة   أن

 .(166  ، 1121: م ا رية ميمو ة) .الشع  ال يتقن غيرها

فر سةا تبةيأ و العا ا  بةين الج ائةر أنفي مقالة له الى اال تر    "ابي السام بارويي"ويرى

الج ائةر مةؤ را أ هة   يارتهةا للج ائةر  إلةىوبعي  ةيومها " هوال ي"مبعوثة  أنمن اللغة ال ر سية حل  

وفةي خ ةر يةوم مةن ال يةارة . بةالتعبير الةي يق اةن العا ةا  الث ائيةة بةين البلةيين، التةي يامة  ثاثةة أيةام

الرسمية التي بيأتها ال مي  الماوي الو يرة الم تيبةة لةيى و يةر الشةؤون ال ارجيةة ال ر سةي المكل ةة 

، إن ياةم "بابةا أ مةي" ال  المت يثة في أاقا  لقاء جمعها بو ير التربية الجييي ، للج ائر ال را ك و ية

رين لتعليم اللغة ال ر سية في الج ائر ا  ر هام من ا ا ر ت مية العا ةا  الث ائيةة بةين  تكوين المؤط 

لج ةة أن  إلةىان ياةم الطةرح ال ر سةي ا ةيما أشةار  ولم يت ل   و ير التربية الجييي، الج ائر وفر سا

م تلطة سيتم ت  يبها بشكل ااجل لمتابعة هحا المل  وإاياي   يلة في هحا المجال و ةي  هةحا  بيةل 

والت ريأ في  ي حاته تعبيةر  قيقةي اةن جةوهر ، لباي ا بال را ك و يةمغايرة الو يرة الم تيبة المكل ة 

ن اال ت ةةايي واال يهمهةةا التعةة ةبال را ك و يةةفالةةيوائر ال ر سةةية المهتمةةة . ةالعا ةةا  الج ائريةةة ال ر سةةي

كةي  ال را ك و يةةـ بقةير مةا يهمهةا إبقةاء الج ائةر فةي ال ريةرة والسياسي ـوفق م طق الم الأ المتبايلة

ها   ة السياسةة ال ر سةية التةي  أنحلة  يةرى  إلةى إوةافة...الت ةا ال  اال ت ةايية والسياسةية ويسهل جر 

تعتمي الى الرفع من االهتمام بالمجال الثقافي واللغوي ترجمها ال شاط غير المسبوق للمعاهةي ال ر سةية 

 شةاط يةوا ي فةي أهميتةه و جمةه  شةاط و ارة الثقافةة ، الثقافية في العا مة وا ابة ووهران وتلمسةان

ال ر سةةية و ةو  المسةةابقا  وال شةةاطا   ا ةي ا ليرجةةة أن الثقافةة ال ر سةةية    ة  ت  يةة ا  لةتعلم

وهحا لن ي رج ان يائرة مةا    ةته ال كومةة ال ر سةية فةي مي ا يتهةا ل ةالأ ، وغيرها ال را ك و ية

ل ائةةية ياةةم األ شةةطة  ورأور ةةي مليةةار  إلةةى يةة  أشةةار تقريةةر  ةةير  بةةل سةة تين ، هةةحه األ شةةطة

 ك ةو ي فةي باي ةا إال أن تقةارير متعةيية افر (مليةون 22)وبي ما يتم إ  ةاء   ة، في العالم ال را ك و ية

تراجةع االهتمةام بهةحا الجا ة  ل ةالأ اللغةا  ال يةة األ ةرى وفةي مقةيمتها اإل جلي يةة  إلةىبيأ  تشةير 

 .اللغة العربية إلىإوافة 
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مراهرهةا الةى جميةع المسةتويا   إبةرا و إرهةارال يي  ان اال يواجية اللغوية يستوج   إن

ا تشارها في اليولة الج ائريةة يةيفع ا و وما  ل ره مبررا  لبقاء هحه اللغة اآلراءهحه  لكن ال يي  ان

المجتمةع الج ائةري ب ة ة و اإليارةلحي سو  تو يه هحه اللغة الةى ا ما :وطرح سؤال موجه وه إلى

 .اامة ؟

  :الجديدة األمية (2

 رغبةة فةي تطةوير األميةة ومةن  ةال مؤسسةا  م ة األميةةل  اليول جاهية ال ا  مةن وا 

تواجةةه مشةةاكل  أ ةةب   األميةةة للةة  مةةن  سةةبة و  ققةة  ا جةةا ا  فةةي حلةة  أنوبعةةي ، ت ميةةة المجتمةةعو

التسةاهل مةع بعة  المشةاكل التةي ال يسةتهان ، و قة  الةوايو الطبقة المثق ة إلى أسبابهاترجع  أ رى

 . األمعلقة باللغة الجييية التي و ع في ف ها العييي من اليول العربية المت األميةبها لترهر 

 له في المجتمعةا  الغربيةة المتقيمةةواالجييية م هوم  يي  االستعمال فقي بيأ تي األميةم هوم  إن

  ةةرر  اةةيم  بةةول الطةةا " ك ةةيا"و "أم  والةة"فةةبع  جامعةةا  هةةحه الةةيول مثةةل ،  ا ةةة بجامعاتهةةاو

كمةا ( ال ر سةية)وأ( باال جلي يةة)بعي  جةا هم فةي امت ا ةا  لغويةة  إال أ سامهاو الطالبا  في برامجهاو

الجييةية فةي المجتمعةا   األميةةوتع ةي ، تعيها المؤسسة الجامعية المع يةة "كيبا  الك يية"ال ال في  وه

غيةر  والثقافةة ومةع حلة  فهةو مةن التعلةيم( األسةتاحو كالطالة )المستوى العالي  وحل  المتعلم ح"العربية 

ال الى ال يي  بطريقة سليمة باللغة العربية ال  ة ى التةي كةان و الى القراءة وال الى الكتابة  اير ال

، 1121: م مةوي الةحوايي)."له ا تكا  بها م ح المر لة االبتيائية التعليمية  تى المستوى العالي الجامعي 

  121 ،124 ). 

العلةوم السياسةية و الجتماايةةالعلةوم ا)عةا  الج ائريةة  ا ةة فةي الكليةا  والما ر فةي الجام

  ةا وال الم اوةرا  تلقةى بهةحه اللغةة فةي معرةم األو ال  ة ىمعرةم الطلبةة ال يتق ةون العربيةة ( مثا

 مةن العربيةة أكثره ا  من يتقن اللغة ال ر سية  أنبااتبار  األ ليةلكن ال يمك  ا ال  ر بهحه ، لي  كلهاو

 . است يام العامية بيال من حل  األسوأو

  :فيما يلي إيجا هالا يواجية اللغوية يمكن  أ رىوه ا  مراهر 

  اإلياريالى المستوى.  

 الى المستوى الجامعي . 

 الى المستوى االجتمااي.  

 الممارسا  االجتمااية المتعلقة بتك ولوجيا االت ال و الى المستوى الثقافي. 
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  :الوعي اللغوي (3

ط قة  و إغ اءاستيقر  بعي و العربية أ ح  في ال هو  في جميع الميايين بعي كبوة األمة إن

ا ةر مر لةة الت ةرر أواليوم وهةي فةي  اتجه و   وسهاو ولهاتت رر من  يوي كبل  بها فرا   الى اق

المع ويةة و  ياتهةا الماييةةت ررهةا مشةكا  فةي جميةع  ةوا ي و لقي  فةي طريةق  هوةتهاو الب اء و  

الجييي من رروفها مائمة ال تتم يوما كمةا يجة  و بين المورو  من  ياتها تاءمت لها فكا   ن البي أ

ا طاق فوووي ثةم ترتةي مةابين هةحه و م افرة مت م ةو وتق ير وغلو ت ريطو إفراطأن تتم فتقع بين 

 واالتجةاه   ةةتسةيي و الجةاية السةوية فت ة أ المسةير وتقةيم العةوجو الطريةق الق ةي إلةىالسةبل الجةائرة 

ما  ي  في سائر ميةايين  إن. است ارو حل  كلما تم الواي الحاتي وتكاملو ماأل وال هج و األمثلالهي  

ال يةاة  ةةي  مثلةه فةةي ميةيان اللغةةة فقةي سةةار  ال هوةةة اللغويةة مةةع سةائر  ةةوا ي ال هوةة فةةي  طةةوط 

،   2611 :المبةةار  م مةي) .مرا ةل متشةابهة و ةايف  فةي طريقهةا كةحل  المشةكا    سةهاو متوا يةة

 بهةا يةتم االت ةال التةية والجا ة  المهةم مةن اللغة إبةرا ل وامن  ال هحه ال قةرة   ة   اإ (.111 - 111

الوا ةية  األمةة أفةرايالةرابط المو ةي بةين هي ال املة للثقافةة ومقوما  ال ياة و أهمر  فاللغة هي التقاو

 األ ةرىال يةاة فةي سةائر مجاالتهةا  إليةهما تةري   إلىاللغة العربية تري   نأ" م مي المبار "ويرى ،

الوةع  لةم يكةن مق ةورا الةى و هحا التةريي أنفي ا ور اال  طاط التي استمر  اية  رون  تى 

العامة من ال ا  بةل شةمل العلمةاء وال قهةاء  تةى كةان يعجة  الكثيةر مة هم اةن كتابةة رسةالة  اليةة مةن 

 .(111 - 111،   2611 :م مةةي المبةةةار ) .مةةن ال طةةمالعاميةةة سةةليمة  وأالعجمةةة بريئةةة مةةن الركاكةةة 

 يي ةةي ،ا ت ةةايي، سياسةةي ، ولةةه يائمةةا ي ةة به واةةي اجتمةةااي فةةالواي اللغةةوي ب سةة  مةةا وري فةةي

 . تتيهور بتيهورهو ال رم في المجتمع تر ى بر يهو المجاال  أهماللغة هي ا ي  إحنالعك  و تربويو

 :خالصة 

 ا في هحا ال  ل  اول ا تسليط الووء الى اللغة الوط ية المتمثلةة فةي العربيةة أ  و ا ة القول

 اإليارةفةةي  اللغةةة ال ر سةةية  يةة  تم ةةح ،بمووةةوع اال يواجيةةة اإل اطةةةكمةةا  اول ةةا مةةن  ةةال حلةة  

 أ  ةةااالجتمةةااي  تةةى ا ةةه ال يمكةةن   ةةرها إال و اإلياريمرةةاهر متعةةيية الةةى المسةةتوى الج ائريةةة 

لةى المسةتوى لتةتم م ا شةته او معايشته لتسةليط الوةوء اليةهو  عر  ما تم  ما رته أنل ا فقط وا 

جةاء  " مةرتن لةوثن"لةـ  مقولةة وهة فةي  ا ةة هةحا ال  ةل إليةه اإلشارةما يمكن ومالمييا ي لليراسة 

سةعايتها بمب ائهةا  إ مةاو ال بجمال مبا يهاو ال بقوة است كاماتهاو أموالهابكثرة  األممما سعاية : "كما يلي

 ف ةي، أ ا هةماسةتقام  ، واسةت ار  ب ةائرهم، وتةربيتهم أ سة  برجالها الحين و الحين تثق   اقولهم

،   1111 : عمةا  ا مةي فةؤاي) ." ارمتهةا الجوهريةةو هؤالء هم  وتها الرئيسةيةو ال قة هؤالء سعايتها

11). 
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  :تمهيد

التطبور واالنفجبار الممرفبي و بسبب  التدبدم الملمبيللتنظيم االداري أهمية كبيرة في عصرنا هذا 

الدببيم وتمببدد ال اجبباا وتغيببر الر ببباا والمبباداا والتغيببر فببي المفبباهيم ، وفببي ملتلببا مجبباالا ال يبباة

الدبدرة علبظ التكيبا مب  كبل مبا ، وداري م كبم يمتباب بالكفبا ةإلبذل  فباا ال اجبة البظ تنظبيم ، الميولو

هببم عنصببر فببي أ دارةبببة وببرورة البببد من ببا  يبب  تمتبببر اإمتطببور لت ديببت التنميببة المطلووجديببد وه

ل التطبوراا ف ي التي تس ر علظ التسيير ال سا ووماا الميش الر يد ألفراد المجتم  في ظب الدولة،

فالسبمي ، عبا مييتت با فبي دول المبالم دارة فبي الجباربرهبداا اإأوال تلتلبا  ،ال اصلة دوليا ووطنيا

لكببا ال يتسببنظ ذلبب  إال مببا لببتل التنميببة ، التطببور يتطلبب  التوبب ية مببا أفببراد المجتمبب و والنمببون 

ة علببظ ذا هببي السباهرإفبباإدارة المامبة ، دارة المامبةاريبة الملطببط ل با مسبببدا مبا  بببل اإداإوالبشبرية 

وفببي سبببيل التنميببة  ،فشببل ا جببب  مببا فنار بباوالدولببة  فتطورهببا مببا تطببور ،مكانببة الدولببة دوليببا وم ليببا

ا يلبببدم الدولبببة سبببوا  دالبببل الدولبببة دارة المامبببة بمببببمبببد االسبببتدتل علبببظ تطبببوير اإ باربببرالجعملبببا 

ارة مببا دالدولببة لتسبب يل التسببيير وتدريبب  اإداري أل طببار وبببذل  عملببا علببظ التدسببيم اإ، لارج بباوأ

ري ال بدي  مب  اطتلبة علبظ داري الجباربالوبو  علبظ التنظبيم اإ تبم الدبا  ا الفصلوفي هذ، المواطا

التنظبيم االداري  ستممار لممرفة التغيراا التبي عدببا اال بتتل لممرفبة التغييبر الطبار  علبظفترة اإ

وال يمكببا ال كببم علببظ التنظببيم االداري الجبارببري إال بمببد دراسببت   ،باسببم الدولببة الجبارريببة المسببتدلة

 . المنتميا الي اولية وإ امة دراساا ميدانية ابطال ا افراد المجتم  اللاوميا للدولة دراسة نددية ت لي

 اإلدارة: أوال

  :خصائص اإلدارة (1

بيد منير ) لإلدارة مجموعة ما اللصارص تجمل من ا عملية لاصة وواو ة نذكر من ا ما يلي

  :.(91،ص6002 :عبوي

 . يتم تنفيذها بواسطة اآللريامال أا اإدارة ليسا تنفيذا لألعمال بل األع - أ

استمرارية التنظيمباا التبي تسبمظ إلبظ ومصدر استمراريت ا هوأا اإدارة عملية مستمرة  - ب

 . اللدماا بأنواع ا الملتلفةوإشباع  اجاا المجتم  ما السل  

بمبا ينطبوي عليب  وأا اإدارة نشاط إنساني هادا ف ي تتمامل عنبد تطبيد با مب  الجماعبة  - ت

 . ا عت اا وأيوا تسمظ إلظ ت ديت األهداا التنظيميةهذا التمامل م

دبوم ب با المبدير وهبذ  الم ام التي يوأا اإدارة كمملية تنطوي علظ المديد ما التصرفاا أ - ث

 . (اتلاذ الدرار والر ابة ، التنظيم ،التوجي  ،الت وير، التلطيط)الم ام هي 
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 اجاتبب  والمنصبر البشبري متغيبر بطبمب  وتتصبا اإدارة ببالتغير فبيربة المنظمبة متغيببرة  - ج

 . طمو ات  أكير تغيراو

 . اإجرا ااوالم ارة وأا اإدارة الفمالة تستلبم دارما استلدام أنواع ممينة ما الممرفة  - ح

  :مكونات اإلدارة (2

  :م متكامل ما المناصر اآلتيةتتكوا اإدارة كنظا

  :.(19 ص ،6002 :المماطي عليوماهر أب)المدخالت اإلدارية  - أ

  المامليا بالمنظمةوالسماا الشلصية للمدير واللصارص . 

  الممايير الساردة في البيرةوالممتدداا والديم . 

  مجاالا تطبيت اإدارةواألسالي  والممارا والملوم . 

  الديبود التببيوالفببرص واإمكانيباا واألدواا والموا ببا والمملومباا المتصببلة باألووباع 

 . تتم في إطار المملياا اإدارية

 : اإلداريةاالنشطة والعمليات  - ب

 ،الت ليبلوالدراسبة وارية من با أنشبطة الب ب  دالمملياا االوتدوم االدارة بمجموعة ما االنشطة 

، الديبادةوالمتابمبة وأنشبطة الر اببة  اإعداد والتنسيت، أنشطة التنفيذ واتلاذ الدراراا،، أنشطة التلطيط

  :الت ليل كما يليويمكا ادراج بمض هذ  المملياا بالدراسة و

 القيادة االدارية:  

، المجباالاالتطبور فبي ملتلبا والتدبدم الملمبي هبذا المصبر البذي يتسبم بللديادة أهمية كبيرة فبي 

أصبب ا ال اجبة ماسبة  لبذل  ،الميبولوالديم وتمدد ال اجاا وتغير الر باا والماداا والمفاهيم  وتغير

جديبد والتكيا مب  كبل مبا هوالددرة علظ ت مل المسؤولية ، واللبرةوالم ارة وإلظ  يادة تمتاب بالكفا ة 

 .المؤسساا وتطورها وتمدد وتمدد أدوارهاولاصة م  نم، متطور للديام بالدور الديادي المطلو و

ويبتم التركيبب علي با بشبكل داربم لمبا  ،وال يمكا أا يست اا بالديادة ألن ا ما أهم مدومباا اإدارة

  :أن اعلظ تمرا الديادة اإدارية و المامليا،وللدارد ما دور في الن وض بالممل 

الم ببددة ل ببم بكببل والتببأيير علببظ شببمور المرؤوسببيا النجبباب الم ببام المددمببة والم ببارة وفببا الدببدرة "

  " .الديادة في ت ديد انجاب ما تر   ت فيب األفراد علظ وهي أيوا    وإلتص و ماس 

http://vb.arabsgate .com /show thread.php? t=498355.) ) 

http://vb.arabsgate/
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وهبي ، وتمتبر الديادة في التنظيماا اإدارية ال ديية الم ر  األساسي للممليبة اإداريبة الناج بة

ما لتل سمي ا لت ديبت ال بدا ، أهداف ا بتميبالمنشاة اللاصة علظ ت ديت وتساعد المنظمة ال كومية 

فتطبيببت  ،التمليمببااواألنظمببة ولببيس الممببل علببظ تطبيببت اللببوار  ومببا لببتل اتلبباذ الدببرار الصبب ي  

سبالم ). المتابمبةواألنظمة ال ي تاج إلظ  ارد بارع أكير ما  اجت  إلظ شلص يكبوا  بادر علبظ الدبرا ة 

 .(91 ص ،6002 :با سميد الد طاني

المصبادر المتبوفرة فبي وتتميل في كون با صبورة فمالبة للبربط ببيا األفبراد  ،وللديادة أهمية بالغة

كمبا تببرب أهميت با فبي تأييرهبا علبظ السبلو   ،وانجاب أشيا   بد يسبت يل ت ديد با مما لت ديت، المؤسسة

تبارهببا وتتوب  أهميببة الديببادة هنبا علببظ اع اإنسباني بشببكل عبام وعلببظ السببلو  اإداري بشبكل لبباص،

 ص ،6090 :سبمد بنباد دروش رافبد  عمبر ال ريبري،. ) مرؤوسبيوعملية تفاعبل وتمباوا وتف بم ببيا الداربد 

922 ،921). 

 ف ي التي تو  تصميم شامل وكامبل وواوب  ألي مؤسسبة، ،وللديادة دور في نجاح أي مؤسسة

األسبتاذ  بريم أا ويوبيا ، وكذل  هي م مة في وو  وإعداد السياساا ووو  التمليمباا واألنظمبة

المؤسسبة باعتبارهببا نظبام مفتببوح تتفاعبل مبب  البيرببة اللارجيبة ونتيجببة للتغيبراا التببي ت بد  فبباا ذلبب  

 تبظ تواكب  وتتكيبا مب  هبذ  المسبتجداا لتببرب أهميبة الديبادة  ،طل  بمض التغييراا في المؤسسبةيت

ا للبيربة الدالليبة دور فبي وكمبا تبؤير البيربة اللارجيبة فبا ،الة كي تستجي  المؤسسة للتغييبرااالفم

وهذا يتطلب  وفالمؤسساا تتميب بمدم الجمود وتميل إلظ التوس  والنم، التطويروإ دا  التغيير 

األمر الذي يستدعي التمبديل فبي بنبا  المؤسسبة ممبا يسبتدعي وجبود ، األنشطةوبيادة الوظارا 

مببا عوامببل ال اجببة إلببظ  وم مببا يكببا فالمامببل البشببري فببي المؤسسببة يمتبببر عامببل  يببادة فاعلببة،

ميولبب  وللديببادة دور فببي مواج ببة وتوجيبب  الممببال ذلبب  وإال وفلكببل عامببل دوافمبب   ،وجببود  يببادة

 ص ،6002 :مبببرواا م مبببد بنبببي ا مبببد ،ممبببا م مبببود عيبببا صبببرة).فشبببلا المؤسسبببة فبببي ت ديبببت أهبببداف ا

921،922). 

 التخطيط:  

الر اببة ببدوا وأالديادة وأالتوجي  وأا يتم التنظيم أن  ال يمكا همية ألأدارية ما اكير الوظارا اإ

كبببذل  ت ديبببد وت ديبببد أهبببداا المنظمبببة فبببي المسبببتدبل والممليبببة اللاصبببة بتمريبببا "ووهببب، تلطبببيط

: م مبد بكبري عببد الملبيم)  ".البرامج التبمة لت ديت هذ  االهبداا واللطط والسياساا واالستراتيجياا 

 .(12، ص 6002

 التنظيم:  

مبا يتملبت بتنظبيم المبوارد البشبرية "ا علبظ انب  دارة الوبرورية ويمبر  ما وظارا اإ وظيفةوه

وتركبب ، تلصيصب اوا يتم تجميم با أف ذ  الموارد يج  ، ذل  لتنفيذ ما تم ووم  ما لططوالمادية و
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يبتم و سبام منطديبة أوداراا إتوبيمب  فبي وا يبتم تجميمب  ألية علظ المورد البشري الذي يج  هذ  المم

كذل  عت ات ا فيما بين با مبا لبتل هيكبل تنظيمبي م بدد وسلطات ا ومسؤوليات ا ويد التصاصات ا ت د

: م مبد بكبري عببد الملبيم)." عدم التمارضويسم  بتدفت الممل الذي يتسم باالتسات والمستوياا والممالم 

واوب ة ببيا  باا لبظ بنبا  عتإي يشبمل السبمي أ "براهيم لطفيإ"ما يرا  طلما ووه .(12، ص 6002

طلمببا . )ت ديبد مراكببب السبلطة و يرهببا، كببذل  ببيا الو ببداا أفديبا وعموديببا، فبراد بموبب م الببمضاأل

 .(11، ص6002 :ابراهيم لطفي

 التوظيف:  

ت يرببة و تببدريب موتمييببن م وكافببة المسببارل المتملدببة بالتيببار الدببو  الماملببة "عمليببة تتوببما وه

 .(11، ص 6002: لطفيطلما ابراهيم )  ."الظروا المترمة للممل

 التوجيه : 

تمليمباا عامبة تووب  كيفيبة تنفيبذ ووامر أة تتوما اتلاذ الدراراا في صورة عملية مستمروه

 .(11، ص 6002: براهيم لطفيإطلما ) .اللدمااوالبرامج 

 الرقابة االدارية:  

المتا بة طور النشباط اال تصبادي وبيبادة  جبم المؤسسباا ونبدرة المبوارد اال تصبادية لدد أد  ت

وانفصببال الملكيببة عببا إدارة المؤسسببة إلببظ تطببور مف ببوم الر ابببة مببا مجببرد وبببط داللببي ي ببدا إلببظ 

إلببظ وببرورة ( المف ببوم التدليببدي للر ابببة الدالليببة)الم افظببة علببظ األصببول ود ببة ال سبباباا الملتلفببة 

كباا المف بوم ، والبذي ي دبت أهبداا كييبرة للمؤسسبة وجود نظام فمال للر ابة الداللية ببالمف وم ال بالي

 ماية أصول المؤسسة والتأكبد مبا د بة البيانباا الم اسببية المسبجلة بالبدفاتر،  يبر والتدليدي للر ابة ه

الم افظببة علببظ وأا المف بوم ال ببدي  لنظبام الر ابببة تلطبظ  ببدود اإشببراا علبظ الممليبباا الم اسببية 

 . يا المددمة للر ابةا لتل التماراألصول، كما جا  م

  :المراجميا األمريكييا بأن اوعرف ا مجم  الم اسبيا فدد 

التبببار والمدبباييس المتبنباة دالببل المؤسسببة ل مايبة االصببول وكبل الطببرت وتتوبما اللطببة التنظيميببة "

 تشبجي  االلتبباموت ديت الكفا ة ما اسبتلدام المبوارد ودرجة الويوت ب ا ومد  د ة البياناا الم اسبية 

 .(912، ص6001 :م مد سمير الصباا) ."ة بالسياساا االدارية الموووع

ت بدا إلبظ وبماا والتأكيداا التي تساهم في الت كم الجيبد فبي المؤسسبة ومجموعة الوماناا "هي وأ

إلببظ تطبيببت تمليمبباا اإدارة وتشببجي  ت سببيا األدا ، وال مايببة لكافببة الممتلكبباا وجببودة المملومبباا 

اإجببرا اا لكببل نشبباط مببا أنشببطة المؤسسببة لل فبباظ علبببظ ويتمببيا علببظ اإدارة تووببي  الطببرت و

 ((.jacques renard: 2002, P 118. "استمراريت ا 
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وهي وظيفة مكملة لمملية التلطيط فالمنظمة وبمد عملية التلطيط تمكا الر ابة مبا الت دبت مبا 

م مبد ). مطابدبة النتبارج بمبا لطبط لب  مبا أهبدااي مد  أ، م الأم بطريدة ص ي ة اا ما لطط ل   د ت

دا  ا األأيبتم بمدتوباها الت دبت مبا  ،متجبددة، هبي عمليبة مسبتمرةو، .(20، ص 6002: بكري عبد المليم

دا  الفملبي فبي وذلب  بديباس درجبة نجباح األ الممبايير المووبوعةوهداا الذي  ددت  األويتم علظ الن 

وللر اببة دور م بم ، .(22، ص 6002: عادل يابا). التص ي والممايير بغرض التدويم وهداا ت ديت األ

ا مبا تبم الممبل ب با إذدارة الدوبا  علبظ سبلبياا اإوف بي تسب م فبي تطويرهبا ، في دورة  ياة المؤسسة

 . جديةوبطريدة ص ي ة 

 ياالتصال االدار:  

دارة ككببل لبببذل  فمببال فبببي اإ داري ودوراري دور م ببم فبببي عمليببة التطبببوير اإدلتتصببال اإ

لببظ إمببي في ال يكببل التنظيوعمليببة يببتم عببا طريد ببا ايصببال مملومبباا مببا أي نببوع مببا أي عوببوه

 (.912، ص 6001: شمباا فرج) .آلر بدصد ا دا  تغييروعو

ننا في هبذا الصبدد ن باول اللغة فإوال وها دراستنا تتملت بأهم عنصر في عملية االتصال أا أبمو

تتوبما ، واللغبةوال وهمباا أكيبر  بول متغيبر الدراسبة أعطبا  مملودراسبة هبذ  الممليبة إفي يرا  اإ

  :فكار كما يليداري مجموعة ما األعملية االتصال اإ

 ا يشبار  أ( المرسبل) ل يريد أ دهما طرفيا علظ األوطراا لمملية االتصال أأا هنا  أ

 . في فكرة ممينة( المستدبل)لر اآل

 يبر لفظبيوفمبل ممبيا سبوا  كباا الفمبل لفظبي أوسلو  مميا أأا يتم ذل  عا طريت أ  ،

 . كتابةووسوا  كاا شفاهة أ

 مشبتركة مبا يجباد  البة إوهوهدا ال يتم االتصال بدوا ت ديدب  ( االتصال)ا ل ذا الفمل أ

 .(26-29، 6002 :بيد منير عبوي)  .الممرفة

ا تكببوا متملدببة ألارجب  أي وأالممليببة االتصبالية دالببل التنظببيم ا تكببوا ألببظ ذلب  إكمبا يوبباا 

 .مر ذل ا تطل  األإدواا االتصال أ د أداري طر ا متمددة باستلدام كما يألذ االتصال اإ ،بأهداف 

  .(:922، ص 6002 :مما م مود عياصرة)مراحل عملية االتصال -

 مر لة إدرا  الرسالة . 

 لظ رموب لغويةت ويل المماني إ: مر لة  ل الترميب. 

 ناة اتصال والتيار وسيلة أ مر لة  . 

  (لظ المرسلما المستدبل إ)مر لة ف  الرموب . 

 (. رفض– بول)ردود الفمل علظ الرسالة  ومر لة اإستجابة أ 
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 أي أا الرسالة ف ما مبا طبرا (انمكاس ما المرسل إلظ المستدبل)ة ف  الرموب مر ل ،

اللغبببة المكتوببببة )علظ أشبببكال متنوعبببة وفكبببار، وهبببالمسبببتدبل، وتبببدعظ الرمبببوب بالجانببب  الملمبببوس لأل

االشبباراا الدينيببة ، نبببراا الصببوا، البببيوالمتبببس ،  ركبباا الجسببم، تمبيببراا الوجبب ، الشببفويةوأ

 . الخ...

  :عناصر االتصال -

 الدارم بمملية االتصالووه: المصدر . 

 الرسبالة  عبداديطلبت علبظ عمليبة إ، وا يوصبل  للمتلدبيوهي ما يريد المصبدر أ :الرسالة

ببيا المتلدبي لتكبوا وسبيلة لندبل هبذ  وا المرسل يلتار رمبوبا مشبتركة بينب  لندل ا مصطل  الترميب أل

( لغبة الجسبم)وما تتومن  مبا تمبيبراا عوبوية ( الشفوية)وعادة ما تكوا اللغة المنطو ة ، المملوماا

 وم اولبة فب  رموبهبا أويبدأ فبي ، وبمد التداط المتلدي الرسالة.هي الرموب المستلدمة في مو   الممل

يدببوم المتلدببي بمببد ف مبب  للرسببالة ا ومببا الممتبباد أ، الغرض مببا الرسببالةووهبب، ترجمت ببا لف ببم ممناهببا

يملبت ، ويمتبرا المتلدبي بتسبليم  الرسبالةوب ذ  الطريدبة ، لظ المرسلإ( تغذية راجمة)ستجابة بإرسال إ

، وترجيبب.ي  –رونالبد ).لتووببي اان با تتطلبب  بمبض اأ وأا الرسبالة التبي ب وبتبب   بد أوبب ا مف ومبة أ

 .(169-160، ص 9111 :ترجمة فارس  لمي

االلتببام بب  والتفاهم وما يتم االتفبات عليب  وبجان  اللغة لغة الت د  االتصال ، يدصد باللغة هناو

ذلب  لغبة وميبال ، عوبا  المنظمبة يت بديوا لغبة وا بدةتصرفاا تبدل علبظ أا أوما شماراا ورموب 

أفببراد لغببة مماملببة المببريض التببي يت ببد  ب ببا ، وفببراد المؤسسببة المسببكريةب ببا أ الجنديببة التببي يت ببد 

لغة لدمة المميل التي يت د  ب ا أفراد مؤسسة تسويدية  ي  تساهم هذ  اللغبة فبي ندبل ومؤسسة طبية 

 .(291، ص 6001: بكرومصطفظ م مود اب) .الجددوتملم يدافة المنظمة بيا أعوار ا الددامظ و

 دالبل  ويمكبا تدسبيم وسبارل االتصبال، داة التي يتم ب ا ايصبال الرسبالةاألي وه: الوسيلة

التببي والنبدواا والمببؤتمراا واللجباا وتتميبل فببي االجتماعباا اليدافيببة وجماعيببة  لببظ اتصباالاالنسبت إ

 واالتصببباالا الفرديبببة أوببببءرا هم ودال  بمت ظبببات م المبببوظفيا علبببظ اإ وتوبببما تشبببجي  الممبببال أت

 واأل اديبب  التليفونيببة أواالستشبباراا وتشببمل المدببابتا الفرديببة بببيا الببرريس ومرؤوسببي  والشلصببية 

لبظ م بارة لاصبة لكبي لمبة المكتوببة فببالر م مبا شبيوع ا إال أن با ت تباج إما الكاللطاباا الشلصية أ

 .(21، ص 6001: م مد السيد لطفي، مجدي ا مد بيومي) .اال ناعوتكوا  ادرة علظ التوصيل 

 االستجابة لما في اوالفرد الذي يستدبل الرسالة لت ليل ا ووه: المستدبل. 

 ا لكبي يملبم المرسبل أي رد الفمل التي يدوم ب ا المسبتدبل أ: التغذية الراجمةواالستجابة ا

 .  د وصلا الرسالة

  الممل بم تواهاوالتايير أي تطبيت الرسالة . 



 واإلدارة العـــامةإلدارة :                                                               الثالث الفصل
 

08 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 داريرسم ربياني لعملية اتصال إ(: 11)م شكل رق

 عداد الباحثةمن إ: المصدر

  :معوقات االتصال -

دوا فاعليت ببا يمكببا ذكببر ول اهنببا  المديببد مببا الموامببل التببي ت ببول دوا ت ديببت عمليببة االتصبب

  :هم ا كما يليأ

البتتا تفسبير : ألر  من باممو اا لغوية ، عدم اليدة، التشويش، عدم االصغا ، عدم التلطيط

ا هنببا  أ" بينبب  م مببود شببدير"تببر  و .(921، ص 6002: ممببا م مببود عياصببرة)المببباراا ولفبباظ األ

ادراك بم ولبريا نا  درجاا ما االلتتا في ف بم اآلالتي  البا ما يكوا هومشكتا في مماني اللغة 

تسبب  الل جباا الملتلفبة فبي و بد الممو باا الكبيبرة لتتصبال ميبل طريدبة اسبتلدام اللغبة أوت، للمماني

ممو بباا ا هنببا  كمببا تببر  أ.ا ببد الكييببر مببا التشببويش المسببمياا الملتلفببة للشببي  الوواللغببة الوا ببدة 

يبة كبالكمبيوتر ج ببة االتصبال ال ديأ)لما بادا اج ببة االتصبال تمديبدا ي كتتملت بجان  التكنولوجيا أ

 وعببدم صببيانت ا أ وأفببراد علببظ اسببتلدام ا كلمببا ظ ببرا ال اجببة إلببظ تببدري  األ(  يرهبباواالنترنببا و

ممبا يسبب   بدو  ممو باا كبيبرة تبؤير فبي كفبا ة عمليباا ، المستلدمة في تشبغيل امشكتا البرامج 

مديبدا دوا  اجبة إلي با االج ببة األكيبر ت ،ت ديد ا أهداف ا، كمبا يميبل المغباالا فبي اسبتلدامواالتصال 

الت ببد  )تيجببة عببدم تببوافر م بباراا االتصببال لببر  نوهنببا  ممو بباا أ، ممو بباا االتصببال هببمأ  ببدأ

 .(29-20، ص 6006: بين  م مود شدير) (.التفكير، االتصاالا، الدرا ة، ،الكتابة

  :.(922، ص 6002: مما م مود المياصر) متطلبات عملية االتصال الناجح -

 المصبببطل اا والرمبببوب وووبببوح الرسبببالة المبببراد ندل بببا باسبببتلدام الكلمببباا  :الووبببوح

 . ما ممنظكير والتي ال ت تمل أ، الواو ة لد  المستدبل

 البساطة . 

 

 (حل التشفير)التغذية الراجعة                                                                   الرموز  

 

 ارسال الرسالة                          معلومة                    وصول الرسالة                            

 

 مدير                              الرسالة                            الوسيلة                            موظف                

 

 التأثير                                                                   

 المرسل

 تم إنجاز المهمة من قبل الموظف بنجاح 

 قبول الفاكس استجابة

 إنجاز مهمة الفاكس المستقبل
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 ستمة الوسيلة . 

 عدم التمارض . 

 المت مة . 

  النباهةوالصدت . 

فنظبام االتصبال ، تسبتمد الممليباا االداريبة  وت با مبا عمليبة م مبة أال وهبي االتصبال االداريو

تبببادل االفكببار ولندببل ، وببروري فببي كافببة المسببتويااوم ببم فببي كببل منظمببة تسببمظ لت ديببت أهببداف ا ف 

داة مبؤيرة فبي أتكما اهميت  في كونب  والفمالية وت ديت الكفا ة والمملوماا المتصلة بأهداا المنظمة و

 .االدا  بصفة عامةوالسلو  الممالي 

  :لمخرجات اإلداريةا - ت

  النظموالسياساا. 

  اللططواالستراتيجياا. 

 الدرار علظ كافة المستوياا. 

  الممنويةواالنجاباا المادية. 

  :دارية بالرسم التووي ي التالييمكا تووي  دورة المملية اإدارية ما لتل المكوناا اإو
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  :أنواع اإلدارة (3

  :إلظ نوعياف ي تندسم  دراسة س  متطلباا الأما ، نواعالظ عدة أاإدارة  يمكا تصنيا

  :إدارة عامة - أ

سبة بمبض ممارواإدارة المامة هي التي يناط ب ا أدا  وظارا ممينة كتوفير اللبدماا للجم بور 

ا هبذا األليبر  با سبلطة رربيس ال كومبة ألجميمبا تكبوا ت   الوظباراذوهي  يا تدوم ب ب، النشاطاا

ا أمبود لب  أمبر تنظبيم ج باب اإدارة وعد برنامج  وتم د أمام مميلبي الشبم  بتنفيبذ  ومبا تبم يأما وه

 .(16  س، ص :عمار بووياا) .ما يوما  سا أدا  الممل اإداري يصدر ما التمليماا

  :إدارة خاصة - ب

التي  البا ما ت دا إلبظ ت ديبت واإدارة اللاصة هي اإدارة المتملدة بإدارة المؤسساا اللاصة 

 . اال تصاديهي اإدارة المطبدة وما الدطاع و يرها والصناعية والرب  كالمشاري  التجارية 

(http://www.sudànil.com/forum/show threaphp ?t=716.)  

  :مدارس اإلدارة (4

 : عامة مدارس عدة نذكر من ا ما يليبصفة لإلدارة 

  :المدرسة الكالسيكية - أ

ن ايبة الدبرا التاسب  عشبر وتمتمبد تدوم المدرسة الكتسيكية علظ أساس األفكبار التبي نشبأا فبي 

 (آلدم سببمي )ا الفروببية الكتسببيكية ونشببأا عبب، أساسببا علببظ المدتنيببة اال تصببادية لجميبب  المببوظفيا

بالتببالي ال بببد مببا تببوفير فببرص الببرب  وا ال ببوافب اال تصببادية ت فببب األفببراد علببظ الممببل أالدارلببة ببب

 .(92 ص ،6002 :بيد منير عبوي) .اال تصادي

المبباد   ،"ريديري  تبايلورف"لـ المدرسة الكتسيكية إلظ يت  أ سام وهي اإدارة الملمية  وتندسم

وسبنتمرض ل بم بالتصبار كمبا  ،"مباكس فيببر"لبـ المدرسبة البيرو راطيبة و ،"هنري فايول"لـ اإدارية 

  :يلي

 تايلورواإلدارة العلمية فريدريك ونسل:  

تبايلور  ياتب  الملميبة بشبركة  أباإدارة الملميبة و بد ببدما اهتم وه "تايلوروفريدري  ونسل"يمتبر

 يب  تبدرج في با مبا وظيفبة صبان  إلبظ  (9222)عبام  "فتديليفيبا" مدفيل لصناعة الصبل  فبي واليبة

المشببريا مببا الممببر ولببتل سببنواا ولم يتجبباوب اليامنببة ووهبب، (9222)ام وظيفببة كبيببر الم ندسببيا عبب

وااللتتا الكبير في كفا ة الممال وأيوا التبدني فبي مسبتوياا عمل  استطاع تايلور أا يت ظ التبايا 

فدبد تببيا لب  أا اإدارة ، اإنتاج في المشاري  الصناعية باإوافة إلظ اليغراا المديدة في عمبل اإدارة

ا هنببا  أيببة ممببايير ألدا  كمببا لبم يكبب، لبم تكببا لببدي ا فكببرة واوبب ة عبا مسببؤولية إدارة وتوجيبب  الممببل

http://www.sudànil.com/forum/show
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اللطبأ ولبم تكبا هنبا  دراسبة لطبرت الممبل واا اإدارة تمتمبد علبظ أسبلو  الم اولبة ا  رارأالممل و

وال ر ببة في با ممبا أد  إلبظ  يبام ، ا الممال يكلفوا اعتباطا بأدا  أعمال ال  بدرة ل بم علي باأوأدوات  و

 . الممالوالنباع بيا اإدارة 

بالمديببد مببا الدراسبباا اسببت دفا ت سببيا المت ببة بببيا  "تببايلور"ولممالجببة هببذ  المتغيببراا  ببام 

وووب  ، اكتشاا أفول السببل الممكنبة لبيبادة اإنتباجواإدارة والممال وتوفير الوسارل إدارة الممال 

 .(12،12 ص س،   :لوكيا ال اشمي) .المباد  التي يج  تطبيد ا في إدارة الممل

 المبادئ اإلدارية لهنري فايول:  

تنظيمبي في وو  نظريت  ممتمدا علبظ الدراسبة التبي ببدأا مبا  مبة ال برم ال "فايولهنري "بدا 

و ببد  ،دراسببت  علببظ دراسببة تجريبيببة بببدأا مببا  اعببدة ال ببرم التنظيمببي أالببذي بببد "تببايلور"عكببس بدايببة 

 تكببوا مببا عناصببر تنطبببت علببظ كافببة الج ببودنشبباط تواإدارة بأن ببا عمليببة أ "هنببري فببايول"وصببا 

فبي نظريتب  أربمبة  "فبايول"كمبا  بدد ( ميبةتجاريبة صبناعية  كو)المجباالا لبدماا لبشرية في كافة ا

عمبوم اإطبتت وكما أكد علظ أا هذ  المبباد  ال تتصبا ببالجمود واليبباا أ ،عشر مبدأ لإلدارة المامة

ال ال في الدوانيا اإدارية فت ينبغي علبظ اإداري أا يألبذها ويطبد با علبظ عتت با ببل عليب  وميلما ه

ي ت بيط بتطبيد با وهبذ  يمبدل ا وفدبا للمجبال البذي تسبتلدم فيب  وبنبا ا علبظ الظبروا التبوا يطورها أأ

 ،المركبيببة، المكافببءا ،و ببدة التوجيبب ، و ببدة األمببر ،السببلطة، تدسببيم الممببل المسببؤولية: المببباد  هببي

االجتمبباعي لكببل واسببتدرار الممببل الترتيبب  المببادي ، االبتكببار، روح الفريببت ،المسبباواة ،تسلسببل الديببادة

وأكبد علبظ أا سبمي اإنسباا إشبباع  اجاتب  و بل . الممبل موظا ولووع المصال  الفرديبة لصبال 

 :ال سبا عببد الموجبودوأب، جابر عوض سيد). مشكتت  ت تم علي  الديام بم ام اإدارة في جمي  أنشطة  يات 

 .(12،12 ص ،6001

 النظرية البيروقراطية لماكس فيبر:  

 ،الرشبيدةوالشبرعية أ) :السبلطة علبظ يبت  نمباذج" فيببر"ام لبتل هبذ  النظريبة أ بن  ما أ ي  

وفي ت ديد  لنماذج السلطة والتمييبب بين با يبر  أا نمبوذج السبلطة ، (التدليدية ونموذج السلطة المظيمة

الشبرعية يدببوم علبظ أسببس ممدولببة تسبتند إلببظ االعتدباد بشببرعية الدواعببد التبي تبنببظ علي با هببذ  السببلطة 

أمبا نمبوذج ، أ دية أولر  الذيا ارتدوا إلظ مناص  السلطة في ظبل هبذ  الدواعبد فبي إصبدار األوامبروأ

التداليببد والسببلطة التدليديببة فيدببوم علببظ أسببس تدليديببة تمتمببد علببظ االعتدبباد الدببارم علببظ  داسببة األعببراا 

مظيمبة علبظ أسباس ويدوم نموذج السلطة ال، الدديمة ومشروعية أولر  الذيا يمارسوا السلطة في ظل ا

النظببام الببذي والشلصبية المياليببة أل ببد األفبراد أومبا المظمببة التبي ترتكببب علببظ البوال  وعلببظ البطولببة 

 .(12 ص ،6001 :ال سا عبد الموجودوأب ،جابر عوض سيد). يرسم صورت  هذا الفردويفرو  أ
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  :مدرسة العالقات اإلنسانية  - ب

مدرسببة المت بباا اإنسببانية فببي يتيينيبباا الدببرا المشببريا وكانببا نشببأت ا ردة فمببل  ظ ببرا

للمدرسببة الكتسببيكية والتببي افتروببا أا ال ببوافب الماديببة هببي كببل مببا ي ببم المببامليا ولببم تمنببظ كييببرا 

 .(11 ص ،6090 :وهيبة  رارمي) .االجتماعيةوبالموامل اإنسانية 

السببلو  الفملببي لألفببراد دالببل الج بباب اإداري وتووببي   يبب  تتجبب  هببذ  النظريببة إلببظ دراسببة 

لمبا تربمبا النظريبة  ،لرسمي وركبا علظ اتلاذ الدبرارااالمت ة بيا التنظيم الرسمي والتنظيم  ير ا

الكتسببيكية فببوت سبب ل اإدارة المامببة وركبببا علببظ الموامببل الماديببة فأوببافا هببذ  المدرسببة الموامببل 

 ،6000 :عبد المبيب صال  با  بتبور) .اعتبرت ا تبيد في فاعلية وتأيير السلو االجتماعية والتي والنفسية 

 .(901،990 ص

 ".الخ ...شستر برنارد  ،ألتا مايو، ماري باركر فولييا"ة وما أهم رواد هذ  النظري

ي أجراهبببا مببب  والتببب"هببباويورا"بمبببدة تجبببار   يببب  مبببرا تجاربببب  فبببي  "مبببايو"ولدبببد  بببام 

  :ل عدة  ددها البمض في لمسة مرا لبمرا وبمتر ما " روتلسبرجر"

 .ير اإوا ة علظ إنتاجية الفردأو د ا تصرا علظ دراسة  :المرحلة األولى -

تمبرا علبظ تبأيير و د ا تصرا علظ دراسة اير فتراا الرا بة ب بدا ال :المرحلة الثانية -

 . .(األسبوعية وعدد ساعاا الممل اليومية ، طول و ا الرا ة، مكاا الممل)عدد ما الموامل 

 جور ومد  تأييرها علظ اإنتاجية و د ا تصرا علظ دراسة  وافب األ :المرحلة الثالثة -

بلبة امد (60000)و بد شبملا  "هباويورا"و د ا تصرا علظ دراساا  :المرحلة الرابعة -

يا وتطببوير ، ولغببرض ال صببول علببظ مملومبباا كافيببة لت سبب(9110إلببظ  9162)شلصببية مببا بببيا 

 . المشرفيابرامج تدري  

لغبببرض مت ظبببة ( 9116-9191)االليبببرة و بببد اسبببتمرا مبببا و :المرحلةةةة الخامسةةةة -

 . ت ليل جماعاا الممل الغير رسميةومشاهدة و

 : ولدد كانا نتارج هذ  المرا ل كما يلي

 . ال تمتبر الددرة الجسمية للمامل الم دد الرريسي لإلنتاجية -

تلم  الديادة اإدارية دورا أساسيا في التبأيير علبظ الجماعباا وسبلو  أعوبار ا منفبرديا  -

 . مجتممياوأ

ول با ، تمتبر التنظيماا الغير رسمية في التنظيم وسيلة مساعدة فبي ت ديبت أهبداا اإدارة -

 . تأيير علظ إنتاجية الممال
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تماعيبة علبظ الفببرد يواجب  الممبال سياسباا اإدارة كجماعبباا  يب  أا هنبا  وببغوطا اج -

 . رها الممايير التي ت كم الجماعةمصد

يتف م با الكييبر وارتبطبا بممنببظ ولدبد نمبا هبذ  ال ركبة بشبكل موبطرد لدرجببة لبم يسبتوعب ا أ

 .( 62،10 ص ،6002 : سيا  ريم) .مماملة المامليا بشكل  ساوسط ي وه

 .ولكن ا ال ا الكيير ما الندد لتظ ر بمدها نظرياا ألر  كاإدارة باألهداا و يرها 

  (:منظورها)المدرسة االجتماعية  - ت

  :(62 ص ،6002 :بيد منير عبوي) ممالجة المواوي  التالية ترتكب هذ  المدرسة علظ

وم اولة دف  بالداررة المامة لتلب  السبماا  ( بلية مسبدة للتنظيم ال كومي)افتراض نماذج  -

االنتكاس الذي يطرأ علبظ السبلو  الجمباعي للبدوارر والمفتروة م  دراسة ت ليلية ألسبا  االن راا أ

 . لماملة وابتماد  عا تل  النماذجا

الرموب التي تظ ر في الداررة الماملبة والتبي ودراسة التكويا االجتماعي ونماذج االعتداد  -

 . اعد الوابطة لسلوك ا وإجرا ات اظ نوعية الدوتسيطر عل

دراسة التجمماا  ير الرسمية دالل المنظمة ومد  تأييرها التنظيم الشبكلي سبلبا وإيجاببا  -

 . ودراسة  سا اإنتاج اإداري ومدومات 

المت بباا المامبببة والتنظببيم والتيببار المببوظفيا وتببأيير الوا بب  ال وبباري فببي التلطبببيط  -

 . ديادة اإدارية للديادة المامةلاوومف وم السلطة 

 . الميل الم ركة الساردة وتأييرها بمملية وو  السياسة المامة -

 . يالطب  للم يط االجتماعوالطرت التي بواسطت ا تتمكا المنظمة ما التأهيل  -

 .التواما االجتماعي دالل المنظمة وعت ت  بوو  الدراراا اإدارية  -

  :ونظرية الحاجات لماسل - ث

األفراد ل م  اجاا في شكل هرمي كلما أشبما  اجة ظ را ال اجة األلر  التبي لبم ير  أا 

ال اجبة إلبظ ت ديبت وال اجباا االجتماعيبة ، تشب  وهذ  ال اجاا هي ال اجاا النفسبية، ال اجبة لألمبا

 ( .LASARY: 2001 ,P29) .الذاا
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 للحاجاتويمثل هرم ماسل :(13)شكل رقم 

 ( (COLLECTION C'EST FACILE LASARY: 2001,P29:المصدر

" مباكر يجبور دوكبتس"وهنا  نظرياا ألبر  ال يمكبا  صبرها جميمبا بالت ليبل ميبل نظريبة 

إال أا التطرت للفكر اإسبتمي أجبدر ألنب  ملبم بكبل هبذ  النظريباا كمبا يمكبا " وفريدري  هارببرغ"

 .نظرياا  ا لمدةمصدركذل  وباعتبار   ،التطرت إلي  كءلر نظرية باعتبار  أهم نظرية

  :اإلسالمي الفكر اإلداري - ج

ة ـيمتبببر الفكببر اإسببتمي اإداري منببب  الفكببر اإداري ال ببدي  ولاصببة مببا جببا ا ببب  مدرسبب

الت ليبل الم تمبة بدراسبة ومنا شبة الفكبر اإداري اإسبتمي وإال أا مر لبة الب ب  ، المت اا اإنسانية

وهبي ج ببود ل با أهميت با الفكريببة لكن با  يبر كاملببة ، لماوبيلبم تببدأ إال فبي المدببد السبادس مبا الدببرا ا

السياسبي واال تصبادي ، ويمبد ذلب  متبألرا مدارنبة ببالفكر االجتمباعي، وت تاج إلبظ المبيبد مبا الب ب 

،  ي  أا علم اإدارة عند الكتا  المسبلميا كباا يمتببر جبب ا مبا السياسبة  تبظ بدايبة الدبرا الماوبي

ولبم يظ بر ، باعتبار  جان  ما جوان  السياسة المامة فبي البدول الغربيبة ي  كاا علم اإدارة يمامل 

والببدارس للفكببر اإداري اإسببتمي ، اليبباني مببا الدببرا الماوببيوكملببم مسببتدل إال فببي المدببديا األول 

البذي يمتببر ، بالفكر المماصر يجد ترسيخ األصول الملمية لإلدارة علبظ أسباس اإيمباا البواعي مدارنة

المبدلل المدبدي البذي لبم ومة وفاعلية التطبيت اإداري المسبتند إلبظ البوابع البديني وهلير وماا لست

وإذا كانا اإدارة هبي الدبدرة علبظ اسبتلدام  ،صتح اإداري في عالمنا المماصرتبلغ  بمد  ركاا اإ

تلبرج عبا  المادية المتوفرة بأعلظ كفاية لت ديت األهداا فباا اإدارة فبي اإسبتم الوالموارد البشرية 

ا الكبريم علبظ سبيدنا م مبد صبلظ آاري اإستمي يظ ر منذ نببول الدبرلذ الفكر اإدأولدد ، هذا المبدأ
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ب غ  ل  ب   ول  س  ا الر     أي  ءي  ) ال تمالظ ، هللا علي  وسلم وأمر  بتبليغ  للناس كافة بل  إ   ل  نبب  ء أ  م  ب    ي  با ر  م   م  ا ل بإ  و      ب 

بل  ا ب  م  ف   ل  م  ف  ت   بر   ا  غ  يا      ت  ل  اس  باف ر  ك 
م  ا ل  بو  ي ا ل د  بد  باس  إ ا  هللا   ال  ي    با  ا لن  بم    م  ص  م  هللا   ي   ].22: الماربدة اآليبة[ (و 

كمبا ، توجيب  السبنة النبويبة الشبريفةوا الكبريم آري اإستمي يمتمد علظ نصوص الدروكاا الفكر اإدا

فبي بدايبة الم بد ، كانبا تسبود المجتمب  اإسبتميالمبباد  اإنسبانية التبي ويمتمد علظ أساس مبا الدبيم 

تلطببيط وتوجيبب  للنشبباط وفببي تنظببيم ، اإسببتمي وعلببظ ممارسبباا فمليببة لممليببة اإدارة فببي اإسببتم

التنظبيم والتوجيب  ووإذا كانبا مسبمياا اإدارة ال دييبة كبالتلطيط ، الجمباعي دالبل المجتمب والفردي 

ا إفبب، األمببوال لببم تكببا بببنفس المسببمياا فببي صببدر اإسببتموإدارة شببؤوا األفببراد والمببوارد والر ابببة و

المبدل وتكبويا مجتمب  الكفايبة  تطبيدبا أفوبظ ب با إلبظ، المبرة أا اإدارة كانبا تطببت فبي ذلب  البمباا

 .(22-21 ص، 6002 :م مد با يوسا النمراا المطياا) .أسمظ  اية ألي نظرية إداريةووه

، شببمل ممظببم الوظببارا اإداريببة، تنظببيم إداري متدببدمكمببا تفببردا ال وببارة اإسببتمية بوجببود 

 .فالفكر اإداري تبلور منذ أا أنبل هللا سب ان  وتمالظ رسالت  علظ الرسول لاتم األنبيا  والمرسليا

نصوص الدبرآا الكبريم وتوجي باا  وكاا الفكر اإداري في الصدر األول ما اإستم يستند إلظ

داري المماصببر أسبباس مببا الدببيم اإنسببانية التببي ال يبببال الفكببر اإ ويدببوم علببظ، السببنة النبويببة الشببريفة

 . يل   للوصول إلي ا

بلفظبة اإدارة فبي  وهنا  عت ة وطيدة بيا اإدارة والشريمة اإستمية، فدد أشار الدرآا الكبريم

ببوا  ت   إ آل  }:  ولبب  تمببالظ ك  ة  أ ا ت  ببار  ببج  او  م     ك  ببن  ي  ا ب  ون    ير  ببد  ة  ت  وفببي السببنة النبويببة  ]626 :يببةاآلالبدببرة [ {ر 

ال : ) بال -صبلي هللا عليب  وسبلم-أا النببي  -روبي هللا عنب -شارة ألر  في  بدي  كمب  ببا عجبرة إ

 . [روا  الطبراني( ]لمسيا امرأة تدوم الساعة  تظ يدير الرجل أمر

 : وبنا   علظ ما سبت فدد كاا المسلموا يطبدوا وظارا وعملياا اإدارة التالية

 التخطيط:  

عبارة عا عملية فكرية تمتمد علظ المنطت والترتي  والتددير والمرونة وإيجاد البدارل، ومبا وه

ب﴿: لساا نبي  يوسا عليب  السبتم شواهد  في الدرآا  ول  تمالظ علظ بر  ب  ت   ال     ب وا  ع  ب    ب  س  بف   ببا  أ  د   يا  ن  س  ا م 

 ا ت  م  م   يت  ل      ال  إ      ل  ب  ن  ي س  ف   و  ر  ذ  ف   م  دت  ص     
بل   م  ت  م  د  ا    م   ا  ل  ك  أ  ي   اد  د  ش      ب  س      ل  ذ   د  م  ب   اي م  ت  أ  ي   م  ي   (22) وا  ل  ك  أ   ا    

ببم  يت  ل بب    ال  إ   بب   ا ت  م  بب (22) وا  ن  ص  بب م  ي  ببي ت  أ  ي  ببب  ا م  بب    ل ببذ   د  م  ببي   يبب   ف   ام  ع  ببا   ا   غ  ببم  ي   يبب   ف  و   اس  لن  ﴾  (21) وا  ر  ص 

، وب بذا التوجيب  الدرآنبي البذي هبد  هللا إليب  يوسبا عليب  السبتم، فبإا المسبلم [21-22اآلية : يوسا]

م بالتلطيط المستدبلي لتفادي النكباا واألبماا التي لب  وما األ اديب  ،  د ت يط باألمة في كل مجال م 

ا  ت با واليتب  النبوية الدال ة علظ التلطيط والممل لتفادي تدلباا المستدبل  تظ ي مي اإنساا نفس  وم  
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إنب  أا تبذر وريتب  أ نيبا  ليبر : "...-روبي هللا عنب - علي  وسلم لسمد با أببي و باص ول  صلظ هللا

ا  ول  لألعرابي الذي تر  نا ت  عند ببا  المسبج...( ما أا تذرهم عالة يتكففوا الناس د دوا أا وأيو 

وفي هذا ال دي  إشارة لإلداري المسلم ببأا يبربط التوكبل علبظ هللا باال تيباط  ،"اعدل ا وتوكل: "يمدل ا

 . وال م  الدوا  والددر ،  التوكلوالتلطيط الذي ال يتنافظ م

 التنظيم : 

كيبباا  ببي مت ببر  وبيبباا وت ديببد ال يكببل الببذي تنببتظم فيبب  عت بباا السببلطة والمسببؤولية وه وهبب

ا م   : مبا جبا  بب  اإسبتم  بال تمبالظوالمتغيراا الدالليبة واللارجيبة، وهوالبد ما إعداد  ليتت م دارم 

بأ  ﴿ ببد  ي   م  ه  بب   ر   وا  م  س  ببر   ا  م  ببن      ب  بب    ا     ببا ب  ن  م  س  بم  م م     ن  ي  بب   ل  ي ا  ف بب م     ت  يش  ببم  ف  ر  ا و  ي  ن  لببد  ا   اة  ي  ببم  ا ب  ن  بب م     و  ببب   ت  و  ف   ض  م 

ونجبد فبي ، تنظيم الكبوا وال يباة بأجمم باووهذا  اية فبي التنظبيم، ف ب، [16اآلية : البلرا] ﴾اا  ج  ر  د  

( تبءلوا فبي هللا ألبويا ألبويا: ) دوم النبي إلظ المدينة أولظ لطواا التنظيم وهبي المؤالباة  يب   بال

 . ونوا نواة  لتنظيم المجتم فءلظ بيا الم اجريا واألنصار ليك

 التوجيه : 

د وال بب  وهببدايت م وتببوجي  م مبب  إيجبباد روح الببو، المببوظفياالدببدرة علببظ التببأيير علببظ  وهبب

شب ذ ال مبم، فمبا ذلب  ولدد اعتنظ اإسبتم بالتوجيب  وأوال  رعايبة لاصبة ل، والروظ واالنتما  للممل

ة  ف ب  ﴿:  ول  تمالظ م  ا ر    بم  ل   ا  هللا   م   م  بف   نبا  ك  ول  و  نا  ل    بد  ل  ا   يظ  ل با    ظ   بنف  ال       ل  ب وا  و  : آل عمبراا] ﴾   ل بو      ا  م 

بأ   وا  ف  م  ا ت  أ  و  ﴿: ارد وال اكم، وكذل   ول  تمالظ، وهذا توجي  أعلظ للد[911اآلية  بلت  ل      ر     بن   ت  ال    و  و  د   وا  س 

 . ام للم كوميا والمامة، وهذا توجي  ع[612اآلية : البدرة] ﴾م  ك  ن  ي  ب   ل  و  ف  ل  ا  

 الرقابة : 

هي عملية مت ظة نتارج األعمال التي سبت تلطيط ا ومدارنت ا م  األهداا التي كانبا م بددة 

واتلاذ اإجرا اا التص ي ية لمتج االن رافاا، وهي  اية األمر ومنت ا ، فبمد التطبيت الكامل يبأتي 

ا  ا  سبب  دور التأكببد مببا أا تنفيببذ األهببداا المطلببو  ت ديد ببا فببي الممليببة اإداريببة تسببير سببير  صبب ي  

 ،ت اإدرا   ديدببة الر ابببةالمببدر   ببواللطببة والتنظببيم والتوجيبب ، ولمببل اإداري المسببلم المببؤما ه

الدبرآا الكبريم  بول هللا  علبظ  يبر ، ومبا شبواهد الر اببة فبيووالممل علبظ إنفاذهبا سبوا  علبظ نفسب  أ

ي  ف   وا  ل  م  ع  ا   ل     و  ﴿: تمالظ   م  ال  ظ ع  ل  إ   وا  د  ر  ت  س  و   وا  ن  م  ؤ  م  ل  ا  و      ول  س  ر  و   م  ك  ل  م  ع     هللا   ر  س 
با  و      ي  غ  ل  ا  بن  ي  ف   ة  اد     لش  م ك  ر  ب 

ب﴿: و ولب  عبب وجبل ]901اآلية : التوبة[ ﴾وا  ل  م  م  ت   م  نت  ا ك  م  ب   ب ظ  ف بل  ا ي  م  بد   ل  ال  إ   ل  و    ب ا  م   :ت[ ﴾يبد  ت  ع   يب      ر      ي 

فبألبرني عبا اإ سبااق فدبال صبلظ هللا : )... وما السنة النبوية  دي  جبريبل عليب  السبتم ]92اآلية 

وهببذا مببا أعظببم أنببواع الر ابببة ، ...(أا تمبببد هللا كأنبب  تببرا  فببإا لببم تكببا تببرا  فإنبب  يببرا : عليبب  وسببلم
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ببا بمدببدار مببا  ،اإدارة( علببوم)ار مببا ي ملونبب  مببا وهنببا يتفاوببل النبباس لببيس فدببط بمدببد ،الذاتيببة بببل أيو 

  (http://www.islamstory.com/Article.aspx?ArticleID=14.19 ) .وأسالي  تطبيد ا( فنون ا)  ما ي جيدون

ممايشبة كبل والتطبور والتكامل وويمكا إجمال ما سبت في أا اإدارة في اإستم تتسم بالشمول 

 :م مببد بببا يوسببا النمببراا المطيبباا).االتجاهبباا الفكريببة ال دييببة ويمكببا إجمببال سببمات ا فببي الندبباط التاليببة

 :.(21 ص ،6002

اإدارة  يبب  أا اإدارة نظببام فرعببي مببا النظببام االجتمبباعي و ببوة الصببلة بببيا المجتمبب   -

 .   اإستمي الكبيرللمجتمالديم الللدية وب ي  تلتبم بالمدارد ، اإستمي المتكامل

يشبار  فبي اتلباذ الدبرار وااللبتص ودارية هدف  اتداا الممبل أا المامل في المؤسسة اإ -

 . يلتبم بطاعة ولي االمرو

تتميببب بدبببول الندببد والتسببام  ولببظ المشبباركة إتسببمظ ، ليسببا تشببرياوأا الديببادة تكليببا  -

 . بدرجة عالية

المؤسسبباا إ دايبب  يجبب  أا يكببوا واا أال كومببوتغييببر تنببوي االدارة أوأا أي تطببوير أ -

 . التسام ووهدا يدوم علظ مبدأ النص  ، جمي  ما يمس م هذا التغييروبالمشورة بيا أص ا  الرأي 

النظريببة اإداريببة فببي اإسببتم تمتبببر السببلطة سببلطة جماعيببة تشببتر  في ببا اإدارة المليببا  -

 .الممل دوا صراع  أص ا والمامليا لت ديت األهداا المشتركة للمامليا و

 .أا أساس التيار المامليا تمتمد علظ التيار اإصل  فاألصل  واألميل فاألميل -

 .(12، ص6001: بتل أميا بيا الديا)

 اإلدارة العامة :ثانيا

  :أهمية اإلدارة العامة (1

  :ا في أرا  فد ا  الدانوا كما يليلإلدارة المامة أهمية كبيرة تجل

يمبد فد با  الدبانوا مبا أنصبار هبذا المبذه  ، التي تلتببم بالمبذه  الفبرديففي الدول الرأسمالية 

ا كبل الليبر فبي أويوبيفوا ، يدا علظ  ريبة األفبرادتدلل الدولة عا طريت أج بت ا اإدارية المامة  

شببيوع المببذه  واليببورة الصببناعية أولكببن م ايببر نتببارج ال ببرو  ، عببدم التببدلل فببي ال دببل اال تصببادي

يجب  أا ي صبر فبي نطبات ووجدوا أا تدلل الدولة شر ال ببد منب  ، ماا اال تصاديةاألبو ،االشتراكي

 . ويت جدا

أمبا الماركسبيوا فيدولبوا بتببدلل الدولبة إلبظ أ صببظ مبد  وذلب  مبا اجببل إلغبا  الملكيبة الفرديببة 

ولا يكبوا هبذا إال عبا طريبت إيجباد األج ببة اإداريبة المامبة ، تداليد وجمي   يم المجتم  الرأسمالي و

 .شامتوالتي تؤدي في الن اية إلظ  ل  المجتم  التدليدي رأسا علظ عد  بتغيير الوا   تغييرا جذريا 

http://www.islamstory.com/Article.aspx?ArticleID=14.19
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وفي الدول التي تمتنت المذه  االشتراكي وال تدبول بإلغبا  الطبدباا وال تألبذ بالمبذه  الفبردي 

، د ا  أا وجبود اإدارة المامبة وبرورة ال ببد من با إلبظ جانب  النشباط الفبرديير  الف، بصورة ن ارية

إشباع ال اجاا المامة التي يمجب األفبراد عبا إشبباع ا ووذل  ما اجل إلغا  استغتل اإنساا لإلنساا 

 . وهذ  هي وظيفة المرفت المام، عا طريت األج بة اإدارية المامة

أهمية  صبو  فمبا  يرهبا ال يمكبا تنظبيم شبؤوا ، الو ا الراهالدد أصب  لإلدارة المامة في و

المببذه  التببدللي عببا طريببت ، واال تصببادي ومببا يببم فوجببود اإدارة المامببةوت ديببت النموالمجتمبب  أ

ذلب  واألج بة اإدارية المامة أصب  مسلما ب  ما  بل جميب  المجتممباا رأسبمالية كانبا أم اشبتراكية 

 . الدول علظ تبني المذه  التدللي  لوجود وروراا مل ة أجبرا جمي

 : خصائص اإلدارة العامة واختالفها مع إدارة األعمال (2

كمببا توجببد لصببارص ، عمببال فببي المديببد مببا اللصببارصتلتلببا االدارة المامببة عببا إدارة األ

  :مكا تووي  بمض كت من ا فيما يليمشتركة بين ما ي

  :أوجه التشابه - أ

  :تشاب  اإدارة المامة م  إدارة األعمال في المديد ما اللصارص نذكر من ا مايلي

األصببول المامببة فببي اإدارة مببا اجببل ت ديببت وأا كببل من مببا تسببمظ إلببظ تطبيببت المببباد   -

 .(19، ص6000 :هنا   افظ بدوي) .ا صر و اوبشري بأدنظ مج ود والكفاية اإدارية بأ ل التكاليا 

 :المباد  فيوفي الجوهر، وتتميل هذ  األصول  أي أن ما متفدتيا

(http://.ahewar.org/debt/show.art.asq-aid=225815) 

تكببافؤ السببلطة وتدسببيم الممببل وو ببدة الديببادة ومببباد  كببل من مببا وا ببدة ميببل التلصببص  -

 . التفويضوالمسؤولية و

ل إنتباج كمبا ونوعبا كتهما إلظ ت ديبت أهبداف ا بأ بل التكباليا وا صبر و با وأفوب ترمي -

 . جودةووسمرا 

 . إشباع  اجات موتسمظ كتهما إلظ لدمة المواطنيا  -

كمبا يمكبا أا تبدلل إدارة ، تلو  كتهما لمراعباة الصبال  المبام والمسباواة ببيا البببارا -

 .لاصةعامة في تنافس م  إدارة 

  :أوجه االختالف - ب

  :من حيث الهدف -

أمبا إدارة األعمبال ف بدف ا ، ت ديت المصل ة المامبةوت دا اإدارة المامة إلظ أدا  لدماا عامة 

ففي اإدارة المامة يتم  ياس كفايبة ، لذل  نجد أا ممايير  ياس أدا  كل من ما يلتلا، الرب  الماديوه

http://.ahewar.org/debt/show.art.asq-aid=225815
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ة المامبة أمبا مميبار الكفايبة فبي الممل ال كومي علظ أسباس مبد  روبا الجم بور المسبتفيد مبا اللدمب

 .(16 ص ،6000 :هنا   افظ بدوي) .إدارة األعمال يمكا  ساب  ما لتل الرب  الذي  دد  المشروع

 : من حيث المرونة -

ألنب  يتطلب  علي با الرجبوع  ،يبر مبا المرونبة ميبل إدارة األعمبالال يتوفر لإلدارة المامة  در كب

د بينمببا إدارة األعمببال يسبب ل علي ببا إجببرا  تمببديتا بمجببر، تدببرر انتظببار مببا وإلببظ السببلطة التشببريمية 

 .(11 ص ،6000: هنا   افظ بدوي) .الرجوع إلظ مجلس إدارة المشروع

  :الصيغة الرسميةمن حيث  -

تميببل اإدارة المامببة الممببل ال كببومي باعتبارهببا أداة لتنفيببذ السياسبباا المامببة ف ببي تتمامببل علببظ 

بيبد منيبر عببوي ) .ي كم ا الدانوا المام أما المؤسسة اللاصة فبالمكسوأساس شلص عام وليس لاص 

  .(61 ص ،6002 :آلرواو

  :من حيث حجم كل منهما -

تتميب اإدارة المامة بولامة  جم ا والتنظيم علظ نطبات واسب  بلبتا إدارة األعمبال التبي ال 

 (11،ص6000 :هنا   بافظ ببدو ) .إال أا هنا  التتا في ذل .إلظ ميل هذ  الولامة في  جم ا تصل

باإوافة إلظ أا اإدارة المامة في ا عدد كبير في الممبال أمبا إدارة األعمبال ف بي ا بل ألن با ال توظبا 

  (http://.ahewar.org/debt/show.art.asq-aid=225815 ) .أ دا ليسا في  اجة إلي 

  :المسؤوليةمن حيث  -

يمطببي التصببري اا لوسببارل ويكببوا الموظببا ال كببومي مسببروال أمببام الج بباا المليببا التشببريمية 

اإعببتم بلصببوص  وببايا ممينببة وتمببارس عليبب  الوببغوط مببا  بببل جماعبباا المصببال  و ببد ت اجمبب  

أمببا الموظببا فببي اإدارة ، تنتدببد  وتطلبب  منبب  تفسببير سببلوك  وتبريببر السياسببة التببي ينفببذهاوالصبب ا 

يممل في أجبوا  تتسبلط عليب  األوبوا  والمسا الا و ير ممتاد علظ ميل هذ  المدالتا أواللاصة ف 

 بيبد). اجتماعيبة وألت يبة، بشكل دارم فدواعد المسرولية التي ت كبم اإدارة المامبة متمبددة من با سياسبية

 .(61 ص ،6002 :منير عبوي، سامي م مد هشام  ريب

 : حيث مدى االلتزام بمبدأ المساواة بين المواطنين من -

فبي ،  ي  تدوم اإدارة المامة بااللتبام بمبدأ المساواة بيا المبواطنيا  يب  تلتببم اإدارة المامبة

ت يبب وأي مرفت ما مرافد ا بمماملة المواطنيا المنتفميا بلدمات ا علظ  دم المسباواة دوا أيبة تفر بة أ

ا المسبباواة بالنسبببة ل ببا ال تمببدوا أا إأمببا بالنسبببة إدارة األعمببال فبب، دماافببي ال صببول علببظ تلبب  اللبب

 :هنبا   بافظ ببدوي). تكوا مجرد التباما أدبيا وليس إلباميا علي ا فدبد تفبرت ببيا الممبت  إذا تطلب  ذلب 

كمببا أا التوظيببا فببي الوظببارا المامببة لببإلدارة المامببة يببتم علببظ أسبباس المسبباواة ، .(11 ص ،6000

http://.ahewar.org/debt/show.art.asq-aid=225815
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الجبدارة فبي  بيا إدارة األعمببال يمكبا أا يكبوا بلببتا ذلب   يب  نجبد مببيت أسبما  شبركاا ألسببر و

 .(1،2 ص ،9122 :م مد يوسا الممداوي) .هم األ لبية في اونجد في ا إال أبنا  أسرة وا دة ميت أو

ا مبا واجب با أمبام الدبانوا   التي ترتكب ا اإدارة المامة ألويمتبر اإلتل بالمساواة ما األلطا

وبببرورة الم افظبببة علبببظ التبببوابا ومراعببباة المسببباواة فبببي ت مبببل األفبببراد لتكببباليا األعببببا  المامبببة 

يمتببر لروجبا عبا  –م مبا كانبا صبورت ا–االجتماعي في كل مجاالتب  ووجبود  البة مبا التمسباواة 

 ..(992 ص   س، :دهنية  مي). يشكل نوعا ما أنواع اللطأ بمف وم  الواس ومبدأ المساواة 

  :األعمالمن حيث الظروف التي تعمل فيها اإلدارة العامة وإدارة  -

فباا إدارة  تنفبرد بنبوع ممبيا مبا النشباط،وفبينما تممل اإدارة المامة في ظل ظروا ا تكارية 

 .(12 ص ،6000 :هنا   افظ بدوي) .تممل في ظل ظروا المنافسة ال رة األعمال

ن با ذلب  أ، عمبالإدارة األودارة المامبة ببيا اإلبتتا اإوالتشباب  وج  تمتبر هذ  مجموعة ما أ

 . ال يمكا  صرها جميما ي  ، لي إ المجتم  الذي تنتميوطار الذي تنشط في  ب س  اإمتمددة 

  :مهام التي تؤديها اإلدارة العامةال (3

ممكا مببا وم ببام تنظيميببة وتلطيطيببة وألببر  فنيببة تتملببت األولببظ بت ديببد مببا هببلببإلدارة المامببة 

التسبيير بدصببد تلبيبة ال اجبباا و يببادة الممبل اإداري أمببا الم بام الفنيببة تتملبت بالتنفيببذ وأهبداا منشبودة 

 (  6002 :ال اج روي)  .المامة للمجتم  مباشرة

ة التنفيببذ وهمببا اليانيببويمكببا الدببول أا وظببارا اإدارة المامببة تندسببم إلببظ  سببميا األولببظ تلطببيط  لببذل 

  :بالتفصيل كما يلي

  :طـالتخطي -أ

 هـمفهوم:  

رسببم وت ديببد الطريببت التببي ينبغببي إتباع ببا فببي توجيبب  النشبباط البشببري اجتماعيببا "يمببرا بأنبب  

من ج وأسبببلو  لت ديبببت التنميبببة وإذا هببب" نتبببارج ممينبببة فبببي فتبببرة بمنيبببة م بببددةا تصببباديا لت ديبببت و

الممببل علببظ ، وأسببلو  علمببي  وامبب  الدراسببة الشبباملة لجميبب  إمكانيبباا الدولببة ومواردهببا الماديببةووه

ي دبت أهبدافا واإمكانياا في كافة الدطاعاا بما يفي با تياجباا السبكاا وتنسيت استغتل هذ  الموارد 

 :تركبي رابب ). الببما البتبم للوصبول إلبظ ت ديدب  وعبدد، رسم مدبدمادالل إطار مميا ي  ،  ومية م ددة

 .( 92، ص 9126
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الفكرة السبابدة لتنفيبذ أي عمبل مبا األعمبال ومبا لتلب  يسبتطي  الداربد اإداري وإا التلطبيط هب

 :ال اج روبي) .الوسارل الكفيلة بت ديد  بأ ل تكلفة ممكنة وفي الو ا المناس وت ديد األهداا المنشودة 

وب  يمكا للدارد أا يمارس الوظارا اإداريبة األلبر  والتبي ال يمكنب  الديبام ب با إال فبي إطبار  (6002

 . الخ...التوجي  واالتصال  الر ابة،، التنسيت، الديادة، عملية التلطيط وهي التنظيم اإداري

  مشاكلهومعوقات التخطيط:  

نجبباح عمليببة التلطببيط علببظ د ببة ووا ميببة التنبببؤ وعببا كفببا ة الج بباب الدببارم عليبب  ود ببة  يتو ببا

اإ صارياا التي يمتمد علي ا هذا الج اب في وو  اللطبة وهنبا  ممو باا ت بد مبا فاعليبة والبياناا 

  :نذكر من االتلطيط 

  :عدم صحتهاوصعوبة وضع التقديرات الدقيقة التي تعتمد عليها الخطة أ -

ولكا كييرا ما تبتمد التدبديراا عمبا يدب  ، دت في جمي  األ والص  يج  اعتبار أا التنبؤ ال ي  أي 

يبداد هذا الوو  عندما يلفت الدارموا علظ أمبر اللطبة فبي ت ديبد االفتراوباا وبالفمل في المستدبل 

، هببا يروالتو مبباا بسببب  االعتمبباد علببظ بيانبباا  ديمببة تمببا فببي الماوببي كببي تنفببذ فببي المسببتدبل أو

 ا تراعببظأبووب  مجموعبة مببا اللطبط البديلبة و ا علبظ الممليببةلتفبادي هبذ  الممو باا يمكببا للدبارميو

 .( 929، ص9111 :إبراهيم عبد المبيب شي ا) .المرونة في إعداد اللطة األصلية

  :السياساتوجمود اإلجراءات  -

استمر تطبيد ا فترة طويلبة يبؤدي إلبظ فشبل اللطبة وإجرا ات  ون  متظ ووما سياساا الممل أ

تمديل ا أمبر ال ببد وعند التغييراا المفاجرة في الم يط وفي هذا ال يا تكوا ورورة تغيير السياساا أ

 .( 926، ص9111 :إبراهيم عبد المبيب شي ا). من 

أدا  م بددة  ويدصد باإجرا  مجموعة األنشطة المترابطة التي تتم في تتاب  بمنبي وفدبا لطريدبة

علبي ). م ددة يممبل وبمن ا أفبراد اإدارةأما السياسة اإجرارية ف ي أكير شموال ف ي سياساا مكتوبة 

 .(966ص    س، :السلمي ب را

  :الفنيوالعجز المالي أ -

الفنية كمموت في سبيل تنفيذ اللطة و بارت دوا الوصبول إلبظ الغبرض و د تدا ال اجة المالية أ

 .( 921ص  ،9111: عبد المبيب شي اإبراهيم ). المنشود
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لبم يبتم  دارة المامة مجرد  راراا أوكما يدال  ببر علبظ ورت مباتبدظ اللطة الممدة ما  بل اإو

 . وهي الم مة اليانية لإلدارة المامة بمد التلطيط، تنفيذها

 : التنفيذ -ب

 مفهومه:  

، ت ديد ورسم سببل تنفيبذهاة وعملية التنفيذ ارتباطا وييدا بمملية رسم السياسة المامة للدول ترتبط

ويمكبا تمريبا ، ذا كامتبداد لسبلطة الدولبةهب، وذل  أا الدرار اإداري بمجرد صدور  ي مل  بوة نفباذ 

  :التنفيذ بأن 

تصبدرها السبلطاا الموجبودة ميل بدية األعمبال التبي ، الت ديت المادي الوا مي للدراروالتنفيذ ه"

يببرب ، وهذا ناتج أساسا مبا لبإلدارة مبا امتيباباا السبلطة المامبةو( ال كم ينفذ، الدانوا ينفذ)في الدولة 

 )http://www.echoroukonline.com/montada/newthread(     ." هذا االمتياب في الدراراا اإدارية

 ".ي تت ول في ا الدراراا إلظ أعمالالمر لة التوه"كما يمرا بأن  

 http://www.t1t.net/researches/manag/14.doc)) 

  :التنفيذ العالقة بين هيئات التخطيط وهيئات -ت

هنببا  نببوع مببا التأكيببد المسببتمر  ببول وببرورة النظببر إلببظ وظيفببة التلطببيط علببظ أن ببا جببب  ال 

ل ينفصل عا با ي مرا ل المملية اإدارية وليس كوظيفة مستدلة بذات ا تمبارس مبا أببراج عاجيبة دالب

ة كاا م ل نداش بيا دعاة فصبل وظيفبة التلطبيط عبا المرا بل األلبر  للممليب عتبارف ذا اإ، التنظيم

و بد انبنبا نظريبة الفريبت األول علبظ أسباس أا الملطبط عنبدما يدبوم ، اإدارية وبيا م ببذي اإدمباج

مبا ينفبي ووه، بوو  سياساا عامة فاا اهتمام  ال ينصرا إلظ الد ارت المتلصصبة المتصبلة بالتنفيبذ

تلطببيط تدتوببي كمببا أا وظيفببة ال، الدببارميا بالتنفيببذوامببة جسببور تببربط بببيا الملططببيا ال اجببة إلببظ إ 

ومبببا أنصبببار هبببذ  النظريبببة ، مبببا إدماج بببا مم بببا أمبببر  يبببر عملبببي ممبببا يجمبببل، التفببرغ الكامبببل ل بببا

الذي يمتدد أا التلطيط الناج  ي تاج بطبيمت  إلظ لبراا تلتلا عا تلب  التبي يجب   "بيرسواوهارل"

الموارمبة ببيا وفالملطط يج  أا تتبوافر لب  الدبدرة علبظ الت ليبل ، د  علي م ع   التنفيذأا تتاح لما ي

أمامبب  فببي مر لببة وملتلببا الفروببياا وتف ببم التببأييراا النسبببية لكببل وا ببد مببا المتغيببراا التببي تبد

 أمبا، التلطيط واا يتلذ ما هذا كل  أساسا الستنتاجاا م ددة تبنظ علي ا اللطبة التبي يدبوم بتصبميم ا

وإنمبا ، ن  ال يشغل نفس  بكل هذ  المشكتا التي يتميا علظ الملطط أا يدبر  لوال ل اإالدارم بالتنفيذ ف

أا يتبرجم ذلب  الجبب  المسبند إليب  مبا ويركب ج د  واهتمام  علظ األمور كما هي وكل البذي يمنيب  هب

دمباج وظيفبة التلطبيط مب  أما الفريت اآللر الذي ي ببذ إ، اللطة إلظ وا   عمل في الو ا الم دد لذل 

http://www.echoroukonline.com/montada/newthread
http://www.t1t.net/researches/manag/14.doc)
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المنفذيا أمر  يبر وفدد  اما  جت  علظ أا التمييب بيا الملططيا ،  يرها ما مرا ل الممل اإداري

نفس الج اب  د يشار  فبي أكيبر مبا مر لبة مبا ويويفوا أا نفس الفرد أومنطدي وال يمبر عا الوا   

م مبد ). تنفيبذ المشبروعااولسياسباا أرسم اومرا ل الممل اإداري سوا  ما تملت ما ذل  بالتلطيط أ

 .(920، 921ص  ،6001 :نصر م نا

دارة المامبة الجبارريبة م بل الدراسبة وال يمكا ال دي  عا اإدارة المامبة دوا اإشبارة إلبظ اإ

 . ي المنصر التالي ما لطة الدراسةماتم فووه

 اإلدارة العامة الجزائرية :ثالثا

دارة المامببة الجبارريببة مببا لببتل تسببليط الوببو  علببظ ول فببي هببذا المنصببر التمريببا ببباإن ببا

يل با كمبا كل ذل  ما أجل اعطا  نظرة شمولية تتملت ب ا بداية بتار، أهم هياكل او اورها وماوي ا 

  :يلي

  :تاريخ اإلدارة العامة الجزائرية (1

اتفا يبة الذيا  اوموا ، كاا في مددمت ا مشكلة المستوطنيا، واج ا الجبارر المستدلة عدة مشاكل

و بد  لبا هبذ  المشبكلة بتمباوا السبلطاا الفرنسبية، ممبا ، وكبذل  المنظمباا السبرية الفرنسبية، الصل 

ببا بنببا  مؤسسبباا الدولببة وتكببويا ، رة المسببتوطنيا عارببديا إلببظ فرنسبباأد  إلببظ هجبب ومببا المشبباكل أيو 

تطاعا و بببد اسببب، مبببا أيتبببام شببب دا  اليبببورة الجبببيش، وتمريببب  التملبببيم، و بببل مشببباكل مرببباا اآلالا

وبلصببوص األراوببي ، بممونببة الببدول المربيببة والصببديدة الجم وريببة أا توبب   لببوال  لتلبب  المشبباكل

أ ببر  (م9121هببـ، 9121 ) وفببي سببنة، تطبيببت  ببانوا اإصببتح البراعببي" ةبببا بلبب"البراعيببة، أعلببا 

بببا للجم وريبببة"ببببا بلبببة"، تبببم بموجبببب  انتلبببا  أ مبببد الشبببم  أول دسبببتور للجباربببر وفبببي عبببام ، رريس 

ا، أد  إلظ اعتدال " هواري بومديا"،  اد المديد ( م9121هـ، 9121) وعبلب  " با بلبة"اندتب ا عسكري 

وتبولظ مجلبس  يبادة اليبورة  كبم الجباربر ، دام أموال الدولبة فبي  يبر وجوه بابت مة اإسراا، واستل

يا   .برراسة بومد 

يا " ( م9122ـ  9121هببـ، 9112ـ  9121)و ببد  ددببا الجبارببر فببي ع ببد الببرريس بومببد 

منجببباا وببلمة علببظ المسببتو  الببداللي، من ببا نشببر التملببيم وتمريببب ، وإعببادة اسببتيمار األراوببي 

لبذي  فبظ األمبر ا، عبا طريبت برنبامج اليبورة البراعيبةالبراعية التي  ادرها المسبتوطنوا األجانب  

البيتبوا والتبيا والتمبور وأصبب ا الجباربر مبا أهبم البدول المنتجبة لبيبا ، مبالميللجبارر مركبها ال

بيد أا أهم مورد لليبروة الوطنيبة ببالبتد ظبل يتميبل فبي البنفط والغباب الطبيمبي، وأهبم  دول با ، والفليا

 (الطبيمبي اسي مسمود والمجيتا للنفط و اسي الرمل و اسي الطويل للغباب )بالص را  الجباررية 
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، وأنشبببأا (م9129)أممبببا ال كومبببة الجبارريبببة هبببذيا المبببورديا اال تصبببادييا الم مبببيا سبببنة و بببد 

الستيمارهما شبركة وطنيبة اشبت را باسبم سبوناطرا  وذلب  إلبظ جانب  عبدد مبا الشبركاا األجنبيبة، 

ا لتكرير النفط  ر  مدينبة الجباربر لتبأميا  اجيباا الببتد  ا ولم  الفرنسية واألمريكية، وأ اما مصنم 

ا آلر لتميي  اما   . الخ...لغاب بأربيومشتدات ، ومصنم 

أما علظ المستو  اللارجي، فدد بربا مشباركة الجباربر المسبتدلة فبي المجبال المرببي، وكانبا 

ومبا هبذا المنطلبت كانبا مشباركت ا ، فمالية في تمبيبب التوباما المرببيسياست ا تدوم علظ المشاركة ب

وصبار ل با فبي ، إسبراريلمبا يسبمظ وبد ( م9121، م9122وـ ه9111 هـ،9122)فاعلة في  ربي 

المجال الدولي صوا   وي  ي س   ساب ، كمبا سباهما الجباربر فبي دعبم  ركباا الت برر ممبا جمبل 

  .عت ات ا متميبة م  تل  ال ركاا وبلاصة في الدارة اإفريدية

الت ريبر ، فانتلبا جب ة "هواري بومديا"توفي الرريس  (م9122هـ، 9112) وفي أوالر عام

ا "الشاذلي با جديد"ي المديد الوطني الجبارر فدامبا ، سياسبة سبلف  "با جديبد الشاذلي"واصل و ،رريس 

ال كومة الجباررية في ع د  بم اوالا  ييية للتوسط بيا المرات وإيراا ما أجبل و با الدتبال بين مبا 

م  جيران  المغارببة فبي مسبار التدبار ، ب يب  دللبا  "با جديدالشادلي "وسار ، (م9129)منذ سنة 

الجبارببر فببي تجربببة ات بباد دول المغببر  المربببي، الببذي أعلنبب  رؤسببا  الجبارببر وتببونس وليبيببا وملبب  

فبي نطبات إ يبا  ذكبر  مبؤتمر طنجبة، البذي  (م9122)المغر  إير اجتماع م بالمملكة المغربية سنة 

بالجبارر ببا   "الشاذلي با جديد"كما ولج الرريس ، (م9112) كاا  د انمدد بتل  المدينة المغربية سنة

التمدديببة ال ببيببة، لكببا عوامببل عديببدة من ببا تببراكم نتيجببة وجببود بمببض األبمبباا المبمنببة، ميببل أبمببة 

دوا  الديوا وأبمة البطالة، فجرا المو ا بالبتد، و ذا روح التطرا فبي كبل االتجاهباا، و البا

تميرا هذ  التجربة منذ بدايت ا بمد فوب  ركة اإنداذ اإسبتمية ببعامبة ف، تطبيت التجربة الديمدراطية

، ومبا تتهبا مبا تبوتر المت باا ببيا (م9110هبـ، 9290)فبي االنتلابباا البلديبة سبنة  "عباس مدني"

ديسببمبر ) فببي "بببا جديببدالشببادلي "ملتلببا التيبباراا واأل بببا  السياسببية بببالبتد، واسببتدالة الببرريس 

لرراسببة إدارة البببتد لمببا تبدببظ مببا مدتبب ، واإعببتا سببنة اليتببولظ مجلببس ( هببـ9299أواسببط  ،م9110

عا إلغا  نتارج االنتلاباا البلدية السابدة الذكر وإلغا  نتيجبة االنتلابباا التبي كانبا جاريبة  (م9119)

ا بببالبتد ألببذ يسببتف ل بتنفيببد المصببياا المببدني الببذي دعببا إليبب  جب ببة  ا متببوتر  اإندبباذ ممببا أوجببد جببو 

دت ببا، اإسببتمية، ومببا تببت ذلبب  مببا اعتدبباالا واسببمة فببي صببفوا أعوببا  تلبب  الجب ببة وبلاصببة  يا

وانتشرا عملياا الدتل واال تيال في أن ا  البتد، وذهب  وب يت ا عديبد ، وم اكمة أعداد كبيرة من م

رجبب  ) نفسبب ، الببذي تسببلم منصبب  الرراسببة فببي "م مببد بووببياا"مببا الجبارببرييا بمببا فببي م الببرريس 

 ببل مببا االنفراج، لكنبب  ا تيببل بمببد أو، وأعلببا عببا عبمبب  للسببير بببالبتد ن بب(م9116ينبباير ، هببـ9296
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  ، لي بل م لب(م9116هبـ، 9291)سبنة  "كبافيعلبي "والتيبر البرريس ، سبمة أش ر ما تولي  منصبب 

 وفبببي عبببام، "األمبببيا بروال" بببل م لببب   (م9112) وفبببي عبببام، علبببظ رأس المجلبببس األعلبببظ للدولبببة

أي سببنة  وفببي المببام نفسبب ، "لاألمببيا بروا"، أجريببا انتلاببباا رراسببية فبباب في ببا الببرريس (م9112)

، وافبت الشببم  الجبارببري علبظ تمببديل دسببتوري نبص  علببظ  ظببر األ ببا  السياسببية التببي (م9112)

ا ل اوالجنس أواللغة أوتتلذ ما الديا أ  ، أجريبا انتلابباا برلمانيبة(م9112) وفي عبام، المنطدة أساس 

، "عبببدالمبيب بوتفليدببة"تببم انتلببا   (م9112أبريببل )وفببي ، لتيببار أعوببا  مجلببس الشببم  الببوطنيال

با للببتد "األمبيا بروال"المدببول مبا الشبم  والجبيش والبرريس السبابت  ، (م9111ويونيب)وفبي ، رريس 

المسكري للجب ة اإستمية لإلنداذ و با الممليباا المسبكرية  الجناحوأعلا الجيش اإستمي لإلنداذ وه

لبظ ، باالوبافة إالبذي انتلب  لبيت  ع بداا متتاليبةو (http://ency.kacemb.com .) وبد ال كومبة

  .لظ يومنا هذاأي إ، الم دة الرابمة

المسببتو   مسببؤولية تو يببد النظببام اإداري علببظ، مببذا وو بب  علببظ عبباتت الدولببة الجبارريببة 

تللببي ، فببي عمليببة التو يببد وأهببم هببذ  الموامببل و ببد اصببطدما الجبارببر بصببموباا عمليببة،، الببوطني

اإطاراا الفرنسية عا مسؤوليت ا دوا تكويا اإطاراا الجباررية لت ل م ل ا باإوبافة إلبظ عوامبل 

ا  صبما  ببدوفي لوم هبذ  الت بدياا كباا الببد مبا التغلب  علبظ هبذ  ال، ا تصادية واجتماعية ألر 

كانبا في با  ،تباع سياسة تدسيماا إدارية جديبدةبتكويا اإطاراا والممل علظ تو يد الممل اإداري وإ

وهبذا ب بدا االسبتجابة السبريمة للدبراراا السياسبية ، البلدياا تميل الداعدة األساسية يم تلي با الواليباا

ري ومبا صبا ب  مبا هيكلبة لألنشبطة ويلمب  التدسبيم اإدا، اال تصادي فبي الببتدوومسايرة سرعة النم

اتلبباذ اال تصببادية وتطببوير البنيببة الت تيببة والمرافببت إوببافة إلببظ إشببرا  الجماعبباا الم ليببة فببي سببلطة 

والتطبوير دورا  اسبما فبي التنميبة الوطنيبة وفبي ووفبي عمليبة صبيا ة الصبورة المسبتدبلية للنم ،الدرار

دارة المامببة ل ومؤسسبباا اإالتطببرت إلببظ هياكبب فببي هببذا الفصببلل التمركبيببة والديمدراطيببة وسببن او

 . تنمويا لظ أي مد  وصلا اإدارة الجباررية بمد االستدتلإفي عملية التنمية و ودورها

  :يةالجزائر عامةإلدارة الل المركزية مؤسساتالوالهياكل  (2

ألببر  المركبيببة ودارة المامببة فببي الجبارببر بببيا هياكببل مركبيببة مؤسسبباا اإوتتمببدد هياكببل 

  :إبراب ذل  فيما يليويمكا تووي  و

  :مفهوم المركزية اإلدارية - أ

يدصببد كيببر،  يبب  هببا أداريببة لتووببي  ممنامجموعببة مببا التمريفبباا للمركبيببة اإيمكببا اعطببا  

  :بالمركبية في صورت ا اإدارية ال السياسية ما يلي
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 .(11 ص ،6006 :بمليم مد الصغير ) ."الدولةوجم  الوظيفة اإدارية بيد شلص ممنوي عام وا د ه"

األفبراد الدبارميا وا تمددا ال يرباا إتم ال يمنة علظ النشاط اإداري ون  تأفي هذا التمريا نجد 

 . ام السلطةبموفت نظ

  .(101ص ،9111 :ي ترجيو-رونالد) "هي درجة تجمي  سلطاا اتلاذ الدرار عند  مة ال رم التنظيمي"وأ

الدولببة والممنببظ المتفببت عليبب  بببيا الفد ببا  وهببي النظببام الببذي يل ببت المرافببت بمركببب وا ببد وهوأ

ا كيبرا فروع با وتمبددا صبورها إتكبار السبلطة الوا بدة فبي الدولبة والذي ي مل ممنظ ا وجميما ه

 وتنوعببا هيرات ببا الوظيفيببة اإداريببة المامببة دالببل الدولببة مادامببا هببذ  الفببروع وتلبب  ال يربباا ال تتمتبب 

بالشلصية الممنوية المستدلة عا شلصية تلب  السبلطة الم يمنبة علبظ شبؤوا اإدارة ومادامبا التبميبة 

 .(96 ص ،9122 :جمفر انس  اسم). راسية تربط م دارما وأعمال م ل االر

هببي ا تكببار  ببت اتلبباذ الدببراراا فببي المراكببب اإداريببة المليببا فببي  مببة ال ببرم "ومببا تمريفات ببا 

ج  األعلظ للبب  فبي تمتل  المستوياا األلر  أية سلطة وال بد ل ا ما الرجوع للمر ي  ال ، اإداري

 .(620 ص ،6002 :م مد  اسم الدريوتي) ."أمر ما األمور

ي مببل األمببور األلببر  التببي  ببد تكببوا فببي بمببض وفببي هببذا التمريببا تركيببب علببظ مركبيببة الدببراراا 

 . مركبية كالمملياا التنفيذية ميتاأل ياا 

 ،6001:  بريما  سبي). "توبي  الدوة في المنظمبةوتشير إلظ مو   ومكاا اتلاذ الدراراا في المنظمة أ"

 .(902 ص

 هذا التمريا ميل التمريا السابت يركب علظ اتلاذ الدراراا 

صبغيرا بدرجبة المدير لاصة إذا كاا  جبم المنظمبة وتمني تجمي  كل السلطاا اإدارية بيد الرريس أ"

  .(12 ص ،6002 :صال  با نوار) ."األمر س تيجمل هذا 

  :ووهنا  تمريا آلر للمركبية ه

"la centralisation concentre l'ensemble des taches administratives qui se proposent sur le 

territoire national enter les mains de l'état :il les assume par une administration hiérarchisée 

et imfièe "   (1،ص 6002 :م مد الصغير بملي).  

 تقييم المركزية اإلدارية:  

  :المزايا -

 :.(21،22، ص6006 :ليم مد الصغير بم) اهال ا عدة مبايا وهي كما ير
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 من الناحية السياسية:  

اإشبراا المبام ويدعم األلذ بالمركبية الو دة الوطنية للدولة سياسيا ودستوريا بموج  الر اببة 

 . لمركبية عبر ملتلا أرجا  الدولةعلظ الوظيفة اإدارية وبسط نفوذ السلطة ا

 من الناحية اإلدارية:  

متا الممبباواألنمبباط اإداريببة ممببا يببوفر اسببتدرار وووببوح اإجببرا اا وت دببت تجببانس الببنظم 

التتف با ممبا ينبتج عنب  تف بم المتمبامليا مب  اإدارة وارتفباع األدا  اإداري واإدارية وعبدم تنا وب ا 

 . تدليص سلبياا ظاهرة البيرو راطيةو

 من الناحية االجتماعية:  

المسبباواة بببيا جميبب  المببواطنيا بموجبب  ويكفببل النظببام المركبببي ويوببما ت ديببت مبببدأ المدالببة 

 . ركبية علظ ملتلا المرافت المامةالسلطة المإدارة وإشراا 

 من الناحية االقتصادية:  

تدليص  إلظ أ صبظ  بد وذلب  مبا لبتل االكتفبا  ويترت  علظ تطبيد ا اإ تل ما اإنفات المام 

 . أموال كييرةوالموظفيا مما يوفر مصاريا وبمدد م دود ما ال يراا 

  :المساوئ -

  :مساو  يمكا ذكر اهم ا كما يلي ا كما ل ا مبايا ف ي كذل  ل

 ا ل بم رأيبا فبي إدارة أا األفبراد ي م بم أا يشبمروا بب ت دت الديمدراطية وال ال رية ألال

 .(92 ص ،9122 :جمفر انس  اسم). المسارل التي ت م م

 البيرو راطيبة أمبام توبلم الج باب اإداري وابديباد  ظباهرةوتمتبر المجبال الطبيمبي لنم

كما أا دعم وتدوية النظام المركبي أصب  فبي ظبل الدولبة ال دييبة ، تدلل الدولة في ملتلا المجاالا

سببمة وعنوانببا لألنظمببة الديكتاتوريببة ألنبب  ي ببد مببا أعمببال مبببدأ الديمدراطيببة اإداريببة ويدببا فببي وجبب  

 .(22 ص ،6006 :م مد الصغير بملي) .ؤون ا بنفس االجماهير في تسيير شوالمواطنيا 

من مببا  ال يمكببا الدببول أا مسبباو  المركبيببة اإداريببة أدا إلببظ ظ ببور التمركبيببة ولكببا لكببل

 . مكان ا اللاص في أي دولة

تتميب اإدارة المامة في الدول التي يدوم نظام ا السياسبي علبظ أسباس ال بب  الوا بد بمظباهر و

فبال ب  الوا بد تكبوا سبيطرت  علبظ ، اإدارة في البتد التي تسم  بتمدد األ ببا لاصة تميبها عا 
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أمبا ، األهبداا التبي تسبير الدولبةوالذي يو  اللطة وف ، سارر مستوياا التنظيم اإداري تكوا ظاهرة

فبي ظببل التمدديببة ال ببيببة فالتنبافس أمببر البببد منبب  للوصبول إلببظ ال كببم وتنفيببذ مبا تببداف  عنبب  مببا أرا  

 .(91-99ص  ،6001 :م مد نصر م نا). كما يتم في  تسييس اإدارة في بمض األ ياا، ومباد 

ال كببومي في ببا يلتلببا عببا ووبمببا أا الجبارببر تتمتبب  بالتمدديببة ال ببيببة فببإا التشببكيل الرراسببي 

ولبذل  ، مبرا بمر لبة ال بب  الوا بد جباربرالبلداا التي ال تسم  بالتمدديبة ال ببيبة ببالر م مبا أا ال

بمدها وال يكبل التنظيمبي  وأب  الجبارر سوا  فترة االستممار داري الذي مرا التدسيم اإ وج  ممرفة

لمبواطا ومبد  مصبدا ية تطبيدب  علبظ اوايجابياا هذا التدسيم علبظ الدولبة ولظ سلبياا إباإوافة  ،ل ا

بت ما ال يراا المسبرولة عبا الب   علظ مظاهر الوما في  لتص ي  ا مستدر بة في ، رض الوا  أ

  :هذا الصدد تم طرح التساؤل التاليوفي .مكا أا إذل  

 داري الجبارري ال دي  كفيل بت ديت التنمية االدارية قهل التنظيم اإ

وم مببا يكببا فسببوا نتمببرض إلببظ هياكببل ومؤسسبباا اإدارة المامببة بببالجبارر بدايببة بال ياكببل 

  :كبيةوالمؤسساا المر

يطلت مصطل  اإدارة المامبة المركبيبة عبادة علبظ المصبال  الموجبودة فبي  مبة ال برم اإداري 

ولما تمبددا هبذ  ، .(22  س، ص :عمار بووياا)وعلظ وج  اللصوص المصال  الموجودة بالماصمة 

األليببرة وتنوعببا مببا  يبب  م ام ببا صببم  علينببا اإ اطببة ب ببا جميمببا ودراسببت ا مببا  يبب  التنظببيم 

 . ساا الموجودة علظ الصميد المركبيوعت ت ا ببمو ا البمض لذل  نذكر أهم المؤس الصت يااو

  :رئاسة الجمهورية -أ

لرريس الجم ورية في النظام السياسي الجبارري مكانة متميبة هذا بالر م مبا م اولبة التدلبيص 

إال أا ررببيس الجم وريببة بدببي  ،جلببس الشببمبي الببوطني وررببيس ال كومببةمببا تلبب  المكانببة لصببال  الم

م افظبا علببظ مكانتبب  ومركببب  علببظ اعتبببار أنبب  منتلب  بطريدببة مباشببرة مببا الشببم  وترشببي   مببدعم 

في المجالس الشمبية وفي انتلاباا تنافسية تمددية ما شبأن ا أا تمن ب  شبرعية  (منتل  200)بتو ي  

التنافسببية التمدديببة تمببن  لببرريس  وبالتببالي فببإا االنتلاببباا، تدببل عببا الشببرعية التببي كبباا ي وبهبباال 

تمطيبب  والجم وريبة شببرعية شببمبية ودسبتورية وديمدراطيببة تببدعم وبنب  ومركببب  فببي النظبام السياسببي 

لاصبة بالمدارنبة مب  النبوا  فبي البرلمباا البذيا ينتلببوا ، مكانة أفول ما مكانة المؤسساا األلر 

لديمببة التمييليببة  ببل بكييببر مببا األتمييليببة علببظ أسبباس الدببوارم وعلببظ مسببتوياا م ليببة ولببذا فبباا  يمببت م ا

 بد مميلبي األمبة و بد أوبافا الطبيمبة التمدديبة واالنتلابباا أكبذل  والذي يمتبر ه ،لرريس الجم ورية

ة علببظ ملتلببا التنافسببية بمببدا ديمدراطيببا جديببدا لشببرعية الببرريس األمببر الببذي يؤسببس ل يمنببة وسببيطر
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وأعوبا  مبا ( الوبير األول)ب ا تمييا رريس ال كومة ي يدوم وما الم ام الت ،مؤسساا أج بة الدولة

الشببببؤوا الدبلوماسببببية باإوببببافة إلببببظ رراسببببة المؤسسبببباا وو يببببادة الجببببيش ، المجلببببس الدسببببتوري

 .(912-912ص ،6002 :عبد النور ناجي).االستشارية

  :أما شروط الترش  لرراسة الجم ورية ف ي كما يلي

سبميد ). والسياسبيةالتمت  بال دوت المدنية  -يوم االنتلا  ( سنة  20)بلوغ  -اإستم -الجنسية األصلية 

 .(606ص  ،9111: الشميروأب

  :الحكومة -ب

يمين  رربيس الجم وريبة وتتشكل ال كومة وفدا أل كام الدستور ما رريس ال كومة الذي يلتار  

: الشبميروسبميد أب)، ويتم تميين م ما  بل رريس الجم وريبة ،وما الوبرا  الديا يلتارهم رريس ال كومة

 ،تجبببانس ومتوببباما يسبببمظ مجلبببس ال كومبببةفبببي مجلبببس وا بببد م يجتمببب  هبببؤال .( 622ص  ،9111

وتنبا ش ، تتلذ فبي المجلبس األليبر أهبم الدبراراا، ب وور رريس الجم ورية يسمظ مجلس الوبرا و

كمبا ، ويمبرض برنبامج ال كومبة ويوببط، مشاري  الدوانيا  بل إ الت ا علظ المجلبس الشبمبي البوطني

 .(912ص  ،6002 :عبد النور ناجي) .طرا الياني في المؤسسة التنفيذيةتسمظ ال كومة ال

 . ريس ال كومة  اليا بالوبير األولويسمظ ر

 صالحيات الحكومة:  

المسبرول ال ديدبي والمنسبت الفملبي للمؤسسبة التنفيذيبة والبرريس التنفيبذي ، يمتبر رريس ال كومبة

الذي يمينب  وين بي وأعمال ا ال كومية سوا  أمام رريس الجم ورية باعتبار  هوالمباشر علظ أنشطت ا و

ينسبت ووينفبذ ، يرا   نشاطات اوالذي يديم أعمال ال كومة ووأمام البرلماا بمجلسي  باعتبار  ه، م ام 

ويو ب  المراسبيم التنفيذيبة ويمبيا فبي وظبارا  ،التنظيمبااوبرنامج  كومت  ويس ر علظ تنفيذ الدبوانيا 

  :لدولة ويمكا  صر وظارف ا كما يليا

 . ديم م لرريس الجم ورية لتميين مالتيار أعوا  ال كومة وتد -

 . وافت علي  المجلس الشمبي الوطنيينفذ وينست البرنامج الذي  -

 .يج  أا تمرض مشاري  الدوانيا علظ مجلس الوبرا ول   ت المبادرة بالدوانيا  -

وتمتبر هبذ  الم بام م بام مسبتمدة مبا رربيس الجم وريبة ألا ال كومبة ال تتمتب  بأيبة صبت ياا 

 .(600ص ، 6002 :عبد النور ناجي) .سلطااوأ
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 مسؤولية الحكومة وإنهاء مهامها : 

يجمل ال كومة عروة للسدوط في عدة  باالا ( 9112-9121)ت ظ أا الدستور الجبارري ي  

األمر الذي يببيا مركبهبا فبي النظبام  ،ال ببيةوومن ا ما تفرو  الظروا السياسية ، تلداريومن ا ما ه

وفبي  البة المسبرولية ، رفض برنامج بافدد تسبدط ال كومبة أمبام البرلمباا عنبدما ي ب، السياسي الجبارري

و ببد تسببتديل ، وعنببدما يببرفض النببوا  التصببويا باليدببة، السياسببية عنببدما يصببادت علببظ ملببتمس الر ابببة

سببوا  ، ة فببي  الببة انتلببا  مجلبس شببمبي وطنببي جديببد وظ ببور أ لبيبة برلمانيببة  ببيببة جديببدةال كومب

و ببد تسببتديل ، بسببب  إجببرا  انتلاببباا تشببريمية مسبببدةوبسببب   لبب  أوبسببب  انت ببا  الفتببرة التشببريمية أ

، كذل  لرريس الجم ورية سلطة إن ا  م بام رربيس ال كومبة( رريس ال كومة)مة ما تلدا  نفس ا ال كو

 .(609، ص6002 :عبد النور ناجي) .ذا األمر يجمل ا في مو    رج وأدنظ ما المؤسساا األلر وه

  :الوزارة -ت

تميببل  سببما مببا الج بباب ال كببومي وبمببد إلغببا  الببدواويا الوباريببة فببي ، كو ببدة إداريببة مركبيببة

يتببولظ رسببم ظ فببي الببوبارة الجبارببر اسببتبدلا بأمانببة عامببة فببي كببل وبارة يميببل الببوبير الببرريس األعلبب

 . سياست ا

إعببداد وووبب  ويلمبببوا دورا سياسببيا هامببا فببي ت وببير ، يميببل الببوبرا  أعوببا  فببي ال كومببة

لبذل  ف بم يمارسبوا ، المسبرولوا عن باوالسياسة ال كومية وهم أيوا رؤسا  إداراا الدوارر الوباريبة 

رربببيس )األول يتبببولظ تمييبببن م رربببيس الجم وريبببة علبببظ ا تبببراح مبببا البببوبير  ،سبببلطاا إداريبببة هامبببة

ويتو ا الوبرا  عا أدا  ومباولبة م بام م عنبدما يمتببر رربيس الجم وريبة أا م مبت م  بد ، (ال كومة

ويلتلببا ، ببرفض برنامجبب  وتسبتديل مب  اسببتدالة رربيس ال كومبةوبسبب   اليدبة أوباالسبتدالة أوانت با أ

آلرهببا  كومببة عببدد الببوبرا  مببا  كومببة إلببظ ألببر  فببالجبارر عرفببا تغييببرا كبيببرا مر لببة وألببر  

 .(16- 19، ص9121: ميسوم صبي )  .(وبرا  منتدبيا 2وبيرا و 61)وما  "بللادم"

 . اإدارةوالر ابة ووللوبارة م ام تدوم ب ا عادة كالتلطيط 

  :ر م تدالل النشاط ال كومي إلظ عدة أنواع تتميل أساسا فيما يلي يمكا تصنيا الوباراا

  السيادة وزارات : 

، البدفاع وبارة، وبارة المبدل) الوبارة األساسية المكلفة بال فاظ علظ كياا الدولة و وام با وهي

 .(اللارجيةوبارة ، وبارة الداللية
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 االقتصادي الوزارات ذات الطابع:  

، الفت ببببةوأ، وبارة الصببببناعة)ميببببداا اال تصببببادي الوهببببي مجمببببوع الببببوباراا الماملببببة فببببي 

 . )....ةالتجاروأ

  والثقافي الطابع االجتماعيالوزارات ذات:  

، وباراا الشببؤوا االجتماعيببة) اليدبافيواالجتمبباعي أ وتتميبل فببي البوباراا الماملببة فبي ال دببل

 (. ...موبارة اليدافة واإعت، وبارة التمليم المالي

الصببت ياا بببيا أعوببا   نسبببية ذلبب  أا توبيبب  وتصببنيف ا يبدببظ مسببألة إا تدسببيم الببوباراا

ال يمنببي عبدم وجبود مجبباالا ( 9فدبرة  21)ورد فببي مبادة  ررببيس ال كومبة كمباال كومبة مبا طبرا 

  .أ يانا للتماوا بل والتدالل

 ةلسببيادة ألشببلاص مراعبباا االمتميببل فببي إسببناد وباراومببا أيببر ف  وإذا كبباا ل ببذا التصببنيا

للبببرة وااللتصبباص أي ا ذوي اادة مببا يتوالهببعبب العتبارهببا سياسببية اليدببة لتفببا لبببا ي الببوباراا التببي

ل يكلبي والبداللي للبوباراا ببالتتا نوع با ا لبر م مبا تببايا التنظبيما وعلظ، العتباراا تكنو راطية

هياكبل  البذي ي بدد (9110جبواا  61فبي  922-10)التنفيدي ر م  فدد صدر ميت المرسوم ونشاط ا

المصبال  اللارجيبة  يبر مركببة وللوبارة  أج بة اإدارة المركبية ومصال  ا اللارجية الوبارة علظ

 ) 16.19.10 ص ،6002: بملي م مد الصغير) .للوبارة
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 المؤسسات المركزية العامةويبين الهياكل  :(14)شكل رقم 

 عداد الباحثةمن إ :المصدر

  :الالمركزية لإلدارة العامة ذات الطابع اإلقليميالمؤسسات الهياكل  (3

  :مفهوم الالمركزية اإلدارية - أ

هي تفرغ اإداريوا في المستوياا اإدارية المليبا للدبراراا اإداريبة ال امبة تباركيا الدبراراا "

 .(629ص ،6002 :م مد  اسم الدريوتي) ."التفصيلية للمستوياا األدنظ

 .  ير كافي لتووي  ممنظ التمركبيةوهذا التمريا يركب علظ وظيفة إدارية وا دة وه

طريدببة مببا طببرت التنظببيم اإداري دالببل الدولببة تتوببما توبيبب  الوظيفببة اإداريببة بببيا "هببي و

إشبراا وال كومة المركبية وبيا هيراا م لية منتلبة تباشر التصاصاا في هذا المجال ت ا ر ابة 

 .(92ص ،9122 :جمفر انس  اسم) .".يةالسلطة المركب

  هنببا  تمريفبباا ألببر  يمكببا نببأالتمركبيببة بممناهببا المدصببود إال يلمببس هببذا التمريببا مف ببوم 

 . عرو ا

هببي توبيببب  الوظببارا اإداريبببة بببيا ال كومبببة المركبيببة فبببي الماصببمة وببببيا هيربباا م ليبببة "

ا إشبراا ور اببة مستدلة ،ب يب  تكبوا هبذ  ال يرباا فبي ممارسبت ا لوظيفت با اإداريبة ت ب مصل ي وأ

 (22 ص ،6006 :م مد الصغير بملي) .".ال كومة المركبية

 : وهنا  تمريا ألره

"la décentralisation consiste a rennetre des pouvoirs de décision a des 

organes autres que de simples agents du pouvoir central non soumis au devoir 

d'obéissance hiérarchique et qui sont souvent élus par les citoyens intéressés"  

(Mouhamed elsghir baali: 2004,p47.) 

توبيبب  السببلطاا  النظببام اإداري الببذي يدببوم علببظ" أن ببا وفببي هببذا الصببدد يمكببا تمريف ببا علببظ

هيرببباا وو بببداا إداريبببة ألبببر  إ ليميبببة و( ال كومبببة)ة ببببيا اإدارة المركبيبببة الوظبببارا اإداريبببو

مبب  بدار ببا ، مصببل ي  مسببتدلة  انونيببا عببا اإدارة المركبيببة بمدتوببظ اكتسبباب ا للشلصببية الممنويببةوأ

 (.1ص ،6002 :م مد الصغير بملي) ."ة لاومة لددر مميا ما ر ابة تل  اإدار
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  :تقييم الالمركزية اإلدارية - ب

 مزايا : 

  :على المستوى السياسي -

 . يشكل نظام التمركبية اإدارية مجاال  ديديا لتر ية ممارسة ال رياا المامة

التمركبيبة اإداريبة جليبة وواوب ة  يب  تمتببر التمركبيبة وكما أا المت ة ببيا الديمدراطيبة 

تطبيببببت  علبببظ اعتبببببار أا، إذ أا ال ديمدراطيبببة بببببدوا ال مركبيببببة( مدرسببببة للديمدراطيببببة)اإداريبببة 

تدريب م علظ المملية الديمدراطيبة و( مترش ياونالبيا )ن  تمليم المواطنيا أالتمركبية اإدارية ما ش

 : مبد الصبغير بملبيم). (لم تصا ب  ال مركبية إداريةالديمدراطية السياسية هي نظام أجوا إذا )ذل  أا 

 .(16ص ،6002

ا المبوظفيا فبي األ باليم أسبيما و، اللروج من باو در علظ مواج ة األبماا أالنظام التمركبي 

لمبا تمبودوا ، البتتل األمباواألبماا الم لية كباليوراا وأكير لبرة ما  يرهم في مواج ة الظروا 

المركبيبببة التبببي  الببببا مبببا تبببأتي تبببدربوا علبببظ مواج تببب  وعبببدم انتظبببارهم تمليمببباا السبببلطة وعليببب  

 .(91-09-6090: منتد  اللمة –  التنظيم اإداري أسالي).متألرة

  :اإلداري على المستوى -

  :ت دت جملة ما الفوارد أهم ا

  تفببرغ اإداريببوا فببي المسببتوياا المليببا للدببراراا اإداريببة ال امببة تبباركيا الدبببراراا

علبظ  للمستوياا الدنيا  ت اتلاذ الدرار ما يوبفي علي با تبأييراالتفصيلية للمستوياا األدنظ مما يمطي 

 .(629ص ،6002 :الدريوتيم مد  اسم ). المديد ما الوظارا

 نظبرا إدارة وتسبيير الشبؤوا التمركبيبة مبا طبرا ، ت سيا وتجويد الوظيفة اإدارية

اال تياجباا الم ليبة فبي  ديديبة ممبا يبدفم م إلبظ بيبادة االهتمبام لتلبيبة وأشلاص ل م مصبال  مباشبرة 

 .يير بالنسبة لتمركبية المرفديةت سيا األدا  في التسواإبداع وأ، صورة التمركبية اإ ليمية

   ومببا يترتبب  عنبب  مببا آيببار سببلبية مببا  يبب  تبسببيط ، الببروتيا اإداريوتجنبب  البببط

 .(20ص ،6006 :م مد الصغير بملي) .وتدري  اإدارة ما المواطا، اإجرا اا اإدارية

  :على المستوى االقتصادي -

، يمكا تبرير األلذ بالتمركبية اإدارية استنادا إلظ مببدأ مركبيبة التلطبيط وال مركبيبة التنفيبذ

  يبب  تووبب  اللطببة المامببة بالدولببة مببا طببرا اإدارة المركبيببة وال يمكببا تجسببيدها وتطبيد ببا إال

 . بواسطة أج بة وهيراا ال مركبية
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  :المستوى االجتماعي على -

الوبرار  المامبة بدبدر مبا ويؤدي التطبيت السليم للنظام التمركببي إلبظ توبيب  البدلل الدبومي 

م مبد الصبغير ). ا سبتنال جبب  منب  لسبد ا تياجات با يب  أن ب، المدالة علبظ ملتلبا ال يرباا التمركبيبة

 .(20ص ،6006 :بملي

 المساوئ:  

  :تتميل فيما يلي، السياسيول ا م اسا ف ي كذل  ل ا عيو  لاصة علظ المستو  اإداري  كما

  :على المستوى السياسي -

سبلطة اإدارة المركبيبة مبا جبرا  وتطبيد ا بصفة مطلدة يؤدي إلظ المساس بو دة الدولة و وة 

م مببد ). الوطنيببة المامببةعلببظ المصببل ة ( يببةبرع النبعببة الج و)تفوببيل المصببال  الم ليببة اإ ليميببة 

 .(12ص ،6002 :الصغير بملي

ينبيا بالشلصبية الممنويبة السبلطة المركبيبة لتتمتب  اإو د ينشا صراع بيا ال يرباا التمركبيبة 

، أسببالي  التنظببيم اإداري). ا ال يربباا الم ليببة  البببا مببا تدببدم المصببال  الم ليببة علببظ المصببل ة المامببةوأل

 .(91-09-6090 :منتد  اللمة

 : اإلداريعلى المستوى  -

 البببا مببا يببتم عببا طريببت ( لاصببة اإ ليميببة من ببا)اإداريببة  لمببا كبباا تشببكيل هيربباا التمركبيببة

فدد ينجم عبا ، تأيير الدعاية ال ببيةوالكفا ة بفمل وعلظ اللبرة  –بالورورة-الذي ال يدوم واالنتلا  

كفا ة الج اب اإداري نظرا لتولي إدارة ال يراا الم ليبة بواسبطة أعوبا   بد وذل  هبوط مستو  أدا  

 :م مبد الصبغير بملبي) . واعبد  الملميبةوتدنياتب  والممرفبة بأسبالي  الممبل اإداري وال تكوا ل م الدرايبة 

 .(12ص ،6002

  :أهمية التقسيم اإلداري - ت

للتدسيم اإداري أهمية رريسية في التنظيم الوسطي لاصة فيمبا يتملبت بتكبويا ال يكلبة ال وبرية 

أيبا تمتببر الدبراراا اإداريبة ذاا  والنظام ال وري بصفة عامة في البلداا الساررة في طريبت النمبوأ

 ركاا السبكاا ب تأيير كبير في توجي  جمي  موا   التج يباا اال تصادية واألنشطة البشرية وعت ت ا

كما أا وو  لريطة إدارية لدولة يبنظ علبظ أسبس وممبايير يجب  األلبذ ب با عنبد  ،وأماكا استيطان م

 . رياأي تدسيم اد

 أسس ومعايير التقسيم اإلداري:  
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ينبغي أا تتوفر و داا الشبكة اإدارية للشبروط والممبايير التاليبة عنبد إ بدا  أي تدسبيم إداري 

 : وهي

 . والتنمويةيكوا اإ ليم واسما  تظ يتمكا وسط  ما استيما  المشاري  اال تصادية  أا -

 . إطاراا الفنية لتنفيذ المشاري يج  أا ي توي اإ ليم علظ األيدي الماملة وا -

 . أا تكوا لإل ليم منافذ اتصال باأل اليم المجاورة والمالم اللارجي -

 . يساعد عامل الوعي وو دة االنتما  إلي تواجد نية الن وض باأل اليم اإدارية الجديدة -

لكا عند تف ص هذ  الشروط والممايير المبذكورة مب  م اولبة ممرفبة مبد  توفرهبا فبي األ باليم 

ويتوبب  ذلب  لاصبة فبي األ بباليم  ااإداريبة الجبارريبة ال دييبة النشبأة نت ببظ أا جل با  يبر مممبول ب ب

 . للية عبر الس ول المليا والجنو دارية الدااإ

 : حدات التقسيم اإلداري في الجزائرو - ث

 الوالية:  

هببي منطدببة إداريببة علببظ جببب  مببا إ لببيم الدولببة تتمتبب  بالشلصببية الممنويببة " تمريببا الواليببة

واالستدتل وتدوم بنشاط سياسي وا تصادي واجتماعي ويدافي ت ا إشراا ور اببة السبلطة المركبيبة 

 .(10ص  ،9122 :جمفر أنس  اسم) ".ويتولظ إدارت ا كل ما الوالي ومجلس الوالية وال يرة التنفيذية 

باإوبافة إلبي االسبتدتل  هي عبارة عبا جماعبة عموميبة إ ليميبة تتمتب  بالشلصبية الممنويبة"أو

البدوارر ة مبا  بي تشبرا علبي مجموعبف دولبة وبالتباليلالمالي والدانوني وهبي تشبكل مداطمبة إداريبة ل

لببباص  وتنشبببأ الواليبببة بموجببب   بببانواي، تسبببيرها شبببلص يبببدعي ببببالوال ظوالبلبببدياا ويشبببرا علببب

  ."(التصاصاا ا تصادي واجتماعي)

 (http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthreadf) 

وهببي همبببة وصببل بببيا ، هببي جماعببة إ ليميببة م ليببة ذاا شلصببية ممنويببة واسببتدتل مببالي وأ

واإدارة الم ليببة مببا ج ببة ألببر  تببدار بواسببطة المجلببس الشببمبي الببوالري ( الدولببة) اإدارة المركبيببة

يميببل السببلطة وويمتبببر الببوالي رجببل إدارة ف ، مببا طببرا سببكاا الواليببةا منتلبببيا الببذي يوببم مميلببي

 . المركبية في الوالية لذل  ي وب سلطة الدولة في الوالية

 .(20ص ،  س :عبيد للور) ". للنشاط التمركبي اإطار اإ ليمي وهي مجموعة المركبية أ"

  :الوالري بالجبارر هماما التنظيم كاا  د مر ب  ،كا التمييب بيا مر لتيا أساسيتياويم

 

http://www.echoroukonline.com/montada/newthread.php?do=newthreadf
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  :مرحلة االستعمار -

ويمكا الدول أا إستراتيجية اليورة مبا النا يبة  ،ةاري يدسم الوالياا إلظ ستكاا التدسيم اإد فدد

الديبادة يسبير  مجاهبدوا ل بم والتنظيمية  اما علظ أساس إنشا  مجلس للوالية الذي يمتبر  مة التنظبيم 

التكبويا السياسبي ويممبل هبذا المجلبس ت با اإشبراا المباشبر للداربد ومسبتوياا م ترمبة مبا التملبيم 

المببام للواليببة ويتكببوا مببا  ارببد عببام برتبببة عديببد وأربمببة مسبباعديا برتبببة رارببد يدومببوا بم ببام م ببددة 

 :م مبد المرببي سبمودي). االتصبال واأللببار ،المسبكرية، الشبؤوا السياسبية: الفبروع التاليبةموبعة علظ 

 .(620-612ص  ،6002

  :فترة االستقالل -

واسبتمر  ،داري الفرنسي علبظ  برار البلبدياااالستدتل منظمة وفدا للتنظيم اإكانا الوالية بمد 

فدد كانا الواليبة طبدبا لبذل   ،(9126ديسمبر  19) الصادر فيعماال بالدانوا إالممل وفدا ل ذا النظام 

، (الببوالي)ج بباب تنفيببذي يتميببل فببي الم ببافظ والمتميببل فببي المجلببس المببام وتتكببوا مببا ج بباب للمداولببة 

المببؤرف فببي ( 12/  221)، بموجبب  األمببر ر ببم (9121)وعرفببا الجبارببر أول  ببانوا للواليببة سببنة 

دللبببا عليببب  بمبببض التمبببديتا لبببتل هبببذ  أالبببذي و، المتوبببما  بببانوا الواليبببة (9112مببباي  61)

 .(91، ص 6002: عت  الديا عشي).المر لة

  :والري علظ يتية أج بة أساسية هي ام التنظيم ال، وطبدا ل ذا األمر

 المجلس الشعبي الوالئي:  

يمكببا اإشببارة إلببظ أا عببدد ( م ش و)تشببكيل المجلببس الشببمبي الببوالري وبالنسبببة لمسببألة تكببويا 

، األ بل علظوعلظ أا تكوا كبل داربرة انتلابيبة مميلبة بموب(عووا 11و 11) أعوا   يتراوح ما بيا

ما طرا جمي  أعوبا  ( سنواا 1)أما التسيير فيكوا بانتلا  الرريس  ي  ينتل  للفترة االنتلابية 

تجبر  دورة يانيبة يبتم االنتلبا  في با وباأل لبية المطلدة في الدورة األولبظ والمجلس باال تراع السري 

كمبا أشبارا إلبظ ، األصبوااكببر المترشب يا فبي  البة تسباوي ألبية النسبية علظ أا يملبا رريسبا باأل 

 تتميل م ام  في تسبيير شبؤوا المجلبس بواسبطة ديبواا يتكبوا مبا( ما  انوا الوالية 61)ذل  المادة 

 . موظفيا بالوالية

يجر  لتل با مبداوالا ، كما يدوم المجلس الشمبي الوالري بمدد دوراا عادية وألر  استينارية

ويدببوم بتشبكيل لجبباا متلصصبة لدراسببة ، وي التصبوتنصب  علببظ إ بد  صببت يات  تلوب  للمتنيببة 

الت يرببة والماليببة ولاصببة فببي مجببال اال تصبباد ، دارمببةوالمسببارل التببي ت ببم الواليببة سببوا  كانببا مؤ تببة أ

ويدببوم بمببدة التصاصبباا تتصببل بجميبب  أعمببال ، اليدافيببةوالشببؤوا االجتماعيببة والتج يببب والممرانيببة 



 واإلدارة العـــامةإلدارة :                                                               الثالث الفصل
 

888 
 

 : مايببة البيرببة فببي المجبباالا التاليببةو يرببة إ لببيم الواليببة اليدافيببة وتواالجتماعيببة والتنميببة اال تصببادية 

النشبباط االجتمبباعي ، التج يببباا التربويببة والتكوينيببة، ال ياكببل األساسببية اال تصببادية، الفت ببة والببري

 .(966-992ص  ،6002 :م مد الصغير بملي) .السكاواليدافي و

 الوالي: 

( 9121-02-90)الصبادر فبي  (22-21)التمييا وانت با  الم بام طبدبا للمرسبوم الرراسبي ر بم 

المتملببت بببالتمييا فببي الوظببارا ( 9110-02-61)المببؤرف فببي ( 61-10)المرسببوم الرراسببي ر ببم و

ينمدببد االلتصبباص بتميببيا الببوالي إلببظ ررببيس الجم وريببة بموجبب  مرسببوم ، المليببا فببي اإدارة الم ليببة

ويبتم انت با  م امب  طبدبا لداعبدة ، ة  علظ ا تراح مبا وبيبر الدالليبرراسي يتلذ في مجلس الوبرا  بنا

 :م مبد الصبغير بملبي).  اا نفسب ا المتبمبة لبد  تميينب بباإجراوتوابي األشكال بموج  مرسوم رراسي 

 .(962ص  ،6002

 صالحيات الوالي:  

لتصاص  ي  ي وب علظ سلطاا بصفت  هيرة تنفيذية للمجلبس بدواجية في اإيتمت  الوالي باإ

 . طاا ألر  باعتبار  مميت للدولةيمارس سلوكما ، الشمبي الوالري

ب ببذ  الصببفة يدببوم بتنفيببذ مببداوالا المجلببس الشببمبي  :ة تنفيذيةةة للمجلةةس الشةةعبي الةةوالئيالةةوالي هيئةة

 .باإوافة إلظ ممارسة السلطة الرراسية علظ لموظفي الوالية  ،تمييل الوالية ،اإعتم، الوالري

الصبت ياا و يب  يميبل صبورة  ديديبة لمبدم التركيبب اإداري نظبرا للسبلطاا  :الوالي ممثةل للدولةة

التنفيببذ وليببة التمييببل ملتص بمموبالتببالي ف ببوالمسببندة إليبب  باعتبببار  ممببيت للدولببة فببي إ لببيم الواليببة 

 .(910-962ص  ،6002 :م مد الصغير بملي). الوبطو

 المجلس التنفيذي الوالئي:  

يدببوم بتنفيبذ  براراا ال كومببة وداري المببام فبي الواليبة للواليبة الج باب اإمجلبس التنفيببذي يمبد ال

شبب  بأنب  عببارة عبا  كومبة والمجلس الشمبي الوالري ب ي  يشبكل ج بابا ال  نبظ عنب  فبي الواليبة و

 .(92، ص 6002: عشي عت  الديا) .يميل الوالي السلطة المليا ل ، م لية

المجلببس وجببل تنفيببذ  ببراراا ال كومببة أمببا "مببا  ببانوا الواليببة بأنبب   (912)تببنص المببادة ر ببم 

موووع ت با سبلطة البوالي ومشبكل مبا  وهذا المجلس"نشأ المجلس التنفيذي الوالريأالشمبي الوالري 

كمبا أصبب ا  ،كتاببة عامبة يتوفر علبظورؤسا  أ سام للوالية مكلفوا بملتلا  طاعاا النشاط للوالية 

المجلببس التنفيببذي أكيببر مرونببة وتو يببدا وت ببدا أساسببا إلببظ والمت بباا بببيا المجلببس الشببمبي الببوالري 
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ال يبببأة المكلفبببة بتنفيبببذ وت مبببل المسبببرولية للمجلبببس التنفيبببذي أمبببام المجلبببس الشبببمبي  يببب  أا األول ه

 يرببة المنفببذة الميكانيبمبباا التببي أ رت ببا النصببوص مببا اجببل وببماا أفوببل اتصببال بببيا الوالمببداوالا 

 .(22ص ،  س :عبيد للور) .ال يرة المداولةو

وكما يملي منطبوت اإجبرا اا الجديبدة للدبانوا هنبا  مشباركة بمبض أعوبا  المجلبس الشبمبي 

التمييببل الفملببي فببي المؤسسبباا المموميببة ذاا الطبباب  والببوالري فببي أشببغال المجلببس التنفيببذي الببوالري 

إعببادة تنشببيط وال يربباا التماونيببة للدطباع االشببتراكي والشبركاا الوطنيببة ، التجبباري للدولببةوالصبناعي 

اللجاا يجمل رؤسا ها دارموا كل هذ  إجبرا اا مشبجمة لمسباهمة أكيبر فماليبة وأكيبر يببوا للمجلبس 

 .(22ص  ،س   :عبيد للور) .الشمبي الوالري في تنمية الوالية

 .تلو  إلظ الر ابة ميل البلدية  يويمكا الدول أا الوالية باعتبارها هيرة إدارية ف

 الدائرة : 

داري هيكلبي ف سب  إف بي تدسبيما ، داري الجباربري ليسبا جماعبة م ليبةالداررة في التنظيم اإ

ا تدسبم ا ليميبا أمكبا بالتالي ليس ل ا أي شلصية ممنوية وهي بميابة ج اب وسيط تاب  للواليبة التبي يو

سوم رراسبي رريس الداررة يميا بموج  مر، ويرأس الداررة، لظ بلديااإالتي تدسم بدورها ولظ دوارر إ

 .(22، ص 6002: عت  الديا عشي)  .يصدر في مجلس الوبرا 

هببي جببب  مببا الواليببة تشببمل عببدد مببا البلببدياا وهببي ليسببا إال  سببما إداريببا ال تتمتبب  بالشلصببية أي 

 . يا البلدية والواليةالممنوية وال يوجد ب ا أي هيرة م لية منتلبة وهي عبارة عا ج اب وسيط ب

 البلدية:  

ولظ مبا جماعباا الدولبة األلجماعة اهي الو دة اإ ليمية األساسية األولظ في بنياا الدولة وهي 

تباشببر أعمببال التنميببة التببي تلصبب ا و ببدها وببما  ببدودها وذلبب  بواسببطة أج بت ببا اللاصببة ب ببا فببي 

 . مددمت ا المجلس الشمبي البلدي

 ليببة ت ببا ر ابببة السببلطاا وصببت ياا عديببدة تؤدي ببا للدمببة التنميببة المتتببولظ البلديببة م ببام 

سببتدتل فببي ممارسببة التصاصببات ا الم ببددة فببي الدببانوا البلببدي وتتمتبب  بدببدر ممببيا مببا اإ ،المركبيببة

عببا الدولببة وإنمببا ممنببا  أا يكببوا ل ببا  نفصببالسببتدتل لببيس اإوالمدصببود هنببا باإ، اللببوار  الملتلفببةو

كمبا يمنبي وجبود مميبل ل بذ  ال يربة يمببر عبا إرادت با ويمبارس ملتلبا ، شلصيت ا الدانونيبة المتميببة

در عببد الدبا). بمبة للبلديبة لممارسبة التصاصبات اااللتصاصاا باإوافة إلظ توافر الموارد الماليبة الت

 .(12ص ،6002 :موفت
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  :مهام وصالحيات البلدية -

 ،الرياوبة ،كبل الدطاعباا تدريببا ميبل التملبيم للبلدية صت ياا كييرة ومتنوعة ل ا امتداداا في

بسب   رب با مبا المبواطا اكتسببا مو مبا هامبا فبي التنميبة الم ليبة ، الخ...االجتماعيةالشؤوا ، اليدافة

فدد نصا المبادة ، نظرا لممرفت ا أكير ما أي طرا آلر با تياجاا المواطنيا المتواجديا في ر مت ا

البلديبة هبي و ،الواليةو علظ أا الجماعاا اإ ليمية للدولة هي البلدية( 9112)ما الدستور الممدل 91

م ببام ( 02/02/9110)الصببادر بتبباريخ ( 02-12)د  ببرر الدببانوا البلببدي ر ببم الجماعببة الداعديببة و بب

 ،  المبوارد الماليبة المتا بة لبدي اوصت ياا عديدة للبلدية نتج عن ا ارتفاع كبير في نفدات ا علظ  سبا

  :ما  ددها الدانوا البلدي كما يلييمكا إبراب م ام البلدياا كو

  التنمية الم ليةوالت يرة . 

  النظافبببة و فبببظ الصببب ة ، الشبببؤوا االجتماعيبببة ،التملبببيم ،ال ياكبببل األساسبببيةوالتمميبببر

 .(12-12ص  ،6002 :عبد الدادر موفت). الم يط الخو

 . ة عمل البلدياا ما جمي  النوا يالسلطة المركبية علظ وسارل ر ابة في ر اب وتمتمد

دارة المامبة الجبارريبة يمكننبا ووب  تصبوراا لل ياكبل التمركبيبة لبإلووما لتل اسبتنتاجاا 

داري التمركبببي مبب  ووبب  تسببمياا تووببي ية لبببمض لتدسببيم اإالرسببم البيبباني التببالي نووبب  فيبب  ا

ي هيكلي ف سب  أي جبب  مبا دارتدسيم إا الداررة عبارة عا كما يمكا التنوي  إلظ أالبلدياا والدوارر 

 . الوالية
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 ف التقسيمات اإلدارية في الجزائرأهم ركائز وأهدا:  

 ت ديببت نببوع مببا التنظببيم الترابببي للو ببداا اإداريببة ب يبب  تتماشببظ ال ببدود اإداريببة مبب  -

 . ال دود الوظيفية لأل اليم

إتا بة " عنابب  - سبنطيينة  - وهبراا"ببر  تدليص مسا ة الواليباا التبي توبم المبدا الك -

 . صمة واليةالفرصة للمدا المتوسطة التي ر يا إلظ عا

عواصم الوالياا ال ديية بالتج يباا والمرافت وت ويل ا إلظ مراكبب لدمبة إ ليميبة  تدعيم -

ا يبل وم لية لكا لألسا الوا    ال دوا ت ديبت المديبد مبا األهبداا نظبرا للمديبد مبا المشباكل والمر

 . التي واج ا هذ  التدسيماا

 ب التقسيمات اإلدارية في الجزائرعيو : 

لبظ أبمبة التنظبيم إإشبكالية الفبوارت ببيا البلبدياا و التطرت إلبظ تتو  لنا هذ  الميو  ما لتل

فبي الجباربر يبدر  تمامبا مبد  أهميت با " مييبات البلديبة"رر فمبا يطلب  علبظ اإ ليمي للبلدياا في الجبا

يبدة دليبرة موالدور الكبير المسند إلي ا في اإنمبا  والتمميبر ومبد  اتسباع التصاصبات ا إال أا هبذ  األ

يوجب  علبظ  فالر ابة اإدارية علبظ البلديبة فبي الجباربر مشبددة ممبا، بتدلل سلطة الر ابة إلظ  د كبير

وهبذ  الوبغوط الر ابيبة تمتببر مبا أهبم أسببا  أبمبة  ،رتباط بباألج بة المركبيبة ادة هات  البلدياا اإ

داريبة اإدارة الم لية ببالجبارر باإوبافة إلبظ أسببا  ألبر  ومبا يمبا  أيوبا علبظ هبذ  التدسبيماا اإ

دة اتل  التنا واا التي ظ را ب ي  تميلبا فبي عبدم وجبود تسلسبل للمبدا فبي ممارسبة السبيوأيوا ه

اإ ليمية ب ي  أعطيا لبمض المدا وظيفة الديادة اإدارية وهي ذاا  جم صبغير مدارنبة مب  مجال با 

ألبر  نبذكر إوبافة إلبظ عيبو   (9122)اإداري الكبير وهذا يتو  أكير فبي التدسبيم اإداري لسبنة 

ور بم ارتفباع عبدد البلبدياا فبي ، من ا كيرة عدد الوالياا والدوارر وارتفباع أعبدادها مبا تدسبيم آللبر

ظاا يصل عبدد البلبدياا  افارنة بدول ألر  كفرنسا فبمض المهذ  التدسيماا إال أن  يبدظ وميا مد

دورا  اسبما فبي التنميبة  ن  أا يلمب أالذي ما شبوبلدية كوا ارتفاع عدد البلدياا ه (60000)ب ا إلظ

المببواطا واهتماماتبب  عكببس  الوطنيببة والبلديببة هببي األ ببر  للمببواطا ول ببا الدببدرة علببظ  صببر مشبباكل

 . الوالية

 ومكانتها في التقسيمات اإلدارية اإلدارة المحلية في الجزائر : 

اإدارة الم ليببة فببي المصببر ال ببدي  وببرورة هامببة ف نببا  وببغوطاا يفروبب ا الوا بب  الممبباش 

لب  ذلب  إال  ظويوج  األلذ ب ا كوا أا المواطا الجبارري ب اجة التدر  أكيبر مبا اإدارة ولبا يتسبن

فباإدارة الم ليبة أ بدر ، بالمشاركة فبي إدارة شبؤون  الم ليبة والمصبل ية مبا لبتل المجبالس المنتلببة
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بانشببغاالا التكفببل أكيببر بوهببي تسبباعد هببذ  األليببرة  ،لمركبيببةعلببظ مواج ببة األبمبباا مببا األج بببة ا

 (.61ص ،6090 : انم عبد الغني) .المواطا

سبتدتل ومبا بمبد مر لبة اإ ،ي البذي عرفتب  الجباربر فبي مبر لتيايمكا الدول أا التدسيم اإدار

لكببا ومبب  ذلبب  ، سببتدتل لمبببا فيبب  البلديببة دورا كبيببرا باعتبارهببا اللليببة األساسببية فببي هببذا التدسببيماإ

م كبم لملتلبا ج باا التبرا  ظ را عيو  كبيبرة وعرا يبل كييبرة  البا دوا الوصبول إلبظ تسبيير 

 . الوطني

تبببدلل ا فبببي كبببل األنشبببطة اال تصبببادية واتسببباع التصاصببباا البلديبببة الجبارريبببة  وببببالر م مبببا

فالر ابببة ، بببةإلببظ  ببد كبيببر بتببدلل سببلطة الر اواالجتماعيببة واليدافيببة إال أا هببذ  االلتصاصبباا مديببدة 

بربباط وييبت بباألج بة  اإدارية علظ البلدية فبي الجباربر مشبددة ممبا أد  إلبظ ارتبباط هبؤال  الرؤسبا 

المركبيببة التببي توج  ببا كيفمببا اتج ببا إرادت ببا مببا لببتل مميلي ببا فببي اإدارة الم ليببة وهببذ  الوببغوط 

 افة لببذل  فببإا هنببا  انمكاسببااالر ابيببة تمتبببر مببا أهببم أسبببا  أبمببة اإدارة الم ليببة بببالجبارر، باإوبب

 .نشاط اإدارة الم لية في مباشرة أعمال ابيرو راطية شديدة أدا إلظ عر لة 

لتتا الكبير ببيا الدبوانيا والوا ب  الممباش فمبا يدبرأ ما ذل  ما تماني  الجبارر ما اإ وألطر

ي فب داريبةالكبيبر للمؤسسباا اإميت با والبدور يدر  تماما في الوهلة األولبظ مبد  أه، الدوانيا االدارية

ولكا الوا   المملي  ير ذل  تماما مما يفدد تل  النصوص  يمت با ألنب  ال ، دف  عجلة التنمية المستدبلية

يتبباح لدببانوا التطبيببت الفملببي بت ويلبب  ل دببارت عمليببة فمالببة وال ي تبباج ألي نظببام م لببي إال بوصببول 

ماعيبة وكبل ذلب  مفتدبد فبي الجباربر، بسبب  التببايا فبي لدمات  للمواطا المادي وت ديت الرفاهية االجت

 . السياساا التنموية والتتا توج ات ا وتمامل ا م  المجال

  :خالصة

التغيبر ة الجبارريبة فبي مر لتبي مبا  ببل اإسبتدتل وبمبد  ودارة المامبوبمد إلدا  الوو  علظ اإ

اإدارة المامة ومبادر ا والدوانيا التي ت كم ا، لاصة ما تملبت بطبرت التدسبيم اإداري  الذي طرأ علظ

فبة الم باوالا نفسبنا فبي م اولبة ألبر  لممروال ياكل والمؤسساا المركبية والتمركبية، فإننا نجبد أ

اد المجتمب  لي با كبأفروا  تل  النابمبة مبا مؤسسبي الدولبة، أو مبا المنتمبيا إدارية سالرامية الظ تنمية إ

 . ة الممتمدة في ذل  ومد  نجا  اومد  تطبيت ملططاا التنمي



 

 تمهيد

 : التنميةأوال

 خصائص التنمية (1

 التقسيم االجتماعي للمجتمعات في اطار التنمية (2
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 : التنمية اإلداريةثانيا

 وسائل التنمية اإلدارية (1

 أبعاد التنمية اإلدارية (2

 متطلبات عملية التنمية (3

 الجزائر: التنمية اإلدارية في ثالثا

 مظاهر التنمية اإلدارية في الجزائر (1

 معوقات التنمية اإلدارية في الجزائر (2

 خالصة
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  :تمهيد

مرد  اترتعداد الردإلح إلزررا   ر السهل فهي العملية التي تعبرر علر التنمية باألم ليس الحديث عن

ذر ا  برل ذر ا ترعيا إلراح تحقير ، العالم تطرورا  ببيرر التنمية في عرفت مكانة بين مجموع الدإلح فلقد 

العملية في فصل بامل بالرغم مرن  هصة له ه الدإلح ل لك تم التطرق له الخا األذدافالهدف إلغيره من 

الجوانر  فقرد يذ ر  تعريفهرا إل األبعادن عملية التنمية عملية متعدد  ال يكفي ذلك أل األزياننه في بعض أ

 نةرررتهم لهرراإل ا ررت ف الدارتررين لهرراإل ه العمليررةقررارا الفصررل فرري ذلررك نةرررا ألذميررة ذرر إلزررده مررا ي

 .الرتباطها بكل مجاال  الحيا إل

 التنمية : أوال

تررنعرف فرري ذرر ا العنصررر بعررض إل هررا  النةررر الفكريررة لعمليررة التنميررة إلذرر ا  بررل التطرررق 

  :بما يلي لخصائصها أي التنمية في الفكر الماربسي إلالفيبري إلالفكر اإلت مي

  :التنمية في الفكر الماركسي - أ

الر ي  األترا الهردف  أنطبيعة التنمية اال تماعيرة فري الفكرر الماربسري يرتكر  علر  اعتبرار  إن

إلذرري الترري ترر دي ، التقسرريم الطبقرري للنررا إل اال تماعيررةإل المشررابل اال تصررادية إزرردا يترترر  عليرره 

 أنفرالفكر الماربسري يرر  ، نحرو الخلر إل لروراحا إلر  تنحروا بره أإلالتقرد  إل حرو التطروربالمجتمع  دما ن

الكامنرة فري  األترباايغفل فري ذلرك إل اال تماعيإل التقد  اال تصاديإل الوزيد للتطور األتا الماد  ذي 

فري تقريرر مصريره بمبراد   اإلنسرانآدميتهرا إلزر  إل اإلنسرانيةالطبيعة البشرية منكرا ازترا  الشخصية 

ينرادي بالملكيرة إل الملكيرة الخاصرة إلغراحبمبردأ إليذ ر  الفكرر الماربسري ، السرماإلية األديرانتقرذرا  إنسانية

الملكيرة العامرة ذرري إل األصرلة الخاصرة ذري العامرة علر  عكرس الفكرر الرأترمالي الر ي يعتبررر أن الملكير

 إلاإل طرراعيين فررالفكر الماربسرري زررارا الصررراع الطبقرري بالققرراح علرر  طبقررة الرأتررمالية، االتررتاناح

 بقيرررة الحابمرررة عرررل منهرررا الدبتاتوريرررة الطإل أعلررر  مرررن قرررذن طبقرررة العمررراح الكرررادزينإل المسرررتغلين

 .(81،88، ص 8991:  يري  ليل الجميلي)  (.البرإلليتاريا)

  :مفهوم التنمية عند ماكس فيبر - ب

 بمرا ي برد، يكرون لهرا قخصريتها المتمير   أنالمجتمعا  فري طريقهرا نحرو التنميرة ال برد  أنير  

الع  رررة بينهمرررا إل أتررربابهاإل معرفرررة دإلافعهررراإل علررر  أذميرررة التحليرررل اال تمررراعي للةرررواذر اال تماعيرررة

الحث إل االتجاذا  الدينية ببواعث للعملإل إلاألفكار اإلنتاج إل  يا  في تنةيم الع  ة بين الدعو بذتات

عنرده ليسرت إل إلأذم ما   ا انتباذه فري مشرك   التنميرة الشراملة ذري مشركلة رأ  المراح، عل  تقديسه
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الرأتررمالية  إزاطررة إلرر  يررث يحترراج األمرررمتمالررة بالمرراح إلزررده بررل فرري مررالكي المرراح مررن الرأتررماليين ز

االعترراف إل اإلنسرانيالزتررا  الكرائن  اإلنسرانيةموعرة مرن القريم بمجموعة من الفقائل تتشكل منهرا مج

 إلر  عد  التوابل بما ي ديإل العمل إل  الدعو إل ازترا  الو تإل التعاإلن من أ ل الصالح العا إل بو وده

العرالم دإللرة يكرون  أنإلازرد ذرو  أمرلمفهو  التنمية ال يستقيم بغيرر  أنير  ، إلرفع المستو  اال تصادي

 األرفقرعوا  أفكرارتوزرد  أمكرنإلازد  ذا  بناح إلظيفي يةله نةا  ا تصادي موزرد فران تحقر  ذلرك 

، ص 8991 : يري  ليل الجميلري) .مسير  للنا   ميعا التنمية الشاملة إلأصبحت اال تماعيةإل اال تصادية

81). 

  :اإلسالميالتنمية في الفكر  - ت

االعترراف بو روده ر صرة فري تقريرر إل زقو رهإل بان الفكرر الماربسري يسرتنكر ازتررا  الفررد إذا

 نره مكرر  لره ازترامرهذرو  ليفرة ف فري أروره إلأ اإلنسران أني برد علر   اإلتر ميمصريره فران الفكرر 

فري دائرر  مرن  اإلنسرانيةالع  را  إل اإلنسرانينراد  بتنةريم السرلو  إل تكافله ا تماعياإل تقديره إلرعايتهإل

الخاصرة بعقرها إل ا تماعيرا تكتمرل فيره الملكيرة العامرةإل إليمال الفكر نةاما ا تصراديا، الكريمة األ  ق

 األرف المقترزرة للغر إل ال يمتلكهرا غ اتهراإل للبعض اآل ر فالو   الخيري تديره الدإللة للصرالح العرا 

 .(81، ص8991:  يري  ليل الجميلي) .عامة أرواتصبح  إلإنما

 علر  دإلر القائرد فهنرا  مجموعرة مرن القروانين اإلتر ميبما بان التربير  فري التنميرة فري الفكرر 

 أنالرر ي ينصر  نفسره  ائرردا إل عيمرا للبشرر عليرره إل تصررفاتهإل اإلنسرانالحابمرة علر  تررلو   األصروحإل

 مل بهرافيرتم لهم طري  الع، ألنها مفتاح السيطر  عل   لوا النا ، يتعرف عل  ذ ه القوانين الحابمة

ترلم إل ن الكرريم بحر  الرتروح صرل  ف عليرهتعبير القررآإل يحاهم عل  االتتفاد  منها بالشكل الصحيحإل

رب  ت  ي   ين  لر   ا  ) :ال تعرتربحانه إلماير للدذشرة زيرث يقروح  رلر  ا   ون  ع  رال  ا  يح  ب رلن  ا   وح  ت  ا وب رت  ك  م   ه  إلن رد  ج  ي ي  لر   ا   ي  م 

ر م  هراذ  ن  ي  إل إلف  ر  ع  م  ال  م ب  ذ  ر  ذم  ي   يل  نج  إل  ا  إل    راو  ت  لي ا  ف   م  ذ  ند  ع   رم  ل  ا   ن  ع  ري  إل ر  نك   ا   م  ه رل   ل  ح 
ري  إل ا   ب ري  لط   م  ه  ي  ل رع      ر  ح 

ليسرت  األثقراحفه ه  .]851: اآلية األعراف [(م  ه  ي  ل  ع   ت  ان  ي ب  لت  ا   ح     غ  ال  اإل م  ذ  ر  ص  ا   م  ه  ن  ع   ع  ق  ي  إل ث  ائ  ب  لخ  ا  

طا اته المعنوية ال ا ر  إل ليست إال عادا  رإلزية تكبل اتتعداداته األغ حذ ه إل الخرافا إل إال التقاليد

يرذتي دإلر النبري بالقيراد  مرن بعردذا اال تمراعي ليطلر  ترراح إل اليذ إل الشقاحإل الجمود إل  به أد التي 

مرن أورع   إليذ ر  بيردذا فري المسرار الصرحيح فيجعرل، الحيويرةإل يبث فيهرا النشراطإل ذ ه القو  المقيد 

بالترالي فران الفكرر إل .(85، ص 1115: مربر  نرون). الشعوا تب  القياد  الحكيمة أمة  وية ال يفو ها  رو 

المشرراربة بررين النررا  مررع إل ذررو فكررر يرردعو للتعرراإلن إلإنمررا ال رأتررمالياإل يس فكرررا ماربسرريالرر اإلترر مي

ليكرون لكرل مرواطن ، برالتقو مراب ذم فكلهم تواح ال فقل لعربي عل  أعجمري إال إل ا ت ف طبقاتهم

العمرل بمبردأ القيراد  إل إلتحقير  االزتيا را  اال تماعيرة للجميرع، مسئوليته في ظرل  يراد   ماعيرةإل دإلره
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، ص 8991:  يررري  ليررل الجميلرري) .اإلترر  بلهررا أمررور أ رذررا إل المشرراربة الشررعبية فرري الحكررمإل الجماعيررة

88). 

  :وتحديد مستوياتهاخصائص التنمية  (8

 :التنميةخصائص  - أ

  :نمية عد   صائص ن بر منها ما يليللت

 مخططة نحو أذداف محدد  في ووح السياتة العامة للمجتمرع إل ذي عملية تغييرا  مطلوبة

إلوررع  أإلورراع المجتمررع لنقلرره مررنإل ظرررإلف إطررارتلسررلة مررن التغييرررا  الهادفررة فرري  إزرردا تسررتهدف 

يعتبرر إل التغيرر اال تمراعي إزردا  إلر  تهردف أي منره أفقرلإلورع  إلر  تياتيإل ا تماعيإل ا تصادي

بلري بالنسربة للنةرا  إل التغير اال تماعي من النازية السوتيولو ية تلك التحوال  التي لهرا معنر    ئري

لك إليعتبررر برر  .(11، ص 1188 :دبلررة عبررد العررالي). اال تمرراعي فرري أ  ائرره المكونررة لرره إلطريقررة الفعررل

، ا  : يوترر  تررعدإلن). (تخلفررا)تررلبيا  أإل( تقرردما)يكررون ايجابيررا  إال انرره  ررد ،بينونررة طبيعيررةإل ورررإلر 

ن عملية التغيير ليست دائما نا حة فالتغير اال تماعي  د يحد  نتيجة لعمليرة التغييرر برالرغم أل ،.(4ص

 . تتد ل في ذلك أ ر له عوامل  أن من

 إتازتهراالتري يمكرن  أإلالمتازرة  إلاإلمكانرا  تو يه المواردإل أنها تحد  نتيجة زسن اتتامار 

لريس لفئرة معينررة منره مرع إعطرراح إل تو ره لكررل أفرراد المجتمرع المسررتهدف أنلتحقير  أذردافها الترري يجر  

 .(11، ص 1181 :ماذر أبو المعاطي). إللوية للفئا  المهمة أإل الفقير أ

 اال تصرررراديةإل ذررري عمليرررة ذادفرررة لتجررراإل  إلوررررعية التخلررر  بذبعررراده المختلفرررة السياترررية 

رفرراه إل مررن وررمانا  ا تماعيررةمررن  رر ح مررا يترروفر لرره  اإلنسررانتحقيرر  تررعاد   إلرر إل اال تماعيررةإل

 .(112، ص 1112 :الطاذر تعود).مادي

  :مستوى التنمية - ب

تحقيقهرا  أمكرنعمليرة التنميرة التري إل التنميرة إمكانيرا يتحدد مستو  التنمية في ووح الع  ة برين 

فالتنميرة باعتبارذرا  .(851، ص 1181 :الجروذريمحمرد محمرود ). بالفعل في مجتمع بعينره فري إل رت معرين

الدإللرة لترتمكن  إعردادذامرا بتها من  بل ذيئرا  مختصرة تسرهر علر  إل عملية مقصود  يستو    ياتها

  صرريرإلرتها فرري المسررتو  مرردإل القريبررة األذررداف أإلمررن معرفررة مررد  تحقيرر  المنتةررر مررن التنميررة 

 . المطلوا

ظرواذر إل إل رائع إلر  عمليرة التنميرة تشريرإل التنميرة إلإمكانيرا  المفاذيم الا   مسرتو  التنميرة إن

 إليهافإمكانيا  التنمية بصفة عامة ذي مستو  المعرفة التي توصل  ،مي  بالمرإلنة بما تتمي  بالنسبيةتت
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القردرا  إل في فتر   منيرة معينرة بخصروص الوترائل األرفمكان عل  تطح  أيمجتمع في  أي أفراد

إليمكرن  ،اال تماعيرةإل اال تصاديةإل تقدمه من النوازي التكنولو يةإل ذلك المجتمعالمتصلة بتحقي  تنمية 

التنمية في مجتمع معين مع عملية التنمية الدائر  فع  في ذلرك المجتمرع  إمكانيا القوح انه بلما تقاربت 

ذنرا  بمرا انره  .(855، ص 1181: محمرد محمرود الجروذري.)بلما دح ذلك عل  ارتفاع مستو  التنميرة فيره 

زيرث  "محمرد الجروذري" أيقااالتتعداد للتنمية إلذو ما يراه إل التنمية إمكانيا إلطيد  بين  أيقاع  ة 

 أنهرا إاللم نقل تعاني تخمة فيهرا  إنذنا  العديد من البلدان النامية المكتفية من الموارد التنموية  أنير  

إللكنه يقرل ، اال تصادي األتاتيمن  صور في البناح  أإلتعاني من نقص في الموارد البشرية المدربة 

التنميرة القائمرة بالفعرل لرم تت  ر   إمكانيرا  أنمعن  ذ ا ، بالرغم من الارإل  الهائلة متخلفا بكل المقاييس

إلتكرون النتيجرة اترتمرار ، ذر ا المجتمرع لخلر  زربرة تنميرة فعالرة أبنراحمع اتتعداد يناظرذا فري نفرو  

 :محمرد محمرود الجروذري). يكون ب لك تخدير إلراد  التنميرةإل ديد من مجاال  الحيا لةاذر  التخل  في ع

 .(852، ص1181

 أد الم قررا  العامرة مرا  ذلك بعد مراعا إل مستو  التنمية ذو األتا  في تقسيم المجتمعا  إن

 .طبقا  بطبقا  المجتمع الوازد إل  إمكانية تقسيم المجتمعا  إل 

  :للمجتمعات من خالل التنميةالتقسيم االجتماعي  (2

 إلررر  تقسررريم المجتمرررع المعاصرررر إلررر  اال تمررراعيينإل يررر ذ  الكايرررر مرررن المفكررررين اال تصررراديين

 فمنهم من  سم العالم ثنائيرا مجتمعرا  أزرر    ردر ذائرل مرن التقرد  التكنولرو ي، مجموعا  من الدإلح

إلمجتمعا  أ رر  ، مجتمعا  متقدمةتعتبر إل التقد  إلذي مجتمعا  غنية باألتا إل التفوق الحقاريإل

 إلتسرررم ، تياترررية متذ مرررة إلمتخلفرررة علررر  برررل المسرررتويا إل ا تصررراديةإل تعررريو أإلوررراعا ا تماعيرررة

زلرروح موورروعية أل ماتهررا  إيجررادتحرراإلح إل الترري تتجرره نحررو بنرراح ا تصررادياتها أيبالمجتمعررا  الناميررة 

 . المتعدد 

رت  معينة زسر  تسلسرل تردر ي يذ ر  بالحسربان األإلوراع  إل  إلمنهم من  سم ذ ه المجتمعا 

 : ث   مستويا  إلذي إل  زيث  سم العالم، اال تصادية

  :األولالعالم  - أ

التي زققت مستو  عاح مرن التقرد  فري  ميرع إل المقصود به الدإلح الصناعية الرأتمالية الكبر إل

 .األرويةكر  ذو الج ح الشمالي من الإل أمريكا الشماليةإل أإلرإلباإلتقع ذ ه البلدان في  ار  ، المجاال 
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  :العالم الثاني - ب

دإلح أإلرإلبا الشر ية زيث تمتلرك  ردرا ال برذ  " االتحاد السوفيتي"يقم الدإلح االقترابية تابقا إل

لر  بالترالي الحصروح ع، إللهرا بتحقير  مسرتو  مهرم مرن التقرد  اال تصرادية التري تسرمح اإلمكانا به من 

تقع غالبرا فري الجر ح الجنروبي إل أما البلدان البا ية فهي دإلح العالم الاالث  ح معتبر من الد ل العالمي، 

ذر ه التسرمية  أن إلر  نشرير ذنرا أنإليمكرن ، مرن تركان العرالم( 25) زيرث تقرم زروالي األروريةللكر  

بررين القطرر  ( رد الحرررا البررا)العررالمي  اإليررديولو يبقيررت محصررور  أثنرراح فتررر  الصررراع  األ يررر 

لم يصربح لهرا إل رود فري الفترر  إل القط  الرأتمالي االتتعماري بعد الحرا العالمية الاانيةإل االقترابي

إلعلر  ، الر ...معةم الردإلح نجردذا تتعامرل مرع ا تصراد السروق  أنن بر منها  األتبااالحالية لجملة من 

ذر ا المصرطلح تذبرد اترتخدامه مرن طررف  أنإال ، الرغم من عد  د رة ذر ه التسرمية مرن النازيرة العلميرة

 "يتوات، نهرإلا،  ماح عبد الناصر"من طرف  "باندإلنغ"امي أنفسهم  اصة في م تمر تياتيي العالم الن

منهرا دإلح عرد  إل  اصرة بعرد زردإل  التكرت   العالميرة، مما  عل ذ ه التسمية تذ   مكانة عالمية ذامرة

ذرو مصرطلح    البلردان السرائر  فري طرير  النمرومفهرو اترتخدا  أنبما ير  بعرض المفكررين ، االنحيا 

توظير   أن إذ. الر ...العرالم الاالرث ، الفقيرر ، زديث مقارنة بالتسميا  المستخدمة مال البلردان المتخلفرة

فالمجتمعرا  الناميرة ذري ، الردإلح الناميرةإل يلط  الع  ا  برين الردإلح المتقدمرة أننه ذذ ه التسمية من ق

ثقافيررة متخلفررة إل تياترريةإل ا تماعيررةإل الترري تتصرر  بذإلورراع ا تصرراديةإل االتررتق حالمجتمعررا  الحدياررة 

الممير ا  فهري مجتمعرا  لهرا مصرادر  رو  إلتعمرل إل بحيث تشتر   لها في بونها لها نفس الخصائص

، 1182: ترعيد فكررإلن). تقردماإل زداثرةإل تطرورا أبار أإلواعالمتذ مة باتجاه  أإلواعهاعل  الخرإلج من 

 .(881-881ص 

  :مؤشرات قياس التنمية (3

تتم عملية التنمية باالعتمراد  ال   ة إلإل صحيةإل يتمتع النا  بحيا  طويلة أنذدف التنمية ذو  إن

عل  م قر إلازد باال تصرادي مرا  لر لك تعردد  م قررا  التنميرة إلتعتبرر الم قررا  برذدإلا  لقيرا  

ييم ما تم انجا ه إلما تقإل أذدافها المرتومة الغاية من  ياتها ذو تقييم النشاطا  المب إللة لتحقي إل التنمية

فران تبينرت صرحة المسرار إلتر مة ، إلاورعوذا إليرهإلتحقير  مرا يصربو  األذردافتلرك  إلر  بقي للوصوح

ال  مررة فرري  األمررورن التعررديل يصرربح ورررإلريا لووررع إإال فررإل عملنررا إلإلاصررلنا  هودنررا أبملنررااالتجرراه 

 األزواحم قرا  التنمية ليست ثابتة بذي زاح من  أنإلمما يجدر بنا  وله ذو ، نصابها لتصوي  االتجاه

 إبرررا يمكررن ، إلبررالمفهو  الرر ي تنطرروي عليررهإل إلأذرردافها إلذرري مرتبطررة ارتباطررا إلثيقررا بغايررا  التنميررة

  :م قراتها بما يلي
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  :المؤشر االقتصادي - أ

 األمرمتوظير   أن األمررلكن زقيقة إل التخل إل عل  التقد  األتاتيذ ا الم قر اعتبر الم قر  إن

إلان الع  رة برين نصري  الفررد مرن النراتم القرومي ، إلليس الارإلا  نفسرها، األتاتيلارإلاتها ذو الشيح 

 م قرا  نوعيرة الحيرا  تتحردد بدر رة ذامرة علر  توظير  الرد ل ال ائرد فري محاربرة الجهرلإل اإل مالي

ان الارراح لريس إل تتحردد بالرفراه اال تصرادي لوزرده أنفاال تيارا  البشررية اببرر مرن ، الفقرإل المرفإل

المشرراربة ، اإلنسررانالديمقراطيررة ،ازترررا  زقرروق )فاال تيررارا  البشرررية إلاتررعة ، الغايررة فرري زررد ذاتهررا

ذلك البتة فاألمر بله  إل  لكنها  د ال تصلإل  د توتع  يارا  النا إل فالارإل  القومية مهمة  دا (.ال ...

. في ذ ا المجاح يتو   عل  تقاتم ثمار النمو اال تصادي إلعلر  مرد  دعرم الخردما  العامرة للمرواطنين

ا الم قر يعتمد عل  نقاط ذ  أن األمرإللكن ير  المهتمون به ا  .(99، ص 1111: األتعدمحمد مصطف  )

 القررو  العاملررة إلنسرربتها فرري ال راعررة، مسررتو  د ررل الفرررد) ذرري" ليالعسرر إبررراذيم"بمررا يراذررا  ثرر   إل

إليقصررد بررا ت ح الترروا ن ذررو ا ررت ح ( .ثررم ا ررت ح الترروا ن فرري ترردف  المرروارد ،الخرردما إل الصررناعةإل

تعطري ع مرا  فار رة إل التوا ن اال تصادي فهنا  عد  عوامل تسراذم فري ا رت ح التروا ن اال تصرادي

إلبر لك المعردح ، تصرديرإل مرا يتعلر  بره مرن اترتيرادإل ئيالغ ا األمنالمتخلفة منها إل بين البلدان المتقدمة

 إبرراذيم). التخلر  علر  بلرد مراإل السنوي للتقخم فهو من السما  اال تصادية التري تقرفي صربغة التقرد 

 .(42، ص 8992 :العسيل

 :المؤشر االجتماعي - ب

 العوامررلبررين مختلرر  الترروا ن  إزرردا  إلرر  يهرردف األبعررادنشرراط متعرردد  أنهررامررن مفرراذيم التنميررة 

فتناترر  ، اال تماعيررةإل الاقافيررةإل الماديرة اإلنسررانتروفير متطلبررا   األتاترريإلان محورذررا ، االتجاذرا إل

ت ايررد نسرربة ترركان إل األعمررارانخفرراف معرردح إل إلاألميررة ارتفرراع معرردح الوفيررا إل الطرر إل عرردد السرركان

 إلر  الصرحي بالنسربةالصرف إل المياه المذمونةإل ارتفاع نسبة زصولهم عل  الخدما  الصحيةإل الحقر

زد ببير نوعيرة المروارد البشررية  إل  ا تماعية ذامة للتنمية بلها تعكسالتعليم م قرا  إل تكان الري 

 إبرراذيم).إلإيجابرا بالتالي التذثير عل  النشاط اال تصادي تلباإل المستو  العا  إلنتا ية المجتمع، إلالمتازة

 .(54، ص 8992: العسيل

الفاعلون في  األفرادإلازد فإذا بانت األدا  إلذي  آنيعتبر العامل اال تماعي ذنا مورد إلأدا  في إل

 ادر عل  الفاعلية في المجتمع تصبح عملية التنمية عملية إل مورد بشري متمكن إنتاجالمجتمع بإمكانهم 

مين ذترم ترإل الفراعلينإلبلما تم التحكم في ذ ا المورد مرن  ر ح ، نا حة تمكن من التقد  إلالعكس صحيح

تطويره بلما تمكنت الدإللرة مرن تحقير  مكانرة ا تماعيرة برين الردإلح بإزرد  م قررا  التنميرة إل متطلباته
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يحق  التنمية برل بتفاعرل الم قررا   أنإلذو الم قر اال تماعي لكن ال يمكن للم قر اال تماعي إلزده 

 . األ ر المجاال  تنمية إل عنصر ألنه ذو ال ي به يتم تطوير أذملكنه إل إلتكاملها

  :واإلدارية المؤشرات السياسية - ت

تو يره عمليرا  التنميرة فري بلردان إل  يراد  إمكانرا تعتبر العوامل السياتية من أذم الم قرا  في 

غيرر المباقرر إلمرن إل اني مرن ذيمنرة االترتعمار المباقررفالردإلح المتخلفرة بصرفة عامرة تعر، العالم الاالرث

 الشرع  إلأفرراد إلمن وع  المشاربة بين الطبقة الحابمة، االتتقرار السياتيإل زداثة العهد باالتتق ح

 واعرد  إرتراح هودذرا فري إل ال منري الترتق لها السياتري األفر إلنةرا لقصر ، من اتساع الهو  بينهماإل

تعراني مرن فجرو   إلاإلداريرة فان م تسراتها السياترية، اال تماعيإل تحقي  التقد  اال تصاديإل االتتقرار

زسرن  إبرراذيم). مما يجعرل مسرتو  بفاحتهرا ورعي  إلا رل مرن المطلروا بكايرر، ذيابلهاإل توياتهابين مح

بل ذ ه العوامل نلحةها ما  في المجتمع الج ائرري فبرالرغم مرن مررإلر أبارر  .(42، ص 1111: العسيل

بالمسرتو   إلإدارية لم تتمكن بعد من تحقي  تنمية تياتية أنهامن  مسين تنة عل  اتتق ح الج ائر إال 

المعنويرة ال تر اح ت زر  إل ثرار االترتعمار الماديرةمجارا  الدإلح المتقدمرة ف  إل  لهاالمطلوا ال ي ي ذ

إليشككون في  األ نبيالمجتمع الج ائري منها انه ال اح أفراد المجتمع الج ائري يتخوفون من التد ل 

فري  األصريلةبصرفة تقراذي اللغرة  األ نبيرةالمجتمرع يترداإللون اللغرة  أفرراد أن إلر  إورافة ردر  دإللرتهم 

 .  بل المجتمع الدإللي يستصع  أفرادذامما يجعل تصني  الدإللة من  بل  اإلداريةالمستويا  

من ف، لإلدار  دإلر تلعبه في بل مجتمع من المجتمعا  مهما بانت در ة نموه اال تصادي أنبما 

 . اإلداريةعد  الخبر  إل مر عه عد  الكفاح  إنمافشل المشرإلعا   أتباا

ثر أزدياا له  اإلداريتذثير انتشار الفكر  أن": عن ذ ا الموووع زيث  اح" دربر بيتر" لقد بت 

التنميررة  أن المتقدمررة، األ طررارثررر ذرر ا الفكررر علرر  الناميررة ربمررا يكررون اببررر زترر  مررن أ األ طررارعلرر  

النةررر  اال تصررادية  أنمررن الواوررح  أصرربحلقررد ، اإلدار اال تماعيررة تعنرري  بررل بررل قرريح إل اال تصررادية

إلفري ، الماح تعتبرر غيرر م ئمرة رأ اتتامار إل التنمية ذي عبار  عن دالة فقط ل د ار أن إل  التقليدية

إلعلر  العكرس مرن التنميرة اال تصرادية، إل اإلدار المراح ال تنرتم  رأ اترتامار إل ن االد رارإف األمرإلا ع 

 مراح ) "االتتامار إل اال تماعية إلمعها االد ارإل التنمية اال تصادية إل  ذي التي ت دي اإلدار ذلك فان 

 .(88، ، ص1115 :الدين لعويسا 

دإللرة فإنهرا  أيبلغت نسبة عالية من التطبي  في إل تكاملت إذاغيرذا مجتمعة إل ذ ه الم قرا  إن

 . مكانة ذامة بين الدإلح إزرا تمكنها ب  منا ع من 
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  :اإلسالميمشكالت التنمية في العالم  (4

مجموعرة مرن المشرك   فري المجراح  اإلتر ميتعاني المجتمعا  التي تن إلي تحت غطاح الدين 

عمليا  ت دي إل بالرغم من انه ال يمكن تبرير طرق، التنموي منها ما ذو مبرر إلمنها ما ذو غير مبرر

فرراألفراد ، المجتمررع إلفرر   ررانون دتررتوري أفرررادالمجتمررع باعتبررار الدإللررة تحمرري  أفرررادتمررس بذزررد  أإل

العقائدية فلم إل إلملكياتهم تحت زماية الدإللة إلليس الحديث ذنا عن الملكيا  المادية فقط بل زت  الفكرية

، تذتريس دإللرةإل زماية الردينإل صدفة بل ذو عمل مقصود لتجميع القو  محضقمل قتا  اليهود ليس 

تخليها عن بعض المباد  إل التدذورإل اني م  عهد االنحطاطفهي تع اإلت ميةفي الحديث عن الدإلح  أما

مررأ   أمرا الفكريرة إل الهامة إلذو ما  عل منها طعما لغيرذا من الدإلح تقتا  منها إلمن  يراتها المادية

  :بما يلي اإلت ميةمشك   التنمية في الدإلح  إيجا إليمكن ، أفرادذا أعين

  :االستبداد السياسي - أ

 إلر  المر ديإل اترتدامتهإل المسراعد علر  بقائرهإل االتتبداد السياتي ذو العنروان البرار  للتخلر  نإ

انعدا  المشاربة الشعبية الصرحيحة فري تقريرر مصرير  إل إل الفكريةإل افتقار المجتمعا  للحرية السياتية

 إبرراذيم). طرورهتإل نهقرة المجتمرع إلر  أد برل المحراإلال  السرلمية الراميرةالمساذمة عمليا في إلإل الب د

 .(181ص  ،1112 :زسن العسيل

تردذور الع  رة برين  إلر  أد الر ي إل االتتبداد السياتي ذو رم  الاورا  العربيرة الحاليرة أنبما 

لغرة مرنررة  رادر  علرر  إل األ طرراحذر ه الرردإلح تمتلرك دتررتور إلهري  ررالي مرن  أنالمجتمرع رغررم إل الحكرا 

براح   أنهرافرغم محراإلال  التنميرة علر  مسرتو  ذر ه الردإلح إال ، األفرادعدد ببير من  إلإرواح إغراح

  ليلة أيا التنموية التي بنيت عل  مد  بعيد   ح  األتسذد   إل  أد ذلك التتبداد السلطة ما إل بالفشل

 فالتنميررة تتطلرر  مشرراربة قررعبية ،لررم نقررل دإللتررين فرري دإللررة إنمعاديررة فرري البلررد الوازررد  أنةمررةظهررور إل

 . المجتمع أفرادأبسط  إل  ي ا تماعي بداية من السلطة إلصوالعالية إلتعاإلن إلإلعديمقراطية إل

  :التبعية للخارج - ب

غيرر إل اإلتر ميةغير العربيرة إل دإلح العالم الاالث العربيةالتبعية مشكلة تعاني منها العديد من  إن

 تشركك فري  ردراتها أنهراذلرك ، العربيرةإل اإلتر ميةقد إلطئا في نتائجهرا علر  الردإلح أإللكنها ، اإلت مية

 يمها بحاا عن ما ذو ال صلة له بها فعروف الرربض إلراح التكنولو يرا التري توابر  إل  درا  عقيدتهاإل

فهري علر   متمير إل أإلترعإلتذ   التبعيرة معنر  ، نجدذا تلهث إلراح تهديم  يمها إلمبادئها إلاألعراف القيم

ممرا يحرر   أ رر الردإلح لدإللرة  إزرد ا تصادي تخقع بمو بره إل نةا  تياتي"، (رايك فرإل )زد  وح 
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زسرن  إبرراذيم) ".فري المجتمرع الردإلليإل إ ليمهراالدإللة التابعة من ممارتة بافة مةاذر تيادتها فري دا رل 

 .(181ص  ،1112 :العسيل

 أإلليرةمصرادر إل أترواقالتبعية تتبلور في بعض مةاذرذا من   ح بحث الدإلح المتقدمة عرن  إن

 إلر  دإلح العرالم التري لرم تصرلإل  يمها في مستعمراتها األزيانفي بعض إل لتحاإلح ب لك ترإليم منتجاتها

، فري  ميرع المجراال  إليهاذ ه الدإلح لتجعل ذ ه الدإلح في زا ة دائمة  إليهمستو  التقد  ال ي إلصلت 

التبعية ليست مجرد فعل فحس  بل لها  انبها الدا لي المتعل  بفقدان  أن" زسن العسيل إبراذيم"إلير  

تجعرل المتبروع إل القرع إل الحقرارية بحيرث ترد ل مرزلرة الجمرودإل زيويتها التاريخيةإل فاعليتها األمة

برالرغم "نره أ" مصطف  الحاج علري"اتتشهادا  وح يقي  إلالتابع في مو ع القابلية، إل في مو ع الفاعلية

يةهر زت  اآلن فلم ، بعد الحرا العالمية الاانية إلإفريقيا تياتياح مو ا  االتتق ح لمعةم دإلح آمن ا 

العمليرة االترتعمارية  رد  أنبالتالي لرم يةهرر إل نا  إل أن أي من البلدان  د ناح اتتق ح عل  نحو زقيقي

لكنرره بقرري متفشرريا فرري مختلرر  إل االتررتعمار السياترري المباقررر  اح ظاذريررا أنانتهررت بررل  ررل مررا زررد  

 .(181ص  ،1112 :زسن العسيل إبراذيم) ".إلاألصعد  المجاال 

الكتابرا  توالرت عرن التبعيرة  أنمرن التبعيرة زيرث يرر   آ ررنروع  إلر  "محمود الر إلادي"إليشير 

ذر ه الكتابرا   طرر التبعيرة الاقافيرة علر  المجتمعرا  الناميرة  أذملرتعن  طرذا في زين إل اال تصادية

ببرر مرن اال تصرادية ألنهرا تصري  المجتمرع فري ذويتره المتمالرة فري أ طر التبعيرة الاقافيرة  أنفهو ير  

فالتبعيرة ، األ رر  األ نرا رمو ه البشرية زيث تقر بذع  ما يملكه الجرنس البشرري إلمرا يمير ه عرن 

 انبيرة برل ذري تبعيرة تهرا م  أإلذري تبعيرة ال تمرس  وانر  ذامشرية  آ ررمجتمع  إل  الاقافية لمجتمع ما

نيل الدإلح ل تتق ح اللغروي  أنفهو ير  ، صل  بينونة المجتمع المتمالة في المنةومة الاقافيةإل  وذر

 االزررت ح العسرركريإل بكايررر مررن بسرربها االتررتق ح مررن الهيمنررة السياتررية أصررع الاقررافي الحرر  ذررو 

 .(45، ص1181 :محمود ال إلادي). االتتغ ح اال تصادي من المستعمرإل

ا تصررادية فهري ازررد مشررك   التنميرة فرري الرردإلح  أإلالتبعيررة تررواح بانرت ثقافيررة  أنمرن ذنررا نلحر  

 الغير مفيد  لتطوير دإللة ذا  ترياد  برل ذري لتطروير أم   أإلتكون ثقافة الغير  أنالنامية ألنه يستحيل 

 . ياد   يمة مجتمعاتها فحس إل

  :الديون الخارجيةو القروض - ت

فري ترهامها الردإلح  أإل عتهراالرديون الخار يرة التري إل المتخلفرة مرن القررإلفإل تعاني الدإلح النامية

بالرغم مرن محاإللرة ، إلالمرا بة الدائمة إلعر لة عجلة التنمية عندذاإل المتقدمة بغية  علها تحت السيطر 

ال ت اح لحد الساعة تعاني إلي   االتتعمار إلمرا  اد الطرين بلرة  أنهاالج ائر ما  تسديد ذ ه الديون إال 

الج ائررر لررم تجررد مجرراح للرازررة فخرررإلج  أن لرر إ إوررافةظهررور العولمررة بطرررف غيررر مرغرروا فيرره 
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، تحرديا  للدإللرة الج ائريرةإل عقبرا إل بلها مشرابل أ ر ظهور العولمة من  هة إل االتتعمار من  هة

الديون الخار ية بانت بسب  النمرو غيرر المتكرافي برين إل القرإلف أنفير  " زسن العسيل إبراذيم"أما 

 إليررهالتطررور الرر ي إلصررلت  أن أي .(128ص  ،1112 :زسررن العسرريل إبررراذيم). المتخلفررةإل الرردإلح المتقدمررة

الر ي  اد  األمررالقررإلف لتلحر  بالربر  إلذرو  إلر  ة  عل من الردإلح المتخلفرة فري زا رةالدإلح المتقدم

 .تبعيةإل التطور  اد  تخلفاإل التقد الطين بلة فبدح 

  :نقل التكنولوجياو بناء - ث

لدر ة انه برا  يرر  فيهرا ، التكنولو ية القائمة في العالم الغربيلقد انبهر العالم المتخل  بالاور  

المعج    إياذابدإلن إلعي معتبرا  أإلبان نوعها فنراه يجري إلراحذا بوعي  أياالقدر  عل  زل مشك ته 

نقررل إل فررتم اتررتيراد .(128ص  ،1112 :زسررن العسرريل إبررراذيم)،اللغرر  السررحري الرر ي ينقرر ه مررن التخلرر  أإل

عامرل معهرا التإل التكنولو يرة المسرتورد  األ هر  تكنولو يا  رفيعة ما أفر  مشابل  ديد  منها صيانة 

صرعوبة ا تنراح مرا اتلر   إلر  إورافة، يستوردإلن يد عاملة معها( الدإلح النامية)ما  عل من مستورديها 

 .صناعته محليا أإلمنها 

  :نسق التعليم - ج

ن إلتطرويره إلبلروا األذرداف إلعداد  يل يذ   المشرعل مرن السرابقي األتاتيةيعتبر التعليم الوتيلة 

عنصرر مسرتهدف مرن  برل المعرادين ل إلطران  أذرمل لك بران  األمجادالعلماح إل األ داد واعدذا  التي ب نا

 . للمستعمرفكان لهد  التعليم دإلر في إلالح العديد من الدإلح المستعمر  

المجتمعا   اصة فيما يتعل  بالمحافةة علر   أنماطنمط من  أيزيوية في إل فالتعليم مسالة د يقة

 عمليرة التغيرر اال تمراعي –في ظل ظرإلف  اصة–بما يع   التعليم بنيته اال تماعية، إل أعقائهزيا  

يتماررل الجانرر  إلفرري المجتمررع،  إلاإلنتررا ي، بررنمط النشرراط اال تصررادي، إليرررتبط بشرركل مباقررر، الاقررافيإل

بصرلته الوثيقرة بحيرا  تلرك ،  بل د روح االترتعمار، عليم في بلدان العالم الاالثفي نمطية الت أذمية األبار

إليمكرن اعتبرار فيمرا بعرد،  إد الرهبر  ر مرع نمرط التعلريم الر ي ترم  أإلإلذو ما يتنا ض بشكل ، المجتمعا 

  :البلدان بماابة الخصائص الرئيسيةالخصائص التالية للتعليم في تلك 

 . المعنويإل اال تماعية بمعناذا الماديع  ته الوثيقة بالحيا   -

 . طبيعته اال تماعية -

 . النوحالمرازل المت زقة لتطور إل تطوره بما يت ح إل تعدد  وانبه -
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الاقافيرة إل االتتعمار بران منسرجما مرع إلا رع الحيرا  اال تماعيرة ن التعليم  بل فتر إعل  العمو  فإل

، األإللر إلمن   ح إلترائل غيرر رترمية بالدر رة ، تائد السكانية التي بانت إل إلفقا للتربيبة اال تماعية

ا نسرميه بالنسر  القيمري إلذر ا مرثقافية مت ئمة مع مجتمعاتهرا، إل قخصيا  ا تماعية إفرا مما نتم عنه 

تميرر  بارتباطرره المباقررر  األإلرإلبرريإلزترر  التعلرريم المررنةم الرر ي برران تررائدا إلتررابقا ل تررتعمار للتعلرريم، 

صراز  ذر ا  إ طراعينمرط  إلر  ترياآإل إفريقيرافي باير مرن بلردان  اإلنتاجإلعندما تحوح نمط ، بالمجتمع

غيرر الرترمي  إلر  نسربة التعلريم الرترمي أنزيرث ، التحوح نمط تعليمي  ديد تمي  بالتخصص الرتمي

ل بما  ل  نةا  تقسيم العمل  دمة القطاع الرأتمالي الخاص، بدأ  ت داد مع التقد  التكنولو ي من ا 

إلقرجع نةرا  بنيرة الدإللرة علر  اترتخدا  ، فئا  عملرت علر  نقرل تقنيرا  الصرناعة فري مختلر  مجاالتهرا

ال ننكرر ترذثير التعلريم  برل عهرد  أننراإلعلر  الررغم مرن العائلة الحابمة،  أإلالتاري  بمد ل لتمجيد الطبقة 

إلعلر  طروح ، ريقيراإفإلقرماح ، االتتعمار في باير مرن الحقرارا  التري امترد  علر  امترداد نهرر النيرل

مارل تلرك الحقرارا  التري طمسرت بفعرل  أنتريا إال إلظهور إلوع مماثل في بلردان آ، اإلفريقيالسازل 

مجموعررة  ديررد  مررن  إد رراحبررل عمررل علرر  ، الرر ي لررم يعمررل علرر  نشررر التعلرريم األإلرإلبررياالتررتعمار 

إلبان الهردف مرن ذلرك ذرو تردري  لت محل التعليم ال ي بان  ائما، الم تسا  التعليمية الرتمية التي ز

االتررتعمارية فرري المسررتويا  الرردنيا  اإلدار مررن ا ررل مسرراعد   إلاآلترريويين اإلفررريقيينمجموعررا  مررن 

إللرم ، األإلرإلبيرونإلبهدف توفير الم با  الوظيفية المساعد  للشربا  الرأتمالية الخاصة التي يمتلكها 

نةامررا يمكررن توظيفرره لتنشرريط  أإلالجغرافيررة إل عيررةيكررن نةامررا تعليميررا ينبررع مررن متطلبررا  البيئررة اال تما

 تعليميررا يعطري للشرباا الاقررة إللررم يكرن نةامرا، البشررية المتروفر إل لإلمكانيرا  الماديررة األمارلاالترتخدا  

الترا ع فري موا هرة برل مرا بران إل غر  الشعور باإلذعان إل  بل بان نةاما يسع ، االعتداد بالنفسإل

إلتنميرة ، االترتغ ح، إلاإل قراعمرن ا رل إلبانت الاقافة المدرتية عبار  عرن تعلريم ، إلرأتماليا أإلرإلبيا

إلتراذم ، تعليميا يصرع  الرتخلص منرهإل يومنا ذ ا ترابما ثقافيا إل  زت  صار  ذ ه الووعية، التخل 

 زقر   منيرة إلر  إليهراطر ثقافية  د نحتاج أبنائها إلف  إل مساذمة مباقر  في تحديد التربيبة اال تماعية

، البردائل إيجرادإلتمكنرا مرن ، القروميإل تروفر لردينا ذر ا الشرعور الروطني إذاطويلة لتحطيمها في زالرة مرا 

الخاصرة بنرا مرن ا رل الرتخلص مرن النسر  القيمري للتعلريم الر ي ال  أطرنافي تكوين ، اعتمادا عل  ال ا 

عرد  القردر  علر  تبديلره، إل إلبفعرل رغبتنرا فري تقبلره، التبعيرةإل ي اح تائدا في مجتمعاتنا بفعل االترتعمار

 إلمع بل السلبيا  التي تاد  إلال تر اح تسرود النسر  التعليمري فري بلردان العرالم الاالرث بفعرل االترتعمار

إلمنهجرا بالنسر  القيمري للتعلريم الر ي  أترلوباتجردنا ما لنرا نتمسرك ، الروطن العربريإل إفريقيا اصة في إل

لرم نذ ر ذا بعرد فري ، تكنولو يراإل ا تصراديا، عرالمإلزتر  التغييررا  التري طررأ  فري ال،   ره االترتعمار

بجر ح مرن العرالم  فمت  يخررج الروطن العربري، بم قر إلعاد  صياغة النس  القيمي للتعليم أإلاالعتبار 

إلمت  يذ   التعليم في الوطن العربي نسقه  .؟األإلرإلبيالاالث من النس  التعليمي ال ي  دره االتتعمار 
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إليرتخلص مرن الشروائ  الغريبرة ، الوازرد  إلاألرف التراري  الوازردإل الوازرد الاقافرة إل من اللغة الوازرد 

 إليرتبط بققايا التنميرة اال تماعيرةإليجسد نسقه العربي الموزد، ، إلموووعا إلأتلوبا منهجا، العالقة به

، ص 8999: صربحي محمرد  نروص) .؟ا عن ذلرك الطرابع الغربري المسرتورداال تصادية لتذ   طابعا متمي إل

19 – 94). 

ال يحراإلح  اذردا الققراح  اإلتر ميالمجتمرع  أنبالرغم من ذ ه المشك   إال انه ال يمكن القروح 

أنره ذنرا  زرل لعقرد  االترتعمار إليعرد بمرزلرة  ديرد  برد  ط ئعهرا فري  "مالرك برن نبري"إلير  ، عليها

إلفقرا لنةريتره التري  اإلتر ميفي اتتيقاظ العرالم إل الماديةإل زقار  االتتعمار، انهيار الحقار  الغربية

العمر  فري زربررا  إل األصرالةنرروازي  إلر  ليشرير( انتقالهراإل دإلرا  المدينررة)بسرطها فري أإلح بتابره فري 

التنميرة فري  أن أي.( 81، ص 1111: تر مة عبد الصبور قاذين، مالك بن نبي). الاورا  الحقيقيةإل اإلص ح

ال تتو   رغم مرا تتعررف لره مرن معارورة الردإلح المتقدمرة لهر ا التقرد  لتجعرل مرن  اإلت ميالمجتمع 

 . تابعا لها (عربيال) اإلت ميالعالم 

مجموعررة مررن  إلرر  لررم نج ئهررا إننحكررم عليهررا  أنالتنميررة بصررفة عامررة ال يمكررن  أنيمكررن القرروح 

فالتنميرة  إلاإلداريرة السياتريةإل اال تصادية األ ر معرفة مد  إلمستو  التنمية في المجاال  إل األ  اح

 الرتباطره بالسياترة العامرة للدإللرة اإلداريإلاذم مجاح ذو المجراح ، اال تماعية ذي تكامل لعد  مجاال 

الو وف علر  إل اإلداريةارتباطه بصفة مباقر  بذفراد المجتمع بكل ل لك اتتو   الحديث عن التنمية إل

 .مستو  عاح إل  اح  ادر عل  تر ية المجتمعا المجبان ذ  إذازالتها في الج ائر إلمعرفة ما 

 اإلداريةالتنمية : ثانيا

 إزرردا لقررد برران لمو ررة التحررديث الترري عرفهررا المجتمررع الج ائررري بعررد االتررتق ح اثررر ببيررر فرري 

إليتجل  ذلك لنا بوووح عند مقارنة النةا  اال تماعي التقليدي ال ي بان ترائدا ، تغييرا  بنيوية عميقة

تسرليط إل القو  الفاعلة في عمليرة التحرديث ن معرفةإإلعليه ف بالنةا  اال تماعي الحالي عشية االتتق ح

 ،األذميررةفرري غايررة  أمررر أزرردثتهاالاقافيررة الترري  األنمرراطالتغيرررا  فرري إل القرروح علرر  التحرروال  البنيويررة

 البنرر  اال تصررادية النةررا  االتررتعماري عمررل علرر  تفكيررك أنالعهررد االتررتعماري نجررد  إلرر  بررالر وعإل

تحروال  ببيرر  ( 8921-8954)اال تماعية للمجتمع الج ائرري فقرد قرهد  فترر  الارور  التحريريرة إل

" عبرد المالرك صرياد"إل "بيرار برديرو" إليها أقارإل د  ا  تفكيك إلاتعة للبن  اال تماعيةنتجت عنها عملي

 إلرر  تحررويلهمإل أراورريهما ررت ع السرركان الررريفيين مررن  أي(  (Le déracinementفرري بتابهمررا 

 انتهراج تياترة تهردفإل األذراليالر ابة عل  إل السيطر  إلإزكا  محتشدا   صد  طع التموين عن الاور 

 أنذلك ، محوا ثقافيا أنتمفقد بان التاقي  االتتعماري تمويها ثقافيا ، أبعادهتكريس التخل  بمختل   إل 

التمدينيررة الم عومررة لفرنسررا الجمهوريررة  طعررت الاقافررة الج ائريررة عررن بررل نسررغ إل الن عررة التحقرريرية
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يسرل  الر راح فقرط برل إل األرففاالترتعمار الفرنسري لرم يسررق ، زيوي إلأبقتها  رارج زربرة التراري 

إلبعد االتتق ح انرتهم ، لم يعمل عل  ر ي الحقار  بقدر ما عمل عل  تذ يرذاإل الوعيإل انتهك العقوح

 برران الهرردف مررن إلراحذررا ذررد  البنرر  اال تماعيررة، تنمويررة إتررتراتيجيةاترري فرري الج ائررر النةررا  السي

، عق نيرةإلرقراد   أبارر اإلترتراتيجيةبن  زدياة اعتبرذا القائمون عل  ذ ه  إلإ امة اال تصادية القديمةإل

لرم  أنهرا إال، فالسياتا  التنموية المنتهجة مرن طررف السرلطة بانرت تسرع  لتحقير  النجاعرة اال تصرادية

بالترقيد اال تصادي الغربي بمفهومره  أتاتاتكن ا تصادية  الصة بل تحمل في طياتها  يم ثقافية تتعل  

 .(11-14، ص 1182: تريكي زسان) .الواتع

ليسرت عمليرة  ائمرة بحرد ذاتهرا برل ذري عمليرة مرتبطرة ارتباطرا إلثيقرا بالتنميرة  اإلداريةالتنمية  إن

لعمليرة التنميرة بكرل الن التنميرة بمرا يقروح  األتاتريتعتبرر المحرور  أنهراالتنمية الشاملة إال إل اال تماعية

 إل  إلبلما بان ذ ا النةا  متطورا أد  اإلداريفعالية النةا  إل تحربها ديناميكية" إبراذيم يري  ليل "

 .(15، ص 8991 :إبراذيم يري  ليل ) .ذداف عملية التنمية بكفاح  عاليةتحقي  أ

 :أبعاد التنمية اإلدارية (1

إلاألذداف المر رو  منهرا، مرا يسراذم  للتنمية اإلدارية أبعاد تساذم في التقرا من معناذا إلأذميتها

 : إلإعداد إلتائلها إلتتمال أذم أبعاد التنمية اإلدارية فيما يلي في تطوير

 :تطوير العنصر البشري - أ

فكلما إل د عنصر بشري م ذل فري أن العنصر البشري الم ذل عنصر مهم في  ميع المجاال  

مجاح ما بلما  لت األ طاح إلالخسائر المادية إلالبشرية، ل لك فمرن أبعراد التنميرة البشررية إعرداد عنصرر 

 : بشري م ذل في  ميع المستويا  إلالمجاال  إلذلك من   ح

 تخطيط السياتة التعليمية إلربطها بالتنمية اإلدارية . 

  عمليررة التنميررة مررن  رر ح المسرراذمة فرري عمليررة  التخطرريط ترردعيم المشرراربة الشررعبية فرري

 .إلاإل راحا  إلإعداد القوانين للتنمية

 إعداد القيادا  إلالكفاحا  الم ئمة لكافة المجاال  اإلدارية . 

 توفير طرق م ئمة التتغ ح الموارد المادية إلالبشرية المتازة للمجاح اإلداري . 

 : تطوير النظم اإلدارية - ب

النةم اإلداريرة ذرو زجرر األترا  فري عمليرة التنميرة فر  يمكرن للعنصرر البشرري  إن الحديث عن

العمل في مجاح اإلدار  بعيدا عن النةم اإلدارية فكلما عمل بغيرذا اعتبر مختر ا للقانون ل لك يج  أن 

ي تكون ذ ه القوانين إلالنةم غير رإلتينية  ادر  عل  زل  ميع المشابل المتو عة إلمرنة في آن إلازد بر
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ال يتم تعطيرل العمرل فري المسرتويا  اإلداريرة بذنواعهرا، بمرا يجر  أن تكرون ذر ه اإل رراحا  إلالقروانين 

مفهومة إلفي متناإلح الجميع إلذو ما ال نلحةه في المجتمعرا  الناميرة فهري تسرتورد اإل رراحا  إلالرنةم 

لهر ه القرروانين أإل لترتم تر مهرا إلالعمررل بهرا إلذررو مرا ازرد  الخلررل ترواح علرر  مسرتور التر مرة أإل الفهررم 

تعقدذا باعتبارذرا د يلرة علر  ثقافرة مجتمرع مرا فالتنميرة اإلداريرة تعمرل علر  إ ازرة برل ذر ه العرا يرل، 

إلإلوع اإلدار  في متنراإلح المرواطن إلالمروظفين فري المجراح اإلداري مرن  ر ح التعرديل المسرتمر لهر ه 

 . النةم

التنميررة اإلداريررة فكاررر  اإل ررراحا  يمكرن القرروح أن ذرر ين العنصرررين ذمررا األتاترريين فرري عمليررة 

إلتعقدذا إوافة إل  عنصر بشري غير م ذل ال ينبي بمسرتقبل  اذرر ألي دإللرة ذر ا مرا  علنرا ن برد أن 

 . التنمية اإلدارية ذي أذم مجاال  عملية التنمية بكل

  :وسائل التنمية اإلدارية (2

ا تمراعي إلتياتري إلثقرافي إل  رو إلمنراا ا تصرادي إلر  مقردما  تر دي بهرا إلر  تحتاجالتنمية  إن

إلتتعرردد إلتررائل ، أذمهررا الوتررائل األتاترريةم ئررم إللتحقيرر  التنميررة يجرر  ا تمرراع مجموعررة مررن العوامررل 

التنمية بمد  بفاح  القائمين عل  عملية التنمية فكلما بانت عملية التخطيط للتنمية  يد  بلما تخر  لها 

  :جد ما يليائل المتعدد  للتنمية نالعديد من الوتائل إلمن الوت

  :الدولة - أ

 إلأصربح المجتمع ال ي انرتةم فذصربحت عنرده زكومرة"من المفهو  الفلسفي السياتي تعني الدإللة 

إليفترررف إل ررود  ،األ ررر يقابررل بهررا المجتمعررا  المنةمررة  أ   يررةالتعرراطي معرره بسررلطة  اإلمكررانفرري 

فهرري تشررمل  ميررع تقسرريماتها  أراورريها أمررا، الرر ...عسرركرية إلإداريررة  ،ا تصررادية، م تسررا  تياتررية

 .(111، ص 1119 :مصطف  زسيبة) ".ال ...المديريا إل النوازيإل المحافةا إل بالواليا  اإلدارية

 إلإنما السلطة التي تمار  دا ل المجتمع المدني فقط إل  بعض السيا ا  ال تشير بلمة دإللة إلفي

ا ذرو المعنر  الر ي يسرود إلذ  ،اإل مالية نةر تنةيمه السياتي المجتمع بذتره منةورا له من إل ه إل 

ص ، 8991: تر مة محمرد عررا، فيلي  برإل).(تكون الدإللة قخصا مباقرا للقانون الدإللي العا )أي عموما 

812). 

ففرري نةريررة التحررديث ن زرر  أن الدإللررة ، تجررد الدإللررة اتفا ررا أإل  اتررم مشررتر  بررين أغلرر  الررر  إل

فالحقيقرة ، إل ود دإللة  وية إلاوحة إل  الدعو ، إلال اإلية القومية من زيث إل ودذا أإل بقائها تمال زجر

القرانوني لعمليرة التنميرة إلذري التري تنفر   اإلطارفالدإللة ذي ، أن الدإللة القوية إلتيلة ذامة لتحقي  التنمية

 إلتقرربط مسررارذا، تحقر  االتررتقرار الرر    لعمليرة التنميررةإل األمررنإلذرري التري تفرررف ، عمليرا  التنميررة



 التنمية اإلدارية:                                                                          الفصل الرابع
 

011 
 

الررديمقراطي لمشرراربته إلتحرردد زقرروق إل المنرراا التشررريعيإل اال تمرراعي لإلنسرران األمررانتقومرره إلترروفر إل

 .(25، ص 1181: آ رإلنإل  دري الشي ).المواطن إلإلا باته من   ح عقد ا تماعي بين المواطن إلالدإللة

 . يد بل م تساتها في  دمة التنميةإلتعتبر الدإللة بوتيلة من   ح تجن

  :الموارد الذاتية - ب

المتمالرة فري إل  ر ح المشراربة الشرعبية المحليرة،إلذي المروارد التري تعةمهرا الجهرود ال اتيرة مرن 

 تشريعا إل  وانين+ مالية إل طبيعيةإل موارد بشرية)إلذي  األتاتيةمقوماتها إل مد    العملية التنموية

الكر ح تتحروح لمنةمرة إلمن   ح العمليا  ا(  يمإل إلأعراف تقاليدإل عادا +  إلإ راحا  نةمإل لوائحإل

  رردما  نقررل، صررحيةإل  رردما  تعليميررة، اتررتقرارإل أمررن)مخر ررا  متمالررة فرري  إلرر  ذرر ه المررد   

 (.فرر   يرادا إل ممارترة ديمقراطيرةإل تياترية أذداف، تلعإل مواد غ ائية، إتكان، مواص   إلطرقإل

إللم يغفرل  (تدريبي محاورا  برنامم: زلمي إبراذيمعبد الوذاا ). تقد  ا تماعيإل بالتالي ثناح قعبي إلرواإل

التنميرة زيرث  أترس أذرمعن دإلر المورد البشري في عملية التنمية بل اعتبره إلازد مرن  "مالك بن نبي"

فهرو بمرا ي برد  ،ط  ا من  يمته إلدإلره فري التراري عناية بالغة في معالجته لمشك   الحقار  ان أإلاله

نرردر  أإلال الجهررا   أنعلينررا  أي، أنفسررنا الققررية بانررت فرري أن، إمكانيررا ليسررت  قررية أدإلا  إلال "

ترركن ، إلإذا ترركن، الترراري إل تحررر  المجتمررع اإلنسررانتحررر   فررإذا...  اإلنسررانإلذررو  األإلحاال تمرراعي 

 .(111-112، ص1112: الطاذر تعود) ." التاري إل المجتمع

  :اإلعالموسائل  - ت

 الاقافيررةإل فرري بنرراح إلإيجرراد الشخصررية التنمويررة بعررض  وانبهررا المعرفيررة اإلعرر  ترر ثر إلتررائل 

المعارف األ ر  إللكنها قخصية متصارعة فيما برين  ريم مجتمعيرة إل الشخصية المنقحة عل  الاقافا إل

 الردينإل اللغرةإل المجتمعريإل اال تمراعي الفرردي إلاإلدرا  بما ت ثر الميرديا فري الروعي، إلأ ر  مكتسبة

ذرر ه  إدرا   قررت  فرري الشخصررية فرري المجتمررع الوازررد مررن  رر ح تباينرراإل االنتمرراحإل الهويررةإل السررلو إل

 الدإللرة ذرو مرس بالهويرة الاقافيرة أإل باألمة أإلبل مس بالمواطن  أنذلك ، الوعي بدر ة تذثيرذاإل األبعاد

 .(815ص ، 1112 :عبد الرزمن محمد العيسوي) .العكس صحيحإل تجسيدذا التاريخيإل

ذ ه الوتائل حس   در  بل دإللة عل  توفير بإل بحس  بل مجتمع إلتتعدد إلتائل التنمية إلتختل 

محاإللرة ذلرك فرإذا لرم يسراذم أفرراد المجتمرع فري عمليرة التنميرة فرإن إل إلعل  إلعي أفرادذا بذذمية التنميرة

 .إللت الدإللة ذلك انتائم التنمية تتكون وئيلة مهما ز
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 :اإلداريةمتطلبات عملية التنمية  (3

  :فيما يلي" الجميلي يري  ليل "ذا نو  ذا بما يرا األتاتيا مجموعة من  اإلداريةللتنمية 

در  في مختل  المجراال  علر   يرادا  إداريرة  را اإلدارية التنمية إزدا عمليا   إل  تحتاج - أ

 . التنموية األذدافعل  تحقي  

 العاطلررةإل العاملررة اإلداريررةالطا ررا  إل اإلمكانررا تحديررد  اإلداريررةتسررتدعي عمليررة التنميررة  - ب

الشرركل التنةيمرري  إيجررادثررم  إلاإل رر ص الكفرراحا إل النةررر فرري موا ررع القيررادا  إلفقررا للمرر ذ   إلإعرراد 

تطروير إل العمل علر   لر إل تحديد ازتيا اتها التدريبيةإل اإلداريةالمنات  ل  ه   المسئولة عن التنمية 

 اإلداريبعردذا تردار  بقيرة متطلبرا  التطروير إل اإلداريرة دراتهم للمباقر  في عملية التنمية إل المدربين

 . يابل التنةيمية إلطار الدإللةالهإل إلاألتالي  ل  ه  

إلذر ا ، أداح برل إلازرد مرن المرديرينإل تطوير بفاية أتالي  اإلدار تتقمن عمليا  تطوير  - ت

 .ال ...التدري   ارج العمل إل يشمل التدري  أثناح العمل

مورإلثرا  إداريراصعبة  اصة عندما توا ه  هرا ا إل مهمة إلد يقة اإلداريةعملية التنمية  إن - ث

تكتسر   اإلداريةفاأل ه   ، ال ي يقاإل  بشكل تلقائي مستمر من مفاذيمه تلك التغيرا إل بوا عه المتخل 

تكير  نفسرها إلفر  الةررإلف المختلفرة التري إل بمرإلر الو ت نوعا من الصر بة ي ذلهرا الترتمرار بعملهرا

 . تطرأ عل  الووع في القطر المعني

يعتمررد علرر  الفهررم الصررحيح  إداريتكررون مدعمررة بجهررا   أن إلرر  اإلداريررةتتطلرر  التنميررة  - ج

االتررتناد علرر  المنطرر  إل بذتررالي  الممارتررة التطبيقيررة السررليمة إلاأل رر  العلميررة اإلدار أتررالي  إل لمبرراد 

المستحدثا  التكنولو ية التري تسرهم فري تحقير  إل اإليديولو يا االتتفاد  من التقد  العلمي في إل العلمي

 العلمرري معطيرا  البحررثإل أنشررطةالمنةمرا  مررن  ر ح مواببررة إل التقررد  فري مختلرر  الم تسررا إل النمرو

 . المنج ا  التكنولو يةإل

البرررامم التنمويررة إل ربطهررا باألذرردافإل اإلداريررةالتخطرريط الشررامل لمختلرر  برررامم التنميررة  - ح

 . ازتيا ا  المجتمعإل عية بما يفيالمجتمتحقيقا للتنمية الشاملة في مختل  مجاال  التنمية  األ ر 

الر اتي  األداحتقيريم إل الر ابرة ال اتيرةإل عل  القبط الر اتي باترتخدا  إلترائل العر جالتربي   - خ

الخبررا  الكافيرة النجرا  التنميرة مرع االزتفراظ إل باالعتماد عل  نترائم البحرث العلمري األداحلمد  فعالية 

 .(21 -11، ص 8991:  يري  ليل الجميلي) .بالحيادية الكاملة للمشك  

 ذادفرةإل اعتمد  بشكل مووروعي إلزقيقري تكرون التنميرة عمليرة نرا  ه إذاغيرذا إل األتاتيا بل ذ ه 

 . متطلبا  الدإللةإل محققة بما يتماق إل
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 التنمية اإلدارية في الجزائر :ثالثا

  :مظاهر التنمية اإلدارية في الجزائر (1

إلغيرر ار التنميرة النا حرة المحراإلال  التري  امرت بهرا الدإللرة فري إطربل تتمال مةاذر التنمية في 

  :بما يلي أذمهاالقوح عل   إلقاحتنحاإلح  أنناإلال يمكن زصر بل ذ ه المةاذر إال  النا حة

  :التعديالت الدستورية - أ

العامة للمجتمع الج ائرري علر  الدإللرة أن تنصراع لرغبرة الشرع  باعتبراره  األإلواعلقد فروت 

تسرتعد إل امرة تعردي   دترتورية تابعرة للتطرورا  الحاصرلة  أنإلانه السيد في بل قيح  ،الممال الوزيد

ستهان بعد مد  ال ي  غاقمة  أيدياتتق له من إل انت ع زريتهإل فكألنه مجتمع ، عل  المستو  اال تماعي

ذرر ه التعرردي   تسررمح لهرر ا  أنبمررا ، دتررتور للج ائررر يسررمح برر لك أإلحان إل بهررا مررن االتررتعمار  اصررة

فبعرد اترتق ح ، منهرا اإلداريةالتنمية اال تماعية بذنواعها  اصة إل ديمقراطيةيحق  مباد  ال أنالمجتمع 

تعرررديل آ رررر إل (م8919) يليررره( م8912)ثرررم دترررتور( م8922)دترررتور لهرررا فررري  أإلحالج ائرررر بررران 

التغيرا  اال تماعية إل تتماق يومنا ذ ا  إل  التعدي   مستمر  الت الإل ،(م1111)، ثم (م8992)في

 . متطلباتهإل للمجتمع

  :التعددية الحزبية - ب

أإل علر  األ رل – ماعة منةمة من األفرراد تسرع  الترت   السرلطة " بذنهيعرف الح ا السياتي 

 إلذو إلتيلة ذردفها تنةريم السرلطة بردح الصرراع" .من أ ل تحقي  برنامم تياتي معين –المشاربة فيها

 .(1112 :عبد الكريم عل  فقل ف) .التنةيمإل بها يتم التنسي إل

فبعد االتتق ح اعتقرد   ،الح بية بعد تياتة الح ا الوازد انتهجت الج ائر تياتة التعددية إللقد

مشراربته فري تحقير  إل تياتة ذو زكم الح ا الوازد  اصة بعد النجازا  التي زققها أنجعالج ائر أن 

تياتة الحر ا  إل  إوافةاالتتق ح فكانت االقترابية ذي السياتة المنتهجة عل  المستو  اال تصادي 

إلدإلره ، ورررإلر   يررا  زرر ا الطليعررة الوازررد أن"يررنص علرر  مررا يلرري  (م8922)فنجررد دتررتور الوازررد 

ذما المبدآن الجوذريان الل ان زم  عل  ا تيرار قرت  الحلروح ، األمةمرا بة تياتة إل إعدادالمر ح في 

الفعرراح إل السررير المنسررجم برر لك يرتم وررمانإل لمعالجرة المشررابل الدتررتورية الترري توا ره الدإللررة الج ائريررة

مرن  9)بمرا  راح فري المراد  ." عن طرير   بهرة التحريرر الروطني للنةم السياتية المقرر  في الدتتور 

 يتررررول  القررررانون تحديررررد مررررداذا إداريررررةتتكررررون الجمهوريررررة مررررن مجموعررررا  " أن (م8922دتررررتور 

ذلرررك  أبررردبمرررا ."اال تماعيرررة إل اال تصررراديةإل للمجموعرررة الترابيرررة أتاتررراتعتبرررر البلديرررة ، ا تصاصرررهاإل
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الرغبرة فري المحافةرة علر  إل إلبداية محاإلال  العمرل السياترية األمناتتتباا  بعد أما( م8912)دتتور

الج ائر برإز ح التعدديرة الح بيرة علر  النةرا  السياتري  أ ر ، اعتماد الديمقراطيةإل النةا إل االتتقرار

مرن  ر ح البررامم  اإلداريرةإليعتبر مةهر من مةراذر التنميرة  اإلداريةبل ذ ا يمكن من تحقي  التنمية 

عمررر " أبرردهإلذررو مررا لرر  ارف الوا ررع بعررد توليهررا الحكررم، تجسرريدذا ع إلرر  األزرر ااالترري تسررع  ذرر ه 

زمل تعدي   باير  مست  ميع الجوان   اصرة فري طبيعرة  (م8919)دتتور أنال ي ير   "فرزاتي

 األزاديرةالتقليدية فري التسريير القائمرة علر   األنماطإلطرق تسيير النةا  السياتي من   ح االنتقاح من 

الر ي بران مرن أذدافره ، إلالتسريير اال تصرادي الحررإل التعدديرة الح بيرة إلر  التسيير االقترابيإل الح بية

الم تسررررا  إل اال تمررراعي لتررردا ل ذيابرررل الدإللرررةإل اال تصرررراديإل مجررراح السياتررريالتحديرررد الرررد ي  لل

 (.51ص  ،4العدد : عمر فرزاتي).الدتتورية

، أورف  تعردي  علر  بعرض المجراال  منهرا تنةريم السرلطا  العموميررة (م8992)ثرم يليره تعرديل 

 . ال تحص إل ذي ال تعداليو  إل السياتية األز اايتو   تذتيس إللم  ال ...باألز اا  القانون المتعل 

  :االنتخابات الرئاسية - ت

أزمرد برن "رئريس للج ائرر المسرتقلة  أإلحفكران ، لما اتتقلت الج ائر بان البد مرن رئريس يحكمهرا

ذررواري " أنإال ، القرررارانتخابررا  رئاتررية فكانررت الم تسررة العسرركرية صررازبة  أيلررم تجررر  إل "بلررة

 مكانره" الشراذلي برن  ديرد"، زيرث تروفي ليعرين (م8911) زكرم زتر  ترنةإل  ا  بانق ا وده" بومدين

 أ رر ثرم  (م8991 روان  81)انتخابرا  بلديرة فري  أإلحية فكانرت تكون انتخابا  رئاتر أن أرادال ي إل

اترتقالته " الشراذلي برن  ديرد"إل د  ، ، لتعلن عن التعددية الح بية بصفة رتمية(م8998)تشريعية تنة 

( م8992)ال ي بران منفيرا فري القنيطرر  برالمغرا ترنة " محمد بووياف"زكم بعده ، إل(م8991)تنة 

ببيررا علرر   يترر  قررغورامرن زكمرره ل( يررو   822 ) لكرن المرو  برران ا ررا لرره مرن الحكررم ليغتراح بعرد

برل " بووريافمحمرد "الررئيس الر ي يسرتلم الحكرم بعرد " عل  برافي"مستو  الم تسا  السياتية فكان 

لم يد  زكمه طروي  فكران إل األعل  بل ذلك رئيسا للمجلس "بافي  بان عليإل  ا دإلن انتخابا  رئاتيةذ

لي برد  (م8994)ترنة بالتعيين من  بل الم تسرة العسركرية " اليامين  رإلاح"عل  برتي الرئاتة بعده 

قررار  فيهررا تررتة  (م8999) تررية فرري تررنةانتخابررا  رئا أإلحعلرر  ورررإلر  انتخابررا  رئاتررية لتجررر  

عبد "فكان النا ح فيها الرئيس  أ يمت أنهارغم العقبا  التي تعروت لها ذ ه االنتخابا  إال إل رقحينم

، اليو  الج ائرر تقريم  رامس انتخابرا  رئاتريةإل (.811-12ص ، 1112 : برياح أبويحي )" الع ي  بوتفليقة

ذنرا  مشرابل ال  الرت توا ره  أنالعامة إال  اإلدار بل ذ ه العمليا  الهادفة لعملية التنمية عل  مستو  

 .ذ ه الم تسة
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  :اإلدارية اإلصالحات - ث

 اال تمراعيإل اال تصراديإل السياتي اإلص حذو رافعة  وية لجميع برامم  اإلداري اإلص ح إن

للحرد مرن ظرواذر  اإلص حالتغيير إلال تعتبر برامم إل اإلداري اإلص حالعامة ذي أذم أدإلا   إلاإلدار 

مررن  بررل معةررم دإلح  اإلدار فقررط بررل بهرردف مواببترره المسررتجدا  العلميررة المعتمررد  فرري  اإلداريالفسرراد 

تغييررا   إد راحذرو  اإلداري اإلصر حالهردف مرن إلالبلدية االلكترإلنية، إل لكترإلنيةبالحكومة اال، العالم

القائمرة  اإلداريرةتحسرين مسرتو  أداح الرنةم  إلر  بما ي دي بالمحصرلة، العامة اإلدار أتاتية في أنةمة 

إل علها أبارر م ئمرة مرع ، البيئة التنةيميةإل القيمإل االتجاذا إل إلرفع بفاحتها من   ح تغيير المعتقدا 

إزردا  نقلرة نوعيرة فري إل تخفريض نسربة  لر  المرواطنينإل تحرديا  السروقإل التطور التكنولو ي الحديث

لتخصريص أإل عرن طرير  تقديم الخدما  للمواطنين مع الققراح علر  البيرإل راطيرة ترواح عرن طرير  ا

 إذن اإلداريفاإلصر ح ، مرإلنرة إلاألبارر الحديارةإل المناتربة األترالي بإيجراد ، التشغيل ال اتي لخردماتها

 .(845،842ص ، 1182: صدا  الخماتية) .ديناميكية، ذو عملية مستمر 

المجرراح التربرروي  أإللهرراعلرر   ميررع المسررتويا   فرري الج ائررر اإلداريررة اإلصرر زا بانررت إللقررد 

ن الجيرل الر ي أإل ن الجيل القاد  ذو الر ي تريتمكن مرن تحقير  التطرورأإل التطورإل التقد  أتا باعتباره 

 . تطويرهإل يل ال ز  االزتفاظ به بله زرر الوطن فمس إللية الج

بمرا ،  ميرع الم تسرا  فري قرت  المجراال  لما اتتقلت الج ائر تر  المستعمر فراغا فةيعا فري

فروق برل إل التعليمريإل قغور ببيرر فري القطراع التربروي إل  الفرنسيين من الج ائر األتات   رإلج  أد 

 رردر برر   (م8921)ففرري تررنة  األميررةمررا  اح يفتررك بررالج ائر إلذررو مرررف إل فقررد  لفررت مروررا ظررل ذرر ا

  لقه عل  الاقافرة العربيرة  را  باترتدعاح آالف األترات   العررا مرن مصررإل "أزمد بن بلة"لكن  (11%)

يل مرن الفئرة الفرانكفونيرة مرا ليصطد  ذ الح ببعض العرا ، توريا للمساذمة في  طاع التعليمإل العراقإل

ورد مرن  أنرا... »" برن بلرة"ليقروح علر  مشررإلع التعرير   اإل هرا ب الك تم إل عودتهم لبلدانهم إل  أد 

 أإلمكرن التخلري عنهرا ال يإل فعل  مستو  اللغة العربية ذري لغتنرا الوطنيرة، يطرح لغة أ ر  مهما بانت

بنررا نعرد إلصردار  ررار بعررد  ررار التسريير الرر اتي ...»ليقري  « ...منافسررة لهرا  أ رر لغرة  أيتشرجيع 

 .(81، ص 1112:  بريا أبويحي ) .«...اتب   االنق ا بان أنإال ... يققي بتعري  الجامعة 

بعد االتتق ح فةاعة تغيي  اللغة العربيرة فتقرد   األمورالقياد  الفنية التي تولت  ما   أدربتإل د 

 راح فري مر برتهم مرا إل بمشررإلع لفررف التعرير  –البرلمان–مجموعة من أعقاح المجلس التذتيسي 

 : يلي
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، ا تماع المجلس الوطني التذتيسي إل ع الك   بايررا عرن التعرير إل من  تذتيس الحكومة الفنية»

 األغلبيرة إن، ثرر للتعرير  ترو  قريح ورئيلأ أيفإننرا لرم نشراذد  أقرهرإلمع أنه  د مر علر  ذلرك نحرو 

مرع ذلرك مرا  الرت إل ن اللغرة العربيرة ذري اللغرة القوميرةأل، السازقة من الشع  الج ائري تريد التعرير 

الحكومية ال  فاإلدارا الشواذد عل  ذلك باير  ال تحص  ، إلطنهافي إل أ نبيةعيو عل  الهامو بلغة ت

تجبر المواطنين تقرديمها باللغرة إل قكاإلي إلإلثائ إل يقد  لها باللغة العربية من طلبا  ال تقبل ماإل تعترف

 .(5، ص1112 : بريا أبويحي ) .«...الفرنسية 

 ذا إلمكانتها في ذ ه الرب د تستعيد اللغة العربية مرب أنمن الحريصين عل   "مولود  اتم"عد إلي  

، عنردما ال يحسرنون ذلرك، الفواصرلإل تحتره علر  الرنقطنه بان يحات  العراملين أزيث ، زد أمانيهأإلذي 

 العربيرة لغرة العلرميسرتنكر التحرد  بغيرر إل بران يسرتهجنإل ،موظفا في إل ار  الش إلن الخار ية ا بانلم  

 ،ن  الكايرر مرن زربرة المعارورين لهراعراإل بما إلاب  زربة التعري  في الج ائر ،الحقار إل نالقرآإل

رئاتررة  إليرره أتررند ، (م8918) هرر   لتطبيرر  التعريرر  عررا  إل أعررد إلبرران وررمن المجموعررة الترري 

الروطن  أنحراحالعديرد مرن بما تنقل في ، إلبل  بمرا بة تنفي   رار التعري ، للغة العربية األعل المجلس 

الصعوبا  التري يقرعها إل المحاورا  عن العرا يلإل المهر انا إل الملتقيا إل للفت النةر في الندإلا 

، بما تكل  بإعداد مجمع اللغة العربيرة برالج ائر علر  غررار الردإلح العربيرة، أعداح التعري  في طريقه

 أنالمنيرة إلافتره  برل  أنإال ، ( روان للغرة العربيرة 89) أباديميرة رانون تذتريس  إعردادبما تحمرل عر ح 

 .(115، ص 8992: يحي بوع ي ) .أملهيحق  

 أتررمتهمريررة إلالرر ي زددترره األبي لإلصرر ح التربرروي بمررا المرر ذإل إل ررد تماررل البعررد االديولررو ي

  :مبادئها بالتاليإل الم ذبي للمنةومة التربوية باإلطار

  :المذهبي فهو يتألف من اإلطار أما

 .الوطنيةمقوما  المجتمع إلذو ال ي صاا م مح الشخصية  أذمباعتباره من   :اإلسالم - أ

الحقرراري الرر ي يتماررل فرري منجرر ا  الحقررار  إل باعتبارذررا المعطرر  الترراريخي :العروبةةة - ب

 . اإلت ميةالعربية 

 . للمجتمع إلاأل   ي في تنةيم البناح اال تصادي اإليديولو يباعتبارذا االتجاه  :االشتراكية - ت

التربروي  اإلصر حالم ذبي ال ي تندرج في ووئه زربرة  اإلطارذ ه العناصر تمال في مجملها 

  :وية في المحاإلر الرئيسية التاليةالسياتة التربإلمن   له ترتم ، الشامل

الطرابع الروطني للمنةومرة التربويرة إليتقرمن ذلرك بعردين  إورفاحتوطين المنةومة التربوية إليعنري بهرا 

 :أتاتيين
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 إلأذدافرره اتجاذاتررهإل التقنرري إلمررن زيررث إلتررائلهإل  رر أر  التعلرريم مررن زيررث محتررواه الفكررري 

مرن الوترط  أتسرهإلمسرتمدا ، فري الحيرا  طريقترهإل المجتمرع إلإراد  مرن إلزري تشرريعاتهإل بحيث مصدره

إلتتقرمن  ر أر  ، علر  نروع معرين مرن الع  را  اال تماعيرة األفررادفيه  ذاال تماعي ال ي ينشإل البيئي

الوتط المدرتي إلربط المحتو  التعليمري بذترس اال تصراد إل الطبيعيإل المحيط اال تماعي إثراحالتعليم 

إلتحقير  ، اليدإليرة المحليرة للنهروف برالحرف األقرغاحعلر   األطفراحتردري  إل اإلنتراج إلأترالي  الوطني

 .االبتفاح ال اتي في قت  المجاال 

  التررا   إلإزيراح اللغرة العربيرةإل الاقافيةإل اإلت ميةتقمن المحتو  التربوي القيم الرإلزية

 .(812،814، ص 1181: العربي فرزاتي) .اإلت ميةالعري  الناتم عن التفاعل الحقاري للقيم العربية 

التربوية عند ذ ا الحد بل علر  مسرتو  البررامم التربويرة بر لك ال تر اح  اإلص زا إللم تتو   

بافيرة ؟ إلذرل ذري  اإلصر زا لكن الس اح المطرإلح ذرل ذر ه ، يومنا ذ ا إل  إلاإلص زا  التعدي  

بفيلة بتحقي  التنمية ؟ إلذل زققت المطلوا منها ؟ فري ظرل ت ايرد عردد الم تسرا  التربويرة فري  ميرع 

 . المترددين عليهاإل المستويا 

  :التسيير الذاتي - ج

من المستوطنين الفرنسيين  إلذلك بعد مغادر  مئا  اآلالف، التسيير ال اتي تلقائيا أتلوالقد طب  

 يهرر  البنرراح اال تصررادي أنفررراا ببيررر يمكررن  إزرردا متررا رذم بهرردف إل مصررانعهمإل ترراربين مرر ارعهم

زتر  ال تتو ر  عمليرة  اإلنتا يةتلقائيا بتسيير الوزدا  الف زون إل إلله ا  ا  العماح، اال تماعي للب دإل

التنةيمري علر  ذر ه إل ثم أصدر  الحكومة بعد ذلك نصوصا  انونيرة إلورفاح الطرابع الشررعي، اإلنتاج

تياترية -تقنينه من طرف الدإللة ظهر بنتيجرة لوورعية إل إلعل  ذلك فإن تطبي  التسيير ال اتي ،ربةالتج

بمرا يقروح ، فالتسيير ال اتي ليس من أفكار أزد ما إللم يكن نتيجة لعمرل مخطرطغامقة،  – ا تماعية –

ففري المرزلرة  "إلر من إلزري القررإل قعبيا إبداعاالتسيير ال اتي  اح  إن" ،"أزمد بن بلة"رئيس الدإللة 

 االنتقاليررة مررن اتررتق ح الج ائررر برران المسررتوطنون الفرنسرريون  ررد تربرروا بررل قرريح فرري الج ائررر فجررذ 

فالتسريير الر اتي الهيابل العامرة، إل المصانعإل فتقد  الشع  تلقائيا في بل الموا ع ليدير الم ارع، مقواإل

، اليرد العاملرة المجتمرع بذترره عرن طرير  تطروير فرع لتطرويريعطري  رو  د أنلإلنتاج  ادر عل   أتلوا

الحرمان التي عران  إل الفقرإل الققاح عل  البطالة إل  ي دياقترابي  إنتاجإلمن ثم فإن الهدف ذو نةا  

الوورعية االنتقاديرة إل رراح التسريير الر اتي  أنإال انره يمكرن القروح ، منها الف ح طواح تنوا  االزت ح

النةا  ال ي تنها لم يب ح  هدا  ديا يجعل القطاع المسرير ذاتيرا  أنتكمن في الطريقة التي طب  بها ذلك 

، 1114: عبد العرالي دبلرة) . وانين إلاوحةإل ا تصادية منةمة فهو لم ينطل  من ارف صلبةإل  و  تياتية

 .(19،21ص 
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  :المخططات التنموية - ح

( 29-21)مخطرط تنمروي  أإلحانطلقرت القيراد  السياترية الجديرد  فري إلورع ( م8921)منر  ترنة 

 أدر رتبالتحديد الصناعا  الاقيلة بينمرا إل للصناعة األإللويةفيها  أعطتزيث ، أ ر تبعتها مخططا  

انط  را مرن .في مرات  ثانوية بالنسبة ل  تصاد  األ ر با ي القطاعا  إل ال راعةإل الصناعا  الخفيفة

الصناعا  الاقيلرة ذري لر  عمليرة التنميرة إلذري القرادر  علر   أن ناعة لد  المسئولين عن ذ ا البرنامم 

إل رد تبلرور  ية ل تواق العالمية الرأتمالية، الدإللة الج ائرية من بل تبعإل تخليص اال تصاد الج ائري

 :    برامم رئيسية ذيلتنمية عبر ثالخطوط العريقة للمشرإلع الوطني لإل الكبر  األذداف

 .(م1699)الميثاق الوطني و (م1694)ميثاق الجزائر  ،(م1692)برنامج طرابلس 

 طروط ذاديررة ل  تصراد الرروطني عبرر برنررامم طررابلس الرر ي إلورع بهرردف  أإللرر هرر  إللقرد ظ

برل الم تسرا  الماليرة، إل البنرو إل له االتتق ح اال تصادي عن طرير  ترذميم الاررإلا  الطبيعيرة أتاتي

 األميرةت يرل إل ا تماعية تفيد الجماذير لرفرع مسرتويا  معيشرة العراملين أتاتيةاعتبر ال راعة بقاعد  إل

 علر  تبنري االقرترابية أبردثرم مياراق الج ائرر الر ي المررأ ، تحريرر إل الصحةإل اإلتكان أزواحتحسين إل

المياراق  أمرااالقرترابية،  إلر التهير  للرد وح  أإليعني بها الد وح إل المرزلة االنتقالية إل  اإلقار تمت إل

لشرح الخطوط العريقة إلترتراتيجية التنميرة التري تبنتهرا زكومرة الررئيس الوطني فقد  صص معةمه 

ة مرازرل ذري الارور  الاقافيرة مرن ث ثر اإلتتراتيجيةتتذل  ذ ه إل في عبارا  إلاوحة" ذواري بومدين"

بل ذ ه الخطوط العريقرة . اور  الصناعيةالإل العربية بلغة  ومية ثم الاور  ال راعية إد اح إل  تهدف

 .(18-11، ص 1114: عبد العالي دبلة) .إللة الج ائريةتعبر عن تصور تنموي للد

  :الحكم الراشد - خ

،  اصة في بتابا  البنك الردإللي فري إطرار التغييرر (م8919)ظهر مفهو  الحكم الراقد في عا  

فعلر  المسرتو  إلتطرور علرم اإلدار  مرن  انر  آ رر، ، ال ي زد  في طبيعرة دإلر الحكومرة مرن  انر 

برل أصربح ذنرا  فراعلون ، لم تعد الدإللة ذي الفاعل الرئيسي في صرنع إلتنفير  السياترا  العامرة، العملي

 .إلم تسا  المجتمع المدني، ع الخاصإلالقطا، الم تسا  الدإللية، آ رإلن مال المنةما 

االتررتفاد  مررن أتررالي  إدار  األعمرراح  ظهررر  محرراإلال  فررإن علرر  الجانرر  األبرراديمي، إلعليرره

محرل مجموعرة ( إلالتربير  علر  النترائم، التمكرين) بما زلت مجموعة من القيم الجديد إلدار  العامة، إلا

زد  االنتقاح من نةرا  محلري تسريطر ، إلنتيجة لما تب ، (إلالتدرج الوظيفي، األ دمية)من القيم القديمة 

  .نةا  محلي يشار  فيه القطاع الخاص إلالمنةما  غير الحكومية إل  فيه المجالس المحلية المنتخبة
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إليعنري في تر مة أإل تعرير  ذر ا المفهرو ،  إلفيما يتعل  بتحديد مفهومه فإن ذنا  غموف تواح

إللرريس مجررد التربيرر  علر  فعاليررة ، المفهرو  إلفقرا للبنررك الردإللي نرروع الع  رة بررين الحكومرة إلالمرواطنين

إلالشرفافية  ،مفهرو  علر   ريم المسراحلةإلل لك يربر  ال، ق إلن الدإللة إلالمجتمع الم تسا  المتعلقة بإدار 

 .إلالمشاربة الواتعة من  ميع  طاعا  المجتمع، إلالقدر  عل  التنب 

اتررتخدا  السررلطة السياتررية إلممارتررة الر ابررة علرر  المجتمررع  هرريفالحوبمررة المحليررة الرقرريد  أمررا 

 :إلاال تماعية إلتتمال عناصر الحوبمة المحلية الرقيد  فيمن أ ل تحقي  التنمية اال تصادية ، المحلي

  المستويا  المحلية المختلفة بمو   القانون إل  مس إللية األنشطة العامة الم ئمةنقل. 

 المرب ية مالية إلموارد بافية للقيا  بتلك األنشطة عل  المستو  المحلي. 

 مشاربة زقيقية للمواطن في صنع القرار المحلي. 

  الةرإلف ال ي من قذنها  صخصة اال تصاد المحليتهيئة. 

  :.(11، ص 1112 :مصطف  بامل السيد) إلتتسم الحوبمة المحلية الرقيد  بما يلي

مررن أ ررل ، بمعنرر  تهيئررة السرربل إلاآلليررا  المناترربة للمررواطنين المحليررين بررذفراد إل ماعررا  :المشةةاركة

أإل من   ح المجالس المحلية المنتخبرة تعبرر إما بطريقة مباقر  ، المساذمة في عمليا  صنع القرارا 

إلفرري إطررار التنررافس علرر  تحديررد المحلرري للققررايا إلالمشررك  ، عررن مصررالحهم إلعررن طريرر  تسررهيل ال

لممالين في مختل  مسرتويا  يتمكن المواطنون من المشاربة في االنتخابا  إلا تيار ا، الوظائ  العامة

، من الاقة إل بوح القرارا  السياتية من  ان  المواطنينإليمكن أن تعني المشاربة أيقا الم يد الحكم، 

 .األمر ال ي يعني  ياد  الخبرا  المحلية

يخقررع صررانع القرررار فرري األ هرر   المحليررة لمسرراحلة المررواطنين إلاألطررراف األ ررر  ذا   :المسةةاءلة

  .الع  ة

المجتمرع إليمارترونها فري  بوح المواطن المحلري لسرلطة ذر الح الر ين يحرو إلن القرو  دا رل  :الشرعية

إلذلررك بترروفير فرررص ، زكررم القررانون إلالعدالررة إلرر  مقبولررة إلأن تسررتند إلإ ررراحا  إطرار  واعررد إلعمليررا 

 .متساإلية للجميع

 ه   المحلية علر  إليعبر ذلك عن البعد الفني ألتلوا النةا  المحلي إليعني  در  األ :الكفاءة والفعالية

، برامم إل طط إلمشاريع تلبي ازتيا ا  المرواطنين المحليرين إلتعبرر عرن أإللويراتهم إل  تحويل الموارد

  .مع تحقي  نتائم أفقل إلتنةيم االتتفاد  من الموارد المتازة
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إلمرن . تدف  المعلوما  إلتهولة الحصوح عليها لجميرع األطرراف فري المجتمرع المحلري إتازة :الشفافية

در  المرواطن المحلري تع ي   رإلب لك ، المحليةقذن ذلك توفير الفرصة للحكم عل  مد  فعالية األ ه   

 بمررا أن مسرراحلة األ هرر   المحليررة مرذررون بقرردر المعلومررا  المتازررة زرروح القرروانين، علرر  المشرراربة

 .إلنتائم األعماح إلاإل راحا 

 اصرة ، إلاالتتجابة لمطالبهرا،  دمة  ميع األطراف المعنية إل  أن تسع  األ ه   المحلية :االستجابة

إلترتبط االتتجابة بدر ة المساحلة التي تستند بدإلرذا علر  در رة الشرفافية إلتروافر ، المهمشينإل الفقراح

  .يأل ه   المحلية إلالمواطن المحلالاقة بين ا

الم تسرا  الرترمية  إلر  بانرت الحكومرة تشرير فإذا إليختل  مفهو  الحكومة عن مفهو  الحوبمة

إلتستخد  الموارد بطريقة تخقرع ، للدإللة إلالتي في ظلها تتخ  القرارا  في إطار إداري إل انوني محدد

ذيئرا  أ رر  عامرة إل اصرة  إلر  وبمة يشتمل عل  الحكومة باإلورافةفإن مفهو  الح، للمساحلة المالية

  .لتحقي  نتائم مرغوبة

  :في الجزائر اإلداريةمعوقات التنمية  (1

ال يمكرن إل (م8921)االترتق ح  إعر نفي الج ائر يبدأ مرن ترنة  اإلداريةالحديث عن التنمية  إن

الحديث عن ما  بله فهي السنة التي بدأ  فيها الج ائر عملية التنمية فهنا  العديد من مخططرا  التنميرة 

 أذررم إبرررا لكررن يمكننررا  حققررت ؟،لررم تتحقرر  ؟ ال يمكررن الجرر  ذررل ت، الترري اعتمرردتها الج ائررر اإلداريررة

منه ما ذو ظراذر للعيران إلمنره مرا ذرو ، الج ئي له ه العملية أإلالمعو ا  التي زالت دإلن التحقي  الكلي 

 : المعو ا  فيما يلي أذم إبرا يمكن إل غير ذلك

  :مجتمع عضوي إلى آليالتحول االجتماعي من مجتمع  - أ

 يربر  علر  العمرل إتر ميعربري انتقراح مرن مجتمرع  اإلتر ميةذي بالنسبة للمجتمعرا  العربيرة 

طغيرران الجانرر  إل يشررجع علرر  الفردانيررةإل ال يسررمح بهرر ه الخصررائصمجتمررع  إلرر التعرراإلن إل الجمرراعي

 صائص المجتمعا  إل تختل إل من  صائص ذ ه المجتمعا  تتناف  يددالعن أل اال تصادي عل  غيره

لكنهرا فري لبرا   اإلتر ميةبالرغم من إل ود بعرض الخصرائص المسرتورد  مرن المجتمعرا  ، اإلت مية

الحكرم بشررع ف الر ي يعنري إل ،المشراربة التري تعنري الشرور ، إل ديد فالديمقراطية التي تعني المبايعة

 اإلتر ميةفالمجتمعرا   ،ما ال يحمرد عقبراه إل  مجا فا  ت دي بالمجتمعا  العربيةبل ذ ه ال، الدتتور

اعترراد  العطرراح باعتبارذررا الحقررار  الترري ال إل تنقرريح مررا تسررتقيه مررن بررا ي الحقررارا إل اعترراد  تنقيررة

 إنالسب  يكاد يكون مجهوال إل بغيرذا ادذا يستنجدإلنلكننا نر  اليو  أفر، المكتملة عن غيرذاإل حرفت  

  !يتم التستر عليه ؟إل لم نقل معرإلف
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  اح لينسم زقرارته العةيمرة زرين إلذر  للعرالم تماتركا رإلزيرا اإلت   أن "مالك بن نبي"ير  

 أإليعرة فاإلتر   لرم يرذمر بالقط، الفرديرة األذرواحبانت تسروده  أن ماعيا  طا له اتجاذه التاريخي بعد إل

 (.41، ص 1111 :مالك بن نبي) . حاالتتغ أإلالمصلحة الفردية 

  :األجنبيةمن الدول و القرار أصحابالخوف من  - ب

دائمررا فبعررد  رروف معربررة العشرررية  ييرر    المجتمررع الج ائررر أصرربحالخرروف مررن القرريح  إن

ذا سرا يرراإلد الج ائرريين فذصربح االبرن  أصربحمرا مرر  بره الج ائرر عمومرا بعرد االترتق ح إل السروداح

 األيررا ذررو الرر ي يعيررد لكررن ذرر ا الخرروف ، ألصررحاا القرررار  وفررا مررن تكرررار الماورريإل المطراع للسررلطة

، ن  راره لريس صرائبا تجاذنرا فري بلترا الحرالتينأل، لم نفعل ذلك أ عدإل ال يرزم تواح اطعناه الح ينة فال

ترم التخلري عرن برل ذر ا فر   فرإذا إلأعرافنرا تقاليردناإل عاداتنراإل فالصائ  ذو ما يمليه علينرا ديننرا الحنير 

فالعمرل النفسري لره دإلر ببيرر فري تحقير  العوامرل اال تماعيرة فالردإلح ، بينونة لنا بل نحن مجرد ترابعين

إلذرو برل مررا نلحةره مررن  ألفرررادها تماعيرة إل ،بلرد تقررو  بعرد  دراترا  نفسررية أيتحتررل  أن برل  األ نبيرة

فالاقررة فرري الررنفس ذرري ، زترر  إزصرراحذادراتررا  لكترراا فرنسرريين علرر  المجتمررع الج ائررري ال يمكننررا 

 يرر ممرا ذرو فري  أ نبريالمجتمرع الج ائرري فاعتبرار برل مرا ذرو  أفررادد  تقرل لر ل تر لكرن  األتا 

 أنالمرواد االتررته بية برالرغم مررن إل زترر  اللبرا إل اللغرةإل بارثرة بالكترر  األصرعد الروطن علر   ميررع 

فالعديرد مرنهم يرتعلم اللغرة  األ نبيرةببيرا من الدإلح  إ باالاللغة الوطنية ت  ي إل المواد المحليةإل المنتجا 

، الررإلح إلزرده، الررإلح أنزيث  راح  "مالك بن نبي" أبدهيستهلك المنتجا  الج ائرية إلذو ما إل العربية

ن مرن يفقرد انحطرت ألإل فحيامرا فقرد الررإلح ترقطت الحقرار ، تتقد إل تنهض أن لإلنسانيةذو ال ي يتيح 

 إقررعاعفذينمررا تو رر   أيقررايقرروح ، إلاألرفبتررذثير  اذبيررة يهررو   أن إالالقرردر  علرر  الصررعود ال يملررك 

 ررو  إل للعمررل عنرردما يفقررد الهمررة إلإرادترره، الفهررم إلرر  تعطشرره اإلنسررانيفقررد  إذالعقررل  إقررعاعالرررإلح تجمررد 

 .(28، ص 1111:مالك بن نبي ). اإليمان

محرض  أإللم يكرن عبارا  األندلسود الدإلح فسقوط  األعداحيستغلها  إلأبر ذا أذم نقطة وع  إن

الحر ر إل مرن الحيطرة يبردأ إلإيمران النفو  آن ا  فالحيا   هاد مسرتمر إليهصدفة بل ل نحطاط ال ي آلت 

ال يستهين بكل  اإلنسان أنتنبيه " ال تدإل  ا شوقنوا فالنعمة"تلم إل فقوله صل  ف عليه األإل ا في بل 

الحفراظ عليهرا ذرو إل األصرع يتمتع بخيراتها بل ذي المرزلرة إل ن ال يعيو زياته بعد االتتق حأإل قيح

عرد  التميير  إل تنروع الاقافرةإل ليست بالعاديرة فرا ت ط المفراذيم فالمجتمع الج ائري يعيو مرزلة، األذم

 أصربح إلأماراح زكرمإل نبوية إلأزاديث أقعارفما  ما  يل من ،  عله يفقد العديد من  صائصه المورإلثة

 أعردد  أعرددتها إذا)إل (المررأ  نصر  المجتمرع)ن منةوره فنجد ما  يل ما  عنها م أغنيةبل يغني بها 

برل ذر ه اتخر  منهرا ترب  ( اتتوصروا بالنسراح  يررا)ترلم إل  ولره صرل  ف عليرهإل (األعرراققعبا طي  
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ثرم صرازبة القررار ثرم المربيرة ( بدح ربته األتر را )للتنا ح عن بعض ادإلار الر ل للمرأ  فذصبحت 

انررت لرو بإل ثررم المرقرحة النتخابررا  رئاترية فرذين دإلر الر ررل األبنراحثرم المررأ  العاملررة ثرم المنفقررة علر  

العلماح بالج ائر لهم م تساتهم الخاصة إل اإلداريينذ ا نجد ببار  إل  إوافةالمرأ  لها القدر  لكل ذ ا، 

التعرام   إل األ   يرا الروطن برل ذر ه  أمررفي م تسرا  الدإللرة ال يهمهرم  اإلداريالعمل  إل  إوافة

 .تقاليد المجتمع الج ائري إل بعيد  بل البعد عن عادا 

ال يحتررر  إل انفصررلت تمامررا فنجررد الطبيرر  يررد ناأل رر ق إلالرردين إل الع  ررة بررين العلررم أنبمررا 

التربيررة  أتررات  ، يتعامررل بالمحسرروبية، ال يحتررر  المررواطنإل اإلداريررةيسرررق الوثررائ   اإلداري، المررريض

، في التعليم العرالي يعرا رإلن الخمرر أتات  ، غير محجبا  األزيانمن  نس النساح في بعض  اإلت مية

قخصررية لكسرر   أذررداف أصرربحتمررن التعلرريم  األذرداف أنلرر لك يمكررن القرروح  ،إلغيرذرا مررن التنا قررا 

ال يمكرن تعمريم ذلرك لكرن مجررد م زةرة مارل ذر ا ينبري  ،ليس لخدمرة الروطنإل الربح المادي الشخصي

الشخصررية الج ائريررة تختلرر  ا ت فررا ببيرررا عررن بررا ي الشخصرريا  فهرري  أنبخطررر محرردق بررالرغم مررن 

زياما تحس بذنها عل  الطري  الخطاح تحاإلح  اذد  االتتقامة إلذرو مرا يجعلنرا نسرارع إل تريعة البديهة

 . التر ية له ا الوطنإل تطويرالمساإل  لإلتراع في عملية ال إبرا في 

 أبارررالنفسررية تعررد اليررو  إل اال تماعيررةإل األ   يررةالعلررو   أنالرر ي يررر   "مالررك بررن نبرري"إلنجررد 

مالرك ). أنفسرهمفه ه تعد  طرا عل  مجتمع ما اح النا  يجهلون فيه زقيقرة ، ورإلر  من العلو  المادية

 .(21ص  ،1111 :بن نبي

مررن  مسررين تررنة إال انرره ال اح ينطبرر  علرر  المجتمررع  ألبارررأن ذرر ا الحررديث  ررديم بررالرغم مررن 

ذرل  مسرين ترنة مرن االترتق ح ال تكفري لتحقير  االترتق ح الحقيقري ، الج ائري فالس اح المطرإلح ذو

 .عل  مستو  إلازد من مستويا  الحيا   اصة الاقافي؟

  :عواقبهو فخ االستمرارية - ت

االتررتق ح  إلر  بعرد انتقراح المجتمررع الج ائرري رود فرري الو ةالج ائريرة اترتمراري اإلدار عرفرت 

 أنإليعنرري ذلررك ، اإلداريررة انرر  مررن  وانرر  الم تسررة  أيتغييررر فرري  أيبحيررث لررم تحررد   طيعررة إلال 

 البشررريةإل الوتررائل الماديررةإل األتررالي اتررتمر  فرري العمررل بررنفس ، مرب يررة بانررت أإل محليررة، اإلدار 

مورإلثرة الج ائرية لها تربيبرة  اإلداريةالمنةومة  أنإلالنتيجة ذي ، التقاليدإل إلبنفس العادا ، التنةيميةإل

 ا تماعيرة أ بانرت  إداريةفلسفة  دماتية مرفقية  إل  ال تشكو فقط من عد  اتتنادذا، عن العهد الفرنسي

إلذري مرن األترباا المشرتربة لمعقررلة ، مرن ع لتهرا عمرا يجرري فري محيطهرا أيقراإلإنمرا ، ا تصراديةإل

منةمرة بتنةريم محردد إل مهيكلة اإلتتدمارفالم تسة الج ائرية بانت  من القانونية، إل اإلداريةمنةومتنا 

ثرم بعرد ذلرك أصربحت ، من  االتتق ح إل عت في ف  االترتمرارية إلاإلدار  اإلتتدماريتطاب  مع أذداف 
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 أنهرامالمرا طررق معاملتهرا للفررد الج ائرري إل أترالي  عملهراإل تتغير أإل أن تغيرر مرن نةامهرا أنترفض 

بانرت  أنهراإال  إصر زا عرفت عد   أنهابالرغم من ، الاالاة األلفيةزت  مع مطلع  إص حرفقت بل 

تبقر  فري ع لرة  أنلر لك مرا عسراذا إال  األعماقإللم تعالم ، ذامشي أإليائسة فقد اذتمت بما ذو تطحي 

تيسر لره تربل العريو فري  أنإللن تعمل عل  ، لن ت دي له الخدما  التي يحتا ها أنها أي، عن المواطن

عبرد ). العصررية ل تصراح األترالي إللن تحاإلح التواصل معه أإل ربط االتصاح به عرن طرير  ، محيطه

 .(95،92، ص 1111: الحميد  رفي

  :الموارد البشرية - ث

التري بتكروين بفراحا    ائريرة طروح المرد  التري بلرور فيهرا إدارتره  أبردالم يكن اإلتتدمار ليسرمح 

بردإلالي  إل فالج ائريون بانوا يعاملون بذعوان ال ع  ة لهرم براإل راحا  ،القبقة عل  الب دامسك بها 

زاإللت  ،ي أعقاا اندالع الاور  التحريريةف( م8952)التي  اح  في  اإلص زا إلمن   ح  ،القرار

إلنةرا لقصر الو ت ال ي فصرل ذر ه المرزلرة ، اإلداريالج ائريين في العمل  إدماجالسلطا  الفرنسية 

فقرد اتسرمت المروارد البشررية فري  ،الج ائرريين المشراربة فري العمليرة رفرض إلر  إورافةعن االتتق ح 

إلفي فجر االترتق ح ترم ، الكفاحا إل العج  في التكوينإل الج ائرية بعد االتتق ح بالقلة في العدد اإلدار 

لكرن بمسرتويا  دنيئرة للغايرة ال ، ببرر عردد ممكرنأتشرغيل إل عمروميالموظفين في ذيئة الوظي  ال إدماج

لر لك ترم تذتريس ، إليهراالمهرا  المسرند  إل مرن زيرث الخردما  المنتةرر  منهرا اإلدار متطلبا  إل تستجي 

السررلم الهرمرري لررإلدار  بررذعوان إلبترراا  مررن أ ررل تكرروين الفئررا  السررفلية فرري، اإلداريمرابرر  التكرروين 

إلذري الم تسرة ، اإلداريرة اإلطرارا المدرتة الوطنية لإلدار  بانت ت دي مهمرة تكروين  أنبما  اإلدار 

 اإلداريرةالزتيا را  برل الم تسرا  ، فهي ال تستجي  من زيث الكم  اصة، اإلطارا الوزيد  لتكوين 

 ذإلي ا تصاصررا  أ ررر  إطررارا  إ حررا لرر لك تررم  ،الدبلوماترريةإل المحليررةإل المرب يررة منهررا، فرري الررب د

 اإلداريرةمن ثم لم يكن تذطير الم تسرا  ، اإلداريةإلال ذادف للعمل في المنةومة  إداريبتكوين غير إل

 فذصرربحت اإلدارا  تتسررم بالعشرروائية، فرري  واعررده إلال منسررجما فرري تررلوبهبمختلرر  أصررنافها موزرردا 

نره زتر  بعرد مررإلر يمكرن القروح اإلالقواعد التقنية، إل التنةيما إل التلقائية أبار مما تعتمد عل  القوانينإل

الم تسرا  فيهرا إل الهيابرل أنانره يتبرين  إالالعديد من الردإلح العربيرة إل فتر  طويلة عن اتتق ح الج ائر

 فقرراح ثقررافي غربرري بينمررا الممارتررا  إلرر العشرررين ينتمرري مر عهررا إل الوازرردإل فرري القرررن العشرررين

إلذرو مرا ( إتر ميعربري )فقراح  إلر  التري تردإلر فري ذر ه الم تسرا  تنتمرياالعتقادا  إل السلوبيا إل

 .(14، 12 ص،1111: عبد الحميد  رفي).مع الهيابل الم تسا  لعد  تطاب  الممارتا يحد   ل  دا ل 
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  :اإلعالموسائل  - ج

 ( م  ه  ت  ل  م   ع  ب  ت    ت  ت  ار  ز  ص  لن   ا  ال  إل   ود  ه  ي  ل  ا   نك  و  ع  ر  ن ت  ل  إل  ) ل اتعإل يقوح تبحانه
 ]811 :البقر  اآلية[

 إلأ ر ق عنر  إليرهأما ثانية ألبنائنرا يسرتقون منهرا برل مرا ذرم فري زا رة  اإلع  أصبحت إلتائل 

 األ برين  األدإلاريو هه لكن فري ظرل تبرادح من  إل  فالطفل يحتاج األصلي يم غير نابعة من المجتمع إل

القريم التري تعلمهم بعض إل التي ال ترزم صغارنا اإلع  الطفل يبحث عن بديل في إلتائل  أصبح إلاألا

فهرم لرم ، تصربح  ر حا مرن تعرام تهم دإلن إلعري مرنهمإل تررافقهم زتر  الكبررإل تبق  راتخة فري أذذرانهم

الصرريانة غيررر إل الترري تمررنعهم مررن ممارتررة القرريم المخالفررة فالو ايررة األصررلية اإلترر ميةيتشرربعوا بررالقيم 

مررن  األإللر الر ي يحمرل  يمره فرري التنشرئة اال تماعيرة فري المرازرل العمريرة  اإلنسران أنذلرك ، مو رود 

مرا مرن )ترلم إل صل  ف عليره إليه أقارالخطذ إلذو ما إل نا دا يفرق بين الصواا إنسانازياته تجعل منه 

مولود إال يولد عل  الفطر  فذبواه يهودانه أإل ينصرانه أإل يمجسرانه بمرا تنرتم البهيمرة بهيمرة  معراح ذرل 

دإلر  يررذتييولررد بقيمرره العاليررة السررليمة ثررم  اإلنسرران أن أي (رإلاه البخرراري) (.تحسررون فيهررا مررن  رردعاح

 اإلعر  ترائل إل الخاصة فران أعمالهمابان الوالدين منهمكين في  فإذاالوالدين في تلقينه بيفية ممارتتها 

 أذردافهالهرا  اإلعر  إلترائل  أنالمعلرو  إل تلقن الطفل بل مرا تريردهإل ال تتفان  في عملها بل تقو  بدإلرذا

الخاصة فالطفل تليم النشذ  المتشبع بقيم تليمة تجعل منه  ادرا عل  التميي  فمرا يذتيره مرن غيرر إل العامة

م الصغار فقط بل زت  الكبار غيرر المتشربعين برالقي اإلع  ال تستهدف إلتائل إل العكسإل  يمه يراه تلبيا

 اإلعرر  فوترائل  اإلداريررةمرا يقرراح عرن التنميرة  اإلعرر  ئل ينطبر  القرروح علر  إلترا، إلعليهررا التري نشرئوا

لريس  اإلدارا  أإلللم تسرا   أ نبيرةصرحيحا فاترتيراد  روانين  إيراهمتعدد  البرامم فليس برل مرا تعلمنرا 

 .  يمناإل دائما يتواف 

ما نجرده يمرار  عمر   إدار  أإللم تكن إلظيفة بل بانت أمرا فصاز  مكانة  اإلت  فاإلدار  في 

اليرو  فرذمراف  أ صر ح منصربه مرن صر زه إل ذي مجاح لتحقير  مكاتر  إلطنيرة إلاإلدار  يقتا  منه

 . متعدد  اإلدار 

ال تستخد  لغرة تمكرن مرن تنشرئة الفررد  اإلع  إلتائل  أن إل  إوافةانه " نور الدين بلبيل"إلير  

تروح ا تيرار إل مقتق  الحاح في الحرديث فقرد تتحروح اللغرة أإللم تراع  الب غة  إذانه أذلك ، زت  لغويا

طالر  روري ف عنره إلذرو تريد البلغراح  أبري راح علري برن ، انتكرا إل تربيل فتنرة إلر  إلأترلوبها ألفاظها

عبد ف بن مسرعود  إل اح، (البخاري أ ر ه" )رتولهإل ي ك ا  ف أن أتحبون، زدثوا النا  بما يعرفون"

ره   عقرولهم إال برران لبعقرهم فتنرة أنرامرا : "روري ف عنره ( مسررلم أ ر ره" )بمحررد   ومرا زردياا ال تب ل غ 

، الباطرل زقراإل الحر  براط قلر  يإل ي يفهراإل ه ال ي يغي  الحقرائ إلإلرد التح ير من تحر القوح إل  رف
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" ن مرن الشرعر لحكمرةإإل" :وقوله  ( "البخراري أ ر ره" )من البيان لسحرا إن"تلم إل  اح صل  ف عليه

التري تعتبرر المو ره ، التشكيل الاقافيإل فإذا بانت اللغة به ه القدر  الخار ة في التذثير( بن ما ه أ ر ه)

بنرراح إل هترره فرري  أيتعاملرره مررع النررا  إلمواصررلته مررع تاريخرره إل المنطلرر  لحربتررهإل اإلنسررانلر يررة 

 تفاذمهرراإل األمررةفرري تشرركيل  األذررمبانررت العامررل ، المسررتقبلإل الحاورررإل االتجاذررا   ميعررا الماورري

 أنالتراثيررة المسررتهدفة ذلررك إل اال تماعيررةإل الحصررون الاقافيررةإل األإللرر إلبانررت مررن القرر ع ، تواصررلهاإل

، أإلصرالهاإليقطرع ، يعبرث باقافتهراإل يطمرس قخصريتهاإل إليلغي عقلها ،األمةاتتهدافها يعطل نمط تفكير 

 عندما تكون اللغرة لغرة العقيرد  األ صعل  إل يتربها في مه  الريحإل يجتث   إلرذاإل إليجف  ينابيعها

 . العباد  باللغة العربيةإل التعليمإل العلمإل الحقار إل الاقافةإل القيمإل

 البالغة بلغة التعليم معقرل العربيرة اإلصابا إل د لحقت ، اإلع  ل  لغة إل د ال يصوا لنا العت  ع

م زراح اللغرة فري مجراح التعلري إلأصربح البالغة للغة إلاإلصابا  زصنها المنيع زيث بدا من عندذا الخللإل

 ظهرر الفسراد فري البرر  "إل راح ، المحرراا إلاعةرا بردإلن م ذرل إلر  بما يصورذا ازرد الحمرس الر ي  فر 

ذرا فذصربحت الردرإل  العربيرة فري عقرر دار أصريبتلقرد " إلفي المحراا"فرد ازد الحاورين " البحر  إل

 .(18-85ص ، ا  : نور الدين بلبيل) .تدر  بالعامية

  :اإلداري اإلصالحضعف عمليات  - ح

 أدا الدإللرة الحديارة  إدار إل رد غرد  ، مووع تنفي  ليس باألمر الهين اإلداري اإلص حإلوع  إن

فمررن نازيررة غالبررا مررا تصررطد  مقترزررا  ، تغييرذررا أإلوررخمة معقررد  تقرر  العقبررا  فرري ترربيل تعررديلها 

 أإلراقتبقيهرا مجررد إل التحقير  إمكانيرةنفسرها تفقردذا  اإلدار بقو  معاديرة مرن دا رل  اإلداري اإلص ح

فقرد لروز   يرا  نروع مرن التروا ن الجامرد برين ، بلما  منطو ة ال تجرد لهرا صرد  فري الوا رع أإلمكتوبة 

 أنبمرا اتقرح ، عل  ما ذي عليره األإلواعبذ ر  عل  بقاح  أإلالمختلفة يعمل بصور   اإلدار عناصر 

لرو بانرت إل بسرهولة تعرديل طررق العمرل القديمرة إل دام  الموظفين عاد  ما ال يقبلرون اإلداريينالر تاح 

غيررذم  إليرهال ي  رد يسربقهم ، عد  اتتعدادذم لتعلم الجديدإل تعودذم عليها، إلذلك لمعرفتهم لها، إلتقيمة

إلمن العمل،  أموربه من  أزاطوا أنما تب   إلأذمية مما يقلل ذيبتهم، المر إلتينإل من محدثي العاملين

بررروح الحلررروح ييسرررر   أنتعقررردذا لررريس مرررن قرررانه إل اإلداريرررةن صرررعوبة المشرررابل إفررر أ رررر نازيرررة 

 .(21، ص 1111: ما د راغ  الحلو).المقترزة

بداية باإلص ح التربوي ال ي بران موصروال بالعرالم دائما يكون  اإلداري اإلص حإلالحديث عن 

النعرردا  الفاعليررة الترري إلذنررا  تررب  آ ررر ، إلاألغرر ط الجمررودازتوائرره علرر  بعررض  إلرر  إوررافةالغربرري 

. أثريرةثقافة  أصبحتامتداح الماوي  إل  فحين اتجهت الاقافة، إلصمت بها ن عة المديح للعمل الفكري
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ذر ه  أي" إلداإلإذا فرا رتهم ذبررإلا الجرد"النرا  بقوح الشراعر فري بعرض  .(21، ص 1111 :مالك بن نبي)

إلبان ذ ا االتجاه النابص ترب  فري ، الوراح إل  بل ينتكس األما  إل  اقافة ال يتجه العمل الفكري فيهاال

إلبر لك أصريبت األفكرار بةراذر  ، المسرتقبلإل مقتقريا  الحاوررإل انطباع التعلريم بطرابع دار  ال يتفر 

فري المجراح التربروي داللرة  اإلصر زا تعتبرر بارر  إلمتنفسرا لره،  أصربحتبذنما  رد ، التشبث بالماوي

إلذرو أمرر ، ما يمكن تقديمه لطالر  العلرم بجميرع مسرتوياته إل  لة مقدر  إلاوعي المناذم التربويةعل   

 إلطرن أيطالر  اليرو  ذرو عمراد المسرتقبل فري إل التكروين أترا في غاية الخطرور  فالمراد  العلميرة ذري 

لقيراد   إعردادهأ   يرة علر  مسرتو  الم تسرا  التعليميرة ذرو فشرل فري إل  يما علميرة إبسابهالفشل في إل

لردإلر  أ رر  أزيانرامكمر  إل أزيانراالفررد ببرديل  إعداد إل  ترمي المدرتة أذداف أنذلك  األمةمستقبل 

الم تسررا  الرياوررية إل بررل يتطلرر  ذلررك دإلر المسررجد أزيانرراالترري ال تكفرري إل األبنرراحفرري تنشررئة  األتررر 

 . ما ذو أ طر بكاير إل  أد مسارذا إل أذدافهافانحراف المدرتة عن 

ظرراذر  فرري الترراري   أ رردر إن" اإلترر ميةإلا ررع المجتمعررا   رأ زررين  "إ برراح"لقررد  رراح الرردبتور 

: مالرك برن نبري)" في  انبه الرإلزي نحو الغرا اإلت  الحديث ذي السرعة الهائلة التي يتحر  بها عالم 

لتتربعن ترنن مرن  ربلكم قربرا بشربر إلذراعرا بر راع "تلم إل إلذو ما  اله صل  ف عليه، .(22ص  ،1111

رإلاه ) "فمررن ؟ : النصررار  ؟  رراحإل يررا رترروح ف اليهررود: ه،  لنررالسررلكتموزترر  لررو تررلكوا  حررر ورر  

 أتاتره إلإنمرا ن الصرراع برين العرالمين لريس صرراع مرادي فقرطيكيدإلن للمسلمين إلأ أنهمذلك  (البخاري

 .أإلالديني لغوي فكري 

 عطلهرم باالترتعمار أتربااا يلصرقو أنمحاإللة  عماح الحربة الحديارة  أن "مالك بن نبي"إلير  

إلذرو .(  11 ص ،1111 :يبرن نبر مالرك). لك ليس إال ورربا مرن التعلرل إلذرو ذررا مرن المسرئوليةلكن ذإل

 إعردادتربروي إلازرد  رادر علر   برنرامم إعردادصحيح فالج ائر اتتقلت من   مسين تنة إللم تتمكن من 

ها علهرا تجرد ورالت األ نبيرةيحمل مشعل التقد  بل ال ت اح تطب  البرامم غيرر النا حرة فري الردإلح نشي 

تلم بنيت في ث   عشر ترنة فكرم مرن السرنوا  إل في عهده صل  ف عليه اإلت ميةالدإللة  لعلإل ،فيهم

  !ث   ؟ أإلمرتين  أإليكفي يا تر  لبناح الج ائر بعد اتتق لها وع  ذلك مر  

إلمن زقائ  علرم الحيرا  "فيقوح  األ ان مااال  يدا عن زقيقة النقل عن  "مالك بن نبي" إليقرا

 ل لرة  إلر  األمررير دي  أنمخافرة ،  واعرد د يقرة تنبغري مراعاتهراإل عملية نقرل الرد  تخقرع لشررإلط أن

من  لما بين فصائله، فليس بل عنصر من عناصر الد  يقابل ليحل محل اآل ر، الفتك بهإل الجسم المتلقي

ذر ه الحقيقرة ذا  الطرابع الحيروي صراد ة فيمرا ، األبدانا ت ف  إل  ا ت ف عقوي ير ع في الحقيقة

مختلفرة ليسرت بلهرا  ابلرة فالعناصر اال تماعيرة التري تسرم الاقافرا  ال، يتعل  بالمجاح العقوي التاريخي

 .(18-11، ص 1111: مالك بن نبي) ".للتداإلح
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فري بتابره مشركلة  "مالرك برن نبري" إليرهاالتتتباع العربي ما ينبه  أإلإلمن مةاذر االنبهار العربي 

رت  ف  ق  ث   ث  ي رز   م  وذ  ل رت  ا   إل  )ن الكرريم بلمة عربية صرفة مو ود  في القررآ أنهاالاقافة التي ير   البقرر  [( م  وذ  م 

 أنن الكريم صرناعا مراذرا فري اللغرة العربيرة ليقري  آن ال ي اقت  ذ ه الكلمة من القرأإل ]898 :اآلية

 أنهراإلذر ا ذرو مرا يفسرر ، ذ ه الكلمة لم تكتس    و  التحديد القررإلرية لتصربح علمرا عرن مفهرو  معرين

 أإل، تقرن بها لتحديد ما يراد منها في الكت  التي تتصرد  لهر ا المووروع، بلمة أ نبية إل  بحا ة دائما

بري  "culture"مارل بلمرة  أ نبريعكرا   إلر  ال ت اح في اللغرة العربيرة تحتراج بلمة أنهابعبار  أ ر  

 . تنتشر

ن  ر إلر فهمرا يختلفران فري ترلوبهما أل، الطبي  المسرلمإل إليقي  مقارنة بين الطبي  االنجلي ي

مرنهم فنري  إطرارتكوينهمرا المهنري يرتم فري  أنعلر  الررغم مرن ، نفسها األرفقخصيتهما ال تغور في 

ثقافة إل ودذا الخاص ال ي ت داد معه  درتها عل  التميي  بلمرا تغيرر المسرتو  اال تمراعي  فلكل، إلازد

 (.15،51، ص 1111: مالك بن نبي) .موا نةلجانبي ال

منه ب لك ما يعانيه المجتمع فري الو رت الرراذن مرن ذردر للو رت فري مرا ترمي باإلوررابا  التري 

فرري  اإلداريالتسرريير  أإلبفرر   فرري مجرراح التربيررة  إطررارا قررلت  ميررع  طاعررا  التربيررة فلررو برران ذنررا  

 إعردادتتمررد عليهرا فالمسرئوح عرن  أنتخد  الم تسة التربويرة ال  اإلطارا المجاح التربوي لكانت ذ ه 

لكررن ، برامجهررا التربويررةإل مدارتررهاإل التربررويين ذرري إل ار  التربيررة إلاإلداريررين المعلمررينإل األتررات  فئرة 

 .ل ت  لم نر  ما يبرر ذلك

مروارد ماديرة برل برالمورد إل أمرواحبما تمتلكه مرن  أإلال يرتبط بمو عها الجغرافي  األمممصير  إن

النابعة مرن  اإلت ميةالاقافة  إنماثقافة صالحة ل لك  أيإلليست  ،الم ذل المشبع بالاقافة الوطنية البشري

 .يا تر  ؟ أين إل  لكننه بدا يحيد عنها أذي ثقافة المجتمع الج ائري إال  التيإل ن الكريمالقرآ

العامة لمعالجة مختل   اإلدار فهو عل  مستو  مراف   اإلدارية أما المستو  الااني لإلص زا 

( .الر ...تعردي   دترتورية ، زكرم راقرد، مخططرا  تنمويرة)مرن  اإلصر زا فقد توالت ، الفساد أإل ه

فرري زررد ذاترره بررل فرري العنصررر البشررري فرراإلدار  الج ائريررة رغررم  باإلصرر حلكررن الخلررل لررم يكررن متعلرر  

معةمها اللوائح إل القوانينإل اإلداريةلم تفكر في التخلي عن النةا  االتتعماري فالتقسيما   اإلص زا 

ذري مجررد تطبيقرا  لبررامم أ نبيرة ليسرت مسرتقا  أإل  اإلداريرة إلاإلص زا  الفرنسية اإلدار  إل  تعود

 أن اإلدار إلما نجده في ذ ه ال تراعي أزواله، إل القلة منها أإلتمع الج ائري إال القليل مستوزا  من المج

 اإلدارية اإلص زا البيرإل راطية بقدر ما يخشون إل الرقو إل ال يخافون من نتائم المحسوبية أصحابها

 . الص حإل ذو المشين إلغيره الحكمة اإلص حبذن 
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 : اإلداريباالتصال  متعلقةمعوقات  - خ

، بوتريلة إليصراح المعراني برين البشررتسرتخد  ، إلاإلقارا  الرمو إل اللغة ذي عقد من الع ما 

فاللغرة تشربه المنةرار ،  د ال يكون ذنا  اتصاح بين الجماعا  أإل، لوالذا ألصبح االتصاح قبه معدإل إل

فهي نقطة وع  بها نفكر، إل فيها نتبادح المعاني، ال ي يجعلنا نر  العالم إلنتعرف عل  د ائقه المختلفة

علر  لسران  ل اتعرتبحانه إليقوح ، للتفكير أتا فهي  اآل ربالنسبة للبعض بما ذي مصدر  و  للبعض 

رر  ذ  ا ف  ان  س  ي ل  ن  م   ح  ص  ف  ا   و  ذ   إلن  ار  ي ذ     أ  إل  )نبيه  رم   ه  ل  ت  را ي  د  ي ر  ع  رأ   ي  ن ري ا  ن     د  ص  ري  ن  أ   اف     القصرص [( ون  ب     ك 

ذما نتيجة مفاذيم لغويرة اترتخدمت  إلاألصل ن العرفإف، عل  عكس ما يعتقد البعض مناإل ،]24 :اآلية

مرا  لةهرر  فري ( آتريوي)فلرو  لنرا بلمرة ، إلذي ليست طبيعة زية م بد ، لتص  فئة معينة من النا 

تعنري صريني ( آتريوي)ة إللكرن بلمر، العينينإل قكل الشعرإل اللونإل الطوحإل صفا  معينة للهيئةمخيلتنا 

 أقكالهمإلالنا  من مناط  مختلفة في ذ ه الدإلح ، إلذيئاتهم مختلفة أقكالهمذ الح ، إللبينيف أإلذندي  أإل

طررق تفكيررذم إل أتاليبهمبل تختل  ، مسمياتهم فقطإل إلألوانهم البشر ال يختلفون بذقكالهم، أيقامختلفة 

للحقيقررة محكررو  بطريقررة تفكيرنررا،  فهمنررا أني عمرران ( إلإلرفإل تررابير)تبعررا للاقافررة الترري تعايشرروا فيهررا 

 نإ، نه زقيقيتشكل ما تعتقد أ ل ا فاللغة ذي التي، إللغتنا مرتبطة باقافتناإلطريقة تفكيرنا محدإلد  بلغتنا، 

فاللغرة ، الاقافة تساعد عل  التفاإل  في االتصراح، إلبشكل مختل  األمورالبشر من ثقافا  مختلفة يرإلن 

نرر  مرن   لهرا ، فاللغة النابعة من الاقافة تعمل بماابرة عدترا ، لكبل تشكلها ب ، ال تص  زياتنا فقط

إلبالتررالي اللغررة تررتحكم فرري ر يتنررا ، مررا نملررك لرره مررن مصررطلحا  إالإلنحررن ال نعرررف مررن العررالم ، العررالم

فرر لك ألننررا فرري الحقيقررة ال نعرفرره إلذررو غيررر مررا  قرريحلررم نكررن نملررك الكلمررا  لشرررح  إلإذا، للحقيقررة

 .(25-58، ص 1119: قعبان فرج).مو ود

الرمو  إل إلذلك عن طري  اتتخدا  الكلما ، للتعبير عن موووع االتصاح األتاتيةإلذي الماد  

معراني إل الكلمرا  لهرا مردلوال  أنتحقير  اتصراح فعراح زيرث  أمرا إلذنا تكمن العقبرة التري تشركل عائقرا 

متغيررا  تر ثر فري تقصرير برل ذر ه ، الخلفيرة الفكريرةإل الاقافرة إلالتعلريمإل تختل  مرن فررد آل رر فرالعمر

معراني مختلفرة فقرد يكرون للكلمرة معنر  عنرد المردير يختلر  عنره عنرد العامرل  إلإعطائهرا مفهو  الكلمرا 

المهنيرة المتخصصرة مارل  األ سرا ب لك اتتخدا  اللغة الفنية فري ، إلبسب  ا ت ف مستو  التعليم بينهما

ن المرتل إف أ ر إلمن نازية ، لغة الحات ترابي  إل  سم الحات  زيث يستخد  العاملون فيه مفردا 

لكن طريقة عروه للفكرر  غيرر إلاورحة بسرب  اترتخدا  بلمرا  إل  د تكون لديه فكر  إلاوحة في ذذنه

، 1188: محمرد محمرود الفاورل). تشرتيت انتباذره إل  ال ي ي دي األمر، من معن  لد  المستقبل أبارتاير 

 .(118ص 

تحرد مرن  أإلفهي التي تكسبه الفعاليرة  اإلداريل لك ت دي اللغة إلظائ  عديد  في عملية االتصاح 

االتصالية  ائمة عل  فهرم العملية  أنالمعلو  إل نها ت ثر في محتو  الرتالةذلك ألإل عملية االتصاح بكل
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فرري عمليررة  المسررتقبل  ررد تكررون مصرردر فشررلإل فاللغررة المسررتخدمة فرري االتصرراح بررين المرتررل، الرتررالة

تنررا و إل األفكررارتنقررل إل فهرري إلترريلة االتصرراال  الرئيسررية فعررن طريقهررا يررتم التعبيررر ،اإلدارياالتصرراح 

تكرون الصررياغة  أإلالكلمررا  المسرتخدمة  رد تكرون لهررا معراني مختلفرة  أنيرتم تبرادح اآلراح إال ، إلالققرايا

العبرارا   أإلاتتخدا  بعض الكلما   إل  إلذلك زينما يلجا ،ما يعنيه المرتل إليهمعقد  ف  يفهم المرتل 

 . إليهالمصطلحا  المتخصصة التي ال يفهمها المرتل  أإل

للغررة إلظررائ  ذامررة فرري فعاليررة االتصرراح بمررا  ررد تكررون عائقررا ماررل  أن " يررد منيررر عبرروي"إليررر 

نط   أإل، الرمو إل اال تصارا  أإلتخصص معين  أإلزرفة ما  أإلاتتخدا  المصطلحا  الخاصة بمهنة 

تروح  إلر  تر دي أنفكرل ذر ه النروازي يمكرن ، اتتخدا  لهجة غيرر معرإلفرة أإل، الكلما  نط  غير تليم

  :.(15، ص 1111:  يد منير عبوي)ذ ه المعو ا  ما يلي  أذممن إل الفهم

 . لكل قخص اإلدرا ا ت ف  -8

 .المستقبلإل التقاليد بين المرتلإل ا ت ف العادا  -1

 .الخبرا  السابقة عنهإل در ة الاقة في المرتل -2

 . ا دزا  الرتائل -4

 . ا ت ف المستو  الاقافي -5

 .من معن  أبارتحمل  األلفاظالكاير من  -2

منطو ررة ترروف يفهمهررا  أإلمررا يقدمرره مررن بلمررا  مكتوبررة  أنظررن  إذا اإلداري أإلإليخطرري الكاترر  

مرن يرغر  فري مخراطبتهم  إلر  إلتريلة للوصروح إلأفقرل ،لمستمع بالطريقة التي يفهمهرا ذروا أإلالقار  

مررن غيرررذم إلمررن ذنررا بانررت صررعوبة التفرراذم بررين قخصررين يتكلمرران لغتررين  أبارررباللغررة الترري يفهمونهررا 

تخاطبرره لرريس فقررط بلغررة  أنتقنررع قررعبا عليررك  أن أرد  إذا) "نهرررإل"يقرروح الرر عيم الهنرردي ... مختلفتررين 

 اإلدارييتعلرر  باالتصرراح  أمرررإلذررو  .(14، ص 1119: يوترر  مررر إلق)( فكرررهإل لكررن بلغررة عقلررهإل لسررانه

التنفي ية فغالبا ما يكون التنفي يون ذإلي مستويا  دراتية دنيا  د ال يفهمون لغرة إل المتعل  باإلدار  العليا

ن عوائ  االتصراح عد  تنفي ذا، ل لك فإ أإل األعماحتذ ير  إل  ما ي دي األإلامرف  يمكنهم تنفي   اإلدار 

 . المستقبلإل توح الفهم إللبعض اال ت فا  بين المرتل أإلبحج  المعن   إماتكون متعلقة 

  :واإلدارة تدهور العالقة بين المواطن - د

 إلر إل اترتمر  علر  زالهرا بعرد االترتق حإل لم تكن ع  ة المواطن باإلدار   يد  فتر  االتتعمار

"  اترم ميلرود"إليرر  ، زاورراإل الج ائريرة ماوريا اإلدار يومنا ذ ا فاإلدار  البيرإل راطية ذي صور  

الحلروح العق نيرة إل الخقروع للدراترا  العلميرة المعمقرة بعد االتتق ح بانت تعاني مرن عرد  اإلدار  أن



 التنمية اإلدارية:                                                                          الفصل الرابع
 

011 
 

 المرب يرة فري ترقريدإل المحليرة اإلدار الشركل يبردإل  ليرا فري توظير  إل اال تصرادية األ مرةلتصور زرل 

غياا التصور العلمي إل الكف    اإلطارايشكوا من  لة  اإلداريتو يه االتتامار في زين بان الجها  إل

 نره يصرلحها الجان  البيرإل راطي ال ي ظهرر أبما طغ  علي، لإل ليمالد ي  في ا تيار االتتامار الم ئم 

النمروذج  أنالر ي يرر  " ميشراح برإل يره"علر  زرد تعبيرر ، أ رر نره يفشرل فري في دإللرة مرا بقردر مرا أ

التري ت برد صرفة المنطقرة  األتاتريةالبيرإل راطي في اتخاذ القرار يتف  مع الخصائص الاقافية الفرنسرية 

يقرروح إل التنررا ضإل ن الفرنسرريين ال يكرذررون التغييررر بررل يكرذررون الفوورر أإل، االط  يررةإل ال قخصررية

إلذنرا ..." زروح السرلطة  ةاألتاتريلمشركلة الفرنسريين  األمارلالتنةريم البيرإل راطري ذرو الحرل " أن أيقا

ممارترا  إل األفرراداال ت فرا  الفكريرة التري تةهرر علر  مسرتو  ترلو  إل الفرإلق الحقارية أنيتبين 

فكرر  اترتيراد  إلر    ينتبرهتجعرل الردار أ رر  إلر  ين في در ة الحس المدني من منطقرةالتباإل السلطة

 إلر  إورافة، التنميرة الشراملة أما  األتاتيإلذو العائ   األصليةالتنةيما  الخار ة عن البيئة إل األنماط

ي ذلرررك  صوصرررية المجتمرررع يراعررر  فررر أنبررردإلن  األ نبيرررةقرررهد  محاإللرررة اترررتيراد النمررراذج  أنهرررا

 .(11، 25ص  ،1188:  اتم ميلود).الج ائري

تعتبر التجربة الج ائرية في مجاح التنمية تجربة مايرر  ل ذتمرا  لرد  العديرد مرن البرازاين ترواح 

التربيبرة الج ائريرة فريرد  مرن  أنذلرك ،  اصرة اال تمراعي األ رر فري المجراال   أإلفي مجاح التنمية 

ازتردا   إلر  أد التجربة الج ائرية في مجاح التنميرة  أن" دبلة عبد العالي"ذلك ير   إل  إوافة، نوعها

النةريرة التري انطلقرت منهرا،  األترسفق  عن ، إلبخاصة فيما يتعل  بنتائجها، الجدحإل باير من النقاش

أن تجربة الج ائر في زقل التنمية زققرت نترائم  إل  ،المهتمين بققايا التنميةإل ف ذ  فري  من البازاين

إلمرن  هرة بخاصة إذا عرفنا زدإلد الفتر  الو ي   التري تحققرت فيهرا ذر ه النترائم إل معتبر  تستح  الاناح

اال تصادية التي بانت  برل بردح ذر ه التجربرة زيرث إل نا شنا ذلك في زدإلد الووعية اال تماعية إذاثانية 

فكل  طاع بان تابعا للخرارج بواترطة المرد    المسرتورد  ، بانت الج ائر تتمي  بالتو ه نحو الخارج

ما الرت دإللرة تابعرة ، الج ائرر رغرم النترائم المحققرة أن إلر إلفري  ثران ذذر  المصدر ، أإل المخر ا  

ظهرور العديرد  إلر  الر ي أد إل النموذج الج ائرري المتبرع فري التنميرة إل  إلير عون ذلك، بكل المقاييس

، ص 1114: دبلرة عبرد العرالي). د  ع  ا  التبعية مع النةا  الرأتمالي العرالميمن بينها  يا ،من المشابل

822). 
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  :خالصة

، أإل التنميرة أإل عمليرة التنميرة فري الج ائرر لرم تكرن فاقرلة تمامرا محراإلال  أنإل  صة القوح ذي 

برالرغم مرن أن االترتق ح بران فاتتغر ت إل ترا طروي  إال أنها أذملت العديد من الجوان  بما أنها  بلها،

ال لنرا نعراني بعرض إلير    أننراإال ، ترنة( 51)أي أبارر مرن ( 1184)ن فري اليرو  نحرإل( 8921)في 

االترتق ح إل مفتكري الحريرةإل االتتعمار عل  عد  مستويا  إلذرو مرا لرم يكرن فري  طرط مفجرري الارور 

 . أعم إل اببر إلمعدي برامم التنمية ل لك تبق  المسالة الج ائرية تستح  دراتا 



 

 

 

 

 

 المنهجي للدراسة  اإلطار: الفصل الخامس

  نتائج الدراسةو البيانات : عرضالفصل السادس

 

 

 

 



 

 

 تمهيد

 : مجاالت الدراسةأوال

 المجال المكاني (1
 المجال البشري (2
 المجال الزمني (3

 : فرضيات الدراسةثانيا

 أدوات جمع البياناتو : منهج الدراسةثالثا

 منهج الدراسة (1
 ناتأدوات جمع البيا (2

 طرق استخراجهاو عينة الدراسة :رابعا

 خالصة
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 :تمهيد

إضافة إلى  ،لباحث لتأكيد ما تم تحصيله نظريايمثل الجانب الميداني ألي دراسة ثمرة جهود ا

ات دراسته مع انه يجب مصداقيا لفرضيكد منه على مستوى عينة دراسته، وإلضفاء طابعا علميا والتأ

أن يكون على علم بخصائص الظاهرة االجتماعية التي تتسم بالنسبية في حقائقها  ،على الباحث

ونتائجها إضافة إلى أنه ليس بالضرورة التمكن من الحصول على نفس النتائج في اغلب األحيان وهو 

وفي ، في مكان ما، في زمن ما ،دراسة باعتبارها تمت على عينة ماما يضفي خاصية فردانية لكل 

ا لعرض وتحليل نحاول التطرق إلى اإلجراءات المنهجية المتخذة في هذه الدراسة تمهيد هذا الفصل

 . البيانات

 فرضيات الدراسة: أوال

فالفرضيات ، بحثه إعداديستعين الباحث في بعض الدراسات العلمية بفرضيات تمكنه من 

الذي يدور حوله  األساسيمبدئية للسؤال  إجاباتاستنتاجات وهي  أوتوقعات  أوعبارة عن تخمينات 

ولقد  .(83ص ، ب س:ماثيو جيدير )  ،مرشد لهو فهي تعمل كدليل، موضوع البحث يتبناها الباحث مؤقتا

تساهم في توجيه بحثه عمال على  أنهافي  أمالفرضيتين فرعيتين و اعتمد الباحث على فرضية عامة

 .الميدانيو توكيدها بكل من مجالي الدراسة النظري

  :العامة الفرضية (1

 .اإلداريةاإلدارة العامة الجزائرية أثر كبير على التنمية  غة فيلل

  :الفرضيات الفرعية  (2

 .العامة الجزائرية اإلدارةواقع ( الفرنسيةو العربية)تشكل االزدواجية اللغوية  -أ

 .مقومات التنمية اإلدارية يشكل استخدام اللغة العربية في اإلدارة العامة الجزائرية أحد أهم-ب

 مجاالت الدراسة :ثانيا

 : المجال المكاني (1

ولقد تم إجراء الدراسة الميدانية  ،الذي تمت فيه الدراسة الميدانية يعرف المجال المكاني بالموقع

المقر وللتعريف باإلطار المكاني للدراسة وموقع ، "ورقلة"اسة على مستوى مقر والية لهذه الدر

 : كما يلي" ورقلة"والية نوجز نظرة عن

، من أهم واليات الجنوب الشرقي الجزائري فهي عبارة عن عاصمة جهوية" ورقلة"تعد والية 

إجمالية تقدر بنحو  تتربع على مساحة ،(2691)والية منذ االستقالل  أصبحت ،اقتصاديةو سياسية
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بكثافة ( 1222)سنة  إحصائياتحسب ( نسمة 988696)يقدر تعداد السكان بـ ، (²كلم298188)

 الجزائرية وهي أحد أهم الواليات (أرشيف والية ورقلة.)(²نسمة في كل كلم 8) سكانية معدلها

المتدادها التاريخي فهي أحد أهم المدن في أول دولة إسالمية في المغرب العربي وكانت المدينة وقتها 

أي بمعنى الرجل الحر قديما حيث "وارجن"نطقها بالبربرية اآلن بـ لتتغير لكنة " واركالن"تسمى 

أحد قصورها الصحراوية ثروة كبيرة من خالل الخط  نجمع سكانها الذين عمرو مدينة واركال

وثانيا ألنها مصدر الثروة البترولية للجزائر وسميت مدينة ، التجاري الذي نشطوه مع أفريقيا العميقة

وب الشرقي منذ الفترة مة اإلقليمية للجنورقلة حديثا والتي سكنت منذ فجر التاريخ وشكلت العاص

 األغواط سميت والية الواحات إبان االستقالل وضمت جميع مدن الجنوب الشرقي من. العثمانية

بثالث مدن كبرى هي ورقلة ( 2631) جنوبا لتكتفي بعد التقسيم اإلداري لعام تمنراست إلىشماال 

، تبر قطبا هاما من أقطاب الصناعةالتي تع تقرتو القطب الصناعي حاسي مسعودو عاصمة الوالية

وال زالت آثارها القديمة والتاريخية راسخة في سكانها ، (كلم 312)ـ تبعد عن العاصمة الجزائرية ب

يتوسط المدينة المصنف ضمن  حيث تلمس الصبغة المتأصلة لتراثها بمجرد زيارة القصر العتيق الذي

 (/http://ar.wikipidia.org/wiki).العالمي ومن خالل زيارة قصورها الستة ثالترا

  :الموقع اإلداري - أ

تتقاسم والية ورقلة حدودها الجغرافية مع الجمهورية التونسية من الناحية الشرقية وواليتي 

واليتي الوادي من الشمال الشرقي وأخيرا و بسكرةو الجلفة من الجهة الشمالية الغربيةو غرداية

 .تمنراست من الجنوب الغربيو ايليزي

 : بلدية كالتالي 12و دوائر 22على " ورقلة"تحتوي والية 

 الدوائر:  

 ،الحجيرة، حاسي مسعود، تقرت، النقوسة، مقارين، سيدي خويلد ،الطيبات، دائرة ورقلة

 . البرمة، تماسين

 البلديات:  

بني ، حاسي بن عبد هللا، البرمة، سيدي خويلد، النقوسة، الرويسات، عين البيضا، بلدية ورقلة

، الزاوية العابدية، المقارين، تماسين، سيدي سليمان، تبسبست، النزلة، تقرت، بلدة عمر، ثور

 .حاسي مسعود، بناصر، الطيبات، العالية، الحجيرة

  :للوالية كما يلي اإلدارييمكن توضيحه من خالل التنظيم ف( المقر)هيكلة الوالية بة لأما بالنس
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  :للوالية اإلداريالتنظيم - ب

  :يترأسه، وللوالية هيكل تنظيمي

 الذي يعين بمرسوم رئاسي ويعتبر ممثال للدولة ومندوبا للحكومة على و :يــــــــــــالوال

 .الوالية إقليممستوى 

 ويوضع تحت سلطته المباشرة، الذي يعتبر حاشية الوالي :الديوان. 

  ثالثة أويسيرها مفتش عام يساعده مفتشان  :العامةالمفتشية. 

 المهام  إلىبالنظر و على مستوى الوالية اإلداريةات هي من بين أهم الهيئ :األمانة العامة

 . الذي يعتبر اليد اليمنى للوالي العام األمين إشرافتحت  األمانةوتوجد ، إليهاالموكلة 

 :هيالعامة من ثالث مصالح  األمانةتتكون 

 مكتب التنظيم، التي تهيكل في ثالثة مكاتب هي مكتب التنسيقو :التنظيمو مصلحة التنسيق -

 .مكتب الصفقات العموميةو

 بنك المعلوماتو تشرف على مكتبين هما مكتب التوثيقو :التلخيصو مصلحة التوثيق -

 . مكتب التلخيصو

 . مكتب الحفظو المساعدةو اإلعالمتهيكل كذلك في مكتبين هما مكتب و :األرشيفمصلحة  -

 كل من في  اإلداريوهي المديرية التي تشرف على سير العمل  :مديرية اإلدارة المحلية

  :فل بمهامها مجموعة من المصالح هييتك ،البلديةو الوالية

 : التي تهيكل في ثالث مكاتب هيو تسيير الممتلكاتو مصلحة الميزانية -

 متابعة و أي االهتمام بميزانية الدولة يتكفل بتنفيذ :-الدولة–كتب الميزانية الممركزة م

تسجيل العمليات التي تقوم بها و فوترة، االعتمادات الخاصة بالمصالح الخارجية على مستوى الوالية

 دها الدولة لتسيير مختلف مصالحهاهذه المصالح وتعبر ميزانية الدولة عن مجموعة االعتمادات ترص

 (الخ...التربية )

 وتنفيذ ميزانية الوالية بإعداديقوم هذا المكتب  :-الوالية–زانية الالممركزة مكتب المي ،

الوالية من ثالثة أقسام  يتكون مكتب ميزانيةو متابعة ميزانية وحسابات المؤسسات العمومية الوالئية

  :كما يلي

 .النفقاتأي ( الخ...صفقات  ،هاتف ،غاز ،كهرباء)قسم مكلف بالفوترة  

 ....(إضافية  ،أولية)بإعداد الميزانية سم مكلف ق 

 . سم مكلف بإعداد األجور للموظفينق 
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 وهو مكتب يهتم بتسيير أمالك الوالية من عقارات ومنقوالت :الوسائلو مكتب الممتلكات 

يهتم بها من حيث ( الخ....ناسخة و آالت طابعة)بالوسائل التي يستخدمها موظفي الوالية من و

 التزويد بمختلف الوسائل، الجرد الدوري إجراء)، إخراجو إدخال ،لبالط، التوزيع

 الخ(...التجهيزاتو

 :لهذا المكتب عالقة مع كل مصالح ومديريات الوالية كما ينقسم إلى

 

 الوسائلو يوضح الهيكل التنظيمي لمكتب الممتلكات :(29)شكل رقم 

 .الوسائلو رئيس مكتب الممتلكات :المصدر

 ميزانية البلديات)حيث تهتم هذه المصلحة بالمالية المحلية  :التنشيط المحلي مصلحة -

  :فهي تتكون من ثالث مكاتب كما يليلذلك ( البرامجو الصفقاتو

 فقات يقوم بتنظيم الصفقات وهو الوصايا الوالئية على ن :البرامجو مكتب الصفقات

تجسيدها على أرض  إلىالمباشر على الصفقة منذ اقتراحها  اإلشراف أي( المراقبة الداخلية)البلدية 

شغال ومشاريع تتمثل هذه المشاريع في مشاريع إنشاء إ ،وهو مكتب خاص بمشاريع الوالية ،الواقع

 .تجهيزات واقتناءها

 نفقاتها  مراقبةو وهو مكتب يهتم بممتلكات البلديات :األمالك البلديةو مكتب الميزانية

، لها واإلدارية مراقبة الحسابات المالية، والمصادقة على ميزانية البلدياتو ووارداتها ومصادرهما

تقديم إعانات للبلديات العاجزة بالتنسيق مع الصندوق ، وتحليل الوضعية المالية للبلدياتو دراسة

، ك البلديات والمصادقة عليهامراقبة القرارات الخاصة التنازل علة أمال، المشترك للجماعات المحلية

السهر على تسيير هذه ، ومؤسسات عمومية بلدية إنشاءالمصادقة على المداوالت التي تتضمن 

 .المصادقة على ميزانيتهاو المؤسسات

  تعتبر هذه المصلحة الوصي المباشر على  :ةالمداوالت البلديو اإلداريةمكتب العقود

مدى و المداوالت على مستوى البلدياتو اإلداريةيقوم هذا المكتب بمراقبة كل القرارات و البلديات

 .حفظهاو كما يقوم بتسجيلها، مطابقتها للقانون
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  :تتكون هذه المصلحة من مكتبين هماو :مصلحة تسيير الموظفين -

 يهتم هذا المكتب بتسيير الحياة المهنية من  :مكتب تسيير وتكوين مستخدمي الوالية

 .الدوائرو غاية اإلحالة على التقاعد لموظفي الواليات إلىالتوظيف 

 تنحصر مهمته في الوصايا أي مراقبة :وتكوين مستخدمي البلديات مكتب تسيير 

، بالتنسيق مع المعاهد المختصة فهو يشرف على تكوينهم ورسكلتهم، متابعة تسيير موظفي البلدياتو

 .كما يقوم بمراقبة كل عملية تخص الموظفين على مستوى البلديات

 نظرا ، لهذه المديرية دور هام على مستوى الوالية :ةالشؤون العامو مديرية التنظيم

  :تضم هذه المديرية ثالث مصالح هي كما، تقوم بهاللوظائف العديدة التي 

االنتخابات و مكتب الجمعيات، العام وتتكون من ثالثة مكاتب :التنظيمصلحة األولى هي م -

 .مكتب تنقل السيارات، ،مكتب تنظيم األسلحة النارية

 أنواعهااستالم ملفات الجمعيات بمختلف  :االنتخابات ويقوم بـو مكتب الجمعيات 

 .باالنتخابات ر كل الظروف الخاصةعلى تحضي اإلشراف إلى إضافةالخ ...ودراستها 

 نح رخص إنشاء المؤسسات م :ــالمهن المنظمة يقوم بو مكتب المؤسسات المصنفة

 (كاتب عمومي مثال)ح رخص فتح مكاتب المهن المنظمة من، ....(مقاهي ، حمامات)المصنفة 

 د كل الوثائق الخاصة بالسيارات وهو مكلف بإعدا :مكتب حركة مرور السيارات

مراقبة حركة مرور السيارات على مستوى الوالية  إلى إضافة...( المراقبة بطاقة ، رخص السيارات)

 .األخرىبالتنسيق مع الواليات 

مكتب ، مكتب تنقل األجانب، وتتكون من ثالثة مكاتب :صلحة تنقل األشخاصالثانية م -

 .الحالة المدنية والخدمة الوطنيةمكتب  ،تنقل المواطنين

 يقوم بتنظيم مصالح الحالة المدنية على مستوى  :ةالوطنيالخدمة و مكتب الحالة المدنية

 إحصاءو تسجيل، تقارير دوريةو القيام بإحصاءات، حفظ كل السجالت الخاصة بذلكو البلديات

 .البالغين سن الخدمة الوطنية  األشخاص

  على مستوى الوالية تقديم الوثائق  األجانب األشخاصيهتم بمتابعة  :األجانبمكتب تنقل

 .الجنسية، اإلقامةكبطاقات 

 يعمل على تقديم كل الوثائق الالزمة لتنقل المواطنين داخل  :مكتب تنقل المواطنين

 .وغيرهاوخارج الوطن كجواز السفر 

 ،المنازعات وتتكون من ثالثة مكاتبو هي مصلحة الشؤون القانونية :لثةالمصلحة الثا -

المداوالت و مكتب العقود اإلدارية، مكتب المنازعات، المداوالت البلديةو اإلداريةمكتب العقود 

 .الوالئية
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 اإلدارينظام عدم التركيز  إطارأنشأت في ، تابعة للوالية إداريةكما تعد الدوائر مقاطعات 

كهيئة تعمل على مساعدة الوالي يشرف عليها رئيس الدائرة يوضع تحت تصرفها مجموعة من 

، مديرية التربية)كما للمديريات ، ال باالستقالل الماليو يات وهي ال تتمتع بالشخصية المعنويةالبلد

 .عالقة وظيفية بالواليةفإنه لها ...( الصحة

  :المجال الزمني (2

ولقد كانت بداية هذه  ،الميدان إلىيتضمن المجال الزمني للدراسة الفترة التي تم فيها النزول 

االستطالع على مجال الدراسة ستكشاف وااللغرض  ،(ماي 12ماي بالضبط الثالثاء  شهر) الفترة في

التعرف على أهم مصالحها بداية باألمين العام يوم و المؤسسة إلىوتم االستمرار في الذهاب 

الدراسة لتبدأ مرحلة االستطالع لمقر الوالية بداية مديرية  إجراءالذي وافق على ( ماي 12 األربعاء)

بية يوم ليتم بعد ذلك توزيع االستمارة التجري ،الشؤون العامةو ثم مديرية التنظيم، اإلدارة المحلية

الثالثاء و توزيع االستمارة التي اعتمد عليها البحث يوم االثنينثم وتجميعها  (21/26/1221)

 على مديرية التنظيم(أكتوبرالفاتح ) األربعاء، المحلية اإلدارةعلى مديرية ( 1221/ سبتمبر/16/82)

 اإلدارةثم إجراء المقابالت مع مدير  ،الديوانو العامة األمانة( اكتوبر21)الخميس ، الشؤون العامةو

الديوان هو  حيث كان رئيس، المفتش العامو رئيس الديوان، الشؤون العامةو مدير التنظيم، المحلية

 21)لتنتهي فترة الدراسة الميدانية في ، ن المفتش العام كان في عطلة عملنفسه المفتش العام أل

 .النتائج إعدادو لتفريغ االستمارة وتحليل المقابالت ( 1221أكتوبر 

 .ائجوعلى القارئ مراعاة هذا المجال الزمني عند قراءته النت

 : المجال البشري (3

يتكون من الموظفين في مقر والية ورقلة و البشري للدراسة مجتمع البحثيقصد بالمجال 

عمال ، الصيانة: وهكذا نكون قد استثنينا منهم عمال( 191)العاملين في الحقل اإلداري وعددهم و

الوقاية، نظرا ألغراض  أعوانالحراس و، المتعاقدين، بالحجا ين،سائقال ،خارجيينو مهنيين داخليين

 .في جزء منها في طبيعة الدراسة، تتمثل علمية

 أدوات جمع البيانات و منهج الدراسة :اثالث

معلومات تؤدي  إلىلكل دراسة علمية أو بحث علمي منهج معين يمكن الباحث من الوصول 

يعتبر المنهج العلمي أساس ظهور المرحلة العلمية الوضعية و موضوعيةو علمية دقيقة نتائج إلى
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التي ُيعتمد ولكل منهج مجموعة من األدوات و (.81 ص.،1226: أحمد عياد).وإنهاء التأمل الفلسفي

 .البيانات العلمية النجاز البحثعليها في التوصل إلى 

  :منهج الدراسة (1

لذلك كان البد ، تدرس بعيدا عن معرفة مؤشراتها أنما تعلق بها ال يمكن و مشكلة الدراسة إن

تفاعلت مع مرور الزمن لتعطيها الصورة التي توجد من تناول الموضوع كمحصلة لعوامل عديدة 

ذلك  المسار الذي مرت به الظاهرة المدروسة واستلزم إلىلذلك تم التعرض ، عليها في حالة الدراسة

استخدام المنهج الوصفي في هذا البحث باعتباره المنهج المالئم لهذه  حيث تم، عدة وأدوات منهجا

 التي احتلها المنهج الوصفي في هذا التطور األهميةيلمس  أنيستطيع والمتتبع لتطور العلوم ، الدراسة

مالئمته لدراسة الظواهر االجتماعية ألنه يصف الظواهر وصفا موضوعيا من خالل  إلىيرجع ذلك و

ص  ،ب س: ماثيو جيدير). تقنيات البحث العلميو أدواتالبيانات التي يتحصل عليها الباحث باستخدام 

ة أو منهج علمي يقوم أساسا على وصف الظاهر"الوصفي باعتباره المنهج المالئم هوالمنهج و .(222

على أن تكون عملية الوصف تعني بالضرورة تتبع هذا الموضوع  ،الموضوع محل البحث والدراسة

 ص، 1226: أحمد عياد)" .ومحاولة الوقوف على أدنى جزئياته وتفاصيله والتعبير عنها كيفيا أو كميا

كما  ،تعمل في العلوم االجتماعية بغرض تثمين الظاهرةصفي يسويمكن القول أن المنهج الو (.92

متابعة دقيقة لظاهرة أو حدث معين بطريقة كمية أو نوعية في فترة و يقوم المنهج الوصفي على رصد

 المضمونو أو عدة فترات من أجل التعرف على الظاهرة أو الحدث من حيث المحتوى، زمنية

عثمان محمد  ،ربحي مصطفى عليان) ".تعميمات تساعد في فهم الواقع وتطويرهو نتائج إلىالوصول و

 .(18 ص ،1222 :غنيم

حيث قام  ،المعلومات وعرضها إلىواستفاد الباحث من المنهج الوصفي في طريقة الوصول 

باألدوات األخرى الباحث بوصف الظاهرة كما شوهدت في الواقع بالمالحظة وكما توصل إليها 

 صفي من ضروريات البحث حيث تم وصفويعتبر التركيز على المنهج الو، (االستمارةو المقابلة)

 اإلداريةووصف التنمية  اإلدارةالعامية في  إلى إضافة( الفرنسيةو العربية)طرق استخدام كال اللغتين 

صة في المجال اللغوي وعلى العامة خا اإلدارة أداءأهم المعوقات التي تؤثر على و في الجزائر

 األوضاعقراءة الوضع الراهن لها وما ستئول له في ظل  إلى إضافة للغة العربية األمثلاالستخدام 

 اإلداريةمعوقات التنمية  أهمتقديم  البحث العلمي رغبة في أدواتذلك من خالل و المستقبليةو الراهنة

نظر إليها لتسهيل التي تسعى الجزائر جاهدة لتحقيقها ولتمحيص المعوقات كافة بغرض توجيه ال

اكتشاف  إلىوال يعتمد المنهج الوصفي على مجرد وصف الظاهرة بل يتعدى ذلك ، القضاء عليها
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: وآخرون أحمد حافظ نجم) . القوانين التي تحكمهاو وتفسرها، العالقات التي تتصل بهاو آثارهاو الحقائق

 .( 21، ص 2663

استخالص الدالالت والمعاني  إلىبل عليه أن يسعى ، وال يكتفي الباحث بمجرد الوصف

  :، وقد اعتمد من خالل ذلك على أسلوبين للتحليل هما(التحليل)المختلفة التي تنطوي عليها البيانات 

توزيعها على عينة  سؤال تم (81) من خالل بناء استمارة مكونة من :أسلوب التحليل الكمي- أ

البحث من الموظفين بمقر والية ورقلة تم اعتمادها كعينة للدراسة وبعد جمع البيانات تم تفريغها في 

جداول إحصائية بسيطة وأخرى ذات مدخلين من اجل الكشف عن العالقات االرتباطية بين مؤشرات 

 .ومتغيرات الموضوع المدروس

وتبيان وتفسير الدالالت طاق األرقام واإلحصاءات كمحاولة الستن :أسلوب التحليل الكيفي- ب

ث تم االعتماد عليها في المالحظة كأدوات بحو بالمقابلة أوسواء ما تعلق باالستمارة ، والمعاني

 .الدراسة

  :أدوات جمع البيانات (2

لواقع او لمشكلة البحث من جهة قطة التالقي بين البناء المفهوميتمثل أداة جمع المعطيات ن

فهي تستمد وجودها من كونها تسمح للباحث بالتوجه نحو الواقع لجمع  ،دراسته من جهة أخرىالمراد 

حيث يحتاج كل  .(181 ص ،1221: موريس أنجرس)المعلومات الضرورية لإلجابة عن مشكلة بحثه 

 :أدوات معينة ويمكن تعريف أدوات جمع البيانات بأنها إلىمعينة وتحتاج كل دراسة أدوات  إلىمنهج 

اإلجراءات المختلفة التي يعتمد عليها في جمع المعلومات و األساليبو الطرقو مجموعة الوسائل"

األدوات المستخدمة في و .(18ص  ،1228 :صالح الدين شروخ)" .تحليلهاو الخاصة بالبحث العلمي

 الخ ...المالحظة ، االستمارة، البحث العلمي كثيرة ومتعددة منها المقابلة

ين من مصادر تم اعتماد نوع ،أجزاءهاوبهدف جمع البيانات الالزمة النجاز الدراسة في جميع 

 : البيانات والمعلومات

 : المصادر الثانوية- أ

وكتابة ، وقد اعتمدت هذه المصادر للوصول لمزيد من استكشاف وتوضيح مشكلة الدراسة

، المجالت، والمذكراتو والمنشورات،، الدراسة مثل الكتب أدبياتالجانب النظري واإلطالع على 

بعض المواقع االلكترونية المتوفرة  إلىباإلضافة ، واألبحاث المنشورة وغير المنشورة، والدوريات

 (.االنترنت)لى الشبكة العنكبوتية ع
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  :األوليةمصادر ال- ب

 اإلحصائيالالزمة إلجراء التحليل  األوليةوقد اعتمدت الدراسة في جمع البيانات والمعلومات 

ال  ذليلها لتحقيق هذا الغرض ذلك انهالمقابلة ثم االستمارة ثم تو واختبار الفرضيات على المالحظة

يمكن ألي تقنية من تقنيات البحث السوسيولوجي أن تدعي وحدها المقدرة على رصد كل مكونات 

 :تم استخدام هذه األدوات كما يلي ولقد، الظاهرة المدروسة وعناصرها المتشعبة تداخال وتعقيدا

  :المالحظة -

والمالحظة ، تستعمل المالحظة في البحوث العلمية بصفة واسعة فهي تساهم في إثراء البحث

ها المتميز ووفق ظروفها مشاهدة الظاهرة محل الدراسة عن كثب في إطار"في البحث العلمي هي 

 اعالت المبحوثين ومن التعرف على أنماطحيث يتمكن الباحث من مراقبة تصرفات وتف ،الطبيعية

 .( 128ص ، 1222: أحمد بن مرسلي)  ." مشاكلهم اليوميةو طرق معيشتهمو

الحصول على معلومات  من خاللهامكن تكما ي ،تعمل الباحث المالحظة ألغراض عدةويس

وسائل وقد تم توظيف المالحظة من خالل رصد مختلف هائلة تفيده في بحثه فهي مقصودة وهادفة 

التواصل بين مختلف و وكذا لغة الحوار، اللغة المستعملة فيهاو خاصة تلك الملصقاتو االتصال

 .المصالح و المستويات

 ،مشاركة حيث تم مالحظة المبحوثين وقد استخدم في هذا البحث المالحظة المنظمة دون

 .إثراء جوانب عديدة من هذا البحثوكانت المالحظة جد مفيدة في 

  :المقابلة  -

، شيوعاو أكثرها استخداماو سائل جمع البيانات في البحوث االجتماعيةو تعتبر المقابلة من أهم

وتساعد المقابلة في استخدامها بتوفير معلومات ال يمكن أحيانا ، مرونتهاو نظرا لمميزاتها المتعددة

إذن هي أداة ، االستفسارو المناقشةفهي التي تفتح مجال ، الحصول عليها ببقية أدوات البحث العلمي

يستخدمها الباحث في جمع المعلومات من األشخاص الذين يملكون هذه ، من أدوات البحث العلمي

المقابلة كلمة مشتقة من و في إطار إنجازه للبحث، البيانات غير الموثقة في أغلب األحيانو المعلومات

أي مقابلته ، يث قيامها على مواجهة الشخصبمعنى واجه وهي بذلك المواجهة من ح، الفعل قابل

تقديم و يأخذ شكل طرح أسئلة من طرف الباحث، من أجل التحدث إليه في شكل حوار، وجها لوجه

 .(128، ص 1222 :أحمد بن مرسلي) ".األجوبة من طرف المبحوث
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محادثة موجهة يقوم بها شخص مع شخص آخر أو "المقابلة بأنها " أنجلش وانجلش"ويعرف 

هدفها استثارة أنواع معينة من المعلومات الستغاللها في بحث علمي أو لالستعانة ، أشخاص آخرين

عبارة عن "هي  أو ،.(882ص  ،2662 :عبد الباسط محمد حسن)" العالج و التشخيصو بها في التوجيه

موقف  أوحقيقة  إلىآخرين بهدف الوصول  أشخاص أوشخص آخر و محادثة موجهة بين الباحث

 ،.(11، ص 2666: آخرونو محمد عبيدات)" .رفه من اجل تحقيق أهداف الدراسةمعين يسعى الباحث لتع

قد استعملت مقابلة الغرض منها أما في هذا البحث فو كما تتعدد المقابالت حسب موضوع البحث

تغطي جزء استطاعت أن و البحث كثيراالباحث في هذا التي رغم الصعوبات أفادت و "جمع البيانات"

 المحلية اإلدارةتم طرحها على مديري  األسئلةكما تكونت المقابلة من مجموعة من  ،من ثغراته

في والية  إطاراتثلث  ثلث مقابالت مع إجراءتم  أي ،لشؤون العامة وكذلك رئيس الديواناو التنظيمو

 (.ألحدهما  أكاديميةنفسه مفتش المفتشية بسبب عطلة  رئيس الديوان)في حين كان ورقلة 

  :االستمارة -

وهي مجموعة مؤشرات يمكن عن طريقها اكتشاف أبعاد موضوع الدراسة عن طريق 

تحتوي على مجموعة ، المبحوثو وهي وسيلة االتصال الرئيسية بين الباحث، االستقصاء التجريبي

على من األسئلة تخص القضايا التي نريد معلومات عنها من المبحوث والتي تمكن من الوصول 

ولقد استخدم الباحث االستمارة من أجل ذلك ، معلومات ال يمكن الوصول إليها باألدوات األخرى

 . مجموعة من المعطيات إلىفتوصل 

 : التالية األجزاءوتكونت االستمارة من 

  بين للتعريف بالموضوع وتشجيعهم يويشمل على خطاب موجه للمستج :األولالجزء

 .الموضوعية اإلجابةعلى 

 يشتمل على الخصائص الديموغرافية أو البيانات الشخصية ألفراد و :يانـالجزء الث

 .الخ ...والموقع الوظيفي، وسنوات الخبرة، والمستوى التعليمي، والسن، الجنس: العينة مثل

 مغلقة وذلك بهدف معرفة و مفتوحة أسئلةوقد اشتمل على مجموعة  :ثـالجزء الثال

 .الجزائرية وكل ما تعلق به  اإلدارةالواقع اللغوي في 

  ذلك بهدف معرف و مغلقةو مفتوحة أسئلةوقد اشتمل كذلك على مجموعة  :الرابـعالجزء

 .الجزائرفي  اإلداريةأثر الواقع اللغوي على التنمية 
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  :صدق االستمارة

استمارة  إعدادتم ثم ، فقط (21) لمحكمين باحث في ذلك على تقديم االستمارةلقد اعتمد ال

استمارة خمس استمارات في كل مديرية كل  (21) توزيعها على بعض الموظفين تمثلت فيوتجريبية 

وذلك بهدف تجويد وتطوير معايير هذه ، وهدف في نفس الوقت أداةذلك لتكون وحدة العينة هي 

 .التي صممت من اجلها األهدافقدرة ومالئمة على قياس  أكثراالستمارة لتصبح 

 طريقة استخراجهاو ينة الدراسةع: رابعا

وقد أن تمس مختلف المديريات  ىالبسيطة، علإن طابع الدراسة تطلب استخدام العينة العشوائية 

  :كالتاليو قد تم استخراجها %12بلغت نسبة العينة إلى مجتمع البحث 

  :العامة كما يلي مفتشيةال، العامة األمانة، ديوانال، تتكون والية ورقلة من مديريتين

 ارةــــنة المختـــالعي نـــوظفيـعدد الم رياتــــالمدي

 +وانــــــــــالدي

 +األمانةالعامة

 المفتشيةالعامة

07 53 

مديريةالتنظيموالشؤون

 العامة

35 82 

 56 852 مديريةاإلدارةالمحلية

 858 852 المجموع

 .العينة المستخرجةو يمثل توزيع موظفي الوالية على المديريات( 11) جدول رقم
 

 (21: )والية ومديري المديريات وعددهمالعام لل األمين، الوالي إليهمضاف م
 

 : وحدة العينة

أثرها على التنمية اإلدارية فإن وحدة و العامة اإلدارةبما أن الدراسة بعنوان المسالة اللغوية في 

تتميز هذه الوحدة بأنها من  ،موظف من عينة الدراسة تندرج تحت مجتمع الدراسةالعينة هي 

 .الموظفين في مجال اإلدارة ال غير
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  :وقد تم توزيع االستمارة على أفراد العينة وكان ذلك كما يلي

 النسبة المئوية المعتمد العدد العدد المسترجع العدد الموزع العينة

، العامة األمانة، الديوان
 المفتشية العامة

81 81 81 11.3 

 مديرية التنظيم
 الشؤون العامةو

82 19 19 12.66 

 18.18 99 99 62 المحلية اإلدارةمديرية 

 222 211 216 281 المجموع

 المعتمدة لجميع العيناتو المسترجعةو يمثل عدد االستبيانات الموزعة ( 12) جدول رقم 

اكبر من العدد المطلوب نظرا لعدة ظروف متعلقة لقد تعمد الباحث توزيع عدد استمارات 

غيرها، وبالرغم من ذلك لم و االستمارة رجاعإعدم ، والعمل العلمي خاصة تلك المتعلقة بدوام بالبحث

ألغيت ، استمارة فقط( 211)يستطع الباحث استرجاع كل االستمارات واعتمادها كلها، فقد تم استعادة 

استمارة مثلت عدد المبحوثين الذين ( 211)بات بها، وبالتالي بقي منها استمارتين بسبب نقص اإلجا

، وإلعداد الجداول وتفريغ ذا العدد بتحليل وتفسير البياناتتمت عليهم الدراسة وقمنا على ضوء ه

األدوات المقاييس و عن طريق االستمارة تم االعتماد على مجموعة من إليهاالبيانات التي تم التوصل 

  :يلياإلحصائية كما 

 أي] f/∑f  [أي، (n)التكرارات مجموع / عدد التكرارات =  راري النسبيالتوزيع التك- أ

 .كرار النسبي بدل النسبة المئويةاالعتماد على الت

مجموع ( / التكرارات  xمراكز الفئات )أي مجموع  ]∑ fi /∑fiҳ=  الوسط الحسابي- ب

 التكرارات 

 عاإتبتستلزم ول اتبويب البيانات في شكل جدعملية  فانر السن متغير كمي مستمر اعتبباو

  :التالي

 86= 12-13 حساب المدى -

حجم البيانات فقا العتبارات منها رأي الباحث ويتحدد عدد الفئات و :تحديد عدد الفئات -

 (.c=8)بفرض أن ( 21إلى  1)كثيرا من الباحثين أن أفضل عدد للفئات يجب أن يتراوح بين  ىوير

  22بالتقريب  6.11أي               86/1=عدد الفئات / المدى  :حساب طول الفئة -
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 :ةـخالص

عرض كل ما تعلق باإلجراءات فيه تم  يعتبر هذا الفصل دليال لما تم االعتماد عليه منهجيا حيث

ينة ثم العالمستخدمة  األدواتوالمنهج المتبع و( يبشر، زماني، مكاني)المنهجية من مجاالت الدراسة 

عينة الدراسة في  من األدواتعن طريق  إليهاليتم عرض البيانات المتوصل  ،استخراجهاوطرق 

 .الفصل الموالي



 

 تمهيد

 البيانات تحليلعرض و: أوال

 وصف العينة  (1
 تحليل وتفسير البيانات (2

 الدراسة نتائج: نياثا

 خالصة
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  :تمهيد

نألد نت   ت نوتييييا تيييي  نوت  ييييا قو  يييي   يييي     يييي فييييا ايييي ن نول ييييا بييييي  ا  يييي   نو   بيييي

،  غ يييي فيييا مي  ويييي نوتعييي     ييي   عييي  م ك يييي  نومسيييتةدمي فيييا نود نسيييي فيييا  يييدن ا  سييي  ي

نوعالقييي ت  ييي     غ يييي فيييا نسيييتبت    عييي   نوة ييي اال نم تم   يييي نوتيييا تتم يييل   ييي    بيييي نود نسيييي

كيييا اييي ن و ت  يييا قوييي   ،تلسييي  ا   تي    ييي   مي  ويييي ،ؤةييي     عييي  نوة ييي اال ؤ  نوم  ييي نت

ا  فييا نوتييا  ييد  ا  تسيي   م م  ييي ميي  نوبتيي ا  نوتييا تسيي ا  فييا نا   ييي   يي  تسيي  مت نود نسييي

 .نوتيق  م  ف ض  ت نود نسي

 تحليلها و عرض البيانات: أوال

  :ةعينوصف ال (1

  :السنو الجنسب تعلقي( 30)جدول رقم  (1

 الوسط الحسابي المجموع [ 50  -  60 [ [ 40  -  03[ [ 30  -  40[ [ 20  -  30[ النوع

نوتك ن   نوتك ن 

 نوبس ا

نوتك ن   نوتك ن 

 نوبس ا

نوتك ن   نوتك ن 

 نوبس ا

نوتك ن   نوتك ن 

 نوبس ا

نوتك ن   نوتك ن 

 نوبس ا

 37.86 40.67 0.55 67 0.05 6 0.24 29 0.24 29 0.02 3 ذكر

 34.45 0.45 55 0.02 3 0.09 11 0.17 21 0.16 20 أنثى

  1 122 0.07 9 0.33 40 0.41 50 0.19 23 المجموع

 

 ،ناب ثبس ي م   اا ؤك   ( 55%) تضح م  ةالا نو د ا ؤ  بس ي نو ك   فا نوع بي اا 

فا فا ت نوم نيا نوعم  ي ك   بس ي ؤ  بم  ك بت  ،(01%) ي نوا  ل   ؤي ( 55%) ك بت نوتا 

 نألة  نوتا ك بت ف    بس ي نو ك   ؤك   م  نولا ت   [51 51[نولاي   [30 40[و م ظل   م      

    نوتق  د   وبس ي  ناي وين ت    ا ه نوس  اا س   قو  وك  ق   ع  مك  ، ناب ث م   دد 

 ي  بس [20 30[فا نوم ي ي نوعم  ي م       ناب ث،  ا  م      ه  دد ]40 50]م      وإلب ث 

 مك  ت      وك   ع  ك وك  اب   ،فق ( 2%)  بم  نو ك   فا ا ه نوم ي ي ك    بس ي ( %01)

نو ك   فا  ت  ت ظ       نوبس ء فا ي    ؤكث   لي عتمد   نادن ةنوعما فا  ؤ نومتغ  نت مب   

 اا نوس اق     نوي  ب  بي ب   نو  يث كم  ا نو   نوتا نستغب    ؤكث نوعم  ي  نألة  نو ظ ا  

 اا  (51.15)ؤم  نو ك   (55.55) ناب ث  نوم ظل  ؤ م   ك   مت س   ، ظ ا   ك  ي فق 
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 ا  م   (58.71)قب ث  فك     ؤم    وبس ي و مت س  نويس  ا وكا ؤف ند نوع بي  ك  ن ،متق   ي  دن

 .ا ن نومت س ي نود نسي فت ي  يسب  ع       ؤ    ب

م د مبه  ا  م  تمت ماليظته      ؤم  نادن ةنوتب ع فا  ؤ    و غ  م   وك  مك  نوق ا 

م   س   فا ل  دة ة  ة نوم ظل   م  ةالا  نأل م  نةتال   قو  قض في، مست     بي نود نسي

م  نو بس    نألفك   م  ةالا تب ع  ،نوعم  ينمكتس ب م  ة  نت     نوقدنم  وم ظل   نميتك ك  

 .( غ  ، ك   )م  ةالا متغ   نوعم   ؤ ( قب ث،  ك  )

  :التعليميالمستوى تعلق بي( 30)جدول رقم  (2

 وعـــالمجم التكرار النسبي التكرار الحالة
 0.13 16 0.13 16  متوسط

  0.12 15 أدب ثانوي
36 

0.30 

 0.17 21 علوم

اقتصاد  -تسيير  جامعي
 محاسبة -

23 0.19 70 0.57 

 0.03 4 عالم آليإ

علوم  -حقوق 
 سياسية

29 0.24 

فرنسية  -آداب 
 انجليزية -

8 0.07 

 0.01 1 بيولوجيا

 0.04 5 مهندس دولة

 1.00 122 1.00 122 المجموع

 

(  قب ث  ك  ن ) تعددت مست   ت ؤف ند نوع بي ،  عت   نومست   نوتع  ما متغ     لا ت ت  ا

تة   ت ؤة   تمت د نست   م  ق ا نوم ظل    قو  قض في  معا  قو ث ب ي  قو م  مت س  

نوم سس ت نوة  ي  اا م    ح   نو  ب ي    مست   نومدن س  ؤ تمث ت فا تة   ت   مع ي 

ي نوا  ؤ م  ةالا نوت ل ع نوبس ا  تضح   ، ل    و   يث ؤ     نوم ظل         قي نمستم  ة 

مم  ود    م اا نقا م   نألف ندم  ؤف ند نوع بي مم  ود    م اا   معا   بم   ك   بس ي ( %58)

نومت س   ا  نقا بس ي ك بت بس ت   ي نوا  م ؤم  ي   نوع بي ككا ( 51%)متمث     بس ي  نوث ب ي

 م  ةالا ، نوتا نستغب   ب   نو  يث ف م   عد  فا ي   ك بت بس ي نم تدناا مبعدمي تم م ( %05)

نوك    نوس  فا نو م ي م  ا  فا نومست   نومت س  معظم   م   ؤ م ن عي نمستم  نت ت    

 ع  نومب  ب نوع     س ب نوة  ة نوم ب ي  ا  ك وك   مب  ب كمد  ي نوم  وح  ب  ت و ؤ نو    

نوع  ا  دبنأل  وبس ي و   مع    فقد تعددت نوتة   ت م       ؤم ، قدن  يي             دنت 
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 ،وس  س ي  نوق ب ب ينوع    ن  نويق  ، نومي س ي  نمقت  د   نوتس    ،نمب   ل ي   نو غي نول بس ي

و    القي   وعما و س فا م  ا اا نوتة   ت نوتا   ،نوم بدس    ،نو   و    ، وانآل نا ال 

 نألة   نألبظميفا نو م ي    ت   ا  بظ   وه  القي   م ع  نألة  فق   ا نوم  مت  نادن ة

  بم  ك بت بس ي نو  مع    م  تة ال  .غ  ه  نوعم ن   نو ب ء ،نوتع  ما، نو يا ،نمقت  دي

فا نوع بي نومد  سي  ا  م  ت   ه مة   ت نو  معي  نأل ف نويظ   نوع    نوس  س ي و   نويق  

 .ا  ينو لن

  :المستوى الدراسي بحسب توزيعهاو لغة الدراسةب تعلقي( 05)جدول رقم  (0

 الحالة
 

 متوسط
 

 ثانوي
 

 جامعي
 

 المجموع
 

 التكرار النسبي التكرار التكرار النسبي التكرار التكرار النسبي التكرار التكرار النسبي التكرار

 0.43 53 0.25 31 0.14 17 0.04 5 العربية

 0.04 5 0.02 3 0.00 0 0.02 2 الفرنسية

 0.50 61 0.27 33 0.16 19 0.07 9 مزدوج

 0.02 3 0.02 3 0.00 0 0.00 0 انجليزية

 1.00 122 0.57 70 0.30 36 0.13 16 المجموع

 

قد ت   بس ي ك  ؤاا نول بس ي   نوع   ي   و غي    سندنوبس ي  ؤ  تضح  ام  ةالا نو د 

ت      ،مست     معا( 28%)  مست   ث ب ي( 01%)  مست   مت س ( 8%)  مب ( 51%) ـ

 مست   مت س ( 5%)مب   ( 55%)نوتا   غت بس ت     م    ة بس ي نودن س     و غي نوع   ي

، ؤم    وبس ي وإل    ت نوتا تمثا نو غي نول بس ي مست     معا( 25%)  مست   ث ب ي( %05) 

نوث ب ي وت ا قو  م  مست   مت س  ي ث تبعد   بد مست   ( 2%)مب   ( 5%)فقد    ت قو  

 ا   وبس ي و غي نمب   ل ي ف ا م تت ن د فا نومدن س ك غي د نسي  ؤم ،  بد نو  مع   ( 2%)بس ته 

ا  م   ضيه نو د ا ي ث ت ن دت فق    ،م   ع    تبعد  فا  ع  نومست   تك غي ؤ ب  ي ث ب ي 

 .(2%) بس ي فك بت   غ ي م  نو  وب  تت  د نست   ؤي   نو  معا  بد نومست

، ( 0612) عد نمستقالا  ق الي يبه م   عدة م نيا ؤ ع       بظ   نوتع    مم   

  و غ  ،  د نوع بي م  د س   و غي نول بس ي، قم ؤبب  ب د  ع  م  ؤف نة  ي م  تع    عم  ي نوتع  ب

سبي ( 56)اب ك م  ق  ب  ؤ  قم، سبي( 11) ؤ م  ا   بي نود نسي و  تت   ل معظ  ؤف ند  ؤ م  
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اب ك م  د س نول بس ي  ؤينومةت  ي   اب ك م  لن ا نومدن س نول بس ي ؤ  ا  م   دا     

 نادن ةفا نو لنا  نوتا لن و   معظ  م ظل   نادن  ينومدن س  قو  قض في ،  و غت   نآلة نو ع   

 ؤم ، نو ي ن تمدته نو لنا  نا اليافا نو  ب م   نادن  ينوتبم ي  ق      ن نومست   نومت س  فا 

د س   و غي نوع   ي فق  نو  مع    ف ا  يسب نوتة   ت اب ك م   ؤ   وبس ي و متة     

نومست    قو نوت  مي و  ت ا  ؤ ك ألد      اب ك تة   ت تست ل  نو غي نول بس ي    ت    

 نوع    نو   ع ي ،نآلوا نا ال )ك وم  مت نوع م ي  نوم   ب نو ي   عا مب   تد س   وع   ي

 ....(نول ل  ء  

    نومست   نوتقبا  نألي    تس ا  وغي نود نسي فا ل  دة ة  نت نوم ظ  فلا  ع  

 نألة    وبس ي و  ظ ا   ؤم ،  ة  ي فا نوتة   ت نوع م ي    ت    م  ا نوعما بلسه نوتة ال

ي ث  ت  ت ظ ل   ، نألد  يم  نوتة   ت  فقد  ك   اب ك  ع  نوتب ق  ة  ي م  تع     وة     

   ت  تب      فا  ظ ا  تعتمد     نودن س     ول بس ي نو   ؤ تستةد  نو غي نول بس ي  قدن نتفا 

 .ة النو ق   هنو غي نو  ب ي اا نوع   ي وك  م  ا نوعما وه  ؤ نو غي نوع   ي   و غ  م  

نود نسي نوس  قي نومتع قي   و غي مع م  مق  بته  متغ   وغي نود نسيةالا   تمك  نو  يث م  

نوث ب ي و   تأث  ا        نو غي نول بس ي فا نومت س  قام ا ؤ نوتا ت كد     ( دغي ميمد)نول بس ي 

 ؤ و   تأث       م  ا نوعما ك وك قم  ؤ نود نس ي  اب   مك  نوق ا  نأل  ن مست   ت نوب  ح فا 

 معظ   س اا نمت  ا ؤ نمستم  ة  ؤسا ينوم ظل        ؤ  ب ا  س اا نمت  ا  كم  

نوس نا نو ي    ح بلسه اا فا نستةدن  نو غي نول بس ي  تع م     ،نوم سس ت ت نكب نمب   ل ي 

  .؟م نك ي وب   نوع و  ؤ  ي و ع و  م نك
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 : الدراسيبحسب المستوى  توزيعهاو اللغاتفي  مستوىتعلق بالي( 30)ول رقم جد (0

  عـــنوم م  معاــــ   ب يــث  ـمت س  ويــــــــنوي

 108 63 32 13 نوتك ن  جيد نوع   ي

 0.89 0.52 0.26 0.11 نوتك ن  نوبس ا

 14 7 4 3 نوتك ن  متوسط

 0.11 0.06 0.03 0.02 نوتك ن  نوبس ا

 0 0 0 0 نوتك ن  ضعيف

 0 0 0 0 نوتك ن  نوبس ا

 122 70 36 16 نوتك ن  نوم م ع

 1 0.57 0.30 0.13 نوتك ن  نوبس ا

 21 14 3 4 نوتك ن  جيد نول بس ي

 0.17 0.11 0.02 0.03 نوتك ن  نوبس ا

 89 52 28 9 نوتك ن  متوسط

 0.73 0.43 0.23 0.07 نوتك ن  نوبس ا

 12 4 5 3 نوتك ن  عيفض

 0.10 0.03 0.04 0.02 نوتك ن  نوبس ا

 122 70 36 16 نوتك ن  نوم م ع

 1 0.57 0.30 0.13 نوتك ن  نوبس ا

 11 8 2 1 نوتك ن  جيد نمب   ل ي

 0.09 0.07 0.02 0.01 نوتك ن  نوبس ا

 70 46 14 10 نوتك ن  متوسط

 0.57 0.38 0.11 0.08 نوتك ن  نوبس ا

 41 16 20 5 نوتك ن  ضعيف

 0.34 0.13 0.16 0.04 نوتك ن  نوبس ا

 122 70 36 16 نوتك ن  نوم م ع

 1 0.57 0.30 0.13 نوتك ن  نوبس ا

 366 210 108 48 نوتك ن  نوم م ع نوع  

 3 1.72 0.89 0.39 نوتك ن  نوبس ا

 

 ي ث   غت بس ت   ناتق  فا مست    نو غي نوع   ي ب وت ي ي نألسد ؤ  م  ةالا نو د ا  تضح

ت     نو غي نول بس ي نوتا ك بت  بس ي ، نوع بي فا ي   تبعد   بد مست   نوضع   ؤف ندود   (%76)

مق  بي   و غت    نألة    بم  ت ق  نو غي نمب   ل ي فا نومست   ،  بد نومست   نومت س ( %85)

 بد نومست   ( 55%) قو    بد مست   نوضع  ( 58%) قو نول بس ي ي ث    ت   نوع   ي

 تعدد مست   ناتق   و غ ت  يسب نومست   ت نود نس ي  ، بد مست   نو  د( 6%) قو نومت س   

فا ي   اب ك م  نود نس ي فب د ؤ  م    د وي وي ضع     وبس ي و غي نوع   ي ود   م ع نومست   ت 
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( 5%)    وبس ي و ل بس ي ود  م  مست نا  مت س ( 2%) بس ي مست نه ضع   فا نو غ ت نأل ب  ي 

وم  مست نا  ( 5%)و   مع    ؤم  و غي نمب   ل ي ف   ت بسب ي وي ضع   قو  ( 5%)  و ث ب    

نوغ   م    ،وم  مست نا    معا( 05%)قو    وك  مست نا  ث ب ي( 01%)مت س   نو  

مق  بي مست   قتق   نو غ ت   ومست   نود نسا ا  مع في مد  تأث   نوتع    نول بسا ة  ي ألف ند 

  و غت   نوع   يبي     نومست   نومت س      قتق   نو غي نول بس ي فا مي  وي ومق  بت    نوع 

 .نمب   ل ي 

ن ت   ا  نو غي نو سم ي و د وي  قو نو غي نوع   ي  قتق   ق   ع فا تلس   و  ه نوبت ا   مك  

 ؤب   قو  قتق ب  س ب  ق   عنو غي نول بس ي ف مك   ؤم  نوم  وعي،  ن ت   ا  وغي نود نسي قو  قض في

 فا  ،ؤي  ب  نادن  يوغي مستعم ي فا نو ث ا   ؤب  فا ي    ،ق ا كا  اء وغي نود نسي و  ع 

 تقب   ا ه  ؤب  نتضح  نا   و م ظل   فا ا ن  نألسا ي  بد ت   ه  ع  ، ؤة   ؤي  ب نوم تمع 

،    ه نو غي ؤي  ب نوتا ت ن     ة  ي م  تع    مة   ي   س ءا  و    نأل ق تنو غي تيس   و ع  

ع م   ا ه نو غي م    ع     ت ،نو ث ا     ه نو غي   ع  نو س اا ؤي  ب  ت ق    ؤب   قو  قض في

 تع م   ا ه نو غي نستعدندن  ؤب  نو ع   ؤدو وم ن  ي ا ه نوم نق  نوتا تعت    ع ي فا بظ ا  كم  

م  وح     نومست     وه  القي  عدة م سس تنو ي م  ا نوعما  ؤ ظ      ئ ة  ي  ألي

و غي نوتا   مت   ، كم   عت  ا  نو ع  نود  نو ع    مي ن ت   ا  ثق في قو  قض في، نو  با  نومي ا

م  تع     و غي نمب   ل ي  ؤم ، م    ا ؤم  تع   وغي ق     أبه ؤ  ب مب   م   ،و   ف بس     ن

، ع مينوثق في ف م  ك   تع م    غ ي ود  نو ع  و ك بت وغي نوتة ال نود نسا ود  نو ع  

كا ا ه  غ  ا  م  نوتل س   و  ن نومتغ   نو ي  عت   مي    ،   ت   ا  وغي نوتكب و     فا بظ ا 

 فا . نا  نءنت  م  تع     وق نب   ة  يد   نو غي فا كا ا ه نوم  مت  قبك   م  مك  ، نود نسي

معت  ة ي ث نوع بي  ةت    د  ي  ؤف ندنول بس ي ود   قتق   ؤ نمب   ل ي   ول بس ي ب د و غي مق  بي 

نو غي   تقب   مب  ( 7%)ي ث ب د  ،نوع بي     نومست   نومت س  ؤف ندم  ةالا  وك  مك  ت ض ح 

م   دا     تع   مت س   مست   قتق ب   و ل بس يمب   ( 8%)مت س  فا ي     د  ي ي نمب   ل

  وما  تعددي  و س  ق   نوع بي     نومست   نومت س  ك   يق قي فا  ؤف ندنو غي نمب   ل ي ود  

 ،نوثق ف ي  غ  ا  ؤ س نء نوعم  ي ، نوع بي م  بك    د   نو غ ت فا نوي  ة ؤف ند    يسب نوعما  ا 

، به ت  نوت ك ل     ا ن نومست   نود نسا    ت   ا ؤقم ،  ق ي نومست   ت ك  تعم    وك     م 

نومدن س نول بس ي قض في قو  ملن وي  ،  نك  ن م ي ي نوتع  با   ن مق  د نود نسي مب  فت ة     ي 

ة  ي  نأل ب  يوك   وك و   مبع   م  ت     م   نت   فا تع   نو غ ت   ،ود  نو ع  مب  

 .م نك ي نوت     نمب   ل ي
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  :يفة اإلداريةوظتعلق بالي (7)جدول رقم  (0

 يـــــكرار النسبـــــــالت رارــــــــــالتك الةــــــــالح

 0.06 7 مهندس

 0.27 33 إداريمتصرف 

 0.30 36 إدارةعون 

 0.20 25 إدارةملحق 

 0.02 3 إداريكاتب 

 0.12 15 محاسب

 0.02 3 مقتصد

 1.00 122 وعـــــــالمجم

 

ي ث ، ؤف ند نوع بياب ك تعدد و مست   ت نو ظ ل ي  بد  ؤ  نو د ا  تضحماليظي م  ةالا 

، (51%)قدن      بس ي ؤ  ن   ،(28%) بس ي مت  ف   ، (1%) بس ي    ست ل ت     م بد

  مقت د   (02%) بس ي ، مي س    (2%)  بس ي قدن    ، كت ب (21%) قدن      بس ي م يق  

 .نو ك    ناب ثدت بس     يسب نيت    ت نوم سسي كم  ت ل ت     تعدي ث  (2%) بس ي 

  نول بس ي ؤمد  نيت   ه و غي نوع   ي  ، كم  تيددنادن ة تع   نو ظ لي    م قع نوم ظ  فا 

ول بس ي فا م  ا نوعما فا ي   م و غي ننيت      ؤكث مثال نومي س      نومقت د    ف وم بدس  

  و   ع   ،نادن     نوم يق    نادن     نأل  ن   نيت      ود   ع  نومت  ف   قبك   مك  

 و   ك  تة  ه ف بس ي  نو ع  مب   و   د س   ول بس ي ؤ و تة ال نود نسا  وغي نود نسي ب د 

س ي  ي ؤ  نبه لن ا د نسته   ول بوك  م  ا  م ه  ت  ب  وك فا ي   ب د م  ك   تة  ه ف بس

ك    تع ما ا مء مع نو غي نول بس ي فا ،   وت وا    ح نوتس  ا وك  م  ا  م ه م  ت  ب  وك 

  ؟ نادن ة
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 : اللغاتفي توى مسالبحسب  توزيعهاو سنوات العملتعلق بي( 8)جدول رقم  (0

 

 تي ث    ، سب نت نوة  ة    فا ت  ن   بي نود نسي ت ل ؤف ند  ؤ م  ةالا نو د ا  تضح 

 فقد ] 5 -10] ؤم  فا نولاي م      ،(%22) قو ة  ت   نقا م  ةمس سب نت  ك بتنو     بس ي

-20] ، ث  نولاي م     ( 01%)  بس ي  ]10 - 15]    م   ت     نولاي ،(55%) قو    ت بس ت   

بس ي   ] 20 - 25]    ث  نولاي م  ، (01%) نولاي نوتا تس ق   ؤي  بس ي   نوتا تس  ت  ] 15

-35]م     نوتا  نألة  ةؤم  نولاي م  ق ا  ،(00%)ف بس ي  ]25 - 30]فا نولاي م     ؤم  (%7)

 ومع في تأث    ،(0%)بت  بس ي ك  ]35 40]  اا م     نألة  ةوب د فا نولاي  ،(5%) بس ي ف ]30

ق   د ف ه ي  ا نو ي ب  نو د ا ي  وب  دم  نومتغ     فاسب نت نوعما     مست   قتق   نو غ ت 

فا ي   نو غي ( 6%) قو  القي     نوم      ي ث ب د ؤ  مست   ضع   فا نو غي نول بس ي   ا 

ؤي ؤ  اب ك ب ع م  نمب   ل ي  ؤكث نو غي نول بس ي  قو نوي  ي  ؤ  ا  م       ( 55%)نمب   ل ي 

 ،ة  ي م  تع    م قع   فا نادن ةنماتم   ؤكث  م  نو غي نمب   ل ي   م  نم ت      و غي نول بس ي

نبه م  ةالا نو د ا نتضح ك وك  مك  نوق ا   ؤ ض  اب ك نةتال  فا نولا ت   وبس ي ومست   نو غ ت

ا االنجليزية لفرنسية العربية الحالة
مو

ج
لم

ع
 

 ضعيف متوسط جيد ضعيف متوسط جيد ضعيف متوسط جيد

 5نقا م  
  سب نت

 27 5 19 3 1 23 3 0 1 26 التكرار

 0.22 0.04 0.16 0.02 0.01 0.19 0.02 0.00 0.01 0.21 التكرار النسبي

 41 7 30 4 4 30 7 0 5 36 التكرار  ] 5 – 10]

 0.34 0.06 0.25 0.03 0.03 0.25 0.06 0.00 0.04 0.30 التكرار النسبي

 12 8 3 1 1 9 2 0 2 10 التكرار  ] 10 - 15]

 0.10 0.07 0.02 0.01 0.01 0.07 0.02 0.00 0.02 0.08 التكرار النسبي

 12 7 3 2 1 8 3 0 1 11 التكرار   ] 15- 20 ]

 0.10 0.06 0.02 0.02 0.01 0.07 0.02 0.00 0.01 0.09 التكرار النسبي

 10 6 4 0 2 7 1 0 2 8 التكرار  ] 20 - 25]

 0.08 0.05 0.03 0.00 0.02 0.06 0.01 0.00 0.02 0.07 التكرار النسبي

 14 5 8 1 2 8 4 0 2 12 التكرار  ]25 - 30]

 0.11 0.04 0.07 0.01 0.02 0.07 0.03 0.00 0.02 0.10 التكرار النسبي

 5 3 2 0 0 5 0 0 1 4 التكرار   ]30 - 35]

 0.04 0.02 0.02 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.01 0.03 التكرار النسبي 

 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 التكرار  [35 -40 ]

 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 التكرار النسبي

 122 41 70 11 11 90 21 0 14 108 التكرار نوم م ع

 1.00 0.34 0.57 0.09 0.09 0.74 0.17 0.00 0.11 0.89 التكرار النسبي

     122   122   122 التكرار نوم م ع نوع  

  1.00   1.00   1.00  النسبي التكرار
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  بم  تبعد   بد نومست   ضع    تقا ( مت س     د)   تقب   نو غي نوع   ي  مست   كا نوم ظل  ؤ 

 بد ( 00%) بس ي    بد نو  د( 76%)ؤي  بس ي   كث    بد نومت س     نو  د فا  ت  نولا ت

وضع   نوعما ك م  ك   اب ك نقا بس ي  بد مست   نبه ك م  لندت سب نت ؤ مك  نوق ا   ،نومت س 

نوتا ك بت بس ي نوضع     ؤف ند نوع بي ة  ي  بد مق  بت     مب   ل ي  دنو غي نول بس ي و قتق  فا 

 قتق   ق   ع  مك   ،مع نومست   نومت س ي ث تق   ت ، تبةل  ود  معظ  نولا ت  ف    ت تلع

،  م    نوقدنم  نو     تقب   نول بس ينميتك ك   وم ظل  ؤ منو غي نول بس ي ود  نولا ت م  ةالا 

 نأل و يلت ة نو ؤثب ءنو غي نوتا تع م ا    ؤوغي نود نسي  ؤب  م  ةالا ،  ةالا ن ت        وعما

 نا  نءنت  نوق نب  ث ب   م  ةالا ناتالف   م  ةالا   ا مدة نوعما  ك وك م  ةالا ، والستقالا

د    قبك   م  مك  ، نآلوا  وبس ي و غي نمب   ل ي ف ا وغي نوي سب  ؤم ، مم  سي نوعما ؤثب ء

نوتة ال   ك وك نوتع   نول دي و م ظل  ، نوث ب ي فا تع    ا ه نو غي  م سس ت نوتع    نومت س 

نول بس ي م  مك  نمستغب ء  ب   ،  م  ةالا نومق   ي ت    ؤ  نو غي ة نو  معا ود  نو ع  نآل

 .( 0661)ة  ي فا نومس اا نوتقب ي كم  ؤ  نو غي نوع   ي اا نو غي نو سم ي فا نو    مب  

  :البيانات تفسيرو تحليل (2

عت ميي    ، بي  ا فا ا ن نوعب       نو   ب ت نوتا س عد     ة  اال   بي نود نسي

  م ك ي ؤي  ب  ي    تعي     ي  متغ ي     دن ا  س  ي، ي ث سبع ض   فا نمستم  ة نوتع        

 .  ي م  تع     ع  ة  اال نوع بيتأث   ؤيدام      نآلة  ة ومع في نوعالقي   ب م  ؤ  د  ي

  :الواقع اللغوي في اإلدارة - أ

 : بحسب المستوى الدراسي اإلدارة موقف أفراد العينة من بيني( 9)جدول رقم  (7

 نوم م ع   ب م  يد ثي تق  د ي نوي وي

التكرار  التكرار

 النسبي

التكرار  التكرار

 النسبي

التكرار  التكرار

 النسبي

التكرار  التكرار

 النسبي

 0.13 16 0.10 12 0.02 2 0.02 2 مت س 

 0.30 36 0.15 18 0.05 6 0.10 12 ث ب ي

 0.57 70 0.29 35 0.02 2 0.27 33   معا

 1 122 0.53 65 0.08 10 0.39 47 نوم م ع

 

 (.مت س ، ث ب ي،   معا)ةتال      نومست   ت نود نس ي نؤ  اب ك م  ةالا نو د ا  تضح 

ت ل  ن ( 05%) ممث     بس يب د     نومست   نومت س  ي ث ، نو لنا  ي نادن ة قو بظ ت    



 عرض البيانات ونتائج الدراسة:                                                    السادس الفصل
 

111 
 

مب   ( 01%)يد ثي   بم   نادن ة ؤ  ت   بلس نوبس ي  نو لنا  ي تق  د ي نادن ة ؤ      ( 2%)قو 

     ( 01%) قو ت ل  ن ( 51%) بس ي و  ي نومست   نوث ب ي  ا   ي  وبس  ؤم ،   ب م  ؤب       

نو      نو  مع    ؤم ،   ب م  ؤب  مب        ( 05%)يد ثي   ب م   ؤب       ( 5%)  تق  د ي ؤب  

 ،تق  د يأ  نادن ة نو لنا  ي قدن ة مب         ( 28%)ب د م  بس ته فـ( 58%)ت بس ت     غ

      أب   ( 26%)  م  بس ته نو  قا مب   ممث      ثييدأ  نادن ة نو لنا  ي  مب        ( %2) 

( 56%)م  بس ته  قو تق  د ي  نادن ة   غ م م ع كا م  بس ي نوق ا         ،نوتق  د ي      نويد ثي

 بس ينوتق  د ي  ـ      نويد ثي نادن ة ؤ ن ت     قو  نألك  فا ي   ك   نوعدد ( 7%) قو يد ثي  ؤم 

(%55). 

نومست    قو م تلنا و  تت ق    فا بظ  نوم ظل  نادن ة ؤ  فا تلس   و  ن نو د ا  مك  نوق ا 

م  ةالا نوتع  ق ت  ؤ م  ةالا نو د ا  ق    ت   ا  م  تع      ه ، نوم غ ب ف ه  ؤنوم   ب 

 قو و  بت ق  "    قي نمستم  ة فمب   م  كتب كت  ت     ب      ؤ م ئ نمستم  ة  ؤثب ءنو  ب  ي 

كا ا ه نوتع  ق ت " د   نومست   نوم   ب" آة  " دنمتة لي  دن  دن  "آة    "نومست   نوم   ب

مع     ا  نو  ا نو ي ستك   نو   ؤ  وك  مك  نوق ا  قو  قض في غ  ا  تع ا تلس  ن و  د ا 

نومس  قي  ع     م  ةالا م   ؤ نو   دة  ؤس سو   مستق ال م  ةالا ق ب   نوت ظ        نادن ة

فا  نادن ةنو غ ي م تلنا   ة  ي م  تع     و  بب نوتقبا نادن ةميظ ه     مست    ؤ   ب ن مبه 

 نادن ةت ق ي  ؤ  قو  ا م  ةالا نومق   ي كم  ت  نوت ، نومست   نوم   ب قو بظ ا  و  تت ق  

ثم ة نو   د نوم   وي فا م  ا نوتع     ؤب  نو  مع    م  ةالا ن ت      م ق في     نو  ا نو د د

 .نوم ظل   نوقدنم   مث    سبدن و   فا  وك ؤ   نوع وا و  لنا  نومستق ي

  :اللغة المستخدمة في ذلكو مع الموظفين اإلدارةتواصل  بين كيفيةي( 10)جدول رقم  (8

م  ؤة   ن تم   ت م  ق ت ا تل   كت     نوي وي

 تت ن ا

 نوم م ع

التكرار  التكرار

 النسبي

التكرار  التكرار

 النسبي

التكرار  التكرار

 النسبي

التكرار  التكرار

 النسبي

التكرار  التكرار

 النسبي

التكرار  التكرار

 النسبي

 0.05 6 0.07 8 0.14 17 0.15 18 0.24 29 0.56 68 نوع   ي

 0.00 0 0.02 2 0.01 1 0.02 2 0.02 2 نول بس ي

 0.03 4 0.10 12 0.07 9 0.12 15 0.20 25 نمثب   مع 

 0.05 6 0.10 12 0.25 31 0.23 28 0.38 46 0.78 95 نوم م ع

كم  ؤ  ، مع نوم ظل   نادن ةت ن ا  ك ل  ت اب ك تعددن فا ؤ م  ةالا نو د ا  تضح 

ب د   ،نول بس ي  تعددت     نوع   ي و غي نومستةدمي فا  م  ي نمت  ا، ي ثاب ك ؤ ض  تب ع فا ن
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 م       ،(5%)  غت بس ت     ؤ المع نوم ظل    نادن ةق   عد  ت ن ا ؤم  م  نوم ظل   

 نادن ة دد نت  مت  ك ل  ت نوت ن ا ب د نمت  ا كت     ي ث    ت بس ي ق    ت نوم ظل      

   و غت   ؤم ( 2%)ؤي  بس ي فق   ق   ت   قو نول بس ي  و غي   بم   ( 51%) قو   و غي نوع   ي   كت    

فقد ك بت ق    ت نوم ظل    بس ي   وبس ي والت  ا ا تل    ؤم ، (21%)ف بس ي ( نول بس ي  نوع   ي)

، (02%) بس ي   و غت     (2%)ف بس ي نول بس ي  و غي   ؤم ( 25%) بس ي   و غي نوع   ي  (57 %)

  و غي نوع   ي م م  ي م  نا    ت  مبه (25%)فقد ك    بس ي  م  ق توالستةدن  نو  وبس ي  ؤم 

  وبس ي و ت ن ا           ،(8%)  و غت     (0%)  ول بس ي  ( 05%)  غت بس ت   

  و غت     (2%)نول بس ي ؤم  ( 05%)نوع   ي   و غي ( 25%)فقد ك بت بس ي نا    ت نم تم   ت 

نوم كل ي  نادن ةتستةد    دة مع  ؤة    س  ي نت  ا ؤ  ب نو ع   أ  اب ك ؤة  ن  ،(01%)قو 

 نول بس ي معد مي ( 8%)  و غي نوع   ي ( 01%)   ت بس ي نا    ت     قو    و  تت  تسم ت  

 عدة     والت  ا مثال  ؤ  بم   ينوع ب ؤف ندف ب ك م   نا    توقد تعددت   (5%) قو   و غت    

 .نوع بي ؤف ند ل    دد  نا    ت ا  م   عا  دد  ...(م  ق ت ، ا تل  ، كت    )

 ا  م   نألدنءنمت  ا وه د   فا  فع كل ءة  ؤ ا ن نو د ا  مك  نوق ا   ق  أل فا تلس   

  م  ي نمت  ا نوس    ت دي د  ن ي     ؤ فا كت  ه ي ث     " ميمد م ا     ش" قو ه ؤ   

 م  ةالا نوتأث   نولع ا     س  ك  وت وا فا  فع مست   ت نوكل ءة   نألدنءم ث ن فا معدمت  

ق ن نت   س  س ت  تأ  دا  ألادن   نت  ا ت نوم ظ  م           دفع   و عما  تيق   تق     

   دة نولعا نوتا          ع  نوم ظل   نو    م  ت  نوتع ما مع   م   ا، ؤة  م    ي  نادن ة

 نألسا ي    نمت  ا ي ث     ن     وك  ك م ت   ب  ي     نستم  ة    س اا  أيد نادن ةق ا 

 مبه م  ميظه نو  يث م  ةالا  د  ت ف   س اا "  ب " ؤ ض " نومع  لي" ؤ " م تت ن ا" كت  ي 

نومق   ي  ؤسا ينو  س ء      ق    ت ؤ  قو  قض في،  و  ت      مست   مك ت   نمت  ا مثال ك

نوم ظل   و   ق مت   فا  م  ي نمت  ا م  ةالا نمت  ا مع     و غي نوتا  ؤ  قو  ؤ   ت

 وك ،  ن   ن م كالت فا  وك ؤ  نأل ب  ي تت  مس  دت   فا ت  مي نو ث ا  نو ن دة   و غي ،  ل م ب  

تستةد   نادن ة ؤ      ؤكد نكم  ، و ع  نوم ظل   ؤي  ب نو غي نول بس ي ت كا   اق   ؤ  ع م    ؤب  

 .مت   ة فا  م  ي نمت  ا  س اا
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اللغدددة و وسددداال االتصدددال الحديثدددة ونوعهدددااإلدارة لمددددى اسدددتخدام بدددين ي( 11)جددددول رقدددم  (9

 : المستخدمة في ذلك

 نوم م ع م تستةد  بع  نوي وي

 الفرنسيةو العربية الفرنسية العربية

التكرار  التكرار
 النسبي

التكرار  التكرار
 النسبي

التكرار  التكرار
 النسبي

التكرار  التكرار
 النسبي

التكرار  التكرار
 النسبي

 60 0.12 15 0.00 0 0.07 8 نو  ت 

 

0.49 

 

23 0.19 

 0.29 35 0.20 24 0.02 2 0.07 9 نول كس

 0.07 9 0.04 5 0.02 2 0.02 2 نوت كس

 0.40 49 0.25 30 0.02 3 0.13 16 نمبت بت

 0.06 7 0.04 5 0.00 0 0.02 2 نوي س ب

 0.01 1 0.01 1 0.00 0 0.00 0 نو  ت  نوبق ا

 0.04 5 0.04 5 0.00 0 0.00 0 نمم ا

 0.05 6 0.05 6 ق   يم 

 1.55 189 0.49 60 0.70 85 0.06 7 0.30 37 نوم م ع

 

    مست    م ي   ق ي  ددت فا نستةدن   س اا  نادن ة ؤ  تضح م  ةالا نو د ا 

 نستةدن  نوي سب ، م الت ة  ين ق دند، ا ت  بق ا، نبت بت، ت كس، ف كس قو نمت  ا م  ا ت  

نوم ظل       نو س  ي  ق    ت ؤ فا نو غي نومستةدمي فا  وك ي ث ب د  ؤ ض  ت  نوتعدد ، وانآل

  :نو غي كم    ا  نومستةدمي

بس ت     مب  ( 06%) عدد ق    ت بس ت   نو  ت   ؤ  ب ؤف ند نوع بي  أ  نادن ة تستةد 

نو غي نومستةدمي  ؤ  ؤ    ن( 02%)  نو غي نوع   يؤ    ن  أ  نو غي نومستةدمي فا  وك اا ( %8)

ف     د ( 26%)ف ا  س  ي تستةدم   نادن ة  بس ي ق    ت نول كس  ؤم ، (، ف بس ي    ي) ملد  ي

( 8%)ف بس ي وت كس ؤم  ن ،    و غت( 21%)    ول بس ي( 2%)  بس ي ( 8%) ق    ت بس ي  وع   ي  

     ؤبه ( 5%)ؤم  م  بس ته   ول بس ي      ( 2%)،   وع   ي     ؤبه ( 2%)مب   م  بس ته 

( 51%) عدد ق    ت بس ت    نادن ةنمبت بت ك وك تستةد  فا   ض   نوم ظل   ؤ   ،  و غت  

ؤم  ، (25%)  بس ي  و غت    ( 2%)ف بس ي نول بس ي ؤم  ( 05%)  بس ي ق    ت   غت  و غي نوع   ي 

ف م   س  ت    مك  دم  م  مع  س  ي نمبت بت    ت   ام   س ا  متك م ي قم ؤبه  نمم ا  نوي س ب

( 1%)   ي     كا مب م      نوت نوا ، ي ث   غت بس ي نا  ت نوم ظل  ت  قد ن  م  ت ع  ا  

 (.0%)ؤض   نوم ظل   نو  ت  نوبق ا  م م ع ق    ت   غت بس ت   كم  ( %5)
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فك م  تعددت  س اا نمت  ا  نادن ةتقد    نمت  ا د   م   فا ت    و تعدد فا  س  ي  

م تستةد  ا ه نو س اا  نادن ةبه  م  ةالا نو د ا  تضح ؤ  ؤ قم ،يد ثي نادن ةنويد ثي ك م  ك بت 

  أ  ؤ    نا  م   ق  ب ب   نوع بي   نوع بي ؤف ندم  ( 56%)مع  م ع نوم ظل    ا ي نوا 

مب   و       ن     ا ن نوس نا   م  ألب   و  ( 5%)اب ك   م تستةد   س اا نمت  ا نادن ة

مثال نمبت بت م   دة  ؤ  ؤ    ن ع  نوم ظل    ؤ  تمكب ن م  نوكال   عد ق نءة نوس نا  وك يت  

نومست   نوم   ب ي ث ت ن دا   ك   فق       قو نا و   ت    لك  نوتع ما     ك س  ي نت  ا مو

 وك فم  ةالا نوماليظي ميظ نو يث  د  ت ن د يت  نو  ت   قو  قض في، ؤكث مست   نومد     م 

مب   يد ثي فا  ؤكث تق  د ي  نادن ة ؤ  بد  ع  نومك تب  ا  م       نتل     بي نود نسي     

ت ن دا      مست    م ع   تتم ل  تعدد  س اا نمت  ا نويد ثي نادن ة ؤ ي ث ( 16)نو د ا  ق  

وم    ي فا  م ي نومك تب وتس  ا ا ه نوعم  ي  ك وك   و غي نومل  مي  ا  م  و   ت ف    و لي ن

م بسمع     يت      م  اا نو س  ي م بع ف"  ةت   ق ا نيد نوم ظل         قي نمستم  ة  ،  ق ي

فع وي   ب    س اا نت  ا ا مي نآلوانوي سب   كم  تعت   نمبت بت ،"مبهوا مي  م   نآل نا ال 

 .     نقع نمت  ا ق     مم   بعكس ، نوع م         نادن ة ؤدنءنستةدنم   م  ن ا ت     

 اللغدة المسدتخدمة فديو مددى اسدتخدامهاو فعالية شبكة االنترنت بين مدىي( 12)جدول رقم  (13

  :ذلك

 

 نمستعم ا ؤ   كي نمبت بت تستةد      مست    م ي   ق ي قم  ؤ م  ةالا نو د ا  تضح 

 ق    ت وك م  ةالا  ق  نل  مك  ، آة  قو  م  م ظ  ، مكتب قو نولع و ي تةت   م  مكتب  

  عــــنوم م نوع   ي  نول بس ي يـــنول بس  يــنوع     ويــــــــــــــــــــنوي

نوتك ن   نوتك ن 
 نوبس ا

نوتك ن   نوتك ن 
 نوبس ا

نوتك ن   نوتك ن 
 نوبس ا

نوتك ن   نوتك ن 
 نوبس ا

 فعالة بين  ـعــــب
 اإلدارة

 الموظفو

 0.65 79 0.08 10 0.03 4 0.09 11 نعم

 0.03 4 0.03 4 0.19 23 ال

حد  إلى
 ما

9 0.07 6 0.05 8 0.07 

 0.18 22 0.11 14 0.35 43 المجموع

 فعالة بين
 اإلدارة

 المواطنو

 0.65 79 0.07 9 0.02 3 0.10 12 نعم

 0.04 5 0.07 8 0.14 17 ال

حد  إلى
 ما

14 0.11 3 0.02 8 0.07 

 0.18 22 0.11 14 0.35 43 وعــــــالمجم

 0.32 39 0.32 39 م

 0.03 4 0.03 5   يــــق م 

 1.65 201 0.36 44.00 0.23 28 0.70 86   ــــــــ ع نوعـــنوم م
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( 15%)نستةدن  نمبت بت     مست   نو م ي  إ   ي بع  ك    بس ي  :نوم ظل   نوتا ك بت ك وت وا

 ـ  نا   ي قو بس ي  د  ف    ي ا ه نو س  ي  قض في  بم   مك  ، (52%)ف بس ي  (م) نا   ي  ـؤم  

ك وك       نادن ة      نوم ظ ( 8%)   ت     د  ف    ي  اء م  كعد     ده  اا  بس ي  (م)

فا ي   ،     ا ن نوس نا   ن   م ظل   و  م  نو( 5%)م  بس ته  قو  قض في، نادن ة  نوم ن  

نوم ن     نادن ة      (1%)بس ي  قو  نادن ة  يد م      نوم ظ  قو  أب   فع وي  نا   يك بت 

نول بس ي فا م قع         نو غت   نوع   يكم     ب نوم ظل       ؤ  نادن ة تستةد  ،(8%) قو 

نو غي نوع   ي نمبت بت  بسب متل  تي  ا  م    بته ق    ت   ي ث ب د م      ؤ  نادن ة تستةد  

قض في قو  م      ؤ  نادن ة تستةد  نو غت   فا ( 00%)ؤم  نول بس ي ف بس ي ( 55%) بس ي 

 (.07%) قع       نمبت بت  بس ي ق    ت   غت م

 قو نو د ا        د  س اا نمت  ا     مست   نو م ي و    تقا  ؤ ق    مك  تلس   

نو لنا  ي  نادن ة قو نومست   نوم   ب  ا  م         ه نوم ظل   فا نو د ا نومتع    بظ ت   

فع و ت    مس امت    مك  نوتع      و  س اا نويد ثي نألمثافم  ةالا نمستةدن  ، يد ثي آ  أب   تق  د ي 

فيسب  ا فا ل  دة  نادن ةف س اا نمت  ا نويد ثي م تس ا  فا ت ق ي ، م   دمه نادن ة   يدنثي 

 فا ي     ب نومي فظي     نوسم ت نألادن   وت وا تيق     ،     م   نت  ت  قد نت نوم ظل  

كم  تس ا  ، تمع م  ةالا ت      ع  نوة  اال نوثق ف ي ود  نوم ظل  نوة  اال نوثق ف ي و م  

، نادن ي مظ ا  نولس د ،  س اا نمت  ا نويد ثي فا نوقض ء     نوعد د م  م  كا نو    ق ن  ي

فا  وك كم  تضلا نو غي نومستةدمي ، نةت    نو قت  نادن يم  ةالا نومس امي فا تس  ا نوعما 

 .نوم تمع ؤف ند  ود   م ع   ناح نادن ة  نادن يمل  م  و عما   و ب   نقع  
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  :ب ذلكاسبأو اإلعالميةالرساال محتوى فهم صعوبة مدى بين ي( 10)جدول رقم  (11

  عــــــنوم م      بــــــو م   ب ــــــــؤي ع ـــــب نوي وي
نوتك ن   نوتك ن 

 نوبس ا

نوتك ن   نوتك ن 

 نوبس ا

نوتك ن   نوتك ن 

 نوبس ا

نوتك ن   نوتك ن 

 نوبس ا

نوتك ن   نوتك ن 

 نوبس ا

نو س  ي 

 نومستةدمي

5 0.04 11 0.09 67 0.55 5 0.04 16 0.13 

 0.10 12 0.09 11 0.01 1 نو غي نومستعم ي

 0.15 18 0.14 17 0.01 1 ميت   نو س وي

ميت   +  نو غي

 نو س وي

0 0.00 4 0.03 4 0.03 

 1 122 0.04 5 0.55 67 0.35 43 0.06 7 نوم م ع

 

  د    ع  ي فا ف   ميت   م  ؤف ند نوع بي ( 1%)م  بس ته  ؤ م  ةالا نو د ا  تضح 

ؤم  م     ع   ( 5%)بس ت     نو س  ي نومستةدميؤ م قو      ع   س ب  وك  نا الم ينو س اا 

ن ت    ميت    قو فق   اا بلس نوبس ي   وبس ي ( 0%) نو غي نومستةدمي فبس ت   س ب  وك قو 

فق   ع  ي فا  وك   علي  ؤي  ب   د   ( 55%) ن  م  بس ته ، ل  نونو س وي ا  نوس ب فا  د  

نو غي  قو مب      ع نوس ب ( 01%)  نو س  ي نومستةدمي قو وك  س ب ( 05%)نو ع   بس ي 

نو  قا مب    بس ي   ميت   نو س وي قو    ع نوس ب ( 05%) ا   بس ي  نآلة نومستةدمي  نو ع  

فك بت ( 55%)م  بس ته  ؤم  ،ميت   نو س وي  س     ام  نو غي نومستةدمي قو    ع  وك ( %5)

نو      د    ع  ي فا  وك  ؤم .نا الم يت كد  أب   م   د    ع  ي فا ف   نو س اا  ق    ت  

نوتا ت  مت   اب ك تض     فا نوق نب   ؤ  آ  ك كي  ؤي  ب نو غي تك    ؤ  قو   ع   نوس ب     ؤي  ب 

 قو نوس ب  ع د  ؤ  قو     ع نو ع  ، نوع   ي د   ضم   نومعب  نومب سب قو م  نو غي نول بس ي 

 .نوكت  ا و  س وي نألس  ب

  وبس ي  اا نمت  ا نويد ثي تمثا م د  ق   س  ؤ   مك  تلس   نو د ا م  ةالا ن ت    

سبي    ت   ا  م ظل   ( 25) نادن ةنو    ت   لت مدة  م    فا  ؤ واكو ع  نوم ظل   ة  ي 

 تعد نو غي كم  ، ( سك ي) نآلوا نا ال تد    ت      س اا نمت  ا نويد ثي ة  ي  قو  يت     

ت  غ     نو س وي        م ض ع نمت  ا ف وك م ت نوتا عم دة و ت" ميمد   د نولت ح   غا"  نا  

ف و غي   سعي ، كت  ي اا نوتا ت س     ة ألغ ن  نو س وي نوم ند ت   غ   ؤ  ل  ي  ؤك بتس نء 

 قم  ، م  نومع با غ    نضيي ؤم ف م    ؤ   م  س ء تلس  ا  ، نوك م ت و   مع   مةت لي  ، نسعي

نومت       ع  فا  نألف ند قم   س ب نةتال  ، نو  اي  غ  ا   نوثق في   س ب نوتل  ت فا نوتع   
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 ك   وكا م م  ي م  نوم م   ت  ؤ و  ن  مك  ...( ، نومست   نوتع  ما، نادن ينومست   )نوم بي 

ؤ  م   ي ت تستةد  فا نمت  ا   عب ف م     نس ي  ،ومةت لي فا نومبظمي وغي ة  ي    ن

 ؤ    ننوتي    نو ة ا مع   ي ث  ؤثب ءظل    ع  نوم  قو ه ؤ    ا  م  ، نألة  نوم م   ت 

نوعم   ت  آ  نأل  ن اب ك  ع  نوك م ت نومتع قي   وعما  ت  تع م   فا نوعما كتسم ي  ع   ؤ  قو 

ة  ي ت ك نوتا تأتا فا   ي ف    نو س اا نوتا   د    عف    كم  ؤ  نوم ظل    ي  و  ،  و غت  

 ف م   تت  مي   ت   ف م    ب   ؤ   ، ؤ  س ء نوم  وح وت  مت   قو  فتس   نول بس ي و غي   معظم  

 ،مي  مت ك بت م  ق ا نوم ظل   فا تع   نول بس ي قو  قض في، (م ظل   ف م    ب  ) عض   نو ع  

    مست   نوتبظ   متس ع نوم    م   ؤكث به ك م  ن تق  نوم ظ  ك م  ك   اب ك  الق ت ؤنومع     

 ؤض   وقد ،     نومست   نو غ ي ؤكث م   ست ل  ت     ،مست   ته   وك نتس ع م  ا نمت  ا

ؤم  ، ف وع   ي و بي تتة  ؤي  ب   دة مع با،    عي نو غي قو ؤ  ل ن  وك   نو  س ء م  ةالا نومق   ي

م   ؤول ظ  و ع   ؤي  ب نوت  مي نويق ق ي  ق   د مع بي   عب ؤ   ينول بس ي وغي تأك د تت  ب 

 . ست  ب نمت  ا  م   مكبه  وك

  :العليا اإلدارةبترجمة التعليمات المرسلة من تعلق ي( 10)جدول رقم  (12

 نوتك ن  نوبس ا نوتك ن  نوي وي

 0.30 37 بع 

 0.46 56 م

 0.24 29 ؤي  ب 

 1 122 نوم م ع

 

تق    ت  مي نوتع  م ت  نادن ة  أ  ؤ    ننوع بي  ؤف ندم  ( 51%) ؤ م  ةالا نو د ا  تضح 

فق  تق     وك فا  ؤي  ب  أب    ؤ    نمب   ( 25%) قو  قض في، نوع   ي قو نوع     نادن ةنوم س ي م  

تلس   و  ن نو د ا م  ةالا  م  ي  ق   ء  مك  ، (م) ـ  (51%) بس ي نو  قا  ا   ؤ  بي   

 ؤ  قو  قض فيتت     ؤ فك    ؤ الم تت ا  نادن ة ؤ نو ع       ؤ نمت  ا فا يد  نت   ي ث 

 نوع   ي)نوتع  م ت ت د    و غت    ؤ  إ   ي   ب  ي       قي نمستم  ة  (م)ق وه  قو نو ع       

ؤم  فا ، نو   دة نو سم ي و     ا  ؤ يت   ؤ    ن آة    ، م  ست  ب نوت  مي ؤي( نول بس ي 

  بد نو ن عي ؤي  ب   س ء نوم  وح  عقد   ن تم   ت  ؤ  ع  نوم ظل    ؤكد ع  نوم  وح 

 ا  م  ؤكدته ؤدنة نومق   ي ي ث ؤ  ب كا ، نوب   تت  ف ه نوت  مي  مي   ة  ع  نوم نض ع 

، نو د        نوع   ي و م ظل   ول م   قو   ول بس ي نومد نء  أب    ق م    ت  مي نو س اا نو ن دة 

تتع ما   ؤي  ب نوم كل ي ت سا  نادن ة ؤ  ك     وع   ي   و غ  م   نادن ةنوتع ما مع  ؤ كم  ؤكد ن 
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و م  ت تستةد  نول بس ي     س  ا نومث ا نو م ي نوتا  ك ت ناب ك  ع   ؤ كم   ،  و غي نول بس ي

 ".ت لي  ل "ق ا نوم ظل    م ي  كث  ن م 

  :تعلق بتفضيل لغة االتصال داخل اإلدارة ومبررات ذلكي( 10)جدول رقم  (10

نوع   ي  نوع م ي نول بس ي نوع   ي نوي وي

  نول بس ي

نوع   ي 

  نوع م ي

 نوع   ي

نول بس ي  

  نوع م ي

 نوم م ع

نوتك ن   نوتك ن 

 نوبس ا

نوتك ن   نوتك ن 

 نوبس ا

نوتك ن   نوتك ن 

 نوبس ا

نوتك ن   نوتك ن 

 نوبس ا

نوتك ن   نوتك ن 

 نوبس ا

نوتك ن   نوتك ن 

 نوبس ا

نوتك ن   نوتك ن 

 نوبس ا

 0.25 31 0.00 0 0 0 0.01 1 0.01 1 0.02 3 0.21 26 قيـــــدق 

 0.48 58 0.01 1 0.00 0 0.03 4 0.04 5 0 0 0.39 48 مل  مي

 0.34 41 0.01 1 0.01 1 0.01 1 0.02 3 0.01 1 0.28 34 مب س ي

 0.14 17 0.01 1 0.01 1 0.01 1 0.01 1 0 0 0.11 13 س  ي

 1.20 147 0.02 3 0.02 2 0.06 7 0.08 10 0.03 4 0.99 121 نوم م ع

 

نوتا   والت  اوغي نةت     نوم ظل   فا  م ي   ق ي  ةت ل   فا ؤ  اليظ م  ةالا نو د ا 

ضا نمت  ا   و غي نوع   ي فمب   م   ل تتعدد ؤس  ب نةت   ا  و  ته نو غ ت لض  ب      غ  ا  كم  

كم      نو ع  ؤب   ، (56%)بس ت    ألب   مل  مي  نآلة ألب   دق قي  نو ع  ( 20%) بس ت   

ول بس ي فقد فض    فق  ؤم    وبس ي و غي ن ،(00%) بس ت   س  ي  آة    ألب  ( 27%)  بس يمب س ي 

فض  ن نمت  ا   و غي  آة    ؤم ، مب س يألب   ( 0%)دق قي   ؤب   س ب  (2%) بس ينو ع   

مب س ي ث   ،    تم  نا( 5%)بس ي  آة    ألب   مل  مي  ( 0%) بس يدق قي   ؤب  نوع م ي    ت    

 ؤة   ق    تنو ع   ؤض   قد ، (0%)ؤي  بس ي س  ي  إ   ي  نيدة       تم  نا( 2%) بس ي 

م  ( 5%)بس ي مل  مي  ـ ،ألب   دق قي  إ   ي  نيدةنول بس ي   مب   نةت    وغت   والت  ا نوع   ي

 نوع   ي ؤم ، (0%) بلس نوبس ي  مب س ي  إ   ي  نيدة  ك وك   وبس ي ن ت   ا  س  يث   ،    تنا

س  ت    إ   ي  نيدة وكا   س ت     وبس ي و ع  نوم ظل   م ت   ام  مب  فت  تلض   م  معنوع م ي  

 س ي مب، مل  مي)نوع م ي  إ   ي  نيدة  س ب ؤب     نول بس ي  نوع   ي  ؤة  ن ثالث وغ ت ،مب م 

متع قي  ق    تنوع بي نةت   ن  دة  ؤف ندنوع بي م   ؤف ند دد  نا    ت وقد ف    دد (  س  ي

 .مل  مي  اا نوع   ي ألب   دق قي   نو غي نوملض ي والت  اأاب ك م     ب   ؤ  ؤي  ألس  ب 

نوم ظل    ةت     نو غي نومب س ي فا نو قت نومب سب  ؤ نو د ا    ت     ؤ ق   مك  تلس    

م  ك ب ن ا   ؤ ،   وبس ي و  ع  قي ن  ؤ  قل   وكا م  ك ب ن م د  ، مع نو ةال نومب سب

، قض في غ  ا   نم تم   ت ؤثب ء ؤ    ضي ي و ع  نوم نق  ة  ي نومتع قي  مة   ي   س ءا  و

، ي م  ؤب   مب س يقو     د  ع  نو ظ ا  تعتمد فا تبل  ا      وغي مع بي مم    عا م  نةت    وغ
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 تل  ا ن مع نود نسي نوس  قي نوتا تعت   تع   نو غ ت ض   ة م يي ألف ند نوم تمع وك   ؤ   مك  

تع    ؤ ا  م   تل  مع نود نسي نوث ب ي نوتا تعت    نستعم و    ست  ب  قت نوض   ة  ؤ  مك  نوق ا 

نو  س ء م  ةالا نومق   ي ي ث  ؤكدهم  ك وك  ا   ،بم  س   فا ي  تب  نو  م ي ؤبب نو غ ت م  عبا 

و م ظل   فا  يم    ؤ فق   نادن يتع   نو غ ت م  ك     وض   ة ومم  سي نوعما  ؤ      ؤكد ن

 .ول  دة نوة  نت ؤ  ا و مبلعي نو ة  ي ، فق  نادن ةم  ا 

  :المركزية اإلدارةوسيلة االتصال مع  بيني( 10)جدول رقم   (10

 نوتك ن  نوبس ا نوتك ن  نو س  ي

 0.16 19 نو  ت 

 0.26 32 نول كس

 0.04 5 نمبت بت

 0.30 37 نول كس  نو  ت 

 0.19 23 نمبت بت  نول كس  نو  ت 

 0.05 6 نمبت بت  نول كس

 1.00 122 نوم م ع

 

ي تستةد   دة نوم كل  نادن ةفا تع م    مع ميا نود نسي  نادن ة ؤ م  ةالا نو د ا  تضح 

م  ( 01%)نوتا ك بت ت كد     نستةدن  نو  ت   بس ي   ت نوم ظل   ق    وك م  ةالا    س اا

 نو  ت  ،    تنا م ( 5%)بس ي نمبت بت ف  ؤم  (21%) بس ينول كس   ك وك   دد نا    ت

نمبت بت   نول كس ؤم  ،(06%)بس ي نمبت بت    نول كس  ، نو  ت (51%)بس ي نول كس مع    

نوم كل ي  نادن ةفا  م  ي نمت  ا مع  ؤ نوع بي  ؤف ند ؤض   وقد  ،    تم  نا( 5%) بس ي ف

 ؤة  نوع بي  س اا  ؤف ند ؤض   نو س اا نوم ك  ة فا نو د ا قو تتعدد نو س اا فإض في 

 ،كت    ، نو   د نوع دي،   ق  ت ق س ا ،نو  ت  نوميم ا ،م نسالت نوكت   ي         نوت كسك و

نو   د  ،نو  ناد ،تس  م     و د  نوسل  نو ة ا و م ظل   ؤي س اا ميم وي  ،ت نو سم ينوم نسال

 ؤ نوم كل ي  م  ةالا نو د ا  ق    ت نوم ظل    تضح  نادن ةكا ا ه نو س اا مع ، نموكت  با

مستق ا ، م سا)نمت  و ي نومتع           و  ت نوعم  يآم  ةالا تك ما  م  ي نمت  ا   دة 

كا  م  ةالا  د  ت ف  كا نو س اا ؤ   س اا متم ث ي ود نضيي و  ت   غ    آ ؤ قم  ،(ي س  

 (.02)ع   ا  م   ضيه نو د ا  ق    نو نومك تب ؤ  نوةال   نوتا تت ا   عض 
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  :يبين لغة التواصل مع اإلدارة المركزية ومدى صعوبتها بحسب الوسيلة( 17)جدول رقم  (10

 نوي وي

 ؤي  ب  م بع 

     نوم م ع

 نول بس ي  نوع   ي نول بس ي نوع   ي نول بس ي  نوع   ي نول بس ي نوع   ي نول بس ي  نوع   ي نول بس ي نوع   ي

 ت   ت ت   ت ت   ت ت   ت ت   ت ت   ت ت   ت ت   ت ت   ت ت   ت

 0.16 19 0.02 3 0.00 0 0.02 3 0.02 3 0.00 0 0.07 8 0.00 0 0.00 0 0.02 2 نو  ت 

 0.26 32 0.04 5 0.01 1 0.03 4 0.05 6 0.02 2 0.09 11 0.00 0 0.02 2 0.01 1 نول كس

 0.04 5 0.01 1 0.00 0 0.00 0 0.02 3 0.00 0 0.01 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 نمبت بت

 0.30 37 0.04 5 0.00 0 0.07 8 0.09 11 0.01 1 0.07 9 0.01 1 0.01 1 0.01 1 نول كس  نو  ت 

 نول كس نو  ت  

 نمبت بت  
0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 0.07 0 0.00 7 0.06 2 0.02 1 0.01 5 0.04 23 0.19 

 0.05 6 0.02 3 0.00 0 0.00 0 0.02 3 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 نمبت بتنول كس  

 1 122 0.18 22 0.02 2 0.14 17 0.27 33 0.02 3 0.30 37 0.01 1 0.02 3 0.03 4 نوم م ع

 1 122 0.34 41 0.60 73 0.07 8 نوم م ع نوع  

 

 

 ؤم  ،نوم كل ي تستةد   دة  س اا نادن ةفا تع م    مع  نادن ة ؤ م  ةالا نو د ا  تضح 

 ؤم ، م  م م ع نا    ت( 57%) بس ينستةدنم  فا  وك اا نو غي نوع   ي  ـ نألكث   وبس ي و غي 

نو غت   ستةدن    وبس ي م ؤم  ،(8%)بس ي نوع بي  ؤف ند      م   نا    تنول بس ي ف  غت  دد 

ب د ؤ  نوم ظل   ي   فا  ،(51%) و ق فا نستةدنم م  نا    تف  غ  دد   نول بس ي مع  نوع   ي

م  ةالا   د    ع  ي فا نوتع ما مع نو غي نومستةدمي فا  س  ي نمت  ا نوتا تستةدم   نادن ة 

  ي فا  ع  د   ( 5%)مب   ( 8%)ق    ت    بع  وك    ةتال  نو غ ت ي ث   غت بس ت   

( 0%)بس ت     نو ق ي  مب     د    ع  ي فا نو غي نول بس ي( 2%)  ،نوتع ما مع نو غي نوع   ي

ؤ  نادن ة    ؤ   ع  نوم ظل       كم ،(نول بس ي  نوع   ي)د    ع  ي فا نوتع ما   و غت     

  د    ع  ي فا نوتع ما نو غ ت فا  س اا نمت  ا نومتعددة نوتا ؤ    ن قو    وكب   م تستةد  

      ؤب   تستةد  نو غي نول بس ي( 2%)       ؤب   تستةد  نو غي نوع   ي( 51%)مع   مب   

نو ق ي م  نوم ظل           أب   ؤي  ب    (نول بس ي  نوع   ي)     ؤب   تستةد  نو غت   ( %28) 

( 05%)     س اا نمت  ا مب      د    ع  ي فا نوتع ما مع نو غي نومستةدمي م  ق ا نادن ة

        ؤ  نو غي نول بس ي اا نومستةدمي( 2%)         ؤ  نو غي نوع   ي اا نو غي نومستةدمي

 (.يول بس ن  نوع   ي)ومستةدمي اا نومل      نو غت        ؤ  نو غي ن( 07%)بس ت     نو  قا 
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    نوم ظل    د  ي ك   ة   ث ت نادن ة نو غي نومستةدمي فا   بد تلس   و    ب ت  تضح ؤ 

دنام  تكم  فا قيد  نو س ا  نمت  ا م  مع ق ت  وك ؤ  ، (نوتغ  ي نو ن عي)ة  ي ف م   سم  

به  قع     مست   نو م ي ؤ ا  م   لت    نمت  ا ؤ  ن   فا نيد ؤنو س  ي   ؤنو غي  س نء

 نا ال  س اا  قو فا كت  ه مدةا  "نودو ما  د نو لن  ميمد "  وض   ف و س وي كم    نا  

آ نء تتع     ؤفك  تتضم  نومع با م  ، نومستق ا قو نومب ه نو ي  بق ه نوم د  نمت  ا اا  

 تت ق  ف    ي ، غ   نومب  قي ؤ  م ض   ت مع بي  ت  نوتع     ب    مل   س نء   و غي نومب  قي 

 .نو غي نوتا  قد       نمت  ا     نول   نوم ت ك و م ض ع

تيد  ؤ ف ا نوتا تكس ه نولع و ي  نادن يو وك ت دي نو غي  ظ ا   د دة فا  م  ي نمت  ا 

نوعم  ي نمت  و ي ق امي  ؤ نومع       وك ألب   ت ث  فا ميت   نو س وي  م   م  ي نمت  ا ككا

 نألس س ي  نوم مي ت  ا فإوك  م م  ت   ت  س  ي نم،  و  س  ي د   فا  وك ،ف   نو س وي    

 وبقا نو س وي تس ا  فا ضم      ا نو س وي ؤدنةاا م  د نو س  ي أل   ،فا  م  ي نمت  ا و غي

نومستق ا   ف و غي نومستةدمي فا نمت  ا     نوم سا، س  ي    و     ض ح كت  ت     يته 

نو ا س ي  نمت  ا و ب  وعم   تنوتا تع ا ف ا  ،نادن ي م  ي نمت  ا قد تك   م د  ف ا فا 

نوك م ت نومستةدمي  ؤ  ت  ت  دا نآل نء قم   ،تب قش نوقض     نألفك  تبقا   فع     ق    ت  نوتع   

  وك  ، ه نوم سام   عب قو هتك   نو   غي معقدة فال  ل   نوم سا  ؤ قد تك   و   مع با مةت لي 

نوم   ي ت نومتة  ي نوتا م  ل م    ؤ نوع   نت  ؤ نستةدن   ع  نوك م ت  قو ي بم       

مس دنت       كا م    ع نوق نب  أل"  بي نود نسي     وك  ق وه  ؤف ند قد     نيد ، قو هنوم سا 

بتع ما   وق ب    بق ا   ف ا تيكم   ق نب  ، نادن ة بدم  بق ا   فا  الدب  اا   و غي نول بس ي

نول بس ي فا   تض  ب     نو غي نوع   ي ؤ تب ق   ؤي  ب   وت وا اب ك   ،ت    نوق ب    ،نوق ب  

 " .فا نو غي نوع م ي نألا بقا نوم   ي ت نوتا تعد اا   نوت  مي
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 :أثر الواقع اللغوي على التنمية اإلدارية - ب

 :اإلداريعملية االتصال اللغة العربية في  بين تأثيري( 18)جدول رقم  (10

 

  عـــــــــنوم م  ةـ  م ثــــــ غ د م ـــــــي قو   ةـــــــــم ث  ويـــــــــنوي
نوتك ن   نوتك ن 

 نوبس ا
نوتك ن   نوتك ن 

 نوبس ا
نوتك ن   نوتك ن 

 نوبس ا

نوتك ن   نوتك ن 
 نوبس ا

ألب    س  ي نوتل ا      
 نوع م   

20 0.16 3 0.02 18 
 
 
 
 
 

0.15 
 
 
 
 
 

23 0.19 

 0.30 36 0.10 12 0.20 24 نآل نء  نألفك   س  ي وت  دا 

 ققب ع س  ي 
 

5 0.04 3 0.02 8 0.07 

ألب    س  ي نوتل ا      
نوع م      س  ي وت  دا 

     نآل نء  نألفك  
 نادن  ينومست   ت 

6 0.05 0 0.00 6 0.05 

 نألفك  ألب    س  ي وت  دا 
    نومست   ت  نآل نء 

 ققب ع س  ي   نادن  ي

2 0.02 0 0.00 2 0.02 

 نألفك  ت  دا    س  ي تل ا 
 ققب ع      نومست   ت

16 0.13 13 0.11 29 0.24 

 1 122 0.15 18 0.25 31 0.60 73 نوم م ع

 

نو غي نوع   ي فا  ؤ نوع بي       ؤف ندم  ( 05%) م  بس ته ؤ  تضح م  ةالا نو د ا 

نو  قا  ا    يد م  قو م ث ة  ؤب  مب        ( 25%)ؤ  م  بس ته غ   م ث ة فا ي    نادن ة

 ؤف ند  ؤي  ع د س ب تأث   نو غي  يسب ، (11%)  بس ت   ةم ث  ؤب        كث نأل مث    نوبس ي 

     نألفك   س  ي وت  دا  ألب   ؤم  ،(01%)بس ي  س  ي نوتل ا      نوع م      ؤب   قو نوع بي 

 ،ققب ع س  ي   أب   ق    ت( 5%) بس ي نوس ب نوث وث  ؤم ، ق   ي( 21%) بس ي ف نادن  ينومست   ت 

 بس ت     م  نةت   نت نميتم مت  ت مع     متغ   ألب  م ث ة   أب   اب ك م  نوم ظل   م      

    نومست   ت  نألفك  وت  دا  س  ي  ؤب   قو  قض في    نوع م    اا  س  ي تل ا   ؤي( %5)

 نألفك   س  ي وت  دا  ؤب  كم  ، ققب ع أب    س  ي ( 2%)بس ت     ض    ع  نوم ظل     ،نادن  ي

وغي م ث ة ألب   نوكا فا نوكا  ؤب       ( 05%) بس ت    ق ي نوم ظل    ، نادن  ي    نومست   ت 

فا ي    ،(نوع م    س  ي و تل ا        نادن  ي    نومست   ت  نألفك   س  ي وت  دا ، ققب ع س  ي ) ؤي

     ؤب   م ث ة قو  يد م  ( 2%)مب   ( 25%)بس ت         نو ع  ؤب   م ث ة وك  قو  يد م 

 س ب ك ب   مب        ؤب   م ث ة قو  يد م  ( 01%)  ، ب    س  ي نوتل ا      نوع م    س ب ك

      أب   م ث ة قو  يد م   س ب ك ب    س  ي ( 2%)، فا ي   ب د م  بس ته  س  ي وت  دا نألفك  
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 س  ي تل ا         نوس ب  ع د ك ب    س  ي وت  دا نألفك  ( 00%)  ق ي نوم ظل    بس ي  ،ققب ع

 .قض في قو  ك ب    س  ي ققب ع

   تأث   ك    و    نو غي نوع   ي تتمتع  أام ي ك   ةأنو د ا   ؤ ق   ؤ  ق    ت  مك  تلس   

فا نوي مت نوتا  ست  ع   نويد ث   ي ث  ق   نوم ظل     ستعم و   ف م    ب   ،     م  ي نمت  ا

نو غي نوتا ت  ا   ألب    عت   ب   نو غي نومل  مي، ك   م ي   فا  وك ق نة  ي ،       لض  ب  

وغي ، وغي نود نسي ، تمعغي نومألب   و نألة  م  نو غ ت  ؤكث   عت   ب   م ث ة  ،مع ب   نو س وي  كا 

نوم كل ي تستةد  نو غي  نادن نت ؤ غ   م ث ة  س ب  ؤب    ض   نو ع  تع  ال     ، آنوق 

 م  ةالا ، نألي   نو غي نوع   ي غ   م ث ة ألب   غ   مستعم ي فا غ وب  ؤ نول بس ي و وك ف عت   

فا تبم ي نولك   نألة    د   نو غ ت  بكفا ي   م  مك   ق ،و غي نوع   ي د   ك    ؤ نومق   ي نتضح 

نو غي نو سم ي فا نودست     نأل ت ق ي نو غي نوع   ي    ت   ا  نو غي  ؤ قم ،  ل  دة نومع   

ة  ي  ض   ، نوم تمع ايدنث نوتك ما ؤف ندبه  ن ب     كا ف د م   وغي نوعق دة فإ، نو لنا ي

تعم م     و غي نوع   ي نأل و  ي ق   ء  ب ، ؤ  ب   د بب   كب  غ          ثق فتب  ق ن" :نيد نومد نء

 "..نأل ب  ي  وك  ض   م  مبع م  نستعم ا نو غ ت ، نوت ن ا  فا نوع  

  :فين من التعدد اللغوي في اإلدارةبين موقف الموظي( 19)جدول رقم  (17

 

 نادن ةنوع بي       ض   ة نوتعدد نو غ ي فا  ؤف ندم  ( 85%) ؤ ةالا نو د ا  تضح  م 

 ؤف ندم  ( 00%)فا ي   اب ك ، به و س اب ك ض   ة و تعدد نو غ يؤمب        ( 05%)  بم  

 .د م ي قو نوتعدد نو غ ي ض   ي  ؤ نوع بي      

بظ ن و   عي نو غ ي ض   ة نوتعدد       نوع بي  ؤف ند ؤ  مك  نوق ا  نأل ق   م  ةالا ا ه 

ف ادن ة فا  ع  ،  ك وك نو س اا نومستةدمي ف    ،تتم ل   ستةدنم   و تعدد نو غ ي نوتا نادن ة

فا  ع    نو غت  نستةدنم         نوتا تعتمد فا ت غ      س اا نمت  ا نويد ثي  نومك تب تستةد 

، فا ي   و ث ا  نادن  ي   و غي نول بس يكم  تستةد  نادن ة  ع  ن ،نمب   ل ي قو   تض    نألي   

 التكرار النسبي التكرار الحالة

 0.74 90 نعم

 0.15 18 ال

 0.11 14 حد ما إلى

 1 122 وعـــــــــــــــــالمجم
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نوض   ي اب ك  ع  نادن نت     نومست   نو  با تستةد  نول بس ي   لي ك   ة م    عا م  

 نول بس ي       وغت   نوع   ي وك      فا نوتعدد  س  ي وت قو  قض في ،    نوم ظ  نوتع ما مع  

به ؤكم   ت قع   ، فمعظ  نوم ظل   م مب     و   نو ي  بتظ ا  م  نوع ومي، وتع   نمب   ل ي 

م  ةالا  ؤ فا     م  فا م ن  ت   س نء م  ةالا نيد نم تم   ت  نأل ب  يتك   نو غي  ؤ  إمك   

، وتعدد نو غ ي      ض   ة ن  ف    تع م  ، نادن  يم  ةالا نو ث ا   ؤ ، نأل ب  يسل ا  و د ا 

نا   ة قو  ؤيد نا    ت نوتا   دت فا ؤسا ي نومق   ي أليد نومد     نو ي  فا ا ن نو دد  مك  

    ؤ  نوتعدد نو غ ي و س   وض   ة ؤ   ل د نوم ظ      مست    م ه  ا يت  ول ادته نو ة  ي، 

 .، نوتلتح     نوثق ف ت ما، نوعنوس  ياس نء و م  ا 

نومب      فا ت     آة  وض   ة نوتعدد نو غ ي     ؤيد نومد نء م  ةالا ؤدنة نومق   ي ؤ 

ف و غي نول بس ي ( ن د نو  و ي نو لنا  ي فا نوة   ت )نم ت      ؤم  نوت   ةا ،نوع ما و غي نمب   ل ي

 غا   نوت ن ا  نوتكب و      نوي فل نوع مافا نوم ت ي نوث ب ي، كم   ض   ؤ  نوي فل وتع   

نومب  ب م ت  د ف    يظ ظ و غي نمب   ل ي ت عا م  نوم ن    تع م  ، ؤم    وبس ي و ل بس ي 

ؤم  ( ك ومدن س مثال)نوعم م ي تستةد  نو غي نوع   ي ف وي نفل م   دة، كم  ب د ؤ   ع  نادن نت 

 بس ي م تستي       كا نومستةدمي ف ه، ؤي ؤ  نو غي نولنوم  ا نمقت  دي ف ول بس ي اا نو غي 

  ؤي  ب  مل        ،ت ن ا مع م ظل      و غي نوع   يكم  ؤ  كا نومد نء  لض    نو ،نوم  مت

نوع م ي،  وك ؤ  نوع   ي اا وغي نومستق ا ة  ي فيتم ي نومستق ا و ع   ي كم  ؤ  نو  ا   نوع   ي

نستةدن  نو غ ت نأل ب  ي فا ت ن ع،   ض   نيد نومد نء ؤ  نو غي  نو د د مع ب، كم       ؤ 

مستعم مت    نوع   ي اا نألس س وك  م  عبا  وك  د  نوي  ي و غ ت نأل ب  ي نوتا تعت   م يي س نء

 ؤ  فا نوتكب و     نويد ثي    ت   ا  مست  دة، ؤ  والستعم ا نو ة ا ك وس  يي ،نو نسعي فا نوع و 

 .غ  ا  

  :ن موقع اللغة العربية في اإلدارةيبي( 23)جدول رقم  (18

 اـــــــــ ن  نوبس ـــــنوتك  ن ــــــــــــــــــنوتك  ويــــــــــنوي

 0.28 34 دــــــــ  

 0.51 62  ـمت س

 0.21 26 اـــــــمتدب

 1 122  عـــــــــــــــنوم م
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بس ي  ؤ    ؤب  نو لنا  ي مت س   وك  نادن ةم قع نو غي نوع   ي فا  ؤ م  ةالا نو د ا  تضح 

نو ع    (27%)    م قع     د  بس ي  ة نآلنو ع   ؤ  بفا ي   ( 50%)فا نو د ا قد ت  ـ

 .(20%)  م قع   متدبا  ا   بس ي أ  ة نآل

 ،م  س    ك ه فا نو دن ا نوس  قي ت   م  ةالا نو د ا  تضح ؤ  ق    ت   بي نود نسي  

مت س   ق    ت  م  ك بت  ؤم ، نألة    م  تع م    كث  ن   و غ ت ما  م  د  ق    ت  ك بت   فم

نو غي نوع   ي و  تعد تيتا نومك بي نوتا ك بت تيت     ؤ ا  متأكد   م    م   تقب   نو غي نوع   يمف   

  ا   نأل  اب ق     تلقد مع ب    ؤب   ؤي، ت ف ا م  د   م يم  ق ا  ا و  تعد تب       ي كم  ك ب

 نادن ة  فا نو    نو لنا ي ككا نأل ب  ينوتع ما مع نو غ ت   وع دة نوع   ي نألما  ق    ،ف  ا 

   م  ؤ    ن  أ  ،  م   مك  ق وه   ن نأل م ع  ء ض إ ة  ي ميا بق ش وغ  ي    د يا كل ا 

متدبا فا تلس   و  ه نأل ق   ا  ؤ  نادن ة فا غ وب نألي    م تتع ما   و غي م قع   فا نادن ة 

ق      د و غي نوع   يفا نوم  مت نمقت  د ي ي ث م    نوع   ي ة  ي م  تع     ألم   نوتقب ي

 ب ي ف ا ؤق ب و ع م ي م       نو غي نوع   ي ك غي  ف ا و ست  ت ك نول  يي نوتا تع    دت

 .نول ي 

  :ايبين إذا ما كان استخدام اللغة العربية في اإلدارة معوقا وظيفي(21)رقم جدول  (19

 التكرار النسبي التكرار الحالة

 0.11 14 نعم

 0.85 104 ال

 0.03 4 حد ما إلى

 1 122 المجموع

 

 بس ي مث ت نك   م  فا نادن ة نو غي نوع   ي و ست مع ق   ظ ل    م  ةالا نو د ا  تضح ؤ 

نو ع  مب        م ؤو ست مع ق   ظ ل    ؤب  مب        ( 75%)م  بس ته  ؤينوع بي  ؤف ندب   

 .(5%)بس ت     يد م  قو تعت   مع ق   ؤب       نآلة ةنوع   ؤم ، (00%) بس ت  ك وك   ؤب  

نستةدن  نو غي نوع   ي  ؤ م          مك  ق   ء تلس   أل ق   نو د ا م  ةالا ن ت    ؤ 

نود ا  ؤ ت ي    و كب ف          تت    ؤ   ب  نادن ة  أمع ق   ظ ل          نادن ةفا 

 ؤ  قض في نأل ب  ينوتا تستةد  نو غي   س اا نمت  ا نويد ثي  مت   ة  س ب نستةدن  نأل ب  ي

 نأل ب  يفا نود ا  نألة   ادن نتننستةدن  نو غي نوع   ي فا  ؤ      ا نوي كي م  ةالا  د  قد ة 

ا ن نو ؤي م  ؤ  مك  نوق ا   نوتا م  تقب ب    نو لنا  ي  س ب نو غي نوع   ي نادن ةنوتع ما مع 
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ت ف    نوعد د م  نود ا تستةد  فا نوي مت ا ه م   ق     نوك ؤ  قبع  وك  ؤ  ؤ  ع    ؤ  مكبه 

  نوي ال نوت لل  ب ي م  مت  م   يت  فا  ع  ب ؤي  ا  م  ب نه  نألم ك مب  ب ة  ي و  ه 

 ا  م  ت  نوتأكد مبه فا نو  بب نوبظ ي فا نود نسي م  ةالا  ،آمت ة  ي و ت  مي  ب   آ

 وغي م  نو غ ت ق د ة     نوبم  م  ؤينوة  اال نوتا تتمتع     نو غي نوع   ي  م  ةالا ن ت    ؤ  

 قع       ت  نود وي نوتا و  تمك  ا مء  ؤ  مكبه  نا ك ا ؤ نويق قي   و   ديض   ؤ    م    ؤا   ،

وع ما نو غي    ك ف  ناتم م   و  تع  ،نوت ظ   ؤثب ء ؤ نوم ظل   م  نو غي س نء فا نوم نيا نوتع  م ي 

، كم  ؤب   و  تتمك  م  تيق   ف ال فا ت     ق مي و غ ت نأل ب  ي نو  ب ي ة  ي فا نو قت نوي وا

 .نوم تمع د   نوقض ء     نو غي نو  ب يود  ؤف ند 

  :في اإلدارة (الفرنسيةو العربية)مدى تأثير استخدام اللغتين يبين  (22)جدول رقم  (23

 المجموع العام التكرار النسبي التكرار  الحالة
 0.48 59 0.19 23 سلبي نعم

 0.30 36 ايجابي

 0.40 49 0.40 49 ال

 0.11 14 0.07 8 سلبي حد ما إلى

 0.05 6 ايجابي

 1 122 1 122 المجموع

 

نول بس ي     نوتبم ي   فا تأث   نستةدن  نو غت   نوع   يم  ةالا نو د ا  مك  نوق ا ؤ  

تأث       نوتبم ي  ي ث ب د م  نوم ظل   م      ؤ  مستةدن  نو غت   ،نادن  ي تعددت نآل نء

 ،نوع بي ؤف ندم  ( 06%)مب   م      ؤ  ا ن نوتأث   س  ا  ا   بس ي ( 57%) بس ي  نادن  ي

، كم  اب ك مب   م      ؤ  (51%) بس ت    ا ن نوتأث   ن    ا ؤ نو ع  نآلة  مب        

بس ت      عض       ؤ  ا ن نوتأث   س  ا( 00%)وك  قو  يد م   بس ي   مستةدن  نو غت   تأث  

بس ت     ، فا ي        ق ي نوم ظل  (5%)بس ت     نآلة      ؤبه ن    انو ع    (%8)

 .      نوتبم ي نادن  ي ثنستةدن  نو غت   م        (%51)

نستةدن  نو غت   وه تأث    ؤ  ق    ت  ع  نوم ظل   تضح م  ةالا  هؤب وك ب د  قو  قض في

اا ت   فا نستةدن  نو غي ) نوس نا نو ي س قهتلس   ا    ت         ق   ن    ا  ا  فا بلس 

 أب    ق    ت    وه تأث   س  ا ف مك  تلس   أ  ؤ    نم   ؤم  ،(ع   ي فا نادن ة مع ق   ظ ل  ؟نو

نوم ظ  فا  دن  ت نوعما م  تق   ع  نومل دنت يت  و  ك بت   وع   ي قم  ؤ مب ق ي ب    م   وك 

ك بت   ول بس ي  ؤ فم    وك  ،و   ك  سب نت  ق      ؤي  ب   ؤ    دن   نوعما وعدة  ؤ  تم    ؤ  عد 

م    ،و   ك   ل م    قو  ع  ة  ي  قي ن  تمثا  نأل ب  يف و غي  ،م  ي  ا  ؤ نو غي نوتا        
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 ؤ   نو  ب ي  نأل   ي ا   غتب   ؤ ب  يو  تك     غي  نادن  ينوتبم ي  ؤ    نومد نء  ةالا نومق   ي 

 ،و  ك بت ك وك  م  تع   ا  ا  نوتبم ي ؤكث تع      نوت ع ي و غي نول بس ي اا وغي نمستعم  ، ن

تك  س نوتع ما   وع   ي ي ث ؤ        معظم   ؤ  نو  نب فا ت      تبم ي نو غ ت نأل ب  ي 

م  مك  و غي نوق آ  "ا نيدا بم ي ك   م  ا  كم   ق نو غي نوع   ي وغي ك م ي ق د ة     تيق   نوت

 قض في قو     ب تع   نوت  مي نو ي يي ،"   ت ق ي نوم تمع ؤم  مل  ا ف ه ؤ  تك      لة

م  ة  اال ة  ي   نو غ ت نأل ب  ي و س و   م  و ع   ي   نو غ ت نأل ب  ي قو  نوع   ي ألنودق قي م 

 .م  تع     ومل دنت

 : أن تضيفه اللغة الفرنسية للموظف يبين ما يمكن( 20)جدول رقم  (21

 التكرار النسبي التكرار الةـــــالح

 0.64 35 ابيــــــــلها دور إيج

 0.36 20 لها دور غير ايجابي

 1 55 المجموع

 

ق    ت ؤف ند نوع بي ي ا ا ن نومتغ   و   م ثا  دد ؤف ند نوع بي م  ةالا نو د ا  تضح ؤ  

  ت ي ث   غت ق  نوك ا    ت    ؤ  نوس نا ملت ح  مك  و م ظل   نا   ي    ه ؤ   د  نا   ي 

م  ؤف ند نوع بي      ؤ  ( 15%) م  ةالا نو د ا  تضح ؤ   ،(55)نألف ند     ا ن نوس نا 

م  ؤف ند ( 51%)      تضلا نوعد د م  نول ناد و م ظ  فا نادن ة  مثم ةنو غي نول بس ي وغي 

 .بي ؤ  نو غي نول بس ي غ   مثم ةنوع 

  مك  تلس   ؤ ق   نو د ا  أ  نوبظ ة قو  نو غي نول بس ي تةت   م  م ظ  قو  ؤة   يسب 

 نو  ب ي  متع قي   مبتم ءنوتلتح     مع   ت   نوتمك  م  نو غي قض في قو  ناوم    نم الع  نوة  ة

، ف ب ك م      ؤ  نو غي نول بس ي تضلا و م ظ  نوعد د م  نوتبم ي  نوت     نم تم  ا  نو   ي 

، فا ي       نو ع  ؤ  نو غي نول بس ي غ  ا   نوتلتح     نوع و  نوة   ا  نول ناد مب   نم الع

بي  ا فا نو دن ا نواليقي   ا ا ن نوم ض عتعددت ق    ت ؤف ند نوع بي ي   م  د مة ل ت نستعم  

 .تلس  ا   تي       قد ن  ق    ت نوم ظل  
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  :لها دور ايجابي اللغة الفرنسية أنالتي ترى  اإلجاباتيوضح ( 20)جدول رقم  (22

 نوتك ن  نوبس ا  ن ــــــــنوتك ابةــــــــــــاإلج

 1.2 18 نوت ن ا معه  نوتلتح     نوع و  نوة   ا

 1.02 15   م ي  ؤكث  دقي

 1.2 18 نوة  نت  ت س ع نومع   

 1.11 12 وغي نوتكب و    

 1.00 15 نادن يت     نوعما 

 1.05 15 نو لنا  ي نادن ةألب   وغي 

 1.08 11 نأل      ول   نوق نب  

 0 55 نوم م ع

 

 كا   نيي ف وعد د م  نميتم مت  آ نءا نوم ظل       ن     ؤ م  ةالا نو د ا ب د 

؟ ادن ة و م ظ  فا ننول بس ي  نو غي م  نو ي تضل ه ،نوس نا نوم   ح     نا   ينوتا   دت فا 

نو غي نول بس ي تضلا و م ظ  تلتح      ؤ :   ي   فا مي    ك    تمث ت فات م ع   ي ث ت  

 ؤكث  دقي  بس ي ؤب   عض            ت م  نا( 21%)م  بس ته  قو   ا  ق    تنوع و   عدد 

 ،(21%) نوة  نت  بس ي  الا ت س ع نومع   مثم ة م  ة ؤب       نآلة نو ع    ،(%02)

تضلا ت    ن     نو   ع  ؤب  كم      نو ع  ، (1%) وغي نوتكب و      بس ي ؤب  مب   م       

( 05%) نو لنا  ي   غت بس ت   نادن ةوغي  ؤب   مب   م      ، ق    ت( 00%)  بس ي نادن ي

( 08%) بس ي  نأل      مثم ة ألب   تس  د     ف   نوق نب   ؤب      نو ع   ؤة  ن  ،ق    ت

نو لنا  ي م  ةالا مع في نمستعم مت  نادن ة وقد ك   ا    ت نوم ظل     ل  و نقع ، ق    ت

 نادن ة ؤ  د وب، مد  ض   ت    نستةدنم   س  بؤمع في  قو  قض فينومتعددة و غي نول بس ي ف    

 ،م  نوع د نمستعم  ي نا  نءنت   عد م  ةالا يل ظ       نوق نب   نو لنا  ي و  تبا نستقالو  

، ؤي  ب يت  نمت  مت نو ل  ي   نادن  يمظ ا ه م ن  ي نستعم ا نو غي نول بس ي فا نو ث ا   ؤا  

بظ ن والةتال  نوي  ا     : "نوتا ب ك  مب   ق    ت   ا  م  ؤكده  ع  نوم ظل   م  ةالا 

  نو غي نول بس ي تض   إنو ب ب ف  نوع مي فا نو لنا  فا نستعم ا نو غي ة  ي     نو م ا نادن نت

 ي نوتا م تع   نو غي نوع   ي  ا       ن نألس  وي نوتع ما مع " ،".مع في  ثق في  نبلت ح

، ".نأل   ل يف   نو ث ا    تمكبه م  نم الع ؤ ب  ينكتس ب وغي "، ".نوتع مالت   وم   ي ت نوع م ي

 "..و م ي   و غي نول بس يم  وح ن قو ف   نو س اا نو ن دة "
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 :سلبيلها دور اللغة الفرنسية  أنالتي ترى  اإلجابات يبين( 20)جدول رقم  (20

نوتك ن    ن ــــــــنوتك   يــــــــــــــــــــنا 

 نوبس ا

 1.55 18 مخلفات استعمار

 1.25 15 عدم التحكم فيها من لدن الموظفين

 1.5 11 ال تساعد على التعامل مع المواطن

 1.0 12 اإلداريتعيق التطوير 

 0 21  عــــــــــــــــــــــــــــــنوم م

 

نو غي نول بس ي غ   مثم ة م   ؤ م  ؤف ند نوع بي ككا      ( 21) ؤ م  ةالا نو د ا  تضح 

ا  وإلدن ة نوع مي نو لنا  ي   غت ؤب   م  د مة ل ت نستعم   م تضلا    ؤام  ةالا  دة متغ  نت 

  عا   ظل  مب         د  نوتيك  ف    م  ود  نوم( 25%)ؤم   ،(55%) بس ت   م   دد نا    ت

 ؤم ( 5%)  د     نوتع ما مع نوم ن    بس ت  م تس  ؤب  ف     نآلة نو ع   ؤم ، مب   غ   مثم ة

نوم ظل   م تم    ؤ  فا تلس   أل ق   نو د ا ب د ، نادن يتع   نوت      ؤب  مب        ( %0)

نوع مي اا وةدمي نوم ن ب    نادن ة ؤ  ع م    ؤب  كم  ،  عم  ي نوتبم ي م  ةالا معظ  م  مت  

 قد ن   مك  ، س    ت  و   ن      ت نادن ةنو غي نول بس ي فا  ؤ       ؤب  كم  ،  مةت     ناي  

و غي  نألة  تتعب نوم ظ  ألبه  ت  م   فا : "ن نوس نا كم    انوم ظل       ا  ق    ت ع  

فا  م  ي  نو غي نول بس ي م  تقب   غ و  ي نو عب نو لنا ي فإب   مع   ؤ  م  "ث  ، ".نوع   ي

 .ن     ي ؤة    س   ي ؤ  هنو غي نول بس ي و    ؤ م     ل " . ات نم

  :داريةاإلتنمية ال ىإلتقود  اتاللغيبين أي من ( 20)جدول رقم  (20

 نوبس ا  ن ـــــــــــنوتك  ن ــــــــــنوتك  ويـــــــــــــــنوي

 0.32 39 نوع   ي

 0.01 1 نول بس ي

 0.07 9 نمب   ل ي

 0.51 62 نول بس ي  نوع   ي

 0.04 5 نمب   ل ي  نوع   ي

 0.05 6 نمب   ل ي  نول بس ي  نوع   ي

 1 122 نوم م ع
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تبم ي  قو نو غي نوع   ي اا نوتا تق د  ؤ نوم ظل   نو          ؤ م  ةالا نو د ا  تضح 

نو غي  ؤ نو         ت بس ي فا ي   ك ب ،نوع بيؤف ند   م م ع م( 52%) ك ب ن  بس ي قدن  ي

نو غي نمب   ل ي  ؤم  ،  نقا  دد ممثا فا م ظ   نيد فق ا قدن  يتبم ي  قو نول بس ي اا نوتا تق د 

 قو  قدن  يتبم ي  قو تق د  ؤب  نوم ظل   نو ي  ؤ ن  ت بس يم  نول بس ي ي ث   غ ؤ ف فك   و   يظ 

نول بس ي   و م ظل   نستعم ا نو غت   نوع   ي نا م وام  نوعدد ( 50%)م ظل     بم  فضا ( %8)

 بس ت  ف قدن  ينمب   ل ي نو غت   نوق ادت   وتبم ي   نوع   ي ؤ ؤم  م       ،قدن  يايدنث تبم ي 

 ؤينمب   ل ي   نول بس ي  نوع   ي  نو غ ت نوثالث أم  نوم ظل    ؤ ن  ( 5%)ؤة  ن   ،(%5)

 .نادن  ي   تم     مع  تت  نوتبم ي 

 ن ال     م   د   ي و   م  ت   نت  نوم ظل      مد  ناتم م   ق    ت قد    ت 

 نو ظ ل ي    ةتال  مست   ت   نوع م ي، نوع وما  نو  با      نومست   نومي ا، قدن  يم  كا  

 .نأل ب  ي ؤ و غ ت س نء نوع   ي  قتق ب  مست    

 : إداريةتنمية  إلىاللغة التي تقود  يبين مبررات اختيار(  27)جدول رقم  (20

نوتك ن   نوتك ن  نا    ت نو غي

 نوبس ا

 نوم م ع

  1.05 17 نو غي نو  ب ي نوع   ي

25 

 

 1.18 15 وغي ث  ي 1.55

 1.16 15 وغي   م ي

 1.18 15 مل  مي فا نوت ن ا

 1.18 15 وغي  نيدة تس ا نوت ن ا

 نوع   ي

 نول بس ي 

  1.01 16 نادن ة مل بسي

25 

 

 1.05 17 نوتعدد نو غ ي مل د 1.55

 1.16 15 س  وي نوت ن ا

 1.15 15 ف بسي نادن ة نوم كل ي

  1.15 15 وغي   وم ي نمب   ل ي

8 

 

 1.15 12 وغي نوع   1.02

 1.15 12 نوع   وغي

 0 58 0 58 نوم م ع
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فتعددت  قدن  يتبم ي  قو نوم ظل   و   تلق ن ي ا نو غي نوتا تق د  ؤ م  ةالا نو د ا ب د 

  عض        ق   ي( 55%)  غت  ق    ت نوع   ي اا نوكل  ي   وك  بس ي ؤ     م       ق    ت  

 نآلة ك وك   بم  نو ع  ( 55%)قد ت  ـ  ق    ت مع   مكب م   وك  بس ي نول بس ي  نوع   ي ؤ 

فا ي   ك بت اب ك ، قدن  يتبم ي  قو نو غي نمب   ل ي اا نوتا تق د  ؤ      ( 02%) بس ت   

 ،قدن  يتبم ي  قو نو غي نول بس ي اا نوتا تق د  ؤ فا نو د ا  نوتا ت    قد ن    نيدة و   ت   ق   ي

نو غي  ؤب  تبم ي ب د   وبس ي و غي نوع   ي  قو  م  ت    نت نوم ظل       نةت   نت نو غي نوتا تق د 

ي  دن م  ي ث نوم   ي ت م  نو غي نوع   ي وغي   م ي   نسع  م ي  ؤب  وغي ث  ي كم    نو  ب ي

نو غي  ؤ  قو   اض في ،   وم   نأل و  ؤب    نوع م ي  نوع وم ينو غي نمب   ل ي ف ا نو غي  ؤم  نوع م ي

يد  ض   ؤ فق  (ؤو  111)ؤم  نول بس ي فتيت ي      م   ح (م     02)نوع   ي تيت ي     

نوتعدد  قو  قض فيمل بسي نو لنا  ي  نادن ة  مع  فأل نول بس ي    وبس ي و غت   نوع   ي ؤم ، نوم ظل  

نومتيدث ) وك س  وي نوت ن ا مع نوكا  قو نوع مي ض   نادن ةنو غ ي نوم   د     مست   

  وت وا نو غت   ام    نوم كل ي ك وك مل بسي نادن ة ؤ  عت      ؤب    كم ،(.  ول بس ي    وع   ي ؤ

فألب   ، قدن  يتبم ي  قو ؤم  نو    ن ت   ن نو غي نمب   ل ي اا نوتا تق د ، نوكل  ت    تيق   نوتبم ي

 ،نوع وم ي   ت  ب م نك ي نوع  بي  وبس ي و   نوت      ،وغي نوتكب و   ي ؤب      ي كم      وم ي

نو غي نوع   ي    ت   ا   ؤ نول بس ي اا نوكل  ي  تيق   نوتبم ي فك   م   ا   ؤ ت نوتا  ؤ نا   يؤم  

 مع م    نو قت  كتسب ، و   قد  مت س     نوم ظ   ك     وض   ة متمكب  مب  إف نأل   ينو غي 

 نادن نتنوت ن ا يت  مع نو غي نول بس ي  مكبب  نستعم و   فا  ؤ فا ي   ،  تيس  مست نه  ة  ة

بتمك  م  نم الع  ؤبب  قو  قض فيفا نوت    ت نو  ب ي   ؤكث    ت   ا  تستعم    ،   و م ا نألة  

 نوع   ينو غت    ؤ م  نوم ظل   م       ؤ ض  اب ك . نادن ة    ت   ب د و ي فا م  ا 

  وبس ي ؤم  ،    ت    نو غي نول بس ي فا      نول نا قدن  يتبم ي  قو نمب   ل ي ام  نو ت   تق دن   

 قو اا نو غي نوع   ي   لت   نو غي نو سم ي و د وي   اض في  نادن  ينوتبم ي  قو نو غي نوتا تق د  قو 

، نو لنا  ي نادن ة ه مبعدمي فا    نأل و ض   ة نماتم     و غي نمب   ل ي ك ب   نو غي نوع وم ي 

 ؤكث نو غي نمب   ل ي ض    ي   ،ا ينومل  مي وغ و  ي نو عب نو لننو غي  نو غي نوع   ي اا ؤ كم  

فاي  قم عكس نول بس ي نوتا م  تقب   ،  اا وغي نوع  ، ألب   نومتدن وي   م        نومست   نوع وما

( نمب   ل ي  نول بس ي، نوع   ي)به  تبم ي نو غ ت نوثالث م  نوم ظل   ؤ نآلة ؤض   نو ع   . ق   ي

 تع   نو غ ت ؤ كم   ،ؤكث تعددت نو غي  ك   نوم د د  ك م    ت    ؤبه  نادن  ي مكبب  ق  دة نوتبم ي 

 مك  نوم ظ  م  نمست ل ء م  نو غ ت    س اي ث  اء ن    ا ة  ي فا نو قت نو نا   قتق ب   

 .ؤة  وغته م    ي   م    ي نادن ةنبعك سه ن           تبم ي   ن    ا  ا  مل د  كا م نألة  
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 ة ــــــــــــــج الدراســــــــــــنتاا: اـــثاني

      م  نةت   نت  ؤ  يم    نو  يث    ب ت قو هبت ا  نود نسي اا ةال ي م  ت  ا  ق 

 م   ،مع في مد   يت   م   دمه  نوتا  م  نود نسي مةت   ا   بت  ي و ل ض  ت نوتا نفت ض  

نوماليظي نوع م ي ت  نوتأكد م   يي ف ض  ت   نوك لا و مق  الت  والست     ناي  ااةالا نوتي  ا 

 نادن  ينوع مي نو لنا  ي تأث       نوتبم ي  نادن ةو مس وي نو غ  ي فا  ؤي، بظ     نود نسي م دنب  

ا ف ؤكث نوتا ظ  ت   لي    تتمثا ن  ل مظ ا ا ا ن نو نقع متمثا فا نملد ن  ي نو غ  ي  ؤ  

 نوع مي نادن ةنو غي نوع   ي وغي ق د ة     تبم ي  ؤ نود نسي  ؤث تتكم  ، (نوع   ي  نول بس ي)

  :كم    ا  وتل  ا  د نسي و نوع مي بت ا نوو وك ك بت  ،  ت ق ت 

 ؤي ،لنا  ي فا نلد ن  ي وغ  ي  عدة مظ ا نوع مي نو  نادن ة تمثا نو نقع نو غ ي فا  (0

 ،    ي)، (نب   ل ي،     ي)، (ف بس ي،     ي) ،(  م ي، ف ي )نو غ ت   متعدد نود   ت

  بب  قو نو غي نوع   ي )نومس   ة     ا ن نو نقع اا نستةدن    ؤكث نو لي نوس ادة   ،(ؤم ل غ ي

 .(.نو غي نول بس ي

نوم تمع   نوع مي نو لنا  ي نادن ة  ا ن نو نقع نو غ ي   ث  فا يسب   بي نود نسي فإ (2

  :نآلة  ن    ا كم    ا  نو لنا ي   لي   مي م    ب    ؤيدام  س  ا

  :االيجابي - أ

تس ا نوتع ما  ،مب س ي و س اا نمت  ا نويد ثي ،نو غي نول بس ي وغي دق قي ؤ  تمثا فا 

تس  ا نوتع ما ، نادن ةم ن  ي نوم نق  نو ع ي فا  ،ل  دة نوة  ة و م ظ  ،نوع مي نادن ةمع 

 .نوم تمع نوة   ا  نأل  ببمع 

  :السلبي - ب

نستم تي و غي   ،نوثق فا     نستم ن  ي نمستعم   نول بسا  اا تع       نوت ع ي

و لنا ي تع      نودة ا فا نوع وم ي نوتا م تع د   وة       نوم تمع ن، (نوع   ي)نو  ب ي 

 انوت  نوع مي نادن ة عت   اد   نو ي    نوم ن   م  تقب  أل قدن يمع   ، فا  ع    نب   

و   نأل ب  ينو غ ت  ؤ كم  ، نادن ة ؤادن  ؤا  عت   به ؤ ؤيةدمته   تيق   م  و ه قو تسع  

نوثق في   نوتة   ب       نوق ة نوعسك  ي ؤ كم   ،تس ا  فا ت     نوع    دم م  نستع  ته

 .نوتا تل ض   نود ا     نو    نوع  ا نأل ب  ي
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مع  د  نوتمك  نولع ا  نادن      نوم تمع ؤف ند    مست    نأل ب  يتع   نو غ ت  ق 

    نت  ا ت   ي ا م نض ع  تغن    دا   نألس دمب   ف  سي س  ي        عا نأل م  نو غي 

 .مع بي

نوعم  ي نوة  ي   سب نت نوعما تس ا  فا نكتس ب نوم   ي ت نوع م ي  نوة  ة  ؤ (5

 .  و ظ لي

نوعما   ب   وغي نوع  ، نو سم ي و د وي نو لنا  ي  نو غي نوع   ي اا نو غي نو  ب ي  ؤ (5

ة  ي  ،نأل ب  ياب ك  ع  نويد د مستةدن  نو غ ت  ؤ كم  ، ن عد نويد د قو نو   ا       ت ق ت  

 فا ي مت نستةدن  نوتكب و     ؤ ، نأل  ببنوتع مالت نودنة  ي مع   م  تع     وعالق ت نوة    ي

 ؤ  قمبه اب ك قد نت وتمك   نستةدن  نو غي نوع   ي فا نو س اا نوتكب و   ي     نوم ظل   ؤنوتا  

 .و  بقا غ   م   دة ق نوم  د نت ق   ي   نومي  مت

 ا بظ ن و ظ    نو نابي نوتا  نأل ب  ي لضا نوم ظل   نوتعدد نو غ ي و س ي   فا نو غ ت  (5

 .نادن  يو غي تأث   ك        نوتبم ي  ؤ نوع و  ككا كم         نو لنا  ي نادن ةتع     

، نول كس، نو  ت ، نمبت بت) س اا نت  ا يد ث متعددة مب    نو لنا  ي تستةد  نادن ة ؤ  (1

 .(...نوت كس 

 س اا نمت  ا نويد ثي و نألمثا ستةدن نم  ت    نوم   لنا  ي و  تتمك نو  نادن ة ؤ  (8

اب ك  القي   د ي     نستةدن  نو س اا نوتكب و   ي  ؤي، نأل ب  ي  و غ  م  نستةدنم   و غ ت 

ي ث ب دا  تت ف  ،  د  نوت نل  فا نستةدن  نو س اا نويد ثي قو  قض فينوتبم ي نو    ي   نويد ثي

    مست    ؤ تبعد  فا غ  ا      مست   نوم سسي نو نيدة       مست    ع  نومك تب

 س ب نستةدن   ، وت وا  د  ف    ي  س  ي نمت  ا   نوم سس ت نوتا و    القي   عض   نو ع 

 .نومست   نوم   ب قو ف ادن ة فا بظ  نوم ظل   و  تت ق  ، و س اا تق  د ي نألة  نوم سس ت 

م  ةالا نستةدنم   فا  نادن ةنوع مي اا نومسا وي       د نول بس ي فا  نادن ة ؤ  (7

نوتا   نود وي نول بس ي قو نوتا تع د فا معظم    نادن  ي د  ت     نوق نب    قو  قض فينوم نسالت 

 . ب  نويق قا فا نو غي نوع   يم تتة  فا ت  مت   نومع

تمك   نوم ظ  م      نما نوتبم ي ت ق ي  م  ي نمت  ا م  ةالا ت     نو س اا ؤا  ؤ  (6

مستةدنم       مست     مي  وي تك    نو غي نوع   ي، ت   ع  س اا نمت  ا وةدمته  ا ه نوعم  ي

نوتبم ي  ؤ ع د ؤا يد نوعب   نو   ي    ت   ا  ؤ  نادن  يت     نوبظ   قو  قض في،  س اا نمت  ا

فم   تع     وعب   نو   ي  مك  نويك     ه  أبه فا ي وي ت    ة  ي م  تع    عم  ي  ،نادن  ي

و  تتمك   نادن  يؤم    وبس ي و بظ   ،نتنو   د ؤ ي ب  تعتمد     نومس  ق ت ؤ  يتنوت ظ   نوتا 

، نوقد مي م  نوع د نول بسا قم نوق  ا مب   نادن  يم  ت    ا   ا م تلنا تعتمد     نوبظ   نادن ة



 عرض البيانات ونتائج الدراسة:                                                    السادس الفصل
 

111 
 

فا ت    وك  نوس نا  نادن  ينوق نب    ؤ اب ك م       ؤ  نادن  ي م   مك  ق وه     نوق نب   

اا  ؤ ، تعد ا نوق نب    ت  م  ةالا د نس ت و نقع نوم تمع نو لنا ي ؤ اا تغ   ، نوم   ح ا 

 ؤ ب  ي قدن نت ؤ نول بس ي  نادن ة اا م د ا   .؟نادن يت  ت   ق       نومست    ؤ ب  يت   ب 

 ؤ نو لنا  ي  نادن ة   اا تالا  ا ه نوق نب   نوم تمع نو لنا ي .؟تعتمد     ق نب    نق ي ؤة  

 . ؟ وك كس  ؤب  

نو      و س     مست   نو لنا ، نادن  ينوتبم ي  قيدنثنو غي نوع   ي ق د ة      ؤ  (01

 ،م د ا  نومتم ل  ق مت   ناو  ي   ة  ا    نومتم لة، فيسب  ا     نومست   نوع وما نوع  ا

و س   نستعم مت    نوم تمع ا  نومسا ا    ت    نو غي ؤ كم   ،ت   ا  نو غي نو  الة فا نوع  دة    

 .نوعكس

تة   ، ة   ة متم لة قبس ب يدفعي ق  ي تي ك   قد نت  قو نو لنا  ي تيت    نادن ة ؤ  (00

 . نوتقد   نوي كي قو نوم سس ت م  ي وي نو ك د   نوم تمع

 

  :خالصة

  مك  فا  ،ؤكث ت       نوع مي نو لنا  ي تت  ب د نس ت  دة نادن ة ؤ ةال ي نوق ا اا  

نوتا تعت   م مي تع        نوتا   ي   نوم ظل   نألسا ي ع   قد ن ةال ي ا ن نول ا 

      م  ق ا  نا   ي  نم ت    أل ي     ق  دةنو قت   ة ت تست  ب  فا بلس  تس  مت

  : اا كم  تعت    دن  ت ود نس ت مق  ي      وك نوق ام  

 بك س نستةدن  نو غي نوع   ي ؟  ببما نستةدن  نو غ ت  ك   ب    -

 نوع مي نو لنا  ي ؟ نادن ةم  اا بس ي نوتع  ب فا  -

 م  نوت ن ا مع نوم ن ب   ؟ نادن ةاا م       د دة وتمك    -

م  نو ي تقدمه م  ن      ت وإلدن ة   نوع مي نادن ةاا و غي نمم ل غ ي د   فا نوتأث         -

 نوع مي ؟

 ة  ي نو غي ؟  فا تبم ي نوعب   نو   ي نوم اا م  ا  د   نو سك ي -

 نو غي نو سم ي اا نوع   ي؟ ؤ يث نودست        ق م  نودن ا مستةدن  نو غي نول بس ي  -

 م  مد  ت     ق ب   نوتع  ب فا نو لنا ؟ -
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  :خاتمة

وواجبات  أساسياتالمحافظة عليها من و ،أساسيةمبادئ الهوية  أناتضح من خالل الدراسات 

 من هذه المبادئ ما عرجنا عليه في هذه الدراسة بالبحث، الواعدةو المجتمع خاصة الطبقة المثقفة أفراد

 .بالخصوص العربيةو التحليل أال وهو اللغةو النقدو

اللغات من و األلسنالبن خلدون رأي في تعليم اللغة حيث يرى في معرض كالمه عن انتقال و

 أهلحيث كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم يسمع كالم فالمتكلم من العرب ": بقوله، جيل إلىجيل 

كيفية تعبيرهم عن مقاصدهم كما يسمع الصبي استعمال المفردات في و وأساليبهم في مخاطبتهم، جيله

، ثم ال يزال سماعه لذلك يتجدد في كل لحظة، ثم يسمع التراكيب بعدها فيلقنها كذلك أوالمعانيها فيلقنها 

هكذا تصيرت ، يكون كأحدهمو يصير ذلك ملكة وصفة راسخة أن إلىاستعماله يتكرر و ومن كل متكلم

نطق خاطئ  أوكل تعليم  أنمن هنا يتبين  ،". األطفالتعلمها العجم و جيل إلىات من جيل اللغو األلسن

العربية ليست كغيرها من اللغات فهي اللسان  اللغة، والحقة تكرر ما كان منهمال األجيالن إلجيل ما ف

فمن تكلم ، وإنما هي اللسان، أمال و أبليست العربية بأحدكم من "سلم و كما قال صلى هللا عليه أو

 !". بالعربية فهو عربي

العربية  أنمعنى ذلك و العقيدةو وهي الدين األصلا هي الجنسية وهي العربية من كل هذفاللغة 

ليس الحديث عن العربية ، وبل هي في اتساع دائم، ال بمكانو ال بزمانواألمة العربية ليست محدودة 

 كان ما نعتقده إنال خير في لغة الغير  أنالتنبيه و األمرلكن  األجنبيةيعني االمتناع عن تعلم اللغات 

معرفة  أن مبدأالغرب يطبقون اليوم  أي، فالعديد من دول العالم، أرضهنؤمن به غير معمول به في و

البعض من هذه الدول تجبر  أنكما ، للحصول على الجنسية اإلجباريتاريخها هي المدخل و لغة البالد

، لها كي يتمكن من الحصول على الجنسية األصليةامتحان في اللغة  إجراءطالب الجنسية على 

فكيف يمكن للغة العربية أن تحافظ على بقائها ، مميزاتهو ال بقاء لشعب إال ببقاء مقوماته أنوالمعلوم 

تطور وسائل االتصال في المطالعة التي فقدت معناها بعد ، وفقط األدباءن كان استعمالها يقتصر على إ

وأنواعها مرتبطة اشد  فالتنمية، العمومية األماكنفي و مؤسسات الدولة أهمانعزالها على ، ولحديثةا

كما ال يمكن  العكس،و فال يمكن قيام تنمية صناعية في غياب التنمية البشرية، بعضها البعضاالرتباط 

اجل االرتقاء تنجز فقط من و تضرب عرض الحائطو كانت البحوث العلمية تهمش إنتكون تنمية  أن

كاديمية اسة حيث تفتقد البحوث العلمية األالدر إليهانتيجة توصلت  أهموهي ، في المناصب ألهل العلم

التطبيق على ارض الواقع ففائدتها تنتهي بمجرد  إلىالميدانية خاصة في مجال العلوم االجتماعية 

ة حيث يجد المبحوث نفسه يملئ هو ما يشكل عائقا لبحوث ميدانية مقبل، وعرضها على لجنة المناقشة

البحث فيها ينتهي بمجرد انتهاء صاحب  أنبعض مشاكله إال و استمارات بحث لمواضيع تثير حفيظته

 بالرغم من احتواء بعض الدراسات على نتائج البحث من المرحلة الميدانية ثم يغيب كل شيء،

، بين صفحات الكتبو اتب فقطالمستوى العالمي بينما بين جدران المك إلىتوصيات مهمة ترقى و

 تنمية المؤسسات مجال الدراسة من خالل نتائجو تكون هناك عالقة بين البحوث العلمية أنفيجب 

  توصيات الدراسةوأ
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:ملخص

ΎѧϬϠΣέϣ�ϑ ѧϠΗΧϣ�ϲѧϓ�ϝΎѧλ Ηϻ�ΔѧϳϠϣϋ�ΩϣΗόΗ�ˬΕϻΎѧΟϣϟ�ϝѧϛ�ϲѧϓϭϭ�ΓΩ�ϰѧϠϋ�ΔѧϳϋΎϣΗΟϻ�ϡυϧѧϟ

ϭ�ν،اللغة όΑ�ϰϠϋ�ΎϧΎϳΣ�ΩϣΗόΗ�ΎϫέϭΩΑ�ϲΗϟϭ�Ε˯ΎѧϣϳϹϭ�ΕέΎηϹϑ ΩѧϬϟ�ΔѧϠϣϛΗϟ�ΕΎѧϛέΣϟ�ˬ�ΔѧϐϠϟΎϓ

έρϭѧΧϟ�Ϫѧϳϓ�Ώѧλ Η�ΏѧϟΎϗ�ϭ�˯Ύѧϋϭ�ΩέΟϣ�Εγϳϟϭϑ ѧρϭόϟϭέѧϣϭϷϭΕΎѧΑϠρϟ�ˬϝѧϘϋ�ΎѧϬϧϛϟϭέѧϛϓ�ˬ

.التنظیمودارةاإلوالدینوالعقیدةوالشعبإنھا، مضمونورأي

�ϲϓ�ΔϐϠϟ�ϥϳρϭΗ�ΔϳϠϣϋ�ΩΑΗϭ�ϥѧϣ�ΔϟϭΩ�ϱΓέΩϹΔѧϣΎόϟ�ˬΎѧϬΗϻΎΟϣ�ϑ ѧϠΗΧϣΑ�ΔѧϳϣϧΗϟ�έΎѧρ·�ϲѧϓ�ˬ

�ΔϣΎόϟ�ΓέΩϹΎϓ�ϰόγΗ�ϲΗϟ�ϲϫϰѧϟ·�ϕѧϳϘΣΗ�ΫѧϳϔϧΗϭ�ΕΎѧϳϠϣόϟ�ϝѧϛΔѧϳέΩϹϭΔѧϳϣϳυϧΗϟ�ΕΎѧγΎϳγϟϭ�˯ΎѧϧΑ

.المجتمعولى تنفیذ القرارات التي تخدم الوطنوإالدساتیر،

ϟ�έϭΩϟ�ΔϳϣϫϷ�έυϧϭϝΎѧλ Ηϻ�ΔѧϳϠϣϋ�ϲѧϓ�ΔѧϐϠϟ�ϪΑόϠΗ�ϱΫ�ˬ�Δѧλ ΎΧϱέΩϹˬѧϓإ�ΔѧγέΩϟ�ϩΫѧϫ�ϥ

من الجزائریة تحسین األداء في اإلدارة العامة ، وإلى إلى ترقیة اللغة العربیة وتوسیع استعمالھاتھدف

�ϝλ ϭΗϠϟ�ΔϠϳγϭ�ΩΎΟϳ·�ϝϼΧϊ ϣΗΟϣϟ�Ωέϓ�ϊ ϳϣΟ�ϯ Ωϟ�ΔϣϭϬϔϣϭ�ΔΣΎΗϣ�ˬέѧΑϋ�ϙϟΫ˯ϭѧο ϟ�ρϳϠѧγΗ ع�ϰѧϠ

ѧѧϐϠϟ�ϊ ѧѧϗϭة �ϲѧѧϓΓέΩϹΔѧѧϳέί Οϟ�ΔѧѧϣΎόϟˬϭϩέѧѧΛ�ΔѧѧϳϣϧΗϟ�ϰѧѧϠϋΔѧѧϳέΩϹˬϭѧѧγέΩϟ�˯έѧѧΟϹـ�Ρέѧѧρ�ϡѧѧΗ�Δ

ϲѧϠϳ:ϟ�έΛ̈́ѧΗ�ϑ ي كماـالمیدانوالنظريھاعلیھ بشقی إلجابةسعت الدراسة ل، تساءل رئیسي ѧϳϛΔѧϐϠ�ϲѧϓ

  ؟ اإلداریةعلى التنمیة اإلدارة العامة الجزائریة 

واعتمدنا في الجانب النظري الجوانب المتعلقة بمتغیرات الدراسة ومؤشراتھا، متمثلة في بعض 

ϭ�ΔѧѧϐϠϟΎΑ�ϕѧѧϠόΗ�Ύѧѧϣϳϓ�ΎѧѧϬί ΟˬΎѧѧϬΗϳϣϫ�ΔѧѧϳΑέόϟ�ΔѧѧϐϠϟϭѧѧλ Ύλ ΧΎϬ�ΔѧѧϳΑέόϟ�ΕΎѧѧόϣΗΟϣϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬΗϧΎϛϣ�ϡѧѧΛ�ˬ

�ϪΟϭ�ϰϠϋ�ϡΛ�ϲΑέόϟ�ΏέϐϣϟϭΔѧϣΎόϟ�ΓέΩϹϭ�έѧί Οϟ�ϲѧϓ�ΎѧϬΗϧΎϛϣ�ι ϭѧλ ΧϟϡѧΛ�ˬ�ΏΎΑѧγϭ�ϝѧϣϭϋ

έίدخول اللغات األخرى إلى ΟϟΎϬΑΎΑѧγ�ν ѧόΑϭ�ΎѧϫέϫΎυϣ�ˬΔѧϳϭϐϠϟ�ΔѧϳΟϭΩί ϻ�ϰѧϟ·�ΔϓΎο ·�ˬ.�Ύѧϣϛ

Ϲ�ΕϣΗ�ϰϟ·�ΓέΎη�ΔϣΎόϟ�ΓέΩϹϭ�ϲѧΗϟ�ϡΎѧϬϣϟ�ϡѧΛ�ϝΎѧϣϋϷ�ΓέΩ·�ϥϳΑϭ�ΎϬϧϳΑ�ϑ ϼΗΧϻ�ϪΟϭ�ϡΛ�ΎϬΗϳϣϫ

�ΔγέΩϠϟ�ϰѧϟ·�ΎϬѧγϳγ΄Η�ΔѧϳΩΑ�ϥѧϣ�Δѧϳέίذلك العنصر األساسيتؤدیھا، بعد  Οϟ�ΔѧϣΎόϟ�ΓέΩϹ�ϭѧϫϭ�ϻ

�ˬΎϫέϣϋ�ϥϣ�ΔϣΩϘΗϣ�ϝΣέϣ�Ι ϳΣ�ϝѧϳϠϘΑ�Δѧϳί ϛέϣϼϟϭ�Δѧϳί ϛέϣϟ�ΎѧϬϠϛΎϳϫϭ�ΎϬΗΎѧγγ΅ϣ�ϡϫ́ѧΑ�ϑ ϳέόΗϟ�ϡΗ

�ˬϝϳѧѧλ ϔΗϟ�ϥѧѧϣ�έѧѧϳΧϭϲϣϼѧѧγϹϭ�ϱέѧѧΑϳϔϟϭ�ϲѧѧγϛέΎϣϟ�έѧѧϛϔϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬϣϭϬϔϣΑ�ΔѧѧϳΩΑ�ΔѧѧϳέΩϹ�ΔѧѧϳϣϧΗϟˬ

�ΔϓΎѧο، ثمخصائصھا ومستویاتھا ·�ˬΎϬΗέѧη΅ϣϭ�ΔѧϳϣϧΗϟ�ϯ ϭΗѧγϣ�ΏѧγΣΑ�ΕΎόϣΗΟϣϠϟ�ϡϟΎόϟ�ϡϳγϘΗ�Δϳϔϳϛ

�ˬΔϳϣϼѧγ·�ϝϭΩ�Ϫѧϣυόϣ�ϲϓ�ϲΑέόϟ�ϡϟΎόϟ�έΎΑΗϋΎΑ�ϲϣϼγϹ�ϡϟΎόϟ�ϲϓ�ΔϳϣϧΗϟ�Εϼϛηϣ�ϰϟ·�ϕέρΗϟ�ϰϟ·

�ˬΎѧϬΗΎΑϠρΗϣϭ�ΎϬϠΎѧγϭϭ�ΔѧϳέΩϹ�ΔѧϳϣϧΗϟ�ΩΎόΑ�ν έϋ�ΎϫΩόΑ�ϡΗϳϟ�ϡѧΛϹ�ΔѧϳϣϧΗϟ�ΔѧϳΩΑ�έѧί Οϟ�ϲѧϓ�ΔѧϳέΩ

.معوقاتالبالمظاھر ثم 

:والمنھج المستخدم واألدوات فكانت كما یليلفرضیات الدراسة ومجاالتھا أما بالنسبة 

:وتمثلت في فرضیة رئیسیة وفرضیتین فرعیتین كما یلي:فرضیات الدراسة-1

:الفرضیة الرئیسیة

.التنمیة اإلداریةللغة في اإلدارة العامة الجزائریة أثر كبیر على 



:أما الفرضیات الفرعیة فھي

.واقع اإلدارة العامة الجزائریة)العربیة والفرنسیة(تشكل االزدواجیة اللغویة 

.یشكل استخدام اللغة العربیة في اإلدارة العامة الجزائریة أحد أھم مقومات التنمیة اإلداریة

2-ΔѧѧγέΩϟ�ΕϻΎѧѧΟϣ:�ΔѧѧϳϠΣϣϟ�ΓέΩϹ�ϲϧΎѧѧϛϣϟ�ϝΎѧѧΟϣϟ�ϝΎѧѧΟϣϟ�ˬΎѧѧΟΫϭϣϧ�ΔѧѧϠϗέϭ�Δѧѧϳϻϭ

�ϥѧѧϣ�ΓΩѧѧΗϣϣϟ�ΓέѧѧΗϔϟ�ϲϧΎѧѧϣί ϟ)20�ϰѧѧϟ·�ϱΎѧѧϣ4�έΑϭѧѧΗϛ2014(�ϲѧѧϓ�ϝѧѧΛϣΗ�ΩѧѧϘϓ�ϱέѧѧηΑϟ�ϝΎѧѧΟϣϟ�Ύѧѧϣ�ˬ

.264الموظفین اإلداریین وعددھم 

3-�ϩΫѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ϲϔѧѧλ ϭϟ�ΞϬϧѧѧϣϟ�ϡΩΧΗѧѧγ�ϡѧѧΗ�ΩѧѧϘϓ�ΕϭΩϷϭ�ΞϬϧѧѧϣϠϟ�ΔΑѧѧγϧϟΎΑ�Ύѧѧϣ��ΔѧѧγέΩϟ

.الكیفيوالكمي:للتحلیلأسلوبینباستخدام .باعتباره المنھج المالئم

ϥϳϋϭѧϧ�ΩΎѧϣΗϋ�ϡѧΗ�ˬΎѧϫ˯ ί Ο�ϊ ѧϳϣΟ�ϲѧϓ�ΔѧγέΩϟ�ί ΎѧΟϧϻ�Δѧϣί ϼϟ�ΕΎѧϧΎϳΑϟ�ϊ ѧϣΟ�ϑ ΩѧϬΑϭ�έΩΎѧλ ϣ�ϥѧϣ

�ΔϠϛѧηϣ�ϳѧοانویةالمصادر الث:البیانات والمعلومات ϭΗϭ�ϑ ΎѧηϛΗγ�ϥѧϣ�Ωѧϳί ϣϟ�ϝϭѧλ ϭϠϟ�ΕΩϣΗϋ�Ωϗϭ

ϝѧѧΛϣ�ΔѧѧγέΩϟ�ΕΎѧѧϳΑΩ�ϰѧѧϠϋ�ωϼѧѧρϹϭ�ϱέѧѧυϧϟ�ΏѧѧϧΎΟϟ�ΔѧѧΑΎΗϛϭ�ˬΔѧѧγέΩϟˬΕέϭѧѧηϧϣϟϭ�ˬΏѧѧΗϛϟ و

ϰѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧο ϹΎΑ�ˬΓέϭѧѧηϧϣϟ�έѧѧϳϏϭ�Γέϭѧѧηϧϣϟ�Ι ΎѧѧΣΑϷϭ�ˬΕΎϳέϭΩѧѧϟϭ�ˬΕϼѧѧΟϣϟϭ�ˬΕέϛΫѧѧϣϟ�ν ѧѧόΑ

�Ύѧϣ�ˬΔѧϳϟϭϷ�έΩΎѧλ)االنترنت (شبكة العنكبوتیة المواقع االلكترونیة المتوفرة على ال ϣϟ ف�ΕΩѧϣΗϋ�ΩѧϘ

έΟϹ�Δϣί ϼϟ�ΔϳϟϭϷ�ΕΎϣϭϠόϣϟϭ�ΕΎϧΎϳΑϟ�ϊ ϣΟ�ϲϓ�ΔγέΩϟ�ΕΎϳѧο έϔϟ�έΎѧΑΗΧϭ�ϲΎλ ΣϹ�ϝϳϠΣΗϟ�˯

.ارة ثم تذلیلھا لتحقیق ھذا الغرضعلى المالحظة والمقابلة ثم االستم

�ϡΩΧΗγ�ϡΗ�ΕΎϳέϳΩѧϣϟ�ϑأما بالنسبة لعینة الدراسة فقد ѧϠΗΧϣ�α ѧϣΗ�ϥ�ϰѧϠϋ�ˬΔρϳѧγΑϟ�Δϳϭѧηόϟ�Δϧϳόϟ

.فردا132أي ما عدده %50وقد بلغت نسبة العینة إلى مجتمع البحث 

�ΔѧϳϟΎΗΗϣ�έϛΫѧϟ�ΔϔϟΎѧγϟ�ΕϭѧρΧϟ�ϡΩΧΗѧγΈΑ�ΎѧϬϠϳϠΣΗϭ�ϝϭΩѧΟ�ϲϓ�ΎϬϔϳϧλ Ηϭ�ΕΎϳρόϣϟ�ϊ ϣΟ�ΩόΑϭ

:وأخرى إحصائیة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج نذكر بعضھا كما یلي

یتمثل الواقع اللغوي في اإلدارة العامة الجزائریة في ازدواجیة لغویة بعدة مظاھر، )1

عربیة، (،)عربیة، انجلیزیة(،)عربیة، فرنسیة(،)حى، عامیةفص(واللغات أي متعدد الدرجات 

.ھذا الواقع ھي استخدام اللغة العربیة إلى جانب اللغة الفرنسیةوكانت السمة السائدة في ، )أمازیغیة

ن ھذا الواقع اللغوي یؤثر في اإلدارة العامة الجزائریة إحسب عینة الدراسة ف)2

:جانبین أحدھما سلبي واآلخر ایجابي كما یليوالمجتمع الجزائري بصفة عامة من

:االیجابي-أ

یتمثل في أن اللغة الفرنسیة لغة دقیقة، مناسبة لوسائل االتصال الحدیثة، تسھل التعامل مع 

اإلدارة العامة، زیادة الخبرة للموظف، مواجھة المواقف الصعبة في اإلدارة، تسھیل التعامل مع 

.األجانب والمجتمع الخارجي

 : سلبيال-ب



واستماتة للغة الوطنیة ھي تعبیر عن التبعیة واستمراریة االستعمار الفرنسي والثقافي،

أن اللغات األجنبیة لم تساھم في ، ومعوق إداري، وتعبر عن الدخول في العالمیةكما ، )العربیة(

.توطین العلم بدال من استعارتھ

العلمیة والعملیة الخاصة أن الخبرة وسنوات العمل تساھم في اكتساب المصطلحات )3

.بالوظیفة

أن اللغة العربیة ھي اللغة الوطنیة والرسمیة للدولة الجزائریة، لغة العلم والعمل )4

،الحدود الستخدام اللغات األجنبیةیجب ترقیتھا والوصول بھا إلى ابعد الحدود، كما أن ھناك بعض 

األجانب، أو في حاالت استخدام خاصة ما تعلق بالعالقات الخارجیة والتعامالت الداخلیة مع

التكنولوجیا والتي یرى الموظفین انھ ھناك قدرات لتمكین استخدام اللغة العربیة في الوسائل 

.التكنولوجیة إال أن المحاوالت والمبادرات قلیلة إن لم نقل غیر موجودة

حبا في اللغات األجنبیة بل نظرا للظروف مستحب لیس التعدد اللغوي لیس أن)5

.ا اإلدارة الجزائریة والعالم ككلاھنة التي تعیشھالر

Abstract:

The process of communication relies in its steps, fields and the social
systems on the tool of language, which is also based on some signs, and
movements to obtain its goal the language which is not a bowel that
contributes the emotions, order, request, but it is a mind, concept, opinion and
context also it is people, faith; religion, organization and administration as the
others think.

The process of localizing language took place for the first in place in any
country in the public administration in term of development in its various
fields, the public administration seeks to realize and carry out all the
processes of the administration and the political organization and
constitutions and to implement all the decisions that serve the country and
society.
Regarding to the important role of language in the process of communication,
especially the administration, this study searches for image for the linguistic
on reality Algerian public administration and its impact on the administrative
development, for making the study, we asked a major question in order to try
to answer it, in its two sides: theoretical and practical one, as follows: has the
language in the Algerian public administration an impact on the
administrative development?
We have adopted the theoretical side aspects of the variables the study and
indicators, represented in some parts while attached to the language and its
importance, the Arabic language and its characteristics, and its position in the



Arab societies and the Arab Maghreb, and in particular its position in Algeria
and public administration, and then factors and reasons for entering other
languages into Algeria, as well to linguistic duality, its manifestations and
some of its causes. As was pointed out the public administration and its
importance, and the differences between them and the business management
and functions performed, then the key element of the study, namely public
Algerian administration from the beginning of its establishment to the
advanced stages of life, where the definition of the most important institutions
of the central little detail and decentralized structures, And, finally,
administrative development, the beginning of the concept in Marxist thought
and Alvypri and Muslim , their characteristics and levels , and then how to
divide the world's communities , according to development indicators level ,
in addition to addressing the development in the Muslim world as the Arab
world is mostly Muslim countries problems , to be then display administrative
development and means and requirements Dimensions , then the
administrative development in Algeria beginning with appearances and
obstacles .
As for the hypotheses of the study and the fields and the methodology used
and the tools were as follows:
1. Hypotheses of the study and was the major premise and two assumptions
subgroups as follows:
Main hypothesis:
Language in the Algerian public administration, major impact on management
development.
The sub-hypotheses are:
Constitute bilingualism (Arabic and French) and the reality of the Algerian
public administration.
The use of the Arabic language in the Algerian public administration is one of
the most important elements of administrative development.
2. Areas of study: the spatial field of local administration Ouargla Province
model, the temporal area of the period (May 20 to October 4, 2014), while the
human sphere has been the administrative staff and the number 264.
3. As for the methodology and tools have used descriptive method in this
study as the appropriate approach. Using two methods of analysis:
quantitative and qualitative.
In order necessary for the completion of the study in all its parts data
collection, it was adopted two types of data and information sources:
secondary sources have been adopted to gain access to further explore and
clarify the problem of the study, and write the theoretical side and look at the
literature of the study, such as books, publications, and notes, journals,
periodicals, research published and unpublished, as well as some of the
websites available on the World Wide web (internet), and the primary
sources, the study relied on data and preliminary information necessary to
conduct statistical analysis and test hypotheses on observation, interview and
then collect



The sample of the study was the use of simple random sample, that affect
various districts have reached the sample relative to the research community
which is 50% number is 132 people.
After data collection and classification in tables and analyzed using the steps
above consecutive statistical and other has been reached on a set of results we
mention some of them are as follows:
1) The fact of language in the Algerian public administration in the
duplication of language in several aspects, namely multigrade and languages
(classical, slang), (Arabic, French), (Arabic, English), (Arabic, Berber), and
was prevailing in this reality feature is the use of Arabic as well as French.
2) According to the study sample, this actually affects the language in the
Algerian public administration and the Algerian community in general from
two aspects, one negative and one positive.
It is that the French -minute language , suitable for modern means of
communication, facilitate dealing with the public administration, increase the
expertise of the employee , the face of difficult situations in the
administration, to facilitate dealing with foreigners and the outside
community.
(B) The negative :
Is an expression of dependency and the continuity of the French cultural
colonialism , and the desperation of the national language ( Arabic ) , also
reflects the entry in the global , administrative and disabled , and foreign
languages did not contribute to the resettlement of science rather than
borrowed .
1) that the experience and years of work contribute to the acquisition of the
special function of scientific and practical terms
2) that the Arabic language is the national and official language of the
Algerian state , the language of science and work to be upgraded and bringing
it to the extreme, as there are some limits to the use of foreign languages,
especially those related to external relations and internal dealings with
foreigners, or in cases of the use of technology , which sees staff there
capabilities to enable the use of the Arabic language in the technological
means that only a few attempts and initiatives , if not non-existent.
3) that multilingualism is not desirable is not love in foreign languages, but

given the current circumstances experienced by the Algerian administration




