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يعتبػػر موضػػوع التغيػػرات االجتماعيػػة والتنظيميػػة ودورىػػا فػػي تحسػػيف أداء اإلدارة المحميػػة 
فيػػو موضػػوع بكػػر مػػف حيػػث ، مػػف أىػػـ الموضػػوعات فػػي ميػػداف العمػػـو االجتماعيػػة واالنسػػانية

والمعالجػػة كونػػو يجمػػع بػػيف تغيػػرات البيئػػة الداخميػػة والخارجيػػة والػػدور الػػذي تؤديػػو ىاتػػو الطػػرح 
التغيػػػرات فػػػي رفػػػع مسػػػتوى الخػػػدمات وتحسػػػينيا بالنسػػػبة ألىػػػـ إدارة وأقربيػػػا لممػػػواطف أال وىػػػي 

وأيضػػػػًا يعػػػػالج موضػػػػوع اإلدارة المحميػػػػة مػػػػف وجيػػػػة نظػػػػر (، اإلدارة المحميػػػػة )البمديػػػػة والواليػػػػة
ألف ىػػػذا الموضػػػوع مسػػػتيمؾ كثيػػػرًا فػػػي تخصصػػػات العمػػػـو السياسػػػية والقانونيػػػة سوسػػػيولوجية 

حػػػوؿ األبعػػػاد  ويتركػػػز عمػػػى جوانػػػب مسػػػتيمكة أشػػػبعت بالدراسػػػة والبحػػػث يتمحػػػور جميػػػا تقريبػػػاً 
دوف ، السياسػػػية والقانونيػػػة أي الجوانػػػب األكثػػػر بػػػروزًا فػػػي موضػػػوع اإلدارة المحميػػػة مػػػف جيػػػة

ذا حصؿ ذلؾ فإنػو يػتـ بشػكؿ محػدود جػدًا ال يتعػدى التعرض لألبعاد االجتماعية وا لتنظيمية وا 
يتـ بفصؿ التغيػرات االجتماعيػة والتنظيميػة عػف بعضػيما الػبعض أو  إشارات عابرة ىنا وىناؾ

دور التغيػػر التنظيمػػي فػػي أو  كػػأف يػػدرس دور التغيػػر االجتمػػاعي فػػي تحسػػيف خػػدمات اإلدارة
التعػرؼ عمػى إلى  ي مساىمتي المتواضعة اليادفةوفي ىذا السياؽ تأت، خدمات اإلدارة تحسيف

وقػػد ، الػػدور الػػذي تؤديػػو التغيػػرات االجتماعيػػة والتنظيميػػة فػػي تحسػػيف خػػدمات اإلدارة المحميػػة
متغيػػػر واحػػػد أال وىػػػو إلػػػى  جػػػاءت ىػػػذه التغيػػػرات فػػػي موضػػػوع البحػػػث بصػػػيا ة مركبػػػة تشػػػير

 .  التغيرات السوسيوتنظيمية
كر عمى انفػراد يالحػظ أنيمػا يػؤثراف بصػفة مباشػرة فػي وعف عرض التغيرات السابقة الذ 

تنظػػيـ اجتمػػاعي مفتػػوح يػػؤثر ويتػػأثر كػؿ مػػا يحػػدث داخػػؿ اإلدارة المحميػػة باعتبػػار ىػػذا الجيػػاز 
فػالتغير االجتمػاعي مػا ىػو إال إشػارة لمتحػوالت الجذريػة والنوعيػة ، بالعوامؿ الداخمية والخارجية

وىػػػي ، شػػػاممة خػػػالؿ فتػػػرة زمنيػػػة محػػػددةأو  جزئيػػػةالتػػػي قػػػد يعرفيػػػا مجتمػػػع محػػػدد وقػػػد تكػػػوف 
ىمػا أو  كيفيػةأو  تحوالت يمكف مالحظتيا وتتبع سيرورتيا وتراكماتيا مف خالؿ مؤشرات كمية

إذ  البػػًا مػػا تظيػػر فػػي شػػكؿ فػػرؽ واضػػح بػػيف لحظػػة زمنيػػة وأخػػرى وتحػػدث ىػػذه العمميػػة  ،معػػاً 
والتػأثير بػيف مجموعػات مػف العوامػؿ  أساسًا في المجتمع كنتيجة لتفاعؿ وتبادؿ عمميات التػأثر
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ومػػف أىػػـ ىاتػػو التغيػػرات التػػي نتحػػدث ، والمتغيػػرات منيػػا مػػا ىػػو داخمػػي ومنيػػا مػػا ىػػو خػػارجي
 يػػػر القػػػيـ التػػػي كانػػػت سػػػائدة عنيػػػا فػػػي ىػػػذا المحػػػور نجػػػد مػػػثاًل بػػػروز قػػػيـ اجتماعيػػػة جديػػػدة 

وكػذلؾ ، نػت سػائدةوظيور عالقات وأنماط مػف التفػاعالت  يػر التػي كا، ومألوفة في المجتمع
إلػػى  وأشػػير فػػي ىػػذا التغيػػر، تفػػوؽ جػػنس عػػف آخػػر مػػثاًل بحضػػوره وتواجػػده فػػي ميػػداف العمػػؿ

كػذلؾ ، خروج المرأة لمعمؿ وتفوقيا عمى الرجؿ بحضػورىا الػدائـ وتواجػدىا المسػتمر فػي العمػؿ
ة زيػادة عػػدد السػػكاف وكثػػرة متطمبػػات الحيػاة ىػػي أيضػػًا مػػف بػػيف التغيػرات التػػي حػػدثت فػػي المػػد

وكػذلؾ زيػادة نسػبة الػوعي االجتمػاعي والثقػافي فػي المجتمػع وذلػؾ مػف خػالؿ ، الزمنية األخيػرة
بػػروز مؤسسػػات المجتمػػع إلػػى  إضػػافة، تغيػػر نسػػب التعمػػيـ وزيػػادة عػػدد المثقفػػيف فػػي المجتمػػع

المػػػػػدني وانتشػػػػػارىا فػػػػػي المجتمػػػػػع ومشػػػػػاركتيا فػػػػػي الحيػػػػػاة االجتماعيػػػػػة كالجمعيػػػػػات الخيريػػػػػة 
تنػػػػادي بحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف والمؤسسػػػػات التػػػػي تطالػػػػب بانشػػػػغاالت المػػػػواطنيف والجمعيػػػػات التػػػػي 

ىذا بالنسبة لمتغيرات االجتماعية والتػي تعتبػر فػي البيئػة ، والمدافعة عف نشاطاتيـ واحتياجاتيـ
ر يػػػػأمػػػػا بالنسػػػػبة لمشػػػػؽ الثػػػػاني مػػػػف المتغيػػػػر األوؿ موضػػػػوع التغي، الخارجيػػػػة بالنسػػػػبة لػػػػإلدارة
كػػؿ التغيػػػرات إلػػى  فيػػػو يشػػير دارياطػػػاً  وثيقػػاً  بالنسػػبة لمعمػػؿ اإلالتنظيمػػي والػػذي يػػرتبط ارتب

التػػػػي تحػػػػدث عمػػػػى المسػػػػتوى التنظيمػػػػي الػػػػداخمي لػػػػإلدارة مػػػػف التغييػػػػر فػػػػي القػػػػوانيف والقواعػػػػد 
التغييػػر فػػي بعػػض الالت والمعػػدات مثػػؿ إدخػػاؿ بعػػض التكنولوجيػػات الحديثػػة إلػػى  التنظيميػػة

والتغييػػػر فػػػي قػػػدرات العمػػػاؿ ، ييػػػر الييكػػػؿ التنظيمػػػيكػػػذلؾ تغ، والتقنيػػػات المتطػػػورة فػػػي العمػػػؿ
 . ومؤىالتيـ وذلؾ مف خالؿ عمميات التدريب وتنمية الموارد البشرية

نالحػػػػظ أنيمػػػػا يػػػػؤثراف ، ومػػػػف خػػػػالؿ التغيػػػػرات السػػػػابقة الػػػػذكر االجتماعيػػػػة والتنظيميػػػػة 
حيػث مػف ، وخارجيػةويتأثراف بكؿ ما يتعمؽ بجياز اإلدارة المحميػة فػي ضػوء اعتبػارات داخميػة 

المحمػػي باعتبػػاره نسػػقاً مفتوحػػًا ال يتوقػػؼ فيمػػو  داريالتنظػػيـ اإلإلػػى  خالليمػػا يمكننػػا أف ننظػػر
نمػػػا يتعػػػدى ذلػػػؾ، داخمػػػو فقػػػط عمػػػى مػػػا يجػػػري خارجػػػو وخاصػػػة عمػػػى بعػػػده مػػػا يجػػػري إلػػػى  وا 

التػي ىػي ( ومف ىنا ال يمكننا أف نجـز بأف ىذه التغيرات )االجتماعيػة والتنظيميػة، االجتماعي
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تحسػػػف مػػػف خػػػدمات االدارة المحميػػػة ولكػػػف عمينػػػا أف نػػػدرج فػػػي دراسػػػة ىػػػذا الموضػػػوع فصػػػوؿ 
متعػػددة تتضػػمف عناصػػر يمكنيػػا أف تػػربط ىػػذه التغيػػرات بموضػػوع اإلدارة المحميػػة وأف تكشػػؼ 

وال سيما في ذلؾ مسألة جودة الخدمات وفي ضوء كػؿ مػا سػبؽ تػـ ، عف فحوى العالقة بينيما
األوؿ مػػنيـ خصصػػتو لإلطػػار المنيجػػي لمدراسػػة وثالثػػة ، سػػتة فصػػوؿإلػػى  تقسػػيـ ىػػذه الدراسػػة

يعػػػػالج فصػػػػميف خاصػػػػيف بالقسػػػػـ الميػػػػداني أحػػػػدىما إلػػػػى  فصػػػػوؿ لإلطػػػػار النظػػػػري باإلضػػػػافة
االجػػػػراءات المنيجيػػػػة لمدراسػػػػة الميدانيػػػػة والخػػػػر يتضػػػػمف عػػػػرض وتحميػػػػؿ البيانػػػػات الحقميػػػػة 

 . بمديات مف والية الوادي ثالثةالدراسة فيو  أما ميداف ىذه، وتفسيرىا وكذا مناقشة النتائج
 :  ىذا وقد جاءت مضاميف الفصوؿ الستة المختمفة كما يمي 
أي ما يتعمؽ باإلطػار األكثػر ، لمفصؿ األوؿ فقد كرستو لمبناء المنيجي لمدراسة بالنسبة 

المفػػػاىيـ والمػػػدخؿ النظػػػري ومختمػػػؼ األىػػػداؼ و  تجريػػػدًا فييػػػا والمتضػػػمف لإلشػػػكالية والفػػػروض
وفيمػػا ، ذات الصػمة بالموضػوع المعػػالج فضػالً عػف الدراسػػات السػابقة األجنبيػة منيػػا والجزائريػة

فرضػػيات جزئيػػة تغطػػي  أربػػعيتعمػػؽ بالفرضػػيات فقػػد احتػػوت ىػػذه الدراسػػة عمػػى فرضػػية عامػػة و 
 وأخيػرًا ختمنػا الفصػؿ بتحديػد المفػاىيـ األساسػية لمدراسػة، كؿ منيا جانبًا مف جوانب الموضػوع

جرائيًا باعتبارىا أداة التحميػؿ فػي البحػث الفصػؿ الثػاني تعرضػنا فيػو لموضػوع التغيػر . نظريًا وا 
براز أىـ مؤشراتو  .  االجتماعي في المجتمع الجزائري وا 

الفصؿ الثاني خصص لدراسػة موضػوع التغيػر االجتمػاعي وأىػـ مظػاىره ومؤشػراتو فػي  
لعامػػػػة حػػػػوؿ مفيػػػػـو التغيػػػػر االجتمػػػػاعي مجموعػػػػة مػػػػف العناصػػػػر البحثيػػػػة امتضػػػػمنًا ، الجزائػػػػر

والمصػػػطمحات ذات العالقػػػة بػػػو كالتقػػػدـ االجتمػػػاعي والتطػػػور االجتمػػػاعي والنمػػػو االجتمػػػاعي 
ويعرض ىذا الفصؿ كػذلؾ النظريػات المختمفػة والميتمػة بموضػوع التغيػر ، والتنمية االجتماعية

فسػػير ىػػذا الموضػػوع المعاصػػرة والتػػي اسػػتخدمت فػػي تأو  االجتمػػاعي سػػواء الكالسػػيكية منيػػا
العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي إلػػى  باإلضػػافة، أنػػواع وأنمػػاط التغيػػر االجتمػػاعيوكػػذلؾ ، ودور الفػػرد فيػػو
 . أىـ مظاىر التغير االجتماعي في المجتمع الجزائريإلى  وأخيرا تطرقنا، حدوث التغير
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أما الفصؿ الثالث فقد استعرضػنا فيػو اإلطػار النظػري لموضػوع التغييػر التنظيمػي بشػكؿ 
ماىيػػػػة وأىميػػػػة التغييػػػػر التنظيمػػػػي التطػػػػور التػػػػاريخي لممفيػػػػـو وعػػػػرض عػػػػاـ مػػػػف خػػػػالؿ بيػػػػاف 

وأخيػرًا أىػـ مظػاىر التغييػر التنظيمػي ، أنواعػو ومسػتوياتو وأىػـ مجاالتػوإلػى  إضػافة، ونظرياتو
ألف أىػػـ مػػا يميػػز سػػرعة ، ميػػة الجزائريػػة وفػػي اإلدارة المحميػػة بصػػفة خاصػػةفػػي اإلدارات العمو 

 يػر فػييوذلػؾ نػاتج عػف التغ، ةداريػاليػـو ىػو سػرعة التحػوؿ والتغيػر فػي العمميػات اإل خػدماتال
األنظمػػػة والقػػػوانيف المعمػػػوؿ بيػػػا وفػػػي الييكػػػؿ التنظيمػػػي لػػػإلدارة وفػػػي الوسػػػائؿ والتكنولوجيػػػات 

التركيػػز عمػػى المػػورد البشػػري وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تدريبػػو وتنميػػو مواىبػػو وفػػي ، الحديثػػة المسػػتعممة
 .  ومنحو فرصة اإلبداع واالبتكار

موضػػػوع اإلدارة المحميػػػة باعتبارىػػػا فػػػرع أساسػػػي وىػػػاـ مػػػف فػػػروع : وعػػػالج الفصػػػؿ الرابػػػع
وقػػد ضػػـ ىػػذا الفصػػؿ مجموعػػة مػػف العناصػػر جميعيػػا شػػكمت صػػورة عػػف واقػػع ، اإلدارة العامػػة
والمشػػػػكالت التػػػػي تعػػػػاني منيػػػػا والمػػػػؤثرة عمػػػػى التغيػػػػرات ، المحميػػػػة فػػػػي الجزائػػػػرتنظػػػػيـ اإلدارة 
اإلطػػػار األدبػػػي والتػػػي تػػػـ تحديػػػد صػػػورة تمظيرىػػػا مػػػف خػػػالؿ االسػػػتناد عمػػػى ، التنظيميػػػة بيػػػا

والمعمومػػات الخاصػػػة بػػػاإلدارة المحميػػػة الجزائريػػػة وكػػػذلؾ باالعتمػػػاد عمػػػى واقػػػع اإلدارة المحميػػػة 
 .  ا في الونة األخيرةوأىـ التغيرات التي شيدتي

أمػػػػا الفصػػػػؿ الخػػػػامس والػػػػذي يمثػػػػؿ بدايػػػػة القسػػػػـ الميػػػػداني تػػػػـ فيػػػػو اإلحاطػػػػة وااللمػػػػاـ   
الزمنيػػة أو  بػاإلجراءات المنيجيػة لمدراسػة   والتػي تتعمػؽ بمجػػاالت الدراسػة سػواء المكانيػة منيػا

المسػتخدميف فػي  المنيج والعينةإلى  إضافة، والبشرية وكذا األدوات المستخدمة لجمع البيانات
 . ىذه الدراسة

البيانػػػػات ومناقشػػػػة نتػػػػائج   عػػػػرض وتحميػػػػؿ ػػػػػػوفػػػػي الفصػػػػؿ السػػػػادس واألخيػػػػر المعنػػػػوف ب
ثػػػـ ،   تػػػـ فيػػػو تفريػػػت البيانػػػات والمعمومػػػات المسػػػتقاة مػػػف الميػػػداف واسػػػتخالص النتػػػائجالدراسػػػة

ة اإلدارة يػفعالعرض لالقتراحات والتوصيات لممعرفة أكثر لمثؿ ىذه التغيػرات وكػذا دورىػا فػي 
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فقائمػػة المراجػػع المعتمػػد عمييػػا فػػي ىػػذه ، تمييػػا بعػػد ذلػػؾ الخاتمػػة، المحميػػة وتحسػػيف خػػدماتيا
 .  الدراسة وأخيرًا المالحؽ
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 الدراسة إشكالية  -أوالً 
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 : الدراسة إشكالية -أوالً 
فشػػػمؿ نشػػػاط ، شػػػيدت بدايػػػة القػػػرف العشػػػريف اتسػػػاعًا كبيػػػرًا فػػػي نطػػػاؽ العمػػػؿ الحكػػػومي 

ىػػا كانػػت مياميػػا مقصػػورة فػػي ير الدولػػة قطاعػػات وميػػاديف فػػي الصػػناعة والتجػػارة والزراعػػة و 
فأخػػذت ىػػذه الظػػاىرة تسػػود كثيػػرًا مػػف مجتمعػػات العػػالـ عمػػػى ، السػػابؽ عمػػى القطػػاع الخػػاص

، أو تبارىػػا تػػدخاًل ايجابيػػًا  ايتػػو تػػوفير الخػػدمات الضػػرورية لمسػػكافاخػػتالؼ أيػػديولوجياتيا باع
فتحولػت ميمػة الدولػة مػف ، تحقيػؽ العدالػة االجتماعيػة، أو تنظيـ النشػاط االقتصػادي وتوجييػو

وأصػبحت الػدوؿ المعاصػرة ، دولػة تحقيػؽ الرفػاه، إلػى والعػدؿ، وضػماف األمػف، مفيـو الحراسة
تقديـ الخدمات العامػة  ء عمى كواىؿ حكومات تمؾ الدوؿ فيتعاني مف أمريف ىما زيادة العب

وزيػػػػػادة ر بػػػػػات النػػػػػاس فػػػػػي مشػػػػػاركة الحكومػػػػػات فػػػػػي إدارة تمػػػػػؾ ، التػػػػػي يحتاجيػػػػػا المواطنػػػػػوف
فكاف لزامًا عمى الدوؿ ألف تأخذ بنظاـ  اإلدارة المحمية   لتجتاز تمؾ العقبػات وذلػؾ ، الخدمات

عػػػػض الخػػػػدمات لمجميػػػػور باسػػػػتقالؿ نسػػػػبي عػػػػف بإعطػػػػاء اإلدارات المحميػػػػة مسػػػػؤولية تقػػػػديـ ب
ومشػػػاركة الجميػػػور عػػػف طريػػػؽ ممثمػػػييـ فػػػي المجػػػالس المحميػػػة سػػػواء فػػػي ، السػػػمطة المركزيػػػة

 .  في اإلشراؼ عمى تنفيذىا، أو وضع السياسات المحمية المتعمقة بتقديـ تمؾ الخدمات
رة يػعرفػت ىػذه األخ مف الفػروع الرئيسػية لػإلدارة العامػة فقػدوباعتبار أف اإلدارة المحمية  

فػي الجزائػػر منػذ فتػػرة االسػػتقالؿ وحتػى اليػػـو عػػدة تجػارب فيمػػا يخػػص أنظمػة التسػػيير واعتمػػاد 
ويختمػػػؼ كػػػؿ نظػػػاـ بػػػاختالؼ ، دوالسياسػػػات المعمػػػوؿ بيػػػا لتحقيػػػؽ التنميػػػة فػػػي الػػػبال األسػػػاليب

واالجتماعيػة وما تمميو الظروؼ السياسية ، ى النظرية وااليديولوجية المتبعة في كؿ مرحمةالرؤ 
يعمػؿ  إداريفبعد االسػتقالؿ مباشػرة ورثػت الدولػة الجزائريػة جيػاز ، واالقتصادية لممجتمع ككؿ

ر الفرنسػػي مػػف قواعػػد وقػػوانيف وبنػػاء عمػػى مػػا يرسػػمو ىػػو مػػف ىياكػػؿ سػػتعمالم   مفػػو  وفػػؽ مػػا خ  
سػات وحاولت الحكومة الجزائرية أف تحافظ عمى النمط السائد في تسػيير المؤس، واستراتيجيات

، التركػػة التػػي بػػيف أيػػدييا حتػػى تخػػرج مػػف ىػػذه المرحمػػة بسػػالـ وأف تتكيػػؼ فػػي نفػػس الوقػػت مػػع
ال أف الدولة الفتية في تمؾ المرحمة أرادت أف تحدث القطيعة مع النظػاـ االسػتعماري وعجمػت إ
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، وطنػػػي يسػػػتجيب لمتطمبػػػات تمػػػؾ المرحمػػػة ولأليػػػديولوجيا السػػػائدة فييػػػا إداريفػػػي بنػػػاء جيػػػاز 
 .  انت تتمحور أساسا في النيوض بالتنمية الوطنية بمختمؼ أبعادىاوالتي ك
نقػػاض ىػػذه المعطيػػات التزمػػت الجزائػػر باألخػػذ بنظػػاـ الجماعػػات المحميػػة أوبنػػاء عمػػى  

وذلػؾ لمػا لػو مػف فوائػد داري، منذ االسػتقالؿ وأكسػبتيا موقعػًا مرموقػًا وممتػازًا داخػؿ نظاميػا اإل
جانػب الدولػة إلػى  وشػريكًا فػي البنػاء، مساىمًا فاعاًل فػي تنميػة الػبالد عنصراً  جمَّة تجعؿ منيا

والمػػاؿ المعقػػودة عمييػػا فػػي االضػػطالع ، مػػف خػػالؿ الوجػػود القػػانوني والتنظيمػػي ليػػا مػػف جيػػة
بغيػػػة االسػػػتجابة لمتطمبػػػات وحاجيػػػات المػػػواطنيف وحكػػػـ أنفسػػػيـ ، بمياميػػػا المتعػػػددة والمتنوعػػػة

ت جسػػػد مفيػػػـو الالمركزيػػػة فػػػي المعػػػامالت  نفسػػػيا نػػػا وجػػػدتومػػػف ى، بأنفسػػػيـ مػػػف جيػػػة أخػػػرى
نيػا الوحػدة أوالمواطف وذلؾ راجع العتبارات عدة مػف بينيػا  وتشكؿ حمقة الوصؿ بيف الحكومة

ذ وتعتبػػػر االدارة المحميػػػة أسػػػموبًا مػػػف أسػػػاليب التنظػػػيـ إ ،األساسػػػية لمحكػػػـ واالدارة فػػػي الجزائػػػر
بػػػػيف الحكومػػػػة المركزيػػػػة وىيئػػػػات محميػػػػة منتخبػػػػة  ةداريػػػػإلالمحمػػػػي يتضػػػػمف توزيػػػػع الوظيفػػػػة ا

وتتمثػػػػؿ ىػػػػذه ، تمػػػػارس مػػػػا ينػػػػاط إلييػػػػا مػػػػف اختصاصػػػػات تحػػػػت إشػػػػراؼ الحكومػػػػة، ومسػػػػتقمة
االختصاصات في تقديـ الخدمة العمومية وتنفيػذ السياسػات العامػة لمدولػة بكفػاءة عاليػة وأكثػر 

 .  مسؤولية
المحمػي يتوقػؼ عمػى مػدى اإلدراؾ  إف نجاح اإلدارة المحمية في تطوير وتنمية المجتمع 

صػػػالح وتطػػػوير اإلدارة المحميػػػة الػػػذي أصػػػبح حتميػػػة أولػػػى عمػػػى ، بالتوجيػػػات التنمويػػػة أوالً  وا 
إذ أف وجػػود نظػػـ اإلدارة المحميػػة المؤىمػػة خطػػوة ، جػػدوؿ أولويػػات المجتمعػػات مػػف جيػػة ثانيػػة

يػػة ال يػػأتي بمجػػػرد وبػػػالطبع فػػإف بنػػاء نظػػاـ متطػػػور لػػإلدارة المحم، أساسػػية عمػػى ىػػذا الطريػػؽ
نمػا ال بػد مػف االنسػجاـ بػيف مػا تقدمػو القػوانيف وبػيف ، قرارات خاصػة بػذلؾأو  إصدار قوانيف وا 

ألف اإلدارة المحميػػة كتنظػيـ تعػاوني وكنسػػؽ مفتػوح البػد ليػػا أف ، ظػروؼ ومتطمبػات المػواطنيف
تنظيمػي وقػوانيف تعمؿ وفؽ ما تمميو عمييا العناصر التنظيمية الداخمية التي تممكيا مف ىيكؿ 

وفػػػي نفػػػس الوقػػػت عمييػػػا أيضػػػا أف تتكيػػػؼ مػػػع محيطيػػػا الخػػػارجي بكػػػؿ ، ووسػػػائؿ تكنولوجيػػػة
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ألف الخػدمات العامػػة التػي تقػػدميا اإلدارة المحميػة مػػا ىػػي ، جوانبػو خاصػػًة الجانػب االجتمػػاعي
   .والمجتمع شديد التغير وسريع التحوالت والتقمبات، إال أعماؿ مقدمة وفؽ متطمبات المجتمع

فػػػالمجتمع الجزائػػػري كغيػػػره مػػػف المجتمعػػػات شػػػيد العديػػػد مػػػف التغيػػػرات والتحػػػوالت فػػػي  
فػي ، أو ويشمؿ ذلؾ كؿ تغير يقع في التركيػب السػكاني لممجتمػع، أنساقو ووحداتو االجتماعية

فػػي القػػيـ والمعػػايير ، أو نمػػاط العالقػػات االجتماعيػػةفػػي أ، أو لطبقػػي ونظمػػو االجتماعيػػةبنائػػو ا
تنظيمػات االجتماعيػة ي سػموؾ االفػراد والتػي تحػدد مكػانتيـ وأدوارىػـ فػي مختمػؼ الالتي تؤثر ف

، فػػي زيػػادة نسػػب التعمػػيـ وزيػػادة الػػوعي االجتمػػاعي والثقػػافي لممػػواطنيفأو  ،لييػػاالتػػي ينتمػػوف إ
وكػذلؾ بػروز مؤسسػات المجتمػػع المػدني وتفعيميػا أكثػر فػػي المجتمػع إذ أصػبحت مػف الشػػركاء 

 .  لمجتمع المحميالفاعميف في تنمية ا
ومع ىذه التغيرات أصبح مف الضػروري تييئػة االدارة المحميػة لنػوع جديػد مػف الخػدمات  

الػػػػذي يعتمػػػػد عمػػػػى التميػػػػز والخبػػػػرة وقػػػػدر كبيػػػػر مػػػػف المرونػػػػة لمسػػػػايرة التغيػػػػرات السػػػػريعة فػػػػي 
ومػػػػا نالحظػػػػو اليػػػػـو مػػػػف مؤشػػػػرات عمػػػػى المسػػػػتوى التنظيمػػػػي لػػػػإلدارة العموميػػػػة ، االحتياجػػػػات

تػػػوحي بوجػػػود نوايػػػا مػػػف ( السػػػرعة فػػػي اتخػػػاذ القػػػرار، اسػػػتحداث األجيػػػزة، االجػػػراءات)سػػػيولة 
 .  والمحيط داريالدولة إلحداث نوع مف االنسجاـ بيف الجياز اإل

فػػي ال أف االدارة المحميػة فػػي الجزائػػر بقيػػت رىينػػة االصػالحات المتواصػػمة مػػع قصػػور إ 
االدارة المحميػػػة فػػػي بالدنػػػا  امضػػػة وىكػػػذا تبقػػػى ، التػػػي أنشػػػئت مػػػف أجميػػػا تحقيػػػؽ األىػػػداؼ

لمتػػأثيرات المتباينػػة  ممتبسػػة لػػدى فئػػات واسػػعة مػػف النػػاس فكػػؿ يفيميػػا بطريقتػػو الخاصػػة ووفقػػاً 
   .التي يخضع ليا

ومػػػف ىػػػذا المنطمػػػؽ تحػػػاوؿ ىػػػذه الدراسػػػة رصػػػد وتحميػػػؿ وظػػػائؼ وأدوار وحػػػدات االدارة 
مػة وىػذا حسػب التحػوالت االجتماعيػة المحمية فػي تحقيػؽ التنميػة الشػاممة وتقػديـ الخػدمات العا

 داري. والتطورات التنظيمية التي يشيدىا القطاع اإل
 :  ومنو فالدراسة الراىنة تنطمؽ مف تساؤؿ رئيسي مفاده
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لتغيػػػرات السوسػػػيو تنظيميػػػة فػػػي تحسػػػيف خػػػدمات االدارة المحميػػػة فػػػي كيػػػؼ تسػػػاىـ ا - 
 ؟ الجزائر

 : تساؤالت الفرعية التاليةولإلجابة عمى التساؤؿ الرئيس البد مف طرح ال
فػػػي تحسػػػيف خػػػدمات اإلدارة  لممػػػواطنيفزيػػػادة الػػػوعي االجتمػػػاعي والثقػػػافي كيػػػؼ تسػػػاىـ  -1

 ؟ المحمية
 ؟ المدني في تحسيف خدمات اإلدارة المحمية مؤسسات المجتمعكيؼ تؤثر  -2
 ؟ لوسائؿ التكنولوجية الحديثة في تحسيف خدمات اإلدارة المحميةكيؼ تؤثر ا -3
 ؟ في تحسيف خدمات اإلدارة المحمية الييكؿ التنظيمي يساىـ كيؼ -4

 : أىداؼ الدراسة -ثانياً 
 إلى:  تيدؼ ىذه الدراسة

دارة المحميػػة الجزائريػػة مػػف الناحيػػة السوسػػيولوجية وذلػػؾ قصػػد واقػػع خػػدمات اإلإلػػى  التطػػرؽ -
دارة قبػػؿ اإلسػػاليب المتبعػػة مػػف التعػػرؼ عمػػى كيفيػػة التعامػػؿ مػػع المػػواطف ومػػاىي الخطػػط واأل

 .  ؿ التغيرات االجتماعية والتنظيميةظالمحمية في 
دارة المحميػػػة والمنظومػػػة االجتماعيػػػة والثقافيػػػة لممجتمػػػع توضػػػيح العالقػػػة الترابطيػػػة بػػػيف اإل -

 المحمي.
محاولة االجابة عمى بعض األسئمة التي مف شأنيا أف تكشؼ لنا أىـ العوامؿ المؤثرة عمػى  -

 .  دارة المحميةفعالية اإل
   .دارة المحمية في الخدمة العموميةتشخيص اسياـ اإل -
 .دارة المحمية وجودة الخدمة العموميةاستشراؼ مستقبؿ اإل -
 .دارة المحميةالوقوؼ عمى المعيقات التنظيمية في اإل -
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 : أىمية الدراسة -اً ثالث
المعرفػػػػة واكتشػػػػاؼ الحقػػػػائؽ وفيػػػػـ المشػػػػاكؿ اليوميػػػػة ليػػػػي مػػػػف إلػػػػى  ف حػػػػب االنسػػػػافإ

محاولة دراستيا والوقوؼ عمييػا والتػدقيؽ إلى  ية التي تدفع بالباحث االجتماعيالحقيق االسباب
الموضػػػػوعية التػػػي مػػػػف شػػػأنيا أف تسػػػػاند أو  دوف أف ننسػػػى الػػػػدوافع سػػػواء الذاتيػػػػة منيػػػا، فييػػػا

أسػػبابو الرئيسػػية فػػي ىػػذا ث عمػػى القيػػاـ ببحثػػو وعميػػو فتنقسػػـ أىميػػة الموضػػوع و احػػوتشػػجع الب
 إلى:  الموضوع

 :  األىمية العممية -أ -
دارة المحميػػة فػػي ظػػؿ التغيػػرات شػػكالية واقػػع اإلإتتمثػػؿ أىميػػة الدراسػػة العمميػػة فػػي دراسػػة 

لػػذلؾ سػػنحاوؿ معرفػػة طبيعػػة ، االجتماعيػػة والتنظيميػػة الموجػػودة فػػي المحػػيط الػػذي نعػػيش فيػػو
جتماعيػػػة فػػػي ظػػػؿ تػػػأثير العوامػػػؿ اال، دارة المحميػػػة وتأديتيػػػا لمياميػػػا المنوطػػػة بيػػػاسػػػيرورة اإل
 والتنظيمية.

ف أىميػة الدراسػة العمميػة تكمػف فػي محاولػة فيػـ العالقػة بػيف المػؤثرات زيادة عمى ىذا فػإ
ثػراء البحػوث العمميػة الخاصػة فػي مجػاؿ إالخارجية والداخمية بالنسبة لإلدارة المحميػة ومحاولػة 

سػػػتمدة مػػػف واقػػػع نتػػػائج موضػػػوعية ومعبػػػرة مإلػػػى  ؿو دارة المحميػػػة بأبعادىػػػا المختمفػػػة والوصػػػاإل
المجتمػػع الجزائػػري بكػػؿ مػػا يحتويػػو مػػف عػػادات وتقاليػػد وقػػيـ ثقافيػػة واجتماعيػػة ألنػػو كثيػػرا مػػا 

خفقػػت نتػػائج البحػػوث العمميػػة المسػػتوردة مػػف خػػالؿ مجموعػػة الدراسػػات العربيػػة والغربيػػة فػػي أ
اعتبارىػا ة واالجتماعية في مجتمعنا ألنيا لـ تأخػذ فػي داريمعالجة وتحميؿ مختمؼ الظواىر اإل

طبيعػػػة المجتمػػػع الجزائػػػري بكػػػؿ مكوناتػػػو وخصائصػػػو وىػػػذا انطالقػػػا مػػػف وجػػػود فروقػػػات فػػػي 
 .  .. والتي تتحكـ في عممية تسييره وديمومتو. يديولوجيةتركيبتو االجتماعية والثقافية واأل

 :  األىمية العممية -ب -
نظيميػػة وكػػذا جػػراءات التىميػػة العمميػػة فػػي ىػػذه الدراسػػة فػػي االسػػتفادة مػػف اإلتكمػػف األ 

قتراحػػات والتوصػػيات الموجيػػة لممشػػرفيف النتػػائج المتحصػػؿ عمييػػا والمتمثمػػة فػػي النصػػائح واال
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ثػػػػراء معػػػػرفتيـ حػػػػوؿ التعامػػػػؿ مػػػػع إالمحمػػػػي وذلػػػػؾ قصػػػػد  داريوالمسػػػػؤوليف عمػػػػى القطػػػػاع اإل
 .  الوظائؼ والمياـ ذات التأثير االجتماعي والثقافي لممجتمع المحمي

دارة تمكنيػػا مػػف ي وضػػع خطػػط واسػػتراتيجيات فػػي مجػػاؿ اإلالمسػػاعدة فػػإلػػى  باإلضػػافة
دارة وىػػذا مػػا يسػػاعد عمػػى تأديػػة اإل، التعامػػؿ مػػع العوامػػؿ السوسػػيو تنظيميػػة عمػػى أحسػػف وجػػو

 .  المحمية لمياميا وفقا لمتطمبات المجتمع المحمي
محاولتيػػػا لسػػػد بعػػػض الفػػػراغ الواضػػػح فػػػي أدبيػػػات ، وممػػػا يضػػػاؼ ألىميػػػة ىػػػذه الدراسػػػة

وذلػػؾ بتقػػديـ وتقيػػيـ ، والخػػدمات العموميػػة فػػي الجزائػػر داريالسوسػػيولوجي لمقطػػاع اإلالتحميػػؿ 
، مختمػػؼ المفػػاىيـ حػػوؿ نظػػاـ اإلدارة المحميػػة نظريػػًا وتطبيقيػػًا، وكيفيػػة تقػػديـ الخػػدمات العامػػة

وبيػػػػػػاف أىميػػػػػػة التغيػػػػػػرات االجتماعيػػػػػػة ، المقػػػػػػدـ لممػػػػػػواطنيف داريومسػػػػػػتوى نجاعػػػػػػة العمػػػػػػؿ اإل
 .  بة لمخدمات التي توفرىا اإلدارة المحمية بالنسبة لممواطنيفوالتنظيمية بالنس

 : منيج الدراسة -اً رابع
عنػػػد اختيػػػار الباحػػػث لمػػػنيج معػػػيف يجػػػب أف يسػػػمـ أف كػػػؿ مػػػنيج لمبحػػػث ال يالئػػػـ كػػػؿ  

نمػػا طبيعػػة الموضػػوع الػػذي يتناولػػو بالبحػػث ىػػي التػػي تحػػدد اختيػػاره لممػػنيج ، مشػػكمة يدرسػػيا وا 
فػػي دراسػػتنا ىػػذه عمػػى المػػنيج الوصػػفي الػػذي يعنػػي   الطريقػػة المنظمػػة المالئػػـ وقػػد اعتمػػدنا 

أوضػػػاع معينػػػة بيػػػدؼ أو  أحػػػداثأو  أفػػػرادأو  موقػػػؼأو  لدراسػػة حقػػػائؽ راىنػػػة متعمقػػػة بظػػػاىرة
التحقؽ مف صحة حقائؽ قديمػة وآثارىػا والعالقػات التػي تتصػؼ بيػا أو  اكتشاؼ حقائؽ جديدة

 وتفسيرىا وكشؼ الجوانب التي تحكميا .
، فالمنيج الوصفي يستخدـ لدراسة الظواىر في الوقت الػراىف أي عمػى شػاكمتيا الحاليػة 

فيػػو يقتضػػي بػػأف ، ومحاولػػة اكتشػػاؼ العالقػػات التػػي تحكميػػا فػػي تفاعميػػا مػػع بعضػػيا الػػبعض
 يػػر أنػػو ال ، يقػػـو الباحػػث بوصػػؼ الظػػاىرة وجمػػع البيانػػات حوليػػا كمػػا ىػػي ممثمػػة فػػي الواقػػع

بػؿ يتعػيف عميػو أف يقػـو باسػتخالص الػدالالت التػي تنطػوي عمييػا  يكتفي بمجرد الوصؼ فقػط
تمؾ البيانات المجمعة بيػدؼ اكتشػاؼ العالقػات التػي تػربط بػيف الظػواىر فيمػا بينيػا واكتشػاؼ 
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فيػػو يعتمػػد عمػػى جمػػع البيانػػات وتصػػنيفيا وتحميميػػا تحمػػياًل دقيقػػًا ، المتغيػػرات التػػي تػػؤثر فييػػا
 . الظاىرة موضوع الدراسة تعميمات بخصوصإلى  لغرض الوصوؿ

معرفػػة دور التغيػػرات السوسػػيو تنظيميػػة إلػػى  والتػػي تيػػدؼ، ونظػػرًا ألىميػػة ىػػذه الدراسػػة 
فػػػػإف ىػػػػذه الدراسػػػػة تػػػػدخؿ ضػػػػمف الدراسػػػػات (، البمديػػػػة) فػػػػي تحسػػػػيف خػػػػدمات اإلدارة المحميػػػػة

وعمػػػى ىػػػذا األسػػػاس ال نقتصػػػر عمػػػى ، الوصػػػفية التحميميػػػة التػػػي تقػػػؼ بالمالحظػػػة والتشػػػخيص
نمػػػا جمعيػػػم ، ا وتحميميػػػا وتفسػػػيرىا سيسػػػيولوجياً جػػػرد جمػػػع البيانػػػات والمعطيػػػات مػػػف الواقػػػع وا 

 . واستخالص نتائجيا طبقًا ألىداؼ ىذه الدراسة
 :  كيفية استخداـ المنيج الوصفي -2

 :  تـ استخداـ المنيج الوصفي وفؽ مرحمتيف ىما 
 :  مرحمة االستكشاؼ والصياغة -

التعػػػرؼ عمػػػى وجػػػػود مجموعػػػة مػػػف التغيػػػرات االجتماعيػػػػة حيػػػث تػػػـ فػػػي ىػػػػذه المرحمػػػة  
عمػػى مسػػتوى اإلدارات أو  والتنظيميػػة سػػواء عمػػى مسػػتوى المجتمعػػات المحميػػة ميػػداف الدراسػػة

وىػذا مػف ، وأف ىناؾ مالمح لتأثير بعض العناصر عمػى الخػدمات العامػة ،المحمية )البمديات(
ذا المجػػػاؿ ودرسػػػت نفػػػس النسػػػؽ خػػػالؿ دراسػػػة معمقػػػة لمدراسػػػات السػػػابقة التػػػي جػػػاءت فػػػي ىػػػ

ومػػػف ثػػػـ قػػػاـ الباحػػػث بتحديػػػد مجػػػاؿ ، التنظيمػػػي الػػػذي يريػػػد الباحػػػث دراسػػػتو فػػػي ىػػػذا البحػػػث
، وأىػػداؼ وأبعػػاد الدراسػػة وربطيػػا بمفػػاىيـ رئيسػػية ليػػا دالالت ومؤشػػرات بػػالواقع الػػذي سػػيدرس

فيمػػو  فػػي وىػػذا مػػف خػػالؿ اسػػتطالع لميػػداف الدراسػػة فػػي بحػػوث سػػابقة زادت فػػي حػػظ الباحػػث
كػػػوف ميػػػداف ، وكػػػذلؾ دراسػػػتو المتعمقػػػة لمقػػػانوف األساسػػػي لػػػو، لمنسػػػؽ التنظيمػػػي ليػػػذا الميػػػداف

وقػانوف ، ومف ثـ فمو قانوف خاص لتسيير تنظيمػو، الدراسة يمثؿ القاعدة األساسية لبناء الدولة
ميؿ المضػػػػاميف التػػػػي شػػػػممت عمييػػػػا تمػػػػؾ المصػػػػادر ػـ دراسػػػػة ذلػػػػؾ وتحػػػػػػػػػػػث، خػػػػاص لموظفيػػػػو

إجػػراء دراسػػة نظريػػة إلػػى  باإلضػػافة، فيػػـ واضػػح لموضػػوع الدراسػػةإلػػى  حتػػى نصػػؿ، القانونيػػة
 وكػػػذلؾ جمػػػع، . إلػػػ ..لمموضػػػوع مػػػف خػػػالؿ األدبيػػػات النظريػػػة الموجػػػودة بالكتػػػب والمجػػػالت
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كػػػؿ ذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ فيػػػـ الجوانػػػب المختمفػػػة ، الوثػػػائؽ الرسػػػمية مػػػف الجيػػػات المعنيػػػة بالدراسػػػة
الطػػرؽ المالئمػػة لجمػػع المػػادة العمميػػة مػػف المبحػػوثيف والمؤشػػرات  والخػػروج بأنسػػب، لمموضػػوع

 . أي تحقيؽ مقاربة نظرية لمواقع، التي يجب أف تستند إلييا تمؾ األدوات
 :  مرحمة التشخيص والوصؼ المتعمؽ -2

قػػاـ الباحػػث مػػف خالليػػا بتحميػػؿ وتفسػػير البيانػػات الميدانيػػة عمػػى ضػػوء اإلطػػار النظػػري  
وكػػذا ، لنظريػػة والدراسػػات السػػابقة التػػي شػػكمت النظػػرة التصػػورية لمموضػػوعلمدراسػػة والمػػداخؿ ا

وكذلؾ ما جاءت بو الدراسات السػابقة مػف ، الظاىرة التي ستدرس بيذا النسؽ موضوع الدراسة
، وكػػؿ ىػػذا مػػف أجػػؿ التحقػػؽ مػػف الفرضػػيات التػػي وضػػعت كإجابػػات لتسػػاؤالت الدراسػػة، نتػػائج

وأخػػػرى عامػػػة توجػػػت باقتراحػػػات وتوصػػػيات تفػػػتح آفاقػػػًا لبحػػػوث وأخيػػػرًا الخػػػروج بنتػػػائج جزئيػػػة 
 .  مستقبمية متواصمة

 :  لمدراسة المقاربة النظرية -اً خامس
دراج بحثػو ضػمف مقاربػة إإلػى  يسعى كؿ باحث في تناولو لموضوع سوسيولوجي معػيف 

فكمػا أف النظريػة تعتمػد عمػى البحػث العممػي ، نظرية تتيح لو فرصة معالجتو بدقػة وموضػوعية
النظرية التي توفر لػو النسػؽ إلى  ف البحث العممي كذلؾ بحاجةإف، جؿ تطويرىا وتنقيحياأمف 

نتيجػػة صػػادقة دوف أي إلػػى  الوصػػوؿإلػػى  المفػاىيمي الػػالـز واالنسػػجاـ الفكػػري الػػذي يػػؤدي بػػو
 تشتت لألفكار.أو  خروج عف الموضوع

لتػػػػالكوت بارسػػػػونز سػػػػة انطالقػػػػا مػػػػف مػػػػدخؿ النسػػػػؽ االجتمػػػػاعي سػػػنعتمد فػػػػي ىػػػػذه الدرا
 اسػػة تفيػػـ فػػي اطارىػػا النظػػري وتصػػؿباعتبػػاره مػػدخؿ نظػػري رئيسػػي كفيػػؿ بػػأف يجعػػؿ ىػػذه الدر 

أىػػدافيا فػػي فيػػـ واقػػع االدارة المحميػػة مػػف حيػػث أدائيػػا لوظائفيػػا وذلػػؾ بنػػاء عمػػى مطمػػب إلػػى 
ثر بػػػيف االدارة المحميػػػة والتغيػػػرات السوسػػػيو وكػػػذا مشػػػكمة التػػػأثير والتػػػأ، التكامػػؿ بػػػيف الوظػػػائؼ

 .  السائدة بناء عمى مطمب التكيؼ تنظيمية
أو  إف أبسط تصور لمنسؽ االجتماعي حسب تالكوت بارسونز أنو يتألؼ مػف شخصػيف 

أكثر ينشأ بينيـ تفاعؿ مباشر في موقؼ معيف وضمف حدود مكانية معينة بغيػة تحقيػؽ ىػدؼ 
المصػػػانع ) أف نعػػػد التنظيمػػػات عمػػػى اخػػػتالؼ أنواعيػػػا مثػػػؿومػػػف ىنػػػا يمكػػػف أيضػػػًا ، مشػػػترؾ
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بأنيػػػػا أنسػػػاؽ اجتماعيػػػػة وىػػػػذه األنسػػػػاؽ االجتماعيػػػػة ( واإلدارات ومختمػػػؼ التنظيمػػػػات األخػػػػرى
أي تتبػػػػػادؿ المعمومػػػػػات وتتفاعػػػػػؿ فيمػػػػػا بينيػػػػػا ومػػػػػع األنسػػػػػاؽ األخػػػػػرى ، تتميػػػػػز بأنيػػػػػا مفتوحػػػػػة

 .  الخارجية
 :  ار نظريتو العامة لعدة أسباب منياوجعؿ بارسونز التنظيمات مجاؿ حيوي الختب

 .  أف أىدافيا محدودة عمى العكس مف أىداؼ المجتمعات -1
 .  يوجد في داخؿ ىذه التنظيمات تسمسؿ تنظيمي واضح بينما ال يوجد ذلؾ في المجتمع -2
األنسػػاؽ أو  التنظيمػػات األخػػرىإلػػى  يمكػػف أف يسػػجؿ بوضػػوح مػػا تقدمػػو ىػػذه التنظيمػػات -3

 .  تنطبؽ تسمية النسؽ المفتوح عمى ىذه التنظيماتأف خرى لذلؾ يمكف االجتماعية األ
المشػػكالت المتعمقػػة بػػالتوافؽ والتكامػػؿ والنظػػاـ تبػػدو أكثػػر وضػػوحًا داخػػؿ التنظيمػػات عنيػػا  -4

إذا كانػػت : مقارنػػة بػػالمجتمع كمػػا نجػػد ليػػا حمػػواًل أكثػػر واقعيػػة وعمػػى ىػػذا األسػػاس يمكػػف القػػوؿ
ف التنظيمػػات تعػػد مواقػػع اسػػػتراتيجية ا أي قػػدرة عمػػى التفسػػير فػػػإعي لنفسػػػينظريػػة بارسػػونز تػػد
 .  لتطبيؽ ىذه النظرية

وبناء عمى ما سبؽ سنبرز النسؽ االجتماعيػة مػف حيػث وظائفيػا التػي جمعيػا بارسػونز  
دعػػـ الػػنمط وحسػػـ ، التكامػػؿ، التكيػػؼ، اليػػدؼإلػػى  الوصػػوؿ: فػػي أربعػػة وظػػائؼ أساسػػية ىػػي

 .  التوتر
 :  اليدؼإلى  الوصوؿ -أ

ال مػػا كػػاف ىنػػاؾ ، تحقيػػؽ أىػػداؼإلػػى  أي فػػاعميف بػػداخؿ أي نسػػؽ اجتمػػاعي يسػػعوف  وا 
إال ، ويػػؤدوف أدوارًا مختمفػػة، ومػػع أف الفػػاعميف يشػػغموف مراكػػز اجتماعيػػة مختمفػػة، نسػػؽ أصػػالً 

وعػف طريػؽ تنظػيـ المراكػز ، أف ىناؾ أىدافًا جمعيػة يجػب السػعي إلييػا، والعمػؿ عمػى تحقيقيػا
ومػػف خػػالؿ توضػػيح الوسػػائؿ والغايػػات يتجػػو النسػػؽ نحػػو ، دوار داخػػؿ كػػؿ جماعػػةوتحديػػد األ

 وحػدة بنائيػة أكبػر كالدولػة) رسميا لو نسؽ اجتماعي أعػـ، أو تحديد أىدافو التي رسميا لنفسو
 .  المجتمعأو 
 :  التكيؼ -ب

( يقصد بو أف كؿ نسؽ فرعي داخؿ نسؽ أكبر )بناء جزئي داخػؿ بنػاء اجتمػاعي كمػىو  
ويسػػيطر عمييػػا حتػػى يمكنػػو أف ، أف يخضػػع ظػػروؼ البيئػػة االجتماعيػػة والمػػادة لمشػػيئتوعميػػو 

 وكػػػػذلؾ يجػػػػب أف تتكامػػػػؿ وظيفػػػػة النسػػػػؽ االجتمػػػػاعي الفرعػػػػي، يسػػػػتمر فييػػػػا ويحقػػػػؽ أىدافػػػػو
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كمػػا ينبغػػي أال تتعػػارض ، مػػع وظيفػػة النسػػؽ االجتمػػاعي األكبػػر( البنػػاءات االجتماعيػػة األقػػؿ)
 .  أي أنساؽ فرعية أخرى وظيفة أي نسؽ فرعي مع أىداؼ

 :  التكامؿ -ج
وىػػػو يػػػرى أف ، ويعنػػػي بالتكامػػػؿ العالقػػػات التػػػي تػػػتـ داخػػػؿ النسػػػؽ االجتمػػػاعي بالػػػذات 

وذلػػػػػؾ ألف ، دراسػػػػػة العالقػػػػػات الداخميػػػػػة بػػػػػيف أفػػػػػراد النسػػػػػؽ ذات منظػػػػػور سسػػػػػيولوجي أصػػػػػيؿ
لمنسػػػؽ أف  وال يمكػػػف. العالقػػػات اإلنسػػػانية تختمػػػؼ عػػػف العالقػػػات الحيوانيػػػة والحشػػػرية األخػػػرى

 :  يصبح متكاماًل إال إذا كاف ىناؾ تبادؿ وظيفي بيف ثالثة عناصر أساسية ىي
، ىرضػػػلكا) وأىػػػداؼ الفاعػػػؿ الشخصػػػية( المراكػػػز / األدوار) الوسػػػائؿ الثابتػػػة المسػػػتقرة -
كانتػػػاج ) وأخيػػػرًا أىػػػداؼ النسػػػؽ(، .. الػػػ ، . والسػػػمطة، والمركػػػز االجتمػػػاعي، والثػػػروة، واألمػػػف
وبػػػػذلؾ يصػػػػبح ىػػػػدؼ التكامػػػػؿ ىػػػػو تحقيػػػػؽ ( وتقػػػػديـ الخػػػػدمات، االجتماعيػػػػة والتنشػػػػئة، السػػػػمع

واسػػتمرار نسػػؽ العالقػػات ولمػػا كانػػت عمميػػة التكامػػؿ ال ، التماسػػؾ والتضػػامف واسػػتقرار النظػػاـ
 .  تجديد ميكانزماتيا باستمرارإلى  وال تنتيي فإنيا تصبح بحاجة، حد تتوقؼ عند

دارة التوتر -د   : دعـ النمط وا 
يركػػػز عمػػػى األسػػػرة كنسػػػؽ اجتمػػػاعي ودورىػػػا فػػػي التنشػػػئة االجتماعيػػػة حيػػػث تقػػػـو وىػػػو  

بتعمػػػػيـ األطفػػػػاؿ وتقػػػػبميـ لمصػػػػيت الفكريػػػػة والقيميػػػػة المميػػػػزة لنسػػػػؽ الثقافػػػػة ممػػػػا يحقػػػػؽ التكامػػػػؿ 
كمػا أف االسػرة تسػاعد أفرادىػا ، المعرفي لمفاعؿ مع القيـ والمعػايير واألبنيػة االجتماعيػة لمنسػؽ

وبذلؾ تخفؼ مػف التػوترات ويترتػب عمػى ذلػؾ ، وتستجيب لمطالبيـ، وتراتيـعمى التعبير عف ت
وتسػػاند األسػػرة تنظيمػػات ، أنيػػا تسػػاعد أعضػػائيا عمػػى أداء وظػػائفيـ بقػػدر أكبػػر مػػف الفاعميػػة

وتحقيػؽ وظيفػة دعػـ الحالػة الداخميػة لمنسػؽ ، أخرى متخصصة ينشئيا المجتمع لػنفس الغػرض
 . ًا ومتكاماًل تمامًا مع بناء النسؽاالجتماعي بحيث يكوف الفاعؿ متكيف

وباعتبػػػار أف نظػػػاـ اإلدارة المحميػػػة طبقػػػًا لتحمػػػيالت بارسػػػونز أحػػػد األنسػػػاؽ االجتماعيػػػة  
ويعتبػػػر ىػػػذا النسػػػؽ أحػػػد ، نسػػػؽ اجتمػػػاعي أكبػػػر وىػػػو المجتمػػػعإلػػػى  المفتوحػػػة والػػػذي ينتمػػػي

األنسػػاؽ المكونػػة لمنسػػؽ المكونػات األساسػػية فػػي النسػػؽ االجتمػاعي الكمػػي الرتباطػػو بغيػػره مػف 
 .  األكبر ولتفاعمو وتسانده وتكاممو معيـ وذلؾ مف خالؿ األدوار والوظائؼ التي يؤدييا
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 :  المشابيةالدراسات  -اً سساد
 :  الدراسات األجنبية -1
بالمؤسسػػات الخدميػػة "ؿ  داري" أثػػر التغييػػر التنظيمػػي عمػػى تحسػػيف األداء اإل: بعنػػواف -

 (.2015مناىؿ أحمد يوسؼ أحمد )
 Lawrence and   بعنػواف المنظمػة والبيئػة إدارة التمػايز والتكامػؿ "لػورنس ولػورش -

Lorsch( "1967) 
 : الدراسات الجزائرية - 2
 (.2005التنظيـ في مؤسسات االدارة المحمية ؿ عكوشي عبد القادر ): بعنواف -
 (.2015الشراكة لتحقيؽ خدمة متميزة ؿ وىيبة غربي )استخداـ : بعنواف -
في الجزائر مف خػالؿ تطبيػؽ الحكومػة االلكترونيػة  داريمدى نجاعة التسيير اإل: بعنواف -

 (.2016ؿ بوشارب أحمد )
ؿ ( دراسػػة ميدانيػػة ببمديػػة الكػػاليتوس) تحػػديات اإلدارة االلكترونيػػة فػػي الجزائػػر: بعنػػواف -

 (.2016عباف عبد القادر )
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 :تمييد
قػػػراءة الدراسػػػات النظريػػػة والميدانيػػػة قػػػراءة إلػػػى  يمجػػػأ البػػػاحثوف فػػػي العمػػػـو االجتماعيػػػة 

التػػػي تػػػـ ، تحديػػػد مػػػدى مسػػػاىمة النتػػػائجإلػػػى  سػػػتخالص العبػػػر باإلضػػػافةاتحميميػػػة مػػػف أجػػػؿ 
ولكػػػي يبػػػرر ، التوصػػػؿ إلييػػػا فػػػي تمػػػؾ الدراسػػػات ذات الصػػػمة بموضػػػوع البحػػػث المػػػراد إنجػػػازه

يتميز بحثػو عػف الدراسػات السػابقة أو  أىمية دراستو فإف عميو أف يوضح كيؼ يختمؼالباحث 
المنيجيػة التػي يػتـ أو  ار النظػريمع توضػيح نقػاط االتفػاؽ فػي تمػؾ الدراسػات مػف ناحيػة اإلطػ

ىػذا مػا حاولػت الدراسػة تطبيقػو ، وذلؾ إلعطاء الموضوع المزيد مػف التبريػر المنطقػي، تباعياا
 .  ستفادة منيا كانت جد قيمةفي المتف ألف اال

طػػػار النظػػػري تحديػػػد قػػػوة اإلإلػػػى  فعمميػػػًا تػػػؤدي المراجعػػػات النظريػػػة لمدراسػػػات السػػػابقة 
أنيػػػا تسػػػاعد عمػػػى تعػػػديؿ ىػػػذا اإلطػػػار النظػػػري بحسػػػب المسػػػتجدات إلػػػى  لمموضػػػوع باإلضػػػافة

السند الرئيسػي  وكما تعتبر القراءة التحميمية بمثابة، البيئية التي قد تفرض أحيانًا بعض التغيير
وذلػؾ مػف خػالؿ تحديػد األبعػاد ، لمباحثيف لتكويف أفكار واضحة عما يتحتـ عمييـ مػف واجبػات

وتقتػػرب متغيػػرات ىػػذه الدراسػػة وأىػػدافيا مػػف عػػدة دراسػػات ميدانيػػة ، التػػي تتطمػػب تركيػػزًا أكبػػر
 .1وتـ توظيفيا لالستدالؿ والتحميؿ، اعتمدناىا متى فرضت الضرورة ذلؾ

 :(2015)دراسة مناىؿ أحمد يوسؼ أحمد : ولىالدراسة األ 
 بالمؤسسات الخدمية"  داري"أثر التغيير التنظيمي عمى تحسيف األداء اإل: بعنواف

لممؤسسػػػات  داريتنػػػاوؿ أثػػػر التغييػػػر التنظيمػػػي عمػػػى األداء اإلإلػػػى  ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة
الكيربػػاء المحػػدودة بواليػػة وذلػػؾ مػػف خػػالؿ دراسػػة الحالػػة لمشػػركة السػػودانية لتوزيػػع ، الخدميػػة
 .  الخرطـو

                                                           
أطروحػة مقدمػة لنيػؿ شػيادة ، ودورىا في تفعيؿ القطاع الخػاص الجزائػري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زرفة بولقػواس 1

جامعػة ، كمية العمـو االنسانية واالجتماعيػة والعمػـو االسػالمية، قسـ عمـ االجتماع، الدكتوراه في عمـ االجتماع التنظيـ وعمؿ
 . 30، ص2012 -2011، باتنة، الحاج لخضر
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وتمثمت مشكمة ىذا البحث في أف أىـ المؤسسات السودانية العاممة في قطػاع الكيربػاء  
ممػا ، واضػح وأف ثقافػة التغييػر التنظيمػي لػدييا  يػر مفعمػة إداريبصفة عامة لػيس ليػا مػنيج 

فػي معالجػة  الفشػؿإلػى  عوأيضًا أدى ىذا الواقػ، الفشؿ في تحقيؽ معدالت نمو عاليةإلى  أدى
 ولذلؾ سػعت الباحثػة، ة واإلنتاجية التي تعاني منيا ىذه المؤسساتداريكثير مف المشاكؿ اإلال

وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ  داريتشػػػخيص ومعرفػػػة أثػػػر التغييػػػر التنظيمػػػي عمػػػى تحسػػػيف األداء اإلإلػػػى 
 :  التي وانطمقت ىذه الدراسة مف عدة تساؤالت تتمخص في. إجراء ىذه الدراسة التطبيقية

بالشػػركة السػػودانية لتوزيػػع  داريمػػا مػػدى تػػأثير التغييػػر التنظيمػػي عمػػى تحسػػيف األداء اإل -1
 ؟ الكيرباء

بالشػػػػػركة السػػػػػودانية لتوزيػػػػػع  داريىػػػػػؿ تػػػػػؤثر الثقافػػػػػة التنظيميػػػػػة عمػػػػػى تحسػػػػػيف األداء اإل -2
 ؟ الكيرباء

بالشركة السػودانية  داريما مدى مقاومة العامميف لمتغيير التنظيمي عمى تحسيف األداء اإل -3
 ؟ لتوزيع الكيرباء

تحسػػػػيف األداء إلػػػى  كيػػػؼ يػػػتـ تطبيػػػؽ منيجيػػػات التغييػػػر التنظيمػػػػي والتػػػي بػػػدورىا تػػػؤدي -4
 ؟ بالشركة السودانية لتوزيع الكيرباء دارياإل
نجػاح جػوىري فػي ترسػي  مفػاىيـ الثقافػة التنظيميػة إلى  ىؿ نجاح التغيير التنظيمي يؤدي -5

 ؟ دانية لتوزيع الكيرباءبالشركة السو 
بالشػػػػػركة  داريىػػػػػؿ يػػػػػؤثر الوقػػػػػت المناسػػػػػب لمتغييػػػػػر التنظيمػػػػػي عمػػػػػى تحسػػػػػيف األداء اإل -6

 ؟ السودانية لتوزيع الكيرباء
وتـ صػيا ة مجتمػع ، وقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى استخداـ المنيج الوصفي التحميمي 

عتمػػػدت الباحثػػػة عمػػػى االسػػػتبياف ولطبيعػػػة الدراسػػػة ا، البحػػػث مػػػف المػػػدراء والمػػػوظفيف بالشػػػركة
وقد تػـ أل ػراض ىػذا البحػث أسػموب العينػة العشػوائية وتػـ توزيػع ، كأداة رئيسية لجمع البيانات

في تحميؿ البيانػات وذلػؾ مػف خػالؿ  spssوقد استخدـ األسموب االحصائي ، ( استبانة120)
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صػحتو ثػـ جميػع  مجموعة مف األساليب اإلحصائية وتـ اختبػار الفػرض الرئيسػي والتحقػؽ مػف
 :  عدة نتائج مف أىميا التيإلى  وتوصمت ىذه الدراسة، الفروض الفرعية

نجاحػػػو ويقمػػػؿ مػػػف مقاومػػػة إلػػػى  مشػػػاركة العػػػامميف فػػػي التخطػػػيط لمتغييػػػر التنظيمػػػي يػػػؤدي -1
 . العامميف لو

دخالو عمى مراحػؿ تػؤثر عمػى أداء ا -2 العػامميف لتزاـ القيادة العميا بعممية التغيير التنظيمي وا 
 . نحو األفضؿ بالشركة

ت تشػػجيعية وبػػدالت ىػػي أكثػػر األبعػػاد آفػػاالحػػوافز الماديػػة مػػف رواتػػب وممحقاتيػػا مػػف مك -3
 . التنظيمية تأثيرًا عمى قرارات العامميف

 . 1داريطة إيجابية لتحسيف األداء اإلالتغيير التنظيمي يمثؿ خ -4
 Lawrence and Lorsch( "1967)   لورنس ولورش"دراسة : الثانيةالدراسة 

 بعنواف المنظمة والبيئة إدارة التمايز والتكامؿ  
دراسة عمػى  (Jay Lorsh) وجاي لورش (Paul Lawrence) بوؿ لورانسأجرى  

ويػػات، وذلػػؾ اثالثػػة: البالسػػتيؾ، والغػػذاء، والحعػػدد مػػف المنظمػػات الصػػناعية فػػي المجػػاالت ال
الثالثػػة ىػي األكثػػر تفاوتػًا مػػف حيػث درجػػة عػدـ اسػػتقرار البيئػػة. العتقادىمػا أف ىػػذه المجػاالت 

سػػػتمرار تطػػػوير المنتجػػػات والعمميػػػات، وسػػػاد افقػػػد تميػػػزت صػػػناعة البالسػػػتيؾ بػػػدورة قصػػػيرة و 
أكثػر  –الثبات واالستقرار صناعة الحاويات، في حيف كانت صناعة الغذاء تتوسط النقيضػيف 

 .تغييرًا مف صناعة الحاويات وأكثرالبالستيؾ  استقرارًا مف صناعة
وأكػػػد لػػػورانس ولػػػورش عمػػػى أىميػػػة إيجػػػاد التوافػػػؽ المالئػػػـ بػػػيف البيئػػػة الداخميػػػة لممنظمػػػة  

والبيئػة الخارجيػػة ليػػا. لقػػد وجػػدت الدراسػػة أف الصػناعات البالسػػتيكية ىػػي األكثػػر تمػػايزًا، تمييػػا 
ت ىػػيكاًل تنظيميػػًا وكانػػت المنظمػػات التػػي اسػػتخدم ،الصػػناعات الغذائيػػة فصػػناعات الحاويػػات

 .مع بيئة المنظمات، ىي األفضؿ مف حيث مستوى األداء يتالءـ
                                                           

رسػالة دكتػوراه فػي  ،تنظيمػي عمػى تحسػيف األداء اإلداري بالمؤسسػات الخدميػةأثػر التغييػر ال، مناىؿ أحمػد يوسػؼ أحمػد 1
 .2015، السوداف، جامعة السوداف لمعمـو التكنولوجيا، كمية الدراسات العميا، قسـ إدارة األعماؿ، فمسفة إدارة األعماؿ
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ومػػف ثػػـ أضػػافت ىػػذه الدراسػػة نموذجػػًا آخػػر لمييكػػؿ التنظيمػػي األكثػػر فعاليػػة فػػي شػػكؿ  
بنػػاء عمػػى مػػدى ، مسػػتوى بالمنظمػػةأو  قسػػـأو  ىيكػػؿ تنظيمػػي متغيػػر عمػػى مسػػتوى كػػؿ وحػػدة

ببيئتيػػا الخارجيػػة باعتبػػار أف المنظمػػات الناجحػػة ىػػي التػػي  مقابمػػة البيئػػات الداخميػػة لممنظمػػات
وتضػػمف قياسػػيـ لحػػاالت عػػدـ التأكػػد معػػدؿ التغييػػر فػػي البيئػػة الخارجيػػة ، تحقػػؽ تقػػاباًل أكثػػر

قيػاس البيئػة بينما اعتمد فػي ، ومدى دقة المعطيات التي تجمعيا المنظمة عف بيئتيا الخارجية
واعتمػػػدت بنػػػاء عمػػػى درجػػػة اخػػػتالؼ مواقػػػؼ العػػػامميف الداخميػػػة عمػػػى بعػػػدي التمػػػايز والتكامػػػؿ 

والمديريف في وحدات ومستويات المنظمة كمقياس لمتعقيد بينمػا يؤشػر البعػد الثػاني عمػى مػدى 
التعػػاوف واالعتمػػاد المتبػػادؿ بػػيف وحػػدات وأقسػػاـ المنظمػػة كمؤشػػر عمػػى مسػػتوى توحيػػد الجيػػود 

عتماد ىيكؿ تنظيمي خػاص مناسػب لكػؿ وىو ما يتيح ا، وتحقيؽ األىداؼ التنظيمية المشتركة
 .  1قسـ يعكس خصوصية بيئتو الفرعية التي يعمؿ ضمنياأو  مستوى

 : الدراسات الجزائرية -2
 (2005دراسة عكوشي عبد القادر ): األولىالدراسة 

 بعنواف التنظيـ في مؤسسات االدارة المحمية  
المحميػػة فػػي الجزائػػر وكانػػت الكشػػؼ عمػػى الواقػػع التنظيمػػي لػػإلدارة إلػػى  ىػػدفت دراسػػتو 

 . بمدية العفروف بالبميدة نموذجا أجريت فيو الدراسة الميدانية
نطمػػؽ الباحػػث فػػي صػػيا ة االشػػكالية مػػف خػػالؿ ثالثػػة محػػاور تتعمػػؽ بمشػػكمة التكامػػؿ ا 

ومشكمة التكيؼ وكػذا ضػعؼ الفعاليػة التنظيميػة لػإلدارة المحميػة وانحرافيػا عػف بعػض المبػادئ 
 :  تبمورت ىذه المحاور مف خالؿ طرح األسئمة التالية، و سيةة األسادارياإل
 ؟ ىؿ ىناؾ عالقة بيف  ياب التحفيزات التنظيمية الضرورية وضعؼ التكامؿ التنظيمي -1
سػياـ فػي اخػتالؿ الكفػاءة التنظيميػة إىؿ لتخمؼ التكيؼ مع البيئة التنظيميػة واالجتماعيػة  -2

 ؟ وتراجعيا

                                                           
مجمػة ، وسػيو ثقافيػة لممػوارد البشػريةتحديات تطوير الخدمة العمومية وعالقتيا باالتجاىػات والمعػايير الس، بوبكر تيقػاف 1

 . 62، ص2016، جامعة بسكرة، سبتمبر، كمية العمـو االنسانية واالجتماعية ،20العدد ، عمـو االنساف والمجتمع
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وتقصػػػيرىا عالقػػػة بتراجػػػع ، كعنصػػػر تنظيمػػػي عػػػالي األىميػػػةىػػػؿ لضػػػعؼ فعاليػػػة االدارة  -3
 ؟ مستوى التنظيـ واألداء

 : شكالية جاءت الفرضيات كالتاليوبناء عمى أسئمة اإل 
 ؟ سياـ في ضعؼ التكامؿ التنظيميإلغياب التحفيزات التنظيمية األساسية  -1
 ؟ اءة التنظيميةسياـ في اختالؿ الكفإلتخمؼ عممية التكيؼ مع البيئة التنظيمية  -2
دارة نتظاـ داخؿ مؤسسػات اإلداء واالتراجع مستوى األ سياـ فيإة داريلضعؼ الفعالية اإل -3

 ؟ المحمية
نػػػو اسػػػتخداـ المػػػنيج فإ، تخدمو الباحػػػث فػػػي ىػػػذه الدراسػػػةفيمػػػا يخػػػص المػػػنيج الػػػذي اسػػػ 

 الوصفي 
 لى:إعامؿ منقسمة  90وشممت عينة الدارسة 

 8فئة االطارات 
 23 فئة االعواف

 59فئة العماؿ المينييف 
وقػػد اعتمػػد الباحػػث فػػي اختيػػار مفػػردات العينػػة عمػػى العينػػة الغيػػر احتماليػػة الحصصػػية 

 التي رأى
 .  مة لطبيعة موضوع بحثوبأنيا أكثر مالئ 

 :  وبالنسبة ألىـ النتائج التي توصمت الييا ىذه الدراسة فيي كالتالي
مشػػكمة تكامػػؿ تنظيمػػي تػػرتبط بيػػا العديػػد مػػف ىنػػاؾ فعػػال : عمػػى مسػػتوى الفرضػػية األولػػى -(1

مثػؿ  يػاب التكامػؿ ، العوامؿ التنظيميػة المتعمقػة بالبيئػة التنظيميػة االجتماعيػة داخػؿ المؤسسػة
 .  نسجاميـافراد والجماعات في المؤسسة وعدـ االجتماعي بيف األ

الباحػث توصػؿ ف متعمقة بمشكمة التكيؼ التنظيمي فإأما عمى مستوى الفرضية الثانية وال -(2
ضػعاؼ الكفػاءة إسػيمت فػي أأف ىناؾ فعال مشكمة مػف ىػذا القبيػؿ إلى  مف خالؿ دراستو ىذه
دارة المحميػة مػة وسػائؿ اإلمية ويتمثؿ ىذا المشكؿ فػي عػدـ مالئدارة المحالتنظيمية لمؤسسة اإل

 .  لطبيعة التحديات المستمرة في التغير والتطور
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فعػال مشػكمة  التأكػد مػف أف ىنػاؾإلى  فقد توصؿ الباحثأما فيما يخص الفرضية الثالثة  -(3
عػدـ قيػاـ إلى  دارة المحمية وتعود حسب الباحثدارات مؤسسة اإلإضعؼ فعالية عمى مستوى 

 .1المسؤوليف بأدوارىـ عمى أكمؿ وجو
 (2015-2014)دراسة وىيبة غربي : ثانيةالدراسة ال

 استخداـ الشراكة لتحقيؽ خدمة متميزة في اإلدارة المحمية : بعنواف
البحػػث عمػػى االمتيػػاز فػػي الخدمػػة العموميػػة المقدمػػة مػػف قبػػؿ إلػػى  ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة 

والػػذي يمكػػف أف يتحقػػؽ مػػف خػػالؿ إقامػػة ىػػذه األخيػػرة لعالقػػات ، اإلدارة المحميػػة فػػي الجزائػػر
 .  مواطنيفأو  منظمات المجتمع المدنيأو  الشراكة مع كؿ األطراؼ سواء كاف قطاعًا خاصاً 

 :  نطمقت ىذه الدراسة مف سؤاؿ رئيسي وعدة تساؤالت فرعية تتمثؿ في التياو 
 ؟ كيؼ يمكف استخداـ الشراكة لتحقيؽ خدمة متميزة في اإلدارة المحمية: السؤاؿ الرئيسي

 :  ميولإلجابة عمى التساؤؿ الرئيسي طرحت الباحثة أسئمة فرعية تتمثؿ فيما ي
 ؟ راء المواطنيف حوؿ جودة الخدمات العامة باإلدارة المحميةما ىي توجيات وآ -
راء المػػػػواطنيف نحػػػػو الشػػػػراكة بػػػػيف اإلدارة المحميػػػػة ومختمػػػػؼ األطػػػػراؼ مػػػػا ىػػػػي توجيػػػػات وآ -

 ؟ الفاعمة في المجتمع
نحػو مفيػـو ( جمعيػات، قطػاع خػاص، بمػديات) ذات العالقػةراء األطراؼ ماىي توجيات وآ -

 ؟ الشراكة
 ؟ ما ىي أكثر أنماط الشراكة قبواًل لدى البمديات والمواطنيف واألطراؼ األخرى ذات العالقة -

 :  وبناء عمى أسئمة االشكالية جاءت الفرضيات كالتي
يحصػػػؿ المػػػواطف الجزائػػػري عمػػػى عديػػػد الخػػػدمات العامػػػة مػػػف : الرئيسػػػية األولػػػىالفرضػػػية  -

ونظػػػػػرًا ، المكتبػػػػػات تنظػػػػػيـ األسػػػػػواؽ، النفايػػػػػاتاإلدارة المحميػػػػػة مثػػػػػؿ خػػػػػدمات رفػػػػػع ومعالجػػػػػة 

                                                           

، رسػالة ماجسػتير فػي عمػـ االجتمػاع تخصػص تنظػيـ وعمػؿ، التنظػيـ فػي مؤسسػات اإلدارة المحميػة، عكوشي عبد القادر1 
 .2005 -2004، جامعة الجزائر، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، قسـ عمـ االجتماع
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تبحػػػث الفرضػػػية لمتوجيػػػات العالميػػػة فػػػي تحسػػػيف جػػػودة الخػػػدمات العامػػػة المقدمػػػة لممػػػواطنيف 
 :  راء المواطنيف الجزائرييف عف جودة الخدمات العامة والمرافؽ البمديةاألولى في توجيات وآ

 :  وتتمثؿ الفرضيات الفرعية فيما يمي
راء دمة مف طػرؼ البمديػة حسػب توجيػات وآجودة الخدمات العامة المقعاـ عف  يوجد رضا -

 .  المواطنيف
الفاعمػػػة فػػػي المجتمػػػع حسػػػب يوجػػػد قبػػػوؿ لمشػػػراكة بػػػيف اإلدارة المحميػػػة ومختمػػػؼ األطػػػراؼ  -

 .  راء المواطنيفتوجيات وآ
، قطػػاع خػػاص، بمػػديات) راء األطػػراؼ ذات العالقػػةيوجػػد قبػػوؿ لمشػػراكة حسػػب توجيػػات وآ -

 .(المجتمع المدنيمنضمات 
تفػػػػاؽ عػػػػاـ حػػػػوؿ أكثػػػػر أنمػػػػاط الشػػػػراكة قبػػػػواًل لػػػػدى المػػػػواطنيف ومسػػػػؤولي البمػػػػديات اىنػػػػاؾ  -

 . واألطراؼ األخرى ذات العالقة
فيمػػا يخػػص المػػنيج اسػػتخدمت الباحثػػة مػػنيج دراسػػة الحالػػة وذلػػؾ نظػػرًا لطبيعػػة الدراسػػة 

 .  بمديات والية بسكرةالتي تتطمب اعتماده وكانت العينة عبارة عمى مجموعة مف 
 :  وخمصت الدراسة لمجموعة مف النتائج أىميا

، لػػيس لممػػواطنيف رأي واضػػح حػػوؿ مػػدى قبػػوليـ لمشػػراكة بػػيف البمديػػة والقطاعػػات األخػػرى -1
 .  ر ـ عدـ رضاىـ عف الخدمات العمومية

يوجػػػد قبػػػوؿ لمشػػػراكة وفوائػػػدىا مػػػف وجيػػػة نظػػػر مسػػػؤولي البمديػػػة واألطػػػراؼ األخػػػرى ذات  -2
 . عالقةال
تعد نقؿ ومعالجة النفايات أكثػر أنمػاط الشػراكة مػع القطػاع الخػاص قبػواًل مػف وجيػة نظػر  -3

 .  مسؤولي البمديات والقطاع الخاص
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نجاز وصيانة الطرؽ البمدية أكثر أنماط الشراكة قبواًل مع القطاع الخاص مػف وجيػة إتعد  -4
 .1ر مسؤولي البمديات والقطاع الخاصنظ

 (2016-2015دراسة بوشارب أحمد ): ثالثةالدراسة ال
   في الجزائر مف خالؿ تطبيؽ الحكومة االلكترونية داريمدى نجاعة التسيير اإل: بعنواف
التعػػػػرؼ عمػػػػى مؤشػػػػرات التسػػػػيير الجيػػػػد لمشػػػػؤوف العموميػػػػة إلػػػػى  ىػػػػدفت ىػػػػذه الدراسػػػػة 

خاصػػة مػػدى مقػػدرة (، اإلدارة اإللكترونيػػة) عالـ اللػػي وشػػبكات اإلعػػالـ اللػػيباالسػػتعانة بػػاإل
 .  لكترونيةة عمى تطوير وتحسيف خدماتيا اإلإداريكؿ مؤسسة 

 :  ؿ رئيسي وعدة تساؤالت فرعية تتمثؿ في التيتساؤ وانطمقت ىذه الدراسة مف 
لكترونيػة فػي سػعييا إلى أي مدى تستطيع اإلدارة العمومية أف تستفيد مف نظاـ الحكومػة اإل -

 ؟ لمرفع مف مستوى نجاعتيا
 :  ولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ طرحت الباحثة عدة تساؤالت فرعية تتمثؿ فيما يمي

الحكػػػومي بصػػػفة عامػػػة وفػػػي  داريفيمػػػا تتمثػػػؿ مختمػػػؼ متطمبػػػات تحقيػػػؽ نجاعػػػة العمػػػؿ اإل -
 ؟ الجزائر بصفة خاصة

كيػػػػؼ يمكػػػػف لمجزائػػػػر اعتمػػػػاد نمػػػػوذج لمحكومػػػػة االلكترونيػػػػة وتجسػػػػيده واقعيػػػػًا بشػػػػكؿ يحقػػػػؽ  -
 ؟ ةداريوى مف تطور البحوث التقنية واإلاالستفادة القص

كيؼ يمكف لمجزائر االستفادة مف اإلحصائيات المتوفرة عمى المستوى الوطني والمحمي فػي  -
 ؟ نظاـ الحكومة االلكترونيةإلى  رسـ سياسات واضحة ومتكاممة لمتحوؿ الناجح

ث فرضػػػيات ولإلجابػػػة عمػػػى اإلشػػػكالية العامػػػة وتسػػػاؤالتيا الفرعيػػػة اقترحػػػت الباحثػػػة ثػػػال 
 :  رئيسية تمثمت فيما يمي

إعػػادة نظػػر اإلدارات ، ة الحكوميػػةداريػػيتطمػػب تحقيػػؽ نجاعػػة األعمػػاؿ اإل: الفرضػػية األولػػى -
 .  العمومية في شكميا التنظيمي وطريقة عمميا

                                                           

كميػػة العمػػـو االقتصػػادية ، قسػػـ عمػـو التسػػيير، اسػػتخداـ الشػػراكة لتحقيػػؽ خدمػػة متميػػزة فػػي اإلدارة المحميػػة، وىيبػة  ربػػي1 
 .2015-2014، جامعة محمد خيضر، بسكرة، والتجارية وعمـو التسيير
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خاصػػػة الخػػػدمات ذات البعػػػد ، الخػػػدمات اإللكترونيػػػةإلػػػى  خمػػػؽ الحاجػػػة: الفرضػػػية الثانيػػػة -
..سػوؼ يسػاىـ . ثؿ خػدمات التجػارة اإللكترونيػة واالقتصػاد الرقمػيالربحي بمفيومو التجاري م

ة داريػػػالخػػػدمات اإلإلػػػى  بشػػػكؿ مباشػػػر فػػػي زرع الثقػػػة فػػػي الفضػػػاء اإللكترونػػػي وخمػػػؽ الحاجػػػة
 .  وبصفة  ير مباشرة في الرفع مف نجاعة الحكومة اإللكترونية، اإللكترونية

تتمحػور الحمػوؿ المسػػتقبمية ، بنجاعػػة مػف أجػػؿ تفعيػؿ الحكومػة اإللكترونيػة: الفرضػية الثالثػة -
 .  أساسًا حوؿ طرؽ تطوير البنية التحتية باقتراح سيناريوىات مدروسة بدقة

ومف أجؿ بمورة جيود إصػالح وتطػوير اإلدارات العموميػة مػف خػالؿ االسػتخداـ األمثػؿ  
اسػػػػتخدمت ، تصػػػػاؿ فػػػػي تػػػػوفير خػػػػدماتيا العموميػػػػة كأسػػػػموب جديػػػػدلتكنولوجيػػػػات اإلعػػػػالـ واال

 .  لباحثة المنيج الوصفي التحميميا
 (2016-2015: دراسة عباف عبد القادر )رابعةالدراسة ال

 (دراسة ميدانية ببمدية الكاليتوس) تحديات اإلدارة االلكترونية في الجزائر: بعنواف
والوقػوؼ عمػى  التعرؼ عمى واقع اإلدارة االلكترونية فػي الجزائػرإلى  ىدفت ىذه الدراسة

صػػػالحيا وتطويرىػػػاالمعوقػػػات التػػػي  إلػػػى  وكػػػذلؾ تسػػػعى، تحػػػد مػػػف فعاليػػػة اإلدارة الجزائريػػػة وا 
وىػدفت ، معرفػة مػدى وعػي المػواطنيف عػف الخػدمات االلكترونيػة التػي تقػدميا اإلدارة الجزائريػة

لكترونيػة فػي تنميػة البمديػة الجزائريػة والقضػاء توضيح الدور الذي تقـو بػو اإلدارة اإلإلى  أيضاً 
 .  التقميدية الممارسة فيياعمى األساليب 

 :  وانطمقت ىذه الدراسة مف تساؤؿ رئيسي وتساؤالت فرعية تتمثؿ فيما يمي 
 ؟ ما ىي التحديات التي تواجييا اإلدارة اإللكترونية في الجزائر -
 ؟ ىؿ ىناؾ إمكانية لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في الجزائر -1
 ؟ عصرنة اإلدارة التقميدية في الجزائرما درجة مساىمة اإلدارة اإللكترونية في  -2
رتباطيػػػة بػػػيف درجػػػة تطبيػػػؽ اإلدارة اإللكترونيػػػة ودرجػػػة مسػػػاىمتيا فػػػي اىػػػؿ ىنػػػاؾ عالقػػػة  -3

 ؟ عصرنة اإلدارة التقميدية في الجزائر
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 :  وبناء عمى أسئمة الدراسة جاءت الفرضيات كالتي
اإلدارة اإللكترونيػػػة فػػػي ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػف التحػػػديات التػػػي تواجييػػػا : الفرضػػػية الرئيسػػػية

 .  الجزائر
فرضػػيات محوريػػة حتػػى يمكػػف إلػػى  ويمكػػف تحميػػؿ الفرضػػية الرئيسػػية إلشػػكالية الدراسػػة 

تحميميا كيفيًا واختبارىا كميًا بشكؿ يتماشى وأىداؼ الدراسة والنتائج المػراد التوصػؿ إلييػا وفػؽ 
 :  ما يمي

 . في الجزائرىناؾ إمكانية كبيرة لتطبيؽ اإلدارة اإللكترونية  -1
 . تساىـ اإلدارة اإللكترونية بدرجة كبيرة في عصرنة اإلدارة التقميدية في الجزائر -2
ىناؾ عالقة ارتباطية بيف درجة تطبيػؽ اإلدارة اإللكترونيػة ودرجػة مسػاىمتيا فػي عصػرنة  -3

 . اإلدارة التقميدية في الجزائر
ىػػذا عمػػى الباحػػث  اعتمػػدو ، فيالمػػنيج الوصػػأمػػا بالنسػػبة لممػػنيج فقػػد اسػػتخدـ الباحػػث  

أي التعػرؼ ، المنيج مف أجؿ رصد ومالحظة ظاىرة البمدية اإللكترونية في البمديات الجزائريػة
، أكثر عمػى واقػع اإلدارة اإللكترونيػة فػي الجزائػر ودورىػا فػي تطػوير وتحسػيف الخػدمات العامػة

بمديػة الكػاليتوس وىػي تابعػة  ولمقياـ بيذه الدراسة اختار الباحث بمدية مف بمديات الجزائر وىػي
، يف إحػػداىما لممػػوظفيف واألخػػرى لممػػواطنيفتػػثنالمجزائػػر العاصػػمة وطبػػؽ دراسػػتو عمػػى عينتػػيف 

 .  استمارة عمى المواطنيف 32استمارة عمى الموظفيف و 162وزع الباحث 
 :  وخمصت الدراسة بمجموعة مف النتائج أىميا

نقػػص إلػػى  اإللكترونيػػة فػػي الجزائػػر وىػػذا راجػػعمكانيػػة كبيػػرة لتطبيػػؽ اإلدارة إليسػػت ىنػػاؾ  -1
االمكانيات البشرية والمادية والمالية التي مف شأنيا أف تساىـ في تفعيؿ البنيػة التحتيػة لػإلدارة 

 .  اإللكترونية
إف دافعية العامميف في اإلدارات الجزائرية ليست منخفضة نحػو تطبيػؽ اإلدارة اإللكترونيػة  -2

 .  فييا وذلؾ مف أجؿ تحسيف أدائيـ وتطوير البمديات وخدماتيا في البمديات التي يعمموف
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ذلػػػؾ أف معظػػػـ  ،درجػػػة وعػػػي المػػػواطنيف منخفضػػػة حػػػوؿ اإلدارة اإللكترونيػػػة فػػػي الجزائػػػر -3
 .  المواطنيف الزالوا يعتمدوف عمى األساليب التقميدية في اقتناء حاجاتيـ الخدماتية مف البمدية

ومػػػف ، رجػػػة كبيػػػرة فػػػي عصػػػرنة اإلدارة التقميديػػػة فػػػي الجزائػػػراإلدارة اإللكترونيػػػة تسػػػاىـ بد -4
خػػالؿ تحسػػيف خػػدماتيا وترقيػػة أداء العػػامميف فييػػا وتسػػريع وتيػػرة العمػػؿ فييػػا والدقػػة فػػي إنجػػاز 

 . ةداريالوظائؼ اإل
ومنيػػا التحػػديات ، ىنػػاؾ العديػػد مػػف التحػػديات التػػي تواجػػو اإلدارة اإللكترونيػػة فػػي الجزائػػر -5

والتحػػديات التنظيميػػة والتػػي ، تخػػص عػػدـ تػػوفر اليػػد العاممػػة المؤىمػػة إلكترونيػػاً البشػػرية والتػػي 
والتحػػػػػديات االجتماعيػػػػػة والتػػػػػي تخػػػػػص ، ةداريػػػػػتخػػػػػص نقػػػػػص اإلجػػػػػراءات واالسػػػػػتراتيجيات اإل
والتحػػػديات التقنيػػػة والتػػػي تخػػػص عػػػدـ تػػػوفر ، انخفػػػاض وعػػػي المػػػواطنيف بالتكنولوجيػػػا الحديثػػػة

اليسير الذي مف شػأنو أف يسػاىـ فػي تػوفير جػو وبنػاء بنيػة تحتيػة األجيزة التكنولوجية بالشكؿ 
وال ، ما جعؿ اإلدارة الجزائرية ال زالػت تعػاني مػف مخمفػات العمػؿ التقميػدي، ة اإللكترونيةار لإلد

زالػػػػت رىينػػػػة اإلجػػػػراءات التقميديػػػػة التػػػػي بػػػػدورىا لػػػػـ يجعميػػػػا تسػػػػير وفػػػػؽ متطمبػػػػات الحكومػػػػة 
   .1في الدوؿ المتقدمة والعربيةاإللكترونية مثمما ىو معموؿ بو 

 :  الدراسات السابقةمناقشة وتقييـ 
 :  االستفادة مف الدراسات السابقة وموقع دراستي منياأوجو  -1

أقػـو ، بعد عرض الدراسات السػابقة التػي تػـ اختيارىػا واالعتمػاد عمييػا فػي ىػذه الدراسػة 
وفػػػػي نفػػػػس الوقػػػػت ، بحثيػػػػةالف بتوضػػػػيح النقػػػػاط األساسػػػػية التػػػػي شػػػػكمت لدراسػػػػتي منطمقػػػػات 

وأبػػيف ذلػػؾ مػػف ، توضػػيح أىميػػة اعتمادىػػا كػػدليؿ عممػػي أثنػػاء عمميػػة التحميػػؿ والتفسػػير العممػػي
االقتراحػات والتوصػيات التػي إلى  وكذا اإلشارة، خالؿ توضيح النتائج التي تيـ موضوع بحثي

 . تـ الخروج بيا مف كؿ دراسة وذات العالقة بموضوع دراستي

                                                           
كميػة العمػػـو ، أطروحػة دكتػوراه فػي عمػـ االجتمػاع إدارة وعمػؿ، ت اإلدارة اإللكترونيػة فػي الجزائػػرتحػديا، عبػاف عبػد القػادر 1

  .2016-2015، بسكرة، جامعة محمد خيضر، اإلنسانية واالجتماعية
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مناىؿ أحمػد "النتائج الجزئية التي تـ الخروج بيا مف دراسة الباحث لى إ بداية سأتطرؽ 
أثػػػر التغييػػػر التنظيمػػػي فػػػي عػػػرض ممخصػػػيا والتػػػي جػػػاءت بعنػػػواف   والتػػػي تػػػـ "يوسػػػؼ أحمػػػد

مجموعػة مػػف إلػى  ىػذه الدراسػػةفبعػػد أف توصػمت   بالمؤسسػات الخدميػة داريتحسػيف األداء اإل
يتقاطع مػع دراسػتنا ويخػدـ أىػدافنا وفيمػا يمػي سػنعرض أىػـ اخترنا مف بيف نتائجيا ما ، النتائج
 :  النتائج

نجاحػػػو ويقمػػػؿ مػػػف مقاومػػػة إلػػػى  مشػػػاركة العػػػامميف فػػػي التخطػػػيط لمتغييػػػر التنظيمػػػي يػػػؤدي -
 العامميف لو 

دخالػو عمػى مراحػؿ تػؤثر عمػى أداء العػامميف  - التػزاـ القيػادة العميػا بعمميػة التغييػر التنظيمػي وا 
 . نحو األفضؿ بالشركة

 داري. طة إيجابية لتحسيف األداء اإلأف التغيير التنظيمي يمثؿ خ -
أف ىنػاؾ آليػة تنظيميػة ميمػة تعتمػد عمييػا الشػركات والمؤسسػات إلى  تشير ىذه النتائج 

ويوضػػح الباحػػث ، وتتمثػػؿ ىاتػػو الليػػة فػػي عمميػػة التغييػػر التنظيمػػي داريفػي تحسػػيف األداء اإل
أف التغييػػر التنظيمػػي يعتبػػر مػػف أفضػػؿ الخطػػط التػػي مػػف خػػالؿ مػػا توصػػؿ إليػػو مػػف نتػػائج بػػ

عمػػػػى القيػػػػادة العميػػػػا ألي مؤسسػػػػة أف تواكػػػػب التطػػػػورات داري، تحسػػػػيف األداء اإلإلػػػػى  تػػػػؤدي
وأف تعتمد عمى عممية التغيير أثناء مواكبتيا لكؿ ما ىو جديػد، وتعتبػر ىػذه النتػائج ، الحاصمة

اعتمػػػدنا عمييػػػا فػػػي التصػػػور الشػػػامؿ  عبػػػارة عػػػف منطمقػػػات أساسػػػية فػػػي دراسػػػتنا وأفكػػػار ىامػػػة
 .  ألنيا تركز عمى متغير ميـ في دراستنا وىو التغيير التنظيمي، صيا ة اإلشكاليةو  لمدراسة

والتػي جػاءت ،   والتػي تػـ عػرض ممخصػياعكوشي عبد القادروبالنسبة لدراسة الباحث  
الدراسػػة لجممػػة مػػف النتػػائج فبعػػد أف توصػمت ىػػذه ،  بعنػواف  التنظػػيـ بمؤسسػػات اإلدارة المحميػػة

نقػـو الف بعػرض بعػض النتػائج الجزئيػة التػي تػـ التوصػؿ إلييػا ، العامة والتي تـ عرضيا آنفاً 
 :  وذات الصمة بموضوع دراستي وأذكر فيما يمي
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ىنػاؾ فعػال مشػػكمة تكامػؿ تنظيمػي تػػرتبط بيػا العديػػد مػف العوامػؿ التنظيميػػة المتعمقػة بالبيئػػة  -
مثؿ  ياب التكامؿ االجتمػاعي بػيف االفػراد والجماعػات ، ية داخؿ المؤسسةالتنظيمية االجتماع

 .  في المؤسسة وعدـ انسجاميـ
 أف ىنػػاؾ فعػػال مشػػكمة فيمػػا يخػػص التكيػػؼ التنظيمػػيإلػػى  توصػػؿ مػػف خػػالؿ دراسػػتو ىػػذه - 

أسيمت في إضعاؼ الكفػاءة التنظيميػة لمؤسسػة االدارة المحميػة ويتمثػؿ ىػذا المشػكؿ فػي عػدـ 
 .  وسائؿ االدارة المحمية لطبيعة التحديات المستمرة في التغير والتطورمة مالئ
فعػػال مشػػكمة ضػػعؼ فعاليػػة عمػػى مسػػتوى إدارات  التأكػػد مػػف أف ىنػػاؾإلػػى  توصػػؿ الباحػػث -

عػػدـ قيػػاـ المسػػؤوليف بػػأدوارىـ عمػػى أكمػػؿ إلػػى  دارة المحميػػة وتعػػود حسػػب الباحػػثمؤسسػػة اال
 وجو.

ثيػة لموضػوع دراسػتي خاصػة وأف ىػذه األنمػاط المعتمػدة تعتبر ىذه النتائج منطمقػات بح 
بوظائفػو وىػو مػا اعتمػدناه كالتكامؿ والتكيػؼ وتحقيػؽ اليػدؼ ىػي مػف متطمبػات التنظػيـ لمقيػاـ 

وتػدؿ النتػائج التػي جػاءت فػي ىػذه الدراسػة عمػى أف عػدـ التكيػؼ مػع المحػيط ، نظريةكمقاربة 
وتتشػػػابو دراسػػػتي مػػػع دراسػػػة . اإلدارة المحميػػػةومتغيراتػػػو بمػػػا فيػػػو االجتماعيػػػة يضػػػعؼ فعاليػػػة 

 .  في دراسة نفس النسؽ التنظيمي متمثؿ في اإلدارة المحمية الجزائرية عكوشي عبد القادر" 
اسػػتخداـ الشػػراكة لتحقيػػؽ التػػي جػػاءت بعنػػواف  وىيبػػة غربػػيالباحثػػة وبالنسػػبة لدراسػػة 

فػػي االنطػػالؽ مػػف النتػػائج  فقػػد اسػػتفدت مػػف ىػػذه الدراسػػةخدمػػة متميػػزة فػػي اإلدارة المحميػػة 
المتوصػػػػؿ إلييػػػػا حػػػػوؿ قبػػػػوؿ مسػػػػؤولي البمديػػػػة لمشػػػػراكة مػػػػع األطػػػػراؼ األخػػػػرى سػػػػواء كانػػػػت 

عتمدنا عمى مؤسسات المجتمػع اوفي دراستنا ، مؤسسات المجتمع المدنيأو  مؤسسات خاصة
نتػائج وىنػاؾ ، والتي ليػا عالقػة بجػودة الخدمػة العموميػةالمدني كبعد مف التغيرات االجتماعية 

أف المػػػػواطنيف لػػػػيس لػػػػدييـ رأي واضػػػػح حػػػػوؿ قبػػػػوليـ لمشػػػػراكة مػػػػع البمديػػػػة إلػػػػى  أخػػػػرى تشػػػػير
وىػػذه النتػػائج كميػػا أكػػدت أىميػػة ، ر ػػـ رضػػاىـ عػػف الخػػدمات العموميػػة، والقطاعػػات األخػػرى

بػػػؿ ، موضػػػوعي فػػػي تقصػػػي وتشػػػخيص واقػػػع الخدمػػػة العموميػػػة فػػػي اإلدارة المحميػػػة الجزائريػػػة
.. إذف فيػػػذه النتػػػائج تعتبػػػر . ء المػػػواطنيف حػػػوؿ الخػػػدمات المقدمػػػة ليػػػـبينػػػت لػػػي نوعػػػًا مػػػا أرا
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كمػػػا سػػػتكوف دليػػػؿ عممػػػي أثنػػػاء عمميػػػة التحميػػػؿ والتفسػػػير أيػػػف سػػػيتـ ، كمنطمػػػؽ بحثػػػي لدراسػػػتي
 أسػػػئمةكمػػا اسػػتفدت مػػف ىػػذه الدراسػػة مػػف خػػالؿ االعتمػػاد عمييػػا فػػي تغطيػػة ، االسػػتدالؿ بيػػا

 .  وركزت عمييا دراسة وىيبة  ربيالدراسة ببعض المؤشرات التي تضمنتيا 
فػػي  داري" نجاعػػة التسػػيير اإل ػالمعنونػػة بػػ " بوشػػارب أحمػػد "كمػػا اسػػتفدت مػػف دراسػػة  

حيػث اسػتفدت مػف ىػذه الدراسػة بدرجػة كبيػرة الجزائر مف خالؿ تطبيؽ الحكومة االلكترونية " 
نظػػرة ، ميػػةوذلػػؾ مػػف خػػالؿ اعطائنػػا نظػػرة تصػػورية حػػوؿ آليػػات تحسػػيف خػػدمات اإلدارة المح

فمػػف ، مكنتنػػي مػػف معرفػػة المتغيػػرات التنظيميػػة التػػي ليػػا أثػػر كبيػػر فػػي نجاعػػة التسػػيير واإلدارة
خػػػالؿ ىػػػذه الدراسػػػة اتضػػػح لػػػي أف التغييػػػرات التنظيميػػػة التػػػي تحػػػدث فػػػي اإلدارة تػػػؤثر عمػػػى 

كمػػا أف عػػدـ ، نجاعػػة التسػػيير ومنػػو تػػنعكس عمػػى تحسػػيف الخػػدمات وتقػػديـ أفضػػميا لممػػواطف
االسػػػػتخداـ الجيػػػػد لموسػػػػائؿ التكنولوجيػػػػة وقمػػػػة خبػػػػرة وميػػػػارة المػػػػوظفيف تػػػػنعكس عمػػػػى سػػػػيرورة 

 . ة ومنو حدوث مشاكؿ عمى مستوى اإلدارةداريالعمميات اإل
تحػػديات اإلدارة االلكترونيػػة فػػي   حػػوؿ   عبػػاف عبػػد القػػادرأمػػا عػػف دراسػػة الباحػػث    
رىػا البحثيػة فػي االنطػالؽ مػف أف ىنػاؾ   فقػد اسػتفدت مػف ىػذه الدراسػة مػف خػالؿ أفكائرالجزا

إلػػػى  وتنقسػػػـ، تحػػػديات بالنسػػػبة لمتغييػػػر التنظيمػػػي فػػػي اإلدارة المحميػػػة وبػػػاألخص فػػػي البمديػػػة
والتحػدي المػؤثر فػييـ يتمثػؿ فػي درجػة ، تحديات بشرية وتحديات اجتماعيػة وتحػديات تنظيميػة

وينعكس ىذا األثػر عمػى أداء  وعي المواطنيف حوؿ التغيير وتبني اإلدارة االلكترونية منخفضة
مثػػؿ عػػدـ تػػوفر اليػػد ، وكػػذلؾ االسػػتفادة مػػف تشػػخيص الدراسػػة ليػػذه التحػػديات، اإلدارة المحميػػة

والتحديات التنظيمية والتي تخػص نقػص اإلجػراءات واالسػتراتيجيات ، العاممة المؤىمة إلكترونياً 
والتحػػديات التػػي ، لحديثػػةوالتحػػديات تخػػص انخفػػاض وعػػي المػػواطنيف بالتكنولوجيػػا ا، ةداريػػاإل

تخص عدـ توفر األجيزة التكنولوجية بالشكؿ اليسير الذي مف شػأنو أف يسػاىـ فػي تػوفير جػو 
وعميػػو فػػإف ىػػذه الدراسػػة وجيتنػػي فػػي صػػيا ة اإلشػػكالية ، وبنػػاء بنيػػة تحتيػػة لػػإلدارة اإللكترونيػػة

 .  االستمارةاالعتماد عمى بعض المؤشرات في وضع أسئمة إلى  والفرضيات أيضًا إضافة
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البيئػػػة المحيطػػػة إدارة التمػػػايز   ػالمعنونػػة بػػػ لػػػورنس ولػػػوكتشأمػػا فيمػػػا يخػػص دراسػػػة  
مػػػف خػػػالؿ النمػػػوذج الجديػػػد الػػػذي وضػػػعو الباحثػػػاف  ىػػػذه الدراسػػػة فقػػػد اسػػػتفدت مػػػف  والتكامػػػؿ

حيث اعتمد لورنس ولوكتش عمػى نمػوذج جديػد لمييكػؿ التنظيمػي ، والخاص بالييكؿ التنظيمي
مسػػتوى أو  قسػػـأو  وفػػي شػػكؿ ىيكػػؿ تنظيمػػي متغيػػر عمػػى مسػػتوى كػػؿ وحػػدة، فعاليػػةاألكثػػر 

بنػػػاء عمػػػى مػػػدى مقابمػػػة البيئػػػات الداخميػػػة لممنظمػػػات ببيئتيػػػا الخارجيػػػة باعتبػػػار أف ، بالمنظمػػػة
ويعتبػػػر ىػػػذا اإلصػػػالح عبػػػارة عػػػف تغييػػػر ، المنظمػػػات الناجحػػػة ىػػػي التػػػي تحقػػػؽ تقػػػاباًل أكثػػػر

، ة والػػذي بػػدوره سػػاىـ فػػي األداء ومػػنح المنظمػػة فعاليػػة أكبػػرتنظيمػػي جديػػد طػػرأ عمػػى المنظمػػ
بينػػت لػػي نوعػػا مػػا بعػػض التغييػػرات ، وكػػؿ ىػػذه النتػػائج والتغييػػرات التػػي توصػػؿ إلييػػا الباحثػػاف

ف حصػػػمت تعطػػػي نتػػػائج أحسػػػف إذف فالنتػػػائج التػػػي جػػػاءت بيػػػا ىػػػذه الدراسػػػة ، الميمػػػة التػػػي وا 
دليػؿ عممػي أثنػاء عمميػة التحميػؿ والتفسػير  كمػا سػتكوف، تعتبر منطمؽ بحثي لموضوع دراسػتي

 .  أيف سيتـ االستدالؿ بيا
ومػػػا جػػػاءت بػػػو الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي ، بنػػاء عمػػػى األىػػػداؼ المحػػػددة فػػػي دراسػػػتنا ىػػذه 

الموضوع نالحظ أف ىناؾ تشابو بيف دراستنا والدراسات السابقة وكاف ىذا التشػابو فػي جوانػب 
، اإلدارات العامػػػػة وعمػػػػى الخصػػػػوص اإلدارة المحميػػػػة معينػػػػة أىميػػػػا التركيػػػػز عمػػػػى األداء فػػػػي

ىػػذا ، وكػػذلؾ التركيػػز عمػػى التغييػػر التنظيمػػي كعامػػؿ أساسػػي فػػي تحسػػيف أداء اإلدارة المحميػػة
 . مف حيث الموضوع فإف التغيير التنظيمي شكؿ نقطة التقاء بيف أ مب الدراسات

 : أوجو االختالؼ -
فػػي كػػوف أف أ مػػب الدراسػػات اسػػة الحاليػػة بػػرز االخػػتالؼ بػػيف الدراسػػات السػػابقة والدر  

ونجاعػػػػة  داريومػػػف خػػػالؿ دراسػػػتيا لػػػألداء اإل، السػػػابقة ركػػػزت عمػػػى البيئػػػة الداخميػػػة لمتنظػػػيـ
إلػػى  ولػػـ تتطػػرؽ، ركػػزت عمػػى التغيػػرات التػػي تطػػرأ داخػػؿ اإلدارة داريالتسػػيير فػػي القطػػاع اإل

فػػػػػالتغيرات الداخميػػػػػة ، العوامػػػػػؿ الخارجيػػػػػة ومػػػػػا تحدثػػػػػو تمػػػػػؾ التغيػػػػػرات فػػػػػي تحسػػػػػيف الخػػػػػدمات
وأ مػػػب ، الخدمػػػة العامػػػةأو  والخارجيػػػة يشػػػكالف مػػػع بعضػػػيما عامػػػؿ ميػػػـ فػػػي تحسػػػيف األداء
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، الدراسػػػات أيضػػػا كانػػػت موجيػػػة لمعمػػػاؿ والمػػػوظفيف أمػػػا دراسػػػتنا ىػػػذه فيػػػي موجيػػػة لممػػػواطنيف
 إدارةأو  الموظؼ فػي أي تنظػيـأو  فالعامؿ، وتقيس مستوى الخدمات العامة مف وجية نظرىـ

وليػػذا ، تقػػدميا المؤسسػػة التػػي ينتمػػي إلييػػا جيػػدةأو  كانػػت يػػرى بػػأف الخػػدمات التػػي يقػػدميا ىػػو
 .  السبب كانت دراستنا موجية لممواطف أي لممستفيد مف الخدمة

 :  تحديد المفاىيـ -اً بعسا
يعػػػد تحديػػػد المفػػػاىيـ والمصػػػطمحات لمبحػػػوث العمميػػػة أمػػػرًا ضػػػروريًا لمػػػا لػػػو مػػػف أىميػػػة  

وي عػػد بمثابػػة األسػػاس الػػذي يسػػير وفقػػو البحػػث ، فػػي بنػػاء البحػػث وتحديػػده بدقػػةومكانػػة متميػػزة 
جػػراء بحثػػو عمػػى أسػػاس عممػػي سػػميـ ممػػا اتسػػـ ىػػذا التحديػػد بالدقػػة تمكػػف الباحػػث مػػف افكممػػا 
والمفيػػػـو ىػػػو تصػػػور ذىنػػػي عػػػاـ ، دراؾ المعػػػاني واألفكػػػار التػػػي يعبػػػر عنيػػػا الباحػػػثايسػػػيؿ 

فالمفػاىيـ عبػارة عػف تجريػدات ليػا وجودىػا ، الموجػودة بينيػاأكثر ولمعالقات أو  ومجرد لظاىرة
شػػياء محسوسػػة يمكػػف التعػػرؼ إلييػػا وقػػد اعتمػػدنا فػػي دراسػػتنا ىػػذه عمػػى أالػػواقعي وتعبػػر عػػف 

، التغيػػر التنظيمػػي، التغيػػر االجتمػػاعي: تحديػػد أىػػـ المفػػاىيـ الػػواردة فػػي البحػػث وىػػي كػػالتي
 .  العمومية الخدمات، المجتمع المحمي، اإلدارة المحمية

 :  التغير االجتماعي -1
يعد التغير االجتماعي كمفيـو متعارؼ عميو في عمـ االجتماع مػف السػمات التػي لزمػت 

حػػدى السػػنف إنسػػانية منػػذ فجػػر نشػػأتيا حتػػى عصػػرنا الحاضػػر لدرجػػة أصػػبح التغيػػر معيػػا اإل
المسػمـ بيػا بػؿ والالزمػة لبقػاء الجػنس البشػػري والدالػة عمػى تفاعػؿ أنمػاط الحيػاة عمػى اخػػتالؼ 

جتماعيػػة جديػػدة يشػػعر بيػػا األفػػراد أف حيػػاتيـ ا وقيمػػاً  نماطػػاً أأشػػكاليا لتحقيػػؽ لػػدينا باسػػتمرار 
 .  متجددة

أو  شػيء بشػيء أخػرالتغير فػي المغػة العربيػة مػف الفعػؿ  يػر أي اسػتبداؿ ال: التعريؼ المغوي
وىػػػػو يمثػػػػؿ ظػػػػاىرة عامػػػػة فػػػػي كػػػػؿ ، مكػػػػاف أخػػػػر والتغيػػػػر ضػػػػد الثبػػػػاتإلػػػػى  نقمػػػػو مػػػػف مكػػػػاف
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مػف وىو سنة مف سػنف الحيػاة ال يمكػف إخفائيػا ل، المجتمعات اإلنسانية وظاىرة حقيقية إنسانية
   .1يتصدى لفيـ الحياة االجتماعية

  تمػؾ التحػػوالت التػػي  االجتمػاعي ىػػووالتغيػػر ، عمػى معنػػى التحػوؿ والتبػػدؿ كػػذلؾوتػدؿ  
فيػػػػػو بمثابػػػػػة تبػػػػػديؿ لمبنػػػػػاءات ، ائؼ المجتمػػػػػعي بنػػػػػاء وظػػػػػفػػػػػي التنظػػػػػيـ االجتمػػػػػاعي أ تحػػػػػدث

االجتماعيػػة متضػػمنا النتػػائج التػػي تحػػدث فػػي ىػػذه البنػػاءات متمثمػػة فػػي قواعػػد السػػموؾ والقػػيـ 
 .2والنتاج الثقافي

ىػو ذلػؾ التحػوؿ الػذي يتمثػؿ فػي نػو   أفػي تعريفػو لمتغيػر االجتمػاعي ب سمسمرويػذىب  
   أحد األنماط التالية:

عمػار فػي شػعب حػدث فػي الوحػدات االجتماعيػة )األشػخاص( فػي مختمػؼ األيالتغير الذي  -
 .  ما
، االنتحػػػػػار، المواظبػػػػػة الدينيػػػػػة، مثػػػػػؿ معػػػػػدالت التصػػػػػويت، التغيػػػػػر فػػػػػي معػػػػػدالت السػػػػػموؾ -
 حتجاج الجماعي اال
 .  والرموز التعبيرية، والمعرفة، ـ الخاصةالتغير في النماذج الثقافية وتشمؿ القي -

عمػػػى البنػػػاء االجتمػػػاعي فػػػي الوظػػػائؼ والقػػػيـ  أكمػػػا أنػػػو يعنػػػي أيضػػػا كػػػؿ تغيػػػر سػػػيطر  
بمعنػػى تقػػدما وقػػد  دوار االجتماعيػػة خػػالؿ فتػػرة زمنيػػة محػػددة وقػػد يكػػوف ىػػذا التغيػػر ايجابيػػاً األو 

 3ًا.أي تخمف يكوف سمبياً 
مجمػوع التبػدالت والتحػوالت إلى  المنطمقات السابقة يشيروالتغير االجتماعي مف خالؿ  

التي تطرأ عمى التنظيـ االجتماعي جزئيػة فػي عمميػة أوسػع ىػي التغيػر الثقػافي بمػا يشػمؿ مػف 

                                                           
 ،2008، مصػر، اإلسػكندرية، المكتػب الجػامعي الحػديث، التغيػر االجتمػاعي والمجتمػع، حسيف عبػد الحميػد أحمػد رشػواف 1

  .4ص
جامعػة محمػد ، داب والعمػـو االنسػانية واالجتماعيػةمجمة كميػة ال، التغير االجتماعي في المجتمع الجزائري، رحالي حجيمة 2

 .2010جواف ، بسكرة، خيضر
 .15ص، 2008، ، دار البصائر2ط، االتجاىات االدارية في عمـ االدارة، عمار بوحوش 3
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ذلػؾ التغيػرات الطارئػة عمػى قواعػد التنظػيـ االجتمػاعي بمػا إلػى  تكنولوجيا يضػاؼ، فنوف عمـو
 .1لمعاييرفيو القيـ وا

و التغيػػػر فػػػي المجتمػػػع وتركيبػػػو ونمػػػط التػػػوازف بػػػيف أجزائػػػو وأنمػػػاط بأنػػػجنػػػدبرج ويعرفػػػو 
المػدف والتحػوؿ مػف  تنظيماتو كتطاوؿ حجـ األسرة وتحمؿ االقتصاد المعيشػي عمػى أثػر ظيػور

 .  2الطبقاتإلى  الطوائؼ المينية
يعتبػػػر التغيػػػر االجتمػػػاعي ىػػػو كػػػؿ تحػػػوؿ يصػػػيب المجتمػػػع  جنػػػدبرجوبالنسػػػبة لتعريػػػؼ  

أيضا ذلػؾ التغيػر فػي األشػياء التػي تعطػي المجتمػع توازنػو كاألسػرة واالقتصػاد وىو ، ومكوناتو
 .  ينة متطورةمإلى  وظيور مدف جديدة وكبر حجـ التنظيمات وتغير نمط المينة مف تقميدية

فػػي أو  سػػواء فػػي بنائػػو، رؼ أيضػػًا بأنػػو كػػؿ تحػػوؿ يقػػع فػػي التنظػػيـ االجتمػػاعيكمػػا ع ػػ 
والتغيػر االجتمػاعي عمػى ىػذا النحػو ينصػب عمػى كػؿ تغييػر ، وظائفو خػالؿ فتػرة زمنيػة معينػة

فػي أنمػاط ، أو نظمػو االجتماعيػة، أو فػي بنائػو الطبقػي، أو يقع في التركيب السكاني لممجتمع
في القيـ والمعايير التي تؤثر فػي سػموؾ األفػراد والتػي تحػدد مكػانتيـ ، أو العالقات االجتماعية

 .3اعية التي ينتموف إليياات االجتموأدوارىـ في مختمؼ التنظيم
التغييػر فػي شػكؿ وصػورة التنظػيـ واألدوار إلػى  كمػا يشػير التغيػر فػي النظػاـ االجتمػاعي

بمػػا فػػػي ذلػػػؾ مراكػػز ومكانػػػات األفػػراد الشػػػيء الػػػذي يجعػػؿ مػػػف التغييػػػر ، مضػػمونيا ومحتواىػػػا
يػػػؤدوف أدوارًا فػػػي النسػػػؽ االجتمػػػاعي ومػػػع ذلػػػؾ مػػػف األىميػػػة إدراؾ القيميػػػة التػػػي  يمػػػس أفػػػراداً 

يمتمكيا األشخاص الشا ميف لمراكػز اجتماعيػة معينػة ومػا ليػذه المراكػز مػف قػدرة تأثيريػة عمػى 
 4سير األحداث والوقائع في المجتمع.

                                                           
  .73، ص2008، األردف، عماف، ، دار الفكر1ط، العربي مدخؿ إلى دراسة المجتمع، عصاـ توفيؽ وآخروف 1
 . 19، ص2006، مصر، مكتبة األنجمو المصرية، التغير االجتماعي، اعتماد عالـ، أحمد زيداف 2
  .382، ص1986، لبناف، بيروت، ، مكتبة لبناف2ط، معجـ مصطمحات العموـ االجتماعية، أحمد زكي بدوي 3
 . 109، ص1984، مصر، القاىرة، ، مكتبة نيضة الشرؽ1ط، لدراسة المجتمعمدخؿ ، عبد اليادي الجوىري 4
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فػػػػي  أمجمػػػػوع التبػػػػدالت والتحػػػػوالت التػػػػي تطػػػػر إلػػػػى  والتغيػػػػر االجتمػػػػاعي أيضػػػػا يشػػػػير 
اء كاف ذلؾ في البنػاء ىو كؿ تحّوؿ في الّنظـ واألنساؽ واألجيزة االجتماعية سو و  ،المجتمػع

، فػنف أي تغيػر تكاممػة بنائيػًا ومتسػاندة وظيفيػاً ، وّلما كانت الّنظـ في المجتمع مأو الوظيفة
يحدث في ظاىرة البد وأف يؤدي إلى سمسمة مف التغيرات الفرعية التي تصيب معظـ جوانػب 

 الحياة بدرجات متفاوتة.
 :  تعريؼ التغيير التنظيمي -2

ي ػر    ع م ػو     ّول و  وب ّدل و ، ك أ ن ػو  ج  ، و  ّير ه : ح  مف الناحية المغوية التغيير مشتؽ مف الفعؿ   ّير 
. وفي التنزيؿ العزيز: م ى ﴿ما ك اف  ًة أ ْنع م ي ا ع  ـْ ي ؾ  م غ ِيًرا ِنْعم  ػا ذ ِلؾ  ِبأ ف  ا ل  وا م  ت ػى ي غ يِػر  ق ْوـٍ ح 

، ومعنػػى يغيػػروا مػػا بأنفسػػيـ ىػػو حتػػى ي ب ػػِدل وا مػػا أمػػرىـ ا. ويقػػاؿ )األنفػػاؿ، اليػػة (﴾ِبأ ْنف ِسػػِيـْ 
ػػ ل ػػػو  تغػػايرت األشػػياء يعنػػػي: اختمفػػت، و   و  ػ ي ر عميػػػو األمػػر: ح 

أمػػا التنظػػيـ فيػػػو مصػػدر فعػػػؿ . 1
، والػػػنظـ التػػػأليؼ، وضػػػـ شػػػيء ـ  المؤلػػػؤ ينظمػػػو نظمػػػًا ونظامػػػًا أي جمعػػػو  آخػػػر، ونظػػػـإلػػػى  ن ظ ػػػ

والتغييػػػر التنظيمػػػي مػػػف ىػػػذا المنطمػػػؽ يعنػػػي إعػػػادة تنظػػػيـ مكونػػػات الشػػػيء لتحسػػػيف  .2فػػػانتظـ
   أدائو.
، ةداريػػالتغييػػر التنظيمػػي كمفيػػـو متعػػارؼ عميػػو فػػي مجػػاؿ المؤسسػػات والتنظيمػػات اإلو  

لدرجػػة أصػػبح ، يومنػػا ىػػذا يعػػد مػػف السػػمات األساسػػية التػػي لزمػػت المنظمػػات منػػذ نشػػأتيا والػػى
والدالػػة عمػػى ، بػػؿ والالزمػػة لتحقيػػؽ التوافػػؽ المػػأموؿ، التغييػػر معيػػا إحػػدى السػػنف المسػػمـ بيػػا

تفاعػػؿ المسػػتويات التنظيميػػة عمػػى اخػػتالؼ أشػػكاليا لتحقيػػؽ أحسػػف خػػدمات يشػػعر فػػي ظميػػا 
 .  المواطف أف حياتو متجددة

مػػػف وجيػػػة نظػػػر عممػػػاء  organisationnel changeويقصػػػد بػػػالتغير التنظيمػػػي 
فػي أي عنصػر مػػف عناصػر العمػػؿ أو  التنظػيـ احػداث تعػػديالت فػي أىػداؼ وسياسػػات اإلدارة

 :  التنظيمي استيدافا ألحد األمريف األساسييف

                                                           
 . 3325ص ،1992، لبناف، بيروت، دار صادر، لساف العرب، أبو الفضؿ جماؿ بف منظور 1
 . 346، ص1987، لبناف، بيروت، ، مؤسسة الرسالة2ط، القاموس المحيط، الفيروز آبادي ومجد الديف محمد يعقوب 2
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إحػػػداث نوعػػػا مػػػف االنسػػػجاـ بػػػيف التنظػػػيـ والمحػػػيط يفػػػرض مالئمػػػة التنظػػػيـ وأسػػػاليب عمػػػؿ  -
ؼ المنػػاخ المحػػيط بػػالتنظيـ أي خمػػؽ ظػػرو االدارة ونشػػاطاتيا مػػع تغيػػرات وأوضػػاع جديػػدة فػػي 

 .مناسبة لمتكامؿ والتناسؽ بينيا
ة ونشػػاطات جديػػدة تسػػاعد التنظػػيـ إداريػػي اسػػتحداث ظػػروؼ تنظيميػػة وأسػػاليب المسػػاىمة فػػ -

مكنػػػػػػو مػػػػػػف انجػػػػػػاز أىدافػػػػػػو وبالتػػػػػػالي ت، عمػػػػػػى تحقيػػػػػػؽ التطػػػػػػور عمػػػػػػى  يػػػػػػره مػػػػػػف التنظيمػػػػػػات
 .1االقتصادية

ات والخطػػػوات التػػػي تقػػػـو بيػػػا المنظمػػػة إلحػػػداث ويعػػػرؼ أيضػػػا بأنػػػو مجموعػػػة االجػػػراء
فػػػي أي أو  اسػػػتراتيجياتياأو  سياسػػػتياأو  رسػػػالتياأو  تحويػػػؿ فػػػي أىػػػداؼ المنظمػػػةأو  تطػػػوير

 .  عنصر أخر مف عناصر التنظيـ
خػػر تغيػػر أوضػػاع التنظػػيـ ليتوافػػؽ مػػع متطمبػػات وظػػروؼ المجتمػػع والبيئػػة وىػػو بمعنػػى آ

اسػػتثارة التغييػػر فػػي المجتمػػع ذاتػػو ليتوافػػؽ مػػع مػػا تقػػـو بػػو محاولػػة ، أو المحيطػػة بكػػؿ جوانبيػػا
 . 2رسالتياأو  تحويؿ تنظيمي في اىدافياأو  المنظمة مف تطوير

اخػتالؼ حجػـ التنظػيـ مػف وقػت ألخػر وتبيػاف إلى  ير مفيـو التغيير التنظيمي أيضاويش
التنظػيـ وتبيػاف  فقػد يتغيػر حجػـ المشػاركيف فػي، بناؤه عبػر الػزمف واسػتبداؿ وظائفػو مػع الوقػت

سػػاليب االتصػػاؿ وتتنػػوع نيػػة وتتحسػػف التكنولوجيػػا وتتبػػايف أخصائصػػيـ المينيػػة والقواعػػد القانو 
وقد يستبدؿ التنظيـ أىدافػو بػأخرى جديػدة ويمتػـز بمسػتويات ، التخصصات ويتعقد تقسيـ العمؿ

 .  3مغايرة تجاه بيئتو
حالػة بنػاء إلى  لتحويؿ المنظمة دارياإل عمى أنو األسموب skibbins وعرفو سكيبينز 

اعتبار التغييػر التنظيمػي إلى  ىذا التعريؼ يدعونا. أفضؿ في مجاؿ تطويرىا المتوقع مستقبال
رة فضػػػػػؿ األحػػػػػواؿ ويركػػػػػز أيضػػػػػًا عمػػػػػى النظػػػػػبمثابػػػػػة الوسػػػػػيمة التػػػػػي تحػػػػػّوؿ بنػػػػػاء المنظمػػػػػة أل

 .  االستراتيجية الخاص بتطوير المنظمة

                                                           
مخبػر التنميػة والتحػوالت الكبػرى فػي ، عمـ االجتماع ودراسة التغير التنظيمي داخػؿ المؤسسػة الصػناعية، يوسؼ سعدوف 1

  .5ص، عنابة، جامعة باجي مختار، المجتمع الجزائري
 . 23، ص2013، مصر، مكتبة األنجمو المصرية، الجزء األوؿ، إدارة التغيير التنظيمي، معتز سيد عبد ا 2
 . 14ص ،1990مصر، ، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ـعمـ اجتماع التنظي، يعبد الرزاؽ جمب 3
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مدروسػػة ومخططػػة لفتػػرة زمنيػة طويمػػة عػػادة وينصػػب  بأنػػو عمميػة d.holteكمػا يعرفػػو  
الثقافػػػػة التنظيميػػػػة ، أو السػػػػموؾ التنظيمػػػػيأو  الييكػػػػؿ التنظيمػػػػيأو  عمػػػػى الخطػػػػط والسياسػػػػات

و يرىػػػػػا لغػػػػػرض تحقيػػػػػؽ الموائمػػػػػة ، اجػػػػػراءات وطػػػػػرؽ وظػػػػػروؼ العمػػػػػؿأو  وتكنولوجيػػػػػا األداء
سػػػتمرار والتميػػػز لػػػذلؾ فػػػالتغيير والتكيػػػؼ مػػػع التغيػػػرات البيئيػػػة الداخميػػػة والخارجيػػػة لمبقػػػاء واال

حيػػػػث تعتبػػػػر محػػػػاوالت ، التنظيمػػػػي ىػػػػو حالػػػػة طبيعيػػػػة فػػػػي حيػػػػاة األفػػػػراد وكػػػػذلؾ المنظمػػػػات
 . 1المنظمات إلحداث التغيير محاولة إليجاد التوازف

 يعتبػػر ىػػذا التعريػػؼ فػػي صػػيا تو لمفيػػـو التغييػػر التنظيمػػي وخالفػػًا لمتعريفػػات السػػابقة 
لمخصػػػػائص العامػػػػة ليػػػػذا المفيػػػػـو ويوضػػػػح بشػػػػكؿ دقيػػػػؽ المالمػػػػح فيػػػػو يقػػػػدـ صػػػػورة شػػػػاممة 

 . أخر أفضؿإلى  والمؤشرات التي تغير المنظمة وتطورىا مف حاؿ
عمػػى أنػػو  اسػػتراتيجية تتبعيػػا المنظمػػات مػػف أجػػؿ التحسػػيف فػػي  ناصػػر قاسػػيميويعرفػػو  

يجػػاد مكػػاف اأو  بحيػػث تػػتمكف مػػف التغمػػب عمػػى المنافسػػيف، الكفػػاءات ونوعيػػة المنتػػوج والخدمػػة
 . 2بيف المنافسيف

لمتغيػػػر  فػػػي ىػػػذا التعريػػػؼ يحػػػاوؿ ناصػػػر قاسػػػيمي أف يسػػػمط الضػػػوء عمػػػى أىػػػـ خاصػػػية 
الخطػػة المسػتقبمية التػػي تتطػور المنظمػػات مػف خالليػػا أو  التنظيمػي والمتمثمػة فػػي االسػتراتيجية

الػذي  طبيعة النشػاطإلى  لممستيمؾ وذلؾ يرجعأو  وتستطيع أف تقدـ أفضؿ الخدمات لممواطف
 .  تقـو بو المنظمة

عمميػػة : ومػػف خػػالؿ مػػا جػػاء فػػي التعريفػػات أعػػاله يمكػػف تعريػػؼ التغييػػر التنظيمػػي أنػػو
كػؿ المسػتويات التنظيميػة أو  استراتيجية مدروسة وفؽ مدة زمنية معينة تكػوف عمػى بعػض

 .في المؤسسة وتراعي بذلؾ البيئة الداخمية والخارجية
 :  االدارة المحمية -3

 .  مصطمح االدارة المحمية مركب مف كممتيف ىما االدارة والمحمية 

                                                           
 . 103ص ،2005، األردف، عماف، دار المسيرة، 2ط، نظرية المنظمة، خيضر كاظـ حمود، خميؿ محمد حسف الشماع 1
، الجزائػػػر، عكنػػوف بػػف، ديػػواف المطبوعػػات الجامعيػػػة، دليػػػؿ مصػػطمحات عمػػـ االجتمػػػاع التنظػػيـ وعمػػػؿ، ناصػػر قاسػػيمي 2

  .41، ص2011
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معناه المغوي فاإلدارة مصػدر لمفعػؿ إلى  administration بداية يستند مفيـو االدارة 
 -ad وىػػػػذا التعبيػػػػر مشػػػػتؽ مػػػػف الكممػػػػة الالتينيػػػػة ذات المقطعػػػػيف ىمػػػػا administrerأدار 

ministrer العوف لألخريفتقديـ أو  ويعني خدمة الغير  . 
لمدولػػة  دارينػػو  أسػػموب مػػف أسػػاليب التنظػػيـ اإلأعمػػى  دارة المحميػػةيشػػير اصػػطالح اإلو 

ف أوذلػػؾ بغػػرض ، يقػػـو عمػػى فكػػرة توزيػػع السػػمطات والواجبػػات بػػيف األجيػػزة المركزيػػة والمحميػػة
 .1ولى لرسـ السياسة العامة لمدولةتتفرغ األ
أنيا  نظػاـ قػانوني يسػمح بمػنح الشخصػية المعنويػة دارة المحمية عمى رفت اإلوقانونيا ع   

وتنظػػيـ المجػػالس التػػي تمثػػؿ ىػػذه الوحػػدات وتعبػػر ، ة إلدارة بعػػض المصػػالحداريػػلموحػػدات اإل
عف إرادتيا وترتبط ىذه الوحػدات المحميػة بػاإلدارة المركزيػة لمدولػة وتتعػاوف معيػا وتعتمػد عمػى 

 . أجيزتيا المختمفة
فقػػػد عرفػػػت فػػػي بريطانيػػػا ، الفػػػروع الرئيسػػػية لػػػإلدارة العامػػػة اإلدارة المحميػػػة مػػػف تعتبػػػر 

مػع أف بػذورىا األولػى ، الالمركزي أوائؿ القرف التاسع عشر داريكصورة مف صور التنظيـ اإل
دركػػػػت حاجتيػػػػا لمتضػػػػامف وتظػػػػافر الجيػػػػود أقػػػػد تطػػػػورت بتطػػػػور المجتمعػػػػات اإلنسػػػػانية التػػػػي 
فػػي وجودىػػا ولقػػد تعػػددت التعريفػػات التػػي  إلشػػباع احتياجاتيػػا، وبػػذلؾ تكػػوف قػػد سػػبقت الدولػػة

ينظػروف منيػا، فقػد عرفيػا الفقيػو  التػيلتعدد الباحثيف والزوايػا  دارة المحمية تبعاً تشرح مفيـو اإل
مجػػالس منتخبػػة بحريػػة مػػف إلػػى  ةإداريػػبأنيػػا نقػػؿ السػػمطة اصػػدار قػػرارات  walineالفرنسػػي 
 .  2المعنييف
ف زاويػػة أنيػػا مجمػػس منتخػػب تفػػوض لػػو السػػمطة يتنػػاوؿ ىػػذا التعريػػؼ اإلدارة المحميػػة مػػ 

 .  المركزية مجموعة مف الوظائؼ والواجبات الخاصة باإلقميـ المتواجدة فيو
إلػػػى  يػػػتـ بمقتضػػػاه تقسػػػيـ إقمػػػيـ الدولػػػة إداريأسػػػموب : نيػػػاأدارة بكمػػػا عرفيػػػا عممػػػاء اإل 

لعامػػة عمػػى دارة اوحػػدات ذات مفيػػـو محمػػي يشػػرؼ عمػػى إدارة كػػؿ وحػػدة ىيئػػة محميػػة تمثػػؿ اإل
أف تسػػػػتقؿ ىػػػػذه الييئػػػػات بمػػػػوارد ماليػػػػة ذاتيػػػػة وتػػػػرتبط بالحكومػػػػة المركزيػػػػة بعالقػػػػات يحػػػػددىا 

                                                           
 .33، صجامعة بنيا، كمية الداب، ب ط، التنمية االجتماعية، ثروت محمد شمبي 1
  .273، ص2009، 13العدد ، مجمة اإلحياء، )تنظيـ اإلدارة المحمية في الجزائر(، الصالح ساكري، مصطفي عوفي 2
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ة بػيف أجيػزة المركزيػة والمحميػة بمػا يمكػف األجيػزة داريػالوظيفة اإل: كذلؾ عرفت بأنيا، القانوف
 .1طار تنظيـ قانونيإالمحمية إدارة مرافقيا بصورة مستقمة في 

التعريفػػاف تسػػميط الضػػوء عمػػى جيػػاز اإلدارة المحميػػة، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ يحػػاوؿ ىػػاذاف  
أف ىنػػاؾ عالقػػات قانونيػػة تحكػػـ إلػػى  العالقػػات التػػي تربطػػو مػػع السػػمطة المركزيػػة إذ يشػػيراف

أف اإلدارة المحمية تتمتع باالسػتقاللية خاصػة فػي إلى  بينيـ وتنظـ نشاطاتيـ مع االشارة أيضا
 .  اؾ رقابة وتوجيو مقنف تعمؿ وفقوالجانب المالي بينما تبقى ىن

 فكػرة عمػى تقػـو لمدولػة، دارياإل التنظػيـ أسػاليب مػف أسػموب" بأنيػا الشػيخمي وعرفيػا
 األولػى تتفػرغ أف لغػرض وذلػؾ والمحميػة، المركزيػة األجيػزة بػيف النشػاطات والواجبػات توزيػع
 األجيػزة تػتمكف وأف الػبالد، القومية في المرافؽ إدارةإلى  إضافة لمدولة، العامة السياسة لرسـ

 .2المشروعة أ راضيا وتحقيؽ بكفاءة، مرافقيا تسيير مف المحمية
ة المعتمػػدة داريػػأف اإلدارة المحميػػة تعتبػػر مػػف بػػيف األسػػاليب اإلإلػػى  يشػػير ىػػذا التعريػػؼ 

مػػف طػػرؼ الدولػػة وبحكػػـ أف ىػػذه األخيػػرة ىػػي مػػف يحػػؽ ليػػا توزيػػع النشػػاطات والواجبػػات بػػيف 
 .  مف تفوض ىاتو النشاطات لإلدارة المحمية وذلؾ مف أجؿ تسييرىا بكفاءة عاليةاألجيزة فيي 
إلػى  الدولة إقميـ يقسـ بمقتضاىا اإلدارة أسموب" أنيا عمى المحمية لإلدارة الزعبي وينظر

 إلدارة أبنائيا مف منتخبة مجالس ويمثميا اعتبارية بشخصية تتمتع محمي، مفيـو ذات وحدات
 .  3المركزية الحكومة ورقابة إشراؼتحت  مصالحيا
يتميػػػػػز  إداريفػػػػي ضػػػػوء ىػػػػذا التعريػػػػؼ يمكػػػػػف االعتبػػػػار بػػػػأف اإلدارة المحميػػػػة أسػػػػموب  

ويمثػؿ ىػذا االسػموب مجػالس منتخبػة متكونػة مػف أبنػاء المجتمػع المحمػي ، بالشخصية المعنوية
 .  وذلؾ مف أجؿ ضماف خدمات ذات كفاءة عالية تقدـ لممواطف، فيو ةالمتواجد
بأنيػػػا   ىيئػػػة محميػػػة تتمتػػػع بالشخصػػػية القانونيػػػة  "أنػػػس قاسػػػـ جعفػػػر محمػػػد   يعرفيػػػاو 
كمػػػػا يعنػػػػي وجػػػػود ممثػػػػؿ ليػػػػذه الييئػػػػة يعبػػػػر عػػػػف إرادتيػػػػا ويمػػػػارس االختصاصػػػػات ، المتميػػػػزة

                                                           
 . 19، ص2001، األردف، عماف، لمنشردار وائؿ ، 2ط، اإلدارة المحمية، أيمف عودة المعاني 1
 .19، ص2001جامعة مؤتة، األردف، اإلدارة المحمية، دراسة مقارنة، عبد الرزاؽ الشيخمي،  2
، مصػر، االسػكندرية، ، منشػأة المعػارؼ()دراسة مقارنة، تشكيؿ المجالس المحمية وأثره عمى كفايتيا، خالد سمارة الزعبػي 3

  20.ص ،1984
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إلػى  ويشػير ىػذا التعريػؼ، 1تمؾ االختصاصات التػي تتعمػؽ بسػكاف الوحػدة المحميػة ، المختمفة
وتسػػػير مػػػػف قبػػػؿ رئػػػػيس يسػػػير فييػػػػا ، تتميػػػػز بالشخصػػػية القانونيػػػػةكػػػوف اإلدارة المحميػػػػة ىيئػػػة 

وأشػار محمػد أنػس قاسػـ جعفػر فػي ، األنشطة الخاصة بسػكاف المجتمػع المحمػي المتواجػدة فيػو
فيػػو يعبػػر بػػذلؾ عػػف األنشػػطة التػػي قػػد تكػػوف فػػي مجتمػػع ، االختصاصػػاتإلػػى  ىػػذا التعريػػؼ

ؾ قػػد تكػػوف أ مػػب األنشػػطة التػػي تقػػـو مثػػاؿ ذلػػ، فػػي واليػػة وال تكػػوف فػػي واليػػة أخػػرىأو  محمػػي
نمػا ا  بمديات أخرى و أو  بينما ال نجد ذلؾ في واليات، قتصاديةاالبمديات أو  بيا بعض الواليات

 .   ير ذلؾأو  تكوف أنشطة زراعية
اإلدارة المحميػػة بأنيػػا تسػػمية اعتػػاد معظػػـ الفقيػػاء   د. حسػػف محمػػد عواضػػو كمػػا يػػرى  

الالمركزيػػػة اإلقميميػػػة كأسػػػموب مػػػف عػػػدة أسػػػاليب مسػػػتخدمة لمتنظػػػيـ  اسػػػتعماليا لمداللػػػة عمػػػى
توزيػػػػع أو  ة حسػػػػب مفيػػػػـو عواضػػػػو ىػػػػي أسػػػػموب لتقاسػػػػـداريػػػػوالالمركزيػػػػة اإل. لمدولػػػػة دارياإل

بمعنػػػى ، محميػػػاأو  ة واالقتصػػػادية إقميميػػػاداريػػػوظػػػائؼ مػػػف وظػػػائؼ الدولػػػة فػػػي المجػػػاالت اإل
أو  مصػمحياً أو  ومجػالس المػدف ومجػالس القػرى توزيعيا عمى قسـ مف أقسػاـ الدولػة كالبمػديات

 .2كبعض المرافؽ العامة لمدولة مثؿ المؤسسات والييئات العامة مرفقياً 
وفػػي ضػػوء التعريفػػات السػػابقة وقواسػػميا المشػػتركة يمكػػف تعريػػؼ االدارة المحميػػة بأنيػػا:  

لمدولػػة ومػػف الفػػروع الرئيسػػية لػػمدارة العامػػة تتمتػػع  داريأسػػموب مػػف أسػػاليب التنظػػيـ اإل 
وتقػػديـ الخػػدمات  وجػػدت مػػف أجػػؿ تمبيػػة احتياجػػات المجتمػػع المحمػػي، بالشخصػػية المعنويػػة

 ".خب إلدارة مصالحيا تحت إشراؼ ورقابة االدارة المركزية تويمثميا مجمس من، لو
 :  المجتمع المحمي -4

، جغرافيػػة تشػػترؾ فػػي قػػيـ ثقافيػػة وتشػػكؿ مجتمعػػاً ىػػو جماعػػة مػػف النػػاس تقػػيـ فػػي بيئػػة  
الجماعػة عنػد تػونيز، ، المدينػة، الحػي فػي المدينػة، القرية، القبيمة: ومف أمثمة المجتمع المحمي

 .  والمجتمع البسيط عند دوركايـ

                                                           
، بػػػف عكنػػػوف، ديػػػواف المطبوعػػػات الجامعيػػػة، ديمقراطيػػػة اإلدارة المحميػػػة الميبراليػػػة واالشػػػتراكية، جعفػػػرمحمػػػد أنػػػس قاسػػػـ  1

 .11، صالجزائر
المؤسسػػة الجامعيػػة لمدراسػػات ، -دراسػػة مقارنػػة  –اإلدارة المحميػػة وتطبيقاتيػػا فػػي الػػدوؿ العربيػػة ، حسػػف محمػػد عواضػػو 2

 .17-15، ص1983، بيروت، والنشر والتوزيع
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بػػػأف المجتمػػػع المحمػػػي ىػػػو االصػػػطالح الػػػذي  pageوبػػػيج  Maciverمػػػاكيفر يقػػػوؿ 
أو  عمػػى قريػػة، أو عمػػر مكانػػًا ألوؿ مػػرةجماعػػة مػػف النػػاس ت  نطمقػػو فػػي الوقػػت الحاضػػر عمػػى 

أعضػػػاء أيػػػة زمػػػرة مػػػف النػػػاس سػػػواء أكانػػػت الزمػػػرة  وحيثمػػػا عػػػاش مػػػع. أمػػػة بأسػػػرىاأو  ةمدينػػػ
حػػػواؿ األساسػػػية تمػػػؾ بػػػؿ فػػػي األأو  بحيػػػث يشػػػتركوف ال فػػػي ىػػػذه المصػػػمحة، صػػػغيرة أـ كبيػػػرة
والسػمة المميػزة لمجماعػة المحميػة أف ، ةفإننػا نسػمي ىػذه الزمػرة جماعػة محميػ، لمحياة المشتركة

والمػرء مػػثاًل ال يسػتطيع أف يحيػػا حياتػو كاممػػة داخػػؿ . المػرء يمكنػػو أف يحيػا حياتػػو كميػا داخميػػا
وعمػػى ، مدينػػةأو  بينمػػا يسػػتطيع أف يفعػػؿ ذلػػؾ داخػػؿ قبيمػػة، داخػػؿ كنيسػػةأو  مؤسسػػة تجاريػػة

الفػرد االجتماعيػة يمكػف أف توجػد ذلؾ فالصفة األساسية لمجماعة المحمية ىي أف كؿ عالقات 
 .  1داخميا 
أف المجتمع المحمػي ىػو تمػؾ الرقعػة المكانيػة التػي  A.hawleyأموس ىاولي وي عرؼ  

وىنػػاؾ مػػف ، فػػراد والتػػي مػػف خالليػػا يػػتـ التكامػػؿ واالسػػتجابة لمتطمبػػاتيـ اليوميػػةيػػرتبط بيػػا األ
العالقػػات االجتماعيػػة بػػيف األفػػراد وتوحػػدىـ أف إلػػى  أيػػف ذىبػػوا العممػػاء مػػف تبنػػوا منظػػورًا ثقافيػػاً 

ىػػػػداؼ والمعتقػػػػدات بمجتمعػػػػاتيـ يترتػػػػب عمييػػػػا مشػػػػاركتيـ فػػػػي عػػػػدد مػػػػف القػػػػيـ والمعػػػػايير واأل
 .  وبالتالي يصبح المجتمع المحمي في نظرىـ وحدة ثقافية في المقاـ األوؿ

لمػدوؿ  وقد ورد تعريػؼ مشػترؾ لمػؤتمر الشػؤوف االجتماعيػة لخبػراء الشػؤوف االجتماعيػة 
بالقػػػاىرة حػػػوؿ المجتمػػػع المحمػػػي حيػػػث رأوا أنػػػو يتميػػػز  1955نعقػػػد عػػػاـ االعربيػػػة فػػػي مػػػؤتمر 

 :  بطابع ثقافي مشترؾ ويتميز بالخصائص التالية
   .حد كبيرإلى  بقعة جغرافية محددة ثابتة -
مجموعػػػة عػػػادات وتقاليػػػد وروابػػػط وقػػػيـ اجتماعيػػػة ، مصػػػالح اجتماعيػػػة واقتصػػػادية مشػػػتركة -

 .2مجتمع واحدإلى  باإلحساس واالنتماءتنمي الشعور 
مجموعػػة مػػف األفػػراد الػػذيف  وبنػػاء عمػػى التعريفػػات السػػابقة فػػإف المجتمػػع المحمػػي ىػػو 

يعيشوف في بقعػة جغرافيػة معينػة، ويتشػاركوف العديػد مػف الممارسػات الحياتيػة، واألنشػطة 

                                                           
  .412، 411ص ،2010، الجزائر، عيف مميمة، دار اليدى، موسوعة عمـ االجتماع، المجيد لبصيرعبد  1
، 2014، الجزائػػر، بػػرج بػػوعريريج، دار النشػػر جيطمػػي، مقدمػػة فػػي دراسػػة المجتمػػع المحمػػي الريفػػي، اسػػماعيؿ مييػػوبي 2

 . 20ص
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ة وطنية، ونسػيج المتنوعة؛ كاألنشطة السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، وتجمعيـ لحم
اجتماعي موحد، ويخضعوف جميعًا لراية الحكـ الذاتي الموحد، وتسود فيما بينيـ قيـٌ عامة 

 ."ينتموف إلييا
 :  التنمية المحمية -5

اكتسػػب موضػػوع التنميػػة المحميػػة أىميػػة كبيػػرة خاصػػة بعػػد تزايػػد االىتمػػاـ بالمجتمعػػات  
عمػػى مسػػتوى الدولػػة فػػالجيود الذاتيػػة والمشػػاركة المحميػػة لكونيػػا وسػػيمة لتحقيػػؽ التنميػػة الشػػاممة 

الشػػػعبية ال تقػػػؿ أىميػػػة عػػػف الجيػػػود الحكوميػػػة فػػػي تحقيػػػؽ التنميػػػة عبػػػر مسػػػاىمة السػػػكاف فػػػي 
ممػػػا يسػػػتوجب تضػػػافر الجيػػػود الذاتيػػػة والحكوميػػػة لتحسػػػيف ، وضػػػع وتنفيػػػذ مشػػػروعات تنمويػػػة

دماجيػػا فػػي نوعيػػة الحيػػاة االقتصػػادية واالجتماعيػػة والثقافيػػة والحضػػارية لمم جتمعػػات المحميػػة وا 
 .  قاطرة التنمية والتقدـ

والتنميػػة المحميػػة عمميػػة يمكػػف بواسػػطتيا تحقيػػؽ التعػػاوف الفعػػاؿ بػػيف المجيػػود الشػػعبي  
مػػف ، لالرتقػػاء بمسػػتوى التجمعػػات والوحػػدات المحميػػة اقتصػػاديًا واجتماعيػػًا وثقافيػػاً ، والحكػػومي

ات المحميػػػة فػػػي أي مسػػػتوى مػػػف مسػػػتويات منظػػػور تحسػػػيف نوعيػػػة الحيػػػاة لسػػػكاف تمػػػؾ التجمعػػػ
 .  اإلدارة المحمية في منظومة شاممة ومتكاممة

إنيػػا عمميػػة تغييػػػر تػػتـ بشػػػكؿ قاعػػدي مػػف األسػػػفؿ تعطػػي األسػػػبقية لحاجيػػات المجتمػػػع  
وكػػػؿ ذلػػػؾ فػػػي سػػػػبيؿ ، وتتأسػػػس عمػػػى المشػػػاركة الفاعمػػػة لمختمػػػؼ المػػػوارد المحميػػػة، المحمػػػي
 .1عيش واالندماج والشراكة والحركيةالرفع مف مستويات الإلى  الوصوؿ
عػػػرؼ األمػػػـ المتحػػػدة التنميػػػة المحميػػػة بأنيػػػا العمميػػػات التػػػي يمكػػػف بيػػػا توحيػػػد جيػػػود ت  و  

واالجتماعية والثقافيػة فػي المجتمعػات المحميػة  االقتصادية،السكاف والحكومة لتحسيف األحواؿ 
 ممكف.ولمساعدتيا في االندماج في حياة الجماعية والمساىمة في تقدميا بأقصى قدر 

والػػذي يشػػػمؿ منطقػػػة  لمتنميػػػة،النطػػػاؽ الجغرافػػي إلػػى  ويشػػير مصػػػطمح التنميػػة المحميػػػة 
ييػػز بػػيف مسػػتوييف لمتنميػػة ويمكػػف التم لمدولػػة،جغرافيػػة محػػددة ضػػمف البقعػػة الجغرافيػػة الكاممػػة 

حيػث يشػمؿ المسػتوى الواسػع . المحمية ىما المستوى المحمي الواسع والمستوى المحمي الضػيؽ
، مجموعػة مػف الواليػاتأو  ة السائدة في الدوؿ مثػؿ الواليػةداريإقميمًا محددًا وفقًا لمتقسيمات اإل

                                                           

  .30، 29ص ،2005، األردف، عماف، دار صفاء، ممارسات وفاعموف، التنمية المحمية، فؤاد بف  ضباف1 
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 تجمعػػات سػػكانية محػػدودة أو قريػػةأو  وتسػػمى التنميػػة المحميػػة بمفيوميػػا الضػػيؽ فيشػػمؿ مدينػػة
 صغيرة نسبيًا.أو 

 ير أنو يمكف استخالص جممػة ، والجدير بالذكر أنو ال يوجد إجماع حوؿ ىذا المفيـو 
منيػا أف التنميػة المحميػة ىػي مقاربػة ذات ، مف العناصر تساعد عمى ضبط حدود ىذا المفيـو

، أفقية ىي كػذلؾ إراديػة تشػاركيةوشاممة (، إقميمية، ثقافية، اجتماعية، أبعاد متعددة )اقتصادية
وتتخػػذ مػػف إقمػػيـ ، سػػكاف(، خػػواص، تتطمػػب مشػػاركة أصػػناؼ مختمفػػة مػػف الفػػاعميف )عمػػومييف

مػػػف خػػػالؿ كونػػػو مجػػػاال معاشػػػًا يتمتػػػع بيويػػػة وعالقػػػات أكثػػػر كثافػػػة بػػػيف ، محػػػدد مجػػػااًل ليػػػا
، ية متكاممػةمما يسمح بتكويف إطار تفاىـ وتشاور ألجػؿ صػيا ة اسػتراتيج، الفاعميف المحمييف

وىي كذلؾ تتخذ مف الموارد المحمية أداتيا و ايتيا عف طريؽ تفعيػؿ وتثمػيف تمػؾ المػوارد دوف 
 .1االنغالؽ عمى الذات

 :  العامة اتالخدم -6 
يعرؼ مصطمح الخدمة العامة عمى أنو   كممة أصميا دينية وقد حفظت عمػى فكػرة إنػو  

، تفويضػػػػيا إال مػػػػف طػػػػرؼ السػػػػمطة العميػػػػاوالتػػػػي ال يمكػػػػف ، قطػػػػاع ذو أىميػػػػة حيويػػػػة لمجميػػػػع
   . تنظيـ الذي يستحؽ ثقتياأو  لشخص
يقدـ مف طرؼ شخص يمثؿ الدولة بيػدؼ نشاط : أما الخدمات العامة تعرؼ عمى أنيا 

والتػػػي تنػػػتج وتشػػػبع بواسػػػطة ، أي تسػػػتعمؿ إلشػػػباع الحاجػػػات العامػػػة، 2تحقيػػػؽ المنفعػػػة العامػػػة
لتحقيػػػؽ الفعاليػػػة ، ليػػػا األىميػػػة وتتػػػولى الدولػػػة توفيرىػػػا، وىػػػي كػػػذلؾ   األنشػػػطة التػػػي 3الدولػػػة

 .4المساواة في التوزيعأو  االقتصادية
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عمػػػؿ ي قػػػدـ مػػػف أو  ويتضػػػح مػػػف خػػػالؿ ىػػػذا التعريػػػؼ أف الخػػػدمات العامػػػة ىػػػي نشػػػاط 
ويسػػتيدؼ المػػواطف بالدرجػػة ، القطػػاع العػػاـأو  شػػخص يمثػػؿ الدولػػةأو  جيػػازأو  طػػرؼ ىيئػػة

 .  يؿ طالب الخدمةما يسمى بالعمأو  األولى
  الحاجػػػات الضػػػرورية لحفػػػظ اإلنسػػػاف : وتعػػػرؼ الخدمػػػة العموميػػػة كأصػػػؿ عػػػاـ بأنيػػػا 

وتأميف رفاىيتػو والتػي يجػب توفيرىػا لغالبيػة الشػعب وااللتػزاـ فػي مػنيج توفيرىػا عمػى أف تكػوف 
مصمحة الغالبيػة مػف المجتمػع ىػي المحػرؾ األساسػي لكػؿ سياسػة فػي شػؤوف الخػدمات بيػدؼ 

ذا التعريػػؼ ىػػي ، وبالتػػالي فػػإف الخػػدمات العامػػة حسػػب ىػػ1رفػػع مسػػتوى المعيشػػة لممػػواطنيف 
وىػػي الخػػدمات التػػي تقػػدميا الدولػػة متمثمػػة فػػي ، حاجػػة االنسػػاف مػػف ضػػروريات عيشػػو الكػػريـ

أي إدارة أخػػػرى أو  الواليػػػةأو  األقػػػرب مػػػف المػػػواطف كالبمديػػػة داريالفػػػرع اإلأو  اإلدارة المحميػػػة
نسػاف إذ تقدـ ىذه اإلدارة كػؿ مػا يحتاجػو المػواطف مػف خػدمات تحفػظ اإل، تكوف خدماتيا عامة

 .  وتأمف رفاىيتو
ىػػي مجمػػوع وبنػػاء عمػػى التعريفػػات السػػابقة وقواسػػميا المشػػتركة فػػإف الخدمػػة العموميػػة  

 اإلدارة العامة لممواطنيف طالبي ىذه الخدمات". أو  األعماؿ التي يقدميا التنظيـ
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 :  تمييد
نػػػاه الشػػػامؿ يضػػػمف يؤكػػػد التحميػػػؿ السوسػػػيولوجي عمػػػى أف التغيػػػر االجتمػػػاعي فػػػي مع 

فػػي العالقػػات بػػيف الػػنظـ. كمػػا أو  فػػي نظػػـ اجتماعيػػة خاصػػةأو  ء االجتمػػاعيالتغيػػر فػػي البنػػا
ذا مػا تأممنػا واقػع المجتمػع الجزائػري والمجتمعػات ا  وثيقػا بػالتغيرات الثقافيػة، و  اً ارتباطػنو يرتبط أ

نيػػػػا قػػػػػد تعرضػػػػػت لتغيػػػػرات اجتماعيػػػػػة ىامػػػػػة فػػػػي أبنيتيػػػػػا ونظميػػػػػا أوجػػػػػدنا ، العربيػػػػة األخػػػػػرى
 االجتماعيػػػة والثقافيػػػة، خصوصػػػا فػػػي العقػػػود األخيػػػرة بعػػػد تسػػػارع معػػػدالت التغيػػػر االقتصػػػادي

، الطفػػػػػرة الماديػػػػػة والتوسػػػػػع الكبيػػػػػر فػػػػػي المشػػػػػروعات التنمويػػػػػة المختمفػػػػػة نتيجػػػػػة، االجتمػػػػػاعيو 
ولػػذلؾ سػػنتطرؽ فػػي ىػػذا الفصػػؿ والتحػديثات المسػػتمرة فػػي المجػػاليف االقتصػػادي واالجتمػاعي، 

لموضػػوع التغيػػر االجتمػػاعي مػػف حيػػث ظيػػوره كظػػاىرة جػػديرة بالدراسػػة فػػي عمػػـ االجتمػػاع ثػػـ 
وأبػػػرز مظػػػاىره وافرازاتػػػو فػػػي المجتمػػػع ، وأىػػػـ نظرياتػػػو، مصػػػادره والعوامػػػؿ المػػػؤثرة فػػػي حدوثػػػو

 .  الجزائري
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 تطور االىتماـ بدراسة التغير : أوال
مػػف الواضػػح أف التغيػػر كػػاف وال يػػزاؿ يمثػػؿ مشػػكمة مػػف أىػػـ وأصػػعب المشػػكالت حيػػث  
بػيف  حيػث أثيػر فػي إطػار الجػدؿ الفمسػفي، الفمسػفة اليونانيػةإلػى  ىتماـ بيذا الموضوعيرقى اال

ىػػػػػػػػػو جػػػػػػػػدؿ بػػػػػػػػػيف الفيمسػػػػػػػػوؼ بارمنػػػػػػػػػديس ، بػػػػػػػػيف الجامػػػػػػػػػد والمتغيػػػػػػػػرأو  الثابػػػػػػػػت والمتحػػػػػػػػػوؿ
(parmendes) (515-480 )والفيمسػػػػػوؼ ىيػػػػػرقميطس  ؽ ـ(herakleitas) (576-480 

، وال مسػػػتقبؿ، لػػػيس لػػػو تػػػاري ، كػػػاف بارمنػػػديس وتمميػػػذه زينػػػوف يقػػػوالف أف الكػػػوف ثابػػػت، ؽ ـ(
وقػػاؿ ال يوجػػد فػػي الكػػوف شػػيء ، الماىيػػات عنػػد أفالطػػوفوعارضػػيما ىيػػرقميطس كمػػا عػػارض 

، وشػبو التغيػر والتحػوؿ بجريػاف المػاء فػي النيػر، وأف الكػوف فػي تحػوؿ مسػتمر، سػرمدي أبػدي
وكػاف الفكػر الػديني ، وقاؿ ال تستطيع أف نشػرب مػف نفػس النيػر مػرتيف ألف مياىػو تجػري أبػدا

الكػػوف فػػي نظػػر ىػػذا الفكػػر ىػػو مػػف ألف : خػػالؿ العصػػور الوسػػطى ال يتطػػرؽ لمسػػألة التغيػػر
ولػػيس الفمسػػفة اليونانيػػة لوحػػدىا فقػػط تطرقػػت ، 1تػػدبير العنايػػة االلييػػة وال مجػػاؿ لمخػػوض فيػػو

اذ كػػػاف لمفكػػػر العربػػػي أيضػػػا مسػػػاىمة فػػػي مسػػػألة التغيػػػر وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ ،، ليػػػذا الموضػػػوع
فػػػظ تبػػػدؿ اسػػػيامات بػػػف خمػػػدوف الػػػذي لػػػـ يسػػػتعمؿ كممػػػة التغيػػػر االجتمػػػاعي ولكنػػػو اسػػػتعمؿ ل

وذلػػػؾ أف أحػػػواؿ العػػػالـ واألمػػػـ ، األحػػػواؿ فػػػي األمػػػـ واألجيػػػاؿ بتبػػػدؿ األعصػػػار ومػػػرور األيػػػاـ
انمػػا ىػػو اخػػتالؼ عمػػى األيػػاـ ، ومنيػػاج مسػػتقر، وعوائػػدىـ ونحميػػـ ال تػػدـو عمػػى وتيػػرة واحػػدة

، كمػػا يكػػوف ذلػػؾ فػػي األشػػخاص واألوقػػات واألمصػػار حػػاؿإلػػى  واألزمنػػة واالنتقػػاؿ مػػف حػػاؿ
 .2ع في الفاؽ واألقطار واألزمنة والدوؿفكذلؾ يق
وفػػػي العصػػػر الحػػػديث بأوروبػػػا وبعػػػد النتػػػائج التػػػي طرحتيػػػا الثػػػورة السياسػػػية فػػػي فرنسػػػا  

ظيػػرت فمسػػفة التػػاري  التػػي ميػػدت : والثػػورة الصػػناعية فػػي انجمتػػرا خػػالؿ القػػرف التاسػػع عشػػر
ء تحديػػد عوامػػؿ فقػػد حػػاوؿ أوجسػػت كونػػت وبعػػض العممػػا، لظيػػور موضػػوع التغيػػر االجتمػػاعي

الػػػػديناميات ، أو وأصػػػػبح البحػػػػث عػػػػف نظريػػػػة ليػػػػذا الموضػػػػوع، التغيػػػػر االجتمػػػػاعي واتجاىاتػػػػو
                                                           

 . 151، ص2010، الجزائر، عيف مميمة، دار اليدى، موسوعة عمـ االجتماع، عبد المجيد لبصير 1
  .152المرجع نفسو، ص 2
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يمثؿ النقاط المحوريػة فػي ، االجتماعية التي تكشؼ عف قوانيف الحركة والتغير في المجتمعات
كمػػػا كػػػاف ظيػػػور المجتمػػػع الرأسػػػمالي والحركػػػات ، اىتمػػػاـ عمػػػـ االجتمػػػاع القػػػرف التاسػػػع عشػػػر

، الثوريػػة االجتماعيػػة التػػي صػػاحبتو   بمػػا فػػي ذلػػؾ النمػػو الحضػػري وتطػػور االتجػػاه الصػػناعي
 .1ساسي لمتحميؿ السوسيولوجي لمتغيروتنقؿ األفراد واألفكار والجماعات ىو الدافع األ

بعػػػد الحركػػػة السياسػػػية والصػػػناعية اليائمتػػػاف المتػػػاف ظيرتػػػا فػػػي فرنسػػػا وبريطانيػػػا نشػػػأت  
وتعتبػػر نظريػػات مػػاركس فػػي ىػػذا الصػػدد األكثػػر ، لينػػيف ثػػـ كػػارؿ مػػاركسحركػػة ثوريػػة بزعامػػة 

أي تكنولوجيػػا االنتػػاج والعالقػػات االجتماعيػػة ، وخاصػػة حػػيف أكػػدت أف نظػػاـ االنتػػاج، انتشػػارا
ىػي البنػاء التحتػي الػذي تسػتند عميػو ، أو التي ترتبط بييا ىػي العنصػر االساسػي فػي المجتمػع

نيػػة واألسػػرية التػػي تكػػوف بنػػاءات فوقيػػة وكممػػا تقػػدمت وسػػائؿ كػػؿ الػػنظـ األخػػرى السياسػػية والدي
اقػداـ طبقػات جديػدة إلػى  سنحت الفرصة الستخداـ نظـ جديدة لإلنتاج ممػا يػؤدي، التكنولوجيا

القػػوة السياسػػية واالقتصػػادية بػػيف الطبقػػات الحاكمػػة القائمػػة أو  عمػػى ا تصػػاب بعػػض السػػمطة
وكشػػػفت ، 2يس إال تػػػاري  النضػػػاؿ الطبقػػػي وعمػػػى ذلػػػؾ يػػػرى مػػػاركس أف تػػػاري  المجتمعػػػات لػػػ

اسػػيامات مػػاركس فػػي موضػػوع التغيػػر االجتمػػاعي بػػأف الطبقػػات االجتماعيػػة فػػي حالػػة تغيػػر 
 .  مستمر ونضاؿ دائـ

تطور المجتمع عمى أنػو انتقػاؿ مػف مجتمػع يمتػاز  "ىربرت سبنسر"وبعد ماركس تصور 
ى نطاؽ واسػع وصػاغ نظريتػو عػف مجتمع يتسـ بالتبايف عمإلى  ببساطة وصغر بنائو ووظائفو

وبالمثػػؿ ، 1859سػػنة ( أصػػؿ األنػػواع) دارويػػف"قبػػؿ ظيػػور كتػػاب  ( فػػوؽ العضػػوي) التطػػور
نظريػػػة تطوريػػػة لنمػػػو الثقافػػػة خػػػالؿ  لػػػويس مورجػػػاف "صػػػاغ عػػػالـ األنثربولوجيػػػا األمريكػػػي   

 . 3الحضارة –البربرية  –مراحؿ ثالثة ىي الوحشية 

                                                           
  .413ص، مصر، يةاالسكندر ، دار المعرفة الجامعية، قاموس عمـ االجتماع، محمد عاطؼ  يث 1
  .414المرجع نفسو، ص 2
  .414المرجع نفسو، ص 3



 الفصؿ الثاني                       التغير االجتماعي وأىـ مؤشراتو في الجزائر
 

50 
 

سبنسػػر اشػػارة واضػػحة بػػأف المجتمعػػات فػػي حالػػة تغيػػر ومػػف خػػالؿ ىػػذه الدراسػػة يشػػير  
 .  أخرىإلى  مستمر مف مرحمة

فقػػػػد اتخػػػػذ مػػػػف نظريػػػػة مػػػػاركس نقطػػػػة البػػػػدء فػػػػي دراسػػػػتو لمتغيػػػػر  "مػػػػاكس فيبػػػػر أمػػػػا  
 أف تطػػػور البرجوازيػػػة الغربيػػػة قػػػد سػػػبقت بالضػػػرورة ظيػػػور المػػػذىبإلػػػى  فػػػذىب، االجتمػػػاعي

وخمقػت بعػض الحركػات الدينيػة ، ـو لو منػذ والدتػونساف مرسالذي يقرر أف قدر اإل( الكاليفني)
لييػػا كعوامػؿ الشػػروط النفسػػية الالزمػة وعمػػى أيػػة حػاؿ فقػػد تقبػػؿ إر ظػػاألخػرى بالضػػرورة التػي ن

مػػػاكس فيبػػػر النظريػػػة الماركسػػػية فيمػػػا قررتػػػو مػػػف أف البرجوازيػػػة الناميػػػة تحػػػاوؿ دائمػػػا ا تنػػػاـ 
 .  ذلؾ مف تعاظـ طبقة البروليتاريا المعدمة وما يترتب عمى، الفرص المواتية لتراكـ رأس الماؿ

ومػػع بدايػػة القػػرف العشػػريف ابتعػػدت محػػاوالت التنظيػػر عمػػى النطػػاؽ الواسػػع عػػف مجػػاؿ  
بػػؿ ، عمػػـ االجتمػػاع وتركػػزت الجيػػود حػػوؿ الدراسػػة األكثػػر تفصػػيال لمجتمعػػات محميػػة خاصػػة

وال يوجػػد الف نظريػػة ولػػنظـ معينػػة باسػػتخداـ طػػرؽ عمميػػة دقيقػػة لممالحظػػة والمسػػح والقيػػاس 
واحػػدة فػػي التغيػػر االجتمػػاعي بػػؿ توجػػد نظريػػات عديػػدة تيػػتـ كػػؿ منيػػا بمظػػاىر ونتػػائج معينػػة 

شػرط أو  التغيػر االجتمػاعي عمػى أنػو ظػرؼإلػى  ومحددة لمتغير وينظر عمماء االجتماع اليػـو
 .  عادي لممجتمع

 :  مصطمحات التغير االجتماعي –ثانيا 
تغيػػػر حتػػػى القػػػرف الثػػػامف عشػػػر نظػػػرة تشػػػاؤمية مبنيػػػة عمػػػى لقػػػد كانػػػت نظػػػرة العممػػػاء لم 

واعتبػػػار أف حالػػػة المجتمعػػػات فػػػي القػػػديـ أفضػػػؿ مػػػف الحالػػػة الراىنػػػة ، الخػػػوؼ مػػػف المسػػػتقبؿ
لكػػػػػف العممػػػػػاء أخػػػػذو ينظػػػػػروف بعػػػػػد ذلػػػػؾ التػػػػػاري  نظػػػػػرة تفاؤليػػػػة معتبػػػػػريف حالػػػػػة ، والمسػػػػتقبمية

ي أمامنػػػا ولػػػيس خمفنػػػا عمػػػى حػػػد وأف العصػػػر الػػػذىب، المجتمعػػػات الراىنػػػة أفضػػػؿ مػػػف سػػػابقتيا
بػيف  وقػد صػاغ فالسػفة التػاري  نظريػات عامػة كػاف الخمػط فييػا واضػحاً  "سػاف سػيموف"تعبير 

 مصطمح التغير و يره مف المصطمحات االخرى.
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وسػنقـو بتوضػيح تمػػؾ المصػطمحات المشػػابية لمصػطمح التغيػر االجتمػػاعي الػذي يعنػػي  
ومػا يمكػف مشػاىدتو خػالؿ ، النظػاـ والقػيـ واالدوارفي ، كؿ تحوؿ يطرأ عمى البناء االجتماعي

 :  1فترة معينة مف الزمف وىذه المصطمحات ىي
 : (social progress)التقدـ االجتماعي  – 1

يقػػوؿ أف البشػػرية تتقػػدـ وترتقػػي ، مصػػطمح ظيػػر فػػي القػػرف الثػػامف عشػػر كمػػذىب فكػػري 
والتقػػدـ فػػي ، شػػامؿ لمبشػريةوأف ىػػذا التقػدـ ، باسػتمرار نحػػو وضػع أحسػػف وأفضػؿ مػػف ذي قبػؿ

ىػػذا المػػذىب حقيقػػة موجػػودة فػػي كػػؿ المجتمعػػات وحسػػب بعػػض وجيػػات النظػػر األخػػرى فػػاف 
"فػوليتير" "تورغػو" وقاؿ بفكػرة التقػدـ فالسػفة ومفكػروف مػنيـ ، التقدـ ىو ناموس الكوف والحياة

 الجتمػػاعيوقػػد أخػػد التقػػدـ كمػػذىب مكانػػا ىامػػا فػػي الفكػػر ا، وآخػػروف "ىػػاردر" "كانػػت" "ىيغػػؿ"
، وقػد عػززت الثػورة الصػناعية والعمميػة ىػذا التفػاؤؿ، التاريخي وتفػاءؿ بمسػتقبؿ زاىػر لمبشػريةو 

عمػػى العديػػد مػػف  وقػػد مػػارس مػػذىب التقػػدـ تػػأثيرا بالغػػاً ، تفػػاؤؿ مػػذىب التقػػدـ البشػػري الشػػامؿ
ويػػػرادؼ التقػػػدـ عنػػػد الكثيػػػر مػػػف المفكػػػريف مفيػػػـو ، وكػػػارؿ مػػػاركس مػػػف المتػػػأثريف، المفكػػػريف

 .2التحديث والتنمية االقتصادية
 :((social evolution التطور االجتماعي – 2

األشػػكاؿ إلػػى  شػػكاؿ البسػػيطةالتحػػوؿ المػػنظـ مػػف األإلػػى  نػػوع مػػف أنػػواع التغيػػر يشػػير 
العمميػػػة التػػػي إلػػػى  ويسػػػتخدـ لوصػػػؼ التحػػػوالت فػػػي الحجػػػـ والبنػػػاء كمػػػا يشػػػير، األكثػػػر تعقيػػػداً 

ولقػػػد ، صػػورىا األكثػػػر تعقيػػداً إلػػػى  أشػػكاليا البسػػػيطة والبدائيػػةتتطػػور بيػػا الكائنػػػات الحيػػة مػػػف 
، تأثرت العمـو االجتماعية فػي اسػتخداميا ليػذا المفيػـو بػالعمـو الطبيعيػة وخاصػة عمػـ األحيػاء

قػػػانوف إلػػى  كمػػا تػػأثرت بنظريػػة دارويػػػف والتػػي تعتقػػد بػػػأف تغيػػر المجتمعػػات االنسػػػانية يخضػػع
التغيػػػر تسػػػير عبػػػر مراحػػػؿ تطوريػػػة متعاقبػػػة تتفػػػاوت  التطػػػور ذلػػػؾ القػػػانوف الػػػذي يجعػػػؿ حركػػػة

األعقػػد ولػػذلؾ فػػإف اسػػتخدامات ىػػذا إلػػى  درجػػات تعقيػػدىا ورقييػػا بصػػورة متواليػػة مػػف االبسػػط
                                                           

  .29، صالتغير االجتماعي والثقافي، دالؿ ممحس استيتية 1
  .157، مرجع سابؽ، صعبد المجيد لبصير 2
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المفيػـو فػي وصػػؼ التحػوالت التػػي تطػرأ عمػى المجتمعػػات قػد عكسػػت ىػذا التػأثر ومػػف ثػـ فقػػد 
 .  شبو المجتمع بالكائف الحي في نموه وتطوره

 جتمػػاعي بجميػػع أشػػكالو وصػػوره يعنػػي النمػػو البطػػيء المتػػدرج الػػذي يػػؤديوالتطػػور اال 
تمػػر بمراحػػؿ مختمفػػة تػػرتبط فييػػا كػػؿ مرحمػػة الحقػػة بالمرحمػػة ، تحػػوالت منتظمػػة ومتالحقػػةإلػػى 

  . 1السابقة
 :النمو االجتماعي – 3

يعني مصطمح النمو أنو عممية النضج التدريجي والمستمر لمكػائف وزيػادة حجمػو الكمػي  
نػػوع معػػيف مػػف التغيػػر وىػػو التغيػػر إلػػى  كمػػا يشػػير، وأجزائػػو فػػي سمسػػمة مػػف المراحػػؿ الطبيعيػػة

 .  الكمي
التغيرات التػي تطػرأ عمػى حجػـ ، ومف أمثمة التغيرات الكمية التي يعبر عنيا مفيـو النمو

والتغيػرات فػي أعػداد المواليػد والوفيػات ومعػدالت الخصػوبة وكػذلؾ التغيػرات ، السكاف وكثافتيـ
ي حجػـ الػدخؿ القػومي ونصػيب الفػرد منػو والتغيػرات فػي أنػواع االنتػاج المختمفػة كػالتغير فػي ف

ولػػذلؾ ، الصػػناعي وتشػػترؾ كػػؿ ىػػذه التغيػػرات فػػي أنػػو يمكػػف قياسػػيا كميػػاً أو  االنتػػاج الزراعػػي
 .2فاف مفيـو النمو أكثر انتشارًا في الدراسات السكانية واالقتصادية 

باطنيػة تبػدأ بالطفػؿ الػذي يعتمػد فػي حياتػو عمػى ذويػو وال  والنمو االجتماعي ىػو عمميػة 
وال عمػػى ، ييػػتـ إال بحاجاتػػو وال يقػػوى عمػػى تركيػػز أفكػػاره وال عمػػى وضػػع تنظػػيـ لحياتػػو المقبمػػة

وعػػػف طريػػػؽ الرعايػػػة والخبػػػرة يصػػػبح الطفػػػؿ ، التفرقػػػة الواضػػػحة بػػػيف أحالمػػػو وحياتػػػو الواقعيػػػة
، وىػذه ىػي دعػائـ النضػج الصػحيح، بػاألمف واحتػراـ الػذاتمعتمدًا عمى نفسػو واثقػًا بيػا يشػعر 

كما يعبر النمو االجتماعي عف نمو عممية التنشئة االجتماعيػة والتطبيػع االجتمػاعي لمفػرد فػي 
األدوار ، األسػػػرة والمدرسػػػة والمجتمػػػع فػػػي جماعػػػة الرفػػػاؽ يكتسػػػب منيػػػا المعػػػايير االجتماعيػػػة

 .  جتماعيلمتفاعؿ اال، القيـ االجتماعية، االجتماعية
                                                           

  .35ص ،2008، ردف، األعماف، دار وائؿ، 2ط، التغير االجتماعي والثقافي، دالؿ ممحس استيتية 1
  .38، صنفسوالمرجع  2
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 :  التنمية االجتماعية –4 
يقصد بيا االرتفػاع فػي الجانػب االجتمػاعي مػف خػالؿ تبنػي سياسػات اجتماعيػة تسػاعد  

وذلػؾ مػف ، عمى تحسيف المستويات المعيشية والحد مف الفقر وخاصة في المجتمعات المحميػة
تخفػػػػيض ى إلػػػػ خػػػالؿ تػػػػوفير فػػػػرص العمػػػػؿ والقيػػػاـ بأنشػػػػطة لتنميػػػػة المجتمػػػػع، وىػػػذا مػػػػا يػػػػؤدي

  .1معدالت البطالة والحد مف انتشار الفات االجتماعية كالسرقة والجرائـ
بأنيػػػا الجيػػػود المنظمػػػة التػػػي تبػػػذؿ وفػػػؽ تخطػػػيط مرسػػػـو : حسػػػف سػػػعفافكمػػػا يعرفيػػػا 

بقصػػد تحقيػػؽ ، لمتنسػػيؽ بػػيف االمكانيػػات البشػػرية والماديػػة المتاحػػة فػػي وسػػط اجتمػػاعي معػػيف
ومستويات أعمى لممعيشػة والحيػاة االجتماعيػة ، والدخوؿ الفرديةمستويات أعمى لمدخؿ القومي 

أعمػػػى مسػػػتوى إلػػػى  الصػػػحة واالسػػػرة والشػػػباب ومػػػف ثػػػـ الوصػػػوؿ، فػػػي شػػػتى مناحييػػػا كػػػالتعميـ
وىػػي تعنػػي التحريػػؾ العممػػي المخطػػط لمعمميػػات االجتماعيػػة ، ممكػػف مػػف الرفاىيػػة االجتماعيػػة

 االنتقاؿ بػالمجتمع مػف حالػة  يػر مر ػوب فييػا بغية، واالقتصادية مف خالؿ أيديولوجية معينة
، أعمػػػى درجػػػات التقػػػدـإلػػػى  متضػػػمنة الوصػػػوؿ بػػػالمجتمع، حالػػػة مر ػػػوب الوصػػػوؿ إلييػػػاإلػػػى 

دية نظػػػرًا لمتػػػرابط وبطبيعػػػة الحػػػاؿ ال يمكػػػف الفصػػػؿ بػػػيف التنميػػػة االجتماعيػػػة والتنميػػػة االقتصػػػا
 . 2الوثيؽ بينيما

ا بالتغير االجتمػاعي مػف حيػث وثيقً  تبطة ارتباطاً وبيذا تصبح التنمية بمفيوميا العاـ مر  
كمػػا يػػرى الػػبعض أف كػػؿ تنميػػة تشػػيدىا المجتمعػػات ، كونيػػا أسػػموبًا وعمميػػة لتحقيقػػو وتوجييػػو

إلػى  ومف بنػاء اجتمػاعي، أسموب أخرإلى  نتاجإالنامية تعتبر عممية تحوؿ وتغير مف أسموب 
  .  3بناء اجتماعي مغاير

 
 

                                                           
  .33، ص2015، األردف، عماف، دار صفاء، التنمية المحمية ممارسات وفاعموف ،فؤاد بف  ضباف 1
  .42ص، مرجع سابؽ، دالؿ ممحس استيتية 2
 .97، صالجزائر، بف عكنوف، ديواف المطبوعات الجامعية، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري ،محمد السويدي 3
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 : االجتماعي وأنواعوأنماط التغير  –ثالثا 
  :  أنماط التغير االجتماعي -1

بعد التعرؼ عمى مفيـو التغير االجتماعي وأىـ المصطمحات المتقاربػة إليػو يمكننػا فػي  
وىػػػدفنا مػػػف ىػػػذا ىػػػو فحػػػص ودراسػػػة العمميػػػات ، ىػػػذ العنصػػػر أف نعػػػرؼ أىػػػـ أنماطػػػو وأنواعػػػو

نمػػػػا كموصػػػػالتأأو  الحاسػػػػمة ر ظػػػػحػػػػامالت لمتغيػػػػر وأف ننأو  بعػػػػاد التغيػػػػر لػػػػيس كأسػػػػباب وا 
ويحػػػدث التغيػػر االجتمػػػاعي مػػف خػػػالؿ طػػريقتيف تتمثػػػؿ ، بوضػػوح فػػػي أي شػػكؿ يظيػػػر التغيػػر

أمػػػا ، صػػػالحأخػػػرى وينبثػػػؽ عنيػػػا نػػػوعيف ىمػػػا التطػػػور واإلإلػػػى  األولػػػى فػػػي التحػػػوؿ مػػػف حالػػػة
 تعرضوفيمػا يمػي سػن، الثانية فتتمثؿ في القطيعة وينتج عنيا نوعاف يتمثالف فػي التمػرد والثػورة

 .  ىذه األنماط بأكثر دقة وتفصيؿإلى 
 :  التطور -1-1

في ىذه الحالة يكوف التطور عبارة عف صورة مػف صػور التغيػر االجتمػاعي كمػا ذكرنػا  
أخػرى إلػى  نتقاؿ مف حالةفالتطور اذًا يعتبر ذلؾ اال، شكؿ مف أشكالوأو  في العنصر السابؽ

تعتبػػر أو  أوضػػاع معينػػة ذات عالقػػة بػػو وبيػػذا يحػػدث ىػػذا الػػنمط نتيجػػة لتطػػور، أحسػػف منيػػا
ومثاؿ ذلؾ كاف العمؿ مف أجؿ ظيور الحركات النسائية فيػو ، عوامؿ مرتبطة بوأو  كمؤثرات
وتوسػيع ، وقػت طويػؿ مػف التطػور لتحضػير ذلػؾ مثػؿ فػتح مػدارس خاصػة بالبنػاتإلػى  يحتاج

واكتشػاؼ طػرؽ التباعػد ، دوات الكيرومنزليةوتنمية تقنيات األ، مجاؿ عمؿ المرأة خارج المنزؿ
  .  1بيف الوالدات كحبوب منع الحمؿ و يرىا

  : صالحاإل -1-2
وؿ بػؿ ىػي يحدث النمط االجتماعي بنوع أخر وبشكؿ وصورة ال تختمؼ عػف الػنمط األ 

فاإلصػػػػالح ىنػػػػا يكػػػػوف كػػػػنمط لمتغيػػػػر االجتمػػػػاعي ويحػػػػدث مػػػػف خػػػػالؿ تضػػػػامف ، امتػػػػدادًا ليػػػػا
، يتخػػػذوف قػػػرارات جػػػادة تخػػػدـ المصػػػمحة العاممػػػة، ييفمجموعػػػة معينػػػة مػػػف الفػػػاعميف االجتمػػػاع
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وكػػػؿ ىػػػذا يحػػػدث عنػػػدما تشػػػعر النخبػػػة المصػػػمحة بػػػأف ، ويتبنػػػوف بػػػرامج واسػػػتراتيجيات ىادفػػػة
فػػي بعػػض جوانبػػو ممػػا يتوجػػب تػػدخميا  المجتمػػع الػػذي تعػػيش فيػػو  يػػر سػػميـ أي يعػػاني خمػػالً 

ف ىنػا نسػتنتج بػأف اإلصػالح والحكمة والواقعية فػي التصػرؼ والمرونػة ومػ، تحت شعار التعقؿ
فاإلصػػػالح ىػػػو تيػػػار ، صػػػالحيةالمواقػػػؼ اإلأو  صػػػالحييػػػرتبط أكثػػػر بػػػالفكر بمعنػػػى الفكػػػر اإل

فكػػػػري وسػػػػموكي ونمػػػػط مػػػػف العقميػػػػة وأحيانػػػػا أسػػػػموب فػػػػي العمػػػػؿ يوجػػػػد لػػػػدى بعػػػػض األحػػػػزاب 
  .1يات واقع المجتمع القائـوالحركات االجتماعية والسياسية عندما تجابو معط

مػػا قامػػت بػػو جمعيػػة العممػػاء المسػػمميف ، أكثػػر األمثمػػة توضػػيحا ليػػذا الػػنمطولعػػؿ مػػف  
ومف خالؿ برامجيػا ونشػاطاتيا الموجيػة أساسػا لخدمػة ، صالحيالجزائرييف بفكر أصحابيا اإل

وحػػدث ذلػػؾ مػػف أجػػؿ تغييػػر الوضػػع الػػذي ، .. الػػ . ميػػةصػػالحو مػػف الجيػػؿ واألا  المجتمػػع و 
  .  ارستعمكانت عميو الجزائر في مرحمة اال

 :  التمرد -1-3
العصػػػػياف عػػػػف طريػػػػؽ تعبئػػػػة عفويػػػػة ألعضػػػػاء فئػػػػة أو  يحػػػػدث التغيػػػػر بصػػػػورة التمػػػػرد 

والنقطػة المشػػتركة بػيف التمػػرد ، اجتماعيػة مػػف خػالؿ تبػػادؿ النزاعػات والتناقضػػات التػي تعيشػػيا
وعنػػػدما نػػػتكمـ عمػػػى ، والتطػػػور تكمػػػف فػػػي ضػػػعؼ الطػػػابع التنظيمػػػي لمتضػػػامف بػػػيف المشػػػاركيف

ألنو فقط مجموعة كبيرة مف األفراد تتخذ نفس القرارات في الوقت نفسػو وأف ، الجماعيالفاعؿ 
إذف يوجػد شػكؿ بػدائي مػف ليويػة الجماعيػة ، قرارات البعض تؤثر عمػى قػرارات الػبعض األخػر

 .2بمعنى أف ىناؾ تضامف عفوي، وآليات الضبط االجتماعي  ير منظمة بالنسبة لألفراد
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 :  الثورة -1-4
عنػػدما يحػػدث التغيػػر بيػػذه الطريقػػة فيػػو ينػػتج عػػف حركػػة فئػػة اجتماعيػػة ذات تضػػامف  
مػػػػا بعػػػػد حػػػػدوث تطػػػػورات طويمػػػػة تتعيػػػػد بتبػػػػادالت نزاعيػػػػة وتناقضػػػػية تحػػػػدث الثػػػػورة دو ، مػػػػنظـ
 .1وعميقة
ف المجتمػع القػػائـ يعػػاني أزمػػة مسػػتحكمة ويػػدرؾ أويػؤمف اإلنسػػاف بػػالثورة عنػػدما يشػػعر بػػ 

فاإلنسػػػاف ، االنقضػػػاض عمػػػى ىػػػذا المجتمػػػع ورفضػػػو ومقاومتػػػو والتمػػػرد عميػػػوبأنػػػو ال مفػػػر مػػػف 
الواعي ال يسػتطيع أف يجمػع بػيف شػعوره بإنسػانيتو وبػيف تحممػو العػيش حسػب الػنظـ والمفػاىيـ 

وعمػػى ىػػذا األسػػاس فػػإف مػػدلوؿ الثػػورة يمكػػف فيمػػو عػػف طريػػؽ ، والتقاليػػد السػػائدة التػػي تسػػتغؿ
فػالثورة تختمػؼ اختالفػًا ، مفيػـو اإلصػالح مػف جيػة أخػرىمعارضتو بمفيـو التطور مف جية و 

جػػذريًا عػػف التطػػور مػػف حيػػث إنيػػا تغييػػر ال يمػػر بطريػػؽ تػػدريجي بطػػيء متميػػؿ بػػؿ بطريػػؽ 
سػػريع واثػػب بطريقػػة القفػػزة النوعيػػة التػػي ال يمكػػف أف تػػتـ إال عػػف طريػػؽ تثػػوير الواقػػع وتغييػػره 

ماعية واالقتصادية وليس عف طريؽ التغييػر الػذي تغييرًا جذريًا كميًا اماًل بجميع الجوانب االجت
ضػػػافة. 2يتنػػػاوؿ جزئيػػػة واحػػػدة مػػػف الجزئيػػػات مػػػا ذكرنػػػاه مػػػف أنمػػػاط لمتغيػػػر االجتمػػػاعي إلػػػى  وا 

   حسب التحوؿ والقطيعة فيناؾ أيضًا أنماط أخرى حسب مقاييس مختمفة.
 :  أنواع التغير االجتماعي -2

شؾ فيو أف كػؿ نسػؽ اجتمػاعي يتغيػر طػواؿ الوقػت وىػذا يتػأتى عمػى األقػؿ مػف  ال مما 
أعضاء يتقدموف في السف وبالتالي يمروف عمى تغيػرات فيسػيولوجية يػؤثر بعظيػا عمػى قيػاميـ 

التقػػدـ فػػي السػػف قػػد ال تكػػوف  ايػػة فػػي األىميػػة فػػي إلػػى  ولكػػف التغيػػرات التػػي ترجػػع، بػػأدوارىـ
نمػػا يحػػدث فػػ ، ي أف تكػػوف ىنػػاؾ تغيػػرات أخػػرى قصػػيرة المػػدى مسػػتمرة دائمػػاً المػػدى القصػػير وا 

ومثاؿ ذلؾ أنو في عممية التفاعؿ يػؤثر أعضػاء النسػؽ فػي اتجاىػات بعضػيـ الػبعض بمػا فػي 
ذا كػػػػاف النسػػػػؽ االجتمػػػػاعي فرعػػػػًا مػػػػف نسػػػػؽ أكثػػػػر فػػػػاف أعضػػػػاءه ، ذلػػػػؾ توقعػػػػاتيـ المتبادلػػػػة وا 
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شػػػاركتيـ فػػػي أنسػػػاؽ اجتماعيػػػة  يػػػر يتػػػأثروف مػػػف حيػػػث امكانيػػػاتيـ واتجاىػػػاتيـ عػػػف طريػػػؽ م
 .  نسقيـ األصمي

إلػػى  اإلشػػارةإلػػى  وبغػػض النظػػر عػػف مثػػؿ ىػػذا التفسػػير المسػػتمر فإننػػا  البػػًا مػػا نميػػؿ 
ومثػؿ ىػذه األحكػاـ تعنػي أننػا ، ثابت نسػبيًا بمعنػى أنػو  يػر متغيػر النسؽ االجتماعي عمى أنو

الخػر كمػا أنػو ألسػباب متعػددة بعػض التغيػرات عمػى أنيػا أكثػر أىميػة مػف الػبعض إلى  ننظر
نيمػػػػػؿ تغيػػػػػرات معينػػػػػة اىمػػػػػااًل تامػػػػػًا ولسػػػػػوؼ تعػػػػػرض فيمػػػػػا بعػػػػػد ألنػػػػػواع التغيػػػػػر االجتمػػػػػاعي 

وقبػػػؿ أف نمضػػػي فػػػي تحميمنػػػا ينبغػػػي أف نحػػػدد مفيومنػػػا ، والمضػػػاميف التػػػي تبػػػدو فييػػػا أىميتيػػػا
نقػػػاط ذات أو  نقطػػػةإلػػػى  األوؿ أف البنػػػاء شػػػيء ثابػػػت نسػػػبياً : لمبنػػػاء االجتمػػػاعي فػػػي نقطتػػػيف

ومػع ذلػؾ ، ومثػاؿ ذلػؾ أف األـ تسػمؾ إزاء طفميػا سػموكًا يختمػؼ مػف يػـو لخػر: أىمية خاصػة
تحػػػافظ عمػػػى نػػػوع مػػػف العالقػػػة بالنسػػػبة لمطفػػػؿ فيػػػي تسػػػتمر فػػػي حمايتػػػو وتوجييػػػو وتشػػػجيعو 

ذا تغاضػػينا عػػف االختالفػػات الصػػغرى فػػي الطريقػػة التػػي تقػػـو بيػػا بيػػذه األ، والعنايػػة بػػو نػػواع وا 
وىػذا جػزء مػف بنػاء العالقػة والثانيػة ، اط يمكف أف نقوؿ أف دورىا كأـ يبقى ثابتًا تمامػاً مف النش

يكػوف لػدور األـ ( أننا نربط البناء بالوظػائؼ ومثػاؿ ذلػؾ أنػو فػي العائمػة )وىػي نسػؽ اجتمػاعي
ومػػف أجػػؿ ىػػذا نقػػوؿ أف التغيػػر ، وظػػائؼ مثػػؿ تنشػػئة األطفػػاؿ واالحتفػػاظ باالنسػػجاـ والخمقيػػات

 يػر أو  عي عبارة عف تغير في بناء النسؽ االجتماعي أي يتغير ىػذا الػذي كػاف ثابتػاً االجتما
وفػوؽ ىػذا فػإف أكثػر التغيػرات أىميػة مػف بػيف التغيػرات البنائيػة مالػو نتػائج عمػى ، متغير نسػبياً 

 .  وعمى األخص مف حيث بمو و األىداؼ بكفاءة، طريقة تأدية النسؽ لوظائفو
نػػػػي التغيػػػػر فػػػػي البنػػػػاء االجتمػػػػاعي وسػػػػنحاوؿ فيمػػػػا يمػػػػي أف إذف التغيػػػػر االجتمػػػػاعي يع 

 .  نعرض لمتغيرات التي نعتبرىا تغيرات بنائية
 الشػاممة أكثر التغيرات البنائيػة أىميػة التغيػر فػي المسػتويات: التغير في القيـ االجتماعية –أ 

بطريقػة مباشػرة فػي والقػيـ التػي نعالجيػا ىنػا ىػي القػيـ التػي تػؤثر ، سػـ القػيـاالتي نطمؽ عمييا 
ولنقػػرب الفكػػرة مػػف األذىػػاف سنضػػرب مػػثاًل  مضػػموف األدوار االجتماعيػػة والتفاعػػؿ االجتمػػاعي
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الػنمط التجػاري الصػناعي ألف التغيػرات إلى  يدور حوؿ االنتقاؿ مف النمط االقطاعي لممجتمع
، بأكمميػػا ف ىػػذا االنتقػػاؿ ال تحػػدث خػػالؿ فتػػرة وجيػػزة مػػف الزمػػاف بػػؿ تسػػتغرؽ أجيػػاالً التػػي تكػػوّ 

ففي المجتمع مف الػنمط األوؿ كػاف الفرسػاف ورجػاؿ الػديف يمثمػوف قمػة المجتمػع والقػيـ السػائدة 
تػػرتبط بأخالقيػػات ىػػاتيف الطبقتػػيف ولػػذلؾ فػػاف الوظػػائؼ االقتصػػادية عمػػى الػػر ـ مػػف أىميتيػػا 
 لضػػرورتيا لػػـ تكػػف تحظػػى بالتقػػدير الكبيػػر ولػػذلؾ كػػاف المشػػتغموف بيػػا فػػي مرتبػػة أقػػؿ والعكػػس
في المجتمع مف النمط الثاني فاإلنتاج االقتصادي يمثؿ المقاـ األوؿ واالشتغاؿ بػو يعتبػر أمػرًا 

 .  يفاخر بو المرء ولذلؾ كاف القادة في ىذا الميداف يحصموف عمى مراكز سامية
ونعنػػػػي بػػػػو التغيػػػػر فػػػػي البنػػػػاءات المحػػػػددة مثػػػػؿ صػػػػور التنظػػػػيـ واألدوار : تغيػػػػر النظػػػػاـ –ب 

ومػػف  نظػػاـ وحدانيػػة الػػزوج والزوجػػةإلػػى  لتغير مػػف نظػػاـ تعػػدد الزوجػػاتفػػا. ومضػػموف الػػدور
إلػػػى  ومػػػف النظػػػاـ الػػػذي يقػػػـو عمػػػى المشػػػروعات الخاصػػػة، الديمقراطيػػػةإلػػػى  الممكيػػػة المطمقػػػة

االشػتراكية أمثمػػة لمتغيػػرات التػػي تحػدث فػػي بعػػض أنظمػػة المجتمػع قميمػػة نسػػبيًا إال أف انتشػػارىا 
ومثػػاؿ ذلػػؾ أف االنتقػػاؿ مػػف ، فػػي البنػػاء االجتمػػاعي بأسػػرهتغيػػرات ىامػػة إلػػى  بعػػد ذلػػؾ يػػؤدي

الوحدانيػػة فػػي الػػزواج لػػـ يحػػدث مػػرة واحػػدة بػػؿ ظيػػر فػػي بعػػض العػػائالت ثػػـ إلػػى  نظػػاـ التعػػدد
انتشر بعػد ذلػؾ حتػى أصػبح النظػاـ األخيػر ىػو السػائد وأصػبحت العػائالت التػي الزالػت تأخػذ 

 .  منحرفةأو  بنظاـ التعدد تعتبر شاذة
قػد يحػدث التغيػر فػي أشػخاص بالػذات يقومػوف بػأدوار فػي : ير في مراكز األشػخاصالتغ –ج 

النسؽ االجتماعي ذلؾ أنو خالؿ فترة طويمة مف الزمف تصبح مثؿ ىذه التغيرات ال مفػر منيػا 
ولعػػػؿ أىميػػػة مثػػػؿ ىػػػذه ، يموتػػػوفأو  ألف النػػػاس يتقػػػدموف فػػػي السػػػف ويحػػػالوف عمػػػى المعػػػاش

ف الميػػـ أف نػػدرؾ األىميػػة الدائمػػة التػػي تكػػوف لألشػػخاص التغيػػرات تختمػػؼ ومػػع ذلػػؾ فإنػػو مػػ
الػػذيف يشػػغموف مراكػػز اجتماعيػػة معينػػة ألنيػػـ بحكػػـ مراكػػزىـ يسػػتطيعوف التػػأثير عمػػى مجريػػات 

وبعبػػارة أخػػرى قػػد ال يكػػوف فػػي تعاقػػب األشػػخاص تغيػػر بنػػائي فػػي حػػد ، األحػػداث فػػي المجتمػػع
ومػػا قمنػػا عػػف تغيػػر ، ظػػروؼ معينػػةقػػد يتسػػبب فػػي إحػػداث تغيػػر بنػػائي فػػي ظػػؿ ، ذاتػػو ولكنػػو
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تغيػر بنػائي إلػى  فإنو ال يػؤدي، األشخاص يمكف أف يطبؽ عمى التغير في قدراتيـ واتجاىاتيـ
     .  ولكنو قد يكوف سببًا مباشرًا فيو

 :  النظريات المفسرة لمتغير االجتماعي -رابعاً 
أو  نظريػػة معينػػةإف موضػػوع التغيػػر االجتمػػاعي ال ينحصػػر فيمػػو وتفسػػيره وفػػؽ مقاربػػة  

ألف التغيػر يشػمؿ مؤشػرات تختمػؼ بػاختالؼ الزمػاف والمكػاف وبنػاء ، خالؿ حقبة زمنية محددة
فػػػػإف النظريػػػػات االجتماعيػػػػة التػػػػي سػػػػنتعرض ليػػػػا يمكػػػػف وصػػػػفيا بأنيػػػػا تعػػػػالج قضػػػػايا ، عميػػػػو

وظػػواىر فرضػػت نفسػػيا بػػأف تكػػوف محػػؿ دراسػػة واىتمػػاـ وبمػػا أف ، اجتماعيػػة متعػػددة ومتطػػورة
فيػػذا محبػػذ ألنػػو يواكػػب فكػػرة تغيػػر الجماعػػات ، ت التػػي سػػنتطرؽ ليػػا متغػػايرة ومتنوعػػةالنظريػػا

وتعاقبيػػػػا بحيػػػػث أف كػػػػؿ جيػػػػؿ يحػػػػاوؿ أف يعػػػػالج قضػػػػاياه بأسػػػػاليبو الخاصػػػػة وحسػػػػب مفيومػػػػو 
ولػذلؾ ارتأينػا أف نقػؼ عنػد أىػـ ، ونظرتو لممشاكؿ التي تطغى عمى حياة كؿ مجموعة إنسانية

ات االجتماعيػػة حتػػى نسػػتطيع إبػػراز التغيػػرات التػػي يتعػػرض ليػػا النظريػػات التػػي درسػػت التغيػػر 
ونظريػػة ، والنظريػػة التطوريػػة، ونمخػػص أىػػـ النظريػػات فػػي النظريػػة الدائريػػة، المجتمػػع الجزائػػري
ونظريػػػػة ، ونظريػػػػة الكاريزمػػػػا، اليػػػػوة الثقافيػػػػةأو  ونظريػػػػة التخمػػػػؼ الثقػػػػافي، الماديػػػػة التاريخيػػػػة
 .  الحتمية االجتماعية

 :  الدائريةالنظرية  -1
تفسػػػػير التغيػػػػر إلػػػػى  ىتمػػػػوا بنمػػػػو الحضػػػػارات وازدىارىػػػػا وسػػػػقوطياامػػػػاؿ ىػػػػؤالء الػػػػذيف  

إلػى  التحوؿ مف العصر الذىبي األسطوريأو  االجتماعي في إطار تطور يأخذ شكؿ الدورات
 .  1العصر الحالي بما فيو مف قمؽ وتوترات

ومسػتميمة مػف التيػاريف البيولػوجي  "تػوينبي"و "ابػف خمػدوف يتزعـ ىذه النظرية كؿ مػف  
ويعتقػػػػد أصػػػػحاب ىػػػػذه النظريػػػػة أف جميػػػػع الكائنػػػػات الحيػػػػة تسػػػػير فػػػػي حركػػػػة دائريػػػػة ، والبيئػػػػي

ونمػػو ، نػػذكر منيػػا عمميػػات الشػػييؽ والزفيػػر وفقػػاف القمػػب، مثمػػة عمػػى ذلػػؾ كثيػػرةمنتظمػػة واأل

                                                           
 . 266ص ،2012، مصر، االسكندرية، منشأة المعارؼ، االجتماعما عمـ ، محمد سعيد فرح 1
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ظاىرة أزياء الموضػة ويتطابؽ ذلؾ مع الظواىر االجتماعية مثؿ ، الكائنات العضوية واندثارىا
والنمػو السػكاني وتكػرار ، التي تختفي لمدة مف الزمف ثـ تظير مف جديد واالتجاىات السياسػية

تػػػؤثر فػػػي كامػػػؿ ، كمػػػا تػػػؤثر ىػػػذه الحركػػػة المتػػػواترة فػػػي مظػػػاىر حاصػػػة مػػػف الحيػػػاة، الجريمػػػة
لممولػػد والوفػػاة ألف الػػدائرة المعمقػػة ، نيايػػةو  تحديػػده ببدايػػة، المجتمػػع وأىػػـ مػػا يميػػز ىػػذا التػػواتر

ووجػػد االنسػػاف تطابقػػًا فػػي جميػػع العصػػور بػػيف دورة ، تتػػردد مػػف خػػالؿ حيػػاة جميػػع المخموقػػات
 .1ةحياة الفرد ودورة حياة الجماعة والحضارة والدول

فػػي ىػػذه النظريػػة مػػف خػػالؿ مػػا توصػػؿ إليػػو فػػي نظرياتػػو العديػػدة  ويسيـ ابف خمدوف  
 :  تتمخص فيما يميومنيا نظريتو في التغير االجتماعي التي 

وىػػو  البػػػًا مػػػا يكػػوف مائػػػة وعشػػػريف ، يػػرى ابػػػف خمػػدوف أف لمدولػػػة عمػػػرًا كالكػػائف الحػػػي 
 :  ثالثة أجياؿ وىيإلى  عاماً ويقسميا

عمػػػره فػػػي أ مػػػب األحيػػػاف أربعػػػوف سػػػنة وىػػػو الجيػػػؿ الػػػذي تنشػػػأ فيػػػو الدولػػػة : الجيػػػؿ األوؿ -
أي أف ىػذا الجيػؿ ىػو جيػؿ ، الدولػةويشارؾ فيػو كػؿ فػرد فػي إقامػة ، وتكوف العصبية فيو قوية

 . نشأة الدولة والمحافظة عمييا ويطمؽ عميو أيضًا بمرحمة البداوة
عمػػره أربعػػوف سػػنة ويأخػػذ األفػػراد فيػػو تػػدريجيًا بأسػػباب الحضػػارة ويتمتعػػوف : الجيػػؿ الثػػاني -

 . ولكف تظؿ العصبية ويطمؽ عمى ىذا الجيؿ بمرحمة الحضارة، بالترؼ والميو
عمػػره أربعػػوف سػػنة تتػػدىور فيػػو العصػػبية وتمػػوت تمػػؾ العصػػبية التػػي قامػػت : الجيػػؿ الثالػػث -

الدولة عمى أساسيا في البداية وينغمس الناس في ىذا الجيػؿ فػي التػرؼ والمػذة ويعجػزوف عػف 
وتػػزوؿ ، ويطمبػػوف أىػػؿ النجػػدة واألجانػػب ويتكثػػروف المػػوالي لمػػدفاع عػػنيـ، الػػزود عػػف دولػػتيـ

اعػة مػف البػدو يقضػوف عمػى ىػذه الدولػة ويقيمػوف دولػة جديػدة الدولة في ىػذا الجيػؿ وتػأتي جم
 .2تمر بنفس المراحؿ ويطمؽ عمى الجيؿ الثالث مرحمة اليـر والزواؿ

                                                           
  .52ص، 2013، الجزائر، دار األمة، وسائؿ التغير االجتماعي ومؤشراتو في الجزائر، ثريا تيجاني 1
  .148ص، مصر، القاىرة، دار النشر االلكتروني، عمـ االجتماع العاـ، عمي المكاوي، كماؿ التابعي 2
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تنطػػوي فكػػرة التغيػػر االجتمػػاعي الػػدائري عمػػى مجموعػػة مسػػممات مفادىػػا بػػأف الظػػواىر و  
عتمػد عمػى الظػروؼ االجتماعية ميما تكف أنواعيا وصورىا تتكرر بيف آونػة وأخػرى وتكرارىػا ي

الموضػوعية والذاتيػػة التػػي تمػػر بيػػا المجتمعػػات. فالمجتمعػػات التػػي تمػػر بفتػػرات جمػػود وتخمػػؼ 
ثػػػـ ال تمبػػػث ىػػػذه الفتػػػرات اف تنتيػػػي ويحػػػؿ ، وانتكػػػاس تتبعيػػػا فتػػػرات تطػػػور ونيػػػوض وازدىػػػار
إف ىػذا التصػور ظيػر فػي بدايػة األمػر عنػد ، محميا فتػرات التخمػؼ والفوضػى وعػدـ االسػتقرار

ليونانييف القدامى )اال ريػؽ( الػذيف كػانوا يػروف بػأف حضػارتيـ متميػزة عمػى جميػع الحضػارات ا
ويفتػػػرض ، أبعػػػد الغايػػػات والػػػى منتيػػػى الكمػػػاؿإلػػػى  وأف ىػػػذه الحضػػػارة سػػػمت، التػػػي سػػػبقتيـ

التفكػؾ إلػى  فالسفة ومفكري اال ريؽ بأف المجتمع االنساني يتغيػر ولكػف التغيػر يتجػو تػدريجياً 
العصػػػر إلػػػى  العصػػػر الفضػػػي ثػػػـإلػػػى  نػػػو فػػػي تغيػػػره يخػػػرج مػػػف العصػػػر الػػػذىبيواالنحػػػالؿ وا

 .1العصر الحديديإلى  البرونزي وينتيي بو التغير
 :  النظرية التطورية - 2

الػػذي  ىربػػرت سبنسػػر" تقػػـو ىػػذه النظريػػة عمػػى أسػػاس سوسػػيولوجي كمػػا يػػرى الباحػػث  
 فػي التبػايف الػذي يعنػي ميػؿ الحيػاةتتمثؿ ، ثالثة مبادئإلى  يقّر أف التغير االجتماعي يخضع

عكسػػو والتكامػػؿ الػػذي يعنػػي إلػػى  التخصػػص عػػف طريػػؽ االنتقػػاؿ التػػدريجي مػػف التجػػانسإلػػى 
التماسػػػؾ واالعتمػػػاد المتبػػػػادؿ عمػػػى الوظػػػػائؼ ثػػػـ االنحػػػالؿ والفنػػػػاء الػػػذي يعنػػػػي التشػػػابو بػػػػيف 

فييػتـ بأسػباب التغيػر   يـايميؿ دوركا أمػا ، 2المجتمع والكائف الحي في النشأة واالرتقاء والفناء
فعمػػػى سػػػبيؿ ، االجتمػػاعي ويقػػػر بأنػػػو يحػػػدث عنػػػدما يتبػػػيف أنػػػو ضػػػروري مػػػف الناحيػػػة الوظيفيػػػة

الوسائؿ التكنولوجيػة إلى  والحاجة، المثاؿ توسعت المجتمعات المعاصرة في األنظمة التعميمية
ويمكػف أف يحػدث ، ألف تمؾ المجتمعات بحاجة إلييا بدرجػة أكبػر مػف المجتمعػات األقػؿ تقػدماً 

 .  3خالؿ التكيؼ والتكامؿ التغير مف

                                                           
 . 303، ص2009، األردف، عماف، ، دار وائؿ2ط، مبادئ عمـ االجتماع الحديث، إحساف محمد الحسف 1
  .53ص، مرجع سابؽ، ثريا تيجاني 2
 . 65، ص2011، األردف، عماف، دار المسيرة، 2ط، نظرية عمـ االجتماع المعاصر، مصطفى خمؼ عبد الجواد 3
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كميػػة الطاقػػة والطػػرؽ المسػػتخدمة إلػػى  يرجػػع أسػػباب التغيػػر "ليزلػػي ىوايػػت"أمػا الباحػػث  
ويػػرى أف دخػػوؿ المجتمػػع عصػػر ، فػػي تحديػػد مضػػموف ومسػػيرة التغيػػر االجتمػػاعي والحضػػاري

التخمػػؼ بالنسػػبة لممجتمعػػات التػػي أو  طاقػػة معينػػة كػػاف يحػػدد مكانػػة المجتمػػع فػػي سػػّمـ التقػػدـ
وىكػػذا وضػػع البػػاحثوف فػػي ، اسػػتخداـ تمػػؾ الطاقػػةإلػػى  سػػبقتو وتمػػؾ التػػي تالحقػػو فػػي الوصػػوؿ

الفكػر  مػف خػالؿ األفكػار التطوريػة التػي ميػزت، عمـ االجتماع نظريات التغير فػي وقػت مبكػر
تغيػر  "كونػت أوجسػت"فتصػور باحػث عمػـ االجتمػاع الفرنسػي ، االجتماعي في القرف العشريف

 .  1المجتمع البشري بناء عمى تطور العقؿ االنساني
  فػي المراحػؿ الػثالث لمتطػور التػي مػرت بيػا المجتمعػات أوجست كونػتوتتمثؿ نظرية   

فقػػد مػػرت االنسػػانية فػػي تطورىػػا بمراحػػؿ تطػػابؽ المراحػػؿ التػػي وضػػعيا فػػي قػػانوف ، االنسػػانية
ويعػد قػانوف الحػاالت الػثالث فػي ، والوضػعية، والميتافيزيقيػة، وىػي الالىوتيػة، الحاالت الثالث

فػػالفرد فػػي تطػػوره وتربيتػػو وتعميمػػو يمػػر ، رأي كونػػت أكثػػر مػػف مجػػرد مبػػدأ يحكػػـ تقػػدـ المعرفػػة
 .  بيذه الحاالت الثالث شأنو شأف المجتمع االنساني نفسو

ذا أردنػػػا أف نضػػػع قػػػانوف الحػػػاالت الػػػثالث فػػػي ميػػػزاف النقػػػد فإننػػػا نقػػػوؿ   أف المرحمػػػة وا 
الالىوتية يصعب تفسيرىا كميػا عمػى طريػؽ القػوؿ   بػالقوى الحيويػة  فمػيس مػف الثابػت أف كػؿ 

كمػػػػا ال تختفػػػػي تمػػػػؾ النزعػػػػة بظيػػػػور العمػػػػـ وتطػػػػور ، الليػػػػة قػػػػد اسػػػػتحدثت مػػػػف أرواح بشػػػػرية
فيػػي تظيػػر فػػي صػػورة مػػف الصػػور لػػدى العممػػاء والفالسػػفة وتػػاري  العمػػـ ، النظريػػات العمميػػة

   keplerكبمػر فقػد أسػس كػؿ مػف ، تزاج الفكر الميتػافيزيقي بػالفكر العممػي الخػالصيشيد بام
ييمػػا فػػي نظػػاـ الطبيعػػة عمػػى القػػوؿ بكمػػاؿ ا ورأى نيػػوتف أف نظػػاـ المجموعػػة أر   ديكػػارت و

والػداؿ عمػى وجػود ، ليػيوأف المكاف الالنيائي ىو الحس اإل، لييةالقدرة اإلإلى  الشمسية راجع
الفواصػػؿ التػػي تفصػػؿ بػػيف جوانػػب أو  فػػال معنػػى إذف لمقػػوؿ بفكػػرة المراحػػؿ، مكػػافا فػػي كػػؿ 

 .  الفكر االنساني برمتو بر ـ اتصاليا األكيد

                                                           
  .54، مرجع سابؽ، صثريا تيجاني 1
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عػػف  "لػػويس ىنػػري مورغػػاف وتتمثػػؿ النظريػػة التطوريػػة أيضػػا فػػي أعمػػاؿ األثنولػػوجي  
، دائيػة المعاصػرةىنود االيركوا وفييػا ذكػر أف مجتمعػات األزمنػة الغػابرة التشػبو المجتمعػات الب

بينمػػػا الثانيػػػة تجمػػػع مػػػف العػػػائالت ويقػػػـو النمػػػوذج الثػػػاني عمػػػى ، فػػػرادفػػػاألولى تجمػػػع مػػػف األ
نتيػػى مػػف ذلػػؾ اسػػتخالص نسػػؽ مػػف او ، وىمػػا المػػذاف يكونػػاف الدولػػة، عالقػػات اإلقمػػيـ والممكيػػة

 :  المراحؿ التطورية الثابتة في المجتمع االنساني حددىا في المراحؿ التية
  Savageryة التوحش مرحم - 
 Barbarism المرحمة البربرية - 
 civilization1مرحمة الحضارة  - 
 :  نظرية المادية التاريخية -3

يػػرى أصػػحاب ىػػذه النظريػػة أف العوامػػؿ الماديػػة والعوامػػؿ االقتصػػادية وحػػدىا ىػػي التػػي  
الػذي ، "مػاركسكػارؿ  تحدث التغيير في المجتمعات االنسانية ومف أنصار ىذه النظريػة نجػد 

 "بريفمػي أوضح دور العوامؿ االقتصادية في دفع حركة التغير التػي تمسػؾ بيػا ىػو ومسػاعده 
، عمػػى اعتبػػار أف المجتمػػع يمػػر بيػػا وكػػؿ مرحمػػة منيػػا تػػرتبط بنظػػاـ محػػدد "فريػػديريؾ انجمػػز"و

قصػد أخرى يعزى بالتحديػد لمعوامػؿ االقتصػادية الرئيسػية والتػي يإلى  كما أف التغير مف مرحمة
بيا عند ماركس وسػائؿ االنتػاج واالسػتيالؾ وذلػؾ ألف التغيػر فػي الجوانػب األساسػية لموسػائؿ 
االقتصادية يحدث تغيػرًا فػي جميػع الييئػات االجتماعيػة مثػؿ الحكومػة والػديف واألسػرة ومػف ثػـ 
يكوف العامؿ االقتصادي عنده ىو األساس في المجتمع ألف جميػع جوانػب الحيػاة االجتماعيػة 

ومف المفيد أيضًا بأف نتوسع في بعض األفكار المميػزة فػي ىػذه ، 2د عميو ويتحدد بو كميةيعتم
النظريػػة حيػػث نجػػد أف مػػاركس فسػػر ظػػاىرة التغيػػر االجتمػػاعي بػػأكثر مػػف رؤيػػة واحػػدة حيػػث 

ونجػػػػده أيضػػػػًا ركػػػػز عمػػػػى دور ، أعطػػػػى أىميػػػػة كبيػػػػرة لمعوامػػػػؿ الماديػػػػة واالقتصػػػػادية فػػػػي ذلػػػػؾ

                                                           
المكتػب الجػامعي ، 2ط، التغيػر االجتمػاعي والتنميػة السياسػية فػي المجتمعػات الناميػة،حسيف عبد الحميد أحمػد رشػواف  1

  .64ص ،2002، مصر، االسكندرية، الحديث
  .92ص ،2014، مصر، الجيزة، المكتبة المصرية، 1ط، التغير االجتماعي، فادية عمر الجوالني 2
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اث التغييػػػر حيػػػث يكػػػوف التنػػػاقض بػػػيف قػػػوى االنتػػػاج   والشػػػروط الصػػػراع والتنػػػاقض فػػػي إحػػػد
  .1المعطاة األخرى  والتنظيـ السائدالموضوعية 

 (:  اليوة الثقافية) نظرية التخمؼ الثقافي -4
تعتبر مف أىـ النظريات الحديثة التي ذاع صيتيا في القرف العشريف والتػي قػدميا عػالـ  

عنػػدما نشػػر كتابػػو  1922الفكػػر السوسػػيولوجي عػػاـ إلػػى   وليػػاـ أوجبػػرف االجتمػػاع األمريكػػي 
إلػى  قسـ أوجبرف الثقافة: وتتمخص نظرية اليوة الثقافية فيما يمي، المعروؼ التغير االجتماعي

الثقافػة الماديػػة والثقافػة الالماديػػة ويػرى أف التغيػػر االجتمػاعي يحػػدث أواًل : قسػميف كبيػريف ىمػػا
بدرجة أسرع مف التغيػر فػي الثقافػة الالماديػة التػي يطمػؽ عمييػا في التكنولوجيا والثقافة المادية 

الثقافػػػػة التكييفيػػػػة وينػػػػتج عػػػػف ذلػػػػؾ اليػػػػوة الثقافيػػػػة التػػػػي تكػػػػوف مصػػػػدرًا لمضػػػػغوط والصػػػػراعات 
 .2والمشكالت

وتأسيسػػًا عمػػى ذلػػؾ يمكػػف القػػوؿ بػػأف اليػػوة الثقافيػػة تحػػدث عنػػدما تتغيػػر الثقافػػة الماديػػة  
زيػػػػػة ويػػػػػرى انطػػػػػالؽ التغيػػػػػر مػػػػػف خػػػػػالؿ االكتشػػػػػافات العمميػػػػػة والالماديػػػػػة بصػػػػػورة  يػػػػػر متوا

وفػػي الوقػػت الػػذي تنمػػو فيػػو االسػػتخدامات التكنولوجيػػة بسػػرعة فائقػػة تصػػاحبيا ، واالختراعػػات
يفصػػؿ بينيمػػا مػػا يسػػمى ، مظػػاىر متخمفػػة فػػي األنسػػاؽ االجتماعيػػة واألنمػػاط والقػػيـ الالماديػػة

وفػػي المجتمػػع الجزائػػري بصػػفة ، عربيػػة عامػػةبػػاليوة الثقافيػػة وىػػذا مػػا حصػػؿ فػػي مجتمعاتنػػا ال
 .  3خاصة

 :  نظرية الكاريزما -5
التحػػوالت التػػي تعػػرض ليػػا المجتمػػع إلػػى  يرجػػع الباحػػث األلمػػاني )مػػاكس فيبػػر( التغيػػر 

والمرشػػديف ، مػػف األنبيػػاء والحكمػػاء واألبطػػاؿ، فػػي فتػػرات معينػػة نتيجػػة ظيػػور فئػػة مػػف العبػػاقرة

                                                           
، 1998، سػػوريا، دمشػػؽ، دار الحصػػاف، 1ط، ترجمػػة محمػػد سػػيد رصػػاص، عنػػد مػػاركسمفيػػوـ االنسػػاف ، إريػػؾ فػػرـو 1

  .34ص
  .164ص، مرجع سابؽ، عمي المكاوي، كماؿ التابعي 2
  .56ص، مرجع سابؽ، ثريا تيجاني 3
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وىو لفػظ دينػي يعنػي ( ويعني مصطمح الكاريزما لغة )ىبة ا، التكنوقراطييفالدينييف والعمماء 
وعػػادة مػػا يتحمػػى ذلػػؾ الػػزعيـ بقػػوة خارقػػة وصػػفات ، مػػف ترسػػمو العنايػػة اإللييػػة إلنقػػاذ مجتمعػػو

نػػػػػادرة و البػػػػػًا مػػػػػا يظيػػػػػر الكاريزمػػػػػا فػػػػػي حػػػػػاالت ضػػػػػعؼ االجتمػػػػػاعي والػػػػػديني واالقتصػػػػػادي 
وأىتـ أيضًا باألفكػار واأليػديولوجيات ، 1مجتمع ألزمات قويةيعني عندما يتعرض ال، والسياسي

وأبػرز أىميػة العوامػؿ : التي يحمميا األشخاص المميميف ودورىا البػارز فػي التغيػر االجتمػاعي
يػػػديولوجيا االقتصػػػادية فػػػي مجػػػرى التػػػاري  ولكنػػػو أكػػػد دور عوامػػػؿ أخػػػرى كالػػػديف والعقيػػػدة واأل

 .2وء األيديولوجية وعمى وجو الخصوص الديفوفسر الظاىرة االقتصادية نفسيا في ض
 :  نظرية الحتمية االجتماعية -6

ذىب أنصار ىذه النظرية عمى أف التغير االجتماعي يحدث نتيجة لتػوافر بعػض القػوى  
مزيجػًا مػف االثنػيف دوف أف يكػوف لإلنسػاف دخػؿ فػي ىػذه أو  طبيعيػةأو  سػواء كانػت اجتماعيػة

أي عمػػػى عامػػػؿ واحػػػد دوف ، ة عمػػػى الجانػػػب االجتمػػػاعيوأكػػػد أصػػػحاب ىػػػذه النظريػػػ، األحػػػواؿ
ذا كػاف الػبعض قػد عػارض وجيػة النظػر ، العوامؿ األخرى في دفع عجمة التغيػر االجتمػاعي وا 

أف الػػػديف ىػػػو العامػػػؿ إلػػػى  تمػػػؾ أمثػػػاؿ )لسػػػتر وارد( إال أف مػػػاكس فيبػػػر قػػػد ذىػػػب فػػػي دراسػػػتو
يوضحو فػي كتابػو البروتسػتانتية وروح وذلؾ ما ، 3المؤثر في الفاعمية االقتصادية في المجتمع

إذا كػػػػاف ينبغػػػػي البحػػػػث عػػػػف قرابػػػػة معينػػػػة بػػػػيف بعػػػػض تجميػػػػات الػػػػروح إذ يقػػػػوؿ  ، الرأسػػػػمالية
البروتستانتية القديمػة وبػيف الحضػارة الرأسػمالية الحديثػة فمػف الضػروري طوعػًا أـ كرىػًا البحػث 

أف الظػػواىر االجتماعيػػة  ، ويؤكػػد دوركػػايـ أيضػػًا عمػػى4عػػف ذلػػؾ فػػي السػػمات الدينيػػة الصػػرفة 
العامػػػة يجػػػب تفسػػػيرىا بالسػػػمات االجتماعيػػػة الخاصػػػة بيػػػذا العمػػػؿ ويعنػػػي بػػػذلؾ عنػػػد ضػػػرورة 

  تفسير ىذه الظواىر بالمجتمع وفي إطاره.
                                                           

  .56،57ص، المرجع السابؽ ،ثريا تيجاني 1
المكتػب الجػامعي ، 3ط، فػي المجتمعػات الناميػةالتغيػر االجتمػاعي والتنميػة السياسػية ، حسيف عبد الحميد أحمػد رشػواف 2

 . 83، ص2002، االسكندرية، مصر، الحديث
  .99ص، مرجع سابؽ، فادية عمر الجوالني 3
  .21ص، لبناف، مركز االنماء القومي، ترجمة محمد عمي مقمد، األخالؽ البروتستانتية وروح الرأسمالية، ماكس فيبر 4



 الفصؿ الثاني                       التغير االجتماعي وأىـ مؤشراتو في الجزائر
 

66 
 

وفػػي األخيػػر إف مػػا يمكػػف أف نستخمصػػو مػػف النظريػػات السػػابقة لمتغيػػر االجتمػػاعي العػػاـ 
  :جممة حقائؽ نسترشد بيا في ىذه الدراسة وىي

أف التغيػػر االجتمػػاعي حقيقػػة واسػػعة فػػي كػػؿ المجتمعػػات عمػػى اخػػتالؼ أنواعيػػا وال تختمػػؼ  -
 بالمجتمعات مف الزاوية إال مف حيث الدرجة فقط 

سػػرعة نسػػبية فػػي عمميػػات إلػػى  إف التقػػدـ التكنولػػوجي وتعػػدد وسػػائؿ االتصػػاؿ الحديثػػة أدى -
 في المجتمع االنساني عامة و ، التغير وما يترتب عمييا مف نتائج في كؿ مجتمع عمى حدة

بػػؿ قػػد تختمػػؼ نتائجيػػا مػػف ، أف عوامػػؿ التغيػػر ال تحػػدث نفػػس الثػػار فػػي كػػؿ المجتمعػػات -
  . 1مجتمع لخر بحسب ظروؼ المجتمع الخاصة وتاريخو 

لممعطيػات الناتجػة عػف التغيػر االجتمػاعي الػذي  اإف أصحاب ىذه النظريات قد اسػتجابو 
حيػث أنيػـ كػؿ حسػب طبيعتػو الخاصػة شػكموا ، بػو كإنسػاف وجد عالـ االجتماع نفسو متالصقاً 

رات التػي تصػيب الحيػاة يديولوجيا المعمنة والحفية بأساليبيـ المختمفة لكي يرشػحوا ىػذه التغيػاأل
 .2االجتماعية

 :  بارسونز واالىتماـ بقضية التغير االجتماعي -7
نظريػػة شػػاممة لػػـ تكػػف دعػػاء مؤسسػػيا بأنيػػا امػػف الثابػػت أف النظريػػة البارسػػونزية بػػر ـ  

وىو األمر الذي يمنحيا في ىذا اإلطار تفػردًا وخصوصػية ، كذلؾ ألنيا لـ تؤسس دفعة واحدة
 يػر ، فمف الواضح أف اىتماـ بارسونز قد انصب أساسًا عمى معالجة قضايا التكامؿ والتوازف

، الجتمػػاعيأنػػو بعػػد فتػػرة مػػف تاريخػػو الفكػػري الطويػػؿ تحػػوؿ نحػػو التركيػػز عمػػى قضػػايا التغيػػر ا
باعتبػػاره بدايػػة تحولػػو  –عػػاـ نشػػر مؤلفػػو النسػػؽ االجتمػػاعي  -1951-ويمكػػف أف نحػػدد عػػاـ 

بتحديػػػد أدؽ بدايػػػة اتجاىػػػو السػػػتكماؿ مشػػػروعو ، أو نحػػػو االىتمػػػاـ بقضػػػايا التغيػػػر االجتمػػػاعي
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ولقػػػد كػػػاف ليػػػذا ، بػػػأف يؤسػػػس مكانػػػًا فػػػي إطػػػاره لمعالجػػػة قضػػػية التغيػػػر االجتمػػػاعي، النظػػػري
 .1عاده الفكرية والتاريخية العديدةأباالىتماـ 
وباعتبار أف تػالكوت بارسػنونز مػف أىػـ رواد النظريػة الوظيفػة فػي مرحمػة سػابقة وكيفيػة  
نظريػػػة الفعػػػؿ واألنسػػػاؽ فسػػػنحاوؿ ىنػػػا أف نعػػػرض وجيػػػة نظػػػره مػػػف خالليمػػػا أي إلػػػى  انتقالػػػو

األنسػػاؽ باعتبارىػػا إلػػى  إذ تنظػػر الوظيفيػػة: موضػػوع التغيػػر االجتمػػاعيإلػػى  الوظيفيػػة والفعػػؿ
تتكوف مف مجموعة مف المتغيرات المتبادلة التأثير بداًل مف تفكيرىا فػي النسػؽ باعتبػاره يتكػوف 
 مف مجموعة مف األسػباب والنتػائج حيػث يػذىب االفتػراض الػوظيفي األساسػي فػي ىػذا الصػدد

مخرجػػات القػػوؿ بػػأف كػػؿ عناصػػر النسػػؽ تتػػأثر ببعضػػيا الػػبعض مػػف خػػالؿ المػػدخالت والإلػػى 
ذا كانػػت الوظيفيػػة قػػد عجػػزت عػػف تطػػوير نظريػػة تحػػدد وزف االسػػياـ المعػػيف لكػػؿ  الوظيفيػػة وا 

فإف ذلؾ يرجع ألنو لـ يكف لدى االتجػاه الػوظيفي ، متغير مف المتغيرات المختمفة داخؿ النسؽ
، نظريػػػػة تحػػػػدد ليػػػػا مػػػػا ىػػػػي المتغيػػػػرات األكثػػػػر واألقػػػػؿ أىميػػػػة فػػػػي تحديػػػػد حالػػػػة النسػػػػؽ ككػػػػؿ

حيػػػث كػػػؿ جػػػزء مػػػف ، تكامػػػؿ األجػػػزاء فػػػي الكػػػؿ والتسػػػاند فيمػػػا بينيػػػاإلػػػى  ىنػػػا تشػػػير فالوظيفيػػة
ومنػػػو يكػػوف التسػػػاند ، ال يكػػػوف  يػػره قػػػادر عمػػى القيػػػاـ بيػػا، األجػػزاء يػػػؤدي وظيفػػة خاصػػػة بػػو

 .2ي مف أجؿ استمرار الحياة وتغيرىاالكمي الوظيف
ذا كاف المسيطروف عمى المجتمع والذيف يتولوف إدارتو ير بػوف  فػي أف يكونػوا قػادريف  وا 

عمى تقدير التكاليؼ والنتائج المختمفة التي قد تترتب عمى التدخؿ بأي مف األسػاليب المختمفػة 
وىػو األمػر الػذي ، فإنيـ يريدوف أف يعرفوا أيضا المتغيرات األكثػر قػوة مػف حيػث درجػة التػأثير

حصػػػاء السوسػػػيولوجي شػػػكؿ أحػػػد األسػػػباب الكامنػػػة وراء االىتمػػػاـ المتزايػػػد مػػػف قبػػػؿ عممػػػاء اال
محاولػة فيػـ الظػواىر إلػى  حيػث نجػدىـ مػرة أخػرى قػد تحولػوا "ىربرت باللوؾ األمريكييف مثؿ 

 .  االجتماعية مف خالؿ التحميالت السببية
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 ومػػف ىػػذا المنطػػؽ أصػػبح مفيػػـو التسػػاند  يػػر كػػاؼ لأل ػػراض العمميػػة ومػػف ثػػـ احتػػاج 
بالتسػػػػاند الػػػػوظيفي المطمػػػػؽ أصػػػػبح وبػػػػداًل مػػػػف القػػػػوؿ ، قػػػػدر مػػػػف المراجعػػػػة والتمحػػػػيصإلػػػػى 

متغيػػػرات معينػػػة فػػػي بنػػػاء النسػػػؽ ال تسػػػتطيع إيقػػػاؼ التغيػػػرات التػػػي  الوظيفيػػػوف يتحػػػدثوف عػػػف
بينمػا ىنػاؾ متغيػرات أخػرى يمكػف التقميػؿ ، تثيرىا مثؿ نسؽ الثقافة والقيـ عند تالكوت بارسونز

مفيػـو التكامػػؿ ىػو النقمػػة  ويعتبػر التخمػي عػػف، إيقافيػا كميػػةأو  مػف حجػـ التغيػػرات التػي تثيرىػػا
الثالثة في اتجاه تطوير نظريػة التغيػر االجتمػاعي مػف داخػؿ بنػاء نظريػة الفعػؿ لصػالح إحػالؿ 

ذا كػاف مقػدرًا عمػى النسػؽ االجتمػاعي ، فتراضػًا وظيفيػًا أساسػياً امفيـو عػدـ التكامػؿ باعتبػاره  وا 
ع البنػاء الػدافعي لألشػخاص مػف وم، أف يتكامؿ دائمًا مع التوجيات القيمية والثقافية مف ناحية

أو  فإنػػو أصػػبح مقػػدرًا بػػنفس القػػدر أف يظػػؿ ىػػذا النسػػؽ باحثػػًا أبػػدًا عػػف التكامػػؿ، ناحيػػة أخػػرى
نسػؽ الشخصػية ونسػؽ ) ينيار دائمًا بفعؿ عناصػر ولػو أنيػا مػف خارجػوأو  التوازف الذي ييتز

فنسػػؽ الفعػػؿ إذا فػػي ، إال أنيػػا تشػػكؿ ذات الوقػػت عناصػػر أساسػػية مكونػػة فػػي بنائػػو(، الثقافػػة
مقولػة أساسػية تتمثػؿ فػي أف إلػى  وذلػؾ اسػتناداً ، حالة ديناميكيػة دائمػة باحثػًا أبػدًا عػف التكامػؿ

 . البيئات المحيطة بأنساؽ الفعؿ ىي بيئات متغيرة أساساً 
معنى ذلؾ أف نظرية الفعؿ االجتماعي بدأت تقطع الطريؽ سعيًا لتطوير نموذج نظػري  

دراكي انطمػؽ أساسػًا مػف مفػاىيـ تػوازف وتكامػؿ ولو أف ىذا السعي اإل، عيلفيـ التغير االجتما
 .  عناصر نسؽ الفعؿ االجتماعي وتساندىا

طػػور تويتػػوازى الطػػور الثػػاني فػػي السػػعي نحػػو تأسػػيس نظريػػة التغيػػر االجتمػػاعي مػػع ال 
ويتمثػػؿ فػػي تتػػابع التحػػػرؾ الفكػػري ؿ تػػالكوت بارسػػونز مػػػف أجػػؿ اسػػتيعاب متضػػػمنات ، األوؿ

وفػػػي ىػػذا اإلطػػػار يكشػػػؼ التتبػػع الػػػدقيؽ لمنمػػػو الفكػػري لتػػػالكوت بارسػػػونز ، التغيػػر االجتمػػػاعي
 ويػػرى بارسػػونز منػػذ البدايػػة أف ىنػػاؾ ،1عمػػى مػػدى فتػػرة زمنيػػة طويمػػة صػػدؽ وجيػػة النظػػر ىػػذه
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تسػػػاىـ فػػػي صػػػيا ة أو  المقػػػوالت االساسػػػية التػػػي يمكػػػف أف تشػػػكؿأو  مجموعػػػة مػػػف القضػػػايا
 .  الفعؿ االجتماعيأو  جتماعي سواء عمى مستوى النسؽنظرية عامة لمتغير اال

فعالػة لدراسػة التغيػر االجتمػاعي ىػو المقولػة  ةويعتبر التأكيد عمى التصور النسقي كػأدا 
إذ يؤكػػػػد تػػػػالكوت بارسػػػػونز أف الشػػػػرط األساسػػػػي إلنجػػػػاز التحميػػػػؿ ، األولػػػػى فػػػػي ىػػػػذا الصػػػػدد

، تمرة ومنتظمػة لحالػة النسػؽ ككػؿمشػكمة بصػورة مسػأو  الدينامي النػاجح ىػو اسػناد أي قضػية
فػػإف التحػػدي الحقيقػػي فػػي ، فػػإذا تأكػػد لنػػا أي نسػػؽ يتكػػوف مػػف مجموعػػة أساسػػية مػػف المتغيػػرات

ىػػػػذه الحالػػػػة يصػػػػبح متمػػػػثاًل فػػػػي تحديػػػػد أي مػػػػف المتغيػػػػرات ىػػػػو المسػػػػؤوؿ عػػػػف إثػػػػارة التغيػػػػر 
 .  االجتماعي

المسػتوى المنطقػي عػف عمػى ، ومف الممكف إنجاز ذلؾ عف طريؽ عزؿ بعض التغيرات 
، عوامػػؿ دائمػػة تنتفػػي فاعميتيػػاأو  ونعامميػػا باعتبارىػػا ثوابػػت، دورىػػا كمثيػػرة لمتغيػػر االجتمػػاعي

وىػػػػذا مػػػػا يفعمػػػػو النسػػػػؽ التحميمػػػػي الميكػػػػانيكي بالنسػػػػبة لػػػػبعض العوامػػػػؿ الخارجػػػػة عػػػػف النسػػػػؽ 
غيػرات التػػي  يػػر أننػا مػف الممكػػف أف نفعػؿ ذلػؾ بالنسػػبة لممت، االجتمػاعي ولػو أنيػػا متصػمة بػو

تكػػػوف البنػػػاء الػػػداخمي لمنسػػػؽ االجتمػػػاعي وذلػػػؾ ىػػػو مػػػا يحػػػدث حينمػػػا نرجػػػع دائمػػػا المقػػػوالت 
 .  المقوالت البنائية الثابتةإلى  الدينامية المتغيرة

ذا كػػػاف مػػػف الصػػػعب أف نػػػدرس كػػػؿ شػػػيء فػػػي وقػػػت واحػػػد  فػػػإف ذلػػػؾ يفػػػرض عمينػػػا ، وا 
المالحظػػة وبػػيف خصائصػػيا  ضػػرورة الفصػػؿ بػػيف الخصػػائص التػػي ال تتغيػػر لمظػػواىر موضػػع

 يػػر أننػػا مػػع كػػؿ ، إذ لػػـ تكػػف ىنػػاؾ خمفيػػة  يػػر متغيػػرة نسػػبيًا نرجػػع إلييػػا، التغيػػر االجتمػػاعي
ذلؾ نؤكد أف ىذا الفصؿ بيف الجوانػب النسػقية وبعضػيا الػبعض يصػبح فصػاًل عمػى المسػتوى 

اسػي يؤكػد ذلؾ ألف التصػور النسػقي فػي أساسػو يعنػي االعتقػاد فػي افتػراض أس، التحميمي فقط
 .  عمى عالقات التساند بيف الظواىر التي قد نتناوليا بالتحميؿ الدقيؽ

وتؤكػػد المقولػػة الثانيػػة عمػػى تأكيػػد بارسػػونز عمػػى أنػػو ليسػػت ىنػػاؾ متغيػػرات محػػددة فػػي  
فالتأكيد عمى التصػور النسػقي يفػرض ، النسؽ يمكف أف تعتبر المحرؾ األوؿ لمتغير في النسؽ
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بمعنػى أنػو مػف ، المصادر التي بإمكانيا إثػارة التغيػر االجتمػاعي التأكيد عمى تصور جمع مف
الضػػروري االقتنػػاع بػػأف التغيػػر قػػد ينبثػػؽ مػػف أي مػػف أجػػزاء النسػػؽ االجتمػػاعي ويسػػتند التأكيػػد 

التػي تعنػي أنػو ال يمكػف ألجػزاء معينػة فػي ، فيػـ معنػى عالقػات التسػاندإلػى  عمى ىذه المقولػة
 .  مستقمة إلثارة التغير االجتماعيالنسؽ االجتماعي أف تصبح مصادر 

القوؿ بأف أي مف ىذه العوامؿ فد يثير التغير االجتمػاعي إلى  ويذىب تالكوت بارسونز 
متغيػػرات أو  إال أف الخطػػاء المنيجػػي يكمػػف فػػي التأكيػػد المسػػتمر والػػدائـ عمػػى فاعميػػة عوامػػؿ

عنػد ارتكػاب ىػذا الخطػاء بػؿ إف ىػذه النظريػات ال تتوقػؼ ، بعينيا في إثارة التغيػر االجتمػاعي
بػػػؿ تتمػػػادى فترتكػػػب خطػػػأ أخػػػر بػػػافتراض ىػػػا اسػػػتمرار التغيػػػر فػػػي اتجػػػاه محػػػدد دوف إعطػػػاء 

المتغيػػػرات المؤسسػػػة لمتغيػػػر فػػػي ىػػػذا االتجػػػاه مػػػع متغيػػػرات النسػػػؽ أو  اعتبػػػار لتسػػػاند العوامػػػؿ
 .  األخرى
، تمػػاعيذلػػؾ يعنػػي أف تأكيػػد تػػالكوت بارسػػونز عمػػى امكانيػػة تعػػدد مصػػادر التغيػػر االج 

يػػػدؿ عمػػػى اسػػػتيعاب نسػػػقو النظػػػري لكافػػػة النظريػػػات العامميػػػة التػػػي سػػػادت فػػػي الجيػػػؿ السػػػابؽ 
حيث استوعب تصوره النظػري كػؿ مػا ىػو جػوىري فػي ىػذه النظريػات عػف طريػؽ إلغػاء ، عميو

الطػػػػػابع المطمػػػػػؽ الػػػػػذي تضػػػػػفيو ىػػػػػذه النظريػػػػػات عمػػػػػى متغيراتيػػػػػا واسػػػػػتبدالو بمقولػػػػػة النسػػػػػبية 
ومػػف الواضػػح أف ىنػػاؾ اتسػػاقًا كبيػػرًا بػػيف رؤيػػة ، ثػػارة التغيػػر االجتمػػاعياالجتماعيػػة كأسػػاس إل

وبػػػيف رؤيتػػػو لمعموميػػػات التطوريػػػة التػػػي تحػػػاوؿ تصػػػوير ، تػػػالكوت بارسػػػونز فػػػي ىػػػذا الصػػػدد
 .1الحضارات الشاممةأو  التغير عمى مستوى األنساؽأو  التطور
نسػاؽ المحيطػة التػي تشػكؿ وتتعمؽ المقولة الثالثة لطبيعة عالقػة النسػؽ االجتمػاعي باأل 

ذلػؾ ألف النسػؽ االجتمػاعي يعتبػر ، في مجموعيا نسػؽ الفعػؿ االجتمػاعي كإطػار شػامؿ وعػاـ
وىػػػذا يعنػػػي أف لمنسػػػؽ االجتمػػػاعي عمميػػػات وعالقػػػات تبػػػادؿ مػػػع ، حمقػػػة فػػػي سمسػػػمة األنسػػػاؽ

ة والبيئػػػ، نسػػػؽ الشخصػػػية، ونعنػػػى باألنسػػػاؽ المحيطػػػة نسػػػؽ الثقافػػػة والقػػػيـ، األنسػػػاؽ المحيطػػػة
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ذلػػؾ فػػإف البنػػاء إلػػى  الفيزيقيػػة التػػي تػػؤدي دورىػػا كنسػػؽ مػػف خػػالؿ الكػػائف العضػػوي باإلضػػافة
ليػػػػػا أنسػػػػػاقيا المحيطػػػػػة ، الػػػػػداخمي لألنسػػػػػاؽ االجتماعيػػػػػة يؤكػػػػػد وجػػػػػود أنسػػػػػاؽ فرعيػػػػػة متباينػػػػػة

 .  والمفتوحة عمييا داخؿ النسؽ األكبر
ىػػذه األنسػػاؽ لػػو وارتباطػػًا بػػذلؾ نػػرى أنػػو مػػف الضػػروري التأكيػػد عمػػى أف كػػؿ نسػػؽ مػػف 

ويتحػػػدد ىػػػذا الوجػػػود مػػػف خػػػالؿ مجموعػػػة ، حػػػدوده التػػػي تفصػػػؿ بينػػػو وبػػػيف األنسػػػاؽ المجػػػاورة
الظواىر التي تظير استقرارًا وتساندًا عمى مدى وقػت معػيف بحيػث تشػكؿ مػع بعضػيا الػبعض 

ومػف ثػـ يعنػي الحػد األدنػى لمفيػـو النسػؽ ، ويصبح مف المفيد حينئػذ أف نعالجيػا كنسػؽ، بناءاً 
، ف ىذه المجموعة مف الظواىر الداخمة في بناء النسؽ يسود بينيا نوع مػف التجػانس والتسػاندأ

وىػػو األمػػر الػػذي يجعميػػا تتبػػايف مػػع الظػػواىر الخارجػػة عػػف نسػػقيا ولػػو أنيػػا تتسػػاند معيػػا ومػػف 
، جانػب نسػؽ فرعػي آخػرإلػى  ىنا فمنا أف نتصور أف تشكؿ مجموعة مف الظػواىر نسػقًا فرعيػاً 

الممكف أف يدخؿ النسقاف الفرعياف داخؿ نسؽ أشػمؿ يضػـ بناءىمػا معػًا ومػف ثػـ   ير أنو مف
 .  يحتوي بداخمو عمى حاالت التجانس والتبايف

وتصبح ميكانيزمػات المحافظػة عمػى التػوازف ودعػـ النسػؽ لذاتػو مػف الميكانيزمػات التػي  
التػػي تػػتـ  لكنيػػا فػػي ذات الوقػػت تحػػدد طبيعػػة وحجػػـ التبػػادالت، تفصػػؿ كػػؿ نسػػؽ عػػف األخػػر

 يػػر أف ذلػػؾ ال يعنػي أف ىػػذه الحالػة المسػػتقرة والمتوازنػػة ، عبػر الحػػدود الفاصػمة بػػيف األنسػاؽ
فػنحف نعمػـ أف النسػؽ االجتمػاعي ، تػوترأو  سوؼ تستمر عمى نحو ال يثار فيػو أي اضػطراب

ومف ناحية أخػرى ، مع نسؽ الشخصية وبناء الكائف العضوي مف ناحية، محاط بحدود رئيسية
وتصػبح الميمػة األساسػية لميكانيزمػات التػوازف أف تسػتوعب كافػة التغيػػرات ، لثقافػة كنسػؽمػع ا

وفػي ، مػف داخمػوأو  األنسػاؽ الفرعيػة بفعػؿ أنسػاؽ خػارج حػدود النسػؽ الفرعػي التي تقػع داخػؿ
ىػػذه الحالػػة يصػػبح التغيػػر البنػػائي فػػي االنسػػاؽ الفرعيػػة مظيػػرًا حتميػػًا مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ التػػوازف 

وعمى ىذا النحو تصبح الوظيفة األساسية لمتغيرات التػي تقػع فػي األنسػاؽ ، شمؿفي النسؽ األ
ذلػػػؾ يتحقػػػؽ إذا اسػػػتطاعت ، الفرعيػػػة ىػػػي تأكيػػػد االسػػػتقرار والتػػػوازف بالنسػػػبة لمنسػػػؽ األشػػػمؿ
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ؿ تػػؤدي دورىػػا بصػػورة سػػميمة ميكانيزمػػات الضػػبط والسػػيطرة فػػي المسػػتويات العميػػا لنسػػؽ الفعػػ
 . 1وفعالة

إلػػى  الرابعػػة بمصػػادر التغيػػر االجتمػػاعي حيػػث يقسػػميا تػػالكوت بارسػػونز وتتعمػػؽ المقولػػة
ويعػد بنػػاء النسػػؽ االجتمػػاعي ، المصػادر الخارجيػػة والمصػػادر الداخميػػة: قسػميف رئيسػػييف وىمػػا

وذلػػؾ ألف بنػاء النسػػؽ االجتمػػاعي ىػػو تأسػػيس ، ىػو الحػػد الفاصػػؿ بػػيف نػوعي المصػػادر ىػػذيف
بحيػػث نجػػده ينفصػػؿ تػػدريجيًا عػػف نسػػؽ الشخصػػية ، تحميمػػي عنػػد تػػالكوت بارسػػونزأو  تصػػوري

 .  مف ناحية وعف نسؽ الثقافة والقيـ مف ناحية أخرى
التػػػأثيرات أو  وعمػػػى ىػػػذا النحػػػو تتمثػػػؿ مصػػػادر التغيػػػر الخارجيػػػة فػػػي مجموعػػػة العوامػػػؿ 

ولػو أف فاعميػة ىػذه العوامػؿ فػي اثػارة التغيػر ، الثقافػةأو  المنطمقة أساسًا مف أنساؽ الشخصػية
ؼ عمى الميوؿ الداخمية المتنامية نحو التغير ويمكف حصر عوامؿ التغير مف الخارج فػي تتوق

العوامؿ الناتجة عف التغيػرات الجينيػة التػي تطػرأ عمػى الوجػود العضػوي لمسػكاف فمػف الطبيعػي 
مػػف ىػػذه المصػػادر أيضػػًا التغيػػرات التػػي ، أف يكػػوف لػػذلؾ تػػأثيره عمػػى أداء الػػدور االجتمػػاعي

، تخمػؽ مصػادر جديػدةأو  لمحيػاة المصػادر االسػتراتيجية ذئػة الفيزيقيػة بسػبب نفػاتطرأ عمػى البي
ذلػػػػؾ الػػػدور الػػػػذي تمعبػػػو الشخصػػػيات البػػػػارزة التػػػي ال يمكػػػػف أف تعتبػػػر نتاجػػػػًا إلػػػى  باإلضػػػافة
جانب أف أي زيادة عدد السػكاف يعتبػر مػف المصػادر األساسػية إلحػداث إلى  ىذا، لمجتمعاتيا

يميؿ دوركايـ الذي أكد عمى الدور الحاسـ الػذي إنحو الذي أوضحو التغير االجتماعي عمى ال
ذا كانػػت التغيػػرات السػػابقة ليػػا مصػػادرىا خػػارج  يمعبػػو تغيػػر حجػػـ السػػكاف فػػي تغيػػر المجتمػػع وا 

فػػاف ىنػػاؾ بعػػض ، نسػػؽ الشخصػػيةأو  النسػػؽ االجتمػػاعي ألنيػػا صػػادرة عػػف النسػػؽ الطبيعػػي
 ف خالؿ المعرفة العممية والتكنولوجية مثاًل.مصادر التغير المنبثقة عف النسؽ الثقافي م

بػػؿ إننػػا نجػػد أف التػػأثير المنبثػػؽ عػػف مجتمػػع أخػػر  يػػر المجتمػػع موضػػع التحميػػؿ يعتبػػر  
أي أنػػو تغيػػر انبثػػؽ عػػف أنسػػاؽ اجتماعيػػة ، تغيػػرًا مػػف الخػػارج بالنسػػبة لنسػػؽ المجتمػػع األخيػػر
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إلػػى  الحالػػة فإنػػو البػػد أف ننظػػرولكػػي تتػػوفر المعالجػػة السوسػػيولوجية لمتغيػػر فػػي ىػػذه ، أخػػرى
حتػػى ، المجتمػػع الػػذي انبثقػػت عنػػو عوامػػؿ التغيػػر باعتبػػاره وحػػدة فرعيػػة فػػي نسػػؽ أكبػػر وأشػػمؿ

وقػػػػد يسػػػػود التػػػػوتر بػػػػيف النسػػػػقيف ، ولػػػػو تباينػػػػت األنسػػػػاؽ الفرعيػػػػة داخػػػػؿ ىػػػػذا النسػػػػؽ األشػػػػمؿ
وجػػود مفيػػـو  وىػػو االمػػر الػػذي يبػػرر، التػػوتر والػػى الصػػراع المػػزمفإلػػى  وقػػد يػػؤدي، الفػػرعييف

وىػػػي ، ، وقػػد يػػتـ التغيػػر مػػػف خػػالؿ االسػػتعارة الثقافيػػة لمجتمػػػع مػػف مجتمػػع أخػػر1الدبموماسػػية
إال أف حػػػدوث التغيػػػر مػػػف خػػػالؿ ، االسػػػتعارة التػػػي تػػػتـ مػػػف خػػػالؿ العالقػػػات بػػػيف المجتمعػػػيف

ية االستعارة الثقافية ال يعني أف تػالكوت بارسػونز يتبنػى موقػؼ النظريػات االنتشػار أو  االنتشار
وذلػػؾ ألنػػو يػػرى أف األسػػاس لوقػػوع التغيػػر االجتمػػاعي ، ووجيػػة نظرىػػا فػػي التغيػػر االجتمػػاعي

يتمثؿ في ميؿ بعض الوحدات الفرعية لمنسؽ نحو التغيػر بسػبب قصػور األداء الػوظيفي الػذي 
ومػػف ثػػـ فيػػو يؤكػػد أف فاعميػػة العوامػػؿ الخارجيػػة فػػي ، أداء الوحػػدات األخػػرىأو  انتػػاب أداءىػػا
 .  ير االجتماعي تتحقؽ إذا صاحب ذلؾ عوامؿ داخمية مييئة لمتغيراحداث التغ

التوترات التػي أو  المصادر الداخمية لمتغير االجتماعي مف الضغوطأو  وتتمثؿ العوامؿ 
وىػػي الضػػغوط التػػي تػػنجح فػػي ، تتزايػػد تػػدريجيًا فػػي اي مػػف المنػػاطؽ االسػػتراتيجية لبنػػاء النسػػؽ

إذ يشػير التػوتر بػيف أي وحػدجتيف فػرعيتيف فػي ، ليػذا النسػؽالنياية فػي إعػادة التنظػيـ البنػائي 
الضػػغوط نحػػو تغييػػر العالقػػة بينيمػػا بعالقػػة أخػػرى تحقػػؽ التػػوازف بينيمػػا مػػف إلػػى  بنػػاء النسػػؽ

التػػوتر أو  إال أف ىػذا الضػغط، وبينيمػا وبػيف بنػػاء النسػؽ االجتمػاعي مػف ناحيػػة أخػرى، ناحيػة
يكانيزمػػات الضػػبط والسػيطرة فػػي اإلبقػػاء عمػػى حالػػة الدرجػػة التػي تعجػػز عنػػدىا مإلػػى  قػد يتزايػػد

حيػػث يػػؤدي ، وذلػػؾ لتجنػػب انييػػار تػػوازف النسػػؽ، التوافػػؽ مػػع التوقعػػات المعياريػػة ذات الصػػمة
انييػػار ىػػذا التػػوازف ويعنػػي ذلػػؾ اف إلػػى  التػػوتراتأو  الفشػػؿ فػػي السػػيطرة عمػػى ىػػذه الضػػغوط

لمخرجػػػات المتبادلػػػة بػػػيف أي مػػػف التػػػوتر يعبػػػر عػػػف حالػػػة مػػػف عػػػدـ التػػػوازف بػػػيف المػػػدخالت وا
 .  وحدتي النسؽ
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فػػإذا وقػػع التػػوتر فػػي بنػػاء النسػػؽ فػػإف ىنػػاؾ ميكانيزمػػات ثالثػػة لمتصػػدي لػػو قبػػؿ حػػدوث  
 :  التغير
بمعنى استعادة التوافؽ الكامػؿ والتوقعػات المعياريػة كمػا ، أوليا ميكانيـز تصريؼ التوتر 

 .  لوجييحدث في الشفاء الكامؿ مف مرض عمى المستوى البيو 
وذلػػػؾ حينمػػػا يصػػػبح تحقيػػػؽ التوافػػػؽ ، العػػػزؿ ىػػػو الميكػػػانيـز الثػػػانيأو  ويعتبػػػر االيقػػػاؼ 

حيػث يوافػؽ مػف خاللػو عمػى إنجػاز أقػؿ مػف اإلنجػاز ، الكامؿ والتوقعات المعيارية  ير ممكػف
وعمػػػى الوحػػػدات األخػػػرى أف تتحمػػػؿ عػػػبء ىػػػذا االنجػػػاز ، العػػػادي مػػػف قبػػػؿ الوحػػػدات المعيبػػػة

 . التوتر ما يزاؿ قائماً بيد أف ، األقؿ
وىػػو يعنػػي ، وييػػتـ الميكػػانيـز الثالػػث بتفػػريج التػػوتر عػػف طريػػؽ التغييػػر فػػي بنػػاء النسػػؽ 
تغييػػػر الثقافػػػة المعياريػػػة التػػػي تحػػػدد التوقعػػػات التػػػي تحكػػػـ العالقػػػة المتبادلػػػة بػػػيف أو  اسػػػتبداؿ

، ىػػذه التػػػوترات وذلػػؾ ألف الميكانيزمػػات السػػابقة فشػػمت فػػي إحتػػواء، الوحػػدات الفرعيػػة لمنسػػؽ
، أو ومػػف ثػػـ يػػأتي الميكػػانيـز الثالػػث لكػػي يفػػرض وقػػوع التغيػػر الػػذي يتصػػؿ بػػبعض الوحػػدات

بطبيعػػػة العالقػػػة بينيػػػا يمكػػػف تحديػػػد نطاقػػػو داخػػػؿ بنػػػاء النسػػػؽ ألنػػػو يقتصػػػر عمػػػى المسػػػتويات 
 1 ؽباعتبػاره يشػكؿ المسػتوى األعمػى لمنسػ –أما التغير الػذي ينتػاب نسػؽ الثقافػة والقػيـ ، الدنيا

وىػو األمػر الػذي يؤكػد أف ثبػات واسػتقرار ، وقػؼ آثػاره عنػد حػدود معينػةأو  ال يمكف تحييده –
نسؽ القيـ داخػؿ بنػاء النسػؽ يعتبػر ذو أىميػة محوريػة مػف ىػذه الناحيػة بالنسػبة لقضػية التغيػر 

 .  االجتماعي الشامؿ في النسؽ
لفعػؿ عػي فػي إطػار نسػؽ اوتتعمؽ المقولة الخامسػة بمكانػة نسػؽ الثقافػة والقػيـ كنسػؽ فر  

ومػػػف الثابػػػت أف نسػػػؽ الثقافػػػة والقػػػيـ ىػػػو الػػػذي يمتمػػػؾ إمكانيػػػة الضػػػبط ، الجتمػػػاعي الشػػػامؿا
والسػػػيطرة بالنسػػػبة لنسػػػؽ الفعػػػؿ االجتمػػػاعي مػػػف وجيػػػة نظػػػر تػػػالكوت بارسػػػونز وتؤكػػػد الثقافػػػة 

 مػػػف خػػػالؿ القواعػػػد المعياريػػػة، أوالً : سػػػيطرتيا عمػػػى نسػػػؽ الفعػػػؿ مػػػف خػػػالؿ بعػػػديف أساسػػػييف
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التػػػي تتػػػولى تنظػػػيـ التفاعػػػؿ داخػػػؿ النسػػػؽ ( المعػػػايير والتقاليػػػد واألعػػػراؼ والعػػػادات والقػػػانوف)
أما الثاني فيؤدي فاعميتو مف خالؿ استيعاب األفراد لمكػوف الثقافػة والقػيـ السػائدة ، االجتماعي

فػػي المجتمػػع عػػف طريػػؽ عمميػػات التنشػػئة االجتماعيػػة حيػػث تصػػبح الثقافػػة عنصػػرًا مكونػػًا فػػي 
تغيػػػػر نسػػػػؽ إلػػػػى  ذلػػػػؾ يعنػػػػي أف التغيػػػػر فػػػػي الثقافػػػػة يػػػػؤدي، البنػػػػاء الػػػػدافعي لبنػػػػاء الشخصػػػػية

 الشخصية والنسؽ االجتماعي والعكس ليس صحيح تمامًا.
ذلػػػػػؾ يعنػػػػػي أف أي تغيػػػػػر يحػػػػػدث البػػػػػد أف يظػػػػػؿ خاضػػػػػعًا لقػػػػػيـ األنسػػػػػاؽ االجتماعيػػػػػة  

حػيف قػد تتغيػر واالسػاليب  وفي، التي تعتبر أعمى مكونات البناء مف حيث فاعميتيا، المسيطرة
بػػؿ أف الوحػػدات االجتماعيػػة التػػي تعمػػؿ فييػػا ىػػذه األسػػاليب قػػد ، التػػي تطبػػؽ مػػف خالليػػا القػػيـ

افتػػراض إلػى  فإننػا نجػػد أف تػالكوت بارسػونز يؤكػػد أف كػؿ مناقشػتنا لمتغيػػر تسػتند، تتغيػر أيضػاً 
فػي  –التغيػر أو  – أساسي يؤكد أف نمط القػيـ فػي النسػؽ ثابػت ال يتغيػر بػر ـ حػدوث التبػايف

وىػػو األمػػر الػػذي يؤكػػد أف التغيػػر الػػذي يحػػدث فػػي بنػػاء النسػػؽ ينبغػػي أف يكػػوف ، بنػػاء النسػػؽ
متوافقػػًا مػػع االلتزامػػات القيميػػة األساسػػية وأف يظػػؿ ىػػذا التغيػػر فػػي نطػػاؽ سػػيطرة نسػػؽ الثقافػػة 

 .  دائماً 
وت بارسػػونز مػػا سػػبؽ إذف يحػػدد المقػػوالت األساسػػية التػػي تشػػكؿ اإلطػػار التصػػوري لتػػالك

وىػػو اإلطػػار الػػذي نجػػد مصػػداقيتو فػػي محاولػػة فيػػـ تفػػاعالت ، فيمػػا يتعمػػؽ بػػالتغير االجتمػػاعي
حيػث نجػد أف التغيػرات التػي ، التغير في المجتمعات الواقعة داخؿ العالـ الثالث بصفة خاصػة

ننػا بػؿ إ، قد تحدث في أي مف جوانب الواقع قد ال يكوف ليا آثارىا عمػى ثقافػة المجتمػع وقيمػو
بينمػػا نجػػد أف التغيػػر فػػي ، نجػػدىا عػػادة محػػدودة وضػػعيفة األثػػر بالنسػػبة لبنػػاء المجتمػػع ككػػؿ

تغيػرات جذريػة وشػاممة فػي بنػاء النسػؽ إلػى  مػف المحػتـ أف يػؤدي، ثقافة المجتمع وأيديولوجيتو
وىو األمر الذي يتضح لنا مف اسػتعراض نمػاذج التغيػر االجتمػاعي عنػد تػالكوت ، االجتماعي
 .1بارسونز
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 :  عوامؿ التغير االجتماعي: خامساً 
أنػػػو أيػػػا كػػػاف الػػػرأي بخصػػػوص ، مػػػف المسػػػممات ومػػػا يجػػػب أف نؤكػػػد عميػػػو منػػػذ البدايػػػة 

فينػاؾ حقػائؽ أساسػية تظػؿ ثابتػة وىػي أف التغيػر االجتمػاعي حقيقػة ، عوامؿ التغير وتصنيفيا
وال كػػػذلؾ بصػػػورة ( وأف ىػػػذا التغيػػر ال يحػػػدث بصػػورة عشػػػوائية )عفويػػة، واقعػػة وال جػػػداؿ فييػػا

تجعػؿ مػف عمميػة التغيػر االجتمػاعي عمميػة تسػير وفػؽ مسػار واحػد معػروؼ ( مصممة )اراديػة
ومحدد البداية والنيايػة سػمفًا بػؿ تركػت ىػذه المسػافة بػيف الالعشػوائية والالإراديػة والبػاب مفتػوح 
ف أمػػاـ خالفػػات حػػادة بػػيف عممػػاء االجتمػػاع حػػوؿ حجػػػـ وطبيعػػة الػػدور الػػذي يقػػـو بػػو كػػؿ مػػػ

  .  العامؿ الموضوعي والذاتي في عممية التغير
   :  العوامؿ الطبيعية -1

أىميػػػة كبيػػػرة فػػػي التػػػأثير عمػػػى النشػػػاط اإلنسػػػاني ألف ثمػػػة عالقػػػة بػػػػيف  ليذه العوامؿ  
بػػؿ أنػػو إذا كػػاف اإلنسػػاف يػػؤثر فػػي البيئػػة المحيطػػة فإنيػػا تػػؤثر فيػػو وتضػػفي ، اإلنسػػاف والبيئػػة

فالنػاس فػي ، ثرًا كبيرًا في تطور الحياة االجتماعيػة وتغيػر نظميػاوتحدث البيئة أ، عميو طابعيا
كمػػػػا أف البيئػػػػة ، كػػػػؿ مكػػػػاف عمػػػػييـ أف ينظمػػػػوا أنمػػػػاط حيػػػػاتيـ وفقػػػػًا لظػػػػروؼ الطقػػػػس وتقمباتػػػػو
زراعػة أـ رعيػًا أـ ، الفيزيقية ىي التي تحدد أشكاؿ النشاط االقتصادي التي ينخرط فييا النػاس

الحضارات القديمة فقد ظيػرت ثقافػات الجمػع وااللتقػاط فػي  ولقد اتضح ذلؾ بجالء في، تجارة
وفػػػػي ضػػػػوء ذلػػػػؾ ، كمػػػػا ظيػػػػر الرعػػػػي فػػػػي المنػػػػاطؽ الصػػػػحراوية القاحمػػػػة، المنػػػػاطؽ الخصػػػػبة

يفترضف أف تترؾ البيئة الفيزيقية تػأثيرًا بالغػًا عمػى مسػتوى التغيػر االجتمػاعي وطبيعتػو فػي أي 
 .  1مجتمع

عمييػػػػػا العوامػػػػػؿ والظػػػػػروؼ الخارجػػػػػة عػػػػػف إرادة مػػػػػا يطمػػػػػؽ أو  وىػػػػػذه العوامػػػػػؿ الطبيعيػػػػػة
فينػػػاؾ بعػػػض ، تمػػػارس تػػػأثيرًا أيضػػػًا عمػػػى الثقافػػػة والبنػػػاء االجتمػػػاعي فػػػي المجتمػػػع، اإلنسػػػاف

التأثيرات البيئية التي يقؼ اإلنساف عاجزًا أماميا بكؿ ما يمتمؾ مف قوة وأبػرز مثػاؿ عمػى ذلػؾ 
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بػػؿ وتػػؤثر تمػػؾ التغيػػرات ، عاصػػير والجفػػاؼوالبػػراكيف واال، الكػػوارث البيئيػػة الطبيعيػػة كػػالزالزؿ
السػػػػتراتيجيات التنمويػػػػة عمػػػػى كػػػػؿ مجريػػػػات األمػػػػور فػػػػي أي مجتمػػػػع مػػػػف المجتمعػػػػات وكػػػػؿ ا

ولػػو تعرضػػنا لعوامػػػؿ التغيػػر االجتمػػاعي والثقػػافي بػػػأكثر عمػػؽ وتفصػػيؿ مػػف حيػػػث ، المختمفػػة
الثػػػػػػػورات الجانػػػػػػػب االقتصػػػػػػػادي لوجػػػػػػػدنا أف األزمػػػػػػػات االقتصػػػػػػػادية والتناقضػػػػػػػات الخارجيػػػػػػػة و 

وتمػػػػؾ التػػػػي ، واالنتفاضػػػات واالنقالبػػػػات والحػػػػروب واالختراعػػػات والتقػػػػدـ العممػػػػي والتكنولػػػوجي
 .1ىي عوامؿ مساىمة في تغير المجتمع، تعمؿ عمى تطوير القوى االنتاجية

ولػػـ يتوقػػؼ األمػػر عنػػد ىػػذا الحػػد فقػػط بػػؿ ىنػػاؾ عوامػػؿ طبيعيػػة أخػػرى ليػػا األثػػر فػػي  
ي الثػػروات الطبيعيػػة فػػإف المسػػتعرض لمتػػراث السوسػػيو تػػاريخي تغييػػر خريطػػة العػػالـ بأسػػره وىػػ
وىػػذه العوامػػؿ ىػػي نفسػػيا ، 2مػػؿ الطبيعيػػة فػػي التغيػػر االجتمػػاعييسػػتطيع أف يػػدرؾ أىميػػة العوا

ظيػػور إلػػى  التػػي اعتمػػدت عمييػػا الجزائػػر فػػي تجربتيػػا التنمويػػة منػػذ السػػبعينيات والتػػي دفعػػت
قطػػاع صػػناعي ضػػخـ خطػػت مػػف خاللػػو الجزائػػر خطػػوات كبيػػرة فػػي مجػػاؿ التنميػػة لكػػف ىػػذه 

لػػـ تصػػمد أيضػػًا فػػي ضػػؿ سػػيطرة اقتصػػاد السػػوؽ عمػػى العػػالـ الغربػػي ومنػػو الػػوطف التغيػػرات 
 .  3العربي

 : العوامؿ الديمغرافية -2
إلػػػى  ـيقصػػػد بالعوامػػػؿ الديمغرافيػػػة حجػػػـ السػػػكاف ومعػػػدالت نمػػػوىـ وىجػػػرتيـ وخصػػػوبتي 

والمالحػػظ أف حجػػـ السػػكاف عمػػى الكػػرة األرضػػية فػػي تزايػػد مسػػتمر فقػػد تزايػػد حجػػـ ،  يػػر ذلػػؾ
مميػػوف  5000إلػػى  مميػػوف نسػػمة 2500مػػف  1980إلػػى  1850السػػكاف فػػي المػػدة مػػف عػػاـ 

إلػى  وتختمػؼ معػدالت الزيػادة السػكانية مػف بمػد، ضاعؼ تقريبًا خالؿ ثالثيف عاماً أي ت، نسمة
فػػي البمػػداف الناميػػة مقارنػػة بالبمػػداف الصػػناعية كمػػا تػػزداد ىػػذه المعػػدالت بػػيف فيػػي كبيػػرة ، آخػػر

 .  سكاف المدف أكثر منيا بيف سكاف الريؼ

                                                           
  .69، ص1978، لبناف، بيروت، ، دار الطميعة لمنشر والتوزيع1ط، التغير االجتماعي، محمد أحمد الز بي 1
  .33،34، ص2008، مصر، االسكندرية، ، دار المعرفة الجامعية1ط، التكنولوجيا والتغير االجتماعي، السيد رشاد  نيـ 2
  .64، ص1972، مصر، القاىرة، دار الفكر العربي، نظـ االتصاؿ واإلعالـ في الدوؿ النامية، جيياف أحمد رشتى 3



 الفصؿ الثاني                       التغير االجتماعي وأىـ مؤشراتو في الجزائر
 

78 
 

فقػػػػد تزايػػػػد سػػػػكاف الكػػػػرة ، وتػػػػرتبط عمميػػػػة النمػػػػو السػػػػكاني بعمميتػػػػي التحضػػػػر والتصػػػػنيع 
وال يػرتبط . األرضية بشكؿ سريع بعد الثورة الصناعية والتي صاحبتيا بالضػرورة ثػورة حضػرية

التقػػدـ فػػي إلػػى  الحضػػرية فػػي حػػد ذاتيػػا بػػؿ أنػػو يرجػػع أيضػػاً أو  ىػػذا التزايػػد بػػالثورة الصػػناعية
لقػد أمكػف التغمػب عمػى . التقميؿ مػف معػدالت الوفػاةإلى  األمر الذي أدى، المستويات الصحية

ت فػػي بينمػػا ظمػػت معػػدالت المواليػد ثابتػػة وأف لػػـ تكػػف قػػد ارتفعػػ، الكثيػر مػػف األمػػراض واألوبئػػة
كػػاف نصػػيب ، بعػػض البمػػداف وقػػد سػػاعد ذلػػؾ فػػي حػػدوث طفػػرة سػػكانية عمػػى المسػػتوى العػػالمي

النمػػػو السػػػكاني باعتبػػػاره وسػػػيمة مػػػف الوسػػػائؿ إلػػػى  وينظػػػر الػػػبعض، الػػػدوؿ الناميػػػة منيػػػا كبيػػػراً 
وذلػػؾ فػػي ضػػوء النظػػرة التػػي تػػربط بػػيف نمػػو السػػكاف ، اليامػػة فػػي إحػػداث التغيػػر االجتمػػاعي

العنصػػػر البشػػػري بوصػػػفو إلػػػى  وفػػػي ىػػػذه الحالػػػة ينظػػػر، اممػػػة المولػػػدة لمثػػػروةوتػػػوفر القػػػوى الع
وتتقابػػؿ وجيػػة النظػػر ىػػذه مػػع وجيػػة النظػػر النابعػػة مػػف . عنصػػرًا أساسػػيًا مػػف عناصػػر اإلنتػػاج

النمػو اليائػؿ فػي إلػى  وأف تنظػر، نفجػار السػكاني نػذير خطػررى في االنظرية مالتوس والتي ت
فػػي عناصػػر الغػػذاء ، أو و ال يصػػاحبو نمػػو فػػي حجػػـ االنتػػاجالسػػكاف نظػػرة تشػػاؤمية طالمػػا أنػػ

وباعثػػػػًا ، وبيػػػػذا يكػػػػوف النمػػػػو السػػػػكاني اليائػػػػؿ عنصػػػػرًا مػػػػدمرًا لمتقػػػػدـ. الء السػػػػكافؤ الالزمػػػػة ليػػػػ
ويصػػػرؼ النظػػػر عػػػف صػػػحة أي مػػػف ، ألشػػػكاؿ مػػػف التغيػػػر االجتمػػػاعي  يػػػر المر ػػػوب فييػػػا

خاصػة فػي دوؿ العػالـ الثالػث  –كانية فػات الوقػائع تؤكػد أف الزيػادة السػ، وجيتي النظر ىػاتيف
خمػػؽ مشػػكالت كبيػػرة فيػػي ترىػػؽ االقتصػػاد وتسػػيـ فػػي التقميػػؿ مػػف نصػػيب الفػػرد إلػػى  تػػؤدي –

 .  اكتظاظ المدف بسكاف عاطميف عف العمؿإلى  وتؤدي، مف الدخؿ القومي
. فػي التغيػر االجتمػاعي، كمتغير ديمغرافػي، اإلشارة لدور اليجرةإلى  وينقمنا ذلؾ مباشرة

مقصودة تحدث ثغرات ىائمة فػي األمػاكف أو  عفويةأو  فالتحركات السكانية سواء كانت قسرية
ولكف دراسات اليجرة أكػدت ، التي ينزح منيا السكاف وفي ذلؾ بعض الثار السمبية وااليجابية

خمػػػؿ سػػػكاني ويػػػؤثر عمػػػى اشػػػكاؿ النشػػػاط إلػػػى  أف نػػػزوح السػػػكاف مػػػف مجتمػػػع معػػػيف يفضػػػي
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إذ يتوقػػػع ، ولمتغيػػػرات الديمغرافيػػػة آثػػػار كبيػػػرة أيضػػػًا فػػػي عمميػػػة التغييػػػر، 1 ةاالقتصػػادي القائمػػػ
أ مبيػػػػة المػػػػراقبيف أف ىػػػػذه التغيػػػػرات تسػػػػفر عػػػػف أزمػػػػات اجتماعيػػػػة حػػػػادة إذ إف التغيػػػػرات فػػػػي 

إلػػػى  انتشػػػار اليجػػػرة الداخميػػػة مػػػف المنػػػاطؽ الريفيػػػةإلػػػى  االقتصػػػاد وسػػػوؽ العمػػػؿ قػػػد تفضػػػي
إلػى  كمػا أف النمػو المتسػارع لممػدف سػيؤدي عمػى األ مػب، لعمػؿالمراكز الحضرية سعيًا وراء ا

لػػى فػػرض ، إلحػػاؽ الضػػرر بالبيئػػة والتسػػبب فػػي مخػػاطر جسػػمية فػػي مجػػاؿ الصػػحة العامػػة وا 
لػػػى تصػػػاعد معػػػدالت الجريمػػػة ونشػػػوء ، أعبػػػاء وضػػػغوط متزايػػػدة عمػػػى مرافػػػؽ البنيػػػة التحتيػػػة وا 

 .2المستوطنات العشوائية الرثة
  :  جية الثقافيةالعوامؿ االيديولو  -3

خاصػػػة فػػػي ىػػػػذه ، تعػػػد العوامػػػؿ الثقافيػػػة مػػػف العوامػػػؿ المػػػؤثرة فػػػي التغيػػػر االجتمػػػاعي 
حيػػث تعمػػؿ وسػػائؿ االتصػػاؿ فػػي أ مػػب (، المرحمػػة )عصػػر المعمومػػات وتكنولوجيػػا االتصػػاؿ

فالمجتمعػػات التػػي تقػػع عنػػد مفتػػرؽ الطػػرؽ كانػػت ومازالػػت ، بمػػداف العػػالـ عمػػى نشػػوء الثقافػػات
فػإف ، الثقافية الجديدة تنتقؿ مف خػالؿ االنتشػار اكز لمتغيير وحيث أف معظـ السماتدائماً  مر 

 . ىذه المجتمعات الوثيقة االتصاؿ بغيرىا مف المجتمعات ىي اكثر عرضة لمتغير السريع
إذف مػػػػف أجػػػػؿ تغييػػػػر العػػػػالـ كمػػػػا يػػػػرى مػػػػاركس و يػػػػره مػػػػف ذوي الفكػػػػر العممػػػػي كانػػػػت  

، االعالـ لتوعية افراد المجتمع باألفكار المراد ترسيخيا لػدييـ األىمية البالغة الستخداـ وسائؿ
وذلػؾ مػا ، والممارسػات التابعػة ليػا، مسػح األفكػار السػابقةأو  لتسييؿ تطبيقيػا وتغييػر وتحويػؿ

، حػػدث فػػي الفتػػرة التػػي تمػػت اسػػتقالؿ الجزائػػر حيػػث تبنػػت الدولػػة فػػي ذلػػؾ النظػػاـ االشػػتراكي
، أمػا فػي الوقػت الحػالي دخمػت الجزائػر اقتصػاد السػوؽ، ينػةونجحت في ذلؾ نوعًا مػا لفتػرة مع

وبالتػالي فيػي ، بفعؿ تػأثير النظػاـ الػدولي الجديػد فػي العػالـ كحتميػة لمبقػاء فػي السػاحة الدوليػة
تحاوؿ استغالؿ وسائؿ اإلعالـ وعمى رأسيا التمفزيوف فػي ترسػي  األفكػار الجديػدة التػي تتعمػؽ 

                                                           
  .48،49ص، مرجع سابؽ، دالؿ ممحس استيتية 1
 . 364، ص2005، لبناف، ، المنظمة العربية لمترجمة، بيروت4ط، ترجمة فايز الصياغ، عمـ االجتماع، أنتوني عدنز 2
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جتمع الجزائري بصدد عممية تغير اجتماعي واسػعة والدولػة وىذا يعني أف الم، باقتصاد السوؽ
 .1ذلؾ بجيود كبيرةإلى  ساعية في توجييو

ذ تسيـ بدورىا في إحداث تغيػر اجتمػاعي واسػع إوىذه العممية تسمى باالتصاؿ الثقافي  
النطػػاؽ خاصػػة فػػي الثقافػػات المسػػتقبمية ويتبػػدى تػػأثير ىػػذا االتصػػاؿ فػػي األفكػػار والمعتقػػدات 

ية والدينيػػػػة أحيانػػػػًا وأسػػػػاليب الحيػػػػاة والتكنولوجيػػػػا وكافػػػػة عناصػػػػر الثقافػػػػة مثػػػػؿ عمػػػػؽ السياسػػػػ
ودور الػػنظـ السياسػػية فػػي نشػػر الثقافػػة المسػػيطرة ، ودرجػػة مقاومػػة الثقافػػة التقميديػػة، االتصػػاؿ

 .  ومدى تعدد قنوات االتصاؿ
االجتماعيػػة ويػػؤدي االتصػػاؿ بػػيف المجتمعػػات دور بػػالت األىميػػة فػػي تنشػػيط العمميػػات  

إذ يتػػػأثر ىػػػذا البنػػػاء بػػػال شػػػؾ ، وبالتػػػالي يضػػػفي بعػػػدًا ديناميػػػًا عمػػػى البنػػػاء االجتمػػػاعي القػػػائـ
وقفػػػة تأمػػػؿ ليتخػػػذ بعػػػدىا قػػػراره إلػػػى  وتدفعػػػو، باألفكػػػار المسػػػتحدثة التػػػي تػػػرد إليػػػو مػػػف الخػػػارج

 . الرفضأو  بالقبوؿ
رؼ أف تطػػػػػور وتػػػػػزداد قيمػػػػػة ىػػػػػذا العامػػػػػؿ فػػػػػي إحػػػػػداث التغيػػػػػر االجتمػػػػػاعي عنػػػػػدما نعػػػػػ 

وتطػػػػوير أنظمػػػػة التكيػػػػؼ مػػػػع البيئػػػػة والواقػػػػع ، الجماعػػػػات االنسػػػػانية المنعزلػػػػة وشػػػػبو المنعزلػػػػة
. ورفػع المسػتويات االجتماعيػة واالقتصػادية والنيػوض بيػا، االجتماعي في المجتمعػات الناميػة

. كػػؿ ذلػػؾ ال يتػػأتى إال بإعػػادة االتصػػاؿ بػػيف ىػػذه المجتمعػػات وبػػيف المجتمعػػات التػػي قطعػػت 
كما أف إعػادة االتصػاؿ سػتزيد مػف معػدالت التغيػر وتعطييػا دفعػات ، وطًا في ىذا المضمارش

 .  متتالية عمى االماـ
إال أف ىػػذا االتصػػاؿ ، وعمػػى الػػر ـ مػػف أف االتصػػاؿ والتغيػػر االجتمػػاعي ليسػػا متػػرادفيف 

 وبالتػػػالي فػػػاف مفيػػػـو التغيػػػر، ىػػػو العنصػػػر الميػػػـ والفعػػػاؿ خػػػالؿ عمميػػػة التغيػػػر االجتمػػػاعي
االجتمػػػاعي يسػػػتدعي اتسػػػاقًا منطقيػػػًا يتمثػػػؿ فػػػي تركيػػػز االىتمػػػاـ عمػػػى البنػػػاء والوظيفػػػة لمنسػػػؽ 

 .  االجتماعي وما يطرأ عمييما مف تحوؿ

                                                           
  .65، مرجع سابؽ، صثريا تيجاني 1
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( مفيومػػػًا جديػػػدًا فػػػي عمميػػػة التغيػػػر (k.Mannhiem.1942ويقػػػدـ لنػػػا كػػػارؿ مانيػػػايـ  
االجتمػػاعي  كقطػػاع مػػف قطاعػػات البنػػاء، االجتمػػاعي عنػػد فئػػة الشػػباب عمػػى وجػػو الخصػػوص

شػػارحًا إيػػاه بأنػػػو عالقػػة متغيػػرة فػػػي ( االتصػػاؿ الفػػػائؽ) وىػػذا المفيػػـو ىػػو االحتكػػػاؾ الخصػػب
الموضػػػوع تتضػػػمف النظػػػرة الجديػػػدة فػػػي تمثيػػػؿ وتطػػػوير واسػػػتخداـ البػػػدائؿ الثقافيػػػة إلػػػى  النظػػػر

مػف ويترتب عمى المػوف مػف ألػواف االحتكػاؾ أف يغيػر الشػباب ، والبدائؿ المادية في ىذه الحالة
ويبتكروا البػدائؿ الثقافيػة الجديػدة ، طرؽ الحياة السائدة ويثوروا عمى القيـ االجتماعية المسيطرة

ويتحرروا مف االنصياع لمثقافة التي تممييا عمييـ التزامات العصر وبذلؾ كمو يحػدث ، والفريدة
 . التغير االجتماعي والثقافي

، ظ أنيػػـ لػػـ يبتكػػروا بػػدائؿ ثقافيػػةنالحػػ، وفػػي ضػػوء ىػػذه النظػػرة الجديػػدة لقطػػاع الشػػباب 
نمػػا أوجػػدوا صػػورًا وأشػػكااًل ثقافيػػة جديػػدة أيضػػاً  ( وميػػد Roszak.1967، وقػػد طػػور روزاؾ )1وا 

Mead  وريػػػػشReich ىػػػػذه القضػػػػية وزادوا عمييػػػػا أف أسػػػػموب الشػػػػباب ىػػػػو فػػػػي المراجعػػػػة ،
الريػػػػػاء ووصػػػػػفيا ب، المؤسسػػػػػات والػػػػػنظـ االجتماعيػػػػػة فػػػػػي جيػػػػػؿ البػػػػػاءإلػػػػػى  والنظػػػػػرة الجديػػػػػدة

ما يترتب عميو تغير فػي النسػؽ االجتمػاعي يتمثػؿ فػي اقػالب التنشػئة االجتماعيػة ، واالنفصاؿ
تعمـ التبنػي الثقػافي البتكػارات أبنػائيـ الشػباف فػي المجتمػع األمريكػي إلى  بحيث يضطر الباء
 .  عمى سبيؿ المثاؿ

أف وظيفػػػة النظػػػرة الجديػػػدة عنػػػد    Blackبػػػالؾ "و" Bengeston بنجتسػػػوف ويػػػرى  
الشباب وأثرىا عمى التغير االجتماعي تكمػف فػي خمػؽ البػدائؿ الثقافيػة التػي ابتكروىػا وصػارت 

، والػزواج الجمػاعي، كجماعات النشػاط السياسػي، جزءًا ال يتجزأ مف الثقافة الجماىيرية الكبرى
وعمػى ذلػؾ ، لتغيػر االجتمػاعيو اية القوؿ أف االتصاؿ ىو عممية حيوية ال بد منيا إلحداث ا

أف طبيعػػػة ىػػػذا التغيػػػر االجتمػػػاعي النػػػاجـ عػػػف انتشػػػار األفكػػػار الجديػػػدة إلػػػى  يحسػػػف االشػػػارة
 .  تتوقؼ عمى النسؽ االجتماعي نفسو
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القػوؿ بػأف التغيػر االجتمػاعي الحقيقػي ىػو إلػى  "مالؾ بف نبػي "وفي ىذا الصدد ذىػب  
أليػػػة حضػػػارة البػػد ليػػػا مػػػف تػػوافر عناصػػػر ثالثػػػة وأيػػػة إقامػػة ، الػػذي يسػػػتيدؼ إقامػػة الحضػػػارة

ثػػـ اضػػاؼ عنصػػرًا رابعػػًا أطمػػؽ عميػػو شػػبكة العالقػػات ، واألشػػياء، األفكػػار، األشػػخاص، وىػػي
، ومػف بػيف ىػذه العناصػر ركػز 1والتي ىي نتػاج حركػي لتفاعػؿ العناصػر الثالثػة ، االجتماعية

إلػػى  يػػدة وتغيػػر مػػف حالػػةرؤيػػة جدإلػػى  بػػف نبػػي عمػػى عنصػػر األفكػػار وأعتبرىػػا ىػػي مػػف تػػؤدي
 .  أخرى

تحركيػػػا ر بػػػة التطػػػور السػػػريع الجزائػػػر كدولػػػة مػػػف دوؿ العػػػالـ الثالػػػث إلػػػى  ولػػػو ننظػػػر 
وكانػػت شػػػمولية اليػػدؼ مػػف الناحيػػػة األيديولوجيػػة ال يحققيػػا  يػػػر الخػػط االشػػػتراكي ، والشػػامؿ

دوف مراعػػػاة  ،والممكيػػػة الجماعيػػػة والتسػػػيير األحػػػادي لكػػػؿ دواليػػػب الحكػػػـ والسياسػػػة واالقتصػػػاد
خصوصػػػػػيات المجتمػػػػػع ومقومػػػػػات الشخصػػػػػية الجزائريػػػػػة وبالتػػػػػالي فػػػػػإف عػػػػػدـ تبنػػػػػي سياسػػػػػة 
استراتيجية مبنية عمػى حاجيػات ومتطمبػات المجتمػع الجزائػري جعػؿ الجزائػر تتخػبط فػي العديػد 
مػػػف المشػػػاكؿ االجتماعيػػػة كػػػالفقر والبطالػػػة واالنغػػػالؽ السياسػػػي والفػػػوارؽ التعميميػػػة وانخفػػػاض 

   .2المستوى
 :  العوامؿ السياسية -4

، األحزاب السياسية وما ليا مف دور في عممية التغييػرو  يقصد بالعامؿ السياسي النظاـ 
كمػػا ، بتنظػيـ العالقػػات الخارجيػػة، حيػث يقػػـو النظػػاـ السياسػػي فػي أي مجتمػػع مػػف المجتمعػػات

وتحقيػػػػؽ يقػػػـو بوضػػػػع اسػػػػتراتيجية عامػػػػة تسػػػػتيدؼ تحقيػػػػؽ الرفاىيػػػػة االقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة 
وكممػػا حقػػؽ النظػػاـ السياسػػي درجػػة مػػف القػػوة والتػػي  البػػًا مػػا تقػػاس بمػػدى ، االسػػتقرار واألمػػف

لتوعية النظاـ في إطار المشػاركة السياسػية ودرجػة فاعميػة السياسػات التػي يضػعيا ومخرجػات 

                                                           
  .105ص ،1989، مصر، القاىرة، الزىراء لإلعالـ العربي، 1ط، التغيير االجتماعي عند مالؾ بف نبي، عمي القريشي 1
، 1994، مصػػػػر، اإلسػػػػكندرية، دار المعرفػػػة الجامعيػػػػة، االتصػػػػاؿ الجمػػػػاىيري والمجتمػػػػع الحػػػػديث، سػػػميمة محمػػػػد جػػػػابر 2
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ىذه السياسات لمسكاف فقوؿ أنو كمما حقؽ النظاـ السياسػي درجػة مػف القػوة اسػتطاع أف يكػوف 
 .1اًل في إحداث التغيرات الداخمية وضبطيافاع

ويؤدي النظاـ السياسي دورًا أساسيًا في عممية التغير االجتماعي وال يقتصر دوره عمػى  
االشػػراؼ ، أو التػػدخؿ فػػي الجوانػػب االقتصػػادية لتنظيميػػا وضػػبط مسػػارىا، أو رسػػـ السياسػػات

جوانػػػػب اجتماعيػػػػة  عمػػػػى الخػػػػدمات األساسػػػػية مػػػػف صػػػػحة وتعمػػػػيـ وتػػػػأميف ليسػػػػت عمميػػػػة ذات
ولػػذلؾ فػػإف الػػبعض يػػرى بػػأف ، واقتصػػادية ونفسػػية فحسػػب بػػؿ انيػػا عمميػػة تنميػػة سياسػػية أيضػػاً 

عمميػػة التنميػػة السياسػػية ىػػي البوتقػػة التػػي تجمػػع كػػؿ التغيػػرات األخػػرى ألف أحػػد أىػػدافيا ىػػو 
نسػبيًا فػي تحقيؽ المشاركة السياسية الواسعة النطاؽ ومف ثـ االستقرار السياسي قد يمعب دورًا 

 :  إحداث التغير ويرتبط ذلؾ بظرفيف ىما
أف يكػػػوف النظػػػاـ السياسػػػي تابعػػػًا لنظػػػاـ سياسػػػي آخػػػر ينفػػػذ سياسػػػة دوف مراعػػػاة لمصػػػالح  -1

وقد سػقطت حكومػات بسػبب ىػذا ، أي أف يكوف النظاـ السياسي عمياًل لنظاـ آخر، المواطنيف
 .  العامؿ

النظػاـ ) يمارس التيديػد العسػكري لمػدوؿ األخػرى أف يكوف النظاـ السياسي نظاماً  عدوانياً  -2
وتنبينػػا التجػػارب المػػرة والمتعاقبػػة لمفػػتف والحػػروب  ،2يبػػدد ثػػروات الشػػعب(، أو النػػازي والفاشػػي

حقيقػػة إلػػى  والتغيػػرات األىميػػة والتغيػػرات الجذريػػة الحاصػػمة فػػي المجتمعػػات العربيػػة المعاصػػرة
يتصػػػػػػدع البنيػػػػػػاف ، أي أزمػػػػػػة سياسػػػػػػيةعنػػػػػػد . وىشاشػػػػػػة الدولػػػػػػة، ىشاشػػػػػػة المجتمػػػػػػع: مزدوجػػػػػػة

، أو صػػداـ م عمػػفإلػػى  وقػػد تأخػػذه ديناميػػات االنقسػػاـ، االجتمػػاعي ويػػدب فيػػو الشػػرخ واالنشػػقاؽ
تتواجػػو فيػػو جماعػات اجتماعيػػة تبػػدأ فػي التعبيػػر عػػف خالفاتيػا بمفػػردات سياسػػية قبػػؿ ، م ضػمر

ي يشػػػػػيده صػػػػػداـ أىمػػػػػأو  وعنػػػػػد أي انقسػػػػػاـ اجتمػػػػػاعي، أف تفصػػػػػح عػػػػػف مخزونيػػػػػا العصػػػػػبوي

                                                           
  .56ص، السابؽالمرجع  ،سميمة محمد جابر 1
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وتسػػتفحؿ أزمتيػػا وتفقػػد مكانتيػػا وتماسػػكيا ، تبػػدأ الدولػػة فػػي فقػػداف سػػمطانيا الساسػػي، المجتمػػع
 .  1ووظائفيا

 :  العوامؿ االقتصادية -5 
شػػكؿ االنتػاج والتوزيػػع واالسػتيالؾ ونظػػاـ الممكيػة السػػائدة ، يقصػد بالعوامػػؿ االقتصػادية 

، ىامًا فػي إحػداث ظػاىرة التغيػر االجتمػاعيدورًا ، وتمعب تمؾ العوامؿ، في المجتمع والتصنيع
فػػػإف ذلػػػؾ يصػػػاحبو تػػػأثيرات ، فمػػػثاًل عنػػػدما يتغيػػػر نظػػػاـ الممكيػػػة فػػػي مجتمػػػع مػػػف المجتمعػػػات

عميقػػة وواضػػحة فػػي األنسػػاؽ االجتماعيػػة األخػػرى داخػػؿ البنػػاء االجتمػػاعي ويحػػدث التصػػنيع 
يضػػًا فػػي عقميػػة اإلنسػػاف أنمػػا وا  ، لػػيس فقػػط فػػي الثػػروة والػػدخؿ القػػومي، فػػي الواقػػع تغييػػرًا ىػػائالً 

 .  مف حيث قيمة الوقت والثقة بالنفس
ىػذا وتػرتبط العوامػؿ االقتصػادية بعوامػؿ أخػرى كالسػكاف والبيئػة والتكنولوجيػا وقػد يكػػوف  

إال أف ذلػػػػؾ لػػػػيس العامػػػػؿ الوحيػػػػد ، لمعوامػػػػؿ االقتصػػػػادية السػػػػبؽ فػػػػي التعجيػػػػؿ بسػػػػرعة التغيػػػػر
وىػػػذا عكػػػس مػػػا نػػػادت بػػػو الماركسػػػية وىػػػو أف ، لعوامػػػؿالمسػػػبب لمتغيػػػر والمترتبػػػة عميػػػو بقيػػػة ا

مػػف ذلػػؾ ، طريقػػة االنتػػاج فػػي الحيػػاة الماديػػة تػػتحكـ فػػي الحيػػاة االجتماعيػػة والسياسػػية والفكريػػة
نسػػتطيع أف نسػػتخمص أف العامػػؿ االقتصػػادي قػػد يكػػوف ذا أىميػػة كبػػرى فػػي التعجيػػؿ بػػالتغير 

امػػػؿ التغيػػػر االجتمػػػاعي تتفاعػػػؿ معػػػو ألف بػػػاقي عو ، ولكنػػػو لػػػيس العامػػػؿ الحتمػػػي، االجتمػػػاعي
خاصػػة إذا كػػاف لقػػيـ وثقافػػة المجتمػػع أىميػػة كبيػػرة مػػف حيػػث درجػػة سػػيطرتيا ، لتغيػػر المجتمػػع

عمى التفاعؿ االجتماعي حيث أف التغير الذي سيحدث فػي ىػذا المجتمػع عميػو أف يراعػي قػيـ 
  وثقافتو التي ستجدد باقي التغير.المجتمع 
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 :  التغير االجتماعيمراحؿ  -سادسًا 
يختمػػؼ العممػػاء والبػػاحثيف فػػي تحديػػد المراحػػؿ التػػي تمػػر بيػػا عمميػػة التغيػػر االجتمػػاعي  

حيث يرى ىربرت ليونبرجر اف ىنػاؾ سمسػمة مػف المراحػؿ يمػر بيػا الفػرد قبػؿ أف يأخػذ بػالنمط 
 :  الجديد وىي

 .  معرفة بالموضوع الجديدأو  وتتمثؿ في أوؿ سماع: مرحمة اإلحساس -1
 وىي مرحمة تجميع المعمومات حوؿ الموضوع الجديد: مرحمة االىتماـ -2
 وىي مرحمة اختبار المعمومات المستقاة عف الموضوع الجديد.: مرحمة التقييـ -3
ليأخػذ مكانػو فػي الػنمط ، وىي مرحمة التسميـ بالموضوع الجديػد واعتمػاده: مرحمة المحاولة -4

 .1السائد
 : االجتماعي يمر بالمراحؿ التاليةوىناؾ مف يرى بأف التغير  

 : مرحمة التحدي -1 
فيقابميػػا ، وتبػػدو كأنيػػا تحػػد لمقػػيـ واألعػػراؼ والعػػادات المتبعػػة، وىػػي مرحمػػة بدايػػة التغيػػر 

وكمما كاف التغيػر المطمػوب ، وقد يعتبرىا الرافضوف عممية تشويش، بالقبوؿأو  الناس بالرفض
المعارضة أقوى وأعنؼ والمجتمعػات الزراعيػة أشػد رفضػًا كانت ، أبعد عف الشخصية القاعدية

، ففػػي ىػػذه المرحمػػة تحػػدث قمقمػػة لػػدى السػػمات القديمػػة مػػف 2لمتغيػػر مػػف المجتمعػػات الصػػناعية
وأحيانػًا ، ىو قػديـ مػف العناصػر أي يحدث صراع بيف ما ىو جديد مع ما، قبؿ السمة الجديدة

، ارتبطػػػػت بوظيفػػػػة مػػػػف الوظػػػػائؼ الميمػػػػةقػػػػد تػػػػدعـ العناصػػػػر الجديػػػػدة العناصػػػػر القديمػػػػة إذا 
إذا أدى العنصػػر الجديػػد ، ويالحػػظ أف العنصػػر الجديػػد يبػػدأ بأخػػذ مكانػػو بجانػػب عنصػػر قػػديـ

لى أف يتغير بعد حيف، وظيفة ممحوظة  .  وا 
 

                                                           
  .62ص، مرجع سابؽ، دالؿ ممحس استيتية 1
، مخبر التغير االجتماعي والعالقات العامة في الجزائر، مالمح التغير االجتماعي في المجتمع الجزائري، بمقاسـ سالطنية 2

  .186، صالجزائر، جامعة بسكرة، االنسانية واالجتماعيةكمية العمـو 
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 :  مرحمة االنتقاؿ -2
والتغيػػػػر ، فػػػػي ىػػػػذه المرحمػػػػة يظيػػػػر بعػػػػض األشػػػػخاص الػػػػذيف يتبنػػػػوف األفكػػػػار الجديػػػػدة 

وىذه المرحمة أخطػر المراحػؿ لمػا يحصػؿ ، النقاش بيف ىؤالء وبيف الرافضيف المطموب فيحتدـ
ففػػػي ىػػػذه المرحمػػػة تزيػػػد حػػػدة ، بيػػػا مػػػف بمبمػػػة، وقػػػد يحصػػػؿ االنحػػػراؼ عمػػػى التغيػػػر المطمػػػوب

وتبػدأ ، فػي المجتمػع والتغمغػؿالصراع عف المرحمة السابقة وتبدأ العناصر الجديػدة مػف الػتمكف 
 .  ليا ومدافعة عنيافي التشكؿ وتجد آذاف صا ية 

 :  مرحمة التحويؿ -3
وتمتمػػؾ ، وتمتمػػؾ األفكػػار الجديػػدة القػػوة، يػػتـ فػػي ىػػذه المرحمػػة نقػػؿ قػػوة المقاومػػة لمتغييػػر 

ويسػػتمر المؤيػػدوف فػػي إقنػػاع الخػػريف ، األفكػػار الجديػػدة القػػوة ويػػزداد عػػدد الػػذيف يقبمػػوف التغيػػر
 .  التغير بجدوى التغير ويبدا عدد مف الرافضيف بالتحوؿ لصالح

 : االستقرارأو  مرحمة التطبيؽ -4
مػف قبػؿ الغالبيػة العظمػى وتسػتقر أو  وفي ىذه المرحمة يطبؽ التغير عمى المجتمع كمو 

ولكػػػف تبقػػػى ىنػػػاؾ فئػػػة معارضػػػة وأخػػػرى ، واقػػػع ال يقبػػػؿ الجػػػدؿأو  نظػػػاـأو  التغيػػػرات كعػػػادة
فيػػي كميػػا ، واضػػحة تمامػػاً أف الفواصػػؿ بػػيف المراحػػؿ ليسػػت إلػػى  ولكػػف يجػػب االنتبػػاه، منافقػػة
 .1يقات العممية ال تحدث دفعة واحدةوقد يكوف ىناؾ اندماج بيف المراحؿ والتطب، متداخمة
والظاىر أف ىاتو المراحؿ التي عرضناىا ليست بيذا الشكؿ وعمى ىذا التصنيؼ دائمػا  

عمػػى ألف العوامػػؿ تختمػػؼ واألمػػاكف أيضػػا تختمػػؼ واألزمنػػة كػػذلؾ ألف ىػػذا التصػػنيؼ يصػػمح 
التغيػػػرات البطيئػػػة الواضػػػحة فػػػي حػػػدوثيا أمػػػا التغيػػػرات السػػػريعة المفاجئػػػة قػػػد ال تحتػػػـر ىاتػػػو 
المراحؿ ويمكنيا أف تسبؽ مرحمة عمى أخرى ومثاؿ ذلػؾ الثػورات االجتماعيػة التػي حػدثت فػي 

حتػى واف كػاف ىنػاؾ ؟ . ىؿ ىناؾ إحساس أـ اىتماـ أـ تقييـ بالنسبة لحػدوثيا. الوطف العربي
لمػػػا يحػػػدث واىتمػػػاـ أيضػػػا فصػػػعب جػػػدًا أف نقػػػوؿ انػػػو يوجػػػد تقيػػػيـ لمػػػا سػػػتؤوؿ اليػػػو احسػػػاس 

                                                           
  .187ص، ، المرجع السابؽبمقاسـ سالطنية 1
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لػػذلؾ نػػرى بػػأف التغيػػر االجتمػػاعي عنػػدما يحػػدث مػػف المحتمػػؿ جػػدًا أنػػو ، األوضػػاع بعػػد الثػػورة
 . يمغي مرحمة مف المراحؿ التي ذكرناىا

 :  معوقات التغير االجتماعي –سابعًا 
كمػا تختمػؼ المجتمعػات عػف ، بأخرأو  المجتمعات بشكؿيحدث التغير االجتماعي في  

بعضيا البعض في مدى استجابتيا لذلؾ التغير وأف عوامؿ التغير ليس عمى درجة واحػدة فػي 
نمػػا ىنالػػؾ اخػػتالؼ بيػػنيـ وفػػي مػػدى تقػػبميـ ليػػذا التغيػػر فبعضػػيا ، التػػأثير عمػػى المجتمعػػات وا 

وجػود إلػى  وىػذا االخػتالؼ يقػود، ـ بشػدةوأخػرى تقػاو ، يظير التغير فييا بدرجة واسػعة وعميقػة
 :  العديد مف العوائؽ والتي يمكف تمخيصيا في التي

 المعوقات االجتماعية  -1
 المعوقات االقتصادية  -2
 المعوقات االيكولوجية  -3
 المعوقات السياسية  -4
 المعوقات الثقافية  -5
 :  المعوقات االجتماعية -1

وتتضػػح ، االجتماعيػػة التػػي تقػػؼ أمػػاـ التغيػػر االجتمػػاعيىنالػػؾ العديػػد مػػف المعوقػػات  
إلػػى  ويػػرتبط التغيػػر االجتمػػاعي، أكثػػر لػػدى المجتمعػػات التقميديػػة مقارنػػة بالمجتمعػػات الحديثػػة

فالعػادات والتقاليػػد ، حػد كبيػر بالثقافػػة السػائدة فػػي المجتمػع مػػف عػادات وتقاليػػد واتجاىػات وقػػيـ
 ماديًا.أو  ي جديد سواء كاف معنوياً الثبات تقاـو التغير وأإلى  التي تميؿ
كمػػػػا أف المجتمعػػػػات التقميديػػػػة لػػػػدييا حساسػػػػية قويػػػػة اتجػػػػاه فكػػػػرة التماسػػػػؾ والتضػػػػامف  

، وينتقدوف أي فرد يخرج عف المبػادئ المألوفػة، وااللتزاـ المتبادؿ داخؿ اطار األسرة والجماعة
أي  يػػر متروكػػة ، االجتماعيػػةوالميػػاـ التػػي توكػػؿ ألفػػراد تمػػؾ المجتمعػػات تعػػد مػػف المسػػممات 

والكػػوارث ، وتتضػػح ىػػذه االلتزامػات فػػي أوقػػات األزمػػات مثػؿ المناسػػبات العامػػة، لحريػة األفػػراد
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االتجػػػاه إلػػػى  وىػػػذا الػػػنمط يختمػػػؼ مػػػف مجتمػػػع التصػػػنيع والتحضػػػر الػػػذي يميػػػؿ، والمجاعػػػات
 . الفردي والمصالح الشخصية

السػػػمطة أو  ة مػػػنيـ لفقػػػداف النفػػػوذكمػػػا أف ىنػػػاؾ أفػػػراد وجماعػػػات يقػػػاوموف التغيػػػر خشػػػي 
ووجيػػت كثيػػر مػػف التغيػػرات االجتماعيػػة فػػي الػػدوؿ الناميػػة بالمقاومػػة ألنيػػا ، والثػػروة إذا حػػدث

معارضة أصحاب األراضي تعميـ العمػاؿ خوفػًا مػف أف يػؤدي ، تتعارض مع مصالحيـ الفردية
، عاونيػػػػة لممسػػػػتيمكيفكمػػػػا يقػػػػاـو التجػػػػار االتحػػػػادات الت، ذلػػػػؾ إلدراؾ حقػػػػوقيـ ومطػػػػالبتيـ بيػػػػا

فػالمينييف مػثاًل يعارضػوف إدخػػاؿ ، وكػذلؾ يقػاـو أصػحاب المصػالح تطػوير الميػارات والمعرفػة
وكػػػذلؾ يتطمػػػب مػػػنيـ تعمػػػـ كيفيػػػة اسػػػتخداـ ، الالت الحديثػػة خوفػػػًا مػػػف اىمػػػاؿ أدواتيػػػـ الحاليػػػة

يقبػػػؿ تغيػػػر  الالت الحديثػػػة وأشػػػارت الخػػػوالي نقػػػاًل عػػػف ريتشػػػارد البيػػػر بأنػػػو   ال يوجػػػد إنسػػػاف
وىكػػذا وفػػي كثيػػر مػػف األحػػواؿ ، يحطػػـ قيمػػة الميػػارات الجديػػدة والمختمفػػة اذا تمسػػؾ بمػػا يممكػػو
مف الزمف سيخسروف الكثيػر بيػذا  فإف الذيف يجب أف يتبنوا ابتكارًا جديدًا يجدوف أنيـ بعد فترة

والمركػز ، ـكما أف عدـ التجانس فػي تركيػب المجتمػع مػف ناحيػة النػوع والجػنس والتعمػي، التبني
وبالتػالي ، تعػرض المصػالح وتناقضػياإلػى  االجتماعي والوضع الطبقي والمينػة والديانػة يػؤدي

وىػػػذا يعكػػػس المجتمعػػػات المتجانسػػػة التػػػي ، أي تجديػػػد اجتمػػػاعيأو  يحػػػدث معارضػػػة لمتغييػػػر
 .  تسمح بإحداث التغير في مختمؼ المجاالت في الحياة االجتماعية

يػر فػي ميػاديف عػدة سياسػية واقتصػادية وعمميػة و البػًا مػا وعمومػًا نجػد أف المقاومػة تظ 
 .  تكوف ىذه المقاومة قوية وكبيرة كمما تعرضت مصالحيـ لمتغيير

 :  المعوقات االقتصادية -2
وذلػػؾ كػػؿ حسػػب تنػػوع ، تختمػػؼ المجتمعػػات فيمػػا بينيػػا مػػف حيػػث العوامػػؿ االقتصػػادية 

عصػػػرنا ىػػػذا أصػػػبحت التكنولوجيػػػا  وفػػػي، عواممػػػو والمصػػػادر التػػػي يعتمػػػد عمييػػػا فػػػي اقتصػػػاده
وفي حالة اكتشافات وتجديدات بصورة مسػتمرة وواسػعة بمػا تحوييػا مػف آالت وأدوات ، متطورة

أخػػػرى كػػػؿ حسػػػب قػػػدراتيا إلػػػى  وتختمػػػؼ درجػػػة التغيػػػر مػػػف دولػػػة، واكتشػػػافات عمميػػػة و يرىػػػا
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فػػي المجتمعػػات  كمػػا، التغيػػر السػػريعإلػػى  وىػػذا بػػدوره يػػؤدي، وتطورىػػا التكنولػػوجي، وامكانياتيػػا
ومػػف أىػػـ العوامػػؿ االقتصػػادية التػػي أجمػػع عمييػػا معظػػـ البػػاحثيف والتػػي ، الصػػناعية المتقدمػػة

 :  تمعب دورًا كبيرًا ومؤثرًا في عممية التغير االجتماعي تتمخص فيما يمي
 :  ركود حركة االختراع واالكتشافات العممية -
وانعػػداـ روح ، الالزمػػة لالختػػراع يحػػدث ركػػود حركػػة االختػػراع لعػػدـ تػػوافر المػػواد الخػػاـ 

كػذلؾ عػدـ تطبيػؽ المػنيج العممػي فػي ، وعػدـ تشػجيع المختػرعيف والبػاحثيف، االبتكػار والتجديػد
كمػػػا أف ىنالػػػؾ مجتمعػػػات تريػػػد استكشػػػاؼ ثرواتيػػػا المعدنيػػػة والبتػػػروؿ إال أف ، وسػػػائؿ التمويػػػؿ

وتقػػؼ أيضػػػًا ، طبيعيػػةقصػػور المسػػتوى التكنولػػوجي يحػػوؿ دوف االسػػتفادة مػػػف تمػػؾ الثػػروات ال
كمػا أف الػدوؿ الفقيػرة ، العقبات مف معتقدات وقيـ واتجاىات سائدة يصعب تغييرىا أماـ التغير

حيػػػث يػػػؤثر المسػػػتوى العممػػػي ، تعػػػاني مػػػف الصػػػعوبات التػػػي تحػػػوؿ بينيػػػا وبػػػيف أنػػػواع التقػػػدـ
 وكػػػػؿ تمػػػػؾ العوامػػػػؿ تحػػػػوؿ دوف، وانخفػػػػاض المسػػػػتوى المعيشػػػػي، وتخمػػػػؼ المجتمػػػػع، والثقػػػػافي

 .  حدوث التغير االجتماعي وبالتالي تعمؿ عمى إعاقتو
 : التكمفة المادية -

إال أف تكمفتيػا الماليػة ، ير ب كثير مف األفراد في امػتالؾ األدوات التكنولوجيػة الحديثػة 
 . حيث ال يمكف حميا إذا لـ تتوفر القدرة المالية، المرتفعة تحوؿ دوف تحقيؽ امتالكيا

 :  المصادر المحدودة -
وخاصػػة فػػي ، إف محدوديػػة المصػػادر والمػػوارد االقتصػػادية تحػػوؿ دوف تحقيػػؽ األىػػداؼ 

إلػػػى  الػػدوؿ الناميػػة وكمثػػاؿ لػػذلؾ فػػػإف وجػػود البتػػروؿ والثػػروة المعدنيػػة فػػػي تمػػؾ الػػدوؿ يحتػػاج
ونسبة لقمة االمكانيػات لػـ تػتمكف مػف ، ولوسائؿ تكنولوجية حديثة الستخراجيا، إمكانيات عالية
أمػػػػا الػػػػدوؿ الصػػػػناعية ، لتػػػػالي يسػػػػاىـ فػػػػي إعاقػػػػة عمميػػػػة التغيػػػػر االجتمػػػػاعيوبا، تحقيػػػػؽ ذلػػػػؾ

فتػػػوفر المػػػوارد ، فتػػػتـ فييػػػا عمميػػػة التغيػػػر بسػػػيولة المتقدمػػػة ذات المػػػوارد االقتصػػػادية المتطػػػورة
 االقتصادية يساعد في نجاح خطط التنمية واستخراج ثرواتيا.
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ووصػػػػػفت ، يػػػػػة بوجػػػػو عػػػػاـوتشػػػػير اسػػػػتيتية أف االقتصػػػػاد المتخمػػػػػؼ يعيػػػػؽ عمميػػػػة التنم 
 :  االقتصاد المتخمؼ بثالث خصائص ىي

وكثيػرًا مػا يكػوف ىػذا ، وتسود فيو الزراعة مػع أنمػاط بدائيػة لإلنتػاج، أنو اقتصاد تقميدي -
 . ومقطوعًا جزئيًا عف باقي االقتصاد، إنتاج كاؼإلى  االقتصاد منكفئًا عمى نفسو مفتقراً 

، وال ينػػػػتج إال القميػػػػؿ ممػػػػا يسػػػػتيمؾ، جيتصػػػػؼ االقتصػػػػاد المػػػػديني فيػػػػو بضػػػػعؼ االنتػػػػا -
 . والباقي يستورد مف الخارج

يتصؼ باقتصاد الشركات متعددة الجنسيات التي تقػـو عمػى خدمػة مصػالحيا الخاصػة  -
وأرباحيػا تػذىب ، و يػر منسػجمة فػي إنتاجيػا وتشػغيميا مػع البمػداف الناميػة، مف الدرجة األولػى

 .  الناميةلمخارج وال تعود بالفائدة عمى المجتمعات 
 :  المعوقات االيكولوجية -3

، إف لمبيئة الطبيعية تأثير كبير عمػى األفػراد والمجتمعػات بعضػيا إيجػابي واألخػر سػمبي 
فالشػػػعوب التػػػي تعػػػيش عمػػػى السػػػيوؿ وضػػػفاؼ ، وذلػػػؾ بكػػػؿ مجتمػػػع حسػػػب موقعػػػو الجغرافػػػي

المعرفػػػػة حيػػػػث تبػػػػادؿ ، األنيػػػػار أكثػػػػر تطػػػػورًا وانفتاحػػػػًا نتيجػػػػة الحتكاكيػػػػا مػػػػع شػػػػعوب أخػػػػرى
فقػػد قامػػت الحضػػارة ، وبالتػػالي التغيػػر االجتمػػاعي فييػػا يكػػوف أسػػرع وأكثػػر ايجابيػػة، والخبػػرات
مثػػػؿ حضػػػارة البػػػابمييف واألشػػػورييف والفراعنػػػة حػػػوؿ المنػػػاطؽ الخصػػػبة حػػػوؿ ضػػػفاؼ ، القديمػػػة
، وعمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ فػػي المجتمعػػات المنعزلػػة التػػي تحػػيط بيػػا الصػػحراء والجبػػاؿ، األنيػػار

كػػػذلؾ يعيػػػؽ ، المػػػوارد الطبيعيػػػة فييػػػا يعػػػوؽ مػػػف عمميػػػة التغيػػػر ونشػػػوء الحضػػػاراتفػػػاف شػػػح 
فػػػبالد الػػػيمف ، الموقػػػع الجغرافػػػي يفػػػرض عزلػػػة طبيعيػػػة فأي أ، اتصػػػاليا بالمجتمعػػػات األخػػػرى

ولعوامػػؿ سياسػػية واقتصػػادية فػػي الدرجػػة ، مػػثاًل ونتيجػػة إلحاطتيػػا بالجبػػاؿ فػػي الدرجػػة األولػػى
إال أف ىػذه العزلػة بػدت تخػؼ حػدتيا فػي ، المجتمعػات المجػاورة الثانية تأخرت عػف  يرىػا مػف

 .  الوقت الراىف أماـ ثورة المواصالت والتقدـ التكنولوجي بوجو عاـ
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مما سبؽ يتضح بػأف المجتمعػات المغمقػة يكػوف التغيػر فييػا بطػيء مقارنػة بالمجتمعػات  
حيػث التفاعػؿ االجتمػاعي ، والتي عمى اتصاؿ دائـ بالمجتمعات األخرى، المنفتحة عمى العالـ

فكػػػؿ ذلػػػؾ يسػػػاىـ بشػػػكؿ كبيػػػر فػػػي عمميػػػة التغيػػػر ، وانتشػػػار الثقافػػػة والتبػػػادؿ الثقػػػافي، الواسػػػع
 .  ويكوف بصورة ايجابية وسريعة، االجتماعي

 :  المعوقات السياسية -4
يقـو النظاـ السياسي وتوجياتو وشكؿ الدوؿ دورًا كبيرًا في حيػاة المجتمػع سػواء سػمبًا أـ  
وخاصػة ، فيناؾ معوقات سياسية داخمية وأخرى خارجيػة نجػدىا فػي العديػد مػف البمػداف، إيجاباً 

فالمعوقػات السياسػية والتػي ، إال أف نسػبة تأثيرىػا تختمػؼ مػف مجتمػع ألخػر، دوؿ العالـ الثالث
 :  ومف بينيا ما يمي، تقؼ أماـ عممية التغير كثيرة ومتعددة

وذلػؾ وفػػؽ ، عمميػة التغيػػر لمسياسػة الداخميػة لمدولػػةتخضػػع : ضػعؼ االيديولوجيػػة التنمويػة -
فحينما تكوف االيديولوجية  ير واضحة ومتأرجحة فإف ذلػؾ يػنعكس ، االيديولوجية التي تتبناىا

إلػػى  وبالتػػالي يػػؤدي، القصػػور فػػي خطػػط التنميػػةإلػػى  ممػػا يػػؤدي، عمػػى المػػنيج التنمػػوي القػػائـ
 .  بطء التغير االجتماعي

وتقػػؼ ىػػذه التعدديػػة أمػػاـ التغيػػر حفاظػػًا عمػػى : يػػات داخػػؿ المجتمػػعتعػػدد القوميػػات واألقم -
تغييػػر بعػػدـ االسػػتجابة خاصػػة أو  فغالبػػًا مػػا يقابػػؿ أي اصػػالح، التػػوازف العػػاـ داخػػؿ المجتمػػع

أمػػا المجتمػػع المتجػػانس فػػإف عمميػػة التغيػػر ، الفئػػات التػػي قػػد تضػػرر مصػػالحيا داخػػؿ المجتمػػع
 .  تسير فيو بسيولة ويسر

وجػػػود االسػػػتقرار السياسػػػي يسػػػاعد فػػػي عمميػػػة التغيػػػر وتحقيػػػؽ : ر السياسػػػيعػػػد االسػػػتقرا -
مشػػاريع و  وذلػػؾ عمػػى عكػػس عػػدـ االسػػتقرار السياسػػي الػػذي يػػؤثر فػػي عمميػػة التغيػػر، أىدافػػو

 . ووجود الصراعات تنمية المجتمع
كما أف ىناؾ معوقات سياسة خارجية وفي الغالب األعػـ تكػوف مفروضػة عمػى المجتمػع 

 :  أىمياو ، مف الخارج
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وتحػارب كػؿ ، وىي التي تفػرض سػيطرتيا عمػى شػعوب العػالـ الثالػث: السياسة اإلمبريالية -
فػرض ثقافتيػا إلػى  إضػافة، تغير إيجابي قد يحدث لتمؾ الشعوب مػف أجػؿ مصػالحيا الخاصػة

وحضػػارتيا التػػي ال تػػتالءـ وثقافػػة تمػػؾ المسػػتعمرات ويتضػػح ذلػػؾ جميػػًا إبػػاف الحكػػـ االنجميػػزي 
وما خمفو مف أعبػاء ثقيمػة الزالػت تمػؾ الػدوؿ ، لبعض الدوؿ النامية في إفريقيا و يرىاوالفرنس 

 .  وبالتالي ساىـ كثيرًا في إعاقة التغير االجتماعي، تعاني منيا
تػػدمير إلػػى  حيػػث تػػؤدي، تتػػرؾ الحػػروب الخارجيػػة آثػػارًا سػػمبية عديػػدة: الحػػروب الخارجيػػة -

ية ويالحظ ذلؾ في كثير مػف دوؿ العػالـ الثالػث وىػذه الثروات واستنزاؼ الموارد البشرية والماد
وذلػػػػؾ بعػػػػد أف نالػػػػت الػػػػدوؿ ، الحػػػػروب مػػػػرتبط بالسياسػػػػة االمبرياليػػػػة لػػػػدى الػػػػدوؿ المسػػػػتعمرة

فمكي تحافظ الػدوؿ المتقدمػة عمػى سػيطرتيا واالسػتفادة مػف الثػروات البػد ، المستعمرة استقالليا
، ىػػذا فػػي عمميػػة التغيػػر االجتمػػاعي واعاقتػػووبالتأكيػػد يػػؤثر ، أف تػػدخؿ تمػػؾ الػػدوؿ فػػي نزاعػػات

مشػاكؿ اجتماعيػة واقتصػادية عػدة تشػغؿ تمػؾ الػدوؿ عػف النيػوض وترفػع مسػتواىا إلى  ويؤدي
 .  المعيشي

 :  المعوقات الثقافية -5 
وخاصػػػة عنػػػدما تمػػػس ، يواجػػػو التغيػػػر االجتمػػػاعي بمواجيػػػة كبيػػػرة مػػػف الناحيػػػة الثقافيػػػة 

ويمكػػػف أف نممػػػس ذلػػػؾ فػػػي ، البنػػػاء الثقػػػافي ككػػػؿ، أو واالتجاىػػػات، والقػػػيـ، جوانػػػب المعتقػػػدات
حيث  البيػة السػكاف يعيشػوف ففػي حالػة سػوء تغذيػة شػديدة قػد تصػؿ ، اليند عمى سبيؿ المثاؿ

مميػوف  300ومػع ذلػؾ فػإف الينػدوس يقدسػوف أكثػر مػف ، حػد المجاعػةإلى  في بعض األحياف
ليػػا بػػالتجواؿ فػػي الحقػػوؿ والمػػزارع كمػػا بػػؿ يسػػمح ، ويحرمػػوف ذبحييػػا مػػف أجػػؿ الطعػػاـ، بقػػرة

وقػد حػاوؿ الكثيػر مػف الزعمػاء الينػود وعمػى ، تشاء مما يتسبب فػي تمػؼ كثيػر مػف المحاصػيؿ
إقناع الشعب بػذلؾ بػالمنطؽ والبرىػاف وتقػديـ األدلػة إال أنيػـ ومػا زالػوا يعتقػدوف )نيرو( رأسيـ 

ت بالمعتقدات المقدسة والقيـ ر ػـ وىذا يؤكد تمسؾ بعض األفراد والجماعا، في تقديس األبقار
 . تطور العمـ والمعرفة
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وعنػػػدما يػػػأتي بعػػػض المسػػػؤوليف ، فكػػػؿ مجتمػػػع لديػػػو قيمػػػو الخاصػػػة النابعػػػة مػػػف ثقافتػػػو 
بمشاريع تنموية تفشؿ نتيجة لعدـ إلماميـ الكافي بثقافة ومعتقدات تمػؾ المجتمعػات وافتراضػيـ 

 .  عمؿ عمى إعاقة التغيربأف ىؤالء األفراد يفكروف بنفس طريقتيـ مما ي
وتسػػػيـ أيضػػػًا المعتقػػػدات الدينيػػػة أحيانػػػًا ونصوصػػػيا المقدسػػػة فػػػي تكػػػريس االتجاىػػػات  

ففػي أجػزاء متعػددة مػف العػالـ ، المناوئة لمتغيػر باعتبػار أف ىنػاؾ مسػممات يجػب عػدـ تجاوزىػا
و ال كمػػا أنػػ، توجػػد اعتقػػادات راسػػخة بػػأف اإلنسػػاف مسػػّير فػػي كػػؿ خطػػوات حياتػػو ولػػيس مخّيػػراً 

يمتنػع أداء مختمػؼ أو  وتبعًا لذلؾ تمارس العديد مف الطقػوس، يجوز معارضة المشيئة اإلليية
كمثػػػػاؿ يمنػػػػع منعػػػػًا باتػػػػًا االحتفػػػػاؿ بالمناسػػػػبات ، أنػػػػواع الممارسػػػػات الحياتيػػػػة لظػػػػروؼ خاصػػػػة

خالفو خالؿ شػير محػـر لمطائفػة الشػيعية ألنػو شػير أحػزاف ، أو االجتماعية السعيدة مف زواج
 .  ال يجوز فيو االحتفاؿ ومآسي
نجػػػػد أف المعوقػػػػات التػػػػي تقػػػػؼ أمػػػػاـ التغيػػػػر ، وكنتيجػػػػة لمػػػػا جػػػػاء فػػػػي النقػػػػاط السػػػػابقة 

 :  االجتماعي في المجتمع الجزائري تتمثؿ فيما يمي
 ندرة االختراعات  -
مقاومػػة االختػػراع حيػػث يبػػذؿ األفػػراد جيػػدًا الختػػراع معػػيف لكػػف يجػػد أف النػػاس ال يتقبمونػػو  -

 .  بسيولة
 . تقبؿ الفرد الذي يعتاد عمى عمؿ معيف أي تغيير يحؿ فيو الجديد محؿ القديـعدـ  -
 . مقاومة التغير مف العادات -
 . روح المحافظة عند كبار السف -
 .1الضغوط االجتماعية -
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 : مظاىر التغير االجتماعي في المجتمع الجزائري -ًا ثامن
تراكمػػت  1989الدسػػتوري سػػنة بعػػد اعتمػػاد التعدديػػة السياسػػية مباشػػرة بموجػػب التعػػديؿ  

وذلػؾ بفعػؿ العوامػؿ األمنيػة ، تحوؿ في البنية االجتماعيةإلى  العوامؿ المختمفة وأدت بالجزائر
وفقػداف بعػض ، إحالة كثير مػف العمػاؿ عمػى البطالػةإلى  التي أدت، واالقتصادية واالجتماعية

إلػػػػى  رويػػػػة  يػػػػر المنػػػػةاألسػػػػر ممتمكاتيػػػػا ومسػػػػاكنيا بفعػػػػؿ اليجػػػػرة مػػػػف المنػػػػاطؽ الريفيػػػػة والق
إلػػػى  تكػػػويف األسػػػر المعاصػػػرة التػػػي تجػػػنحإلػػػى  الميػػػؿإلػػػى  باإلضػػػافة، المنػػػاطؽ األكثػػػر أمنػػػاً 

وذلػػؾ مػػا ، االسػػتقالؿ المبكػػر عػػف األقػػارب فػػي السػػكف والمصػػادر الماليػػة وفػػي تسػػيير شػػؤونيا
والتػػػي مػػػف الصػػػعب أف تسػػػاعد ، دفعػػػت إليػػػو األوضػػػاع الجديػػػدة فػػػي المػػػدف المكتظػػػة بالسػػػكاف

فػػي ظػػؿ  يػػاب ، الظػػروؼ االقتصػػادية واالجتماعيػػة عمػػى الحفػػاظ عمػػى نمػػوذج األسػػرة الممتػػدة
، 1انحصار نمػط الػزواج التقميػديإلى  باإلضافة، كرائوأو  السكف وندرتو وارتفاع تكاليؼ شرائو

مجموعػػػػة أو  ولقػػػػد كػػػػاف لمثػػػػؿ ىػػػػذه التغيػػػػرات أيضػػػػا دور كبيػػػػر فػػػػي تغيػػػػر األدوار االجتماعيػػػػة
نتيجػػة االسػػتقالؿ ، ولعػػؿ أىميػػا تغيػػر األدوار األسػػرية، ي عمػػى الفػػرد أف يؤدييػػاااللتزامػػات التػػ

ونتيجة تغير أشػكاؿ األسػرة مػف ، االقتصادي المرتبط بتغير األدوار المينية ومستويات التأىيؿ
وأنمػػػاط ، تنػػػوع العالقػػػات االجتماعيػػػةإلػػػى  ىػػػذا باإلضػػػافة، األسػػػرة النوويػػػةإلػػػى  األسػػػرة الممتػػػدة

والجماعػػات الثانويػة مػػف خػػالؿ عالقػػات ، االجتمػػاعي عمػػى مسػتوى الجماعػػات األوليػػةالتفاعػؿ 
وصػػاحبت مجموعػػة التغيػػرات فػػي األدوار االجتماعيػػة وأنمػػاط ، .. إلػػ . وأمػػاكف الترفيػػو، العمػػؿ

، مشػػػكالت اجتماعيػػػة جديػػػدة لػػـ تكػػػف موجػػػودة مػػػف قبػػؿ مثػػػؿ ظػػػاىرة جنػػػوح األحػػػداث، التفاعػػؿ
ظيػػػػور مشػػػػكالت نفسػػػػية مرتبطػػػػة بالصػػػػراع الثقػػػػافي وصػػػػراع ، وتنػػػػاوؿ المسػػػػكرات والمخػػػػدرات

ظيػػور أشػػكاؿ مػػف التفكػػؾ االجتمػػاعي بػػرز فػػي ارتفػػاع معػػدالت إلػػى  األجيػػاؿ ىػػذا باإلضػػافة
وىػػي ظػػاىرة تشػػير فػػي ، الطػػالؽ ومػػا يترتػػب عميػػو مػػف مشػػكالت نفسػػية واجتماعيػػة واقتصػػادية
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، حػػػوالت االجتماعيػػػة السػػػريعةعجػػػز الػػػنظـ االجتماعيػػػة عػػػف التكيػػػؼ مػػػع التإلػػػى  أحيػػػاف كثيػػػرة
 : والتي يمكف إيجازىا في التغيرات األساسية التي مست المجاالت التالية

والػػذي بعػػد اتسػػاع القاعػػدة السػػكانية وارتفػػاع نسػػبة الشػػباب فػػي : تحػػوؿ البنػػاء السػػكاني -1
أف إلػػى  حيػػث تشػػير معػػدالت النمػػو السػػكاني. وانخفػػاض نسػػبة اإلنػػاث اتجػػاه الػػذكور، المجتمػػع

إلػى  اؾ تغيرات مست معدؿ النمو السكاني فػي الجزائػر خػالؿ مراحػؿ تطػوره مػف االسػتقالؿىن
، والشػػواىد الكميػػة دلػػياًل عمػػى ذلػػؾ، ، وأخػػذ ىػػذا المعػػدؿ باالرتفػػاع ثػػـ االنخفػػاض2013 ايػػة 

( فػػي %1.7معػػدؿ )إلػػى  (1977-1966( فػػي الفتػػرة الممتػػدة مػػا بػػيف )%3.21فمػػف معػػدؿ )
حسب آخر إحصائيات الديواف الػوطني ، (%1)إلى  ( لينخفض2007-1998)الفترة ما بيف 

، بالمقابؿ تزايد عدد السكاف عكس معدالت النمو فانتقػؿ مجمػوع سػكاف 2013لإلحصاء سنة 
إلػػػى  1997مميػػػوف نسػػػمة سػػػنة  28.88إلػػػى  1987مميػػػوف نسػػػمة سػػػنة  22.8الجزائػػػر مػػػف 

مميػوف  37.9ليبمػت  2011ة سػنة مميػوف نسػم 36.3إلػى  ثػـ 2008مميوف نسمة سػنة  34.8
 .1 2012نسمة سنة 

فممػػا ال شػػؾ فيػػو أف النمػػو : تعقػػد البنػػاء الحضػػري وتغيػػر أسػػاليب الحيػػاة نتيجػػة ذلػػؾ -2
ألف الزيادة في عدد السكاف  البًا ما ينتج عنيا توسػع فػي ، الحضري مصاحب لمنمو السكاني

شػػيدتيا الجزائػػر فػػي الونػػة األخيػػرة تػػزداد ونتيجػػة لمزيػػادة اليائمػػة فػػي العمػػراف كػػالتي ، العمػػراف
 .  المناطؽ الريفية والنائية نموًا وتوسعاً 

والػػذي يشػػكؿ تغيػػر األنمػػاط والتخصصػػات المينيػػة ومتطمباتيػػا مػػف : تغيػػر البنػػاء المينػػي -3
 .  أىـ مظاىر ذلؾ التحوؿ، الميارة بعد أف أصبح يضـ سممًا متنوعًا مف الميف

بذلت الجزائر مجيودات جبارة ومبادرات حثيثة لمحػاؽ بركػب : جيالتقدـ العممي والتكنولو  -4
، لػى يومنػا ىػذاا  التقدـ التكنولوجي واكتساب العمـ والمعرفة وذلؾ مف مرحمة تحقيؽ االستقالؿ و 

، ألنيا تعي جيدًا بأف تطور أي مجتمع يتوقؼ عمى مستوى العمـ والمعرفة التػي يمتمكيػا أفػراده
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تثمار فػػػي المػػػورد البشػػػري وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ جعػػػؿ التعمػػػيـ ولػػػذلؾ أعطػػػت أىميػػػة خاصػػػة لالسػػػ
وىػذا مػا يتجمػى فعميػًا فػي تشػييد المػدارس ، مجانيًا وديمقراطيًا لكؿ فئػات المجتمػع دوف اسػتثناء
 وبناء المعاىد والجامعات في مختمؼ أنحاء الوطف.

 :  تغير األنساؽ القيمية -5
ئتػػػػػو ومعطياتػػػػػو االجتماعيػػػػػة لكػػػػػؿ مجتمػػػػػع قيمػػػػػو ومثمػػػػػو ومقاييسػػػػػو التػػػػػي تػػػػػتالءـ مػػػػػع بي 

ومػػع روح العصػػر والمفػػاىيـ ، واالقتصػػادية ومػػع درجػػة تقدمػػو الحضػػاري ونضػػوجو االجتمػػاعي
ومػػػف فتػػػرة زمنيػػػة ، وىػػػذه القػػػيـ والمقػػػاييس تختمػػػؼ مػػػف مجتمػػػع لخػػػر، التػػػي يتمسػػػؾ بيػػػا أبنػػػاؤه
 .  ألخرى في نفس المجتمع

ة الزراعػػة واألعمػػاؿ اليدويػػة إف لممجتمػػع الجزائػػري التقميػػدي الػػذي كػػاف يعتمػػد عمػػى مينػػ 
األخػػرى التػػي تتطمبيػػا الزراعػػة االقطاعيػػة مجموعػػة مػػف القػػيـ والمثػػؿ االجتماعيػػة القديمػػة التػػي 
تتجسػػػد فػػػي العصػػػبية القبميػػػة واألنانيػػػة وحػػػب الػػػذات والعشػػػائرية والطائفيػػػة واالقميميػػػة والطبقيػػػة 

في نفس الوقت كػاف المجتمػع و ، و يرىا مف القيـ والممارسات الخاطئة، والوساطة والمحسوبية
وفػي نفػس الوقػت كػاف المجتمػع يحمػػؿ ، يحمػؿ مجموعػة أخػرى مػف القػيـ والممارسػات الخاطئػػة

مجموعػػة أخػػرى مػػف القػػيـ والممارسػػات الجيػػدة والموروثػػة مػػف التػػراث الحضػػاري لألمػػة العربيػػة 
لقػيـ والمثػػؿ وىػػذه ا، كقػيـ الكػػـر والضػيافة والنخػػوة والشػرؼ والعػػرض ومسػاعدة الفقيػػر والمحتػاج

بنوعييػػا الػػرديء والجيػػد كانػػت تتماشػػى مػػع طبيعػػة البيئػػة االجتماعيػػة ومػػا نكتنفػػو مػػف مػػؤثرات 
كمػػا كػػاف النظػػاـ االجتمػػاعي برمتػػو يػػدعـ ، وقػػوى اقتصػػادية وسياسػػية ودينيػػة وأخالقيػػة ومينيػػة

ؼ ىػػذه القػػيـ والمثػػؿ ويعتبرىػػا وسػػائؿ تسػػاعد عمػػى التػػوازف واالسػػتقرار والمحافظػػة عمػػى الظػػرو 
 . 1المادية والمعطيات الموضوعية والذاتية

، وعنػػػد تحػػػوؿ وتطػػػور وتنميػػػة المجتمػػػع الجزائػػػري فػػػي المجػػػاالت الماديػػػة و يػػػر الماديػػػة 
وانتشار الثقافة والتربية والتعميـ فػي أرجػاء المجتمػع وتعميػؽ الػوعي السياسػي واالجتمػاعي بػيف 
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التقميديػػػة لممجتمػػػع الجزائػػري بالتبػػػدؿ والتغيػػػر المػػواطنيف كافػػػة أخػػذت القػػػيـ والمثػػػؿ االجتماعيػػة 
مرحمػػػة متقدمػػػة إلػػػى  التػػػدريجي كنتيجػػػة حتميػػػة النتقػػػاؿ المجتمػػػع مػػػف مرحمػػػة متخمفػػػة وجامػػػدة

، بناء الػذات إف صػح التعبيػرأو  فبعد دخوؿ المجتمع الجزائري في مرحمة الوقوؼ، وديناميكية
، اممة بفضػؿ الجيػود الحثيثػة المبذولػةوقطعو شوطًا معتبرًا في التحضر والتحديث والتنميػة الشػ

ظيرت قيـ جديدة تػتالءـ مػع الظػروؼ والمعطيػات االجتماعيػة والثقافيػة واالقتصػادية لممجتمػع 
 .  الجديد
ىػػػذه القػػػيـ تبػػػدو متناقضػػػة ومتضػػػاربة مػػػع القػػػيـ التقميديػػػة التػػػي كػػػاف يحمميػػػا المجتمػػػع  

القػػػيـ الجديػػػدة وىػػػذا مػػػا يعػػػرؼ والتنػػػاقض والتضػػػارب بػػػيف القػػػيـ القديمػػػة و ، ويتصػػػرؼ بموجبيػػػا
تحميؿ والخوض أكثػر الوبما أننا لسنا في مكاف يسمح ب، بالصراع القيمي عند عمماء االجتماع

لكف ينبغي عمينا تحديد القيـ الجديدة التي دخمت المجتمػع فػي عصػر التغيػر ، في ىذه الجزئية
فػي االيثػار وحػب العمػؿ مػف إف القيـ الجديدة المتناقضة مع القػيـ القديمػة تتجسػد ، االجتماعي

أجػػؿ المصػػمحة العامػػة واحتػػراـ العمػػؿ اليػػدوي وتقيػػيـ المػػرأة ومسػػاواتيا مػػع الرجػػؿ فػػي الحقػػوؽ 
 .  والواجبات والنقد الذاتي ومجابية الطبقية والتحيز والتعصب

ويعػػد تغيػػر حجػػـ األسػػرة واسػػتقالليا : تغيػػر بنػػاء ووظػػائؼ األسػػرة وخػػروج المػػرأة لمعمػػؿ -6
غيػػػػر أسػػػػاليب التنشػػػػئة االجتماعيػػػػة الوالديػػػػة نتيجػػػػة التعمػػػػيـ وتنػػػػوع مصػػػػادر القػػػػيـ اقتصػػػػاديًا وت

 .  أىـ مظاىر ذلؾ التغير، الثقافية
السياسػية ، عمػى مختمػؼ األصػعدة، تشيد الجزائر اليـو تقمبػات كبيػرة وتغيػرات متسػارعة 

ولعػػػؿ الحػػػدث األبػػػرز ىنػػػا والمقمػػػؽ فػػػي نفػػػس الوقػػػت ىػػػو تػػػدىور ، واالجتماعيػػػة واالقتصػػػادية
وذلؾ نتيجة تراجع أسعار البتروؿ باعتباره المصػدر األساسػي فػي تحقيػؽ ، القتصادياالوضع 

ىػذه األزمػة أثػرت بػدورىا عمػى مختمػؼ المجػاالت ، األمف االقتصادي واالجتماعي في الجزائر
وانخفػػػض المسػػػتوى ، زادت نسػػػب البطالػػػةحيػػػث ، األخػػػرى ال سػػػيما منيػػػا الجانػػػب االجتمػػػاعي

، يـ لممػواطف الجزائػػريوىػػو مػا أثػر عمػػى القػدرة الشػػرائية وتحقيػؽ العػيش الكػػر ، المعيشػي لألفػراد
 .  لزيادة متطمبات الحياة وذلؾ نظراً 
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ىػػػي ، واألسػػػرة باعتبارىػػػا المبنػػػة األولػػػى لممجتمػػػع والخميػػػة األساسػػػية فػػػي بنائػػػو واسػػػتمراره 
حيػػث أصػػبحت فػػي ظػػؿ السياسػػات المتبعػػة ، ضػػع االقتصػػادي الػػراىفأيضػػا عرضػػة لمتػػأثر بالو 

وىػو ، ساسػيةمف الدولة كالتقشؼ والتأخر في تسديد األجور،  ير قادرة عمى سد حاجياتيػا األ
سػػػرة الجزائريػػػة وقياميػػػا بوظائفيػػػا، وىػػػذا مػػػا عمػػػى اسػػػتقرار األ كبيػػػراً  األمػػػر الػػػذي يشػػػكؿ خطػػػراً 

وخػروج المػرأة ، الت التسرب المدرسي بالنسبة لألطفاؿنشاىده في الواقع اليـو حيث زادت معد
وىو الشي الػذي ، عمى الرجؿ فقط لمعمؿ والمشاركة في العديد مف النشاطات التي كانت حكراً 

 ، سرة الجزائرية واستقراراىاعمى األ اً صبح يشكؿ ىاجزًا كبير أ
السػػػنوات  إف مشػػػاركة المػػػرأة فػػػي الحيػػػاة االقتصػػػادية عػػػف طريػػػؽ العمػػػؿ قػػػد تزايػػػدت فػػػي 

األخيػػػرة، لكنيػػػا تبقػػػى ضػػػعيفة مقارنػػػة بالػػػدوؿ المجػػػاورة. ولػػػـ تتجػػػو السياسػػػات العامػػػة إاّل فػػػي 
مسػػألة إدمػػاج المػػرأة فػػي الحيػػاة االقتصػػادية، إلػػى  إيػػالء بعػػض االىتمػػاـإلػػى  السػػنوات األخيػػرة

ضػـ حيث أف النساء الجزائريات واكبف بأنفسيـ التغّيرات التي عايشػتيا الجزائػر، خاصػة فػي خ
كأنػو اتجػاه طبيعػي و  اإلدماج االقتصادي لممرأة أدخوليا عالـ اقتصاد السوؽ. بذلؾ بدو  األزمة

   ومتطمباتيا. ظروؼ المعيشةو  بسبب الظروؼ االقتصادية
 والمسػاواة بالعمػؿ لاللتحػاؽ المػرأة أمػاـ الفرصػة زمػة االقتصػادية اليػـوأتاحػت األ لقػد 
 الحيػاةيػؤثر عمػى .الػذي األخيػر ىػذا. العمػؿ ىػذا نظيػر آخػر أجػر عمػى الحصػوؿو  بالرجػؿ
 بعمػؿ عديدة تتعمػؽ أسئمة أماـ المجاؿ ليفسح الحديث العصر في األسرية العالقاتو  الزوجية
 الزوجػة ىػؿ التحػاؽ؟ األسػرة حػاؿ تغيػر عمػى المتزوجػة المػرأة عمػؿ آثػار مػاىي: مثػؿ الزوجة
 الػذيف األطفػاؿ ىؿ يتعرض الزوجيف؟ بيف الطالؽ وقوع احتماؿو  األسرة لتعاسة يكوف بالعمؿ
 فرادأ بيف الداخمية طبيعة العالقات ىي ماو ؟ الشخصية المشاكؿأو  االنحراؼإلى  يـأم   تعمؿ
 ؟ عاممة فييا األـ تكوف التي األسرة
فػي  وكػذلؾ األسػرة حجػـ فػي التغيػر أىميػا نواح عدة عمى أثره لمعمؿ المرأة لخروج كاف 

عمػؿ  نتيجػة مػف أف كمػا أطفاليػا عمػى األـ اشػتغاؿ آثػار عػف فضػالً  ىػذا الزوجيػة العالقػات
فػإف  األسػرة لحجػـ بالنسػبة أمػا.المعروفػة االتجاىػاتو  القػيـ فػي التغييػر بعػض حػدوث المػرأة

 العالقػات مػف الكثيػر بسػبب بسػيطة عالقػة ليسػت األـ عمػؿو  األسػرة حجػـ بػيف العالقػة
 المشتغمة. لممرأة االقتصاديو  االجتماعي لموضع بالنسبة خاصةو  المتشابكة
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أو  سػػواء فػػي البنػػاء،  ومػػف ذلػػؾ يالحػػظ أف معظػػـ جوانػػب المجتمػػع قػػد تعرضػػت لمتغيػػر 
األمر الذي يؤكد عمػى أف عمميػة التغيػر االجتمػاعي ىػي ، في العالقاتأو  في الدور والوظيفة

فػػاوت تأو  ومػػع ذلػػؾ يجػػب عػػدـ إ فػػاؿ تبػػايف، ظػػاىرة اجتماعيػػة عامػػة فػػي المجتمػػع الجزائػػري
فػػػػإذا كػػػػاف التغيػػػػر فػػػػي ، سػػػػرعة التغيػػػػر بػػػػيف المجػػػػاالت المختمفػػػػةأو  حجػػػػـ واتجاىػػػػات ومعػػػػدؿ

المجػػاالت االقتصػػادية أكثػػر سػػرعة وأقميػػا عرضػػة لظػػاىرة عػػدـ التكيػػؼ مػػع متطمبػػات التغيػػر 
فػإف عمميػة التغيػر فػي المجػاالت االجتماعيػة ، في العالقاتأو  في الوظيفةأو  سواء في البناء
عػػدـ القػػدرة عمػػى أو  ة وأكثػػر عرضػػة لممشػػكالت المترتبػػة عمػػى سػػوء التكيػػؼكانػػت أقػػؿ سػػرع

سػػواء كػػاف ذلػػؾ فػػي البنػػاء الػػذي ، الػػتالـؤ مػػع متطمبػػات التغيػػر السػػريعة فػػي المجػػاالت األخػػرى
ظيػػػػػر مػػػػػف خػػػػػالؿ التحػػػػػوالت التػػػػػي طػػػػػرأت عمػػػػػى األنظمػػػػػة االجتماعيػػػػػة مثػػػػػؿ أشػػػػػكاؿ التػػػػػدرج 

القػػػائـ عمػػػى شػػػبكة ) وأنسػػػاؽ القػػػيـ والنظػػػاـ القبمػػػي، وأسػػػاليب التنشػػػئة االجتماعيػػػة، االجتمػػػاعي
وأشػػػػكاؿ التفاعػػػػؿ ، األمػػػػر الػػػػذي ترتػػػب عميػػػػو أنمػػػػاط جديػػػػدة مػػػف العالقػػػػات( العالقػػػات القرابيػػػػة

أشػكاؿ مػف التنظيمػات االجتماعيػة إلػى  االجتماعي ومجموعػة مػف األدوار الجديػدة التػي تسػتند
 .  المتحولة
اىػػػػات التغيػػػػر بػػػػيف األنظمػػػػة االجتماعيػػػػة تفػػػػاوت معػػػػدالت واتجأو  وتعػػػػد ظػػػػاىرة تبػػػػايف 

أىػػػـ مظػػػاىر التغيػػػر االجتمػػػاعي السػػػريع  يػػػر ، وبينيػػػا وبػػػيف األنظمػػػة االقتصػػػادية، المختمفػػػة
 اخػػتالؿ أداء تمػػؾ األنظمػػة لوظائفيػػا االجتماعيػػة وكػػذلؾ أدىإلػػى  األمػػر الػػذي أدى، المخطػػط

 .  1ية عدـ تنا ـ التحوالت البنائية بشكؿ عاـ في المرحمة االنتقالإلى 
 :  زيادة الوعي االجتماعي والثقافي -7

مفيػػػـو الػػػوعى االجتمػػػاعي بأنػػػو مجمػػػوع األفكػػػار والنظريػػػات والراء إلػػػى  يشػػػير مػػػاركس 
والمشػػػػػاعر االجتماعيػػػػػة والعػػػػػادات والتقاليػػػػػد التػػػػػي توجػػػػػد لػػػػػدى النػػػػػاس، والتػػػػػي تعكػػػػػس واقعيػػػػػـ 

وع، فػػػػػإف الػػػػػوعى الموضػػػػػوعي. وبمػػػػػا أف الوجػػػػػود االجتمػػػػػاعي لمنػػػػػاس يتصػػػػػؼ بالتعقيػػػػػد والتنػػػػػ
                                                           

مجمػػة كميػػة االنسػػانيات ، التحػػوالت االجتماعيػػة ومظػػاىر التغيػػر االجتمػػاعي فػػي المجتمػػع القطػػري، كمػثـ عمػػي  ػػانـ الغػػانـ 1
 .279ص ،1998، جامعة قطر، 21العدد ، والعمـو االجتماعية
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االجتمػػاعي يتصػػؼ أيضػػًا بالتعقيػػد والتنػػوع. ويػػدؿ اسػػتعراض التػػاري  االجتمػػاعي أنػػو مػػع تغيػػر 
كمػا أكػد مػاركس أيضػًا عمػى أف  ... الوجود االجتماعي لمناس يتغير أيضػًا وعػييـ االجتمػاعي

الػػوعى االجتمػػاعي يتصػػؼ بخاصػػية االسػػتقاللية النسػػبية فػػي تطػػوره. فػػالوعى االجتمػػاعي قػػد 
قػػػػد يسػػػػبقو وتتضػػػػح االسػػػػتقاللية النسػػػػبية لمػػػػوعى أو  يتخمػػػػؼ عػػػػف تطػػػػور الوجػػػػود االجتمػػػػاعي

فػػالوعى لػػيس فػػي عالقػػة سػػمبية مػػع الوجػػود ولكػػف الػػوعى  .االجتمػػاعي فػػي اسػػتمرارية التطػػور
 .  1يؤثر تأثيرًا إيجابيًا عمى الوجود االجتماعي

، اختفاء األفكػار القديمػة وبالنسبة لمظاىر التغير في الوعي االجتماعي فإنيا تتمثؿ في 
، 2وتظير بداًل منيا أفكار جديدة تتفؽ مع الظروؼ الجديدة واالحتياجات االجتماعيػة الحديثػة 

فالنظريات والفمسفات والراء القانونية واألخالؽ والقيـ والعادات والتقاليد التي كانػت سػائدة فػي 
ألف فػي كػؿ ، مثممػا كانػت مػف قبػؿلػـ تعػد منتشػرة ومػؤثرة المجتمع الجزائري في مراحػؿ سػابقة 

 .  مرحمة فمسفة خاصة وأفكار وآراء مؤثرة
ولعػؿ أبػرز مػا ، وما نالحظو اليػـو ىػو تبنػي أفكػار جديػدة والعمػؿ وفػؽ فمسػفات مختمفػة 

 .  يميز ىاتو األفكار والفمسفات ىو التعدد واالختالؼ وفي نفس الوقت االنسجاـ وتقبؿ الخر
 :(مؤسسات المجتمع المدني) اجتماعية جديدةانتشار أنساؽ وأجيزة  -8 

سػػاىـ المجتمػػع المػػدني يوميػػًا فػػي المطالبػػة بحقػػوؽ االنسػػاف وتحقيػػؽ مسػػتقبؿ أفضػػؿ لػػو  
، مػػػػػثاًل المػػػػػدافعوف عػػػػػف حقػػػػػوؽ االنسػػػػػاف –فػػػػي كػػػػػؿ أنحػػػػػاء العػػػػػالـ وميمػػػػػا اختمفػػػػػت تسػػػػميتيـ 

نقابػػػػات ، طالبيػػػػةالنػػػػوادي ال، نقابػػػػات المحػػػػامييف، المنظمػػػػات الغيػػػػر حكوميػػػػة لحقػػػػوؽ االنسػػػػاف
فإف ىذه العناصر الفاعمػة فػي المجتمػع تعمػؿ كميػا ألجػؿ مسػتقبؿ ، الجمعيات الخيرية، العماؿ

 . أفضؿ لممواطف وتتشارؾ في أىداؼ عامة لتحقيؽ العدالة والمساواة واحتراـ الكرامة االنسانية
وذلػؾ ، وإف الدولة ليا دور كبير في تمبية متطمبات المواطف والسػير عمػى تسػيير شػؤون 

ولكػف لمؤسسػات المجتمػع المػدني كػذلؾ دور ال يقػؿ فػي أىميتػػو ، مػف خػالؿ أجيزتيػا المختمفػة
                                                           

  .190، 189، ص2006، القاىرة، د ف، 10ط، النظرية في عمـ االجتماع، سمير نعيـ أحمد 1
 . 186ص ،2013، لبناف، بيروت، منتدى المعارؼ ،1ط، األيديولوجيا وعمـ االجتماع، وسيمة خزار 2
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باعتبارىػػا مجموعػػة مػػف التنظيمػػات الطوعيػػة التػػي ، عػػف أىميػػة الػػدور الػػذي تمارسػػو الحكومػػات
والتػػي ال تيػػدؼ لتحقيػػؽ الػػربح عنػػد ممارسػػة نشػػاطيا الػػذي قػػد ، تنشػػأ بػػاإلرادة الحػػرة ألعضػػائيا

 .1سياسياً ، ثقافياً ، اقتصادياً ، اجتماعياً يكوف 
وما تشيده الجزائر في الونة األخيرة ىو انتشار مثؿ ىذه المؤسسات وتفعيميػا أكثػر فػي 

وىػي ، إذ أصبحت ترافؽ المواطف في كػؿ مشػكؿ يتعػرض لػو وتعمػؿ عمػى مسػاعدتو، المجتمع
 .  حاجياتو ومتطمباتوبيذا ترافؽ الدولة في تسيير شؤوف المواطف وتعمؿ عمى تمبية 

وقػػد أدى ىػػذا الموقػػؼ الػػذي تميػػز بػػو المجتمػػع المػػدني بالدولػػة وكػػؿ أجيزتيػػا وىيئاتيػػا  
أف تعتبػػره فػػاعاًل وشػػريكًا اجتماعيػػًا وثقافيػػًا أساسػػيًا وميمػػًا البػػد مػػف التحػػاور ، المحميػػة والوطنيػػة

شػػػػػراكو فػػػػػي اتخػػػػػاذ القػػػػػرارات التػػػػػي تخػػػػػص الحيػػػػػاة االجتماعيػػػػػة والثقافيػػػػػ، معػػػػػو ة والسياسػػػػػية وا 
 .  واالقتصادية والمحمية

وأيضػًا فػي المخيػاؿ ، لقد تبوأ المجتمع المػدني ىػذه المكانػة فػي المخيػاؿ الرسػمي لمسػمطة
الشػػعبي لمجمػػاىير فػػي السػػنوات األخيػػرة وذلػػؾ بفضػػؿ الحمػػاس الكبيػػر والنضػػاؿ القػػوي والػػوعي 

لمسػػػػتوى المحمػػػػي الػػػػذي امتػػػػاز بػػػػو المؤسسػػػػوف األوائػػػػؿ لعػػػػدد مػػػػف الجمعيػػػػات عمػػػػى ا، العميػػػػؽ
حيث وىبوا حياتيـ وأمواليـ نضااًل مف أجػؿ الترقيػة المحميػة وترقيػة المػواطف وواقعػو ، والوطني

 .  االجتماعي والثقافي واالقتصادي
مرشػػحًا لمقيػػاـ بػػدور أكبػػر ممػػا نػػراه اليػػـو فػػي ، ويبقػػى فػػي اعتقادنػػا أف المجتمػػع المػػدني 

مػػا يمتمكػػو مػػف عناصػػر إلػػى  وذلػػؾ راجػػع، يالتفعيػػؿ الثقػػافي واالجتمػػاعي واالقتصػػادي المحمػػ
وفعاليات إيجابية متمثمة في تمؾ الجمعيات الفاعمة والصادقة فػي نشػاطيا وفػي نضػاليا بقيػادة 

ىػػذا مػػف جيػػة ومػػف ، النشػػاط الجمعػػوي، مػػا فتئػػت تػػدعـ وتقػػوي بكػػؿ وعػػي والتػػزاـ، نحػػب مثقفػػة
إلػػى  محميػػة وذلػػؾ راجػػع أساسػػاً قػػد يقػػـو المجتمػػع المػػدني بػػدور فعػػاؿ فػػي التنميػػة ال، جيػػة ثانيػػة

                                                           
كميػة ، منشورات مخبر التغير االجتماعي والعالقات العامة في الجزائػر، المجتمع المدني، سامية حميدي، بمقاسـ سالطنية 1

 . 264، 263، ص2014، جامعة محمد خيضر بسكرة، العمـو االنسانية واالجتماعية
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تمػػػػؾ المعرفػػػػة العميقػػػػة بػػػػالمجتمع المحمػػػػي وخصوصػػػػياتو الثقافيػػػػة والبشػػػػرية وطاقاتػػػػو وثرواتػػػػو 
   .1المعدنية 

 :  بروز ثقافة إلكترونية -9
يظير ىذا النوع مف الثقافة في مجتمع معمومػاتي إذ تتبمػور ثقافػة إلكترونيػة داخػؿ ثقافػة  

تفاعميػػا مػػع ثقافػػات اجتماعيػػة أخػػرى خػػارج حػػدود مجتمعيػػا فنتنػػاوؿ األسػػرة عمػػاًل عمػػى إرقػػاء 
مثؿ الموسيقى والطعاـ واألزياء وتتبادؿ المعمومات معيػا لترفػع مػف ، شتى المواضيع واالىتماـ

زاء  شػػراؾ أفرادىػػا فػػي عػػالـ األخبػػار المعاصػػرة ذات رؤى متباينػػة ومتعارضػػة وا  نمػػط عيشػػيا وا 
يير وقيـ وسياسػة وتجاريػة وجماليػة ترفيييػة بػيف االفػراد عبػر ذلؾ يتـ إنشاء قواعد أساسية لمعا

 .2الكوف كمو وبسرعة فائقة تتوسع دائرة انفتاحيـ عمى ثقافة األخر
وتكػػػوف المعمومػػػات ىنػػػا مسػػػتخدمة مػػػف أجػػػؿ التواصػػػؿ البشػػػري فضػػػاًل عػػػف كونيػػػا سػػػمعة 

لنقػػد األحػػداث ، الوقػػتيسػػتفاد منيػػا فػػي األنشػػطة االقتصػػادية والسياسػػية وعنصػػرًا نقػػديًا بػػذات 
اتصاالت األفراد ىنا يتـ عبػر تقنيػات الكترونيػة يفضػمونيا إلى  واألشخاص وحريًا بنا أف نشير

وحتػػػػى الحكومػػػػة تتصػػػػؿ ، )وجيػػػػًا لوجػػػػو( فػػػػي معظػػػػـ أوقػػػػات حيػػػػاتيـعمػػػػى االتصػػػػاؿ المباشػػػػر 
مادىػػا بمواطنييػا وتعػػرفيـ عمػى سياسػػتيا ومواقفيػا حػػوؿ المواضػيع التػػي تيػتـ بيػػا أكثػر مػػف اعت

مثػػؿ األحػػزاب السياسػػية والبرلمػػاف ، عمػػى التنظيمػػات الرسػػمية الوسػػيطة بينيػػا وبػػيف المػػواطنيف
سػػرعة اتصػػاليا بيػػـ وكػػذا الحػػاؿ بالنسػػبة لرجػػاؿ األعمػػاؿ إلػػى  ووكػػاالت األخبػػار وذلػػؾ راجػػع

ىػػػػذا النػػػػوع مػػػػف اإلفػػػػراز يحصػػػػؿ بسػػػػبب ثػػػػورة ، واألسػػػػاتذة فػػػػي المؤسسػػػػات التعميميػػػػة والتربويػػػػة
 .  ت والتطورات التكنولوجيةالمعموما
 
 

                                                           
مجمػػة فيالدليفيػػا ، واالقتصػػادي، الثقػػافي، سوسػػيولوجيا المجتمػػع المػػدني ودوره فػػي التفعيػػؿ االجتمػػاعي، محمػػد سػػعيدي 1

 . 6ص، الجزائر، الثقافية
 . 267، ص2004، ، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع1ط، التغير االجتماعي، معف خميؿ العمر2 
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 :  خالصة
وكاسػػػتنتاج لمػػػا سػػػػبؽ ذكػػػره فػػػػإف التغيػػػر االجتمػػػاعي فػػػػي النيايػػػة مػػػػا ىػػػو إال مجموعػػػػة  

فػػي أو  تحػػوالت تصػػيب المجتمػػع فػػي بناءاتػػو ووظائفػػو سػػواء مػػف حيػػث القػػيـ والعػػادات والتقاليػػد
االجتمػاعي يكمػف فػي واتضح لنا مف خالؿ مػا جػاء فػي ىػذا الفصػؿ أف التغيػر ، أنماط األسرة

تحوؿ بعض النظـ واألجيزة االجتماعية أو كميا مف حيث البنية والوظيفة، وذلػؾ نظػرًا لتكامػؿ 
نظـ المجتمع ومساندتيا لبعضيا البعض، بحيػث ال يسػتطيع أّي نظػاـ العمػؿ وحػده لػذلؾ فكػؿ 

حيػاة تحوؿ أو تبديؿ يحدث في ظاىرة معينة تصحبو تحوالت فرعية تحدث في شػتى منػاحي ال
 .االجتماعية

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 الفصؿ الثالث
 وأىـ مظاىره في اإلدارة الجزائرية التغيير التنظيمي

 
 تمييد 
 تطور االىتماـ بدراسة التغيير التنظيمي.  –أواًل 
 المداخؿ النظرية المفسرة لمتغيير التنظيمي.  -ثانياً 
 أىمية وأىداؼ التغيير التنظيمي.  –ثالثًا 
 . وأنواعو أسباب التغيير التنظيمي -رابعاً 

 مصادر التغيير التنظيمي وأىـ مراحمو.  –خامسًا 
 مستويات التغيير التنظيمي وأىـ مجاالتو.  –سادسًا 
 متطمبات التغيير في المؤسسات العامة.  –سابعًا 
 آلية تحسيف األداء في القطاع العمومي.  –ثامنًا 
 .التغيرات والعوامؿ المتحكمة في أداء المنظمات الخدماتية -ًا تاسع

 خالصة 
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 :  تمييد
نجػػد أف مػػف أىػػـ القضػػايا  التغيػػر"إلػػى  "الثابػػت الوحيػػد ىػػو الحاجػػةمػػف منطمػػؽ كػػوف 

الحديثػة والتػي تشػػغؿ المنظمػات فػي الوقػػت الػراىف قضػػية التغييػر التنظيمػي كونيػػا تتعامػؿ مػػع 
تمثػؿ نظامػا  ظػروؼ بيئيػة تتسػـ بالديناميكيػة وسػرعة التغييػر وحّدتػو، فػي ظػؿ اعتبػار المنظمػة

مػػػف أجػػػؿ  مفتوحػػػا، تنمػػػو وتتطػػػور وتتفاعػػػؿ مػػػع فػػػرص وتحػػػديات بيئتيػػػا التػػػي تنشػػػط بيػػػا وىػػػذا
ضػػػماف االسػػػتقرار، فاالسػػػتقرار لػػػيس معنػػػاه الجمػػػود وعػػػدـ التغييػػػر، بػػػؿ الػػػتالـؤ مػػػع الظػػػروؼ 
واألوضػػاع المحيطػػة والحاصػػمة مػػف حوليػػا ممػػا يحػػتـ عمػػى المنظمػػة مواجيػػة تحػػديات التغييػػر 

نمػا يتطمػب منيػا تبنػي اسػتراتيجيات قويػة تسػمح أو  التنظيمي فيو ليس باألمر السيؿ الييف، وا 
التغييػػػػر المسػػػػتمر لممحافظػػػػة عمػػػػى موقعيػػػػا التنافسػػػػي إلػػػػى  سػػػػتمرار فػػػػي ظػػػػؿ حاجتيػػػػاليػػػػا باال

 وتطويره في حاضرىا ومستقبميا.
نسػػتطيع القػػوؿ أف التغييػػر التنظيمػػي أمػػر حتمػػي وضػػروري والـز لممنظمػػات، كمػػا أنػػػو  

ؽ عممية مستمرة يحمؿ في طياتو دائما التجديد والتطوير وىو بذلؾ يتالءـ مع الطبيعػة والمنطػ
الػػػذي تقػػػـو عميػػػو الحيػػػاة فمػػػا كػػػاف عمػػػى األفػػػراد والمنظمػػػات سػػػوى التكيػػػؼ مػػػع أنمػػػاط التغييػػػر 
يجاد الطرؽ والوسائؿ لمعايشػتو وتوجيييػا باالتجػاه الػذي يخػدـ كػؿ مػف مصػالح الفػرد  الجديد وا 

   والمنظمة عمى حّد سواء.
مػة وفػي وفي ىذا الفصؿ سأحاوؿ أف أحمؿ موضوع التغييػر التنظيمػي فػي المؤسسػة عا 

وذلػػؾ مػػف أجػػؿ التعػػرؼ عمػػى أىػػـ الخصػػائص التػػي تميػػزه عػػف المصػػطمحات ، اإلدارة خاصػػة
كػػذلؾ نتعػػرؼ عمػػى أنواعػو والعوامػػؿ المػػؤثرة فيػو وأىػػـ مظػػاىره فػػي اإلدارة ، التػي ليػػا عالقػػة بػو
 .  المحمية الجزائرية
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 تطور االىتماـ بدراسة التغيير التنظيمي: -أوالً  
البػػػاحثيف فػػػي عمػػػـ االجتمػػػاع، وعممػػػاء اجتمػػػاع التنظػػػيـ عمػػػى وجػػػو التحديػػػد كػػػاف تركيػػػز  

ولفتػػرات طويمػػة مػػف الػػزمف، منصػػبًا عمػػى قضػػايا معينػػة، كػػالتوازف والتكامػػؿ واالتسػػاؽ و يرىػػا، 
أما قضية التغيير عمى مستوى التنظيمات، فقد ظمت بعيػدة عػف اىتمامػات البػاحثيف والعممػاء، 

فػػػي الحالػػػة النظاميػػػة المسػػػتقرة ليػػػذه التنظيمػػػات، لكػػػف فػػػي  والسػػػبب األساسػػػي فػػػي ذلػػػؾ يكمػػػف
السنوات األخيرة تغير التركيز نحو قضايا وجوانب أخرى مغايرة لما كاف سائدًا فػي التنظيمػات 

 مثؿ: القوة والصراع والتغيير، و يرىا مف الموضوعات.
االسػػػػتقرار ولقػػػػد كانػػػػت أفكػػػػار وتحمػػػػيالت عممػػػػاء اجتمػػػػاع التنظػػػػيـ، تبحػػػػث عػػػػف عوامػػػػؿ 

 اعتباريف:إلى  والتوازف داخؿ التنظيمات، ويرجع ذلؾ أساساً 
إلػػى  يتمثػػؿ االعتبػػار األوؿ فػػي ذلػػؾ التصػػور الػػذي يفتػػرض أف التنظػػيـ بطبيعتػػو يحتػػاج 

المزيد مف الثبات، حتى يستطيع أف يحقؽ وظائفو وأىدافو. ويمكف تتبع مثػؿ ىػذا التصػور فػي 
 ايػػة االتجػػاه إلػػى  (Weber and H. M. Simon.M) "فيبػػر وسػػيموف" 1نمػػوذجي

 ما يسمى بنظرية التحميؿ اإلستراتيجي.أو  (M.Crozier"كروزيو" )الترشيدي الذي تبناه 
أمػػػا االعتبػػػار الثػػػاني فيعبػػػر عػػػف االتجػػػاه الػػػذي اسػػػتعاف بػػػالفرد والجماعػػػة الصػػػغيرة فػػػي  

ده عػػػف تحميػػػؿ دراسػػػة مشػػػكالت التنظػػػيـ، ومػػػا يتسػػػـ بػػػو ىػػػذا االتجػػػاه مػػػف قصػػػور، نتيجػػػة ابتعػػػا
األبعاد التاريخيػة التػي نشػأت فػي ظميػا ىػذا الجماعػات وتػأثيرات البيئػة المحيطػة عمػى التنظػيـ 

؛ والحقيقػػػػة أف ىنػػػػاؾ عػػػػدة أسػػػػباب وجيػػػػت عممػػػػاء اجتمػػػػاع التنظػػػػيـ نحػػػػو تحميػػػػؿ 2بشػػػػكؿ عػػػػاـ
 التنظيمات تحمياًل سوسيولوجيًا يناسب الواقع التنظيمي والظروؼ االجتماعية المستجدة، يمكػف

 تمخيصيا في عنصريف رئيسييف ىما:
 اتساع نشاط الحركة النقابية، مف خالؿ اإلضراب بغية تغيير الواقع التنظيمي. أواًل:
نمو االتجاه الراديكالي، مف خالؿ عالقات القوة والصراع التي تعبػر عػف ضػرورة تغييػر  ثانيًا:

  الواقع التنظيمي الحالي واستبدالو بواقع تنظيمي جديد يستجيب لطموحات الطبقة العاممة.
 

                                                           
 وىما النموذج المثالي عند فيبر ونظرية العقالنية المحدودة عند سيموف. 1
دراسػة حالػة مؤسسػة سػونمغاز  ،التحميؿ السوسيولوجي لمتغييػرات التنظيميػة فػي المؤسسػات الصػناعيةيوسؼ سػعدوف،  2

 .2004، أطروحة دكتوراه دولة  ير منشورة، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، بعنابة
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 :  المداخؿ النظرية المفسرة لمتغير التنظيمي –ثانيًا 
 :  المدخؿ الماركسي -1 

الماركسي في تحميالتو لمتنظيمات البيروقراطيػة مػف مجموعػة مػف القضػايا انطمؽ الفكر  
ومػػف ، األساسػػية والمنطمقػػات الجوىريػػة التػػي تعبػػر عػػف واقػػع التنظيمػػات فػػي بيئتػػو االجتماعيػػة

، اسػػتغالؿ األفػػراد مػػف قبػػؿ الطبقػػات الحاكمػػة، أىػػـ مػػا اعتمػػده مػػاركس فػػي تحميمػػو لمتنظيمػػات
 .  وكذلؾ صراع الطبقات

يمػػػات البيروقراطيػػػة حسػػػب مػػػاركس تشػػػكؿ فئػػػة اجتماعيػػػة متميػػػزة كونيػػػا أداة مػػػف فالتنظ 
أدوات الدولة التي تمارس مف خالليا الطبقات الحاكمة سػيطرتيا واسػتغالليا لمطبقػات األخػرى 
فالوظيفة األساسية ليذه التنظيمػات ال تػرتبط ارتباطػًا مباشػرًا بعمميػات االنتػاج لػذلؾ فػإف نموىػا 

ًا وميمتيا االساسية في الحفاظ عمى األوضاع الراىنػة التػي تعبػر عػف اسػتغالؿ يعد نموًا طفيمي
 . 1الطبقات الحاكمة لمطبقات المغموبة عمى أمرىا

قػد انطمػؽ ، ومف ىذا المنطمؽ فػإف التحميػؿ الػذي قدمػو مػاركس لمتنظيمػات البيروقراطيػة 
، الحاكمػة والطبقػة المحكومػةمف مبدأ أساسي في كتاباتو أال وىو الصػراع الناشػب بػيف الطبقػة 

وقػػػػد أوضػػػػح مػػػػاركس ىنػػػػا أف التنظيمػػػػات البيروقراطيػػػػة عبػػػػارة عػػػػف أداة فػػػػي خدمػػػػة الطبقػػػػات 
وأراد مػػاركس أيضػػًا مػػف ، ووفػػؽ مػػا تصػػبوا إليػػو أىػػدافيا، تتصػػرؼ فييػػا كيفمػػا تشػػاء، الحاكمػػة

معمػـو  وكمػا ىػو، خالؿ تحميمو أف يكشؼ عف مدى التناقض الناشب بيف الطبقتيف في التنظيـ
النظػػػاـ الرأسػػػمالي إلػػػى  عػػػف مػػػاركس فػػػإف المػػػرد الوحيػػػد لنشػػػوء ىػػػذه التناقضػػػات فػػػي العالقػػػات

العديػػد مػػف التغيػػرات إال أنيػػا تكػػوف إلػػى  ويشػػير أيضػػًا بػػأف ىػػذه التناقضػػات تػػؤدي، ومخمفاتػػو
نمػػػػا تػػػرتبط ارتباطػػػػًا وثيقػػػًا بالحفػػػػاظ عمػػػػى ، طفيميػػػة باعتبػػػػار أنيػػػا ال تػػػػرتبط بعالقػػػات اإلنتػػػػاج وا 

ومػػف ، وضػاع الراىنػػة التػػي تمكػف وتزيػػد مػػف اسػتغالؿ الطبقػػات الحاكمػػة لمطبقػات المحكومػػةاأل
نمػا تظيػر عمػى شػكؿ أزمػات  جية أخرى فإف ىذه التغيرات قد ال تحػدث بصػورتيا الواضػحة وا 

                                                           
  .41ص ،1985، مصر، القاىرة، دار المعارؼ، النظرية االجتماعية ودراسة التنظيـ، السيد الحسيني 1
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ومف بيف التناقضػات التػي ، قد تكوف سياسية أـ قانونية ناتجة عف تناقضات معينة في التنظيـ
 :  يميحددىا ماركس ما 

إف التنظيمػػات كغيرىػػا مػػف األبنيػػة االجتماعيػػة يجػػب دراسػػتيا فػػي إطػػار العمميػػات التاريخيػػة  -
حػػػدوث تناقضػػػات مختمفػػػة بػػػيف التنظػػػيـ والقػػػوى إلػػػى  التػػػي تسػػػاعدىا عمػػػى النمػػػو وتػػػؤدي أيضػػػاً 

 .  االجتماعية
، ؤقػتالشباب المأو  تحديدىا بمفاىيـ الزمفأو  إف حيوية البناء االجتماعي ال يجب قياسيا -

نمػا يػتـ تحديػدىا عػف طريػؽ معػدؿ  وبنمو معيار الوحدة الذاتية كما ىو الحاؿ في التنظيمات وا 
 .1االشكاؿ االجتماعية الجديدة التي بدأت تظير في مقابؿ أشكاؿ أخرى بدأت في االختفاء

تعد التنظيمات مراكز لتطوير التناقضات كما أنيا في الوقت ذاتو جزء مف اقتصاد سياسػي  -
 عي وتاريخي أكثر اتساقًا.واجتما

إف ىذه التناقضات مف الممكف أف تتضاعؼ إذا كانت المػوارد المخصصػة لمعمػؿ واإلنتػاج  -
، حكوميػة) ولكػف مػف طػرؼ ىيئػات خارجػة، الميػرةأو   ير مراقبػة مػف طػرؼ العمػاؿ اليػدوييف

بالمزيػد  تطبيؽ المزيد فػي العمػؿ وفػي المقابػؿ يطالػب العمػاؿإلى  فاإلدارة تسعى دوماً ( خاصة
 .  مف االستقالؿ الذاتي أثناء أداء العمؿ

تحميػػػؿ العالقػػػة بػػػيف الرأسػػػمالية وتقسػػػيـ العمػػػؿ ليكشػػػؼ عػػػف وجػػػود إلػػػى  وينتقػػػؿ مػػػاركس 
تأثيرات حتمية تحدثيا الرأسمالية عمى تقسيـ العمؿ وبناء التنظيمات ككػؿ وتػرتبط ىػذه العالقػة 

 .2حسب رأي ماركس بسببيف مرتبطيف لمنظاـ الرأسمالي

                                                           
مخبػر التنميػة والتحػوالت الكبػرى فػي ، المؤسسػات الصػناعيةعمـ االجتماع ودراسة التغيػر التنظيمػي فػي ، يوسؼ سعدوف 1

 . 4ص، الجزائر، عنابة، جامعة باجي مختار المجتمع الجزائري،
، 1990، سػػػكندريةاإل، دار المعرفػػة الجامعيػػة، - مػػػدخؿ نقػػدي –االيػػػديولوجيا ونظريػػة التنظػػيـ ، سػػعد عبػػد مرسػػي بػػدر 2

  .68ص
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وعػػػاماًل لإلنتػػاج يجػػػب اسػػػتخدامو ، تعتبػػر القػػػوى العاممػػػة فػػي نظػػػر الرأسػػػمالية بمثابػػة سػػػمعة -أ
عمػػى أف يػػتـ تحديػػد عالقػػة العمالػػة فػػي ضػػوء سػػعي صػػاحب العمػػؿ لتحقيػػؽ ، بطريقػػة مربحػػة

 .  وكذا قوى السوؽ أي العرض والطمب، الربح
لعاممػػػة التػػػي تحقػػػؽ إذا كانػػػت مصػػػمحة الرأسػػػمالي تتحقػػػؽ فقػػػط مػػػف خػػػالؿ شػػػراء القػػػوى ا -ب

التعػػػارض مػػػف مصػػػالح أو  نتيجػػػة واحػػػدة وىػػػي الصػػػراعإلػػػى  فػػػإف ىػػػذا الوضػػػع سػػػيؤدي، الػػػربح
وصػػاحب العمػػؿ الػػذي يشػػترييا ثػػـ يسػػتغميا فػػي تحقيػػؽ فػػائض ، العامػػؿ الػػذي يبيػػع قػػوة عممػػو

 .  1القيمية
ىػذه التناقضػات التنظيميػة تػزداد حػدة وتشػتد أكثػر مػف خػالؿ إلػى  ويشير ماركس أيضػاً  

 : ربع ميكانيزمات أساسية الحظيا في النظاـ الرأسمالي وىيأ
حػػػػدث االسػػػػتقطاب إبػػػػاف تبنػػػػي سياسػػػػات التصػػػػنيع حيػػػػث أصػػػػبح لزامػػػػًا عمػػػػى : االسػػػػتقطاب -

إلػى  ولػذلؾ كػاف ىنػاؾ عمػؿ بػيف ىػذه القػوى الكادحػة، التنظيمات الصػناعية جمػب قػوى عاممػة
 .  لعماؿ األحرارأف استقطب في معسكريف اثنيف معسكر الرأسمالية ومعسكر ا

فمػػف خػػالؿ ثػػراء أربػػاب ، ويعتبػػر التجػػانس عبػػارة عػػف توافػػؽ وانسػػجاـ بػػيف الفئتػػيف: التجػػانس -
تػػزداد المشػػاريع توسػػعًا ومنػػو تنظيمػػًا وبػػذلؾ تصػػبح القػػوى العاممػػة ، الطبقػػة الرأسػػماليةأو  العمػػؿ

تػػػػزداد التقميديػػػة محيػػػػرة عمػػػػى أف تنسػػػػجـ وتتجػػػانس مػػػػع ىػػػػذه التغيػػػػرات فػػػي التنظيمػػػػات وبػػػػذلؾ 
 .  وتجانسًا مع التحوالت التنظيمية، مينيتيـ وتخصصيـ أكثر خوفًا مف فقداف عمميـ

لػذلؾ تعمػؿ ، عندما تزداد الطبقػة الرأسػمالية ثػرًا تػزداد طمعػًا أكثػر: زيادة حالة الفقر والبؤس -
ولتحقيػػؽ ىػػذا الغػػرض تقػػـو بمجموعػػة مػػف التغيػػرات مػػف بينيػػا الػػتحكـ ، عمػػى توسػػيع مشػػاريعيا

ومنػػو فيػػـ يتسػػببوف فػػي انخفػػاض القػػدرة الشػػرائية ، المػػداخيؿ وتخفػػيض أجػػور العمػػاؿ أكثػػر فػػي
 لمطبقة العاممة التي تزداد أوضاعيـ أكثر فقرًا وبؤسًا.

                                                           
  .6ص، مرجع سابؽ، يوسؼ سعدوف 1
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وىػػي العمميػػة التػػي بمقتضػػاىا تصػػبح الوحػػدات اإلنتاجيػػة الصػػغرى  يػػر : عمميػػة االحتكػػار -
ذه الوحػػدات األخيػػرة سػػوؼ تػػزداد قػػادرة عمػػى المنافسػػة أمػػاـ الوحػػدات اإلنتاجيػػة الكبػػرى فػػإف ىػػ

إلػى  وفػي بعػض الحػاالت يرجػع الرأسػمالي، توسعًا نتيجػة لشػرائيا كميػة كبيػرة مػف المػواد الخػاـ
محتكر لتمؾ السمعة في سوؽ العمػؿ وال إلى  ممارسة الضبط عمى سمعة معينة ومف ثـ يتحوؿ

 . 1لدافعةيدخؿ في عممية المنافسة وبالتالي قد يفقد النظاـ الرأسمالي قوتو ا
ومف خالؿ كتابات مػاركس وتحميالتػو عمػى التنظيمػات البيروقراطيػة رأينػا أف كػؿ حركػة  

تغيػػػر إلػػػى  ألف التناقضػػػات المتكػػػررة سػػػتؤدي حتمػػػاً ، وتغيػػػر يرتبطػػػاف عمػػػى الػػػدواـ والتناقضػػػات
مجموعػػػة مػػػف االسػػػباب مػػػف بينيػػػا وعػػػي إلػػػى  ويرجػػػع ذلػػػؾ كمػػػو، جػػػذري فػػػي النسػػػؽ الرأسػػػمالي

وانخراطيػػػػا فػػػػي جمعيػػػػات ونقابػػػػات سياسػػػػية تمكنيػػػػا مػػػػف النضػػػػاؿ والمطالبػػػػة  الطبقػػػػة العاممػػػػة
وبمػػػا أف النظػػػاـ الرأسػػػمالي نظػػػاـ مػػػادي واجتمػػػاعي فػػػإف الخيػػػارات البشػػػرية تحػػػددىا ، بحقوقيػػػا

فيػػي قػػادرة عمػػى أف ، ال يمكنيػػا أف تتالقاىػػا، مسػػبقًا ضػػغوطات وتناقضػػات ماديػػة واجتماعيػػة
ومنػػو اسػػػتبداؿ النظػػاـ الرأسػػػمالي بنظػػاـ أخػػػر ، 2تخضػػع مصػػيرىا فػػػي إطػػار ىػػػذه الضػػغوطات

 .  جديد يكوف أكثر عدالً 
 : المدخؿ الراديكالي -2

يحػػاوؿ المػػدخؿ الراديكػػالي فػػي المجػػاؿ التنظيمػػي بتقػػديـ إطػػار تحميمػػي لدراسػػة العالقػػات  
بحيػث نعتبػر ، التنظيمية حيث يستند عمى الفكر الجدلي المستمد مف الفكر الييجمي الماركسي

أي ، المحاولػػة كػػرد فعػػؿ معػػارض لتوجيػػػات بعػػض عممػػاء االجتمػػاع التنظػػيـ فػػي الغػػػربىػػذه 
أصػػحاب النظريػػػات التقميديػػػة عمػػى وجػػػو الخصػػػوص الػػذيف قػػػدموا تفسػػػيرات ضػػيقة تؤكػػػد عمػػػى 

 .  ثبات األوضاع داخؿ التنظيمات
ويريد اصحاب ىذا االتجاه النظري البحث في العالقة الجدليػة بػيف األشػكاؿ المجتمعيػة  

ومػف ثػـ فيػـ ، وأنساؽ الضبط داخػؿ تنظيمػات العمػؿ الكبيػرة الحجػـ، بنية المصالح والسيطرةوأ
                                                           

  .7ص، المرجع السابؽ ،يوسؼ سعدوف 1
  ، ص1974، ، ب د ف، ب ب ف1ط، شتراكية العمميةمدخؿ إلى اإل، ارنست ماندؿ 2
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فتػػػػراض التقميػػػػدي القائػػػػؿ بأنػػػػو يمكػػػػف تجريػػػػد التنظػػػػيـ مػػػػف عالقتػػػػو بالجماعػػػػات يعارضػػػػوف اال
 .1ومصادر القوة والبناء االيديولوجي لممجتمع، المسيطرة
الراديكػػالي يتضػػػح بأنػػػو يبحػػػث فػػػي  ومػػف خػػػالؿ ىاتػػػو االفكػػػار التػػي بنػػػي عمييػػػا االتجػػػاه 

التناقض والجدؿ وينتقد بشدة كؿ ما ينظر ويدعو لمثبات واالستقرار في التنظيمػات ويعتبػر أف 
التنظيمػػات ليػػا تػػأثير مػػف العناصػػر الداخميػػة وأيضػػًا مػػف العوامػػؿ الخارجيػػة كالثقافػػة واالشػػكاؿ 

مسػألة ىػو أف المػدخؿ الراديكػػالي إذًا مػا نريػد أف نوضػحو فػي ىػذه ال، المجتمعيػة وااليديولوجيػة
يعتبر أف التنظيمات تؤثر وتتأثر بالبنية الخارجية وىو ما تدعمو آراء بعض البػاحثيف فػي ىػذا 

وخاصػة ، الشأف أمثاؿ ىربػرت مػاركيوز الػذي انتقػد فرضػية التنظػيـ فػي المجتمعػات الرأسػمالية
وانطمػػؽ مػػاركيوز ، رأسػػماليوالتحػػوؿ التكنولػػوجي لممجتمػػع ال، مفيػػـو الترشػػيد عنػػد مػػاكس فيبػػر

في نقده لفكرة الترشيد المبنية أساسًا عمى االختيار المناسب لمتكنولوجيا التي تحقؽ المزيػد مػف 
السيطرة والييمنة عمى مسػتوى تنظيمػات العمػؿ وعمػى الػر ـ مػف أف الواقػع االجتمػاعي لمبمػداف 

ر عالقػػات السػػيطرة التػػي تػػربط تغيػػإلػػى  إال أ، ذلػػؾ لػػـ يػػؤدي، الرأسػػمالية قػػد شػػيد تغيػػرًا كبيػػراً 
اإلنسػػاف باإلنسػػاف التػػي يفرضػػيا النسػػؽ التكنولػػوجي ومػػع ذلػػؾ فػػإف المجتمػػع الرأسػػمالي يسػػعى 

اخفػػاء إلػػى  القيػػاـ بتطبيػػؽ التحػػوؿ التكنولػػوجي وتعػػديؿ أسػػاليب السػػيطرة سػػعيًا منػػوإلػػى  جاىػػداً 
إلػػى  رة يشػػير مػػاركيوزولتوضػػيح ىػػذه الفكػػ، الطػػابع الظػػالـ والمشػػغؿ بواسػػطة الترشػػيد التنظيمػػي

النتػػػائج السػػػمبية التػػػي ترتبػػػت عػػػف السػػػيطرة والترشػػػيد والتػػػي تتمثػػػؿ فػػػي خضػػػوع االفػػػراد لجيػػػاز 
حرمانيـ حتى مػف إلى  وقد يمتد ىذا االستغالؿ، االنتاج الكبير الحجـ الذي يستغؿ قوة عمميـ

 . 2حةفترة الرا
عمػى  one mam dimentionel  ي كتابػو االنسػاف ذو البعػد الواحػد وأكػد مػاركيوز فػ 

وجػػود شػػكؿ شػػائع لسػػيطرة المجتمػػع التنظيمػػي عمػػى األفػػراد الػػذي اتضػػح مػػف خػػالؿ خضػػوعيـ 
الػػػػدور الػػػػذي لعبتػػػػو إلػػػػى  وفػػػػي ىػػػػذا السػػػػياؽ يشػػػػير، لسػػػػيطرة قػػػػوى كميػػػػة مسػػػػتقمة عػػػػف إرادتيػػػػـ

                                                           
  .10ص، مرجع سابؽ، يوسؼ سعدوف 1
  .11، 10، صالمرجع السابؽ 2
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قػػوة محػػددة إلػػى  التكنولوجيػػا التػػي تحولػػت حسػػب رايػػو مػػف مجػػرد أداة فػػي أيػػدي أفػػراد المجتمػػع
مػح وصػػفات يمتػػاز بيػػا االنسػاف ذو البعػػد الواحػػد لعػػدـ قدرتػو عمػػى المشػػاركة فػػي النضػػاؿ المال

وقػػد اقتػػرح ىػػذا الباحػػث أشػػكااًل مػػف ، فيػػو يسػػعى لالنػػدماج دومػػًا فػػي النظػػاـ القػػائـ والمػػرتبط بػػو
إحػداث التغيػر عمػى مسػتوى التنظيمػات إلػى  النشاطات التػي مػف شػأنيا تحفػز االنسػاف وتدفعػو

 .  ادة المشاركة الديمقراطية لمعماؿ في االدارة التنظيميةالعمالية كزي
يعػػػارض تمامػػػًا فكػػػرة اسػػػتخداـ الجمػػػاىير  ويتضػػػح لنػػػا مػػػف خػػػالؿ مػػػا سػػػبؽ أف مػػػاركيوز 

ألنػػو يػػرى أف العػػداء الػػذي ظػػؿ قائمػػًا بػػيف البرجوازيػػة والبروليتاريػػا ، لمنضػػاؿ مػػف أجػػؿ التغييػػر
، يػة القػرف التاسػع عشػر وبدايػة القػرف العشػريفخالؿ القرف التاسع عشر قد تغير جزئيًا في نيا

واشباع حاجياتيا االقتصػادية ممػا وطػد ، حيث تمكنت الطبقة العاممة مف رفع مستوى معيشتيا
فقػػػد ذىػػب مػػاركيوز فػػي مؤلفػػػو ، عالقاتيػػا بالطبقػػة الرأسػػمالية ضػػػمف مجتمػػع صػػناعي متطػػور

الصػػناعية المتقدمػػة قػػد فػػػرض أف تتقػػػدـ العمػػـ والتكنولوجيػػا فػػي المجتمعػػػات إلػػى  سػػابؽ الػػذكر
ضربًا مف الييمنة والتي بمقتضاىا تكاممت الطبقة العاممة تكاماًل اجتماعيًا وثقافيًا مػع مختمػؼ 
ف الطبقة العاممة قػد فقػدت بػذلؾ قوتيػا الحقيقيػة التػي كػاف مػف الممكػف أف  القوى االجتماعية وا 

 .1ر مجتمع جديدظيو إلى  تستخدميا مف أجؿ إحداث تغير تاريخي راديكالي يؤدي
إف التحميػػػػؿ الػػػػذي قدمػػػػو مػػػػاركيوز حػػػػوؿ طبيعػػػػة التغيػػػػرات التػػػػي يمكػػػػف ادخاليػػػػا عمػػػػى  

تػػػأثر ىػػػذا الباحػػػث باأليديولوجيػػػة الرأسػػػمالية ر ػػػـ تقنيػػػة إلػػػى  تنظيمػػػات العمػػػؿ تشػػػير بوضػػػوح
 .  لنظرية نقدية لممجتمع البرجوازي الصناعي الحديث

 :  التنظيماتتفسير المداخؿ االمبريقية لمتغير في  -2
يعػػػػد تطػػػػور الفكػػػػر المنظمػػػػي حصػػػػيمة جيػػػػود البػػػػاحثيف فػػػػي مجػػػػاالت العمػػػػـو االنسػػػػانية  
، وقد تبمور تدريجيًا فػي تطػوير النمػاذج الفكريػة السػتيعاب الواقػع ومتغيراتػو المختمفػة، المتنوعة

                                                           

كميػة ، ماجسػتيرمػذكرة ، االتصاؿ ودوره في ممارسة التغير التنظيمػي فػي المؤسسػة الصػناعية الجزائريػة، إبراىيـ قاسمي1 
  .84، ص2011، 2010، جامعة ورقمة، تخصص عمـ االجتماع االتصاؿ في المنضمات، العمـو االنسانية واالجتماعية
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، 1وقػػد تمخضػػت التطػػورات الفكريػػة واألطػػر المعرفيػػة عنػػد عػػدد كبيػػر مػػف النظريػػات االنسػػانية
ي توجيػػت لتفسػػير أىػػـ الظػػواىر التنظيميػػة بمػػا فييػػا موضػػوع التغيػػر التنظيمػػي وفػػؽ طبيعػػة التػػ

 .  المنطؽ األمبريقي التي تستمد مف خاللو مقومات بنائيا النظري
ثالثػػػة نظريػػػات إلػػػى  ويمكػػػف تبويػػػب النظريػػػات التػػػي عالجػػػت موضػػػوع التغيػػػر التنظيمػػػي

 :  أساسية وىي
 :  نظرية اإلدارة العممية -2-1

أحػػد رجػػاؿ االنتػػاج ، جيػػود فريػػديريؾ تػػايمورإلػػى  الفضػػؿ فػػي ظيػػور ىػػذه النظريػػة يرجػػع 
واإلدارة ومف أوائػؿ مػف اىتمػوا بتطبيػؽ أسػمو عممػي فػي تنػاوؿ مشػكالت التنظػيـ بحيػث خمػص 

صػػيا ة مجموعػػة مبػػادئ يمكػػف أف تكػػوف بديمػػة عػػف أسػػموب المحاولػػة والخطػػأ إلػػى  مػػف تحميمػػو
يعنػي االشػتغاؿ ، تػايمور أف العمػؿ فػي التنظيمػات معقػد جػداً  ويعتقػد، الذي شاع االعتماد عميو

ومػف ثػـ فػإف مفيػـو العمػؿ ، الدائـ في انتاج السمع والخدمات مف أجؿ الحصػوؿ عمػى المكافػأة
ذلؾ أف كافة المياـ يجب أف تػؤدي بانتظػاـ خػالؿ ، األوؿ االستمرار: يركز عمى ثالثة محاور
وىػو النشػاط الػذي يميػز العمػؿ عػف  يػره مػف األنشػطة  والثػاني االنتػاج، فترة معينػة مػف الػزمف

الثالػػػػث األجػػػػر إذ أف األفػػػػراد يمارسػػػػوف العمػػػػؿ مػػػػف أجػػػػؿ الحصػػػػوؿ عمػػػػى مكافػػػػآت ، االنسػػػػانية
، تمثػػؿ ىػػذه المحػػاور التػػي قػػدمتيا 2يواجيػػوف بيػػا حاجػػاتيـ االجتماعيػػة والشخصػػية المختمفػػة 

يجػػػب أف تتبعيػػػا اإلدارة لتحقيػػػؽ الكفػػػاءة أىػػػـ المبػػػادئ األساسػػػية التػػػي ، نظريػػػة االدارة العمميػػػة
 .  التنظيمية
ف الػػػدافع الحقيقػػػي الػػػذي شػػػجع ىػػػذا الباحػػػث عمػػػى القيػػػاـ بدراسػػػاتو ىػػػو تمػػػؾ الظػػػروؼ   وا 

الصػػعبة والمشػػكالت التػػي كػػاف يعػػاني منيػػا المجتمػػع األمريكػػي والمتمثمػػة فػػي ضػػعؼ اإلنتػػاج 
فقػػػػد ظػػػػؿ رأس المػػػػاؿ ومػػػػع ذلػػػػؾ ، الصػػػػناعي ر ػػػػـ اسػػػػتخداـ الالت ومعػػػػدات ضػػػػخمة حديثػػػػة

والتػي ، الصناعي يعاني مف الخسائر بسبب أساليب العمؿ المطبقة في المشروعات الصناعية
                                                           

 . 31، ص2007، األردف، عماف، ، دار المسيرة3ط، نظرية المنظمة، خضير كاظـ حمود، خميؿ محمد حسف الشماع 1
  .135، ص2006، مصر، اإلسكندرية، المعرفة الجامعيةدار ، عمـ االجتماع التنظيـ، محمد عمي محمد 2
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ممػا ينػتج عنػو تبػاطؤ ، اكتشؼ بأنيا أساليب موروثة و ير مخططة تترؾ لمعماؿ كامؿ الحريػة
 .  1وحتى إتالؼ بعض الالت وتبذير في االنتاج، عمميات االنتاج

بحػػوث والدراسػػات لكػػي تواجػػو تمػػؾ المشػػكالت التػػي عانػػت منيػػا ومػػف ثػػـ جػػاءت ىػػذه ال 
إدارة التنظيمات وذلؾ عػف طريػؽ إدخػاؿ بعػض التغيػرات عمػى طػرؽ وأسػاليب العمػؿ واالنتػاج 
، مػػف شػػػأنيا العمػػػؿ عمػػى زيػػػادة االنتػػػاج مػػع خفػػػض التكػػػاليؼ وبالتػػالي تقمػػػيص حجػػػـ الخسػػػائر

يمور تايمور سمسمة مف التجػارب ركػزت فػي وسعيًا منو لتحقيؽ األىداؼ السابقة الذكر أجرى تا
 .  بداية األمر عمى المبادئ األساسية التي يجب عمى اإلدارة أف تتبعيا

ولقد أسفرت نتائج تجربة تايمور األولى بشركة بػتميـ لمحديػد عػف عػدـ قػدرة اإلدارة عمػى  
تػايمور أنػو فػي فقد سجؿ ، التحكـ في العديد مف العقبات التنظيمية المرتبطة بطرؽ أداء العمؿ

الضػعؼ بعػد تطبيقػو لممبػادئ إلػى  ارتفع انتػاج الشػركة، خالؿ ثالث سنوات مف إجراء التجربة
وبعػػػد إجرائػػػو ليػػػذه التجربػػػة الناجحػػػة قػػػاـ تػػػايمور بػػػإجراء تجربػػػة مماثمػػػة ، الثالثػػػة السػػػابقة الػػػذكر

النتاجيػػػة ركػػػز فييػػػا عمػػػى تحميػػػؿ العمػػػؿ ودراسػػػة الوقػػػت االـز ألداء العمميػػػة ا، بشػػػركة ميػػػدفاؿ
 : معتمدًا في ذلؾ عمى الخطوات التالية

 .  حركات بسيطةإلى  تقسيـ العمؿ الذي يقـو بو العامؿ -
 .  حذؼ الحركات الغير ضرورية لمعمؿ -
 .  االحتفاظ بالحركات المتبقية وجعميا نموذجًا لطرؽ عمؿ العامؿ -
   .رصيد كؿ حركة مف ىذه الحركات مع تحديد الوقت الفعمي االـز ألدائيا -
تحديػػػد نسػػػبة مئويػػػة مثػػػؿ التػػػأخير  يػػػر المتوقػػػع الػػػذي قػػػد يػػػنجـ عنػػػو حػػػدوث األعطػػػاؿ فػػػي  -

 .  الوقت الفعمي المحدود لمعمؿإلى  الالت مع إضافتيا
الوقت الفعمػي تعبػر عػف بػطء أداء العمػؿ كونػو عػاماًل مبتػدأ إلى  تحديد نسبة مئوية تضاؼ -

 . تنقصو الميارة والخبرة
الراحػػة التػػي يختمسػػيا العمػػؿ لكػػي يسػػتعيد بيػػا نشػػاطو مػػع  تحديػػد نسػػبة مئويػػة تمثػػؿ فتػػرات -

 . إضافتيا لموقت الفعمي
                                                           

  .48، ص1984، سكندرية، اإلدار المعرفة الجامعية، عمـ اجتماع الصناعة، عمي عبد الرزاؽ جمبي 1
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وعمػػػى الػػػر ـ مػػػف كػػػوف اىتمامػػػات تػػػايمور كانػػػت موجيػػػة نحػػػو دراسػػػة الحركػػػة كجػػػزء فنػػػي   -
التركيػػػز عمػػػى ظػػػروؼ العمػػػؿ والعنايػػػة بػػػالالت إلػػػى  إال أنػػػو اتجػػػو بعػػػد ذلػػػؾ، لدراسػػػة الوقػػػت

أنػػػو ال : قضػػػية ىامػػة مؤداىػػاإلػػى  بحيػػػث تفطػػف، النتاجيػػةوالمعػػدات المسػػتخدمة فػػػي العمميػػة ا
بػػؿ إف اللػػػة وأدوات ، يمكػػف التركيػػز فقػػػط عمػػى جيػػد العامػػػؿ مػػف أجػػػؿ رفػػع الكفايػػة اإلنتاجيػػػة

فقد تعمؿ بعض الالت في التقميؿ مػف الجيػد الػذي ، العمؿ تمعب دورًا حاسمًا في ىذا المجاؿ
نتاج عكس بعػض الالت األخػرى التػي قػد تكػوف وبالتالي تساعده عمى زيادة اإل، يبذلو العامؿ

ومف ثـ ينعكس ذلػؾ ، ليا مواصفات معقدة تضاعؼ مف المجيودات العضمية والذىنية لمعامؿ
 .  1سمبًا عمى اإلنتاج

خالصة القػوؿ أف عرضػنا الحػالي لمػدخؿ اإلدارة العمميػة وتحميمنػا لػبعض الموضػوعات  
مسػتوى تنظيمػات العمػؿ الصػناعي قػد زودنػا برؤيػة التي تناوليا تػايمور بالبحػث والدراسػة عمػى 

مبريقيػػػػة ثاقبػػػػة حػػػػوؿ واقػػػػع الحيػػػػاة التنظيميػػػػة فقػػػػد أكػػػػدت تجػػػػارب تػػػػايمور بػػػػأف حػػػػؿ ، نظريػػػػة وا 
المشػػػكالت المرتبطػػػة بالصػػػناعة وتحقيػػػؽ األىػػػداؼ االقتصػػػادية لمتنظيمػػػات الصػػػناعية يتطمػػػب 

إلػػى  ذيف يتطمعػػوف دومػػاً تغيػرات نوعيػػة فػػي ظػروؼ وشػػروط العمػػؿ اسػتجابة لمطالػػب العمػػاؿ الػ
 .2تحسيف أوضاعيـ االقتصادية واالجتماعية

 :  حركة العالقات اإلنسانية -2-2
كػاف أىميػا مػا ذكػره أوليفيػر شػيمدوف ، أثارت حركة اإلدارة العممية موجة مػف االنتقػادات 

o. sheldon  فمسػػفة اإلدارة   إننػػا يجػػب أف نحقػػؽ توازنػػًا عػػادال فػػي : فػػي مؤلفػػو 1923عػػاـ
وبػػػيف العوامػػػؿ االنسػػػانية المرتبطػػػة ، مػػػف أدوات ومػػػواد  يػػػر ذلػػػؾ، دراسػػػتنا بػػػيف آليػػػات اإلنتػػػاج

ذلػػؾ أف المشػػكمة الحقيقيػػة فػػػي الصػػناعة أنيػػا ليسػػت تنظيمػػًا ماديػػًا معقػػػدًا ، بالعمميػػة االنتاجيػػة
 طالما أنيا تعتمد عمى الطاقػة االنسػانية فػي، ولكنيا تتضمف تنظيمًا إنسانيًا بالضرورة، فحسب
ذف فمف الضروري أف نبحث عػف أسػس جديػدة تػنيض عمييػا فمسػفة اإلدارة، وظيفتيا أسػس ، وا 

تمكننػػػا مػػػف فيػػػـ الوظػػػائؼ الظػػػاىرة والكامنػػػة فػػػي تنظيمػػػات العمػػػؿ عمومػػػًا، وخػػػالؿ ىػػػذه الفتػػػرة 
ويسػػػترف التػػػابع لشػػػركة ىػػػاوثورف تقريبػػػًا بػػػدأت التجػػػارب الشػػػييرة التػػػي أجريػػػت فػػػي مصػػػنع 

تػػوف مػػايو وكانػػت ىػػذه التجػػارب نقطػػة بدايػػة مميػػزة ومصػػدرًا رئيسػػيًا تحػػت إشػػراؼ إل، إلكتريػػؾ
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 والحقيقػػة أف أىميػػة ىػػذه الدراسػػات ال ترجػػع فقػػط، لكافػػة دراسػػات العالقػػات اإلنسػػانية بعػػد ذلػػؾ
التػي مػرت بيػا التجػارب وسػجميا  المراحػؿ المختمفػةإلػى  بػؿ، نتائجيا الحاسمة في الميػدافإلى 

 .  19391  عاـ إلدارة والعامؿالصادر بعنواف  اتقرير البحث 
ولقػػد اسػػتيدفت ىػػذه التجػػارب فػػي البدايػػػة دراسػػة الثػػار المترتبػػة عمػػى تغييػػر الظػػػروؼ  

ومعنػػػى ذلػػػؾ أف اتجػػػاه الدراسػػػة لػػػـ يختمػػػؼ كثيػػػرًا عػػػف ، الفيزيقيػػػة لمعمػػػؿ فػػػي إنتاجيػػػة العمػػػاؿ
البحػػث تماثػػؿ حػػاولوا أف يسػػتخدموا طريقػػة فػػي  خاصػػة وأف البػػاحثيف، دراسػػات اإلدارة العمميػػة

تمػػػؾ التػػػي تسػػػتخدـ فػػػي العمػػػـو الطبيعيػػػة وقػػػد بػػػدأت سمسػػػمة البحػػػوث ىػػػذه عنػػػدما أجػػػرى أحػػػد 
فػػػػي عػػػػاـ  "G – pennockجػػػػورج بينػػػػوؾ  وىػػػو ، ميندسػػػي شػػػػركة ويسػػػترف إلكتريػػػػؾ

وتجربة لدراسة تأثير نوع اإلضاءة وشدتيا عمى إنتاجية العماؿ وقد امتدت ىذه التجربػة 1924
مجموعػػة مػف النتػػائج المفاجئػة و يػػر المفيومػة فػػي ذلػػؾ إلػػى  عمػى طػػوؿ ثػالث سػػنوات وانتيػت

التػػوف عػالـ الػػنفس واالقتصػاد السياسػػي إلػػى  التجربػة بحيػػث لجػأت الشػػركة بعػد انتيػػاء، الوقػت
وبعض زمالئو مف جامعة ىارفارد تطمب منيـ إجراء دراسة شػاممة عمػى  Elton mayo مايو

وىنػا بػدأت تجربػة مصػنع ىػاوثورف الشػييرة وقػد انتيػت ، تأثير الظروؼ المادية عمى اإلنتاجيػة
بعػػد سمسػػمة مػػف التغيػػرات التػػي أدخمػػت عمػػى ، نيايػػة مؤقتػػة بسػػبب األزمػػة االقتصػػادية العالميػػة

 .  19322مجموعة مف الدراسات المونو رافية التمييدية وكاف ذلؾ عاـ  موضوعيا وبعد إجراء
حػػوؿ  بينػػؾالتػػي أجراىػػا إلػػى  ثػػـ بعػػد ذلػػؾ أجػػرى التػػوف مػػايو مػػع زمالئػػو تجربػػة مشػػابية 

إذ عزؿ التوف مايو وزمالئو مجموعة مف العامالت الالئي يعممػف فػي تركيػب ، نوعية اإلضاءة
مالت في صالة التجربة لػذات الظػروؼ الماديػة مػف بعض أجزاء الياتؼ وأخضعت ىؤالء العا

.إلػػ  المحكومػػػة إحكامػػاً  دقيقػػاً  لمختمػػؼ مالبسػػات العمػػػؿ . ورطوبػػة ، ودرجػػة حػػرارة، إضػػاءة
بػدوف وجبػة ، أو وفتػرات الراحػة المصػحوبة بتقػديـ وجبػة، مثؿ تغيير نظاـ األجور، االجتماعية

نيػػػاء العمػػػؿ فػػػي مواعيػػػد مبكػػػرة دخػػػاؿ نظػػػاـ عطمػػػة ، وا  بػػػأجر يػػػـو السػػػبت تكػػػوف عمػػػى فتػػػرات وا 
وكػاف أف ، . ودراسة تأثير كػؿ ذلػؾ عمػى إنتاجيػة العمػؿ. تتراوح بيف أربعة واثني عشر أسبوعاً 

ثػـ بمغػت ىػذه التجربػة ذروتيػا ، زيػادة مطػردة طػواؿ فتػرة التجربػةإلػى  انتيت ىذه التجربة أيضاً 
( إلػى الثانيػة عشػر مػف التجربػةالمرحمػة ) عنػدما عمػد القػائموف عمػى التجربػة فػي مرحمػة معينػة
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ومػع ، دفعػة واحػدة( . إلػ . فتػرات الراحػة وتقميػؿ سػاعات العمػؿ) إلغػاء كػؿ االمتيػازات السػابقة
وظػػؿ محافظػػًا عمييػػا عمػػى مػػدى اثنتػػي عشػػر ، أعمػػى ذروتػػوإلػػى  ذلػػؾ وصػػؿ إنتػػاج العػػامالت

 .  1أسبوعًا كاممة
ذا كانت تجػارب اليػاوثورف قػد اقتصػرت عمػى دراسػة تػأثي  ر تمػؾ التغيػرات التقنيػة التػي وا 

فػػإف ىنػػاؾ دراسػػات أخػػرى تعػػد امتػػدادًا ليػػذه الحركػػة إذ حاولػػت ، تػػـ إدخاليػػا عمػػى بيئػػة العمػػؿ
إلػى  ونشػير فػي ىػذا الصػدد، التركيز عمى جوانػب أخػرى أكثػر تػأثيرًا عمػى العالقػات التنظيميػة

تيما التػػػي فػػػي دراسػػػ Frenchوفػػػرانش  coche تمػػػؾ اإلسػػػيامات التػػػي قػػػدميا كػػػؿ مػػػف كوشػػػي
فقػد ، أجريت في أحد مصانع المالبس حوؿ تأثير أنماط القيادة عمى سػموؾ وتصػرفات العمػاؿ

التػػي كانػػت ، أف موقػػؼ جماعػػات العمػػؿإلػػى  نتيجػػة ىامػػة أثػػارتإلػػى  توصػػؿ ىػػاذيف البػػاحثيف
 كاف موقفًا وصؼ بكونو أقؿ معارضػة، اإلدارة تسمح ليا بالمشاركة في تخطيط تغيرات العمؿ

صػػاحبو اىتمػػاـ كبيػػر مػػف طػػرؼ ، مقاومػػة نحػػو تمػػؾ التغيػػرات المسػػتحدثة فػػي ميػػداف العمػػؿأو 
 . العماؿ بزيادة اإلنتاج عكس الجماعات التي ح رمت مف المشاركة

مف جية أخرى اىتـ مايو وزمالئػو خػالؿ المرحمػة الرابعػة بػإجراء دراسػتيف عمػى مسػتوى  
لػػى عمػػى بحػػث أسػػباب ارتفػػاع الغيابػػات حيػػث ركػػزت الدراسػػة األو ، تنظيمػػات العمػػؿ الصػػناعي

، عممػػًا 1943بػيف العمػاؿ فػي ثالثػة مصػانع لإلنتػاج المعػدني وخاصػة فػي أقسػاـ الطمػب عػاـ 
بػػأف ظػػروؼ العمػػؿ فػػي األقسػػاـ الثالثػػة كانػػت متشػػابية مػػع ذلػػؾ الحػػظ مػػايو انخفػػاض نسػػبة 

عكػػؼ عمػػى فحػػص ومػػف ثػـ ، الغيابػات فػػي القسػػـ الثالػث وارتفاعيػػا فػػي القسػميف االوؿ والثػػاني
السػػجالت الرسػػمية التػػي تػػدوف فييػػا الغيابػػات بغػػرض وضػػع مؤشػػرات لقيػػاس معػػدالت الغيػػاب 
بالنسبة لكؿ عامؿ وحتى يتـ تنفيذىا عمى مستوى كؿ االقساـ وىكذا اكتشؼ مايو وزمالئػو أف 

ضػػرورة االلتػػزاـ باألعمػػاؿ إلػػى  القسػػـ الثالػػث تسػػوده الػػروح الجماعيػػة فػػي العمػػؿ والتػػي تػػدفعيـ
الغيػاب إلػى  ومف ثـ فيـ يرفضوف تمامًا فكػرة المجػوء، تعطيؿأو  لمكمفيف بإنجازىا دوف تأخيرا

والتػي ، تمؾ المشػكالت التنظيميػة التػي عػانى منيػا ىػاذيف التنظيمػيفإلى  في القسميف األخريف
ارتبطػػت عمػػى وجػػو الخصػػوص بػػدور المرؤوسػػيف المباشػػريف عمػػى العمػػاؿ والطػػرؽ واألسػػاليب 

 .  2اإلدارة وطرقة أداء العمؿ في كؿ منيماالتي تتبعيا 
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 :  مدخؿ األنساؽ االجتماعية والفنية -2-3
إال أنيػػػػػا ركػػػػػزت عمػػػػػى جػػػػػانبيف ، لقػػػػػد تعػػػػػددت مناقشػػػػػة التنظيمػػػػػات واختمفػػػػػت مػػػػػداخميا 

بػؿ أف بعػػض الػداريف أقػاموا مػدخميـ النظػري عمػى أسػػاس أف ، ىمػا العمػؿ والسػموؾ، جػوىرييف
نتػػػائج تعتمػػػد عميػػػو وتصػػػاحبو تتجمػػػى فػػػي ضػػػبط السػػػموؾ إلػػػى  التنظػػػيـ متغيػػػر مسػػػتقؿ يػػػؤدي

ومػػدخؿ األنسػػاؽ االجتماعيػػة باعتبػػاره مػػف المػػداخؿ الميمػػة فػػي دراسػػة التنظيمػػات ، اإلنسػػاني
ومف المداخؿ التي تأثرت باتجاه البنائية الوظيفية إال أنو استطاع أف ييتـ ويطػور عػدة قضػايا 

توضػيح أثػر التكنولوجيػا إلػى    ويسػعى ىػذا المػدخؿ، أىمميا أصحاب االتجاه البنائي الػوظيفي
ومػػف ثػػـ التركيػػز عمػػى ، عمػػى البنػػاءات التنظيميػػة الداخميػػة وكػػذا فػػي عالقتيػػا بالبيئػػة الخارجيػػة

دراسػػػػة القػػػػوى التكنولوجيػػػػة المتغيػػػػرة باسػػػػتمرار لػػػػتالئـ طبيعػػػػة التغيػػػػر الشػػػػامؿ فػػػػي التنظيمػػػػات 
ة تػػالكوت بارسػػػونز البنائيػػة الوظيفيػػػة فػػػي وىػػػو اتجػػاه يػػػرتبط بنظريػػػ، االجتماعيػػة بصػػػفة عامػػة 

التي ركزت بدرجة أكبػر عمػى دراسػة ، الفعؿ وبحوث كؿ مف فيميب سيميزينيؾ وروبرت ميرتوف
والتنظػػيـ فػػي نظػػػر ىػػذا االتجػػاه عبػػػارة عػػف نسػػؽ اجتمػػاعي فػػػي حالػػة تفاعػػؿ مػػػع ، التنظيمػػات

وأف قػػيـ ىػػذا التنظػػيـ مػػف ىنػػا تسػػمى المنظمػػات أنسػػاؽ مفتوحػػة ، األنسػػاؽ االجتماعيػػة األخػػرى
وفػي رأي بارسػونز أف ، وأىدافو تتوجو نحو تحقيؽ قيـ وأىداؼ المجتمع الكبير الذي توجػد فيػو

، المتطمبػػات الرئيسػػية لػػدعـ التنظػػيـ والحفػػاظ عميػػو وىػػو الػػذي يعػػده اليػػدؼ األسػػمى لكػػؿ تنظػػيـ
وبمػػػوغ  ويعنػػػي بيػػػا التكيػػػؼ، نسػػػاؽ االجتماعيػػػة عمومػػػاً ىػػػي تمػػػؾ التػػػي تصػػػدؽ عمػػػى سػػػائر األ

 .1القيمةأو  وتدعيـ النمط، اليدؼ والتكامؿ
، 1904عػػػاـ إلػػػى  وترجػػػع بدايػػػة االىتمػػػاـ بالمػػػدخؿ التكنولػػػوجي فػػػي دراسػػػة التنظيمػػػات 

أرائػو حػوؿ سػيطرة الالت والمعػدات التكنولوجيػة عمػى شخصػية  T- veblin حينما قػدـ فيػبمف
كونيا لـ تبرز أىميػة ، تشاؤمية والتي وصفت مف قبؿ عمماء االجتماع بأنيا، االنساف الحديث

التكنولوجيػػػا وتأثيرىػػػا االيجػػػابي عمػػػى تنظيمػػػات العمػػػؿ الصػػػناعي بشػػػكؿ خػػػاص والمجتمعػػػات 
أي النسػػػػؽ االجتمػػػػاعي الفنػػػػي قػػػػد تػػػػـ ، ، وفيمػػػػا يخػػػػص ىػػػػذا المفيػػػػـو2االنسػػػػانية بشػػػػكؿ عػػػػاـ

ريطانيػا استخدامو في دراسات عديدة أشيرىا تمؾ الدراسات التي أجريت في مناجـ الفحػـ فػي ب
والتػػي تػػـ فييػػػا تحديػػد المواقػػؼ مػػف نمػػط التكنولوجيػػا المطبػػؽ فػػػي ، وتصػػنيع القطػػف فػػي الينػػد

                                                           
  .296، مرجع سابؽ، صمحمد محمود الجوىري 1
  .23ص، مرجع سابؽ، يوسؼ سعدوف 2



  وأىـ مظاىره في اإلدارة الجزائرية الفصؿ الثالث                التغيير التنظيمي
 

119 
 

فقػػػد جػػػاءت نتػػػائج تمػػػؾ البحػػػوث لتػػػدحض االفتراضػػػات التػػػي كانػػػت تػػػرى بػػػأف ، أنظمػػػة اإلنتػػػاج
التخصص الدقيؽ المطبؽ في التنظيمػات االنتاجيػة كػاف مطمبػًا مر وبػًا فيػو مػف قبػؿ إدارة تمػؾ 

ت دوف مراعػػاة لمواقػػؼ العمػػاؿ وردود أفعػػاليـ اتجػػاه التغيػػرات التقنيػػة المرتبطػػة ببيئػػة التنظيمػػا
 .  العمؿ
وىكػػػػذا جػػػػاءت نتػػػػائج الدراسػػػػة المقارنػػػػة التػػػػي أجريػػػػت فػػػػي منػػػػاجـ الفحػػػػـ بػػػػيف تنظيمػػػػيف  

لتؤكػػد ، واألخػر حػديث يسػتخدـ آالت مركبػة، إحػداىما تقميػدي يسػتخدـ الالت اسػتخدامًا جزئيػػاً 
التكنولوجيػػا المقػػػدـ فػػي عمميػػات اإلنتػػاج عمػػػى العالقػػات والػػروابط االجتماعيػػة فػػػي تػػأثير نمػػط 

، فقد أدى فصؿ جماعات العمؿ وتوزيعيا عمػى أدوار متمػايزة ومتخصصػة فػي التنظػيـ، العمؿ
بػروز الصػراع بػيف جماعػات إلػى  األوؿ الذي كػاف يمتػاز عمالػو بػاالتزاف وتحمػؿ المسػؤولية ف

 . عنوية خالفًا لما كانت عميو في السابؽالعمؿ وانخفاض الروح الم
فر ـ استخدامو نفس التكنولوجيػا وخضػوعو لظػروؼ عمػؿ ، أما بالنسبة لمتنظيـ الحديث 

إال أف ردود أفعػػاؿ جماعػػات العمػػؿ قػػد اختمفػػت عػػف ، مشػػابية لتمػػؾ السػػائدة فػػي التنظػػيـ األوؿ
الي تمكنػت مػف تحقيػؽ قػدر حيث استطاعت ىذه األخيرة أف تنظـ نفسيا بنفسيا وبالتػ، سابقتيا

 .1مما ساىـ في زيادة اإلنتاج بيذا التنظيـ، كبير مف اإلشباع في ميداف العمؿ
 :  أىمية وأىداؼ التغيير التنظيمي -ثالثًا  
 :  أىمية التغيير التنظيمي -1 

لمتغييػػػر التنظيمػػػي أىميػػػة كبيػػػرة فػػػي حيػػػاة المنظمػػػة ككػػػؿ واإلدارة بصػػػفة خاصػػػة نػػػذكر  
 :  منيا
مسػػتوى األداء لكػػؿ فػػرد عػػف طريػػؽ التػػدريب والتكػػويف الػػذي يتمقػػاه عػػف كػػؿ تغييػػر تحسػػيف  -

 . يحدث في المؤسسة
 .  تشجيع روح الفريؽ وتحسيف التعاوف عف طريؽ نشر روح العمؿ الجماعي -
 . تقميؿ دوراف العمؿ بتوفير االستقرار الوظيفي لمعماؿ والتشجيع ومنح المكافآت -
 . سائؿ والمياراتالتجديد في مكاف العمؿ وفي الو  -
 . تنمية الموارد البشرية بتطوير القدرات والميارات المكتسبة وترقية األنماط السموكية ليا -
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 .  ترشيد النفقات مف أجؿ التحكـ في التكاليؼ -
 . تحقيؽ التوازف التنظيمي عف طريؽ جعؿ كؿ مكونات المؤسسة تتناسب وأىدافيا -
خػػالؿ التػػأني فػػي اتخػػاذه وعػػدـ التػػردد فػػي  تطبيػػؽ المػػنيج العممػػي فػػي اتخػػاذ القػػرارات مػػف -

 .  االستقرار عميو والحـز في تنفيذه
تطػػػوير وتنميػػػة أنمػػػاط السػػػموؾ اإلنسػػػاني حتػػػى تسػػػود الجديػػػة فػػػي العمػػػؿ واإلتقػػػاف مػػػف أجػػػؿ  -

 .  النجاح
 :  أىداؼ التغيير التنظيمي -2

دارة دفتػػػو أصػػبح مػػػف المواضػػيع اليامػػػة التػػي تسػػػيطر  عمػػػى إف فيػػـ التغييػػػر التنظيمػػي وا 
تفكير المسؤوليف والقائميف عمى اإلدارة في الوقت الراىف وأحػد أىػـ العمميػات التػي يجػب عمػى 

وذلػؾ مػف ، يف والمشرفيف فيميػا وتحديػد الغػرض منيػا بدقػة عاليػة ورؤيػة واضػحةداريالقادة اإل
أجػػؿ أداء نػػػاجح وفعػػاؿ، واإلدارة المحميػػػة بمقوماتيػػا وخصائصػػػيا تسػػعى ىػػػي أيضػػًا إلصػػػالح 

وذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ التغيػػػػػرات التنظيميػػػػػة ، يػػػػػا وعممياتيػػػػػا وتطػػػػػوير برامجيػػػػػا وسياسػػػػػاتيامنظومت
 .  المنتيجة
نمػػػا يكػػػوف كعمميػػػة مدروسػػػة أو  فػػػالتغيير التنظيمػػػي ال يػػػأتي بطريقػػػة عفويػػػة  ارتجاليػػػة وا 

 :  مخططة وىادفة ومف أىـ أىدافو ما يمي
يجػاد االرتفاع بمستوى األداء وتحقيؽ مستوى عاؿ مف الفعالية ودرجػة  - عاليػة مػف التعػاوف وا 

أساليب أوضح لالتصاؿ وخفض معدالت الغيػاب ودوراف العمػؿ والحػد مػف الصػراع وتخفػيض 
 .  التكاليؼ

أو  جعػؿ المنظمػة أكثػر قابميػة لمتكيػؼ مػع البيئػة الحاليػةإلى  ييدؼ أيضًا التغيير التنظيمي -
 .  المتوقعة

المعػارؼ والميػارات واالتجاىػات  استخداـ الطرؽ المعدة إلحداث التغييػر فػيإلى  باإلضافة -
 .  والعمميات واألنماط السموكية وتصميـ الوظائؼ والييكؿ التنظيمي

االفتػراض بػأف مسػتوى الفعاليػة التنظيميػة واألداء الفػردي يرتقيػاف بالقػدر الػػذي إلػى  االسػتناد -
 .  يتيح تحقيؽ التكامؿ األمثؿ بيف األىداؼ الفردية واألىداؼ التنظيمية

 .  الثقة واالنفتاح بيف األفراد العامميف والمجموعات في المؤسسة محاولة بناء -
 . تمكيف المديريف مف اتباع أسموب اإلدارة باألىداؼ بداًل مف أساليب اإلدارة التقميدية -
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وكػػذا مسػػاعدة المؤسسػػة عمػػى حػػؿ المشػػاكؿ التػػي تواجييػػا مػػف خػػالؿ تزويػػدىا بالمعمومػػات   -
 .  ئجياعف العمميات التنظيمية المختمفة ونتا

وأيضًا زيادة قػدرة المؤسسػة عمػى التعامػؿ والتكيػؼ مػع البيئػة المحيطػة بيػا وتحسػيف قػدراتيا  -
 .  عمى البقاء والنمو

 .1ؿ وذلؾ باستخداـ نظاـ حوافز فعاؿزيادة دافع االفراد في العم -
 .  تحسيف قدرة المنظمة عمى البقاء والنمو -
 .2يساعد عمى ايجاد نظاـ ذاتي لمتطوير والتغيير -
 :  أسباب التغيير التنظيمي وأنواعو: اً رابع 
 :  أسباب التغيير التنظيمي -1

نمػػا ىنػػاؾ أسػػباب تػػدفع بالمنظمػػةأو  إف التغييػػر التنظيمػػي ال يحػػدث عفويػػا إلػػى  تمقائيػػا وا 
 :  وىذه األسباب منيا الداخمية ومنيا الخارجية، إحداث ىذا التغيير

بطبيعػة المنظمػة وسياسػاتيا وىيكميػا وأسػاليبيا ىػذه األسػباب مرتبطػة : ػ األسػباب الداخميػة 1
جراءاتيا المتبعة لموصوؿ  : األىداؼ المسطرةإلى  المستخدمة لمعالجة المشاكؿ وا 

التغييػػر التنظيمػػي يبعػػث روح التفػػاؤؿ فػػي النفػػوس فيعمػػؿ : ػ الحفػػاظ عمػػى حيويػػة المنظمػػة 1
قتراحػػات ويػػزداد اإلحسػػاس تفجيػػر الطاقػػات الفرديػػة والجماعيػػة فػػي شػػكؿ أفكػػار وا التغييػػر عمػػى

وبالتػػػالي تػػػزوؿ السػػػمبية وعػػػدـ االىتمػػػاـ ، بأىميػػػة االنتمػػػاء والمشػػػاركة االيجابيػػػة فػػػي المنظمػػػة
 .  والالمباالة الناجمة عف الجمود وعدـ التغيير لمدة زمنية قد تكوف طويمة

يحدث التغيير أحيانػا عنػدما يحػس الشػخص بأنػو يحػوز : ػ المبادرات والطموحات الشخصية 2
وقيمة فيقـو بتطبيقيػا عمػى ارض الواقػع، تظيػر ىػذه الطموحػات والمبػادرات  عمى أفكار جديدة

 .  المسئوليف أكثر مف  يرىـو  عند المديريف
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يعتبػػر التطػػوير والتحسػػيف فػػي كػػؿ المجػػاالت احػػد األىػػداؼ : ػ البحػػث عػػف االرتقػػاء والتقػػدـ 3
فوائػػػد واألربػػػاح وتحسػػػيف وضػػػع مثػػػؿ زيػػػادة اإلنتاجيػػػة والبحػػػث عػػػف ال، فػػػي المنظمػػػة األساسػػػية

 األفراد ماديا ومعنويا 
إلػى  كمي يمس تغيير األىداؼ يؤدي حتمػاأو  آف أي تغيير جزئي: ػ تغيير أىداؼ المنظمة 4

سواء بإحداث وحػدات عمػؿ جديػدة تمبػي متطمبػات أىػداؼ ، أجراء تغييرات في البناء التنظيمي
لتحقيػؽ  وسائؿ مادية وماليػة وبشػرية مكافئػة مما ينتج عنو استخداـ، العكسأو  التنظيـ الجديد
 . تمؾ األىداؼ

التغييػػر فػػاف مسػػتوى األداء لػػدييا سػػيؤوؿ إلػػى  إذا لػػـ تبػػادر المنظمػػة: ػ رفػػع مسػػتوى األداء 5
مػف خػالؿ ، درجػة مرضػية مػف األداءإلى  وبالتالي فاف التغيير يؤدي، تدريجيا نحو االنخفاض

 .  الؿ معرفة نقاط القوة لتأكيدىا وتمتينيامف خأو  اكتشاؼ نقاط الضعؼ لمعالجتيا
ىذا يمكنيا مف استخداـ ىذه الموارد في انجػاز ىياكػؿ : ػ حيازة المنظمة عمى موارد إضافية 6

تسػػتثمر ىػػذه المػػوارد فػػي ، أو دور حضػػانة ألوالدىػػـأو  جديػػدة مثػػؿ المراكػػز الصػػحية لمعػػامميف
جراء دورات تكوينية  .  لرفع كفاءتيـ وتدريبية تسطير برامج لتدريب العامميف وا 

 إف تطػػور تقنيػػة المعمومػػات مػػف حاسػػوب وآالت يػػدفع بالمنظمػػة: ػ التطػػور التقنػػي واألتمتػػة 7
انجاز أعماليا بأسرع وقت ممكف وأكثر استجابة لمطمبيات، حيػث أصػبح بإمكػاف المنظمػة إلى 

 .  بو في الماضي مقارنة عما كانت تقـو إف تطور وتنتج وتوزع منتجاتيا في مدة زمنية قياسية
يحػػػدث التغييػػػر فػػػي المنظمػػػة حتػػػى تسػػػتطيع التكيػػػؼ مػػػع : المحػػػيط والمتغيػػػرات ػ مواكبػػػة 8

المتغيػػرات الجاريػػة ومػػا تواجيػػو مػػف ظػػروؼ مختمفػػة ومواقػػؼ  يػػر مسػػتقرة وبيئػػة تتفاعػػؿ فييػػا 
 . الكثير مف األفكار واالتجاىات والصراعات والقوى والمصالح

خفػض المسػتويات التنظيميػة أو  ا يفػرض عمػى المنظمػة زيػادةىػذ: ػ إعػادة ىيكمػة المنظمػة 9 
 . خفض الموارد المادية والمالية والبشريةأو  ة وما يتبع ذلؾ مف زيادةداريواإل
والتخريػب وارتفػػاع  مثػؿ كثػرة الغيابػػات واإلضػرابات والفوضػػى: ػ الػػنمط السػموكي لمعػػامميف 10

 . معدؿ الدوراف
بيات فػػي االتصػػاؿ وفػػي اتخػػاذ القػػرارات وتػػنعكس آثػػاره عنػػدما تظيػػر سػػم: ػ مشػػاكؿ عمميػػة 11

 . عمى مردود المنظمة يصبح التغيير ىو الخيار المفضؿ لمعالجة ذلؾ
 تقميص التكاليؼ بشكؿ كبير وممحوظ.إلى  ػ الحاجة الممحة 12
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 : ػ األسباب الخارجية 2
البيئػة  عما يحيط بيا مف تغيرات بػؿ ىػي فػي تفاعػؿ مسػتمر مػع المنظمة ليست منعزلة 

فالمقصػػود ، اجتماعيػػة و يرىػػاأو  سياسػػيةأو  تشػػريعيةأو  الخارجيػػة سػػواء كانػػت بيئػػة اقتصػػادية
األسػػباب الخارجيػػة فػػي إحػػداث التغييػػر ىػػو كػػؿ مػػا يحػػدث فػػي البيئػػػة أو  بػػالتغيرات الخارجيػػة

 و ىذا ما نشير إليو في النقاط التية:1الخارجية التي تحيط بالمنظمة 
ينبغػػػػي أف تتغيػػػػر وتتكيػػػػؼ المنظمػػػػة حسػػػػب القػػػػوانيف : يعات الحكوميػػػػةػ القػػػػوانيف والتشػػػػر  1

أف تسػػتجيب ألبعػػاد التغيػػرات  ويجػػب عمييػػا، التػػي تصػػدرىا الحكومػػة فػػي كػػؿ بمػػد والتشػػريعات
التػػػي تػػػدافع عػػػف أو  مثػػػؿ القػػػوانيف المرتبطػػػة بالبيئػػػة، الحاصػػػمة فػػػي ىػػػذه القػػػوانيف والتشػػػريعات

 .  حقوؽ المستيمؾ
تبقى المنظمػة مسػتمرة وناجحػة فػي أعماليػا البػد مػف حمايػة نفسػيا وتتغيػر حتى : ػ المنافسة 2

حسػػب ظػػروؼ المنافسػػة التػػي تواجييػػا، فتكػػوف عمػػى اسػػتعداد ويقظػػة لتطػػوير منتجػػات جديػػدة 
وتعتمد عمى دورات إنتاج قصيرة األجؿ وتقنية متطػورة لضػ  ، وبسرعة وتسوقيا في مدة وجيزة

ا تعتمػػد عمػػى فريػػؽ عمػػؿ فػػي مسػػتوى المنافسػػة وقػػادر كمػػ، اكبػػر كميػػة مػػف المنتجػػات الجديػػدة
عمػػػى االسػػػتجابة لممتطمبػػػات السػػػريعة ويتمتػػػع بػػػروح البحػػػث والتطػػػوير والتكيػػػؼ مػػػع الظػػػروؼ 

 .  المتغيرة
في كثير مف األحياف تجد المنظمة نفسيا محاطة بأحواؿ اقتصػادية : ػ الظروؼ االقتصادية 3

مثػؿ ، ع ىػذه الظػروؼ يعتبػر المخػرج الوحيػد ليػا يػر مسػتقرة فػالتغيير والمرونػة فػي التعامػؿ مػ
أو  التوسػػع فػػي اإلنتػػاج وارتفػػاع أسػػعار الفائػػدةأو  التػػاميف والكسػػادأو  انييػػار أسػػواؽ الضػػماف

إلػػى  كػػؿ ىػػذه العوامػػؿ تػػؤدي، ارتفػػاع أسػػعار شػػراء المػػواد والوسػػائؿ واالحتكػػارات والخوصصػػة
حػداث التغييػر فييػا لخمػؽ التػوازف فػي بػآخر وتكػوف أمػاـ إأو  تأثر العديد مف المنظمػات بشػكؿ

 .  إطار أنشطتيا مع ىذه المستجدات
بػػآخر بالسياسػػات العالميػػة ػ سػػواء كانػػت أو  تتػػأثر المنظمػػة بشػػكؿ: ػ السياسػػات العالميػػة 4

 اقتصػػػػاد السػػػػوؽإلػػػػى  تحػػػػوؿ االقتصػػػػاديات االشػػػػتراكيةو  مثػػػػؿ العولمػػػػة ية،سياسػػػػأو  اقتصػػػػادية
ة الدوليػػة لمبمػػد الػػذي ال يحتػػـر حقػػوؽ اإلنسػػاف وارتفػػاع درجػػة االنقالبػػات والمقاطعػػة االقتصػػاديو 

                                                           
  .171ص، مصر، االسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، مقدمة في السموؾ التنظيمي، مصطفى كامؿ أبو العـز عطية 1
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تبنػي التغييػػر حتػى تتكيػػؼ مػع الوضػػع إلػى  المخػاطرة كػؿ ىػػذه العوامػؿ و يرىػػا تػدفع بالمنظمػػة
 .  الجديد

وتتضػمف القػيـ واألعػراؼ والتقاليػد والتطػورات : ػ المتغيػرات االجتماعيػة والثقافيػة والحضػارية 5
فعمػػػػى المنظمػػػػة أف تسػػػػتجيب ليػػػػذه ، متغيػػػػرات التربويػػػػة فػػػػي المجتمػػػػعالثقافيػػػػة والحضػػػػارية وال

 .  المتغيرات بإحداث تغييرات في أعماليا وأنشطتيا بيدؼ المالئمة واالنسجاـ
، بما أف المنظمػة تنػتج لمزبػوف ولمسػوؽ ولػيس لنفسػيا: ػ التغيرات في أذواؽ وحاجات الزبائف 6

تحػػدث فػػي أذواؽ المسػػتيمكيف مػػف اجػػؿ إنتػػاج كػػاف عمييػػا أف تكػػوف ليػػا صػػمة بػػالتغيرات التػػي 
 خدمة تتناسب مع ىذه األذواؽ أو  سمعة

إف التطور والتغير التكنولوجي الحاصؿ مف فتػرة ألخػرى يحػتـ عمػى : ػ التغيرات التكنولوجية 7
ال، المنظمػػػة األخػػػذ بيػػػا سػػػتتأخر عػػػف مثيالتيػػػا مػػػف المنظمػػػات فػػػي ميػػػداف تحسػػػيف اإلنتػػػاج  وا 
إدخػاؿ تغييػرات إلػى  وبالتػالي فػاف إدخػاؿ التكنولوجيػا المتطػورة يػؤدي ؿ،وتسػييؿ تنفيػذ األعمػا

 .  التغييرأو  الزيادةأو  بالتخفيض، تنظيمية في المواد والعنصر البشري
إحػداث التغييػر التنظيمػي إلػى  ويحدد سمماف العمياف أىـ األسػباب التػي تػدعو المنظمػة 

 :  وفيما يمي عرض ألىميا
 : الفاعمةالحفاظ عمى الحيوية  -1

انتعػػػاش إلػػػى  فيػػػو يػػػؤدي، حيػػػث يعمػػػؿ التغييػػػر عمػػػى تجديػػػد الحيويػػػة داخػػػؿ المنظمػػػات 
لى سػيادة روح التفػاؤؿ، الماؿ وتظيػر الراء ، ومػف ثػـ تظيػر المبػادرات الفرديػة والجماعيػة، وا 

ومػػػػف ثػػػػـ تختفػػػػي روح ، واالقتراحػػػػات ويػػػػزداد اإلحسػػػػاس بأىميػػػػة وجػػػػدوى المشػػػػاركة اإليجابيػػػػة
 . السمبية الناجمة عف الثبات واالستقرار الممتد لفترة طويمة مف الزمفالالمباالة و 

 :  تنمية القدرة عمى االبتكار -2
التعامػؿ أو  جيد لمتعامؿ معو سواء التعامػؿ اإليجػابي بػالتكيؼإلى  التغيير يحتاج دائماً  

ومػف ، وكال النوعيف مػف التعامػؿ يتطمػب إيجػاد وسػائؿ وأدوات وطػرؽ مبتكػرة، السمبي بالرفض
 .  ثـ يعمؿ التغيير عمى تنمية القدرة عمى االبتكار في األساليب وفي الشكؿ وفي المضموف
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 :  إثارة الر بة في التطوير والتحسيف واالرتقاء -3
ثػارة الر بػات وتنميػة الػدافع والحػافز نحػو االرتقػاء   يعمؿ التغيير عمى تفجير المطالػب وا 
تحسػػيف مػػتالـز فػػي كػػؿ المجػػاالت كزيػػادة اإلنتاجيػػة ومػػا يسػػتدعيو ذلػػؾ مػػف تطػػوير و ، والتقػػدـ

 :  وتحسيف وضع األفراد المادي والمعنوي مف خالؿ التي
عمميات التجديد واإلحالؿ محػؿ القػوى اإلنتاجيػة التػي اسػتيمكت وأصػبحت  يػر قػادرة عمػى  -

 .  العمؿأو  اإلنتاج
 .  ي نجمت عنياعمميات اإلصالح والمعالجة لمعيوب واألخطاء التي حدثت والمشاكؿ الت -
، وطػػرؽ خػػدمات 1التطػػوير الشػػامؿ والمتكامػػؿ الػػذي يقػػـو عمػػى تطبيػػؽ أسػػاليب إنتػػاج جديػػدة -

 .  مستحدثة تقـو باألساس العنصر التكنولوجي
 :  التوافؽ مع متغيرات الحياة -4

ومػػػع مػػػا ، يعمػػػؿ التغييػػػر عمػػػى زيػػػادة القػػػدرة عمػػػى التكيػػػؼ والتوافػػػؽ مػػػع متغيػػػرات الحيػػػاة 
وبيئػػػة تتفاعػػؿ فييػػػا العديػػد مػػػف ، ومواقػػؼ  يػػػر ثابتػػة، مػػػف ظػػروؼ مختمفػػػةتواجيػػو المنظمػػات 

 . العوامؿ واألفكار واالتجاىات والقوى والمصالح
 : زيادة مستوى األداء -5

أعمػػى درجػة مػػف األداء التنفيػذي والممارسػػة التشػػغيمية إلػى  يعمػؿ التغييػػر عمػى الوصػػوؿ 
 :  وذلؾ مف خالؿ

والفاقػػػد ، اإلسػػػراؼ: انخفػػػاض األداء مثػػػؿإلػػػى  أدت اكتشػػػاؼ نقػػػاط الضػػػعؼ والثغػػػرات التػػػي -
 .  .. إل  ومعالجتيا. والتالؼ والضائع

وزيػادة الر بػة فػي ، وتحسػيف منػاخ العمػؿ، معرفة نقػاط القػوة وتأكيػدىا مثػؿ عمميػات الحفػز  -
 .2والوالء واالرتباط بالعمؿ، التفاعؿ اإليجابي مع العامميف

 :  أنواع التغيير التنظيمي -2
أو  البػػػػاحثيف والكتػػػػاب أنواعػػػػًا مختمفػػػػة مػػػػف التغييػػػػر التنظيمػػػػي ال يمكػػػػف حصػػػػرىايػػػػذكر  

 ير إنو يمكػف إدراج المسػاىمات أدنػاه ، االحاطة بيا وذلؾ لكثرة عددىا واختالؼ القصد منيا
                                                           

 ،2013، األردف، عمػػػػػػاف، دار وائػػػػػػؿ، 6ط، السػػػػػػموؾ التنظيمػػػػػػي فػػػػػػي منظمػػػػػػات األعمػػػػػػاؿ، محمػػػػػػود سػػػػػػمماف العميػػػػػػاف1 
  .347،348ص

  .348، صنفسوالمرجع  2
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التغييػر التنظيمػي الػذي يحػدث بفعػؿ ، لما تـ الحصوؿ عميو بخصوص أنواع التغيير المخطػط
إلػػى  دوف اإلشػػارة، يقصػػد مػػف وراءه تحقيػػؽ رسػػالة المنظمػػة وأىػػدافياوالػػذي ، إرادي مػػف اإلدارة

 .  التغيير  ير المخطط الذي يحدث نتيجة لمعوامؿ الطبيعية والتي ال دخؿ لإلنساف فييا
 (:  kreitner and kinicki) تصنيؼ -

 :  ثالثة أنواع وىيإلى  صنؼ ىاذيف الكاتبيف التغيير التنظيمي
ىو تغيير يتضمف إعادة تنفيػذ تغييػر معػيف سػبؽ : Adaptive changeالتغيير التكيفي  -

تقميػػد عمميػػة التغييػػر التػػي سػػبؽ أف نفػػذت فػػي ، أو وأف تػػـ إحداثػػو فػػي نفػػس الوحػػدة التنظيميػػة
وىػػػذا النػػػوع مػػػف التغييػػػر يتميػػػز بانخفػػػاض درجػػػة تعقيػػػده وتكمفتػػػو وعػػػدـ ، وحػػػدة تنظيميػػػة أخػػػرى

 . األفرادفضاًل عف المقاومة المنخفضة مف قبؿ ، التأكد فيو
يتضػػػمف ىػػػذا النػػػوع مػػػف التغييػػػر تطبيػػػؽ : Innovative changeالتغييػػػر اإلبػػػداعي  -

ويتميػػز ىػػذا النػػوع مػػف ، المنظمػػة لممارسػػات جديػػدة لػػـ تطبقيػػا الصػػناعة فػػي الوقػػت الحاضػػر
ومقاومتػػػو ذات درجػػػة ، ومسػػػتوى عػػػدـ التأكػػػد فيػػػو، وكمفتػػػو، التغييػػػر بػػػأف كػػػؿ مػػػف درجػػػة تعقيػػػده

 .  متوسطة
ينطػوي ىػذا النػوع مػف : Radically innovative change اإلبػداعي الجػذريالتغييػر  -

التغييػػر التنظيمػػي عمػػى تطبيػػؽ المنظمػػة لممارسػػات جديػػدة لػػـ تطبقيػػا الصػػناعة حتػػى الوقػػت 
 .  1وكمفتو وعدـ التأكد فيو ومقاومتو، ويتميز ىذا النوع بارتفاع درجة تعقيده، الحاضر
 :  ((Daft and noe تصنيؼ
ثالثػػػة أنػػػواع إلػػػى  تصػػػنيؼ التغييػػػر التنظيمػػػي وفػػػؽ وجيػػػة نظػػػر ىػػػاذيف الكػػػاتبيفيمكػػػف  
أىميػػة تبنػػي المػػدخؿ النظمػػي فػػي عمميػػة التغييػػر والػػذي يقػػـو أساسػػًا عمػػى فكػػرة إف إلػػى  منبيػػيف

إحػػػداث تغييػػػر ميمػػػا كػػػاف صػػػغيرًا فػػػي أحػػػد أجػػػزاء المنظمػػػة سػػػوؼ ي حػػػدث تػػػأثيرًا فػػػي األجػػػزاء 
والتغييػػر التنظيمػػي مػػف ، د يتطمػػب إجػػراء التغييػػر فييػػا أيضػػاً األمػػر الػػذي قػػ، األخػػرى لممنظمػػة

 :  وجية نظرىـ يكوف عمى ثالثة أنواع ىي
 :  التغيير في االستراتيجية والييكؿ التنظيمي -
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يتضػػػػمف ىػػػػذا النػػػػوع مػػػػف التغييػػػػر إجػػػػراء سمسػػػػمة مػػػػف : التغييػػػػر فػػػػي عمميػػػػات العمػػػػؿ وبيئتػػػػو -
والتغييػر ، بػرامج نوعيػة حيػاة العمػؿأو  ةتنفيػذ حمقػات الجػود: ىي( أربعة مجموعات) التغييرات

دخػػاؿ تكنولوجيػػا جديػػدة، فػػي تصػػميـ العمػػؿ وعمميػػات االتصػػاؿ والتغييػػر فػػي البيئػػة الماديػػة ، وا 
 .  لمعمؿ

تغييػػػػػر قػػػػػيـ األفػػػػػراد ومعػػػػػاييرىـ وتوجيػػػػػاتيـ إلػػػػػى  ي شػػػػػير التغييػػػػػر الثقػػػػػافي: التغييػػػػػر الثقػػػػػافي -
 .  ومعتقداتيـ وسموكياتيـ

   :(jackson et al Daft) تصنيؼ -
 :  يرى ىؤالء الكتاب وجود نوعيف مف التغيير التنظيمي مف حيث درجتو ىما

يػؤثر فػي ، يتميػز ىػذا التغييػر بكونػو مسػتمر: Incremental change التغييػر التػدريجي -
ة داريػػػػػيعتمػػػػػد عمػػػػػى الييكػػػػػؿ التنظيمػػػػػي االعتيػػػػػادي والعمميػػػػػات اإل، الوحػػػػػدات بصػػػػػورة منفػػػػػردة

جراء تطويرات عمى المنتجات، التكنولوجيةوالتطورات ، االعتيادية  .  وا 
يتميػػػػز التغييػػػػر الجػػػػذري بكونػػػػو تغييػػػػر متقطػػػػع : Radical change التغييػػػػر الجػػػػذري -

دارة جديػػػدة، يػػػؤثر فػػػي المنظمػػػة ككػػػؿ، وانفجػػػاري ، ومػػػف أمثمتػػػو إيجػػػاد ىيكػػػؿ تنظيمػػػي جديػػػد وا 
التػػي تسػػيـ فػػي دخػػوؿ  واسػػتعماؿ التكنولوجيػػا المتناىيػػة فػػي التطػػور وايجػػاد المنتجػػات الجديػػدة

 .  أسواؽ جديدة
 :  ((Robbins تصنيؼ -

 :  أربعة أنواع ىيإلى  أنواع التغيير التنظيمي Robbinsصنؼ  
 :  تغيير الييكؿ التنظيمي -

يمكف تشخيص الييكؿ التنظيمي ألية منظمػة مػف خػالؿ الكيفيػة التػي تػوزع فييػا الميػاـ  
أكثػػر مػػف عناصػػر تصػػميـ المنظمػػة أو  والتغييػػر ىنػػا قػػد يشػػمؿ عنصػػر، رسػػميًا وتجمػػع وتنسػػؽ

توسػػػيع نطػػػاؽ ، أو إزالػػػة مسػػػتوى تنظيمػػػي عمػػػودي، أو مػػػثاًل الػػػدمج بػػػيف مسػػػؤوليات الوحػػػدات
 .  وأقؿ بيروقراطية Flat اإلشراؼ مف أجؿ جعؿ المنظمة أفقية

 :  تغيير التكنولوجيا -
، واألتمتػػػة، طرائػػػؽ جديػػػدةأو  آالتأو  يتضػػػمف التغييػػػر التكنولػػػوجي التعػػػاطي بمعػػػدات 

ففي مجاؿ المعدات والالت وطرائػؽ التشػغيؿ يالحػظ أنيػا قػد أصػبحت ، والحوسبة االلكترونية
اسػػتبداؿ األفػػراد ، االبػػداع فػػي الصػػناعة كمػػا إف األتمتػػةأو  عنصػػرًا ميمػػًا مػػف عناصػػر التنػػافس
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 أصػػػبحت بػػػدروىا ومنػػػذ الثػػػورة الصػػػناعية عػػػاماًل حرجػػػًا ينبغػػػي االلتفػػػات لػػػو   مػػػف قبػػػؿ، بػػػآالت
المنظمات وعمى مختمؼ أشػكاليا وأخيػرًا فيمػا يخػص الحوسػبة االلكترونيػة فأنيػا أضػحت أكثػر 

نظػـ المعمومػات إلػى  إذ تحتاج المنظمات، أنواع التغيير التكنولوجي شيوعًا في عصرنا الراىف
باختالؼ مواقعيـ الجغرافية فضػاًل أو  ة لمربط بيف أفرادىا بمختمؼ مستوياتيـ التنظيميةدارياإل

اسػػتعماؿ الحواسػػيب ذات المواصػػفات العاليػػة فػػي مجػػالي المعالجػػة والخػػزف إلػػى  عػػف الحاجػػة
لمتعػػػاطي مػػػع الكػػػـ اليائػػػؿ مػػػف البيانػػػات والمعمومػػػات التػػػي تػػػـ الحصػػػوؿ عمييػػػا مػػػف البيئتػػػيف 

 .1الخارجية والداخمية
 :  التغيير في التسييالت المادية -

التفػاعالت الرسػمية بػيف أو  العمػؿقد تدفع بعض الظروؼ التي تواجو اإلدارة كطمبيػات  
اتخػػاذ القػػرار بخصػػوص إحػػداث تغييػػر فػػي الفضػػاء المػػػادي إلػػى  األفػػراد باتجػػاه حاجػػة اإلدارة

 . األلواف الخاصة بوأو  الديكوراتأو  تيويتوأو  إضاءتوأو  ترتيبوأو  لمكاف العمؿ
 : تغيير األفراد -

االفراد باالعتماد عمى عمميػات يتضمف ىذا النوع مف التغيير تغيير اتجاىات وسموكيات 
كمػػػًا قػػػد يػػػتـ االعتمػػػاد عمػػػى مفػػػاىيـ التطػػػوير ، حػػػؿ المشػػػكالتأو  اتخػػػاذ القػػػرارأو  االتصػػػاؿ

وتغييػػر األفػػراد ينطػػوي ، تغييػػر طبيعػػة عالقػػات العمػػؿ وجودتيػػاأو  التنظيمػػي فػػي تغييػػر األفػػراد
، األفكػار) الجسػدية والعقميػةاالمكانيػات إلػى  والمقدرة ت شير، المقدرة والحافز: عمى جانبيف ىما

بداعات، ومواىب، ومعمومات أمػا الحػافز فأنػو ، واألخالقية التي يجب أف تتػوافر لػدى الفػرد( وا 
 Kinicki ويعتقػد، يمثػؿ االسػتعداد الػذي يبديػو الفػرد لمقيػاـ بعممػو وتأديتػو عمػى أفضػؿ مػا يػراـ

and wiliams أف تغيير األفراد ينطوي عمى التي  : 
قد يشعر األفراد العامميف في المنظمة انيـ يستمموف أجور ال تتناسب مع الجيػد : االدراكات -

وىنػػا قػػد يػػنجح المػػديريف فػػي بيػػاف أف ذلػػؾ األجػػر والمنػػافع التػػي ، الػػذي يبذلونػػو فػػي المنظمػػة
 . تقدميا المنظمة متميزة مقارنة مع ما يقدمو المنافسيف
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أنػػػو مػػػف الطبيعػػػي أف تكػػػوف ىنػػػاؾ قػػػد يشػػػعر األفػػػراد العػػػامميف فػػػي المنظمػػػة : االتجاىػػػات  -
وىنػػػػػػا يتوجػػػػػػب أف تحػػػػػػاوؿ اإلدارة تغييػػػػػػر الثقافػػػػػػة التنظيميػػػػػػة ، عالقػػػػػػات سػػػػػػمبية مػػػػػػع مػػػػػػديرييـ
 .  األساليب التثقيفيةإلى  واالتجاىات مف خالؿ المجوء

وىػػؿ ؟ ىػػؿ تعتمػػد المنظمػػة طريقػػة الػػدفع باعتمػػاد نظػػاـ القطعػػة أـ نظػػاـ السػػاعات: األداء  -
وباختصػار أف ىنػاؾ تحػديًا ؟ مػنيـ يعممػوف بسػرعة مػع مراعػاة الكمفػة توجد طريقة واحدة تجعؿ

 . رئيسيًا يتمثؿ في إيجاد المحفزات التي تزيد مف أداء األفراد
تغييرىػا تحػديًا ميمػا ىػذه األيػاـ ال سػيما عنػدما أو  يعد تطوير مسػتوى الميػارات: الميارات  -

 .  ؤدي بيا المنظمة أعمالياتكوف ىناؾ تكنولوجيا جديدة قد تغير مف الطريقة التي ت
والػػذي يحػػدث عنػػدما تػػر ـ ، تغييػػر اسػػتجابيإلػػى  وقػػد ي صػػنؼ التغييػػر مػػف حيػػث الوقػػت 

، البيئة التنظيميػة الداخميػةأو  البيئة الخارجيةإلى  المنظمة عمى إحداث التغيير كاستجابة منيا
تمػر بيػا والتػي وىو الذي يحدث عندا تتوقع المنظمة الظػروؼ التػي سػوؼ ، تغيير استباقيأو 

 .  تستوجب التغيير منيا
 :  مصادر التغيير التنظيمي وأىـ مراحمو -اً خامس

 :مصادر وقوى التغيير التنظيمي -1 
ىنػػاؾ العديػػد مػػف القػػوى والمػػؤثرات التػػي تمػػارس تأثيرىػػا إلحػػداث التغييػػر فػػي المنظمػػات 

تظيػر الحاجػة و ، 1وتمارس ضغوطًا عمييػا والتػي يجػب عمػى اإلدارة أف تأخػذىا بعػيف االعتبػار
خارجيػػة بالنسػػبة لممنظمػػة، فالعوامػػؿ الداخميػػة ىػػي تمػػؾ تنطمػػؽ أو  لمتغييػػر نتػػاج عوامػػؿ داخميػػة

مػػػف احتمػػػاالت حػػػدوث اضػػػطرابات تنظيميػػػة، وتشػػػمؿ تمػػػؾ المعطيػػػات المتمثمػػػة فػػػي محػػػاوالت 
التغييػػػػر، مثػػػػؿ تغييػػػػر األىػػػػداؼ التنظيميػػػػة، وانخفػػػػاض اإلنتاجيػػػػة وارتفػػػػاع التكػػػػاليؼ، والمنػػػػاخ 

تمػػػؾ القػػػوى الموجػػػودة فػػػي البيئػػػة إلػػػى  التنظيمػػػي  يػػػر المػػػواتي، أمػػػا العوامػػػؿ الخارجيػػػة فتشػػػير
الخارجية لممنظمة والتي مػف شػأنيا أف تفػاقـ مػف عػدـ اليقػيف الػذي ينبغػي أف تواكبػو المنظمػة، 

                                                           
، 2012، الجزائػر، القبػة، دار الخمدونيػة، االتجاىػات الحديثػة فػي إدارة المنظمػات )مػدخؿ تسػيير المؤسسػات(، زايد مراد 1

  .195ص
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الفػػػػػرص االقتصػػػػػادية واإلطػػػػػار الييكمػػػػػي لمقػػػػػوى أو  التقنيػػػػػةأو  وتشػػػػػمؿ التغييػػػػػر فػػػػػي المعرفػػػػػة
 .1االعتبارات البيئية، والعوامؿ األيديولوجية الثقافيةالسياسية، و 

 قوى داخمية وأخرى خارجية. إلى  ويمكف تقسيـ القوى المرتبطة بالتغيير
  القوى الخارجية لمتغيير: -1-1

تعػػػػد القػػػػوى الخارجيػػػػة أكثػػػػر تػػػػأثيرا فػػػػي المنظمػػػػة مػػػػف القػػػػوى الداخميػػػػة التسػػػػاع مجاليػػػػا  
طبيعػي نظػػرا لممتغيػرات المتسػارعة فػػي البيئػة التػي تعمػػؿ  وصػعوبة التنبػؤ بأبعادىػا، وذلػػؾ أمػر

أو  فييا المنظمات، لذلؾ وجو الكتاب والباحثيف اىتماما كبيرا ليذه القػوى التػي يصػعب الػتحكـ
 التنبؤ بيا، وتتعدد ىذه المصادر كما ىو موضح في الشكؿ التالي:أو  السيطرة عمييا

 بالتغػػػيير (: القػػػوى البيئية المرتبطة01الشكؿ رقـ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :البيئة االقتصادية -1
يطمؽ عميو بالعولمػة وانفتػاح األسػواؽ، زيادة حدة المنافسة الخارجية خاصة في ظؿ ما  

(، كمػا أف ىنػاؾ تغييػرات فػي OMCوانضماـ الكثير مف الدوؿ إلي المنظمة العالمية لمتجػارة )

                                                           

 1 Albraak Abdurrahman، Organizational change and innovation, unpublished scientific research, 

Riyadh, 2008, p2.  
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 326، ص2001الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 
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، تغيػػر 1أسػػعار الفائػػدة الدوليػػة وفػػي أسػػعار العمػػالت التػػي يػػتـ االسػػتيراد والتصػػدير مػػف خالليػػا
يفػػػرض تغيػػػرا اسػػػتراتيجيًا وىيكميػػػا  بالحمايػػػةقواعػػػد المنافسػػػة، فاالنفتػػػاح عمػػػى األسػػػواؽ المتميػػػزة 

سياسػػػة خوصصػػػة القطاعػػػات وسياسػػػة إدارة المشػػػروعات عمػػػى إلػػػى  وثقافيػػػا كبيػػػرا، باإلضػػػافة
 أسس تجارية.

بػآخر فػي أسػاليب وأنمػاط أو  ىذه بعض التغييرات االقتصادية العالمية التي أثرت بشكؿ
ف المركزيػة والػنظـ البيروقراطيػة السػاكنة اإلدارة في المنظمات، وبالتالي دفعتيػا مػف االنتقػاؿ مػ

د ِة الفعػػػؿ وطػػػرؽ العمػػػؿ النمطيػػػةالتػػػي تعمػػػؿ بِػػػ نظػػػاـ أكثػػػر مرونػػػة يتناسػػػب مػػػع طبيعػػػة إلػػػى  ر 
 تنبي التغيير كخيار استراتيجي. ضرورةإلى  التحوالت االقتصادية العالمية، وبرزت الحاجة

 البيئة السياسية والقانونية: -2
بزيػادة تػدخؿ الدولػة فػي النشػاط االقتصػادي واالجتمػاعي فالبيئػة وىي القوى التي تتميز  

تييػػػب أو  تعػػػديميا إْذ أف ىػػػذه التشػػػريعات تفػػػرض قيػػػوداأو  القانونيػػػة تكمػػػف فػػػي تغيػػػر القػػػوانيف
أو  وجػػود تغييػػػرات داخميػػػةأو  فرصػػا، مثػػػؿ التغييػػرات فػػػي السياسػػػة الحكوميػػة الماليػػػة والنقديػػػة،

تصػػػػادية خاصػػػػة إذا كانػػػػت مػػػػع الػػػػدوؿ التػػػػي تمثػػػػؿ أسػػػػواقا عالميػػػػة تػػػػؤثر عمػػػػي االتفاقيػػػػات االق
مػػػػا تفعمػػػػو بعػػػػض إلػػػػى  المصػػػػدرة لسػػػػمع منافسػػػػة لممنتجػػػػات المحميػػػػة. باإلضػػػػافةأو  مسػػػػتيدفة

الحكومػػػات مػػػف االنسػػػحاب مػػػف بعػػػض األنشػػػطة وتنظػػػيـ الػػػبعض الخػػػر ونتيجػػػة لػػػذلؾ تظيػػػر 
دار قػوانيف وتشػريعات ، مثػؿ إصػ2فرص وتيديدات جديدة أماـ المنظمػات المتػأثرة بيػذا التحػوؿ

. حكومية جديدة )قػانوف العمػؿ، قػانوف الضػماف االجتمػاعي، الضػرائب، إلغػاء بعػض األنشػطة
.).. 
   البيئة التكنولوجية: -3

وتمثػػػؿ أىػػػـ مصػػػدر إلحػػػداث التغييػػػر وخاصػػػة فػػػي القػػػرف الحػػػالي، حيػػػث يبػػػدو واضػػػحا 
التقنػػػي فػػػي الػػػدوؿ  التطػػػور العممػػػي المتسػػػارع فػػػي جميػػػع نػػػواحي الحيػػػاة، كمػػػا أحػػػدث التطػػػور

 الصػناعية تغييػػرا موازيػػا فػػي ىياكػؿ قػػوى العامػػؿ بيػػا حيػػث انتقمػت مػػف شػػكميا اليرمػػي التقميػػدي
منظمات العقوؿ والمعرفػة ولػيس منظمػات األعمػاؿ الروتينيػة، وترتػب عمػى ذلػؾ تغيػر فػي إلى 

                                                           
 . 306، ص2002، مصر، اإلسكندرية، الدار الجامعية، مبادئ اإلدارة، أحمد فريد الصحف وآخروف 1
عبدالحكيـ أحمد الخزامي، إيتػراؾ لمطباعػة ، ترجمة المبادئ واالستراتيجيات والرؤى -إدارة تغيير االفراد ،دوجالص سميث 2

  23، ص2001والنشر، 
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غييػػرات الجػػودة الشػػاممة. ومػػف أىػػـ التإلػػى  منػػاىج التػػدريب وتغيػػر فػػي معػػايير األداء والوصػػوؿ
التكنولوجية التي تدفع إلحداث التغيير التقدـ في وسائؿ المواصػالت واالتصػاالت األمػر الػذي 

وتتجمػػػػى مظػػػػاىر التطػػػػور التكنولػػػػوجي  قضػػػػى عمػػػػى الحػػػػدود التػػػػي كانػػػػت تفصػػػػؿ بػػػػيف الػػػػدوؿ،
وثػػورة المعمومػػات التػػي تظيػػر مػػف خػػالؿ تكنولوجيػػا  المتسػػارع فػػي رقميػػة التجييػػزات والالت،

اإلعالـ واالتصػاؿ، حتػى وصػؼ عصػرنا ىػذا بعصػر بحضػارة المعمومػات، وىػذا مػا نػتج عنػو 
تطػػور فػػي أنظمػػة المعمومػػات )األنظمػػة المسػػاعدة فػػي اتخػػاذ القػػرار، واألنظمػػة الخبيػػرة( وتغييػػر 

شػػتد الحاجػػة لمتغييػػر مػػف أجػػؿ توافػػؽ ونتيجػػة لػػذلؾ ت، 1فػػي نمػػط التبػػادؿ )التجػػارة اإللكترونيػػة(
أنشػػػػطة المنظمػػػػػات المختمفػػػػة وأسػػػػػاليب وطػػػػرؽ عمميػػػػػا مػػػػع متطمبػػػػػات التغييػػػػرات التكنولوجيػػػػػة 

 والتكيؼ معيا في مجاالتيا كافة.
   البيئة االجتماعية: -4

، وأنمػػاط 2تتمثػػؿ ىػػذه القػػوى بالعػػادات والتقاليػػد والمبػػادئ والقػػيـ وكػػذلؾ فػػي االتجاىػػات  
وزيػادة القػوة التػي  جات المنظمة نتيجػة التغيػر فػي ر بػات وأذواؽ المسػتيمكيف،الطمب عمي منت

وسيادة عصػر التوجػو لمعميػؿ واحتػراـ المسػتيمؾ والعمػؿ عمػي  يتمتع بيا العمالء والمستيمكيف،
 إرضائو.

   البيئة الثقافية: -5
حيػػػػػث تػػػػػؤثر عمػػػػػي قػػػػػيـ واتجاىػػػػػات وسػػػػػموكيات األفػػػػػراد كمرؤوسػػػػػيف ورؤسػػػػػاء وعمػػػػػالء  

ومورديف، فثقافة المحيط ال تؤثر فقط عمي سػموؾ العػامميف وأسػموبيـ فػي التعامػؿ، بػؿ تػنعكس 
ىذه الثقافة في الييكؿ القائـ ونمط اإلدارة السائد ونظـ االتصاالت والمعمومات، وطرؽ األفراد 

تػؤثر فػي اتجاىػات العمػالء وبالخصػوص فػي حجػـ  ، كمػا3في حػؿ المشػكالت واتخػاذ القػرارات
 تصميـ المنتج والمزيج التسويقي وأساليب التعامؿ مع العمالء.الطمب و 
 

                                                           
، 2005، فيفػػري07، مجمػػة العمػػـو اإلنسػػانية، العػػددمػػدخؿ الػػنظـ -التغييػػر فػػي المؤسسػػة ودور الكفػػاءات ،رحػػيـ حسػػيف 1

 .175ص، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر
  .339، ص2000، القاىرة، الدار الجامعية، السموؾ اإلنساني في المنظمات، صالح محمد عبد الباقي2 
، مطبوعػات الممتقػى الػوطني األوؿ حػوؿ االقتصػاد الجزائػري فػي األلفيػة الثالثػة، التحوالت وثقافة المؤسسة، عمي عبد ا 3

  .4ص، 2002، الجزائر، البميدة، ماي 22 21
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 القوى الداخمية لمتغيير: -1-2
قد ينشأ التغيير مف مصدر آخر وىو المصدر الداخمي والػذي ينػتج مػف القػوى الداخميػة  

فػػػي المنظمػػػة فاإلنتاجيػػػة المنخفضػػػة، الصػػػراع، اإلضػػػراب، التخريػػػب، معػػػدؿ الغيػػػاب المرتفػػػع، 
 الدوراف العالي، ما ىي إال بعض العوامؿ التي تعطي إشارة لإلدارة بضرورة التغيير.ومعدؿ 
تظير الحاجة لمتغيير التنظيمي عند حدوث مستجدات جديدة فػي بيئػة العمػؿ الداخميػة،  

مكانيػػات وقػػدرات المنظمػػة وأىػػدافيا، عنػػدما تواجػػو مشػػكالت ذاتيػػة، ممػػا ينػػتج عنػػو عػػدـ أو  وا 
عػػدـ التوافػؽ بػيف عناصػر أو  ي لمتعامؿ مع التغييرات الحادثة في الػػبيئة،مالئمة التنظيـ الحال

التنظػػيـ، ممػػا يتطمػػب ضػػرورة إحػػداث تغييػػر تنظيمػػي فػػي المنظمػػة. ومػػف القػػوى الداخميػػة التػػي 
 تفرض التغيير ما يمي:

 األىػداؼ الحاليػةإلػى  إذا مػا قامػت المنظمػة بإضػافة أىػداؼ جديػدة وجود أىػػداؼ جديػػدة: -
إضػػافة منػػتج جديػػد(، فسػػتقـو أو  غييػػر أىػػدافيا بأىػػداؼ أخػػرى جديػػدة )التخمػػي عػػف منػػتجبتأو 

حتمػػػػا بػػػػالتغييرات المناسػػػػبة لتػػػػوفير جػػػػو وظػػػػروؼ مالئمػػػػة بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ المػػػػوارد، اإلمكانيػػػػات 
 والوسائؿ، لتحقيؽ ىذه األىداؼ الجديدة.

إف انضماـ أفراد جدد ذوي أفكػار وخبػرات وميػارات مختمفػة خاصػة إذا  انضماـ أفراد جػدد: -
 عينوا قادة في اإلدارة سوؼ ينتج عنو حدوث تغييرات وظيور أوضاع جديدة. 

إف عػػدـ رضػػا العػػامميف ينػػتج عنػػو آثػػار سػػمبية عمػػى أداء المنظمػػة، عػػدـ رضػػا العػػامميف:  -
إيجػػاد الحمػػوؿ بػػإجراء التعػػديالت  وليػػذا عمػػى المسػػيريف تشػػخيص أسػػباب عػػدـ الرضػػا ومحاولػػة

 والتحسينات الالزمة التي يطمبيا العامميف. 
إذا تػػػػـ اكتشػػػػاؼ تػػػػدني مسػػػػتوى أداء المنظمػػػػة، عمييػػػػا البحػػػػث فػػػػي  تػػػػدني مسػػػػتوى األداء: -

 التغييرات التي مف شأنيا تحسيف مستوى األداء. أو  األسباب والقياـ بالتعديالت
وذلػؾ  لتنظيمي والموائح واألنظمػة المتبعػة فػي المنظمػة:تغيير الييكؿ اإلى  إدراؾ الحاجة -

لتصبح أكثر مرونة وقادرة عمى االستجابة الشاممة لضروريات التغيير والتحسػيف المسػتمر فػي 
 األداء.

 .1ومف المتغيرات التي تفرزىا البيئة الداخمية كذلؾ نذكر ما يمي

                                                           

  .436، ص2000، القاىرة، مصر، 07الدار الجامعية، الطبعة ،مدخؿ بناء الميارات -السموؾ التنظيمي ،أحمد ماىر1 
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 ة.األساليب الفني التغيير في الالت والمنتجات وخطوط اإلنتاج و يرىا مف -
 التغيير في ىياكؿ العمالة ووظائؼ العمؿ وعالقات العمؿ. -
 التغيير في اإلجراءات المتبعة في العمؿ. -
 :  مراحؿ التغيير التنظيمي -2 

إف الػػػػػدور الػػػػػذي يسػػػػػاىـ بػػػػػو التغييػػػػػر التنظيمػػػػػي فػػػػػي تحسػػػػػيف األداء، شػػػػػجع البػػػػػاحثيف  
وبػػػذؿ الجيػػػود لالسػػػتفادة منػػػو، وقػػػد ق ػػػدمت والدارسػػػيف والمنظمػػػات عمػػػى دراسػػػة ىػػػذه الظػػػاىرة 

تقػديـ نمػاذج وأفكػار جديػدة إلػى  يػتـ بيػا التغييػر، إضػافة محاوالت كثيػرة لتوضػيح الكيفيػة التػي
( كيػػرت ليػػوف) ومػػف ىػػذه المحػػاوالت مػػا قدمػػو، فػػي ىػػذا المجػػاؿ تسػػيؿ االسػػتفادة مػػف التغييػػر

Kurt Lewin  والتػػي قػػاـ العديػػد ، فػػي محاولتػػو لتحديػػد مراحػػؿ التغييػػر التنظيمػػي 1951سػػنة
تطويرىػػػا لكػػػي تناسػػػب ظػػػروفيـ، فقػػػد سػػػاعد نمػػػوذج أو  مػػػف العممػػػاء والممارسػػػيف باسػػػتخداميا

، وباعتبػػار أف كيػػرت لػػويف ىػػو 1 ليػػوف  فػػي إحػػداث التغييػػر بنجػػاح فػػي الكثيػػر مػػف المنظمػػات
وىػػو أوؿ مػػف طػػور ، الوقػػوؼ عمػػى أىػػـ مراحمػػوأشػػير مػػف اىتمػػوا بموضػػوع التغييػػر التنظيمػػي و 
ويعتقػد الكثيػر مػف البػاحثيف بػأف النمػوذج الػذي ، نموذجًا إلحداث التغيير وحظػي باىتمػاـ كبيػر

إذا مػػا طبػػؽ ، والمراحػػؿ التػػي يحػػددىا تسػػاعد كثيػػرًا عمػػى إحػػداث التغييػػر بفعاليػػة قدمػػو كيػػرت
 .  النموذج ومراحمو بصورة سميمة

المنظمػػػات فػػػي إطػػػار يعمػػػؿ عمػػػى تجميػػػع مكونػػػات التغييػػػر البشػػػرية ويػػػتـ التغييػػػر فػػػي  
والتقنية والبيئية وتبدأ عمميػة التغييػر بتطػوير وعػي المنظمػة بػذاتيا وأبعادىػا ومكوناتيػا باعتبػار 

 . أف ذلؾ الوعي يشكؿ قاعدة لدافعية المنظمة نحو التحرؾ والخروج مف الحالة القائمة
 :  مرحمة البدء -2-1

لمرحمػػة بمػػدى اسػػتعداد المنظمػػة ومكوناتيػػا لمتغييػػر ويكػػوف االسػػتعداد عاليػػًا تتعمػػؽ ىػػذه ا 
كمػػا أف ، كممػػا مارسػػت المنظمػػة نمػػط اتصػػالي مفتػػوح وكممػػا كػػاف لػػدى أفرادىػػا ميػػارات عاليػػة

إذ ، والتنفيذية لمخطوات التطويريػة، والوسطى، ة العميادارياالستعداد يرتبط بدعـ المستويات اإل
عوامؿ التغيير واألفراد يخمؽ لػدييـ اإلحسػاس بالمشػكمة وضػرورة التعامػؿ  أف إقامة عالقة بيف

 .  معيا وتغيير منيجية األداء عف قناعة بضرورة التغيير واستعدادًا لممساىمة فيو

                                                           
 .375، ص2009، دار الحامد، عماف، األردف، 3، طالسموؾ التنظيميحسيف حريـ،  1
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 :  مرحمة التحوؿ -2-2
تتضػػػمف ىػػػذه المرحمػػػة جيػػػودًا مدروسػػػة فػػػي شػػػرح أىػػػداؼ التغييػػػر ومتطمبػػػات وتػػػدريب  

تغييػػػر إلػػػى  ألف ذلػػػؾ سػػػيؤدي، فنيػػػة تسػػػتدعييا الخطػػػوات التطويريػػػةاألفػػػراد المػػػتالؾ ميػػػارات 
األمػػر الػػذي ينػػتج عنػػو حالػػة مػػف االسػػتقرار والرضػػا الػػوظيفي ، اتجاىػػات األفػػراد ضػػد التغييػػر
وذلػػػػؾ ألف إعػػػػادة توزيػػػػع الميػػػػاـ مػػػػع الحفػػػػاظ عمػػػػى الحقػػػػوؽ ، وارتفػػػػاع الػػػػروح المعنويػػػػة بيػػػػنيـ

ي قبػػػؿ إجبػػػارىـ عمػػػى اتيـ نحػػػو التغييػػػر ضػػػرور والمكتسػػػبات الشخصػػػية لألفػػػراد لتغييػػػر اتجاىػػػ
 .1التغيير

 :  مرحمة المؤسسة -2-3
تػػرتبط ىػػػذه المرحمػػػة بإعػػػداد فريػػؽ مػػػف المختصػػػيف العػػػامميف داخػػؿ النظػػػاـ لػػػدعـ جيػػػود  

ويشكؿ ىػذا الفريػؽ حمقػة وصػؿ فنيػة تكػوف قػادرة ، مستشاري النظاـ وتنفيذ سياساتيـ التطويرية
إذ أف حشػػد االمكانػػات وتوجيػػو القػػدرات وتوظيػػؼ المػػوارد ، التغييػػر عمػػى التعامػػؿ مػػع متطمبػػات

 .  إحداث توازنات لدعـ التغيير والحفاظ عمى حيويتوإلى  وتحريؾ الفعاليات البشرية يؤدي
 :  مرحمة اإلنتاجية -2-4

تظيػػػر ىػػػذه المرحمػػػة فػػػي مػػػدى انعكػػػاس األىػػػداؼ التغييريػػػة عمػػػى األنظمػػػة المجتمعيػػػة  
ذا كػػػاف الحػػػديث عػػػف المؤسسػػة التربويػػػة فػػػإف األمػػػر يتمثػػػؿ فػػػي ، احتياجاتيػػػاالمختمفػػة وتمبيػػػة  وا 

 .  مدى كفاية نتاجات ىذا النظاـ ومخرجاتو في سوؽ العمؿ المحمي والعالمي
ضػػػػرورة إبقػػػاء الفرصػػػػة مفتوحػػػة إلجػػػػراء تعػػػديالت فػػػػي الخطػػػػوات إلػػػى  وتجػػػدر اإلشػػػػارة 

يتطمب إيجاد الحمػوؿ ليػا وعميػو فػإف وىذا ، والمسارات إذ أف المشكالت  ير المتوقعة ستظير
 .  مشكمة قد تتعرض ليا في عمميات التغييرأو  المرونة تتيح المجاؿ لمتصدي ألي فجوة

وقبولػػػو لػػػدى العػػػامميف ، وذلػػػؾ لضػػػماف نجاحػػػو، وال يمكػػػف إحػػػداث التغييػػػر دفعػػػة واحػػػدة 
 :  2فتمر عممية التغيير بثالث مراحؿ أساسية وىي، والمجتمع

 :  ة الجميدمرحمة إذاب -2-5 
وتتمثػػؿ ىػػذه الخطػػوة فػػي إثػػارة أذىػػاف أفػػراد وجماعػػات العمػػؿ فػػي المنظمػػة مػػف عػػامميف  

والعمػػػػؿ عمػػػػى الػػػػتخمص مػػػػف االتجاىػػػػات والقػػػػيـ ، وأقسػػػػاـ ومػػػػديريف بضػػػػرورة الحاجػػػػة لمتغييػػػػر
                                                           

  .146، ص2015، األردف، عماف، دار صفاء، 1ط، إدارة التغيير، ربحي مصطفى عمياف 1
  .147، صالمرجع نفسو 2
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ثـ العمؿ عمػى ، والممارسات والسموكيات التي يمارسيا األفراد داخؿ التنظيـ في الوقت الحالي
ثػػـ العمػػؿ عمػػى ، األجػػواء المالئمػػة لخمػػؽ دوافػػع جديػػدة عنػػد األشػػخاص لعمػػؿ شػػيء مػػاتييئػػة 

تقويػػة الشػػعور لػػدى ىػػؤالء األشػػخاص بضػػرورة اسػػتبداؿ األنمػػاط السػػموكية والقػػيـ واالتجاىػػات 
أو  إدراؾ أف السموؾإلى  وتتضمف ىذه العممية دفع األفراد في المنظمة، القديمة بأخرى جديدة

شػعار إلى  أنيا تؤدي، أو يعمموف بيا لـ تعد مالئمة االستراتيجية التي تدىور النتائج واألداء وا 
ويػػػتـ ذلػػػؾ بإزالػػػة أي مػػػف مسػػػببات ، العػػػامميف باألمػػػاف اتجػػػاه التغييػػػرات التػػػي تحػػػدث مسػػػتقبالً 

ذا حػػدث ىػػذا اإلدراؾ لػػدى األفػػراد فػػإف الػػذي يػػؤىميـ لمقبػػوؿ بضػػرورة القيػػاـ ، مقاومػػة التغييػػر وا 
، ولتػدعيـ ىػػذا اإلدراؾ تسػتخدـ بعػض المعػػايير الخاصػة بػػاألداء، تمػػؾ العمميػةبػالتغيير ويسػيؿ 

 .  تقمص حصة المنظمة في السوؽ، أو والتي تظير سوء في األداء مثؿ انخفاض معدؿ الربح
الضػػػغط ، ومػػػف بػػػيف الممارسػػػات التػػػي يػػػتـ اسػػػتخداميا فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة إلذابػػػة الجميػػػد 

ثػػـ عمػػى اإلدارة العمػػؿ ، بة فػػي تػػدني مسػػتويات األداءلمػػتخمص مػػف السػػموكيات الحاليػػة المتسػػب
عػػػذـ جػػػدوى إلػػػى  والتوصػػػؿ، واالسػػػتعداد والر بػػػة لعمػػػؿ أي شػػػيء جديػػػد، عمػػػى إيجػػػاد الدافعيػػػة

ذابة الموقػؼ ، وفاعمية األساليب القديمة المطبقة إلنجاز األعماؿ ومف ضمف أساليب تحرير وا 
 :  ما يمي

وذلػؾ إلظيػار ، التي تمثػؿ نوعػًا مػف المشػاكؿ معززات ألنماط السموؾأو  منع أي مدعمات -
 .  أف أنماط السموؾ السيئة  ير مر وب فييا

 وقػد يصػؿ األمػر باالنتقػاد، حدوث مشػاكؿإلى  انتقاد التصرفات وأساليب العمؿ التي تؤدي -
 .  الحط مف القيمةأو  والتقميؿ مف القدر، زرع االحساس بالذنبإلى 
رات التي قد تحدث مستقباًل ويتـ ذلػؾ بإزالػة أي مسػببات إشعار العامميف باألماف تجاه التغي -

 .  لمقاومة التغيير
، بيئػة العمػؿ التػي تشػجع أسػاليب العمػؿ والتصػرفات  يػر المر وبػةأو  نقؿ الفػرد مػف القسػـ -

 أحػد األقسػاـ األخػرىإلػى  وقد يكوف ذلؾ النقػؿ مؤقتػاً ، وذلؾ لكي يشعر بمدى جسامة الموقؼ
 .  حوؿ المشكمة المعينة دورة تدريبية تدورأو إلى 

فػػإذا كػػاف التػػأخر عػػف العمػػؿ والغيػػاب ، تغييػػر بعػػض الظػػروؼ المحيطػػة بالتصػػرفات السػػيئة -
فػػػإف التغييػػػرات التػػػي تشػػػعر العػػػامميف بسػػػوء ىػػػذه ، والتوقػػػؼ عػػػف العمػػػؿ قبػػػؿ المواعيػػػد الرسػػػمية

 . ةوعدد ساعات العمؿ والراح، قد تكوف مثؿ تغيير مواعيد الحضور واالنصراؼ، التصرفات
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إذابػػػة الموقػػػؼ تسػػػيؿ لألفػػػراد القػػػائميف عمػػػى التغييػػػر التنظيمػػػي التبصػػػر أو  إف تفكيػػػؾ 
ولزيادة ىذا التبصػر والػوعي يمكػف ، حؿأو  تغييرإلى  والوعي بوجود مشاكؿ في العمؿ تحتاج

ودراسػػػػة تقػػػػارير الرقابػػػػة والمتابعػػػػة بشػػػػكؿ جػػػػاد ، مقارنػػػػة أداء أجػػػػزاء المنظمػػػػة بعضػػػػيا بػػػػبعض
ـ العمػػػؿ وتغييػػػر قػػػي، لبحػػػوث الميدانيػػػة داخػػػؿ ميػػػداف العمػػػؿ عػػػف درجػػػة الرضػػػاوأيضػػػاً  إجػػػراء ا

جراءات العمؿ واالنتاج  .1وا 
 :  مرحمة التغيير -2-6

في ىػذه المرحمػة يجػب التركيػز عمػى ضػرورة تعمػـ الفػرد أفكػار وأسػاليب وميػارات عمػؿ  
مػػا تقدمػػو اإلدارة مػػف خػػالؿ ، جديػػدة بحيػػث يتػػوفر لػػدى األفػػراد البػػدائؿ الجديػػدة ألداء األعمػػاؿ

وكػػػذلؾ فػػػي ، وفػػػي ىػػػذه المرحمػػػة أيضػػػًا يػػػتـ إجػػػراء تعػػػديؿ وتغييػػػر فػػػي الواجبػػػات والميػػػاـ، ليػػػـ
األمػػر الػػذي يتطمػػب مػػف اإلدارة ضػػرورة العمػػؿ ، التقنيػػات واليياكػػؿ التنظيميػػة الموجػػودة حاليػػاً 

مة فػػي عمػػى تػػوفير المعمومػػات ومعػػارؼ جديػػدة وأسػػاليب عمػػؿ جديػػدة لألفػػراد العػػامميف لممسػػاى
ويكػػوف التغييػػر فػػي النػػواحي التنظيميػػة ، ومػػف ثػػـ تحقيػػؽ المطمػػوب، تطػػوير ميػػاراتيـ وسػػموكيـ

 :  الييكمية التالية
يػتـ إعػادة النظػر فػي الصػالحيات الممنوحػة لممسػتويات : التغيير في أنماط توزيػع السػمطة -
نظػػاـ التسمسػػؿ أو  ةداريػػاإل وتغييػػر االرتباطػػات، لػػبعض المسػػؤوليف فييػػاأو  ة المختمفػػةداريػػاإل
أقسػاـ أو  اسػتحداث وظػائؼأو  المعموؿ بو وقد تتـ عممية إعادة التنظيـ لتشػمؿ إلغػاء دارياإل

عطػػػاء المزيػػػد مػػػف المرونػػػة وتػػػوفير فػػػرص ، ةإداريػػػ كمػػػا يكػػػوف ىنػػػاؾ تغييػػػر فػػػي نمػػػط القيػػػادة وا 
عادة تصميـ األعماؿ بشكؿ يتوافؽ مع متطمبات العمؿ داريالتدريب لمقيادات اإل  .  الجديدة وا 

أو  قػػػد تشػػػمؿ تمػػػؾ التغيػػػرات تغييػػػرات فػػػي المعػػػدات: التغييػػػر فػػػي التكنولوجيػػػا المسػػػتخدمة -
وفػي تحسػيف طػرؽ ، وفي العالقػات بػيف النشػاطات المختمفػة، األساليب المستخدمة في اإلنتاج

 .  تدفؽ العمؿ

                                                           
رسػالة مقدمػة لنيػؿ ، التغييػر التنظيمػي عمػى تحسػيف األداء االداري بالمؤسسػات الخدميػةأثػر ، مناىؿ أحمد يوسػؼ أحمػد 1

، جامعػػة السػػوداف لمعمػػـو والتكنولوجيػػا، كميػػة الدراسػػات العميػػا، قسػػـ إدارة األعمػػاؿ، شػػيادة الػػدكتوراه فػػي فمسػػفة إدارة األعمػػاؿ
  .35، 34، ص2015
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نمػػػاط ويشػػػمؿ إعػػػادة النظػػػر فػػػي نمػػػط اتخػػػاذ القػػػرارات وأ: ةداريػػػالتغييػػػر فػػػي العمميػػػات اإل -
كػأف يصػػبح أسػموب اتخػاذ القػػرارات جماعيػًا مػػف خػالؿ تشػكيؿ المجػػاف وقػد يشػػمؿ ، االتصػاالت

 .  تعديؿ السياسات واإلجراءات وتعديؿ معايير اختيار العامميف
، فػػي ىػػذه المرحمػػة يحػػذر   لػػيفف   مػػف اإلقػػداـ بشػػكؿ متسػػرع فػػي تنفيػػذ واحػػداث التغييػػر 

االرتبػػػػاؾ إلػػػػى  األمػػػػر الػػػػذي يػػػؤدي، يدة لػػػوألف ذلػػػؾ سػػػػوؼ يترتػػػب عميػػػػو حػػػػدوث مقاومػػػة شػػػػد
 .1والتشويش وعدـ الوضوح وبالتالي عرقمة مسار التغيير

 (:  التثبيت) مرحمة إعادة التجميد -3
إدخػػػاؿ التغييػػػرات إلػػػى  كمػػػا بػػػدأت مراحػػػؿ التغييػػػر بضػػػرورة إذابػػػة الموقػػػؼ ثػػػـ االنتقػػػاؿ 

تجميػد مػا توصػؿ ، والسػموكيات المر وبػةالنتػائج إلػى  يكوف مػف الػالـز بعػد التوصػؿ، المطموبة
 . يمكف القوؿ بأف ىذه المرحمة تيتـ بصيانة وحماية التغيير الذي تـ التوصؿ إليو، أو إليو

وفػػػػي ىػػػػذه المرحمػػػػة يػػػػتـ التأكػػػػد مػػػػف أف مػػػػا تػػػػـ إكسػػػػابو لمعػػػػامميف مػػػػف ميػػػػارات وأفكػػػػار  
حيػػػث تيػػػدؼ ىػػػذه ، واتجاىػػػات جديػػػدة فػػػي مرحمػػػة التغييػػػر يػػػتـ دمجػػػو فػػػي الممارسػػػات الفعميػػػة

عػػػػف طريػػػػؽ مسػػػػاعدة األفػػػػراد مػػػػف العمػػػػؿ عمػػػػى دمػػػػج ، تثبيػػػػت التغييػػػػر واسػػػػتقرارهإلػػػػى  المرحمػػػػة
وعمػى ، االتجاىات واألفكار وأنماط السموؾ التي تـ تعمميا في أسػاليب وطػرؽ عمميػـ المعتػادة

وضػػػػرورة ، اإلدارة أف تعطػػػػي الفرصػػػػة الكاممػػػػة لألفػػػػراد إلظيػػػػار ممارسػػػػاتيـ السػػػػموكية الجديػػػػدة
لعمػػؿ عمػػى تعزيػػز السػػموكيات االيجابيػػة حتػػى يسػػتمر األفػػراد فػػي مواصػػمة ىػػذا السػػموؾ بر بػػة ا

 ورضا.
 : ولمحفاظ عمى ما تـ اكتسابو مف عممية التغيير البد مف إتباع الخطوات التالية 

ومقارنػػػػػة النتػػػػػائج الفعميػػػػػة بالنتػػػػػائج ، المتابعػػػػػة المسػػػػػتمرة لنتػػػػػائج تطبيػػػػػؽ التغييػػػػػر التنظيمػػػػػي -
 .  ومناقشة االنحرافات المحتممة ومحاولة عالجيا، طموبةالمخططة والم

مػػػع تػػػوفير كافػػػة المعمومػػػات ، تػػػوفير سػػػبؿ اتصػػػاالت متفتحػػػة بػػػيف المشػػػاركيف فػػػي التغييػػػر  -
 .  المرتبطة بو

بنػػػػاء أنظمػػػػة حػػػػوافز تشػػػػجع األقسػػػػاـ واألفػػػػراد النػػػػاجحيف والمسػػػػاىميف فػػػػي إنجػػػػاح عمميػػػػات  -
 .  التغيير
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وتشػجيع السػموؾ ، الخاصػة بػالتطويرات والتغييػرات الجديػدةإنشاء أنظمة تشجيع االقتراحات  -
 والتصرفات الخاصة بالسموؾ اإلبداعي والمبػادأة واالبتكػار سػواء فػي العمميػات الفنيػة الوظيفيػة

 ة.داريفي العمميات اإلأو 
، وبيػػػػذه المراحػػػػؿ تكػػػػوف اإلدارة قػػػػد اتبعػػػػت أسػػػػموبًا عمميػػػػًا إلدخػػػػاؿ التغييػػػػرات التنظيميػػػػة 

وجمػػع أكبػػر قػػدر ، وتحديػػد أنػػواع التغييػػرات المطموبػػة، يػػد اليػػدؼ مػػف التغييػػريػػتمخص فػػي تحد
ممكػػػػػف مػػػػػف المعمومػػػػػات ودراسػػػػػتيا وتحميميػػػػػا جيػػػػػدًا واستشػػػػػارة األطػػػػػراؼ المعنيػػػػػة مػػػػػف رؤسػػػػػاء 

مقاومػػة ، أو التػػي تكػػوف مؤيػػدة ومسػػاندة، والتعػػرؼ عمػػى اتجاىػػاتيـ وردود أفعػػاليـ، ومرؤوسػػيف
 . ومعارضة لو

 سػػواء كانػػت داخميػػة، تنظيمػػي فػػي المنظمػػة وراءه ظػػروؼ تقتضػػيو ويتضػػح أف أي تغييػػر
وىػػذا التغييػػر البػػد أف يػػتـ وفػػؽ مراحػػؿ منيجيػػة متسمسػػمة ، نابعػػة عػػف تحػػوالت فػػي المحػػيطأو 

، وظيفػػػي) حتػػػى يبمػػػت اليػػػدؼ منػػػو، كمػػػا أف ىػػػذا التغييػػػر يمكػػػف أف يحػػػدث مػػػف مػػػداخؿ شػػػتى
 .  وط لنجاحووكؿ مدخؿ لو مقتضياتو وشر (، تكنولوجي، بشري، ىيكمي
ومػػػف خػػػالؿ معالجػػػة مفػػػاىيـ التغييػػػر التنظيمػػػي ودواعيػػػو وردود أفعػػػاؿ المػػػوارد البشػػػرية  

يسػػػتخمص أف مػػػف أىػػػـ مقومػػػات ، اتجاىػػػو وكػػػذلؾ أىميػػػة المػػػوارد البشػػػرية فػػػي تعزيػػػزه وانجاحػػػو
نجػػػاح التغييػػػر التنظيمػػػي ىػػػو إشػػػراؾ العػػػامميف فػػػي بحػػػث ومناقشػػػة الحاجػػػة إليػػػو والتفكيػػػر فػػػي 

ويؤكػد مػف ناحيػة ، حيث يساعد ذلؾ كثيرًا عمى إزالة مخاوفيـ مف ناحيػة، ؽ تنفيذهوسائمو وطر 
وىػو مػا سيسػمح ، أخرى عمى مكانتيـ ودورىـ في المشاركة في اتخػاذ القػرارات داخػؿ المنظمػة

 .  التطويرأو  بالتخفيؼ مف الثار السمبية الناتجة عف مقاومة التغيير
 :  مة يقترح التيوفي سبيؿ إنجاح عممية التغيير بالمنظ

 االىتماـ بشكؿ جدي بالتغيير الثقافي داخػؿ المنظمػة كجانػب أساسػي فػي تحقيػؽ أي تغييػر -
فػػالتغيير قبػػؿ أف يكػػوف فػػي ، تكنولوجيػػاً ، أو ىيكميػػاً ، سػػواء كػػاف تنظيميػػاً ، تطػػوير بالمنظمػػةأو 

، حػػد ذاتػػويجػػب أف يشػػمؿ أواًل الفػػرد فػػي ، عمػػى أىميتيػػا، اليياكػػؿ واألنظمػػة والجوانػػب الماديػػة
وىػو مػا يجعػؿ مػف عمميػة التغييػر تبػدأ مػف الفػرد ، باعتباره ىو مف يقـو بتنفيذه ويتحمؿ نتائجػو

 .  نفسو
وأف تبتعػد عػف اليياكػؿ ، ينبغي عمى المنظمات أف تعتمد عمى ىياكؿ تنظيمية أكثر مرونة  -

وكػػذلؾ ، نظيميػػةالتقميديػػة التػػي ال تجػػدي نفعػػًا أمػػاـ تمػػؾ القفػػزات اليائمػػة فػػي أنػػواع اليياكػػؿ الت
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بػداًل مػف الالمركزيػة واالنفتاحيػة ، االبتعاد عف اليياكؿ السمطوية التي تكرس مركزيػة السػمطات
 .  والمرونة التي تدعـ عمميات التغيير التنظيمي

ألف ، إشراؾ كافة العػامميف فػي عمميػة التغييػر التنظيمػي وتنفيػذه وجعميػـ جػزءا ال يتجػزأ منػو -
غييػػػػر سػػػػتجعميـ أكثػػػػر إدراكػػػػًا ألىدافػػػػو ونتائجػػػػو وكيفيػػػػة تنفيػػػػذه مشػػػػاركة العػػػػامميف فػػػػي ىػػػػذا الت

 .  والمشكالت التي يمكف أف تحد مف فعاليتو
، عمػػى القيػػادة العميػػا فػػي المنظمػػة دعػػـ ومسػػاندة عمميػػة التطػػوير التنظيمػػي وبشػػكؿ مسػػتمر -

 وتػػػذليؿ العقبػػػات التػػػي تعترضػػػو وشػػػرح أبعػػػاده لمعػػػامميف باسػػػتخداـ الميػػػارة والمرونػػػة بػػػداًل مػػػف
 .  أسموب التيديد والوعيد

زيػػادة اىتمػػاـ المسػػؤوليف فػػي المنظمػػة بتطػػوير العالقػػات التنظيميػػة وذلػػؾ عػػف طريػػؽ عقػػد  -
وكػذلؾ إفسػاح المجػاؿ لمعامػؿ ، نشاطات ثقافية وترفيييػة لمعػامميف خػارج أوقػات الػدواـ الرسػمي

أف يتحقػؽ ويمكػف ، ومنحػو الفرصػة كػي يبػدع فػي العمػؿ، لكي يبدي رأيو فػي العمػؿ دوف قيػود
 .  1ذلؾ مف خالؿ عقد اجتماعات دورية بيف المديريف والمرؤوسيف لتبادؿ وجيات النظر

 :  مستويات التغيير التنظيمي وأىـ مجاالتو -سًا ساد
 :  مستويات التغيير التنظيمي -1

، وبيكيػارد، وبنػيس، في مجاؿ التغيير التنظيمي أمثاؿ آرجرس يعتقد الكثير مف الباحثيف
مسػػػػتوى أو  األدنػػػػى داريالمسػػػػتوى اإلإلػػػػى  يصػػػػدر أي التغييػػػػر عػػػػف اإلدارة العميػػػػاضػػػػرورة أف 

وفػػػي الجيػػػػة المقابمػػػػة ينػػػادي آخػػػػروف بأخػػػػذ المػػػوظفيف لممبػػػػادرة واقتػػػػراح ، المػػػوظفيف التنفيػػػػذييف
 : وبيف الرأييف رأي وسط ينادي بمشاركة جميع المستويات وذلؾ عمى النحو التالي، التغيير

 :  األسفؿإلى  التغيير مف األعمى -
وفقًا لخطوط السمطة الرسػمية فػاف اإلدارة العميػا ىػي مػف تتػولى وضػع سياسػات التغييػر  

ويصػػػمح ىػػػذا المػػػنيج عػػػادة فػػػي التغييػػػر ، وتتخػػػذ القػػػرارات الالزمػػػة لتوجيػػػو العمميػػػة، التنظيمػػػي
ويتميػػػز ىػػػذا ، حيػػػث تصػػػبح اإلدارة العميػػػا ىػػػي المسػػػؤولة عػػػف التغييػػػر وقراراتػػػو، االسػػػتراتيجي

ة داريػولكػف مػا يعػاب عميػو أنػو قػد يواجػو مقاومػة مػف المسػتويات اإل، المنيج بالسرعة والفعالية
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ة ال داريػػػقيادتيػػػا اإل، أو خاصػػػة إذا كانػػػت ىػػػذه المسػػػتويات  يػػػر جػػػاىزة لتقبػػػؿ التغييػػػر، األقػػػؿ
 .  تحضا بالقبوؿ

 :  األعمىإلى  التغيير مف األسفؿ -
حيػػػػػث يتػػػػػوافر التشػػػػػجيع الكػػػػػافي ، مفتوحػػػػػةيفتػػػػػرض ىػػػػػذا المػػػػػنيج وجػػػػػود بيئػػػػػة تنظيميػػػػػة  

، لممػػوظفيف ألخػػذ المبػػادرة فػػي اقتػػراح التغييػػػر المناسػػب عمػػى المسػػتويات التشػػغيمية والتكتيكيػػػة
وفػي حالػة افتقػار المنػاخ المشػجع ، ولكف يضؿ التغيير االستراتيجي مف مسػؤولية اإلدارة العميػا

ة عػػػدـ التشػػػجيع والتأييػػػد لمتغييػػػر فػػػي حالػػػ، أو عمػػػى االبتكػػػار والتطػػػوير فػػػي المسػػػتويات األقػػػؿ
 . فإف مصيره ىو الفشؿ، ة العمياداريالتنظيمي ودعـ تنفيذه مف المستويات اإل

 :  المنيج المتكامؿ -
حػػداث التغييػػر داريػػيقػػـو عمػػى المشػػاركة مػػف جانػػب جميػػع المسػػتويات اإل  ة فػػي تقريػػر وا 

المقترحػات ومتابعػة تنفيػذ  العمػاؿ تقػديـأو  وفي ظؿ ىذه المشاركة يسػمح لممػوظفيف، المر وب
ويتميػػز ىػػذا ، كمػػا أف ىنػػاؾ نظامػػًا لمكافػػأة أصػػحاب األفكػػار النيػػرة لمتغييػػر والتطػػوير، برامجػػو

وعميػػو تقػػؿ ، المػػنيج المتكامػػؿ والقػػائـ عمػػى المشػػاركة بػػأف الجميػػع يكػػوف مسػػؤواًل عػػف التغييػػر
 .  احتماالت مقاومتو

 :  مجاالت التغيير التنظيمي -2
 :  تنظيمي في عدة مجاالت في المؤسسة نذكر منيايحدث التغيير ال

 : التغيير االستراتيجي -1- 2
يػػػتـ التغييػػػر االسػػػتراتيجي لتحقيػػػؽ الغايػػػة المرجػػػوة لممنظمػػػة كمػػػا قامػػػت بػػػو العديػػػد مػػػف  

تبنػػى اسػػتراتيجية ، أو فيكػػوف إمػػا بتعػػديؿ المنظمػػة السػػتراتيجياتيا، المنظمػػات الكبػػرى فػػي العػػالـ
بتغييػػػػر أو  اثبػػػػاتأو  اليجػػػػـوأو  سػػػػتوى اسػػػػتراتيجية النشػػػػاط بالػػػػدفاعيكػػػػوف عمػػػػى م، أو جديػػػػدة

البحػوث ، التمويميػة، اإلنتاجيػة، التسػويقية) مف اسػتراتيجياتيا الوظيفيػة، أكثرأو  المنظمة واحدة
 .(الموارد البشرية، أو والتطوير
البػػاحثيف وعػػف الفػػرؽ بػػيف التغييػػر التنظيمػػي والتغييػػر االسػػتراتيجي نجػػد أف الكثيػػر مػػف  

باعتبػػػار أف التغييػػػر التنظيمػػػي يركػػػز عمػػػى حقػػػؿ السػػػموؾ ، والدارسػػػيف الميتمػػػيف يفرقػػػوف بيػػػنيـ
والتغييػػر االسػػتراتيجي يركػػز عمػػى تغييػػر اتجػػاه المنظمػػة باعتبػػاره نوعػػًا خاصػػًا مػػف ، التنظيمػػي

 .  أنواع التغيير التنظيمي
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حالتيػػػا الراىنػػػة نحػػػو حالػػػة والتغييػػر االسػػػتراتيجي إنمػػػا يمثػػػؿ حركػػػة المنظمػػػة بعيػػػدًا عػػػف  
كمػػا يمثػػؿ التغييػػر االسػػتراتيجي عمميػػة إعػػادة نظػػر ، مسػػتقبمية مر وبػػة لزيػػادة ميزتيػػا التنافسػػية

بالوسػػائؿ المعتمػػدة فػػي تنفيػػذ االسػػتراتيجية التنظيميػػة التػػي اسػػتقر الػػرأي عمييػػا بوصػػؼ األخيػػرة 
وبعبػارة أكثػر ، مية مر وبػةعمى أنيػا تمثػؿ األداة الرئيسػية فػي تحػوؿ المنظمػة نحػو حالػة مسػتقب

 .1وضوحًا يرتبط التغيير االستراتيجي بإعادة الييكمة التنظيمية
 (:  الييكمي) التغيير البنائي -2-2

، عالقػات السػمطة، الييكؿ التنظيمي الرسمي لممنظمػة، إف أي تغيير في ىذه المكونات 
وقنػػوات تػػدفؽ ، االتصػػاؿإعػػادة تصػػميـ خطػػوط ، إعػػادة توزيػػع االختصاصػػات، طبيعػػة الوظيفػػة

تػػػدخؿ فػػػي مجػػػاؿ ، يف واالستشػػػارييفداريػػػالعالقػػػة بػػػيف اإل، نطػػػاؽ اإلدارة، السػػػمطة والمسػػػؤولية
 .  التغيير الييكمي

إجػػراء تغييػػر شػػامؿ فػػي بنائيػػا التنظيمػػي كمػػو وىػػو مػػا يطمػػؽ إلػػى  وقػػد تمجػػأ المنظمػػات 
غييػػرات أخػػرى تػػدخؿ فػػي ، كمػػا يمكػػف أف تقػػـو المنظمػػة كػػذلؾ بػػإجراء ت(عميػػو )إعػػادة التنظػػيـ

 .  ونظاـ تقييـ األداء، نطاؽ التغيير التنظيمي كتغيير نظاـ العوائد والمكافآت
 :  التغيير التكنولوجي -2-3

سػػمع وخػػدمات مػػف إلػػى  يػػتـ ذلػػؾ بتطبيػػؽ طػػرؽ ووسػػائؿ جديػػدة لتحويػػؿ المػػوارد المتاحػػة 
، تاحػػة ونظػػـ المعمومػػاتتتػػابع العمػػؿ واقتنػػاء التكنولوجيػػة الم، تصػػميـ العمػػؿ، خػػالؿ المعػػدات

وكمثاؿ عمى ذلؾ فػإف اقتنػاء ، والذي تكوف لو أثار سموكية وىيكمية بعيدة المدى عمى المنظمة
ممػا ، وبالتػالي تقسػيـ العمػؿ، المنظمة لالت جديدة ينطػوي عميػو تغييػرات فػي محتػوى الوظيفػة

، الوظيفػػػػة أنمػػػػاط، وظػػػػروؼ العمػػػػؿ الماديػػػػة، تغييػػػػر فػػػػي العالقػػػػات بػػػػيف العػػػػامميفإلػػػػى  يػػػػؤدي
 .  تغيرات في األجور والرواتب، إجراءات الترقية

 :(البشري) التغيير اإلنساني -2-4
 :  يظير ىذا النوع مف التغيير في مجاليف ىما 

حالؿ  يرىـ محميـ: التغيير المادي لألفراد -  .  وذلؾ باالستغناء عف بعض العامميف وا 

                                                           
 . 660ص ،2016، األردف، عماف، ، دار صفاء1ط، إدارة السموؾ اإلنساني في المنظمات، إحساف دىش جالب 1
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تعديؿ أنمػاط سػموكيـ مػف أو  مية قدراتيـقد يكوف برفع مياراتيـ وتن: التغيير النوعي لألفراد -
 .1خالؿ نظـ التدريب والتنمية وتطبيؽ نظاـ المكافآت والجزاء 

 يوضح مجاالت التغيير التنظيمي  (01رقـ )والجدوؿ 

 
 :  التغيير في المؤسسات العامةمتطمبات  -ًا سابع

المؤسسػػػة العامػػػة ال يمكنيػػػا مواجيػػػة المنافسػػػة إال مػػػف خػػػالؿ إحػػػداث تغييػػػرات شػػػاممة  
الالزمػػػة وذلػػػؾ بتظػػػافر  بػػػؿ والمسػػػاىمة فييػػػا واكتسػػػاب المعرفػػػة، ت مكنيػػػا مػػػف مواكبػػػة التطػػػورات

 : الجيود التالية
 :  الجيود عمى المستوى الكمي -1

وىػذا نػراه مػف خػالؿ ، بغية إعطاء دفعة قويػة القتصػاد المعرفػةىنا تتدخؿ جيود الدولة  
 ما يمي: 

زيػادة اإلنفػاؽ عمػى التكنولوجيػا الحديثػة ذلػػؾ ألنيػا مصػدر ميػـ الكتسػاب مختمػؼ المعػػارؼ  -
والمعمومػػات التػػي تحتاجيػػا المؤسسػػات حتػػى تصػػبح ىػػذه التكنولوجيػػا ت فػػي متنػػاوؿ كػػؿ فئػػات 

 .  المجتمع
 .  د الكتاب األكاديمي العممي المتخصص والحديثزيادة اإلنفاؽ عمى استيرا -

                                                           
أطروحػة لنيػؿ شػيادة الػدكتوراه فػي عمػـ ، دور التغيير التنظيمػي فػي تحقيػؽ التمكػيف بالمؤسسػة الصػناعية، وفاء العمػري 1

  .48، ص2015-2014، جامعة بسكرة، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، االجتماع اإلدارة والعمؿ

 التغيير البنائي التغيير االستراتيجي
 (الييكمي)

 التغيير البشري التغيير التكنولوجي
 (األفراد)

اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجية  -
 المنظمة 

 استراتيجية النشاط  -
االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجية  -

 الوظيفية 

مكونػػػػػػػػػػػػػػػػػػات البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
 التنظيمي 

 التصميـ التنظيمي 
 نظاـ المكافآت 

 تقييـ األداء 
 نظاـ الرقابة 

 المعدات 
 تصميـ العمؿ 
 تتابع العمؿ 

نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ معالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 المعمومات 

 الميارات 
 األداء 

 االتجاىات 
 اإلدراؾ 

 السموكيات 
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تخصػػػػيص اعتمػػػػادات ىامػػػػة لمبحػػػػث العممػػػػي الػػػػذي تػػػػنجـ عنػػػػو ابتكػػػػارات تفيػػػػد المؤسسػػػػة   -
 .  االقتصادية بعض الدوؿ العربية

تطبيػػؽ إعفػػاءات جبائيػػة وجمركيػػة عمػػى اسػػتيراد التكنولوجيػػا والكتػػاب المػػذاف يسػػاعداف عمػػى  -
 .  لبحث العممي واالبتكارويثمناف ا، تطوير الجيود البحثية

زيػػػادة اإلنفػػػاؽ عمػػػى بػػػرامج تطػػػوير التكػػػويف الجػػػامعي بمػػػا يتوافػػػؽ مػػػع متطمبػػػات االقتصػػػاد  -
 .  الجديد

 .  اعتماد قوانيف صارمة لحماية الممكية الفكرية  -
 :  الجيود عمى مستوى المؤسسة –2

 :  فيمكف أف نجمميا فيما يمي
الجديػػدة والتػػي تواكػػب التطػػورات التكنولوجيػػة اعتمػػاد سياسػػة تكوينيػػة تتوافػػؽ مػػع المتطمبػػات  -

 .  الحديثة
اسػتحداث مختمػؼ إلػى  تخصيص اعتمادات داخؿ المؤسسة لتطوير الجيود البحثية الراميػة -

 .  االبتكارات
 . اعتماد ميكانيزمات تحفيزية لتشجيع الجيود االبتكارية داخؿ المؤسسة -
 .  ةاالىتماـ باكتساب وتطوير البرامج المعموماتية الحديث -
 .  التركيز عمى سرعة تنقؿ المعمومة وذلؾ مف خالؿ تكنولوجيات االتصاؿ الحديثة -
دارة المػػوارد البشػػرية تتوافػػؽ وحاجػػات المؤسسػػة مػػف الكفػػاءات  - اعتمػػاد اسػػتراتيجية لتسػػيير وا 

 .1األكاديمية والمينية الراقية
تحسػػيف إلػػى  سػػبيمو فػػال بػػد مػػف أف يػػؤديأو  وعمومػػًا فميمػػا كػػاف شػػكؿ التغييػػر وأسػػموبو

وبمػػػا أف إدارة الجػػػودة ، وىػػػذا التغييػػػر فػػػي حػػػد ذاتػػػو يشػػػترط فيػػػو حسػػػف األداء، أداء المؤسسػػػة
الػذي يجػب أف تتبنػاه ، الشاممة نوع مف أساليب التغيير فيي تعتبر أحد مداخؿ التغييػر الشػامؿ

 : المؤسسة العمومية عمى اعتبار الخصائص التالية

                                                           
 . 125،126، ص، ص، 2013، األردف، عماف، دار المسيرة، 2ط، اإلداريو  التطوير التنظيمي، بالؿ خمؼ السكارنة 1
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فػػػالجودة ليسػػػت حكػػػرًا فقػػػط عمػػػى الوظػػػائؼ ، ودةكػػػؿ وظػػػائؼ المؤسسػػػة معنيػػػة بتحقيػػػؽ الجػػػ -
، لكػػػف أيضػػػًا وظػػػائؼ الػػػدعـ(، ضػػػماف الجػػػودة، اإلنتػػػاج، المتعمقػػػة مباشػػػرة بػػػالمنتوج )التطػػػوير

 .  الموارد البشرية و يرىا، التسويؽ، اإلدارة
مػػرورًا ، خدمػػة مػػاإلػػى  منػػذ مرحمػػة دراسػػة السػػوؽ، كػػؿ وظيفػػة معنيػػة خػػالؿ كػػؿ دورة المنتػػوج -

 .  بالتطوير
أو  ال تقتصػػػػر عمػػػػى جػػػػودة المنتػػػػوج، ف الجػػػػودة فػػػػي إطػػػػار أسػػػػموب إدارة الجػػػػودة الشػػػػاممةإ  -

بمعنػى أف الجػودة تنػدمج ، بؿ تتعداه لتشمؿ جودة األنشطة والعمميات والمؤسسة ككػؿ، الخدمة
حيػث أف كػؿ أفػراد المؤسسػة فػي كػؿ المسػتويات يجػب أف يػدمجوا الجػودة ، في ثقافة المؤسسػة

 .  في عمميـ
حيػػث تعتمػػد عمػػى مواىػػب اإلدارة والعػػامميف أيضػػًا ، ودة الشػػاممة ىػػي إدارة تشػػاركيةإدارة الجػػ -

 . لمتحسيف المستمر ألداء المؤسسة
، وقبػػوؿ التحسػػينات الصػػغيرة واليامػػة، التحسػػيف والتطػػوير والمسػػاعدة عمػػى إحػػداث التغييػػر -

 .  واالنضماـ لفرؽ العمؿ إلرضاء حاجاتيـ
، البقػػػػاء: إرضػػػػاء حاجػػػػات المؤسسػػػػةإلػػػى  ييػػػػدؼ إداريإدارة الجػػػودة الشػػػػاممة ىػػػػي أسػػػػموب  -

وذلػؾ مػف خػالؿ التركيػز عمػى ، مردودية أكثر ثباتًا واستقرارًا، إرضاء حاجات أفرادىػا، المرونة
كمػا أف مػنيج اإلدارة المفتوحػة يعتبػر ، ووضػع ىػذا عمػى رأس قائمػة األولويػات، رضػاء الزبػوف

ألنػػو يحقػػؽ أىػػداؼ ، عمػػى أسػػاليب عمميػػاأسػػموب راقػػي يجػػب عمػػى المؤسسػػة العموميػػة إدخالػػو 
كبيػػرة لممؤسسػػة ولمفػػرد فضػػاًل عػػف كونػػو يػػرد ثقػػة الفػػرد بالمؤسسػػة سػػواء كػػاف ىػػذا الفػػرد عػػاماًل 

 .  مواطف عاديأو  فييا
 كػػذلؾ فػػإف أسػػموب إعػػادة اليندسػػة ال يختمػػؼ عػػف األسػػاليب السػػابقة وىػػو ييػػدؼ دائمػػا 
التجػػدد المسػػتمر التػػي تسػػاعد عمػػى البحػػث وبعػػث روح ، تجديػػد حيويػػة المؤسسػػة العموميػػةإلػػى 

 .  الدائـ عف أحسف الطرؽ والوسائؿ إلرضاء الفرد داخؿ المؤسسة والعميؿ خارج المؤسسة
 كما أف نجاح التغيير في المؤسسة يمر مف خالؿ اكتساب طرؽ جديدة مف السموؾ  -
 ؟ البحث والمشاركة في المؤسسة، اإلبداع، كيؼ يتـ تطوير التجديد -

 :  واألفكار التي تجعؿ في المؤسسة بيئة ترعى وتنمي اإلبداع ىيوالخطوات 
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ىػػػذا النظػػػاـ يجػػػب أف يػػػوفر فرصػػػة لمموظػػػؼ ، إنشػػػاء نظػػػاـ لتمقػػػي األفكػػػار واالقتراحػػػات
 .1ة بشكؿ واسع عمى المؤسسة بأكمميالتجربة فكرتو بشكؿ م صغر ثـ تنفيذ الفكر 

 :  آلية تحسيف األداء في القطاع العمومي -ًا ثامن
وسػوؼ نسػتعرض ، العديد مف أوجو تحسيف األداء والخدمة فػي القطػاع الحكػومي ىناؾ 

 :  أبرزىا ونتحدث عنيا فيما يمي
 :  دور كفاءة األداء -1

فػػي ، مقػػدار الخدمػػة المقػػدـأو  كفػػاءة األداء تمعػػب دورًا محوريػػًا فػػي دعػػـ كميػػة االنتاجيػػة
كفػػاءة األداء   نسػػبة كميػػة  وبمفيوميػػا االقتصػػادي الضػػيؽ تعنػػي، المنظمػػات العامػػة والخاصػػة

وىنػػاؾ خمػػط فػػي أدبيػػات اإلدارة فػػي بيئػػة األعمػػاؿ العربيػػة بػػيف ، عناصػػر إنتاجيػػة  إلػػى  المنػػتج
وىمػا ، كفاءة األداء وفاعمية األداء حيث يتـ استخداميا كبديميف يؤديػاف نفػس المعنػى والغػرض

فػػػي االنتاجيػػػة بالنسػػػبة وفػػػي ىػػػذه الجزئيػػػة ييمنػػػا بيػػػاف معنػػػى ودور كفػػػاءة األداء . ليسػػػا كػػػذلؾ
 ، لممؤسسات العامة وفي تقديـ الخدمة لممواطنيف أيضا ً 

، ومنػػو تنصػػب ىاتػػو الليػػة عمػػى زيػػادة المخرجػػات عػػف المػػدخالت فػػي العمميػػة االنتاجيػػة
ويمثػؿ مػدى القػدرة ، وىذا الفرؽ يمثؿ الربحية وسبب لمبقاء فػي السػوؽ فػي المنظمػات الخاصػة

وكػاف مبػدأ ، ع والخدمات عمى المستيمكيف في المنظمات العامةعمى توزيع المنتجات مف السم
كفاءة األداء ىو المعيار المسيطر لقياس اإلنتاجية والحكـ عمى مػدى نجػاح المنظمػة فػي ظػؿ 

 .2اإلدارة العممية التي قادىا فريديريؾ تايمور في الواليات المتحدة األمريكية
واإلجػػراءات التػػي صػػاحبيا تطبيػػؽ مبػػدأ ولقػػد وجيػػت انتقػػادات حػػادة لمطػػرؽ واألسػػاليب  

بسػػبب تركيزىػػا عمػػى وفػػرة اإلنتػػاج المػػادي واىماليػػا الجانػػب ، كفػػاءة األداء فػػي اإلدارة العمميػػة
 تعػرؼ فمسػفة قػدرة: وقد صور ىذا الجانب محمػد الغيػث بقولػو، اإلنساني في العممية اإلنتاجية

أمػػا مفيوميػػا ، عناصػػر إنتاجػػوإلػػى  جكفػػاءة األداء بمفيوميػػا الضػػيؽ بأنيػػا نسػػبة كميػػة المنػػتأو 
والػػذي نقصػػده فيػػو تعبيػػر عػػف مجمػػؿ النظريػػات والسياسػػات والتطبيقػػات العمميػػة فػػي ، األوسػػع

أو  إنتػػػاج السػػمع والخػػػدمات بػػوفرة وبطػػػرؽ وأسػػاليب جامػػػدةإلػػى  المنظمػػات العامػػػة التػػي تػػػؤدي
تمػؾ إلػى  ة فػي الوصػوؿميكانيكية تركز عمى النتائج النيائية وتيمؿ فاعمية الوسائؿ المسػتخدم
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سػػػػمبًا( فػػػػي نفػػػػوس أو  إيجابػػػػاً ) كمػػػػا أنيػػػػا ال تقػػػػيـ وزنػػػًا كافيػػػػًا لتػػػػأثير الوسػػػػائؿ والنتػػػائج، النتػػػائج
المستفيدوف مف أو  ومشاعر األفراد والجماعات سواء في ذلؾ العامموف في المنظمات المنتجة

 مػا يمكػف ترجمتػوأو  functional rationalityإنتاجيا وىذه الفمسفة مبنية عمى ما يعػرؼ ب 
رشػدىا تغمػب العناصػر والعوامػؿ أو  وذلؾ أنيا تحت مظمة عممية الوسائؿ، اإلدارة الماديةإلى 

، ةداريػػالعمميػػة اإلأو  الماديػػة عمػػى حسػػاب العناصػػر والعوامػػؿ اإلنسػػانية فػػي العمميػػة االنتاجيػػة
ومنظمػػػات القطػػػاع ، ولكػػػف يضػػػؿ مبػػػدأ كفػػػاءة األداء مطموبػػػًا ومفيػػػدًا فػػػي المنظمػػػات الحكوميػػػة

، المحمػػي عمػػى حػػد سػػواء مػػع تجنػػب العيػػوب الموجيػػة لمتطبيػػؽ الضػػيؽ والجػػاؼ الػػذي صػػاحبو
 .1الحديث في الجزئية التالية عف مبدأ أشمؿ ىو   فاعمية األداء إلى  وىو ما يقودنا

 :  دور فاعمية األداء -2
ىمػاؿ كيفيػة ا  لوصػوؿ إليػو ومػا نتج عػف تركيػز مبػدأ كفػاءة األداء عمػى الكػـ االنتػاجي وا 

أف بػػدأ التفكيػػر فػػي  –ترتػػب عمػػى ذلػػؾ مػػف شػػكوى العػػامميف مػػف االسػػتخداـ الجػػائر لجيػػودىـ 
إلػى  إيجاد مبدأ أشمؿ يؤدي دور كفاءة األداء ويتجنب عيػوب اإلجػراءات التػي صػاحبتو وأدت

فاعميػة ويركػز مفيػـو داري، في الفكر اإل ظيور مبدأ فاعمية األداءإلى  ىذا التوجو قاد، انتقاده
جانػػػب رضػػػاء العػػػامميف والمسػػػتفيديف مػػػف إلػػػى  األداء عمػػػى ضػػػماف اسػػػتمرارية  ػػػزارة اإلنتػػػاج

 .  خدمات المنظمات العامة والخاصة في ظؿ مبدأ المصمحة العامة لممنتجيف والمستفيديف
إف الفرؽ الجوىري الذي يتميز بو مبػدأ فاعميػة األداء عػف مبػدأ كفػاءة األداء ىػو تركيػز  

الموجػػب الػػذي تتركػػو اإلنتاجيػػة التػػي يػػتـ الوصػػوؿ إلييػػا بنفػػوس ومشػػاعر   التػػأثير الثػػاني عمػػى 
وفػي ىػذا التوجػو ، وىو مػا لػـ ينتبػو إليػو األوؿ، المكونات المتعددة الداخمية والخارجية لممنظمة

مفيػػػػـو اإلدارة إلػػػػى  الجديػػػػد الػػػػذي صػػػػاحب فاعميػػػػة األداء انتقػػػػاؿ مػػػػف مفيػػػػـو اإلدارة الماديػػػػة
  أمػػا فمسػػفة فاعميػػة األداء : ويوضػػح ىػػذا الجانػػب محمػػد الغيػػث بقولػػو، نسػػانيةاإلأو  العضػػوية

إلػػى  يمكػػف ترجمتػػوأو  Substantive rationalityبالمقابػػؿ فإنيػػا مبنيػػة عمػػى مػػا يسػػمى ب 
فتيػػتـ حػػيف العمميػػة ، األىػػداؼأو  أي تمػػؾ التػػي تركػػز عمػػى أصػػالة الغايػػات، اإلدارة العضػػوية

ة باحتياجات وأحاسيس وآماؿ وقػيـ وتقاليػد اإلنسػاف داخػؿ المنظمػة ريداالعممية اإلأو  اإلنتاجية
وينصب مفيـو فاعمية المنظمة عمػى نظريػة المنظمػة ونظريػة قيػاس فاعميػة ، ة وخارجيادارياإل
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ىذه النظرية مف حيث إنتاج السمع والخدمات بػالكـ والكيػؼ واإلجػراءات التػي تالئػـ احتياجػات 
وتتػػػػرؾ أثػػػػرًا موجبػػػػًا لػػػػدى تمػػػػؾ ، المتعػػػػددة الداخميػػػػة والخارجيػػػػةوقػػػػيـ وتقاليػػػػد مكونػػػػات المنظمػػػػة 

 .  المكونات بحدود المصادر واإلمكانات المتاحة لمنظمتيـ وطبقًا لمصمحتيـ العامة والمشتركة
الخدماتيػػة التػػي تضػػمف و  تممػػس المبػػدأ واألسػػاليب اإلنتاجيػػةإلػػى  مػػا تقػػدـ يؤكػػد حاجتنػػا 

وأف يصػػاحب وفػػرة اإلنتػػاج ، ظماتنػػا العامػػة والخاصػػةوفػػرة اإلنتػػاج مػػف السػػمع والخػػدمات فػػي من
وأف يكػػػػوف المعيػػػػار ، التػػػأثير الموجػػػػب لػػػو فػػػػي المكونػػػات المتعػػػػددة لممنظمػػػة داخميػػػػا وخارجيػػػا

والضػػػابط النيػػػائي فػػػي الحكػػػـ عمػػػى مػػػدى التػػػأثير الموجػػػب لممنػػػتج فػػػي مكونػػػات المنظمػػػة ىػػػو 
ىػػػذا المنظػػػور الجزئػػػي لمفيػػػـو  وانطالقػػػًا مػػػف، تحقيػػػؽ الصػػػالح العػػػاـ المشػػػترؾ لتمػػػؾ المكونػػػات

ومسػػػػار اإلنتاجيػػػػة فػػػػي منظماتنػػػػا العامػػػػة والخاصػػػػة يػػػػأتي دور المخططػػػػيف وصػػػػناع القػػػػرارات 
وراسمي السياسات االستراتيجية في بناء المنظور والمسار الكمي لإلنتاجية بما يخدـ اقتصػادنا 

يف متطمبػػات ويتحقػػؽ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ الجمػػع والتوفيػػؽ الػػواعي بػػ، الػػوطني فػػي الػػوطف العربػػي
ومتطمبػات اإلنتاجيػة واألداء فػي  اإلنتاجية واألداء في المنظػور المػالي واالقتصػادي مػف ناحيػة

 .1مف ناحية أخرى داريالمنظور اإل
 :  دور الرقابة المالية وتقييـ األداء المالي -3

إف اليػػػػدؼ الرئيسػػػػي مػػػػف الرقابػػػػة بشػػػػكؿ عػػػػاـ ىػػػػو الكشػػػػؼ عػػػػف االنحرافػػػػات بغػػػػرض  
ىذه الميمة اعتمادًا كبيػرًا عمػى كيفيػة قيػاس األداء والتػي بػدورىا تحػدد نػوع  وتعتمد، تصحيحيا

، ورقابػػة أداء البػػرامج والمشػػروعات العامػػة، الرقابػػة الماليػػة، ومػػف أىػػـ مجػػاالت الرقابػػة، الرقابػػة
ممػػا يػػنعكس بشػػكؿ كبيػػر ، حيػػث إنيػػا تمعػػب دورًا حاسػػمًا فػػي ضػػبط اإليػػرادات والنفقػػات العامػػة

نتاجية القطاع الحكومي عمى تحسيف أداء إلػى   ير أف قصور الرقابة وتقييـ األداء يعوداف، وا 
لى نقص وضوح ىذه األىداؼ، ضعؼ تحقيؽ األىداؼ العامة لمدولة  .  وا 

والرقابػػػة الماليػػػة تشػػػمؿ جميػػػع األنشػػػطة المتعمقػػػة بتػػػدفؽ األمػػػواؿ سػػػواء كانػػػت عناصػػػر  
الحكومية فػي الػوطف العربػي تركػز عمػى والرقابة المالية  ي األجيزة ، مصر وفاتأو  إيرادات

وتنفيػػذ ، التأكػػد مػػف سػػالمة اإلجػػراءات والتصػػرفات فػػي أمػػور اإليػػراد والصػػرؼ وقيػػود التسػػوية
قفػػػػػػاؿ الحسػػػػػػابات، المشػػػػػروعات عػػػػػػداد الحسػػػػػابات الختاميػػػػػػة، وا  وفػػػػػػي أعمػػػػػػاؿ المناقصػػػػػػات ، وا 
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بػػػراـ العقػػػود واإلدخػػػاؿ واإلخػػػراج فػػػي المسػػػتودعات ي أمػػػواؿ الدولػػػة والتصػػػرؼ فػػػ، والمزايػػػدات وا 
وجميعيػػا تؤكػػد عمػػى سػػالمة وضػػبط اإلجػػراءات وأنيػػا تػػتـ وفقػػًا ، وموجوداتيػػا الثابتػػة والمنقولػػة
، وتمػػارس ىػػذه الميػػاـ برقابػػة داخميػػة مػػف الجيػػاز التنفيػػذي نفسػػو، لألنظمػػة والتعميمػػات النافػػذة

ماليػة واالقتصػػاد حيػث تقػػـو وزارة ال، وبرقابػة خارجيػػة مػف قبػػؿ أجيػزة الرقابػػة المركزيػة المسػػتقمة
 .1العامة بالرقابة الالحقة لمتنفيذفي حيف يقـو ديواف المراقبة ، الوطني بالرقابة السابقة لمتنفيذ

، نمػػا القطػػاع الحكػػومي نمػػوًا سػػريعًا فػػي جميػػع المجػػاالت خػػالؿ العقػػود القميمػػة الماضػػية 
اإليػػػرادات العامػػػة مػػػف ولػػػـ تػػػتمكف ، وظيػػػرت العديػػػد مػػػف المشػػػكالت فػػػي إدارة السياسػػػة الماليػػػة

ممػػا ترتػػب عميػػو ظيػػور العجػػز فػػي الميزانيػػة العامػػة وزيػػادة القػػروض ، مالحظػػة اإلنفػػاؽ العػػاـ
وأنفقػػت مبػػالت كبيػػرة مػػف األمػػواؿ العامػػة عمػػى اسػػتثمارات  يػػر مجديػػة اقتصػػاديًا عمػػى حسػػاب 

 .  االستثمارات الالزمة لدعـ التنمية
ميػػػة المركزيػػػة مثػػػؿ وزارة الماليػػػة واالقتصػػػاد فبػػػر ـ مػػػا تقػػػـو بػػػو األجيػػػزة الرقابيػػػة الحكو  

الػػػوطني وديػػػواف المراقبػػػة العامػػػة مػػػف دور كبيػػػر فػػػي الرقابػػػة الماليػػػة عمػػػى االسػػػتخداـ األمثػػػؿ 
حيػػث يالحػػظ عػػدـ التركيػػز عمػى تقيػػيـ نتػػائج األعمػػاؿ والمشػػروعات التػػي تقػػـو ، لممػوارد الماليػػة

نفػػػػاؽ عمػػػػى النشػػػػاطات المختمفػػػػة بيػػػا أجيػػػػزة القطػػػػاع الحكػػػػومي مػػػػف حيػػػػث تحديػػػػد أولويػػػػات اإل
، والتأكد مف أنيا حققت األىػداؼ المرجػوة منيػا، والتأكيد عمى جدواىا االقتصادية واالجتماعية

ومػػػػف ، إف تحديػػػػد أولويػػػػات اإلنفػػػػاؽ لػػػػو أثػػػػر كبيػػػػر عمػػػػى المسػػػػتوى اإلنتػػػػاجي لإلنفػػػػاؽ وكفاءتػػػػو
فينػاؾ مػوارد كثيػرة ، المالحظ أف كثير مف الدوؿ ال تخصص مواردىا المتاحػة بكفػاءة وفاعميػة

بحيػػث ال يبقػػى إال القميػػؿ لمنشػػاطات الميمػػة ممػػا يكػػوف لػػو أثػػر ، تنفػػؽ فػػي مجػػاالت أقػػؿ أىميػػة
بػػيف اإلنفػػاؽ الجػػاري  ولعػػؿ سػػوء التخصػػيص، كبيػػر عمػػى أىػػداؼ التنميػػة فػػي األجػػؿ الطويػػؿ

 . واإلنفاؽ الرأسمالي في الدوؿ النامية خير دليؿ عمى ذلؾ
 : ةداريدور الرقابة اإل -4

ة ودورىمػػا داريػػوف المحػػدثوف بموضػػوع الكفػػاءة والفاعميػػة اإلداريػػاىػػتـ عممػػاء اإلدارة واإل 
حػدى وظائفيػا داريوالرقابة اإل، ةداريفي تحقيؽ أىداؼ المنظمات اإل ة مف أىػـ ركػائز اإلدارة وا 

توحيػػػد إلػػػى  حيػػػث تسػػػعى إداريوىػػػي المؤشػػػر الحقيقػػػي لنجػػػاح أي عمػػػؿ ، الميمػػػة واألساسػػػية
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ة داريػػالرقابػػة اإل، ت الماديػػة والبشػػرية وتوجيػػو جيودىػػا لتحقيػػؽ األىػػداؼ المخطػػط ليػػااإلمكانيػػا
تشمؿ جميع أنواع الرقابة التي تمارسيا المنظمػات لمتأكػد مػف تحقيػؽ األىػداؼ بػأكبر قػدر مػف 

 ويشػير إبػراىيـ المنيػؼ، انحػراؼأو  تقصػيرأو  الكفاءة وفػي الوقػت المناسػب وكشػؼ أي خطػأ
يقصػد بيػا التأكػد مػف أف  داريوفػي المفيػـو اإل، ني الضبط في أوسع معانيػوأف الرقابة تعإلى 

 ةداريػػويقسػػـ البػػاحثوف الرقابػػة اإل، مػػا يػػتـ إنجػػازه ىػػو مطػػابؽ لمػػا تقػػرر فػػي الخطػػة الموضػػوعة
مؤسسة عمى أوجو النشػاط الػذي تؤديػو مػف أو  مصمحةأو  رقابة داخمية تمارسيا كؿ وزارةإلى 

ورقابة خارجيػة تمارسػيا أجيػزة مسػتقمة منيػا الخدمػة المدنيػة ، ختمفةخالؿ مستويات التنظيـ الم
 . وىيئة الرقابة

ة المركزيػػػة فػػػي بعػػػض العقبػػػات فػػػي سػػػبيؿ تنفيػػػذ مياميػػػا داريػػػوتواجػػػو أجيػػػزة الرقابػػػة اإل 
لخصػػيا عثمػػاف األحمػػد فػػي تشخيصػػو لمعقبػػات التػػي تواجػػو الػػديواف العػػاـ لمخدمػػة المدنيػػة ب 

بالسػموؾ الػوظيفي لمعػامميف ، أو ةداريػتنظيميػة واإلجرائيػة لألجيػزة اإلعقبات تتعمػؽ بالجوانػب ال
 .  ة في تطبيقيا لنظـ ولوائح الخدمة المدنيةداريبتمؾ األجيزة اإل

زيػػادة الكفػػاءة والفاعميػػة إلػػى  ة تيػػدؼداريػػة كبقيػػة عناصػػر العمميػػة اإلداريػػإف الرقابػػة اإل 
محػػددة لػػألداء تسػػتطيع اإلدارة فػػي ضػػوئيا ولكػػف الميػػـ ىػػو وضػػع معػػدالت ومعػػايير ، ةداريػػاإل

وتحديػد االنحرافػات واألخطػاء ، قياس األداء الفعمي لمعرفة مدى اتفاقو مع الخطة الموضػوعية
واقتػػراح الخطػػوات واإلجػػراءات التصػػحيحية التػػي تكفػػؿ ، المصػػاحبة لمتنفيػػذ فػػي مراحميػػا األولػػى

 .1ةداريعممية الرقابية اإلوىذا بالطبع ىو جوىر ال، مساره الصحيحإلى  إعادة العمؿ
 : دور الدولة في النشاط االقتصادي -5

إف التوجيات الجديدة في االقتصاد والماؿ والتجارة والعالقات الدولية والتػي عرفػت باسػـ 
بحيػػػث ، تؤكػػػد عمػػػى تحريػػػر األسػػواؽ وتقمػػػيص تػػػدخؿ الدولػػػة فػػي النشػػػاط االقتصػػػادي، العولمػػة

القطػػػػاع الحكػػػػومي والخػػػػاص وزيػػػػادة كفاءتيمػػػػا  يقتصػػػػر دور الدولػػػػة عمػػػػى دعػػػػـ تحسػػػػيف أداء
 :  وفاعميتيما مف خالؿ

قصػػر تػػدخؿ الحكومػػة عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ االقتصػػادية واالجتماعيػػة بمػػا ال يتعػػارض مػػع  -
 .  وآليات السوؽ، القواعد األساسية لنظاـ االقتصاد الحر
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 .  التنسيؽ بيف األىداؼ االقتصادية واالجتماعية لتحسيف األداء االقتصادي -
توزيػػػػع المػػػػوارد االقتصػػػػادية لزيػػػػادة االسػػػػتثمار الحكػػػػومي فػػػػي البنيػػػػة التحتيػػػػة االقتصػػػػادية   -

 (.  األمف والتعميـ األساسي والصحة والرعاية االجتماعية) واالجتماعية
فػػػي الحػػػاالت أو  تػػػوفير السػػػمع والخػػػدمات التػػػي ال يمكػػػف إنتاجيػػػا بواسػػػطة القطػػػاع األىمػػػي  -

 .  االستثنائية
 .  تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط االقتصادي  -
 .  استخداـ السياسات المالية والنقدية لتوجيو قوى السوؽ وليس لمتحكـ فييا  -
المرونػة فػػي اسػػتخداـ أدوات السياسػػة الماليػػة والسياسػة النقديػػة بمػػا يخػػدـ االقتصػػاد القػػومي   -

 . بشكؿ عاـ
 .  يا وتفعيميا بما يخد األىداؼ القوميةتحديث األنظمة والقوانيف والتأكد مف تطبيق  -
 .  تأسيس وتنظيـ مؤسسات السوؽ المالية ووضع المعايير واألنظمة الخاصة بيا ومراقبتيا  -
 استقطاب رؤوس األمواؿ وتوفير المناخ المناسب لالستثمار.  -
 ضماف المنافسة لتشجيع االبتكار.  -
 :  بد مما يميومف أجؿ تحقيؽ أداء أفضؿ في القطاع الحكومي فإنو ال 
وذلػػؾ عػػف طريػػؽ تبنػػي وزارة التخطػػيط ، تػػدعيـ التوجػػو القػػائـ لتنويػػع مصػػادر الػػدخؿ القػػومي -

تشكيؿ وتفريت فريؽ عممي متعدد التأىيؿ والخبرات لمقياـ ببحث رئيسي حوؿ ما تػـ ومػا ينبغػي 
وأف يبنػى عمػى ذلػؾ وضػع خطػة ، إتمامو نحو تنويع شامؿ لمصادر الدخؿ في الػوطف العربػي

يػة مرحميػة وآليػات محػددة لتنويػع مصػادر الػدخؿ خػالؿ فتػرة قادمػة يػتـ تحديػدىا فػي ضػػوء وطن
 . الدراسة

إعػػادة النظػػػر بسياسػػػات اإلنفػػػاؽ العػػاـ القائمػػػة بيػػػدؼ إعػػػادة التػػوازف بػػػيف النفقػػػات الجاريػػػة   -
 . والنفقات االستثمارية في الميزانية العامة لمدولة

عػػف طريػػؽ تشػػكيؿ وتفريػػت فريػػؽ عػػالمي المسػػتوى  تػػدعيـ التوجػػو نحػػو ترشػػيد اإلنفػػاؽ العػػاـ  -
إعادة النظػر بالسياسػات المتبعػة إلى  إلجراء دراسة تيدؼ، مف حيث الخبرات والتأىيؿ العممي

فػػػي تحديػػػد أولويػػػات اإلنفػػػاؽ العػػػاـ عمػػػى النشػػػاطات المختمفػػػة والتأكػػػد مػػػف جػػػدواىا االقتصػػػادية 
 .  المالية المتاحةاالستخداـ األمثؿ لمموارد إلى  وصوالً ، واالجتماعية
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نتاجيػػػة األجيػػػزة الحكوميػػػة وتحسػػػيف وتطػػػوير   - العمػػػؿ عمػػػى تحسػػػيف كفػػػاءة وفاعميػػػة أداء وا 
الخدمات التي تقدميا لممستفيديف في كميا ونوعيا وتوقيتيا وأساليب مناولتيػا وذلػؾ مػف خػالؿ 

 :  الليات التالية
خصػة مػا ال ينبغػي أف تحديد ما ينبغي وما ال ينبغي أف تقـو بػو الدولػة مػف نشػاطات وخص -

وزيػادة مسػتوى ، وخفػض تكػاليؼ ومديونيػة القطػاع الحكػومي، تقـو بو بيدؼ تحسػيف الخػدمات
 .  الشراكة بيف القطاعيف الحكومي والخاص

إعػػادة النظػػر بمفيػػـو وفمسػػفة وأىػػداؼ الخػػدمات التػػي تؤدييػػا األجيػػزة الحكوميػػة وتوجيييػػا  -
ومػف حيػث تأثيرىػا ، وأسػموب مناولػة الخدمػةنحو إرضاء المستفيديف منيا مف حيث كػـ وكيػؼ 

، وزرع ىػػػذه المفػػػاىيـ فػػػي نفػػػوس مػػػوظفي األجيػػػزة الحكوميػػػة، الموجػػػب فػػػي تحقيػػػؽ تطمعػػػاتيـ
خػػالص يمػػاف وا  وىػػذا الػػدور ينبغػػي أف تقػػـو بػػو أجيػػزة ، وتػػدريبيـ عمػػى التعامػػؿ معيػػا بقناعػػة وا 

، فػػػي االعتبػػػار التػػػدريبآخػػػذيف ، ة المركزيػػػة وبالتعػػػاوف مػػػع كػػػؿ جيػػػاز حكػػػوميداريػػػالرقابػػػة اإل
 الثواب والعقاب المبرر(.) والتحفيز

جانػب إلػى  وضع مقاييس عمميػة لإلنتاجيػة وخطػط تنفيذيػة يشػارؾ الموظفػوف فػي تصػميميا -
 . واتخاذىا أساسًا لممساءلة والمكافأة والترقي في السمـ الوظيفي، القيادات والمشرفيف

ي األجيػػزة الحكوميػػة واالسػػتمرار فػػي تفعيػػؿ دراسػػات واستشػػارات تسػػييؿ إجػػراءات العمػػؿ فػػ -
شراؾ الموظفيف في صنع قرارات وبناء خطط ىذه الدراسات واالستشارات، تكرارىا  . وا 

ة والماليػػػػة والتأكػػػػد مػػػػف تطبيػػػػؽ ىػػػػذه داريػػػػتفعيػػػػؿ التوجػػػػو نحػػػػو تحػػػػديث األنظمػػػػة والمػػػػوائح اإل -
 .1األنظمة والموائح بشكؿ عاـ 

ي فػي الػوطف العربػي مػف التجػارب الدوليػة فػي دعـ وتفعيػؿ اسػتفادة أجيػزة القطػاع الحكػوم  -
جػػػػراءات التغييػػػػر والتطػػػػوير فػػػػي األداء واإلنتاجيػػػػة مثػػػػؿ تجربػػػػة تمكػػػػيف : نظريػػػػات وأسػػػػاليب وا 

تجربػػػػة إدارة الجػػػػودة ، تجربػػػػة اليندسػػػػة القيميػػػػة، الينػػػػدرةأو  تجربػػػػة إعػػػػادة اليندسػػػػة، العػػػػامميف
 . وتجربة التفوؽ المقارف، الشاممة

ظػػػيـ والييكمػػػة عمػػػى المسػػػتوى الجزئػػػي فػػػي كػػػؿ جيػػػاز حكػػػومي بشػػػكؿ االعتنػػػاء بإعػػػادة التن -
عػػادة الييكمػػة الشػػاممة ألجيػػزة القطػػاع الحكػػومي كػػؿ عشػػر، مسػػتمر ، خمػػس عشػػرة سػػنةإلػػى  وا 
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واالسػتفادة مػف التجػارب الدوليػة فػي ، بيدؼ تحسيف األداء واإلنتاجية وتقوية االقتصاد الوطني
 .  ىذه المياديف

واسػتثمارىا ، تقنيػة الحاسػوب واإلنترنػت فػي أجيػزة القطػاع العػاـ تدعيـ التوجو نحو اسػتخداـ -
ووضػػػع خطػػػة مدروسػػػة ، فػػي توصػػػيؿ الخػػػدمات العامػػػة عبػػػر مػػػا يعػػرؼ بالحكومػػػة االلكترونيػػػة

مػػػػػى ىػػػػػذا األسػػػػػموب فػػػػػي توصػػػػػيؿ ومرحميػػػػة ليػػػػػذا الغػػػػػرض تشػػػػػتمؿ عمػػػػػى التوعيػػػػػة والتػػػػػدريب ع
 .1الخدمات

 :  أداء المنظمات الخدماتيةالتغيرات والعوامؿ المتحكمة في  -ًا تاسع
حيػػث تتػػأثر ، مػػف المعمػػـو أنػػو ال يكػػوف نشػػاط المنظمػػة وحراكيتيػػا بمعػػزؿ عػػف محيطيػػا 

خػػدماتيا أو  المنظمػػة بمحيطيػػا الػػذي يمكنيػػا مػػف الحصػػوؿ عمػػى العناصػػر ومحػػددات انتاجيػػا
إلػػى  باإلضػػافة، والتػػي ال يمكنيػػا أف تتحصػػؿ عمييػػا إال مػػف خػػالؿ مجتمعيػػا الػػذي تنتمػػي إليػػو

كمػػا أف المحػػيط الطبيعػػي ، مسػػتقبميف لخػػدماتياأو  تعامػػؿ أفػػراده معيػػا فػػي وضػػعية مسػػتيمكيف
والتػػػػي تشػػػػترؾ أيضػػػػًا فػػػػي تكػػػػويف وسػػػػائؿ االنتػػػػاج ، لممجتمػػػػع يمثػػػػؿ مصػػػػدر مواردىػػػػا األوليػػػػة

 .  المستعممة
كمػػا أف أ مػػب المػػداخؿ الحديثػػة ، وكػػؿ مػػف ىػػذه العوامػػؿ تمعػػب دورًا فػػي حيػػاة المنظمػػة 

التنظيمػػػػػي وقيػػػػػاس األداء الكمػػػػػي لممنظمػػػػػات تعتمػػػػػد عمػػػػػى مػػػػػدى اسػػػػػتجابة المنظمػػػػػة  لمتطػػػػػوير
لمتغيػػػرات بيئتيػػػا الجزئيػػػة والوسػػػطية والكميػػػة ومسػػػتوى اسػػػتغالؿ الفػػػرص المتاحػػػة ليػػػا ومقػػػدرتيا 

، باعتبار المنظمة أماـ حتمية تفاعميػا مػع البيئػة المحيطػة بيػا، عمى تفادي المخاطر المحتممة
تغيػػػرات التػػػي ليػػػا عالقػػػة بأىػػػداؼ المنظمػػػة وتػػػؤثر بالتػػػالي عمػػػى مسػػػتوى والتػػػي تمثػػػؿ كافػػػة الم

ىذه المتغيرات منيا ما يخضع لحد كبير الر السػيطرة وتحكػـ المنظمػة مثػؿ ، كفاءتيا وفعاليتيا
مثػػػػػػؿ القػػػػػػرارات السياسػػػػػػية ، مسػػػػػػتوى أداء العػػػػػػامميف ومنيػػػػػػا مػػػػػػا ال يخضػػػػػػع لسػػػػػػيطرة المنظمػػػػػػة

وىػػػو مػػا يجعميػػػا أكثػػػر ، ثقافػػة ومعتقػػػدات أفػػػراد المجتمػػعواالقتصػػادية لمدولػػػة وعػػادات وتقاليػػػد و 
وىػو مػا يػنعكس عمػى فعاليتيػا ، تعقيدًا نظرًا لكثرة العناصر الفاعمة وضعؼ مستويات تجانسػيا

 يػػر أو  وأداءىػا حيػث يعػرؼ الػػبعض بيئػة المنظمػة بمجموعػػة القيػود التػي تػػؤثر بشػكؿ مباشػر

                                                           
  .135، صع السابؽالمرج، بالؿ خمؼ السكارنة 1
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جـ التحدي الذي تشكمو البيئػة الخارجيػة وىو ما يوضح ح، مباشر عمى مستوى كفاءة المنظمة
 .  لممنظمة الخدماتية العمومية خاصة

التغيػػػػر فػػػػي المكونػػػػات إلػػػػى  أمػػػػا عػػػػف البعػػػػد الثػػػػاني المتمثػػػػؿ فػػػػي االسػػػػتقرار فيػػػػو يشػػػػير 
ىػػػاذاف العػػػامالف المحػػػدداف لنتػػػائج تحميػػػؿ األبعػػػاد البيئيػػػة يحػػػدداف مسػػػتوى ، والعناصػػػر البيئيػػػة

بيئػػة معقػػدة ثابتػػة وبيئػػة ، ة أصػػناؼ تتمثػػؿ فػػي بيئػػة بسػػيطة ثابتػػةالتأكػػد الػػذي يتػػراوح بػػيف أربعػػ
كمػػػا يػػػؤثر ىػػػاذاف البعػػػداف فػػػي عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرار فػػػي ، بسػػػيطة متغيػػػرة وبيئػػػة معقػػػدة متغيػػػرة

وكممػػا زادت ، الوضػػع المتحػػرؾإلػػى  حيػػث يمتػػد التغيػػر البيئػػي مػػف الوضػػع السػػاكف، المنظمػػة
فزيػػادة ، عمميػػة تحديػػد االحتمػػاالت العديػػدة لمقػػرارديناميكيػػة تغيػػر البيئػػة زادت الصػػعوبات فػػي 

التعقيػػػد تمػػػـز المنظمػػػة بضػػػرورة التوجػػػو نحػػػو الالمركزيػػػة بغػػػرض زيػػػادة فعاليتيػػػا والػػػتحكـ فػػػي 
ونحاوؿ فيمػا يمػي تنػاوؿ جػانبي بيئػة المنظمػة مػف داخميػة وخارجيػة ، المتغيرات  ير المتجانسة

عي والثقػػافي لممجتمػػع الػػذي تتضػػمنو مػػع التركيػػز بشػػيء مػػف التفصػػيؿ عمػػى الجانػػب االجتمػػا
 .  البيئة الخارجية في شقيا السوسيولوجي عمى وجو الخصوص

 :  عمى مستوى البيئة الداخمية لممنظمة -1
تتضػػمف العوامػػؿ الداخميػػة مجمػػؿ مؤشػػرات وتػػأثيرات مػػا يصػػطمح عميػػو بالبيئػػة الداخميػػة  

مػػػف ، داخػػػؿ اطػػػار المنظمػػػة لممنظمػػػة التػػػي ىػػػي كػػػؿ المتغيػػػرات المحصػػػورة والمتولػػػدة والفاعمػػػة
بعضػػػيا لػػػو عالقػػػات ارتباطيػػػة ضػػػعيفة ، عمميػػػات ووظػػػائؼ واسػػػتراتيجيات ومعطيػػػات مختمفػػػة

وبعضػػػػػيا الخػػػػػر مػػػػػرتبط مباشػػػػػرة ، ة بحتػػػػػةإداريػػػػػبالبيئػػػػػة الخارجيػػػػػة باعتبارىػػػػػا عمميػػػػػات تقنيػػػػػة 
ة بمعطيػػات ومضػػاميف البيئػػة الخارجيػػة لممنظمػػة كالجانػػب االجتمػػاعي والثقػػافي والسياسػػي وبقيػػ

حيػػث تفػػرض ىػػي ، الػػنظـ االجتماعيػػة المرتبطػػة بالسػػموؾ التنظيمػػي بالمنظمػػة داخػػؿ المنظمػػة
األخػػػػػػرى قيػػػػػػودًا فػػػػػػي أ مػػػػػػب عمميػػػػػػات إدارة المنظمػػػػػػة باعتبارىػػػػػػا متغيػػػػػػرات تػػػػػػرتبط بطبيعتيػػػػػػا 

حيػػث تفػػرض فػػي عمميػػة التعامػػؿ الػػداخمي بػػيف أطػػراؼ ووحػػدات المنظمػػة سػػياقًا ، وخصائصػػيا
أو  ةداريػػمسػػتويات المشػػاركة اإلأو  رًا لدرجػػة فاعميػػة وأنمػػاط القيػػادةبعينػػو يكػػوف انعكاسػػًا مباشػػ

 .  نظـ االتصاؿ وطرؽ اتخاذ القرارات ونظاـ األجور والحوافز
وطبيعػػة الييكػػػؿ التنظيمػػي وبمعرفػػػة المنظمػػة لقػػػدراتيا وفعاليتيػػا وامكانياتيػػػا تكػػوف فكػػػرة  

وىػػو مػػا يوضػػح العالقػػة ، رجيػػةواضػػحة عػػف قػػدراتيا وكيفيػػات التعامػػؿ مػػع متغيػػرات البيئػػة الخا
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التػػػي تػػػربط بػػػيف البيئتػػػيف الداخميػػػة والخارجيػػػة لممنظمػػػة والتػػػي تعػػػد بالقاعػػػدة التػػػي تنطمػػػؽ منيػػػا 
 .  المنظمة لبناء استراتيجية تحقيؽ التكيؼ

 :  عمى مستوى البيئة الخارجية لممنظمة -2
رج حػدودىا تعمؿ المنظمة في بيئة متنوعػة ومعقػدة مػف مختمػؼ المتغيػرات التػي تقػع خػا 

تفػرض عمييػا ، ومف ىنا تػؤثر عمػى المنظمػة بطػرؽ مختمفػة، والتي تتفاعؿ مع بعضيا البعض
جممػػة مػػف الواجبػػات مػػف ذلػػؾ الوفػػاء بكافػػة االلتزامػػات االجتماعيػػة اتجػػاه المجتمػػع الػػذي تعمػػؿ 

ومػػػف ىنػػػا فػػػإف معرفػػػة ودراسػػػة البيئػػػة الخارجيػػػة لممنظمػػػات مػػػف المتطمبػػػات االسػػػتراتيجية ، فيػػػو
المتوقفة كذلؾ عمى مدى تكيفيا مػع البيئػة الخارجيػة بطريقػة تزيػد ، لنجاحيا في تحقيؽ أىدافيا

المعوقػػػػات التػػػػي أو  مػػػػف اسػػػػتفادتيا مػػػػف الفػػػػرص وتزيػػػػد مػػػػف قػػػػدرتيا عمػػػػى مواجيػػػػة التيديػػػػدات
محػػػػيط ، أو وذلػػػػؾ بػػػػاالطالع المسػػػػتمر عمػػػػى متغيػػػػرات البيئػػػػة الخارجيػػػػة لممنظمػػػػة، تتضػػػػمنيا

ىػػػػػذه المتغيػػػػػرات المتنوعػػػػػة اجتماعيػػػػػة وسياسػػػػػية ، ليػػػػػو بعػػػػػض الكتابػػػػػاتالمنظمػػػػػة كمػػػػػا تشػػػػػير إ
، واقتصادية و يرىػا فػي تفاعػؿ معقػد ومسػتمر يمقػي بنتائجػو عمػى المنظمػة ومختمػؼ عناصػرىا

البيئػػة حسػػب العديػػد مػػف المقػػاييس واالعتبػػارات كػػأف يفصػػؿ أو  ىػػذا ويمكػػف تقسػػيـ ىػػذا المحػػيط
بػػيف أو  بقيػػة المحيطػػاتإلػػى  االجتمػػاعي وىكػػذابػػيف المحػػيط االقتصػػادي والمحػػيط السياسػػي و 

وأيضػػػًا بنػػاء عمػػػى بعػػػد المحػػيط مػػػف قربػػػو لممنظمػػػة ، الييئػػات ومراكػػػز القػػػوة والتػػأثير كمتغيػػػرات
إال أننا نعتمػد ىنػا التقسػيـ األكثػر شػيوعًا باالعتمػاد عمػى ، البعيدأو  كالمحيط القريب والمتصؿ

 .  ة لممنظمةطبيعة المتغيرات التي تتضمنيا البيئة الخارجي
وفػػي ىػػذا السػػياؽ نجػػد مػػثاًل أف البيئػػة االقتصػػادية التػػي تمثػػؿ الوضػػع االقتصػػادي العػػاـ  

القػػائـ بمحػػػيط المنظمػػة بمؤشػػػراتو ومعطياتػػو ومتغيراتػػػو المختمفػػػة ليػػا تػػػأثير فػػي المنظمػػػة عمػػػى 
، ـمف خالؿ الدورة االقتصادية التي تمر بيا البالد ومعػدؿ التضػخ، المستوى المحمي والعالمي

والبيئة السياسية والقانونية المتمثمػة فػي ، السياسات االقتصادية والمالية ومتوسط الدخؿ الفردي
القػػػوانيف والتشػػػريعات الحكوميػػػة التػػػي تحػػػدد الفمسػػػفة السػػػائدة والعالقػػػات بػػػيف المنظمػػػات وبػػػيف 

حالفػػػات كالعالقػػػات واالتفاقيػػػات الدوليػػػة والت، الحكومػػػة والتوجػػػو القػػػانوني العػػػاـ لبيئػػػة المنظمػػػة
 . الضرائب والرسـو، االستقرار السياسي، المواصفات السياسية لمجودة، االقتصادية

كمػػػا نجػػػد كػػػذلؾ البيئػػػة التكنولوجيػػػة المتجسػػػدة فػػػي الظػػػروؼ العامػػػة لتطػػػور التكنولوجيػػػا  
كػذلؾ مػف بػيف ، تطػور مجػاالت المعرفػةإلػى  إضػافة، وانتشارىا ومستويات استخداميا وتوافرىا
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تمػدة فػػي التقسػيـ نجػد المنافسػػوف الػذيف يمثمػػوف المنظمػات التػي تعمػػؿ فػي نفػػس المتغيػرات المع
، وسػوؽ العمػؿ، المجاؿ والتي تشكؿ تيديدًا لممنظمة في حالػة تقػدميا فػي مسػتوى أداء الخدمػة

ف وعمميػػة اشػػباع ، مسػػتقبمي الخدمػػة الػػذيف ىػػـ أسػػاس و ايػػة وجػػود المنظمػػةأو  وأخيػػرًا الزبػػائف
ى متوقفػػػػة عمػػػػى عمميػػػػة معرفػػػػة توجيػػػػاتيـ وانمػػػػاط سػػػػموكيـ ومختمػػػػؼ حاجيػػػػاتيـ ور بػػػػاتيـ تبقػػػػ

 .  الخصائص المميزة ليـ والعوامؿ المؤثرة في سموكياتيـ وميوالتيـ
فيػػػي تمػػػػؾ التػػػػي تحكػػػػـ سػػػػموؾ األفػػػػراد ، أمػػػا عػػػػف متغيػػػػرات البيئػػػػة االجتماعيػػػػة والثقافيػػػػة 

التي قػد تخمػؽ ، حياةوالمجموعات وتحدد أنماط تعامميـ وسموكيـ اليومي في مختمؼ جوانب ال
البػػد مػػف تفادييػػا عػػف ، لممنظمػػة فرصػػًا لالسػػتفادة منيػػا كمػػا قػػد تكػػوف معوقػػات فػػي حػػد ذاتيػػا

دراؾ واتجاىػػػػػات المجتمػػػػػع المسػػػػػتيدفة إداريػػػػػطريػػػػػؽ وظػػػػػائؼ  ة موضػػػػػوعيا متعمػػػػػؽ بسػػػػػموؾ وا 
 إضػافة، ومف أىـ العناصر المكونة لمبيئػة االجتماعيػة والثقافيػة السػائدة فػي المجتمػع، بالخدمة
قػػػيـ الػػػنظـ الدينيػػػة ، روح المواطنػػػة، مسػػػتويات الػػػوعي االجتمػػػاعي والتعمػػػيـ والػػػوالء لمػػػوطفإلػػػى 

 .  وكؿ ما يتعمؽ بنظـ المجتمع وثقافتو ومعاييره، الجماعات المؤثرة اجتماعياً ، السائدة والثانوية
و كمػا نجػػد تقسػػيمًا أخػػر أكثػر ارتباطػػًا بمسػػتوى إدراؾ كػػؿ فػرد مػػف المجتمػػع حسػػب موقعػػ 

بيئػػة عامػػة وبيئػػة خاصػػة تمثػػؿ عالقػػات إلػػى  حيػػث تصػػنؼ البيئػػة، وثقافتػػو وتجاربػػو الخاصػػة
المنظمػػػػة ببقيػػػػة المنظمػػػػات والمتغيػػػػرات التػػػػي تػػػػؤثر مباشػػػػرة فػػػػي األداء العػػػػاـ لممنظمػػػػة حسػػػػب 
، طبيعتيػا وتخصصػيا وتصػنؼ بقيػة المتغيػرات الخارجػػة عػف ىػذا االطػار ضػمف البيئػة العامػػة

الواقعيػة والبيئػػة المدركػػة مػػف قبػػؿ اإلدارة أو  ي والمتمثػؿ فػػي البيئػػة الفعميػػةأمػا عػػف التقسػػيـ الثػػان
تكػوف بػذلؾ البيئػة المدركػة لػدى العػامميف مػثاًل  يػر التػي عنػد ، العميا فمؤشراتيما  ير متماثمػة

فتكػوف ، المديريف فمف يجد منيـ بيئة المنظمة متوترة قػد يجػدىا  يػره مػف العػامميف عكػس ذلػؾ
فتكػػوف لكػػؿ منظمػػة بيئػػة خاصػػة ، رارات مالئمػػة لمبيئػػة المدركػػة وليسػػت الحقيقيػػةالتصػػورات والقػػ

 .  الحقيقية بعدىا مف البيئةأو  تتفاوت في قربيا
ومف خالؿ تقييـ البيئة الخارجية لممنظمة تخمص المنظمة مػف خػالؿ دراسػتيا لمكونػات  

تحديػػػد وجيػػػة إلػػػى  عقيػػػدومتغيػػػرات البيئػػػة الخارجيػػػة المتميػػػزة بػػػدرجات متفاوتػػػة مػػػف التغيػػػر والت
لتتخػػذ كػػؿ مػػا يجػػب ، التيديػػدات التػػي تواجييػػا مػػف جيػػة والفػػرص المتاحػػة ليػػا مػػف جيػػة أخػػرى

مػػف إجػػراءات مسػػبقة ألجػػؿ تفػػادي التيديػػدات واسػػتغالؿ الفػػرص التػػي ىػػي متغيػػرات مواتيػػة فػػي 
الظػروؼ أو  بينمػا تمثػؿ التيديػدات تمػؾ المتغيػرات، البيئة الخارجية تؤثر ايجابيػًا عمػى فعاليتيػا
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الوجود تؤثر عمييا سػمبًا مػع أو  التي تحدث في البيئة الخارجية وتميؿ ألف تكوف طويمة األجؿ
 ياب أي تحركات مف قبؿ المنظمة لمتعامؿ معيا لتخفيض تأثيرىا فتشكؿ بػذلؾ نقػاط ضػعؼ 

 .  عمى األداء التنظيمي لممنظمة ككؿ
وكػػؿ مػػا تحممػػو مػػف أنسػػاؽ وأنمػػاط ونخػػص بالػػذكر ىنػػا المتغيػػرات االجتماعيػػة والثقافيػػة  

مختمفػػة مػػف السػػموؾ والتػػي فػػي الغالػػب تتعمػػؽ بمسػػتويات الػػوعي واالدراؾ والتػػي تػػؤثر بعضػػيا 
العموميػػػػة والتػػػػي تتمثػػػػؿ فػػػػي أو  مباشػػػػرة عمػػػػى مسػػػػتوى األداء التنظيمػػػػي لممنظمػػػػات الخدماتيػػػػة

يػػا مػػف خػػالؿ حيػػث تحػػاوؿ ىػػذه المنظمػػات تغييػػر سػػموكيات بعين، المرافػػؽ العموميػػة الحكوميػػة
ومف خػالؿ ، العديد مف الفعاليات ضمف وظيفة العالقات العامة وأداة اإلعالـ بمختمؼ أشكالو

مػػا سػػبؽ فانػػػو مػػف العوامػػؿ والمتغيػػػرات السػػالفة الػػذكر مػػػف تمػػارس تػػأثيرًا الفتػػػًا عمػػى المنظمػػػة 
باعتبػػاره مػػف أساسػػيات ، درجػػة التػػأثير عمػػى ىيكميػػا التنظيمػػيإلػػى  ومختمػػؼ عناصػػرىا يصػػؿ

 .  التنظيـ
ومػػػػف بػػػػيف النتػػػػائج التػػػػي توصػػػػؿ إلييػػػػا البحػػػػث بخصػػػػوص كيفيػػػػات معالجػػػػة واقػػػػع بيئػػػػة  

ألجػؿ تفػادي التػػأثيرات ، المنظمػة مػثاًل مػا يتعمػؽ بالييكػؿ التنظيمػي األمثػػؿ طبقػًا لطبيعػة البيئػة
دراسػػػػتيما حػػػػوؿ تػػػػأثيرات بيئػػػػة المنظمػػػػة شػػػػكميف مػػػػف اليياكػػػػؿ  اقتػػػػرح برنػػػػر وسػػػػتولكر، السػػػػمبية

الييكػػؿ الميكػػانيكي المقتػػرح لمبيئػػات المسػػتقرة والػػذي يمتػػاز بالمركزيػػة واعتمػػاد الرتبػػة ، ةداريػػاإل
بينمػػػا اقترحػػػا الييكػػػؿ العضػػػوي لمبيئػػػات المضػػػطربة كونػػػو ، فػػػي أداء العمػػػؿ والسػػػموؾ المبػػػرمج

يمتػػاز بالمرونػػة وقابميتػػو لمتكيػػؼ واعتمػػاده عمػػى االتصػػاالت الجانبيػػة والعموديػػة مػػع االعتمػػاد 
، ة والمعمومػػات أكثػػر مػػف سػػمطة الموقػػع الػػوظيفي مػػع ال مركزيػػة فػػي اتخػػاذ القػػراراتعمػػى الخبػػر 

حيػػث وضػػع النموذجػػاف انطالقػػًا مػػف اعتبػػار الييكػػؿ الفاعػػؿ ىػػو األكثػػر تكيػػؼ مػػع متطمبػػات 
 .  البيئة

مػػف جيػػة أخػػرى أضػػافت دراسػػة لػػورانس ولػػورش نموذجػػًا آخػػر لمييكػػؿ التنظيمػػي األكثػػر  
بنػػاء عمػػى ، قسػػـ بالمنظمػػةأو  ي متغيػػر عمػػى مسػػتوى كػػؿ وحػػدةفعاليػػة فػػي شػػكؿ ىيكػػؿ تنظيمػػ

مػػدى قابميػػة البيئػػات الداخميػػة لممنظمػػة ببيئتيػػا الخارجيػػة باعتبػػار أف المنظمػػات الناجحػػة ىػػي 
وتضػػػػمف قياسػػػػيـ لحػػػػاالت عػػػػدـ التأكػػػػد معػػػػدؿ التغييػػػػر فػػػػي البيئػػػػة ، التػػػػي تحقػػػػؽ تقػػػػاباًل أكثػػػػر

واعتمػدت بنػاء ، ميػة عمػى بعػدي التمػايز والتكامػؿبينمػا اعتمػد فػي قيػاس البيئػة الداخ، الخارجية
فػػػي وحػػػدات ومسػػػتويات المنظمػػػة كمقيػػػاس ، عمػػػى درجػػػة اخػػػتالؼ مواقػػػؼ العػػػامميف والمػػػديريف
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بينمػػا يؤشػػر البعػػد الثػػاني عمػػى مػػدى التعػػاوف واالعتمػػاد المتبػػادؿ بػػيف وحػػدات وأقسػػاـ ، لمتعقيػػد
وىػػو مػػا ، التنظيميػػة المشػػتركةالمنظمػػة كمؤشػػر عمػػى مسػػتوى توحيػػد الجيػػود وتحقيػػؽ األىػػداؼ 

قسػػػـ يعكػػػس خصوصػػػية بيئتػػػو أو  يتػػػيح اعتمػػػاد ىيكػػػؿ تنظيمػػػي خػػػاص مناسػػػب لكػػػؿ مسػػػتوى
 .  الفرعية التي يعمؿ ضمنيا

ومما سبؽ ذكره وعرضو مف تأثير لمختمؼ متغيرات البيئػة الخارجيػة لممنظمػة والتػي قػد  
، تقػػػديميا لخػػػدماتياأو  نتاجيػػػاتكػػػوف جذريػػػة بالنسػػػبة لممنظمػػػة وكيفيػػػة أدائيػػػا لوظائفيػػػا وطػػػرؽ ا

أنػػػػو مػػػػف خػػػػالؿ دراسػػػػتنا سػػػػيكوف التركيػػػػز عمػػػػى التػػػػأثير الػػػػذي يكػػػػوف مػػػػف إلػػػػى  تجػػػػدر اإلشػػػػارة
 .  األوضاع والتغيرات السوسيو تنظيمية عمى المنظمة ودور ىذه التغيرات في تحسيف خدماتيا

 :  خالصة
الديناميكيػة الراىنػة يحظى التغيير بأىمية بالغة مف طرؼ المنظمات فػي ظػؿ الظػروؼ  

إحداثػػػػو لزيػػػػادة كفػػػػاءة أدائيػػػػا إلػػػػى  وىػػػػذه األخيػػػػرة تمجػػػػأ، التػػػػي تفػػػػرض نفسػػػػيا عمػػػػى المنظمػػػػات
أو  ويمكف أف يطرأ التغيير عمى أي جانب مف جوانػب المنظمػة، وفعاليتيا بغية تحقيؽ أىدافيا

اخميػػػة وذلػػػؾ حسػػػب إرادة وحاجػػػة المنظمػػػة ومػػػا تفرضػػػو عمييػػػا البيئػػػة الد، جميعيػػػا مػػػرة واحػػػدة
 يػػػر أف العامػػػؿ ، مبتغاىػػػاإلػػػى  وأيضػػػًا االسػػػتراتيجية التػػػي تنػػػوي تطبيقيػػػا لموصػػػوؿ، والخارجيػػة

لما يممكو مف معارؼ وقػدرات خاصػة ، األساسي الذي يتوقؼ عميو التغيير ىو العامؿ البشري
 .  تمكنو مف المساىمة في إحداث التغيير المناسب

ظيمػي أمػػر حتمػي فػي المؤسسػات وآليػػة أف التغييػر التنإلػى  وفػي ضػوء مػا تقػدـ أخمػػص 
فػػػاإلدارات العموميػػػة ، البػػد منيػػػا، ألف اإلصػػػالح والتطػػػوير التنظيمػػػي ال يتػػػأتى إال مػػػف خالليػػػا

لػػى اليػػـو بإدخػػاؿ  بصػػفة عامػػة واإلدارة المحميػػة الجزائريػػة بشػػكؿ أدؽ عممػػت منػػذ االسػػتقالؿ وا 
والقواعػػػػد والقػػػػوانيف  ،مسػػػػت عػػػػدة مسػػػػتويات منيػػػػا الييكػػػػؿ التنظيمػػػػي، عػػػػدة تغيػػػػرات تنظيميػػػػة

واسػػػػتحداث الالت والوسػػػػائؿ المعمػػػػوؿ بيػػػػا خاصػػػػة إدخػػػػاؿ الوسػػػػائؿ التكنولوجيػػػػة ، التنظيميػػػػة
 .  وفتح مناصب عمؿ لمتقميؿ مف الضغط عمى العماؿ، الحديثة
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 :  تمييد
انطالقػػػا مػػػف أف االدارة المحميػػػة ىػػػي التػػػي تنفػػػذ السياسػػػة العامػػػة لمدولػػػة عمػػػى المسػػػتوى  
وعمػػى حسػػب حالػػة ىػػذا الجيػػاز تكػػوف ، لػػذلؾ فقػػد تعػػاظـ الػػدور الممقػػى عمػػى عاتقيػػا، المحمػػي

العػػاـ والخػػاص عمػػى  ولكػػف، حالػػة السياسػػات العامػػة المجسػػدة والتػػي وجيػػت أساسػػا لممػػواطنيف
، عمػػـ بػػالعجز الػػوظيفي المتػػوارث والمتػػراكـ واألمػػراض البيروقراطيػػة التػػي يعرفيػػا ىػػذا الجيػػاز

وىو ما يستدعي العمؿ باستمرار مف أجؿ تخميصو مف حالتو المرضػية وبالتػالي تنميػة كفاءتػو 
تمػػػارس ميػػػاـ فػػػاإلدارة المحميػػػة باعتبارىػػػا وحػػػدة اجتماعيػػػة ىادفػػػة ، والرفػػػع مػػػف أدائػػػو وتطػػػويره

لػػذلؾ سػػنحاوؿ فػػي ىػػذا الفصػػؿ تسػػميط الضػػوء عمػػى ، المطمػػوبوأدوار مختمفػػة لتحقيػػؽ األداء 
ىذا الجياز باعتبػاره التنظػيـ األقػرب لممػواطف مػف حيػث تقػديـ الخدمػة، ومنػو معرفػة أساسػيات 
اإلدارة المحميػػػػػة وكيفيػػػػػة ظيورىػػػػػا واألسػػػػػباب المسػػػػػاعدة عمػػػػػى ذلػػػػػؾ باإلضػػػػػافة إلػػػػػى مقوماتيػػػػػا 
ومسػػػتوياتيا، ومػػػف يراقػػػب ىػػػذا الجيػػػاز، كػػػذلؾ سنسػػػمط الضػػػوء عمػػػى الوظيفػػػة األساسػػػية ليػػػذا 
الجيػػاز وىػػي الخدمػػة العموميػػة وكيفيػػة تقػػديميا مػػف قبػػؿ البمديػػة الجزائريػػة، كػػذلؾ سػػنقؼ عمػػى 

    أزمة ىذا الجياز ومعوقاتو، وسنحاوؿ معرفة الليات المساعدة عمى تحسيف خدماتو.
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 : لية اإلدارة في المجتمع الجزائريإشكا: أوالً 
أو  تنعت عمػى أنيػا متخمفػة، أو ما يسمى بالعالـ الثالثإلى  إف المجتمعات التي تنتمي 

واالجتماعيػػة والسياسػػية عمػػى طريقػػة خاصػػة بيػػا ، تعػػيش حياتيػػا االقتصػػادية، فػػي طريػػؽ النمػػو
لػػؾ أنيػػا تتمحػػور حػػوؿ تكػػاد تكػػوف معياريػػة ونموذجيػػة فػػي حػػيف يراىػػا آخػػروف   ال معياريػػة   ذ

مؤسسػػػػات قميمػػػػة معّينػػػػة تأخػػػػذ القسػػػػط األوفػػػػر مػػػػف الوقػػػػت وتسػػػػتولي عمػػػػى الحجػػػػـ الكبيػػػػر مػػػػف 
 .  عمى اختالؼ أنواعيا في المجتمع، النشاطات
، ويمكػػف اعتبػػار اإلدارة أنيػػػا المؤسسػػة التػػي تػػػنّظـ وتػػؤطر وتراقػػب كػػػؿ ىػػذه النشػػػاطات 

البالغػػػة فػػػي المجتمػػػع وقػػػد ورد عػػػف أحػػػد وتفػػػرض نفسػػػيا كمؤسسػػػة رئيسػػػة كبػػػرى ذات األىميػػػة 
 المحمميف أف   الصناعة الرئيسية في البالد المتخمفة ىي اإلدارة  .

مػف حيػث ، ذلؾ أف اإلدارة في ىذه المجتمعات تكاد تكوف متالصػقة بالدولػةإلى  أضؼ 
لػػذلؾ تأخػػذ اإلدارة األىميػػة الكبػػرى ، أنيػػا المؤسسػػة الجامعػػة لكػػؿ ميػػاـ ونشػػاطات ىػػذه الدولػػة

ثباتػػًا لػػذلؾ ، وىػي أىػػؿ لػذلؾ إذ أنيػػا تػػؤثر فػي حيػػاة األفػراد وفػػي تنظػػيـ وسػير المجتمػػع برمتػو وا 
جميػػػع قطاعػػات الحيػػػاة إلػػى  يقػػوؿ أحمػػد محيػػػو   وقػػد وجػػػدت اإلدارة أوال أف نشػػاطاتيا امتػػػدت

 . االقتصادية واالجتماعية فبدأت تبتعد شيئًا فشيئًا عف المبادرة الخاصة  
ف اسػػػػتحالة الفصػػػػؿ   ة فػػػػي المجتمعػػػػات الناميػػػػة مػػػػف داريػػػػبػػػػيف الميػػػػاديف السياسػػػػية واإلوا 

وتسخيرىا لتحقيؽ األىداؼ التي تسطرىا السػمطة ، تضخيـ مكانة اإلدارةإلى  األمور التي أدت
 .  وىو ما يجعمنا نجـز كذلؾ باستحالة استقاللية اإلدارة في ىذه المجتمعات، السياسية لنفسيا

، مػػف أنيػػا خاضػػعة لمسػػمطة السياسػػية والتنفيذيػػة بػػاألخصوىكػػذا يتبػػيف أف اإلدارة أكثػػر  
، لذلؾ يصعب عمينا التفكير في الفصؿ بينيما فصاًل حقيقيػاً ، بؿ إنيا تشكؿ معيا جسدًا واحداً 

 .1عمى  رار ما ىو قائـ في النموذج الغربي الذي استميمنا منو

                                                           
 ،2008، مصػر، القػاىرة، ، دار الفجػر لمنشػر والتوزيػع1ط - مقاربػة سوسػيولوجية –اإلدارة الجزائرية ، عبد الحميد قرفي 1
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حيػاد المؤسسػة ويمكف الحػديث عػف اسػتحالة تطبيػؽ النمػوذج الفيبػري الػذي يعتمػد عمػى  
ة بحيػػػػػث ال يسػػػػػتجيب الموظفػػػػػوف فييػػػػػا إال لمػػػػػا تمميػػػػػو عمػػػػػييـ وظػػػػػائفيـ مػػػػػف واجبػػػػػات داريػػػػػاإل

تحقيػػؽ أىػػداؼ التنميػػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة والػػدور الػػذي إلػػى  ثػػـ إف السػػعي، موضػػوعية
 .  تمعبو اإلدارة في ذلؾ ىو الذي أعطاىا المكانة التي تعرفيا اليـو

وتتػدخؿ ، الصدارة فػي ميػاديف التوظيػؼ واالسػتثمار والتسػيير فقد أصبحت اإلدارة تحتؿ 
مػػا ذكرنػػاه مػػف عالقػػة حميمػػة مػػع إلػػى  إضػػافة، فػػي الشػػؤوف االقتصػػادية واالجتماعيػػة والثقافيػػة

لػػذلؾ ، كمػا أف اإلدارة فػػي ىػذه المجتمعػػات تتػدخؿ لتنظػيـ كػػؿ جوانػب الحيػػاة اليوميػة، السياسػة
، جعميػا تأخػذ عمػى عاتقيػا كّمػًا ىػائاًل مػف النشػاطاتممػا ي، فيي متواجدة في كؿ زماف ومكػاف

اىمػػاؿ أ مبيػػا واإلخفػػاؽ فػػي أداء القمػػة القميمػػة الباقيػػة منيػػا إلػػى  والميػػاـ األمػػر الػػذي يػػؤدي بيػػا
ة التػػي داريػػبحيػػث أف المؤسسػػة اإل، عمػػى أكمػػؿ وجػػو والحػػاؿ كػػذلؾ بالنسػػبة لممجتمػػع الجزائػػري

وقػػد أدت ، متواجػػدة بكثافػة زمانيػػًا ومكانيػػًا ووظيفيػػاً ، حػػد بعيػػد مييمنػة عمػػى المجتمػػعإلػػى  تعتبػر
 : عمى مدى القروف الوظائؼ العديدة والمتنوعة التي أسندت إلييا وتأسست مف أجميا

 إدارة احتالؿ واستغالؿ وجمب الضرائب  -
 إدارة مراقبة واحتواء لمسكاف ومحاسبتيـ  -
 إدارة متابعة وعقاب  -
 إدارة تنمية وخدمة عمومية  -
 وقراطية ذات تشعبات يستحيؿ التحكـ فييا مؤسسة بير  -

كػػؿ ىػػذا يجعػػؿ مػػف اإلدارة الجزائريػػة موضػػوعًا لمبحػػث والدراسػػة والتحميػػؿ يفػػرض نفسػػو  
لمػػا لػػذلؾ مػػف تػػأثير عمػػى حيػػاة األفػػراد ، عمػػى المثقػػؼ مثممػػا يفػػرض نفسػػو عمػػى العػػاـ والخػػاص

يع وبيػذا الموضػوع بالػذات االىتماـ بمثؿ ىػذا النػوع مػف المواضػإلى  ثـ إف النداء، والجماعات
خاصػػة مػػف وجيػػة نظػػر ، يصػػبح م محػػًا إذا عممنػػا أف المعالجػػة العمميػػة والموضػػوعية لػػو نػػادرة

ف وجػػدت فإنيػػا تعتمػػد مقاربػػات سػػطحية ال تػػذىب فػػي فيػػـ  األعمػػاؽإلػػى  العمػػـو االجتماعيػػة وا 
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ة نابعػػة مػػف وكػػأف ىػػذه األخيػػر ، ة والبيروقراطيػػةداريػػوتفسػػير أصػػوؿ السػػموكيات والممارسػػات اإل
ة ىػي أواًل وقبػؿ داريػبينمػا اإلدارة والمؤسسػة اإل، كيانات آلية ميكانيكيػة ال عالقػة ليػا بػالمجتمع

لتػؤدي وظػائؼ ، وتتعػايش فيػو، كػؿ شػيء كيػاف اجتمػاعي مػنظـ تعػيش فيػو مجموعػات متعػددة
، وتؤسػس عالقػات ممتػدة مػع المحػيط الخػارجي والقريػب المباشػر والبعيػد، تتماشى مػع مكانتيػا

اإلدارة عمى أنيا كياف اجتماعي تسمح لنػا إف لػـ نقػؿ إلى  ومف ىنا يمكننا أف نقوؿ بأف النظرة
أو  التحميػػػػؿ القػػػػانونيإلػػػػى  التحميػػػػؿ السوسػػػػيولوجي أكثػػػػر منػػػػوإلػػػػى  تحػػػػتـّ عمينػػػػا أف ن خضػػػػعيا

  .1السياسي
 : نشأة وتطور االدارة المحمية في الجزائر -ثانيا
 :  نشأة االدارة المحمية -1

خمػػػؽ ا سػػػبحانو وتعػػػالى اإلنسػػػاف عػػػاجزًا عػػػف العػػػيش منفػػػردًا فتجمػػػع فػػػي صػػػورة أسػػػر  
ثػػـ ، بدائيػػة يتحمػػؿ فييػػا الرجػػؿ عػػبء الكفػػاح فػػي سػػبيؿ لقمػػة العػػيش لػػو وألسػػرتو ولبقيػػة أفرادىػػا

وتكونػت ىػذه المجموعػات فػي ، تجمعت ىذه األسر بحثػًا عػف المػأوى والمرعػى والصػيد واألمػف
حاجاتيػػػػا األمنيػػػػة واالقتصػػػػادية والروحيػػػػة وكػػػػاف صػػػػاحب السػػػػمطة  شػػػػكؿ قبائػػػػؿ بقصػػػػد إشػػػػباع

أو  وبعػد ذلػؾ نشػأت بػيف أفػراد ىػذه القبيمػة، أقواىػا اقتصػادياً و  والسيادة في القبيمػة أقواىػا عائميػاً 
ومػػع مػػرور الػػزمف تواجػػدت عمػػى أرض الواقػػع ممارسػػات ، تمػػؾ لغػػة واحػػدة لمتفػػاىـ بػػيف أفرادىػػا

وة القانوف ولـ يكف الرتباط الفرد الوثيؽ بقبيمتػو وال لسػمطة رئيسػو أصبحت فيما بعد تقميدًا ليا ق
القبمية عمى أفرادىا مف مبرر في أذىػانيـ سػوى أف ىػذه السػيادة والسػمطة ىػي األسػاس الوحيػد 
لضػػماف اسػػتقرارىـ وتنظػػيميـ وتػػوفير األمػػف الجمػػاعي لكػػؿ فػػرد مػػنيـ وتظػػافر جيػػودىـ لتػػأميف 

 المأوى والعدالة ليـ جميعًا. أو  الشرابأو  الغذاء
لضػػػيؽ دائرتػػػو ولقمػػػة عػػػدد أفػػػراده وارتبػػػاطيـ بػػػروابط ، ولػػػـ يكػػػف النظػػػاـ القبمػػػي بطبيعتػػػو

أو  وال أف يشػغؿ نشػاطيـ لصػالحو، يسمح لرئيس القبيمة بأف يكوف معزواًل عف أفرادىػا، القربى
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ة الرعي والصيد التػي كانػت كما أف حيا، ينفرد بموارد القبيمة لحسابو بعيدًا عف األفراد األخريف
 إذ أف ىذه الحياة بطبيعتيا تقـو عمى الحريػة، تعيشيا القبيمة لـ تكف لتسمح باالستبداد بأفرادىا

ومجمسػيا وأفػراد القبيمػة مػف كبػار السػف ، االنطالؽ والحماية الجماعية تحت راية رئيس القبيمةو 
جمػس القبيمػة وسػمطة رئػيس مجمػس ويعتبػر م، وأكثرىـ خبرة وأقواىـ فػي الحػرب والصػيد والمػاؿ

وكانػػت ىنػػاؾ مرافػػؽ عامػػة تتػػولى القبيمػػة ، القبيمػػة ىػػي الصػػورة البدائيػػة لنشػػأة السػػمطة المحميػػة
إدارتيػػا عػػف طريػػؽ مجمسػػيا ورئػػيس القبيمػػة وتضػػمف سػػيرتيا وانتظاميػػا، ولػػذلؾ يمكػػف القػػوؿ أف 

 .1لسمطة المحميةاأو  صورة سمطة القبيمة كانت ىي الصورة البدائية لممجالس البمدية
وىػػػو ، العناصػػػر الرئيسػػػية  يػػر المركزيػػػةإلػػى  ولكػػف النظػػػاـ القبمػػي مػػػع ذلػػػؾ كػػاف يفتقػػػد 

عنصر الرقابة مف سمطة مركزية داخؿ الدولة الموحدة كمػا ىػو الحػاؿ فػي الدولػة الحديثػة كمػا 
فػػي إذ كػػاف المجتمػػع القبمػػي ، عنصػػر اسػػتقرار المجتمػػع القبمػػيإلػػى  يفتقػػد النظػػاـ القبمػػي أيضػػاً 

األولػػى  لػػذلؾ التصػػؽ اسػػـ مجمػػس القبيمػػة وسػػمطتيا فػػي بدايػػة تشػػكالتو، بدايتػػو كثيػػر الترحػػاؿ
 .  المكافأو  بعنصر السكاف دوف اسـ االقميـ

وحينمػػػا ظيػػػرت حرفػػػة الزراعػػػة واسػػػتقر األفػػػراد فػػػي بعػػػض المنػػػاطؽ الزراعيػػػة واحترفػػػوا 
وتكونػػت ، رى وفػػي مػػدفتغيػػرت حيػػاة النػػاس واسػػتقرت القبائػػؿ فػػي مجتمعػػات وفػػي قػػ، الزراعػػة

بذلؾ القرى ثـ المدف التي أضحت أىمة بعدد أوفر مف السكاف الذيف كػانوا سػيكنوف المخيمػات 
ثػػػـ اسػػػتقر بيػػػـ المكػػػاف وأصػػػبحوا قػػػادريف عمػػػى تػػػوفير  ػػػذاء أكثػػػر لعػػػدد أكبػػػر مػػػف ، المتنقمػػػة

 . المجتمعات المستقرة
، الغػالؿ، تمع القبمػيولقد تمخض عف االحتراؼ في الزراعة ظيور وظائؼ جديدة لممج 

ة التػػي داريػػوظيػػرت فكػػرة السػػمطة اإل، وظيػػرت مينػػة الحراسػػة لحػػراس المزروعػػات والمحاصػػيؿ
تفض النزاعات وتنظـ العالقات بيف أفػراد القبيمػة، وعمػى مػر السػنيف الطويمػة حػدث تػآلؼ بػيف 
القبائػػػػؿ المختمفػػػػة فػػػػي وحػػػػدات اقميميػػػػة وسياسػػػػية أكبػػػػر وأكثػػػػر مػػػػف شػػػػأنيا أف تػػػػذيب الوحػػػػدات 

                                                           
ليػة العمػـو االجتماعيػػة ، 13العػدد ، مجمػة اإلحيػػاء، تنظػػيـ اإلدارة المحميػة فػػي الجزائػر، الصػالح سػاكري، مصػطفى عػوفي 1

 . 275-274ص ،2009، الجزائر، باتنة، جامعة الحاج لخضر، والعمـو االسالمية
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وىػػذا ىػػو ، الصػػغيرة فػػي وحػػدة كبيػػرة متماسػػكة قػػادرة عمػػى تػػوفير الحيػػاة الكريمػػة لجميػػع أفرادىػػا
ممػػا يؤكػػد اف االنسػػاف ، السػػمطة المركزيػػة التػػي ىػػي محاولػػة لتػػذويب الفػػوارؽ االنفصػػالية طػػابع

 .  محميات أكبرإلى  كسر اطار المحميات الصغيرةإلى  منذ أقدـ العصور مياؿ
، وبعد تراجع النظاـ القبمي في أداء وظائفو األساسػية فػي كثيػر مػف التجمعػات السػكانية 

كالػدفاع عػف الدولػة مػف الخػارج وحمايػة أمنيػا ، ع المرافؽ الميمةنشأت الدولة لتقـو بإدارة جمي
شػباع الحاجػات وتػوفير الخػدمات لممػواطنيف جميعػًا، ثػـ  قامة العػدؿ بػيف النػاس وا  مف الداخؿ وا 
تركػػت االفػػراد يقومػػوف بػػإدارة بػػاقي صػػور النشػػاط االقتصػػادي فػػي ظػػؿ مػػا يعػػرؼ باسػػـ القطػػاع 

ولكف بمرور الزمف اتسػعت وظػائؼ الدولػة وشػممت  الخاص مف خالؿ مبادئ االقتصاد الحر،
ثػـ أفػرزت الثػورة الصػناعية خػالؿ القػرف ، أوجو الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية كافة

ووضػػع بػػرامج التنميػػة وضػػرورة تػػدخؿ الدولػػة ، التخطػػيطإلػػى  الثػػامف عشػػر مػػدى حاجػػة الدولػػة
جتمػع عمػى النحػو الػذي يكفػؿ نجػاح تنفيػذ المباشر والمستمر في حيػاة األفػراد لتنظػيـ حركػة الم

 .  الخطط والبرامج
بمػػػػػا يمكنيػػػػػا مػػػػػف أراء  داريولقػػػػػد ترتػػػػػب عمػػػػػى ذلػػػػػؾ قيػػػػػاـ الدولػػػػػة بتػػػػػدعيـ جيازىػػػػػا اإل 

ولكػػػف مػػػع زيػػػادة ، تحقيػػػؽ الرفاىيػػػة االجتماعيػػػةإلػػػى  والتػػػي تيػػػدؼ، المسػػػؤوليات المنوطػػػة بيػػػا
ممػػا أفقػػده القػػدرة عمػػى ، ي بالترىػػؿالحكػػوم دارياألعبػػاء عمػػى أجيػػزة الدولػػة أصػػيب الجيػػاز اإل

لكػػػػي تحػػػػؿ الدولػػػػة المشػػػػاكؿ التػػػػي كانػػػػت تػػػػئف منيػػػػا ، مواجيػػػػة التحػػػػديات المسػػػػتمرة والمتزايػػػػدة
األفػػراد لمباشػػرتيا بواسػػطة ىيئػػات إلػػى  الحكومػػات المركزيػػة أسػػندت جانبػػًا مػػف ميػػاـ وظيفتيػػا

ائؿ والقضػايا المحميػة حتى يساعد ذلػؾ عمػى سػرعة البػث فػي المسػ، محمية تمثميـ أقاليـ الدولة
، وىكػػذا فػػإف تعػػدد وظػػائؼ الدولػػة الحديثػػة وزيػػادة تػػدخميا فػػي النشػػاط االقتصػػادي، المطروحػػة

ة فػي داريػوذلػؾ بتوزيػع الوظيفػة اإل، ضػرورة قيػاـ الدولػة بتنظػيـ إدارة جميػع المصػالحإلى  أدى
، مطة المركزيػةالدولة بيف الحكومة المركزية في العاصمة وبػيف ىيئػات محميػة مسػتقمة عػف السػ
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تباشػػػر مياميػػػا واختصاصػػػاتيا المحػػػددة إلدارة مصػػػالحيا المحميػػػة مػػػع المحافظػػػة عمػػػى وحػػػدة 
 .1ة والسياسيةداريالدولة اإل
ومنػػذ النصػػؼ الثػػاني مػػف القػػرف العشػػريف اتجيػػت الػػدوؿ المتقدمػػة والناميػػة نحػػو األخػػذ  

نتيجػة طبيعيػة لعػدة متغيػرات ولػيس ىػذا االتجػاه إال ، بنظـ الحكـ المحمي ونظـ اإلدارة المحمية
مػف خػالؿ مؤلفػو  ursula hicksوقػد أكػد ذلػؾ ىػيكس ، حػدثت فػي العػالـ فػي القػرف العشػريف

عوامػػػؿ إلػػػى  ، حيػػػث أرجػػػع مسػػػألة نمػػػو مثػػػؿ ىػػػذه الديمقراطيػػػة المحميػػػة1961الصػػػادر عػػػاـ 
ات قػد وىػذه المتغيػر  ،2قػرار سياسػي أو  وليسػت نتيجػة إرادة، طبيعية وتمقائية كنمو المجتمعػات

، تنمويػة وتكػوف أيضػًا اجتماعيػة، ة وقد تكوف سياسية ف وقػد تكػوف اقتصػاديةإداريأيضًا تكوف 
 .  وكاف ليذه المتغيرات أثرىا الفعاؿ والرئيسي في تغير أسموب إدارة المجتمعات المحمية

 :  نشأة اإلدارة المحميةإلى  أىـ األسباب المؤديةإلى  وفيما يمي سنعرض
 : ةدارياألسباب اإل -1
وذلػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تقميػػػػػػؿ المراسػػػػػػالت ، ة وتقمػػػػػػيص الػػػػػػروتيفداريػػػػػػتبسػػػػػػيط اإلجػػػػػػراءات اإل -

 بشػأف كػؿ مسػألة صػغيرة، وضرورة أخذ موافقة السمطات المركزية فػي العاصػمة، والمخاطبات
 3كبيرة أو 
التنسيؽ فيما بيف اإلدارة المركزيػة لوضػع الخطػط والمشػروعات التػي تالئػـ حاجػات السػكاف  -

 .  قيـ وحسب ظروفيـ وتنفيذىا في تمؾ المناطؽفي مناط
 .  ضماف سرعة اإلنجاز بكفاءة وفعالية، والحد مف الروتيف بتبسيط االجراءات -
ة مختمفػػػة عػػػف تمػػػؾ التػػػي تطبقيػػػا اإلدارة المركزيػػػة تراعػػػي الظػػػروؼ إداريػػػاسػػػتخداـ أسػػػاليب  -

 .  والعوامؿ المحمية مما يرفع مف كفاءة العمؿ
                                                           

  .276، صالمرجع السابؽ ،الصالح ساكري، مصطفى عوفي 1
، 2016، مصػر، القاىرة، دار الكتاب الحديث، تطوير اإلدارة المحمية كضرورة لمتنمية في الوطف العربي، العربي  ويني 2

 . 8ص
، عمػػاف، دار الثقافػػة، (وتطبيقاتيػػا فػػي كػػؿ مػػف األردف وبريطانيػػا وفرنسػػا ومصػػر)اإلدارة المحميػػة ، محمػػد عمػػي الخاليمػػة 3

  .61، ص2009، األردف
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 . 1خبرة متزايدة نتيجة مشاركتيا في عمميات اتخاذ القراراتإكساب الكوادر المحمية   -
 :  األسباب السياسية -2
تحقيػػػؽ مشػػػػاركة السػػػػكاف المحميػػػيف لمسػػػػمطة المركزيػػػػة إذ يمتػػػـز المػػػػواطف بتحقيػػػػؽ األىػػػػداؼ  -

نجازىػػا فػػال يضػػطر لمجػػوء ويػػرى الػػبعض أف القػػرف ، ممارسػػة العمػػؿ السياسػػي واحترامػػوإلػػى  وا 
 األمر الذي دفػع العديػد مػف الػدوؿ، قرف الديمقراطية والحريات العامةالتاسع عشر يعتبر بحؽ 

 .  اشراؾ مواطنييا في إدارة شؤونيـ المحمية مف خالؿ مجالس محمية منتخبةإلى 
إبراز قيادات محمية قادرة عمى اإلدارة الكفؤة تتفوؽ في ممارسة أعماليا سػواء فػي المجػالس  -

أظيػػرت الدراسػػات الميدانيػػة التػػي أجريػػت لموقػػوؼ عمػػى ولقػػد ، النيابيػػة فػػي الدولػػةأو  المحميػػة
الخبػػػرات السػػػابقة ألعضػػػاء مجمػػػس العمػػػـو البريطػػػاني أف ثمػػػثيـ كػػػانوا أعضػػػاء منتخبػػػيف فػػػي 

 .  المجالس المحمية
إعطػػاء سػػكاف المنػػاطؽ التػػي تسػػكنيا قوميػػات تختمػػؼ عػػف بقيػػة سػػكاف الدولػػة حريػػة تقريػػر  -

شباعيا بمػا يناسػب ظػروفيـ الخاصػ ة نويسػيـ فػي دعػـ الوحػدة الوطنيػة ويبعػد شػبح حاجاتيـ وا 
 .  التجزئة

ترسػػي  مفيػػـو الرقابػػة الشػػعبية إذ يمػػارس السػػكاف فػػي الوحػػدة المحميػػة الرقابػػة عمػػى المجمػػس  -
المحمػػػػي، لمتأكػػػػد مػػػػف قيػػػػاـ األعضػػػػاء بأعمػػػػاليـ بكفػػػػاءة وفعاليػػػػة وتختمػػػػؼ صػػػػور ىػػػػذه الرقابػػػػة 

 فقػػد يكػوف لسػكاف الوحػدة المحميػة فػي قبػػوؿ، بػاختالؼ نظػـ االدارة المحميػة المطبقػة فػي الػدوؿ
رفػػػض بعػػػض قػػػرارات المجمػػػس المحمػػػي قبػػػؿ تنفيػػػذىا، مثػػػؿ عقػػػد القػػػروض كمػػػا فػػػي أمريكػػػا أو 

 .2تعديؿ حدود المنطقة المحمية كما في فرنسا ، أو وايطاليا
 :  األسباب االقتصادية والتنموية -3
، يػوفر الوقػت والكمفػة واالنفػاؽ، المركزيػةاتخاذ القرارات محميًا بداًل مف صدورىا عف اإلدارة  -

 .  ويحسف إنجاز العمؿ
                                                           

  .19ص ،2013، األردف، عماف، دار وائؿ، 2ط، اإلدارة المحمية، أيمف عودة المعاني 1
  .20، صنفسوالمرجع  2
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تػػوفير التمويػػؿ المحمػػي يسػػيـ فػػي سػػد جػػزء مػػف كمفػػة المشػػروعات واألعمػػاؿ المحميػػة ويػػدعـ  -
 .  الدولة وال يثقؿ الخزينة المركزية

إشراؾ المواطنيف والييئػات المحميػة فػي تقػدير الحاجػات ورسػـ الخطػط وتنفيػذىا باعتبػار أف  -
التنميػػة يسػػيـ فػػي تسػػارع عمميػػة التنميػػة االقتصػػادية إلػػى  ارة المحميػػة ىػػي وسػػيمة المجتمػػعاإلد

 .  واالجتماعية
تشػػػجع مػػػواطني المنػػػاطؽ المحميػػػة عمػػػى المسػػػاىمة مػػػع سػػػمطاتيا المحميػػػة فػػػي مشػػػروعات  -

 .  استثمارية تعود عمييا بالفائدة والخير
تحقيػػػؽ العدالػػػة فػػػي  حصػػػر إنفػػػاؽ معظػػػـ عائػػػدات المجػػػالس المحميػػػة فػػػي منػػػاطؽ لضػػػماف -

اإلنفاؽ والمساىمة فػي تنميتيػا والنيػوض بيػا، فػال يعقػؿ أف يتحمػؿ المػواطف العػبء الضػريبي 
المػػدف الكبػػرى ألنيػػا تتػػأثر بالنصػػيب األكبػػر مػػف أو  ويػػتـ إنفاقػػو فػػي العاصػػمة، المتوجػػب عميػػو

 .1خدمات الدولة ومرافقيا
 : األسباب االجتماعية والصحية -4
يػػػػر االيجػػػػابي فػػػػي المجتمػػػػع المحمػػػػي وتييئػػػػة السػػػػكاف لتقبمػػػػو والحػػػػد مػػػػف قيػػػػادة عمميػػػػة التغي -

 مقاومتو.
حتياجػػات السػػكاف ور بػػاتيـ ومصػػالحيـ فػػػي المنػػاطؽ المحميػػة بمػػا يالئػػـ ظػػػروفيـ امراعػػاة  -

 .  رفع مستواىـ االقتصادي واالجتماعيإلى  ويؤدي، المحمية
أو  ىجػرتيـ  ػالى العاصػمةإيجاد مزيد مف فرص العمؿ لممواطنيف في منػاطقيـ والحػد مػف  -

 .  المدف الكبرى والحد مف البطالة
وذلػػؾ باسػػتحداث مشػػروعات تسػػاىـ فػػي النيػػوض الثقػػافي ، تنميػػة القػػيـ االجتماعيػػة والثقافيػػة -

مثػػؿ اسػتحداث المسػػارح والمتػػاحؼ والمكتبػات ومؤسسػػات رعايػػة الشػػباب ، واالجتمػاعي لممدينػػة
 .  و يرىا

                                                           
  .21ص، السابؽ، المرجع أيمف عودة المعاني 1
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يا المدينػػػة الحديثػػػة عمػػػى األفػػػراد بعػػػد إتبػػػاع نطػػػاؽ التخفيػػػؼ مػػػف آثػػػار العزلػػػة التػػػي تقرضػػػ -
حيث يفتقد اإلحساس بالمجتمع في الوحػدات الكبيػرة التػي تظػـ مجموعػات ، التنظيمات الحديثة

 .  متجانسة
حماية حياة اإلنساف مف كػؿ مػا يضػرىا وبخاصػة الفػات التػي تصػاحب التقػدـ االقتصػادي  -

 . 1وثفي التكنولوجيا في ىذا العصر مثؿ مشكمة التم
 : مراحؿ تطور االدارة المحمية في الجزائر -2
 :اإلدارة المحمية في العيد العثماني -2-1

الحػػديث والتوزيػػع اإلقميمػػي    داريمػػف الممكػػف أف نعتبػػر أف الجزائػػر عرفػػت التنظػػيـ اإل 
ـ والسػػنوات 1516المحكػػـ   مػػع قيػػاـ تمثيميػػة الدولػػة العثمانيػػة فػػي الجزائػػر انطالقػػًا مػػف سػػنة 

وتمزقػػًا ، ذلػػؾ أف الجزائػر قبػؿ قػػدـو العثمػانييف كانػت تعػػيش فوضػى عارمػة، التػي تمتيػا مباشػرة
ذا العالقػػات بػػيف الػػدولتيف وكػػ) كبيػػرًا مػػف حيػػث أف العالقػػات بػػيف الػػدولتيف الزيانيػػة والحفصػػية

أمػػف  رسػػت الػػالّ أجعمػػت المغػػرب األوسػػط مسػػرحًا لحػػروب متعػػددة ومتتاليػػة ( الزيانيػػة والمرينيػػة
، وخاصػة منيػا منطقػة الشػرؽ الجزائػري الحػالي، استقرار في مختمػؼ المنػاطؽ مػف الػبالد والالّ 

االجتمػػاعي تعػػرؼ أكبػػر عػػدد مػػف االنتفاضػػات وعمميػػات العصػػياف ، التػػي كانػػت ىػػي األخػػرى
لػذلؾ يمكػف اعتبػػار المغػرب األوسػط بشػػقيو الزيػاني والحفصػي آنػػذاؾ أنػو مػر بفتػػرة ، والسياسػي

 .  ال إدارة و ال حكـ و ال نظاـ 
ىشاشػػػة كبيػػػرة مكنػػػت اإلسػػػباف مػػػف احػػػتالؿ عػػػدة مراكػػػز إلػػػى  ولقػػػد أدت تمػػػؾ األوضػػػاع 

اة تػدخؿ القائػديف  عػّروج و ػد. تونس مػرورًا ببجايػة وجيجػؿ و يرىمػاإلى  استراتيجية مف وىراف
 .2نصابيا وتأخذ منحى لـ تكف تعرفو مف قبؿإلى    وخير الديف بدأت األمور ترجع

وىػي دار السػمطاف أي ( البايميػؾ) أربعػة منػاطؽإلػى  قسمت البالد مػف الناحيػة اإلقميميػة
ف، العاصػػػمة وضػػػواحييا، بايميػػػؾ التيطػػػري وعاصػػػمتو المديػػػة، بابميػػػؾ الغػػػرب وعاصػػػمتو وىػػػرا

 بابميؾ الشرؽ وعاصمتو قسنطينة.

                                                           
  .22ص، المرجع السابؽ ،أيمف عودة المعاني 1
  .13ص ،بؽامرجع س، عبد الحميد قرفي 2
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 ة أخػػرى أقػػؿ حجمػػا مػػف األولػػى وىػػي: البمػػدةإداريػػمػػف تنظيمػػات إقميميػػة  البابميػػؾ يتكػػوف 
 البػاي ديػواف، البػاي: مف عدة مستويات وىي البابميؾالوطف، كما يتكوف ، )البمدية(، المنطقة

تصاصات الباي فػي تمثمت صالحيات واخ .ة بالبابميؾداريالمصالح اإل، المجمس االستشاري
المحافظػػة عمػػى النظػػاـ واألمػػف العمػػومييف والحيمولػػة دوف انتفاضػػو السػػكاف المحميػػيف والسػػػير 

 . عمى جباية الضرائب
فظيػػػرت  1830بعػػد سػػػقوط الدولػػة العثمانيػػػة خضػػعت الجزائػػػر لالحػػتالؿ الفرنسػػػي عػػاـ 

كػرئيس لمدولػة الجزائريػة الػذي تػـ اختيػاره  األميػر عبػد القػادر، المقاومة الشعبية الوطنية بقيادة
، ولػػـ يقتصػػػر تنظػػػيـ الدولػػة عمػػػى المسػػػتوى المركػػزي )األميػػػر كػػػرئيس 1832نػػػوفمبر  27فػػي 

 لمدولة، مجمس الحكومة، المجمس االستشاري )السمطة التشريعية، السمطة القضائية(، بؿ امتػد
وتػػػـ المؤسسػػػات المحميػػػة، بحيػػػث نظمػػػت عمػػػى  ػػػرار الييئػػػات المركزيػػػة وبػػػنفس القواعػػػد، إلػػػى 

تفػػويض خمفػػاء األميػػر بالواليػػات بسػػمطات كبيػػرة، بحيػػث توسػػعت وبػػنفس القواعػػد، وثػػـ تفػػويض 
مػدى بعيػد، األمػر الػذي إلى  خمفاء األمير بالواليات بسمطات كبيرة، بحيث توسعت الالمركزية

أثػػػار نقاشػػػا واسػػػعا حػػػوؿ طبيعػػػة الحكػػػـ المحمػػػي، ىػػػؿ ىػػػو مػػػف نػػػوع الالمركزيػػػة، أـ ىػػػو حكػػػـ 
 فيدرالي.

ثمانيػة واليػات، وعمػى رأس كػؿ واليػة خميفػة يعتبػر ممثػؿ الدولػة إلػى  البالد إقميميا قسمت
 .  ومجمس الشوري الوالئي الديواف وشرطة الوالية جانبإلى  ىذا وخميفة األمير

 المجالس المحمية أثناء فترة االحتالؿ الفرنسية:  -2-2
فمقػػد كانػػت ، سػػات متعػػددةاعتمػػدت السػػمطات الفرنسػػية فػػي إدارتيػػا المحميػػة لمجزائػػر، سيا

االسػتفادة مػف إلػى  االستعانة بالشخصيات ذات النفوذ مف المواطنيف، وأحيانػا تمجػبإلى  تمجب
 النظـ التي كانت سائدة. 

يقػيـ  أقػاليـ مدنيػة: ثالثػة أقػاليـإلى  قسمت الجزائر 1887ػ  1830 المرحمة األولىففي 
يسػػػػكنيا  منػػػػاطؽ عسػػػػكريةي فرنسػػػػا، فييػػػػا األوروبيػػػػوف وتخضػػػػع لػػػػنفس النظػػػػاـ المعمػػػػوؿ بػػػػو فػػػػ

وتحتػػوي عمػػى العنصػػر األوروبػػي  المنػػاطؽ المختمطػػةالجزائريػػوف وتخضػػع لػػإلدارة العسػػكرية، 
وعػػػػدد قميػػػػؿ مػػػػف السػػػػكاف الجزائػػػػرييف، تخضػػػػع األوروبػػػػي لػػػػإلدارة المدنيػػػػة والجزائػػػػري لػػػػإلدارة 

ؿ بػػيف الحػػاكـ العسػػكرية، وقػػد أنشػػأت فػػي ىػػذه المرحمػػة المكاتػػب العربيػػة بيػػدؼ تسػػييؿ االتصػػا
 .  والمحكوميف



والخدمة العمومية في الجزائرالفصؿ الرابع                       اإلدارة المحمية   
 

171 
 

ثالثػػػة إلػػػى  الػػػبالد اعتبػػػرت الجزائػػػر ممحقػػػة بفرنسػػػا، حيػػػث قسػػػمت المرحمػػػة الثانيػػػة:فػػػي 
واليػػات وىػػي الجزائػػر، وىػػراف، قسػػنطينة وعمػػى رأس كػػؿ واليػػة والػػي يسػػاعده مجمػػس واليػػة، ثػػـ 

حيػث  فػي الشػماؿ القسػـ األوروبػيبمديات حسب تواجد العنصر األوربػي: إلى  قسمت الواليات
يتركػػػز العنصػػػر األوربػػػي، أقيمػػػت مجػػػالس بمديػػػة ذات صػػػالحيات كاممػػػة كمػػػا ىػػػو فػػػي فرنسػػػا 

البمػػديات المختمطػػة: ولقػػد وجػػدت فػػي  وضػػـ :القسػػـ الثػػانيبالمػػدف الكبػػرى والمنػػاطؽ السػػاحمية. 
المناطؽ التي يقؿ فييا تواجد األوروبيػوف، وترتكػز إدارة البمديػة عمػى ىيئتػيف وىمػا: المتصػرؼ 

يخضع لمسمطة الرئاسية لمحاكـ والمجنة البمدية: يرأسيا المتصرؼ مع عضوية عدد مػف والذي 
 .  المنتخبيف مف الفرنسييف وبعض الجزائرييف

: وضػػػـ البمػػػديات األىميػػػة: ولقػػػد تواجػػػدت فػػػي منػػػاطؽ الجنػػػوب )الصػػػحراء( القسػػػـ الثالػػػث
 .  بالطابع العسكري وبعض األماكف الصعبة والنائية في الشماؿ، وتميزت إدارة ىذه البمديات

يالحػػػظ أف نشػػػوء وتطػػػور اإلدارة المحميػػػة والمؤسسػػػات البمديػػػة بػػػالجزائر تػػػتحكـ فيػػػو عػػػدة 
عوامػػؿ منيػػا التغييػػرات التػػي حػػدثت فػػي النظػػاـ الفرنسػػي وتطػػور حركػػة االسػػتيطاف والضػػغوط 

 الممارسة مف طرؼ المعمريف ورد فعؿ المقاومة الجزائرية.
ا لـ تقـ بأي دور لخدمػة مصػالح الشػعب الجزائػري، بػؿ أما مف حيث دور البمديات، فإني

 ة فقط، تسعى لتمبية مصالح األقمية األوروبية. إداريكانت أداة 
 المجالس المحمية أثناء الثورة التحريرية:  -2-3

، فػػػػي عقػػػػد مػػػػؤتمر 1954فكػػػػر قػػػػادة الثػػػػورة بعػػػػد عػػػػاميف مػػػػف انػػػػدالع ثػػػػورة أوؿ نػػػػوفمبر 
ومػف القػرارات اليامػة التػي جػاء بيػا ىػذا المػؤتمر ، الثػورةلتنظػيـ وىيكمػة  1956الصوماـ سػنة 

ىػػو إنشػػاء تنظػػيـ إقميمػػي لمػػبالد، وخمػػؽ إدارة محميػػة خاصػػة بكػػؿ وحػػدة إقميميػػة، حيػػث قسػػمت 
إلػى  نػواح والنػواحيإلى  مناطؽ والمناطؽإلى  ستة واليات، وبدورىا الوالية قسمتإلى  الجزائر

لمواليػػػػة عمػػػػى مبػػػػدأ القيػػػػادة  داريالتنظػػػػيـ اإل بػػػػذلؾ تجسػػػػد السػػػػمطة المحميػػػػة. تأسػػػػسو  قسػػػػمات،
الجماعيػػة مػػف خػػالؿ إنشػػاء مجمػػس لمواليػػة ميامػػو موزعػػة عمػػى الشػػؤوف السياسػػية والعسػػػكرية 

 . ةإداريواالتصاؿ واإلخبار، وىو مؤطر بيياكؿ ومكاتب وأجيزة 
وربطيػـ أما المجالس الشعبية البمدية فقد أنشأتيا قيػادة الثػورة لتػأطير المػدنييف وتنظػيميـ 

  .مباشرة بجيش وجبية التحرير الوطني
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لقػػد  طػػت المجػػالس الشػػعبية أثنػػاء الثػػورة كػػؿ األريػػاؼ والقػػرى، وأصػػبحت تسػػيرىا ىيئػػة 
جماعية منتخبة يقودىا رئيس يسمى شػي  البمديػة يسػاعده مجمػس بمػدي، تنوعػت اختصاصػات 

الشػؤوف إلػى  الدينيػة، المجمس الشعبي البمدي مف اإلشراؼ عمى التعميـ ومحو األمية والشػؤوف
تنظػػػيـ شػػػبكة االسػػػتعالمات داخػػػؿ القػػػرى واألحيػػػاء، وأصػػػبحت إدارة البمديػػػة و  الماليػػػة والتمويػػػؿ

 موازية لإلدارة االستعمارية. 
 :  المجالس المحمية في الجزائر بعد االستقالؿ -2-4

، بعػػػػد اليجػػػػرة الجماعيػػػػة لإلطػػػػارات إداريعاشػػػػت الجزائػػػػر  ػػػػداة االسػػػػتقالؿ حالػػػػة فػػػػراغ 
ورثت البمديات العديد مف المشاكؿ االجتماعية والثقافية كاألمراض والفقػر والجيػؿ و  األوروبية،

 واألمية والبطالة نتيجة السياسة االستدمارية. 
اتخػػاذ جممػػة مػػف اإلجػػراءات عمػػى إلػػى  ولتجػاوز ىػػذه الوضػػعية، عمػػدت السػػمطات العامػػة

إلػػى  . فمجػػأتدارياتجػػاه اإلصػػالح اإلالمحمػػي والتشػػريع فػػي  داريمسػػتوى التػػأطير والتنظػػيـ اإل
تخفػػيض عػػدد البمػػديات عػػف طريػػؽ دمػػج عػػدة بمػػديات معػػا إلمكانيػػة إدارتيػػا وتسػػيرىا، فأصػػبح 

بمديػة، أمػا عمػى مسػتوى التػأطير تػـ تنظػيـ  1500بمديػة بعػدما كػاف  687بذلؾ عػدد البمػديات 
 ة.داريماؿ اإلدورات تدريبية وممتقيات لصالح موظفي البمدية لتأىيميـ لمقياـ باألع

حيػػث اعتبػػر البمديػػة ، 1963 دسػػتورأمػػا اإلصػػالح فػػي المجػػاؿ التشػػريعي، فقػػد كرسػػو 
منػػو، ( 9ة واالقتصػػادية واالجتماعيػػة، كمػػا ىػػو وارد بالمػػادة )داريػػأساسػػا لممجموعػػة الترابيػػة واإل

  ضػرورة إعطػاء الجماعػات المحميػة  1964وىو التوجو نفسو الذي أكده ميثاؽ الجزائػر لسػنة 
ة جذريػػة، ىػػدفيا جعػػؿ مجمػػس البمديػػة قاعػػدة التنظػػيـ السياسػػي إداريػػسػػمطات تتطمػػب مراجعػػة 

ثػػـ صػػدر أوؿ نػػص قػػانوني يػػنظـ الجماعػػات المحميػػة ، .... . واالقتصػػادي واالجتمػػاعي لمػػبالد
والمتضػػمف القػػانوف البمديػػة ثػػـ  1967جػػانفي  18الصػػادر فػػي  67/24ر رقػػـ تمثػػؿ فػػي األمػػ

والمتضػػمف لقػػانوف الواليػػة، وبموجبيػػا  1969مػػاي 23المػػؤرخ فػػي  69/38صػػدور األمػػر رقػػـ 
 .  أوكمت لمبمدية والوالية عدة مياـ سياسة واقتصادية واجتماعية وثقافية
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حجػػر الزاويػػة فػػي  1967ومنػػذ  اعتبػػرت الجماعػػات المحميػػة فػػي الجزائػػر وخاصػػة البمديػػة
بنػػاء الدولػػة والنظػػاـ السياسػػي الجزائػػري بيػػدؼ إشػػراؾ المػػواطنيف فػػي تسػػيير شػػؤونيـ المحميػػة 

 .1وتجسيد الالمركزية
مف مظاىر التحوؿ الديمقراطي فػي الجزائػر ىػو تبنػي مبػدأ التعدديػة الحزبيػة والالمركزيػة 

الشػػعبية عمػى المسػػتوى المحمػي، حيػػث اعتبػػر ة ومبػػدأ االنتخػاب التعػػددي لتمثيػؿ اإلرادة داريػاإل
ومكػاف لمشػاركة المػواطنيف فػي تسػيير الشػؤوف العموميػة،  المجمس المنتخػب قاعػدة الالمركزيػة

وىذا يعنػي تقاسػـ السػمطات بػيف الجيػاز المركػزي والسػمطات المحميػة فػي اتخػاذ القػرار وسػمطة 
 (10 -2011لقػػانوف البمػدي رقػػـ )ة جػاء اداريػػوتماشػػيا مػع اإلصػػالحات السياسػية واإل التنفيػذ.

 .  2المحمي داري( ليحدد مسارًا جديدًا في التنظيـ اإل07 -2012وقانوف الوالية رقـ )
أعطى النص الجديد لرئيس البمدية صالحيات عديدة ومتنوعة تمكنو مػف ضػماف تطبيػؽ 

 :  فعاؿ لألحكاـ المؤطرة لنشاط البمدية وتتمثؿ ىاتو الصالحيات فيما يمي
 ة لممنتخبيف الشباب في حالة التعادؿ في األصوات األولوي -
 استفادة العاصمة مف قانوف خاص بيا يحدد قواعد تسييرىا  -
يعتبػر فػائزًا بمقعػد رئػيس المجمػس الشػعبي ، مف بيف مػا جػاء مػف جديػد بموجػب ىػذا القػانوف -

وفػػػػي حػػػػػاؿ اتعػػػػادؿ فػػػػػي ، البمػػػػدي المترشػػػػح رأس القائمػػػػػة المتحصػػػػؿ عمػػػػػى أ مبيػػػػة األصػػػػػوات
 وات يكوف الفائز األصغر سنًا.األص

تػػػـ اسػػػتحداث سػػػمؾ لمشػػػرطة البمديػػػة تكػػػوف تحػػػت تصػػػرؼ رئػػػيس البمديػػػة لتنفيػػػذ صػػػالحياتيا  -
وتحديد قانوف ىذه الشرطة عف طريؽ نصػوص تنظيميػة حسػب الػنص الجديػد ، ةإداريكشرطة 

المحػػػددة الػػػدرؾ الػػػوطني باتبػػػاع الصػػػيت أو  الػػػذي يخػػػوؿ لػػػرئيس البمديػػػة اسػػػتدعاء قػػػوات األمػػػف
 قانونًا.

يوضػػح القػػػانوف الجديػػػد لمبمديػػػة أف ىػػػذه األخيػػػرة مجبػػػرة عمػػػى ضػػػماف تػػػوفير المػػػوارد الماليػػػة  -
حيػػث أف كػػؿ ميمػػة جديػػدة تحوليػػا ، الالزمػػة لمميػػاـ واألعمػػاؿ المخولػػة لػػو فػػي جميػػع الميػػاديف

 . البمدية يجب أف تكوف مرفقة باألمواؿ الضرورية لذلؾإلى  الدولة
                                                           

أطروحػة مقدمػة لنيػؿ شػيادة الػدكتوراه فػي عمػـو ، استخداـ الشراكة لتحقيؽ خدمة متميزة في اإلدارة المحمية، وىيبة  ربي 1
  .150، ص2015-2014، جامعة محمد خيضر بسكرة، التسييركمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو ، التسيير

  .150المرجع نفسو، ص 2
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ف منتػػوج ضػػريبي فػػي حػػاؿ انخفػػاض مػػداخيميا الضػػريبية جػػراء أي إجػػراء تسػػتفيد البمديػػة مػػ -
 . متخذ تتخذه الدولة

 .  القرض إلنجاز مشاريع إنتاجية ذات عائداتإلى  ي مّكف النص الجديد مف المجوء -
يػػػنص القػػػانوف الجديػػػد عمػػػى األحكػػػاـ التػػػي ت ػػػنظـ العالقػػػات بػػػيف ورئػػػيس المجمػػػس الشػػػعبي  -

 . دوف المساس بصالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدي، ةالبمدي واألميف العاـ لموالي
إعػػػادة تعريػػػؼ القػػػانوف الخػػػاص بػػػاألعواف البمػػػدييف ومػػػوظفي البمديػػػة وال سػػػيما األمػػػيف العػػػاـ  -

 (.135إلى  130الذي وضحت صالحياتو المواد )
 .  الحؽ في التكويف الذي يفتح اإلمكانيات بالنسبة لممنتخبيف والموظفيف البمدييف -
 .  مواد جديدة مف أجؿ ضماف موازنة أفضؿ بيف الموارد المالية ومياـ البمدية  احتوائو -
مػف بيػنيـ نسػاء وشػباب ، بػروز كفػاءات وأجيػاؿ جديػدة مػف القيػاداتإلى  وتيدؼ التعديالت -

ولػو آراء واقتراحػات حػوؿ تسػيير بمديتػو كمػا ، وكذا بروز مػواطف م ثقػؼ وعمػى درايػة بمػا يجػري
حيػػث سيستشػػيره المجمػػس الشػػعبي البمػػدي ، ديػػد مكانػػة مركزيػػة لممػػواطفيمػػنح قػػانوف البمديػػة الج

 .  1في اختيار أولوياتو خاصة في مجاؿ تييئة البمدية وتسييرىا
 : مقومات االدارة المحمية وأىدافيا –ثالثًا 

 :  مقومات االدارة المحمية -1
مقوماتيػا األساسػية البػد عمييػا مػف ضػبط ، حتى تقـو اإلدارة المحمية بالدور المنوط بيػا 

 :  والمتمثمة في
 :  موظفو اإلدارة المحمية -1-1

متابعػػػة تنفيػػػذ المشػػػاريع بكػػػؿ أو  ونقصػػػد بيػػػـ العنصػػػر البشػػػري المسػػػخر ألداء الخدمػػػة 
 :  البد مف األخذ في االعتبار ما يمي، ومف اجؿ ضماف كفاءتيـ وفاعميتيـ،  ايتيا

بحيػث يػتـ وضػع ، في المجػالس المحميػة اتباع األسس العممية السميمة في توظيؼ العامميف -
جػػػراء ، وتسػػػمـ الطمبػػػات ودراسػػػتيا، شػػػروط ومواصػػػفات الوظػػػائؼ المطموبػػػة واإلعػػػالف عنيػػػا وا 

 .  المسابقات بيف المرشحيف ليذه الوظائؼ لضماف اختيار الموظؼ المناسب لمعمؿ المناسب

                                                           
  .151ص ،المرجع السابؽ، وىيبة  ربي 1
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يمػي المالئػـ الحرص عمى تحسيف ظروؼ العمؿ في المجالس المحمية وتػوفير المنػاخ التنظ -
وزيػػادة والئيػـ لعمميػػـ ممػػا يكػوف لػػو االثػػر ، الػذي يضػػمف رضػا العػػامميف ورفػػع روحيػـ المعنويػػة

 . الفاعؿ في تحسيف مستوى األداء وتحقيؽ األىداؼ المرسومة
القطػاع أو  أف تكوف الوظائؼ في اإلدارة المحمية متقاربة مع نظائرىا في الحكومة المركزية -

الحوافز واالمتيازات والرواتػب و يػر ذلػؾ مػف أمػور كػي تػتمكف اإلدارة الخاص مف حيث نظاـ 
 . المحمية مف استقطاب األفراد ذوي الخبرة والكفاءة والتأىيؿ الالـز

أف يػػػػتـ اإلعػػػػالف عػػػػف الوظػػػػائؼ المحميػػػػة الشػػػػا رة مػػػػف خػػػػالؿ وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ المختمفػػػػة  -
ي شػػغؿ ىػػذه الوظػػائؼ وذلػػؾ السػػتقطاب أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف المػػواطنيف المػػؤىميف الػػرا بيف فػػ

 .  لضماف اختيار أفضميـ كفاءة ومقدرة
فاختيػػػػار األكفػػػػأ مػػػػف ، اختيػػػػار المترشػػػػحيف لموظػػػػائؼ عمػػػػى أسػػػػاس الموضػػػػوعية والكفػػػػاءة  -

وتحقيػؽ عنصػر الموضػوعية فػي االختيػار يعتبػراف فػي معظػـ دوؿ العػالـ ، المتقدميف لمتوظيؼ
لػػػؾ يضػػػمف تػػػوفير المػػػوظفيف األكفػػػاء مػػػف ألف ذ داريمطمبػػػًا أساسػػػيًا فػػػي عمميػػػة اإلصػػػالح اإل

فكممػػػػا كػػػػاف عػػػػدد المتقػػػػدميف ، المتقػػػػدميف يػػػػرتبط بقػػػػانوف العػػػػرض والطمػػػػب الخػػػػاص بالعمالػػػػة
لمتوظيػػؼ كبيػػرًا كانػػت إمكانيػػة االختيػػار والمفاضػػمة والتشػػدد فػػي تػػوفير الشػػروط متاحػػة بشػػكؿ 

وعيػػًا وحرصػػًا  وفػػي المقابػػؿ فػػإف ضػػماف تحقيػػؽ شػػرط الموضػػوعية فػػي االختيػػار يتطمػػب، أكبػػر
 .  خاصًا لدى األفراد القائميف عمى عممية تقييـ صالحية وكفاءة المتقدميف إلشغاؿ الوظائؼ

 .  توفير فرص مناسبة لمترقية اعتمادًا عمى معايير الجدارة واألقدمية -
تػػوفير فػػرص التػػدريب أثنػػاء الخدمػػة وذلػػؾ لتنميػػة قػػدرات ىػػؤالء المػػوظفيف وتحسػػيف مسػػتوى  -

األخطػاء ممػا يػوفر رفػع سػوية العمػؿ وتػوفير كثيػر مػف الجيػد والوقػت الػالـز وتقميػؿ ، خدماتيـ
 .1لإلنجاز

 رئيس المجمس المحمي وأعضاؤه: -1-2
الػػذيف يعتبػػروف مػػف القيػػادات المحميػػة التػػي ، وىػػـ ممثمػػو السػػكاف المحميػػيف فػػي منػػاطقيـ 

لضػػماف حسػػف  يتوجػػب عمييػػا رسػػـ السياسػػات المحميػػة وتنفيػػذ الخطػػط والبػػرامج وتوعيػػة السػػكاف
 .  مشاركتيـ وتعاونيـ

                                                           
  .102ص، بؽاس مرجع، اإلدارة المحمية، أيمف عودة المعاني 1
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 :  وحتى يتسنى ليـ النجاح في أداء ىذا الدور يفترض فييـ ما يمي 
انتخاب السكاف في المنػاطؽ المحميػة لمػرئيس ولألعضػاء انتخابػًا مباشػرًا شػريطة أف تتػوخى  -

ة الخبػػر أو  القػػوانيف المنظمػػة لشػػؤوف اإلدارة المحميػػة تػػوافر مسػػتوى معقػػوؿ مػػف التأىيػػؿ العممػػي
 .  العممية فييـ يحقؽ حدًا أدنى مف الكفاءة تضمف نجاح قياميـ بأعماليـ

الػػدورات أو  العمػػؿ عمػػى رفػػع مسػػتوى كفػػاءة أعضػػاء المجػػالس المحميػػة عػػف طريػػؽ النػػدوات -
 . التدريبية المتخصصة في مجاؿ اإلدارة المحمية والموضوعات األخرى ذات العالقة

 :  حجـ الوحدة المحمية -1-3
وحدات اإلدارة المحمية مػف تحقيػؽ متطمبػات المجتمػع الحػديث وتكػوف قػادرة لكي تتمكف  

البد مف أف تكوف ذات سعة مناسبة مف حيث المساحة وعدد كػاؼ مػف ، عمى خدمات متطورة
ويسػػيـ فػػي تعظػػيـ دورىػػا فػػي عمميػػة تنميػػة ، ممػػا يتػػيح ليػػا تػػوفير مػػوارد ذاتيػػة كافيػػة، السػػكاف

 :  ما يمي ويتطمب تحقيؽ ذلؾ، المجتمع المحمي
يػػػتـ االلتػػػزاـ بيػػػا عنػػػد إنشػػػاء ، تحديػػػد حػػػد أدنػػػى مػػػف عػػػدد السػػػكاف ومػػػف المسػػػاحة الجغرافيػػػة -

 .  وحدات اإلدارة المحمية الجديدة
دمج الوحدات المحمية المتجاورة ذات الحجـ الصغير معًا لتعزيػز دورىػا فػي إحػداث التنميػة  -

 . في الوقت الحاضر وىذا التوجو نجده سائدًا في كثير مف دوؿ العالـ، المحمية
 : القوانيف واالنظمة -1-4

مػػػػػف الضػػػػػروري أف تواكػػػػػب القػػػػػوانيف واألنظمػػػػػة التطػػػػػورات التػػػػػي تحػػػػػدث وأف تسػػػػػتجيب  
وتضػػمف إعطػػاء المجػػالس المحميػػة اختصاصػػات حقيقػػة تمكنيػػا ، لمتغيػػرات فػػي البيئػػة المحيطػػة

وىػػو مػػا يتطمػػب إعػػادة النظػػر فػػي القػػوانيف واألنظمػػة التػػي ، مػػف إنجػػاز الػػدور التنمػػوي المػػأموؿ
 تنظـ شؤوف اإلدارة المحمية بيف كؿ فترة وأخرى. 
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 :  أىداؼ االدارة المحمية -2
اىػػتـ الكثيػػر مػػف البػػاحثيف كػػؿ حسػػب تخصصػػو بػػاإلدارة المحميػػة عمػػى اعتبارىػػا صػػورة  

يقـو عمػى جممػة مػف الوظػائؼ وبما أف جياز اإلدارة المحمية ، مف صور التضامف االجتماعي
، تحقيػؽ متطمبػات ىػذا األخيػرإلػى  والتي تقدـ مف خالليا الخدمات لممواطف فيي تسػعى دائمػا

 : ولتوضيح ذلؾ نقؼ عمى أىداؼ االدارة المحمية وىي كالتالي
 :  األىداؼ السياسية -2-1
األساسػية التػي تسػعى تعتبػر الديمقراطيػة والمشػاركة أحػد األىػداؼ : الديمقراطية والمشػاركة -

وىي تقـو عمى قاعدة المشاركة فػي اتخػاذ القػرارات فػي إدارة الشػؤوف ، لتحقيقيا اإلدارة المحمية
، المحمية تأسيسًا عمى مبدأ حكػـ النػاس ألنفسػيـ فػي إدارة الخػدمات وتوزيػع المشػاريع اإلنمائيػة

وأساسػػػًا وقاعػػػدة ، اطيػػػةو نػػػي عػػػف القػػػوؿ بػػػأف اإلدارة المحميػػػة ىػػػي المدرسػػػة النموذجيػػػة لمديمقر 
ف إشػػراؾ المػػواطنيف فػػػي إدارة وحػػداتيـ المحميػػة بمػػػا ، لنظػػاـ الحكػػـ الػػديمقراطي لمدولػػػة ككػػؿ وا 

 . تعزز ميارات إدارة شؤوف الدولة والحكـ
إف نظػـ اإلدارة المحميػة تسػيـ فػي القضػاء : دعـ الوحدة الوطنية وتحقيػؽ التكامػؿ القػومي -

ممػا يجيػض ويضػعؼ مراكػز القػوى منيػا ، يا داخػؿ الدولػةعمى استئثار القوى السياسية وتسمم
وذلػػؾ ، وكػػذلؾ تقويػػة البنػػاء السياسػػي واالقتصػػادي واالجتمػػاعي لمدولػػة، والقضػػاء عمييػػا نيائيػػاً 

ويمكػف أف يظيػر أثػر ذلػؾ عنػد تعػرض ، بتوزيع االختصاصات بداًل مف تركيزىا في العاصػمة
ممػا يكفػي أف يختػؿ ، مي المركزي لمدولػةأزمات ومصاعب قد تضعؼ البناء التنظيإلى  الدولة

لمدولػػػة كمػػػو بالشػػػمؿ داري، الكػػػوارث حتػػػى يصػػػاب الجيػػػاز اإلأو  النظػػػاـ فػػػي أوقػػػات الحػػػروب
 .1والتعثر 
 
 

                                                           
، القػػاىرة، لمتنميػػة اإلداريػػة، المنظمػػة العربيػػة (نظػػـ اإلدارة المحميػػة )المفيػػوـ الفمسػػفة واألىػػداؼ، محمػػد محمػػود الطعامنػػة 1

  .15، ص2003، مصر
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 : ةدارياألىداؼ اإل -2-2
يعتبػػػر نظػػػاـ اإلدارة المحميػػػة وسػػػيمة مناسػػػبة لتقػػػديـ الخػػػدمات المحميػػػة واإلشػػػراؼ عمػػػى  

 :  فيما يميإدارتيا وتتمخص تمؾ األىداؼ 
مػف أىػػـ ايجابيػػات النظػػاـ الالمركػػزي  browingبػػراونج لقػػد أثػار : ةداريػػتحقيػؽ الكفػػاءة اإل -

حيػث ىػذا النظػاـ حسػبو أكثػر جػدوى ، وىي كؿ ما يتعمؽ بالنواحي االقتصادية مف وجية نظره
اقتصػػادية مػػف تبنػػي النظػػاـ المركػػزي عنػػد تقػػديـ السػػمع والخػػدمات المحميػػة وكػػذلؾ القػػدرة عمػػى 

 .  االستجابة لمطمبات المتباينة مقارنة بالنظاـ المركزي
عرفت اإلدارة ككػؿ واإلدارة المحميػة خاصػة فػي الونػة األخيػرة : القضاء عمى البيروقراطية  -

ىيئػػػات وأشػػػخاص إلػػػى  وىػػػي تعنػػػي انتقػػػاؿ صػػػالحية تقػػػديـ الخػػػدمات المحميػػػة، بيػػػذه الصػػػفة
روتػػيف ومػػف خػػالؿ رقابػػػة أو  ف عوائػػؽيػػدركوف طبيعػػة الحاجػػات المحميػػة ويسػػتجيبوف ليػػا بػػدو 

 .  واشراؼ المستفيديف مف تمؾ الخدمات
ومػنح فرصػة لممحميػات لمتجريػب واإلبػػداع ، خمػؽ روح التنػافس بػيف وحػدات اإلدارة المحميػػة  -

 . واالستفادة مف أداء بعضيا البعض نتيجة لذلؾ
ئػػػات المحميػػػة حيػػػث يقػػػرر ممثمػػػي اليي، تقريػػػب المسػػػتيمؾ مػػػف المنػػػتج والمػػػواطف مػػػف اإلدارة -

المنتجة عػادة الخػدمات المطموبػة ويشػرفوف عمػى إدارتيػا ويقيمونيػا ويمثمػوف جيػود المسػتفيديف 
 .  منيا ويشتركوف معيـ في تمويميا

 :  األىداؼ االجتماعية -2-3
ممػػا يضػػمف تفيػػـ الطػػرفيف ، تسػػيـ اإلدارة المحميػػة بػػربط اإلدارة الحكوميػػة بالقاعػػدة الشػػعبية -

 .  المجتمعات المحمية ووسائؿ تنميتيا اقتصاديًا واجتماعياً الحتياجات وأولويات 
دارتػو ور بتػو فػي المشػاركة فػي إدارة الشػؤوف  - دعـ وترسػي  الثقػة بػالمواطف واحتػراـ حريتػو وا 

 . المحمية ضمف سياؽ اإلطار العاـ لمتنمية الشاممة لموطف
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العزلػػة التػػي تفرضػػيا المدينػػة وتخفيػػؼ آثػػار ، إحسػػاس األفػػراد بانتمػػاءاتيـ اإلقميميػػة والقوميػػة -
 .  الحديثة عمييـ بعد توسيع نطاقيا التنظيمات الحديثة

 .1تياجاتيـ واتساع ر باتيـ وميوليـاإلدارة المحمية وسيمة لحصوؿ األفراد عمى اح -
 :  مستويات اإلدارة المحمية -رابعًا 

 والػػدوائر يتكػػوف النظػػاـ المحمػػي فػػي الجزائػػر مػػف ثالثػػة مسػػتويات رئيسػػة ىػػي: الواليػػات 
 الػػدائرة مػػف عػػدد مػػف البمػػديات، تشػػكؿو  البمػػديات، حيػػث تتشػػكؿ الواليػػة مػػف عػػدد مػػف الػػدوائرو 

ة محميػػػة بػػػؿ ىػػػي إداريػػػجماعػػػة أو  بػػػيف البمػػػديات والواليػػػة، ال تمثػػػؿ ىيئػػػة إداريالػػػدائرة وسػػػيط 
 مساعد لموالية، اليػدؼ مػف وجػود الػدائرة التػي يغيػب فييػا مجمػسو  تابع إداريفرع و  مجرد قسـ

والخػدمات مػف المػواطف فػي كػؿ بمػديات الواليػة المنتشػرة عبػر حػدود  منتخب ىو تقريػب اإلدارة
تػػدار الػػدائرة مػػف طػػرؼ رئػػيس الػػدائرة الػػذي يعػػيف بواسػػطة مرسػػـو ومصػػالح إدارة، يعػػد ، الواليػػة

كمػػا يقػػـو ، رئػػس الػػدائرة تػػابع ومسػػاعد ا لمػػوالي فػػي القيػػاـ بوظػػائؼ الواليػػة عمػػى مسػػتوي الػػدائرة
 . 2التنسيؽ بيف البمدياتو  اإلعالـو  نشيط والتوجيوبالت
 :  الوالية -1

تقـو الوالية كمؤسسة وكتنظيـ اجتماعي أساسًا عمى عدة عالقات اجتماعية بػيف األدوار 
 العكػس مػف أعمػى سػمطة، أو أعمػىإلى  والوظائؼ المختمفة المرتبة بشكؿ تصاعدي مف أسفؿ

 :  3عمالية ويكوف الترتيب كالتيأدنى فئة أو  أدنى عنصر في التنظيـإلى 
وكػذلؾ فػي الواليػة كميػا ، ويشكؿ أعمى سمطة تنفيذية في الوالية بحد ذاتيا كمؤسسػة: الوالي -

وكػػذلؾ ، ويسػػاعده فػػي عممػػو كػػؿ مػػف المجمػػس الشػػعبي لمواليػػة، كػػإقميـ جغرافػػي وسػػكاني محػػدد
ومكاتػػػب المؤسسػػػة أي أولئػػػؾ األفػػػراد الموزعػػػوف عمػػػى كػػػؿ أقسػػػاـ ومصػػػالح ، الييئػػػة التنفيذيػػػة

 .  كأدوار

                                                           
  .16ص، المرجع السابؽ ،محمد محمود الطعامنة 1
مجمػػة دفػػاتر القػػانوف ، (تجربػػة البمػػديات الجزائريػػة)دور اإلدارة المحميػػة فػػي تقػػديـ الخػػدمات العامػػة ، نػػاجي عبػػد النػػور 2

 . 2009، الجزائر، ورقمة، ، جامعة قاصدي مرباح01العدد ، والسياسة
 . 41، صالجزائر، موفـ لمنشر، المياـ التقميدية لمجماعات المحمية، لحسف سرياؾ 3
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ويشػػرؼ ، ةداريػػيعمػػؿ عمػػى المسػػاىمة فػػي بنػػاء سياسػػة الواليػػة اإل: المجمػػس الشػػعبي الػػوالئي -
 .  وىو يمثؿ أساسًا اإلرادة الشعبية بوصفو منتخبًا مف طرؼ السكاف المحمييف، ويراقب عمميا

أولئػؾ الػذيف توكػػؿ ، ةاالفػراد التنفيػذييف فػػي الواليػ، ىػـ كمػا سػػبؽ وأف ذكرنػا: الييئػة التنفيذيػة -
كمػا أنيػـ مكمفػوف بالسػير ، إلييـ ميمة تطبيػؽ القػوانيف التنظيميػة والقواعػد ومػا يػأمر بػو الػوالي

 . عمى السير األحسف لمتنظيـ بمختمؼ أبعاده وأىدافو
 :  البمدية -2

ة مػػف أىػػـ المؤسسػػات التػػي يبنػػى عمييػػا النظػػاـ االجتمػػاعي داريػػتعتبػػر ىػػذه المؤسسػػة اإل 
وتعبػػر عنيمػػا وتعكػػس برامجيمػػا ، مػػف ناحيػػة تمثػػؿ سياسػػة الدولػػة وسياسػػة الواليػػةفيػػي ، ككػػؿ

ومػػػػف ناحيػػػػة أخػػػػرى تمثػػػػؿ ، وتتوسػػػػط مباشػػػػرة بينيمػػػػا وبػػػػيف المػػػػواطف عمػػػػى المسػػػػتوى اإلقميمػػػػي
 .  المجتمع عمى المستوى المحمي وتطمعاتو وآمالو واحتياجاتو

، كالتػػالي   2011 /22/07المػػؤرخ فػػي  10-11وتعػػرؼ فػػي آخػػر قػػانوف البمديػػة رقػػـ  
والذمػػة الماليػػة ، وتتمتػػع بالشخصػػية المعنويػػة، البمديػػة ىػػي الجماعػػة اإلقميميػػة القاعديػػة لمدولػػة

 1وتحدث بموجب القانوف   ، المستقمة
البمدية كالوالية وكأي إدارة عمومية فيي تنظيـ اجتمػاعي ذو عالقػات اجتماعيػة وتعتبر  

ويمكػػػػف تعريفيػػػػا مػػػػف الناحيػػػػة القانونيػػػػة ، سػػػػمطويمعينػػػػة تتسػػػػـ بػػػػالتنظيـ والتسمسػػػػؿ اليرمػػػػي ال
ة   وىػػػي إداريػػػوبأنيػػػا وحػػػدة ، والسياسػػػية بأنيػػػا   تجمػػػع سػػػكاني وفضػػػاء جغرافػػػي محػػػدد إقميميػػػاً 
بعػديف إلػى  وتسػتجيب البمديػة، تعتبر في الجزائر قاعػدة التعبيػر السػكاني عػف طريػؽ االنتخػاب

 .  ثنيف وما يتبعيما وىماا
 . سمطة وامتداد الدولة مف خالؿ تسيير المصالح العامةبكونيا تعبر عف : أوالً 
 .  بكونيا تعبر عف مجموعة منظمة لتسيير المصالح واألعماؿ والنشاطات المحمية: ثانياً 
 :  وفيما يخص مياميا التقميدية المتعمقة بالمصمحة العامة لمدولة فإنيا تقـو عمى ما يمي 

 الحالة المدنية  -
 تعميـ القوانيف والنظاـ  -
 نظيـ االنتخابات ت -

                                                           
  .2011جويمية سنة  22الموافؽ ؿ  1432رجب عاـ  20 22المؤرخ في  10-11رقـ  قانوف البمدية 1
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 اإلحصاء لفائدة واجب الخدمة الوطنية  -
 المصادقة عمى الوثائؽ  -
 .  السير عمى األمف والنظاـ العاـ واليدوء عمى المستوى اإلقميمي -

رئػػػيس المجمػػػس الشػػػعبي البمػػػدي كعػػػوف مػػػف أعػػػواف الدولػػػة أو  ويعتبػػػر ىنػػػا رئػػػيس البمديػػػة
ة محميػة إداريػمؤسسػة أو  ا جماعػة إقميميػةوباعتبارىػ، المستويات التي يضطمع بياإلى  بالنظر

 :  فإف عمييا أف تسير عمى ما يمي
ومػا ، ضماف سيرورة اإلدارة المحميػة لممصػالح والخػدمات المقدمػة لممػواطنيف سػاكني البمديػة -

داـ أف البمديػػػة تممػػػؾ الشخصػػػية المعنويػػػة والقانونيػػػة التػػػي تخوليػػػا حػػػؽ التصػػػرؼ فػػػي تنظيميػػػا 
حػػػػد مػػػػا فإنيػػػػا تعتبػػػػر تنظيمػػػػًا إلػػػػى  بالمؤسسػػػػات والتنظيمػػػػات األخػػػػرىالػػػػداخمي وفػػػػي عالقتيػػػػا 
 : يقـو بتحقيؽ الوظائؼ والمياـ التالية، اجتماعيًا مستقاًل نسبياً 

 .  اإلدارة المالية لمصالح البمدية كتنظيـ والمصالح المواطنيف -
 .  إدارة األمالؾ البمدية المتحركة و ير المتحركة كالعقارات بمختمؼ أنواعيا -
 .  عمير والتييئة العمرانية لممحيط وكؿ العمميات االقتصاديةالت -
 .  النشاطات التربوية والتعميمية واالجتماعية والثقافية -
 .  تسيير االمكانيات العامة مف أجؿ توظيؼ أحسف لممشاريع الموكمة لمبمدية -

دارة وتسيير المجالس البمدية في الجزائر:  -خامساً   تشكيؿ وا 
 :. تعريؼ البمديةأ

الجزائػري،  دارية ال مركزية إقميمية محمية فػي النظػاـ اإلإداريىيئة أو  البمدية ىي وحدة 
داريػالخمية التنظيمية األساسية والقاعديػة سياسػيا و أو  بؿ ىي الجياز ا واجتماعيػا وثقافيػا. وقػد ا 

 17( المػػػؤرخ فػػػي 90/80عرفيػػػا المشػػػرع الجزائػػػري بموجػػػب المػػػادة األولػػػى مػػػف القػػػانوف رقػػػـ )
المتعمػػػؽ بقػػػانوف البمديػػػة كمػػػا يمػػػي:   البمديػػػة ىػػػي الجماعػػػة اإلقميميػػػة األساسػػػية  1990 أفريػػػؿ

   بأنيػػا 1967وتتمتػػع بالشخصػػية المعنويػػة واالسػػتغالؿ المػػالي ، وعرفيػػا قػػانوف البمديػػة لسػػنة 
 .  ة واالقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسية دارياإلقميمية السياسية واإل الجماعة

تعريػػؼ الثػػاني يعكػػس الوظػػائؼ المتعػػددة لمبمديػػة ومياميػػا المتنوعػػة فػػي ظػػؿ يالحػػظ أف ال
 .  الفمسفة االشتراكية
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لقػػد تضػػمنت مختمػػؼ الدسػػاتير فػػي الجزائػػر اإلشػػارة لمبمديػػة باعتبارىػػا قاعػػدة الالمركزيػػة 
 والمػػػادة 1976( مػػف دسػػتور 36والمػػادة ) 1963( مػػف دسػػتور 09وىػػذا مػػا ورد فػػي المػػادة )

ويتواجػػػد عمػػػى مسػػػتوى التػػػراب . 1996( مػػػف دسػػػتور 15والمػػػادة ) 1989( مػػػف دسػػػتور 15)
 بمدية.  1541الوطني الجزائري 

 شكيؿ المجالس البمدية: تب: 
 عمى كيفية تشكيؿ المجالس الشعبية البمديػة والييئػات 8/ 90لقد نص قانوف البمدية رقـ 

 األجيزة التي تعمؿ عمى تسييرىا.و 
يتػػػألؼ مػػػف ىيئتػػػيف أساسػػػيتيف ىمػػػا: المجمػػػس الشػػػعبي  إدارييسػػػير ويػػػدير البمديػػػة جيػػػاز 

 .  البمدي والييئة التنفيذية المتمثمة أساسا في رئيس المجمس الشعبي البمدي
: ىػػو المؤسسػػػة المنتخبػػة فػػي البمديػػػة وتحقػػؽ الديمقراطيػػة عمػػػى المجمػػس الشػػػعبي البمػػدي. 1

بػات المحميػة عنصػر المستوى المحمي، وتكرس مبدأ االختيػار لمشػعب، عمػى أسػاس أف االنتخا
أساس مػف عناصػر الديمقراطيػة المحميػة والتػي تعطػى المػواطنيف المحميػيف الفرصػة لتقيػيـ أداء 
األعضاء المنتخبيف والحكـ عمى مصداقيتيـ في المستقبؿ، كمػا يعتبػر المجمػس ىيئػة مػداوالت 
عمنيػػػة عمػػػى المسػػػتوى البمػػػدي، يمكػػػف لممػػػواطنيف حضػػػور الجمسػػػات واالطػػػالع عمػػػى محاضػػػر 

 .  أخذ نسخة منياأو  لمداوالتا
( سػػنوات مػػف قبػػؿ النػػاخبيف فػػي البمديػػة بموجػػب أسػػموب 5ينتخػػب المجمػػس لمػػدة خمػػس )

االقتراع العاـ السري المباشػر، ويختمػؼ عػدد أعضػاء المجمػس الشػعبي البمػدي بحسػب التعػداد 
التػػي  السػػكاني، تػػوزع المقاعػػد بعػػد انتيػػاء العمميػػة االنتخابيػػة بالتناسػػب حسػػب عػػدد األصػػوات

 .  حصمت عمييا كؿ قائمة
يعقػػد المجمػػس الشػػعبي البمػػدي لتسػػيير أعمالػػو أربعػػة دورات عاديػػة فػػي السػػنة )دورة كػػؿ 

ثمػػث أو  ثالثػػة أشػػير( ودورات  يػػر عاديػػة كممػػا اقتضػػت ذلػػؾ شػػؤوف البمديػػة بطمػػب مػػف رئيسػػو
حاضػػريف مػػف الػػوالي، وتتخػػذ القػػرارات والتوصػػيات باأل مبيػػة المطمقػػة لألعضػػاء الأو  أعضػػائو

 . مع ترجيح صوت الرئيس عند تساوي األصوات
( مػف قػانوف 24بغرض تمكيف المجالس الشعبية البمدية مف أداء مياميػا أجػازت المػادة )

والتعميػر،  لجنػة االقتصػاد والماليػة، لجنػة التييئػة العمرانيػة) البمدية لممجمس إنشػاء لجػاف دائمػة
قتػة تتػولى القيػاـ بميػاـ يحػددىا المجمػس كميمػػة ولجػاف مؤ ( لجنػة الشػؤوف االجتماعيػة والثقافيػة
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أي تجػػاوزات عمػػى مسػػتوى مصػػمحة تابعػػة أو  التحقيػػؽ فػػي أمػػر معػػيف يخػػص مؤسسػػة البمديػػة
 .  لمبمدية

يحػػدد القػػانوف البمػػدي حػػاالت مػػف المجمػػس الشػػعبي البمػػدي بموجػػب مرسػػـو صػػادر عػػف 
نػػة كاالسػػتقالة الجماعيػػة مجمػػس الػػوزراء بنػػاءا عمػػى تقريػػر مػػف وزارة الداخميػػة فػػي حػػاالت معي

أقػػؿ مػػف النصػػؼ، اإلخػػالؿ إلػػى  لمسػػكاف، انخفػػاض عػػدد أعضػػاء المجمػػس داريوالتحويػػؿ اإل
 .  بالسير العادي لممجمس. ومباشرة بعد حؿ المجمس يعيف الوالي ىيئة مؤقتة لتسيير البمدية
 يمارس المجمس الشعبي صالحيات واسعة تمس جوانب مختمفة مف شؤوف البمدية.

: بعػػد تبنػػي التعدديػػة السياسػػية والحزبيػػة فػػي الجزائػػر عػػاـ رئػػيس المجمػػس الشػػعبي البمػػدي. 2
أصػػػبحت االنتخابػػػات المحميػػػة تنافسػػػية تعدديػػػة بػػػيف عػػػدة قػػػوائـ مػػػف تشػػػكيالت سياسػػػية  1989

عمػػػى طريقػػػة اختيػػػار رئػػػيس المجمػػػس  وقػػػد انعكػػػس ىػػػذا التوجػػػو السياسػػػي، مختمفػػػة االتجاىػػػات
يتـ مف قبؿ أعضاء القائمة التي نالت أ مبيػة المقاعػد لممػدة  ينوحيث أصبح تع الشعبي البمدي

أيػػاـ مػػف تػػاري  إعػػالف االقتػػراع،  8سػػنوات( ويػػتـ تنصػػيبو فػػي مػػدة أقصػػاىا  5أي ) االنتخابيػػة
وبعد تعيينو يقـو الرئيس بتشكيؿ ىيئة تنفيذية وذلؾ بتعيينو لعدد مف النػواب يتػراوح بػيف نػائبيف 

 .  عضاء المجمس الشعبي البمدي( وستة نواب حسب عدد أ02)
يتمتػػع رئػػيس المجمػػس الشػػعبي البمػػدي بصػػالحيات متنوعػػة منيػػا مػػا يعػػود إليػػو باعتبػػػاره 
ممػػثال الدولػػة )صػػفو ضػػابط الحالػػة المدنيػػة، صػػفو ضػػابط الشػػرطة القضػػائية(، ومنيػػا مػػا يعػػود 

واسػػػػتدعاء يتػػػػولى تحضػػػػير الجمسػػػػات ) إليػػػػو باعتبػػػػاره ىيئػػػػة تنفيذيػػػػة لممجمػػػػس الشػػػػعبي البمػػػػدي
يتػػولى إبػػراـ ) األعضػػاء، وبرمجػػة جػػدوؿ األعمػػاؿ(، ومنيػػا مػػا يعػػود إليػػو باعتبػػاره ممػػثال لمبمديػػة

 .1العقود والسير عمى السير الحسف لممصالح البمدية(
 )البمدية(الرقابة المركزية عمى االدارة المحمية الجزائرية  –سادساً 
السياسػػػة العامػػػة لمدولػػػة عمػػػى المسػػػتوى انطالقػػػا مػػػف أف االدارة المحميػػػة ىػػػي التػػػي تنفػػػذ  
وعمػػى حسػػب حالػػة ىػػذا الجيػػاز تكػػوف ، لػػذلؾ فقػػد تعػػاظـ الػػدور الممقػػى عمػػى عاتقيػػا، المحمػػي

ولكػػف العػػاـ والخػػاص عمػػى ، حالػػة السياسػػات العامػػة المجسػػدة والتػػي وجيػػت أساسػػا لممػػواطنيف
، يعرفيػػا ىػػذا الجيػػازعمػػـ بػػالعجز الػػوظيفي المتػػوارث والمتػػراكـ واألمػػراض البيروقراطيػػة التػػي 

                                                           
  .6بؽ، صا، مرجع سناجي عبد النور 1
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وىو ما يستدعي العمؿ باستمرار مف أجؿ تخميصو مف حالتو المرضػية وبالتػالي تنميػة كفاءتػو 
فػػػاإلدارة المحميػػػة باعتبارىػػػا وحػػػدة اجتماعيػػػة ىادفػػػة تمػػػارس ميػػػاـ ، والرفػػػع مػػػف أدائػػػو وتطػػػويره

وكفػؤ يقػػـو وىػو مػا يسػػتدعي وجػود نظػاـ رقػػابي فعػاؿ ، وأدوار مختمفػة لتحقيػؽ األداء المطمػػوب
عمػػػى أسػػػاس تمكينيػػػا مػػػف تنفيػػػذ خططيػػػا عمػػػى أكمػػػؿ وجػػػو ومراقبتيػػػا مػػػف اجػػػؿ تقػػػديـ أفضػػػؿ 

ثػػـ أنػػواع الرقابػػة ، ةداريػػالخػػدمات لممػػواطف، ومػػف ىنػػا يمكننػػا أف نعػػرؼ أوال أىػػداؼ الرقابػػة اإل
 . ثـ أىـ مظاىر الرقابة المركزية عمى االدارة المحمية الجزائرية، عمى االدارة المحمية

 :  ة وغاياتياداريىداؼ الرقابة اإلأ -1
تعتبػػر ممارسػػة الرقابػػة عمػػى أعمػػاؿ وأعضػػاء الييئػػات الالمركزيػػة ضػػرورة ال  نػػى عنيػػا 
لتحقيػػػػؽ االنسػػػػجاـ والتنسػػػػيؽ بػػػػيف أعمػػػػاؿ مختمػػػػؼ ىػػػػذه الييئػػػػات المسػػػػتقمة فػػػػال تعتبػػػػر الرقابػػػػة 

ر الييئػات المحميػة واذا كاف األصػؿ ىػو أف تباشػ، ة ىدفا بحد ذاتو بؿ إنيا مجرد وسيمةدارياإل
إنشػػػاء وادارة الخػػػدمات والمرافػػػؽ المحميػػػة مسػػػتقمة عػػػف الحكومػػػة المركزيػػػة فػػػاف اسػػػتقالؿ ىػػػذه 
الوحدة ليس استقالال مطمقػا ولكنػو مقيػد بمػا لمحكومػة المركزيػة مػف حػؽ ممارسػة الرقابػة عمييػا 

تسػػاؤؿ ومػػف ىنػػا يبػػرز ال، وذلػػؾ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ جممػػة مػػف االىػػداؼ والغايػػات وعمػػى أعماليػػا
وتتمثػػػؿ ىػػػذه الوسػػػيمة : ةداريػػػعػػػف ماىيػػػة االىػػػداؼ والغايػػػات التػػػي تسػػػتيدفيا عمميػػػة الرقابػػػة اإل

 :  في تحقيؽ ثالثة أىداؼ أساسية مختمفة وىي كالتيشطناوي حسب 
 :  اليدؼ األوؿ

كمػػػا ، ة تحقيػػػؽ وحػػػدة كيػػػاف الدولػػػة السياسػػػية والمحافظػػػة عمييػػػاداريػػػتسػػػتيدؼ الرقابػػػة اإل
احتػػراـ مبػػدأ المشػػروعية وسػػيادة القػػانوف وتتمثػػؿ الغايػػة األساسػػية مػػف الرقابػػة تسػػتيدؼ ضػػماف 

ة في حمايتيا لممصمحة العامة ذاتيا بغية الحيمولػة دوف الوقػوع فػي أي تجػاوزات ممكنػة دارياإل
ومنو أيػة مخالفػات محتممػة لقواعػد توزيػع االختصاصػات يمكػف ، عمييا مف الييئات الالمركزية

 .  ت الالمركزيةأف ترتكبيا الييئا



والخدمة العمومية في الجزائرالفصؿ الرابع                       اإلدارة المحمية   
 

185 
 

ة أمكػػف تحقيػػؽ احتػػراـ مبػػدأ المشػػروعية فقػػد أجبػػرت الييئػػات داريػػليػػذا وبفضػػؿ الرقابػػة اإل
وبفضػميا أمكػف تحقيػؽ التنسػيؽ واالنسػجاـ ، الالمركزية عمى احتراـ ىذا المبػدأ والتقيػد بأحكامػو

 .1بيف أعماؿ مختمؼ الييئات المحمية
ة ىػػي المحافظػػة داريػػساسػػية لمرقابػػة اإلنسػػتنتج ممػػا سػػبؽ بػػأف مػػف األىػػداؼ البػػارزة واأل

، عمػػى وحػػدة كيػػاف الدولػػة الجزائريػػة وذلػػؾ مػػف خػػالؿ احتػػراـ مبػػدأ المشػػروعية واحتػػراـ القػػوانيف
اخػػػر أو  وردع القػػػانوف فػػػي حػػػد ذاتػػػو لكػػػؿ أشػػػكاؿ الحيمولػػػة والتػػػي مػػػف شػػػأنيا أف تضػػػر بشػػػكؿ

 المصمحة العامة لمبالد 
 :  اليدؼ الثاني

ة تحقيػؽ  ايػة عمػى درجػة عاليػة مػف األىميػة تتمثػؿ فػي حمايػة ريػداتستيدؼ الرقابػة اإل 
فخضػػػوع الييئػػػات الالمركزيػػػة لمرقابػػػة يحقػػػؽ ويضػػػمف ، مصػػػالح سػػػكاف الوحػػػدة المحميػػػة نفسػػػيا
خصوصػػا حينمػػا تسػػيء الييئػػات الالمركزيػػة ادارة الميػػاـ ، حمايػػة مصػػالح سػػكاف الوحػػدة نفسػػيا

حينمػػا ال يتػػوفر عنصػػر النزاىػػة فػػي ، أو خيػػر قيػػاـحينمػػا ال تقػػـو بواجباتيػػا ، أو الموكمػػة الييػػا
وىكػػذا تبػػرر مصػػالح سػػكاف الوحػػدة المحميػػة وجػػود رقابػػة تمػػارس ، قػػرارات وأعمػػاؿ ىػػذه الييئػػات

عمػػػػى أعمػػػػاؿ وأعضػػػػاء الييئػػػػات الالمركزيػػػػة لمحيمولػػػػة دوف تنفيػػػػذ مشػػػػروعات وأعمػػػػاؿ باىظػػػػة 
 .2التكاليؼ دوف داع ودوف جدوى اقتصادية تبررىا

ممػػا سػػبؽ أنػػو واجػػب عمػػى الييئػػات المحميػػة عػػرض مشػػروعات الخطػػط بعػػد  مػػا نسػػتنتجو
وضػػرورة حصػػوليا عمػػى اإلذف مػػف الحكومػػة المركزيػػة ، اقراراىػا مػػف المجػػالس الشػػعبية المحميػػة

وكػػػػؿ ىػػػػذه المراقبػػػػة التػػػػي تقػػػػـو بيػػػػا اإلدارة المركزيػػػػة ىػػػػدفيا ، قبػػػػؿ القيػػػػاـ بػػػػبعض المشػػػػروعات
 . ثمف وال تعود بالمصمحة عمى المواطفالوقوؼ اماـ تنفيذ مشروعات باىظة ال
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 :  اليدؼ الثالث
تستيدؼ الرقابة عمى أعماؿ وأعضاء الييئات الالمركزية تحقيؽ  ايػة ثالثػة فػي حمايػة  

ة اجبػار والػزاـ الييئػات الالمركزيػة عمػى الوفػاء داريػفتممؾ سػمطات الوصػاية اإل، مصالح الغير
ة واحتػػػػراـ احكاميػػػػا داريػػػػوتنفػػػػي عقودىػػػػا المدنيػػػػة واإلبالتزاماتيػػػػا وتعيػػػػداتيا الماليػػػػة مػػػػع الغيػػػػر 

ة قيػاـ ادارة حسػنة وفعالػة تتػولى شػؤوف الوحػدة المحميػة داريػلذا تسػتيدؼ الرقابػة اإل، وشروطيا
 .  1عمى أكمؿ وأفضؿ وجو ممكف

ومػػػا نسػػػتنتجو مػػػف ىػػػذا اليػػػدؼ بػػػأف االدارة المركزيػػػة تسػػػير جاىػػػدة بػػػأف تقػػػـو العالقػػػات 
بػػيف أجيػػزة االدارة العامػػة ومنػػو أو  واء بػػيف األفػػراد واإلدارة المحميػػةالعامػػة عمػػى أكمػػؿ وجػػو سػػ

ينشػػأ منػػاخ مالئػػـ يسػػاعد اإلدارة المحميػػة عمػػى تكػػويف صػػورة ذىنيػػة وانطباعػػات ايجابيػػة عنيػػا 
خارجيػػػا وبالتػػػالي يتحقػػػؽ ليػػػا البقػػػاء أو  سػػػواء مػػف داخميػػػا، لػػدى كافػػػة األطػػػراؼ المرتبطػػػة بيػػػا

 .  2واالستمرار
 :  رقابة المركزية عمى االدارة المحميةأنواع ال - 2

 :  تتمثؿ أنواع الرقابة الممارسة عمى الييئات المحمية فيما يمي
 :  الرقابة التشريعية -2-1

 البا ما تنشػأ الوحػدات المحميػة ويػتـ إلغاؤىػا بقػوانيف تصػدر عػف السػمطة التشػريعية كمػا 
تقميصػػػػػيا حسػػػػػب أو  عياوتوسػػػػي، أف االختصاصػػػػات التػػػػػي يحػػػػػؽ لمييئػػػػات المحميػػػػػة ممارسػػػػػتيا

وىػػػي كػػػذلؾ تقػػػرر لمييئػػػات ، االعتبػػػارات والمتغيػػػرات تػػػتـ بقػػػوانيف تصػػػدرىا السػػػمطة التشػػػريعية
المحمية الموارد المالية التي تسػاعدىا عمػى تحقيػؽ أ راضػيا وال يقتصػر دور السػمطة التنفيذيػة 

القضػػايا ذات العالقػػة الػػوزراء المعنيػػيف بشػػؤوف االدارة المحميػػة حػػوؿ بعػػض أو  ممثمػػة بػػالوزير
 .  3باإلدارة المحمية لضماف حسف تطبيؽ القانوف ومنع االنحرافات

                                                           
  .29ص، المرجع السابؽ ،عمي خطار شطناوي 1
  .61ص ،2012، الجزائر، عنابة، دار العمـو، (البعد الفكري والتطبيقي)العالقات العامة ، فريحة محمد كريـ 2
  .173ص، مرجع سابؽ، أيمف عودة المعاني 3



والخدمة العمومية في الجزائرالفصؿ الرابع                       اإلدارة المحمية   
 

187 
 

وفػػي الجزائػػر نجػػد أف السػػمطة التشػػريعية والمتمثمػػة فػػي الدسػػتور تمكػػف لممجمػػس الشػػعبي 
أف ينشػػب فػػي أي وقػػت لجنػػة تحقيػػؽ فػػي ، الػػوطني ومجمػػس األمػػة كػػؿ فػػي اطػػار اختصاصػػاتو

 .  1أية قضية ذات مصمحة عامة
 :  الرقابة السياسية -2-2

تمػارس أحػزاب السياسػة والتنظيمػات النقابيػة فػػي الػدوؿ الحزبيػة رقابػة داخميػة عػف طريػػؽ 
فيعمػػػػؿ ىػػػػؤالء األعضػػػػاء عمػػػػى منػػػػع والحيمولػػػػة دوف اتخػػػػاذ ، أعضػػػػائيا فػػػػي المجػػػػالس المحميػػػػة

التػي ال تمػؾ ، أو القياـ باألعماؿ التي تتعارض مػع مصػالح سػكاف الوحػدة المحميػةأو  القرارات
ناىيػػؾ عػػف الرقابػػة الخارجيػػة التػػي تمارسػػيا األحػػزاب السياسػػية عػػف طريػػؽ ، تحقػػؽ مصػػالحيـ

 .  2صحافتيا ومؤتمراتيا واجتماعاتيا الحزبية عمى المستوييف المحمي والوطني
وكانت الرقابػة السياسػية عمػى االدارة فػي الجزائػر تمػارس بطريقػة مباشػرة فػي ضػؿ نظػاـ 

( فقد تقمصت أبعادىا وأصػبحت 1989ؿ التعددية السياسية )دستور أما في ظ، الحزب الواحد
 .  أي عف طريؽ األحزاب كما ذكرنا، 3 ير مباشرة

 :  الرقابة القضائية -2-3
فيي تنشأ وتمغػى وتحػدد اختصاصػاتيا بموجػب ، تعتبر الوحدات المحمية صنيعة القوانيف

وفقػػػػا ليػػػػذه القػػػػوانيف وأف ال تسػػػػيء والواجػػػػب أف تمػػػػارس الييئػػػػات المحميػػػػة أعماليػػػػا ، القػػػػوانيف
 تتجاوزأو  استعماؿ سمطاتيا

ال كانت تصرفاتيا  ير مشروعة وعرضة لمطعف أماـ القضاء  فالقضاء ىنػا ، حدودىا وا 
فيػو ينظػر فػي القضػايا التػي (، بمثابة الحكـ بػيف االدارة المركزيػة واالدارة الالمركزيػة )المحميػة

المركزيػػة مطالبػػة بإلغػػاء القػػرارات التػػي تراىػػا مجحفػػة بحقيػػا ترفعيػػا االدارة المحميػػة ضػػد االدارة 
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األفػراد الغػاء أو  وكذلؾ ينظر في القضايا التػي تطالػب فييػا االدارة المركزيػة، ومخالفة لمقانوف
 . 1القرارات الصادرة عف االدارة المحمية اذا كانت مخالفة لمقانوف
ة إداريػػة القضػػاء بواسػػطة دعػػاوى فػػي حالػػة مخالفػػة االدارة المحميػػة لمقػػانوف تتحػػرؾ رقابػػ

ة داريػػػتتمثػػػؿ خاصػػػة فػػػي دعػػػوى اإللغػػػاء ودعػػػوى التعػػػويض وذلػػػؾ أمػػػاـ الجيػػػات القضػػػائية اإل
 : المختصة والمتمثمة أساسا في

 (02-98طبقا لمقانوف ) ةداريالمحاكـ اإل -
 2(01-98طبقا لمقانوف العضوي ) مجمس الدولة -
 : ةداريالوصاية اإلأو  ةداريالرقابة اإل -2-4

ة فػي حػدود معينػة داريػمف المعروؼ أف لممجالس المحمية الحػؽ فػي إصػدار القػرارات اإل
دوف أف تخضع لتوجييات اإلدارة المركزية وليذه المجالس الحرية فػي التصػرؼ وىػي صػاحبة 

صػػدار قػػرارات بديمػػة أو  فميػػا العػػدوؿ عػػف تنفيػػذىا، السػػمطة فيمػػا تصػػدره مػػف قػػرارات إلغائيػػا وا 
ويمكػػف لممجػػالس المحميػػة كػػذلؾ أف تقاضػػي وتتقاضػػى وتسػػأؿ عػػف األعمػػاؿ ، تعػػديمياأو  عنيػػا

وعمى الر ـ مف مظاىر االستقالؿ ىذه إال أف اإلدارة المحميػة ليػا حػدود ال ، التي تصدر عنيا
ولضػػماف ، كمػػا يوكػػؿ ليػػا اختصاصػػات وأعمػػاؿ يجػػب أف تطمػػع بيػػا بكفايػػة وفاعميػػة، تتجاوزىػػا

، وضػػػماف قياميػػػا بأعمػػػاؿ بشػػػكؿ جيػػػد، حميػػػة باالسػػػتقالؿالتوفيػػػؽ بػػػيف تمتػػػع ىػػػذه المجػػػالس الم
وعدـ تجاوز االختصاصات الموكمػة ليػا كػاف البػد مػف رقابػة مػف نػوع خػاص تمارسػيا السػمطة 

 .3التنفيذية عمى ىذه المجالس فكانت الرقابة الوصائية
رجيػة ويعتبر ىذا النوع مف الرقابة داخمية مقارنة مع أنواع الرقابػة السػابقة التػي تعتبػر خا

 .  ةإدارية عمى أجيزة إداريكما أنيا ذاتية ألنيا تمارس مف طرؼ أجيزة ، بالنسبة لإلدارة
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 :  ة عمى البمديةداريمظاىر الرقابة اإل -3
 :  الرقابة عمى أعضاء المجمس الشعبي البمدي -3-1

فتمارس رقابتيا عمػى ، تمارس السمطات المركزية رقابة متباينة ومتفاوتة عمى االشخاص
، كمػػػػا تمػػػػارس رقابتيػػػػا عمػػػػى المجػػػػالس المحميػػػػة ذاتيػػػػا، اعضػػػػاء المجػػػػالس المحميػػػػة ورؤسػػػػائيا

الغػػػاء الوحػػػدات المحميػػػة فيػػػي أو  تعػػػديؿأو  ة فػػػي انشػػػاءداريػػػفتتجمػػػى أوؿ مظػػػاىر الرقابػػػة اإل
ولكػػف تخضػػع ، حقػػوؽ مقػػررة لمسػػمطات المركزيػػة تػػنص عمييػػا عػػادة تشػػريعات االدارة المحميػػة

لقيػود وضػػوابط يتعػػيف عمػى السػػمطات المركزيػػة احتراميػا والتقيػػد بيػػا  ممارسػة ىػػذه الصػػالحيات
أي أف ىػػذه الصػػالحيات المقػػررة لمسػػمطات ، إلغػػاء الوحػػدات المحميػػةأو  تعػػديؿأو  عنػػد انشػػاء

 .1وانما مقيدة تنظميا قواعد وضوابط مختمفة، المركزية ليست صالحيات مطمقة
فتكػوف مػف طػرؼ  الشػعبي البمػديوفيما يخص صالحيات الرقابة عمى أعضاء المجمػس 

وتشػػمؿ كػػؿ أعضػػاء المجمػػس الشػػعبي البمػػدي بصػػفتيـ منتخبػػيف مػػف ( الواليػػة) الجيػػة الوصػػية
الحصػػوؿ عمػػى مػػانع أو  االقصػػاءأو  االسػػتقالةأو  الشػػعب وال تػػزوؿ صػػفة انتخػػابيـ اال بالوفػػاة

ة ريػػػػػػإدارقابػػػػػػة إلػػػػػػى  وليػػػػػػذا فأعضػػػػػػاء المجمػػػػػػس )المنتخبػػػػػػوف البمػػػػػػديوف( يخضػػػػػػعوف، قػػػػػػانوني
اإلقصػاء  –التوقيػؼ ، تمارس عمييـ مف طرؼ الوالية وتأخذ في الواقع الصور التالية()وصاية

 المانع القانوني  –
 :  التوقيؼ -أ

 :  ( مف القانوف البمدي43تنص )المادة
جنحػة ليػا أو   يوقؼ بقرار مف الػوالي كػؿ منتخػب تعػرض لمتابعػة قضػائية بسػبب جنايػة

كػػػاف محػػػؿ تػػػدابير قضػػػائية ال تمكنػػػو مػػػف أو  خمػػػة بالشػػػرؼألسػػػباب مأو  صػػػمة بالمػػػاؿ العػػػاـ
 ايػػة صػػدور حكػػـ نيػػائي مػػف إلػػى  االسػػتمرار فػػي ممارسػػة عيدتػػو االنتخابيػػة بصػػفة صػػحيحة

 الجية القضائية المختصة .
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الحفػػاظ عمػػى نزاىػػة ومصػػداقية التمثيػػؿ إلػػى  ويتضػػح مػػف خػػالؿ ىػػذا القػػرار بأنػػو يسػػعى
االنتقػػػاـ مػػػف أعضػػػاء إلػػػى  أمػػػا اذا كػػػاف ييػػػدؼ( قػػػيالشػػػعبي )مكافحػػػة الفسػػػاد المػػػالي واألخال

لتحقيؽ أ راض سياسية وحزبية فانو يكػوف معيبػا بػاالنحراؼ بالسػمطة ممػا يجعمػو ، أو المجمس
 .  1باطالً 

 :  االقصاء -ب
 مف قانوف البمدية: (44 )المادةتنص 

 يقصى بقوة القانوف مف المجمس كؿ عضو منتخب تغيػب بػدوف عػذر مقبػوؿ ألكثػر مػف 
 .2ثالث دورات عادية خالؿ نفس السنة 

وبطبيعػػػػة الحػػػػاؿ يقصػػػػى أي عضػػػػو اذا خػػػػالؼ القػػػػانوف وتػػػػوفرت فيػػػػو أسػػػػباب االقصػػػػاء 
ويترتػػب عمػػى االقصػػاء فقػػداف وزواؿ صػػفة العضػػوية بصػػورة دائمػػة ونيائيػػة كمػػا يترتػػب عميػػو 

يػػر بالمترشػػح الػػوارد فػػي نفػػس القائمػػة مباشػػرة بعػػد المنتخػػب األخ اسػػتخالؼ العضػػو المقصػػى
 .  ويسعى أيضا قرار االقصاء لمحفاظ عمى سمعة ونزاىة ومصداقية التمثيؿ الشعبي، منيا
 :  انتياء العضوية لممانع القانوني -ج

 : ويتمثؿ المانع القانوني في عدة أوضاع يكوف فييا عضو المجمس الشعبي البمدي
 الوجود في حالة مف حاالت عدـ القابمية لالنتخاب -
 الوجود في حالة مف حاالت التعارض  -
 .  3االدانة الجزائية -
 :  الرقابة عمى األعماؿ -3-2

بػػػؿ ، ال تقتصػػر رقابػػػة السػػػمطات المركزيػػػة عمػػػى المجػػالس المحميػػػة وأعضػػػائيا ورؤسػػػائيا
أو  تمتػػػػػد ىػػػػػذه الرقابػػػػػة لتشػػػػػمؿ األعمػػػػػاؿ التػػػػػي تػػػػػدخؿ ضػػػػػمف اختصػػػػػاص المجػػػػػالس المحميػػػػػة
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عمػػاؿ التػػي تمارسػػيا السػػمطات المركزيػػة حسػػب طبيعػػة وتختمػػؼ رقابػػة األ، اختصػػاص رؤسػػائيا
 .1الرقابة ىؿ ىي رقابة مشروعية أـ رقابة مشروعية مالئمة

رقابػة الػوالي وذلػؾ مػف خػالؿ مجموعػة مػف إلى  وتخضع أعماؿ المجمس الشعبي البمدي
االجػػراءات التػػي تػػنص عمييػػا مػػواد مػػف قػػانوف البمديػػة ويمػػارس الػػوالي باعتبػػاره جيػػة الوصػػاية 

لغاء وحموؿ ا  .2لعديد مف صور الرقابة عمى أعماؿ البمدية في شكؿ تصديؽ وا 
 :  التصديؽ -أ

، التصػػػديؽ الضػػػمني والتصػػػديؽ الصػػػريح، يأخػػػذ التصػػػديؽ عمػػػى أعمػػػاؿ البمديػػػة شػػػكميف
ويػػرتبط التصػػديؽ الضػػمني بمػػدة زمنيػػة محػػددة وردت فػػي قػػانوف البمديػػة بمبػػدأ عػػاـ يػػنص عمػػى 

، يػـو مػف تػاري  إيػداعيا لػدى الواليػة 21لبمػدي نافػذة بعػد فػوات أف مداوالت المجمس الشػعبي ا
عمييػا ( كتابيػا) القانوف البمدي ضرورة المصادقة صراحة أما التصديؽ الصريح فيشترط حسب

 لتنفيذىا.
 :  لغاءاإل  –ب 

حيػػث يعتبػػر الػػبطالف ، النسػػبيأو  لغػػاء مػػداوالت وقػػرارات البمديػػة لبطالنيػػا المطمػػؽإيػػتـ 
المػداوالت التػي تمػس ، أو وبقوة القػانوف وذلػؾ لعػدة أسػباب منيػا مخالفػة القػانوفالمطمؽ بحكـ 

المػداوالت المحػررة بمغػة أخػرى  يػر العربيػة باعتبػار المغػة العربيػة ، أو رمػوز الدولػة وشػعاراتيا
 . ىي المغة الرسمية لمدولة

وترسػػػيخا أمػػػا فيمػػػا يخػػػص الػػػبطالف النسػػػبي فيجػػػرى ذلػػػؾ دعمػػػا لنزاىػػػة التمثيػػػؿ الشػػػعبي 
عمػػى القابميػػة لإلبطػػاؿ بالنسػػبة  60المػػادة ويػػنص القػػانوف البمػػدي فػػي داري، لشػػفافية العمػػؿ اإل

لممػػداوالت التػػي يشػػارؾ فػػي اتخاذىػػا اعضػػاء مػػف المجمػػس بمػػا فػػييـ الػػرئيس ليػػـ مصػػمحة فييػػا 
 كوكالء.أو  الدرجة الرابعةإلى  فروعيـأو  أصوليـأو  بالنسبة ألزواجيـ، أو بصفة شخصية
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 :  الحموؿ -ج
إذا كانت سمطة الحموؿ في الخصائص األساسية التي تميز السمطة الرئاسػية فقػد يسػمح 

وتنصػػػب سػػػمطة ، ة كمػػا ىػػػو وارد فػػػي القػػػانوف البمػػػديداريػػػبيػػا اسػػػتثنائيا فػػػي نظػػػاـ الوصػػػاية اإل
 :  حموؿ الوالي اساسا عمى مواضع تتمثؿ في

 يسجميا الرئيس  تسجيؿ النفقات االجبارية في ميزانية البمدية اذا لـ -
وامتصػػاص عجزىػػا لػػدى التنميػػة فػػي حالػػة عػػدـ قيػػاـ ، ضػػبط تػػوازف الميزانيػػة لػػدى اعػػدادىا -

 واالذف بالنفقات الالزمة.، المجمس بذلؾ
 . لمحفظ عمى النظاـ العاـ داريالضبط اإل -
 :  الرقابة عمى المجمس الشعبي البمدي كييئة -3-3

تشػػمؿ الرقابػػة عمػػى ( ة )الوصػايةداريػػالرقابػػة اإلذكرنػا فػػي العناصػػر السػػابقة بػأف مظػػاىر 
وكػػػذلؾ األعمػػػاؿ التػػػي يقػػػـو بيػػػا المجمػػػس ، أعضػػػاء المجمػػػس الشػػػعبي البمػػػديأو  األشػػػخاص

نما تمتد لتشمؿ الرقابة عمى المجمػس  ونوضح بأف الرقابة ال تقتصر عمى ىذه المظاىر فقط وا 
لبمػػدي كييئػػة كمػػا يػػنص عميػػو وتتمثػػؿ الرقابػػة عمػػى المجمػػس الشػػعبي ا، الشػػعبي البمػػدي كييئػػة

نيػاء ميامػو بإزالتػو قانونيػا مػع بقػاء الشخصػية  قانوف البمدية في حؿ المجمس الشعبي البمدي وا 
ومػاىي ؟ ومػف مػف يحػؿ؟ ، وفػي نقػاط مػوجزة نشػرح لمػاذا يحػؿ المجمػس1المعنوية لمبمدية قائمة

 ؟ وما يترتب عمى ذلؾ مف نتائج؟ االجراءات
 :  األسباب -أ

مجموعػة مػف الحػاالت والتػي تشػكؿ أسػبابا لحػؿ المجمػس إلػى  البمدية الجديػدأشار قانوف 
مػػػف قػػػانوف البمديػػػة عمػػػى أنػػػو يػػػتـ الحػػػؿ والتجديػػػد الكمػػػي ( 46)المػػػادةوتػػػنص : الشػػػعبي البمػػػدي

 : لممجمس الشعبي البمدي
 في حالة خرؽ أحكاـ دستورية  -
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 في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجمس  -
 ية ألعضاء المجمس في حالة استقالة جماع -
عنػدما يكػوف االبقػاء عمػى المجمػس مصػدر اخػتالالت خطيػرة تػـ اثباتيػا فػي التسػيير البمػدي  -

 أومف طبيعة المساس بمصالح المواطنيف وطمأنينتيـ 
عنػػػػػدما يصػػػػػبح عػػػػػدد المنتخبػػػػػيف أقػػػػػؿ مػػػػػف األ مبيػػػػػة المطمقػػػػػة بػػػػػالر ـ مػػػػػف تطبيػػػػػؽ أحكػػػػػاـ  -
 مف قانوف البمدية ( 41المادة)
ات خطيرة بيف أعضاء المجمػس الشػعبي البمػدي تعيػؽ السػير العػادي لييئػات في حالة خالف -

 البمدية بعد إعذار يوجيو الوالي لممجمس دوف االستجابة لو.
 تجزئتيا أو  ضمياأو  في حالة اندماج بمديات -
 .1في حالة حدوث ظروؼ استثنائية تحوؿ دوف تنصيب المجمس المنتخب -
 :  االختصاص -ب

تجديػػػد المجمػػػس الشػػػعبي أو  قػػػانوف البمديػػػة عمػػػى أف يكػػػوف حػػػؿمػػػف ( 47)المػػػادةتػػػنص 
البمػدي بوجػب مرسػـو رئاسػي بنػاء عمػى تقريػػر الػوزير المكمػؼ بالداخميػة وذلػؾ حمايػة واحترامػػا 

 .  لمتمثيؿ واالختيار الشعبي
 :  االجراءات -ج

حفاظا عمى التمثيؿ واالختيار الشعبي أحاط المشرع عممية حؿ المجمػس الشػعبي البمػدي 
 : مانات ومحاسبة تتمثؿ أساسا فيبض
 تقديـ تقرير مف طرؼ وزير الداخمية كجية وصاية -
 .2اصدار مرسـو رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية -
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 : األثار -د
أيػػػػاـ التػػػػي تمػػػػي حػػػػؿ  10يعػػػػيف الػػػػوالي خػػػػالؿ : مػػػػف قػػػػانوف البمديػػػػة( 48)المػػػػادةتػػػػنص 

تسػػيير شػػؤوف البمديػػة وتنتيػػي متصػػرفا ومسػػاعديف عنػػد االقتضػػاء توكػػؿ ليػػـ ميمػػة ، المجمػػس
 .1مياميـ بقوة القانوف بمجرد تنصيب المجمس الجديد

 :  الخدمات العامة ودور البمدية الجزائرية في تقديميا –سابعًا 
 :  مفيوـ الخدمة العامة وأنواعيا -1

ارتبط مفيـو الخدمة العمومية بنشػأة الدولػة كسػمطة ذات سػيادة وزيػادة درجػة تػدخميا فػي 
الحاجػػات العامػػة لممجتمػػع مػػف خػػالؿ ممارسػػة وظػػائؼ وأنشػػطة فػػي مختمػػؼ المجػػاالت إشػػباع 

بغػػػػرض زيػػػػادة رفاىيػػػػة المجتمػػػػع وبالتػػػػالي تحقيػػػػؽ التنميػػػػة بمختمػػػػؼ ، االقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة
ثػػـ ، مفيػػـو الخدمػػة العموميػػة بشػػكؿ عػػاـإلػػى  وسػػنحاوؿ فػػي ىػػذا العنصػػر التطػػرؽ، مجاالتيػػا

 مفيـو الخدمة العامة كعممية ثػـ نتطػرؽإلى  خالؿ التطرؽنفصؿ أكثر في التعريؼ وذلؾ مف 
 .  مفيوميا كنظاـإلى 

الفرنسػػػي ارتػػػبط ىػػػذا المفيػػػـو بالدولػػػة ومختمػػػؼ مؤسسػػػاتيا كييئػػػة  داريففػػػي القػػػانوف اإل 
 . تشرؼ عمى تنفيذ ىذا النشاط مف أجؿ تحقيؽ المنفعة العامة

مػػف قبػػؿ الدولػػة لجميػػع  أداء خػػاص يقػػدـأو   ػػرض( عامػػة) الخدمػػة العموميػػة ىػػي ميمػػة
 .(واالستفادة منيا) ستخدامياالمواطنيف ال

(، إقميميػاً أو  سػواء أكػاف محميػاً ) الخدمة العمومية ىي نشاط ينفذ مباشرة مػف قبػؿ الدولػة 
 .  تحت رقابتيا تيدؼ لخدمة المصمحة العامة

الفرنسػي بأنيػا تمػؾ التػي تعػد تقميػديًا خدمػة  داريتعرؼ الخدمة العموميػة وفقػًا لمقػانوف اإل
تػػزود بصػػورة دائمػػة بواسػػطة منظمػػة عامػػة كاسػػتجابة لحاجػػة عامػػة ويتطمػػب توفرىػػا أف يحتػػـر 

 . القائميف عمى إدارتيا مبادئ المساواة واالستمرارية والتكيؼ لتحقيؽ الصالح العاـ
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لتحقيػػػؽ الخدمػػػة السػػػمطة الحاكمػػػة ضػػػروري أو  حسػػػب ىػػػذا التعريػػػؼ فػػػإف وجػػػود الدولػػػة 
وىػػػذا يعنػػػي أف الخدمػػػة العموميػػػة تػػػرتبط ، العموميػػػة لغػػػرض تمبيػػػة حاجػػػات ذات منفعػػػة عامػػػة

 .  ارتباطًا وثيقًا بالمنفعة العامة األمر الذي يستدعي تماشي الخدمة مع تطور الحاجات العامة
يتضح مف خالؿ التعاريؼ السابقة مف أجؿ أف تحقؽ الخدمات العموميػة األىػداؼ التػي 

كاف مف الضروري أف تخضع لمجموعػة مػف القواعػد والتػي تضػمف تحقيػؽ ، عى إلييا الدولةتس
 :  وتتمثؿ ىذه المبادئ في، ىذه األىداؼ

وأف تتشػػػابو ، يعنػػػي أف يحصػػػؿ األفػػػراد فػػػي المجتمػػػع عمػػػى الخدمػػػة العامػػػة: مبػػػدأ المسػػػاواة -
الضػػمانات  ى نفػػسويحصػػموا عمػػ التعريفػػة فػػي المواقػػع المتشػػابية ويػػدفع الجميػػع بػػنفس الطريقػػة

وأيضػًا عنػد الػدفاع عػف مصػالحيـ فػي ، قػانوفأو  بالنسبة ألية قػرارات شػكوى أمػاـ أي محكمػة
 . مواجية المرفؽ العاـ

تاحتيػػػا  ويالحػػػظ أف ىػػػذا المبػػػدأ يحيػػػد الخدمػػػة العامػػػة ويتضػػػمف توفيرىػػػا بػػػدوف عوائػػػؽ وا 
 . لجميع المواطنيف دوف استثناء وبصورة عادلة

وىػػو ، الحصػوؿ عمييػػاأو  اة إطالقػػًا مجانيػػة تقػديـ الخدمػػة العموميػػةوال يعنػي مبػػدأ المسػاو 
 .  ما يظير جميًا في الخدمات العمومية االقتصادية التي يتطمب الحصوؿ عمييا تقديـ مقابؿ

ومػػف ، تمبيػػة حاجيػػات ذات منفعػػة عامػػةإلػػى  تيػػدؼ الخػػدمات العموميػػة: مبػػدأ االسػػتمرارية -
ليػذا فػإف مبػدأ االسػتمرارية يعتبػر مبػدأ أساسػي ، عيػاأجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ يشترط عػدـ انقطا

 .  لتقديـ الخدمة العمومية
لػػذلؾ البػػد ، فالخػػدمات العامػػة ىػػي خػػدمات جوىريػػة يػػنظـ األفػػراد شػػؤونيـ عمػػى أساسػػيا 

ويمكػػف تصػػور ، مػػف اسػػتمرار سػػيرىا بانتظػػاـ حتػػى ال يحػػدث خمػػؿ واضػػطراب فػػي حيػػاة النػػاس
 .  المواصالت عف العمؿأو  الكيرباءأو  ذلؾ مثاًل عند توقؼ مرفؽ الماء

ىي قابمة لمتغيير أي قابمة لمتكيؼ مػع كػؿ الظػروؼ واالحتياجػات : المرونةأو  مبدأ التكيؼ -
فإذا كانت المنفعة العامػة تتطػور بتطػور الػزمف كػاف البػد مػف أف تسػتجيب المؤسسػة العموميػة 



والخدمة العمومية في الجزائرالفصؿ الرابع                       اإلدارة المحمية   
 

196 
 

ا بأحسػػف طريقػػة فمبػػدأ لتمػػؾ التغيػػرات لكػػي تػػتمكف مػػف تقػػديـ الخػػدمات التػػي أنشػػأت مػػف أجميػػ
وىو ما يبرر التغيػرات ، التكيؼ يعتبر شرط أساسي لمتابعة تطور الحاجات العامةأو  المرونة

التي تحدث عمى سير الخدمات العمومية تبعًا لمتغيرات التكنولوجية وتبعًا كذلؾ لتطور الطمػب 
 .  1الحاجات االجتماعيةأو  االجتماعي

 :  مفيوـ الخدمة العامة كعممية -1
العامػػة عمػػى أنيػػا ، أو حيػػث يمكػػف أف اعتبػػار الخدمػػة التػػي تقػػدميا المنظمػػات الحكوميػػة 

وبالنسػػػػبة ، تنطػػػػوي عمػػػػى مػػػػدخالت وتشػػػػغيؿ ومخرجػػػػات، تمثػػػػؿ عمميػػػػات ذات طػػػػابع تكػػػػاممي
لممػػػدخالت فػػػإف ىنػػػاؾ ثالثػػػة أنػػػواع يمكػػػف أف تجػػػري عمييػػػا عمميػػػات التشػػػغيؿ إلنتػػػاج الخدمػػػة 

 :  المطموبة وىي
إذ يمثؿ المواطف طالب الخدمة أحد أف أنواع المػدخالت فػي عمميػات الخدمػة : األفراد -1-1

 مثػػاؿ ذلػػؾ عنػػدما يػػدخؿ مػػريض، أي عنػػدما تػػؤدي ىػػذه العمميػػات عمػػى المػػواطف بذاتػػو، العامػػة
، فػػإف عمميػات العػالج والوقايػػة ومختمػؼ الخػدمات الصػػحية تجػري عميػو بذاتػػو، المستشػفىإلػى 

وسػػفرىـ و يرىػػا مػػف ، مثػػؿ محاكمػػة األفػػراد، مات العامػػةويجػػري ىػػذا األمػػر عمػػى مختمػػؼ الخػػد
 .  األمثمة

حيػػث يمكػػف أف تصػػبح مختمػػؼ المػػوارد واألشػػياء ىػػي أحػػد أنػػواع المػػدخالت : المػػوارد -1-2
أي أف عمميػات الخدمػة التػي يػتـ إجراؤىػا ، في عمميات الخدمػة المقدمػة مػف المنظمػات العامػة

مثػػؿ خػػدمات رخػػص ، ميػػات األشػػياء الممموكػػةوتسػػمى عم، ولػػيس عمػػى األفػػراد، عمػػى األشػػياء
 .  والخدمات العامة المختمفة في خطوط السكؾ الحديدية، مرور السيارات

ويطمػؽ عمييػا ، تمثؿ أحػد أنػواع المػدخالت فػي عمميػات الخدمػة العموميػة: المعمومات -1-3
 كمحصػػػمة، ويعكػػػس ىػػػذا النػػػوع الجانػػػب الحػػػديث لمخدمػػػة العامػػػة، عمميػػػات تشػػػغيؿ المعمومػػػات

                                                           

  .، جامعة محمد بوضياؼ المسيمةمحاضرات في التسيير العمومي1 
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مثػػػػػؿ خػػػػػدمات تحميػػػػػؿ البيانػػػػػات فػػػػػي مراكػػػػػز ، لمتطػػػػػور فػػػػػي تكنولوجيػػػػػا المعمومػػػػػات واالتصػػػػػاؿ
 .  وعمميات تشغيؿ البيانات في مراكز البحوث والجامعات، المعمومات

 :  مفيوـ الخدمة العامة كنظاـ -2
الخدمة التي تقدميا المنظمات العامػة كنظػاـ إلى  انطالقًا مف مفيـو النظـ يمكف النظر 
 :  مف أجزاء مختمفة تشمؿ ما يمييتكوف 

وفػػػػؽ ىػػػػذا النظػػػػاـ تػػػػتـ عمميػػػػات التشػػػػغيؿ عمػػػػى : انتػػػػاج الخدمػػػػةأو  نظػػػػاـ عمميػػػػات تشػػػػغيؿ -
 .  مدخالت الخدمة إلنتاج العناصر الخاصة بالخدمة

ثػػػـ التسػػػميـ ، ووفػػػؽ ىػػػذا النظػػػاـ يػػػتـ تجميػػػع نيػػػائي لعناصػػػر الخدمػػػة: نظػػػاـ تسػػػميـ الخدمػػػة -
ويتضػػػمف مفيػػػـو الخدمػػػة العامػػػة كنظػػػاـ ، طف طالػػػب الخدمػػػةوايصػػػاليا لممػػػوا، النيػػػائي لمخدمػػػة

 :  شكميف
 (  المواطف) منظورة لمستقبؿ الخدمةأو  خدمة عامة مرئية -
 يػػػر أف ، ويطمػػػؽ عمييػػػا جػػػوىر الخدمػػػة الفنػػػي،  يػػػر منظػػػورةأو  خدمػػػة عامػػػة  يػػػر مرئيػػػة -

أو  اسػػػػتخداـ تعبيػػػػر المكتػػػػب األمػػػػامي بالنسػػػػبة لألجػػػػزاء المرئيػػػػةإلػػػػى  بعػػػػض الدراسػػػػات تميػػػػؿ
 يػػػر أو  بالنسػػػبة لألجػػػزاء الغيػػػر مرئيػػػة، وتعبيػػػر المكتػػػب الخمفػػػي، المنظػػػورة فػػػي نظػػػاـ الخدمػػػة

 .  منظورة
ولتوضػػيح مفيػػـو الخدمػػة العامػػة كنظػػاـ يمكػػف تقػػديـ أحػػد األمثمػػة انطالقػػًا مػػف الخػػدمات 
التػػػػػي تقػػػػػدميا المنظمػػػػػات فػػػػػي المجتمػػػػػع وعمػػػػػى رأسػػػػػيا البمديػػػػػة باعتبارىػػػػػا اإلدارة األقػػػػػرب مػػػػػف 

فبدايػػػة يقػػػـو بتقػػػديـ ، اسػػػتخراج رخصػػػة ليػػػاأو  فقػػػد يتوجػػػو مػػػواطف لتسػػػجيؿ سػػػيارتو، المػػػواطف
ويسػػدد مػا ىػػو مخصػص ومطمػػوب مػػف ، مختمػؼ الوثػػائؽ واألوراؽ الالزمػة لػػدى مكتػب الخدمػػة

وىنػػا يمكػػف ، وعميػػو باالنتظػػار قمػػياًل لكػػي تنتيػػي الخدمػػة، نقػػود لمثػػؿ ىػػذه الوثػػائؽ فػػي الخزينػػة
ألنػو ال يػرى اإلدارة (، يراه بنفسو) ء مف الخدمة يمثؿ الجزء المرئي لممواطفالقوؿ أف ىذا الجز 

،  يػػػر أنػػػػو وحتػػػى يحصػػػؿ عمػػػػى الخدمػػػة المطموبػػػػة، ة واألجيػػػزةداريػػػػوالمػػػوظفيف والمعػػػدات اإل
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، مكتػػب المػػرور مػػثاًل() يتطمػػب األمػػر ميػػاـ وأعمػػاؿ أخػػرى تجػػري داخػػؿ مكتػػب الخدمػػة العامػػة
، التسػػػجيؿ، المخالفػػػات، أو سػػػب اللػػػي عػػػف تػػػاري  السػػػيارةالحاأو  مثػػػؿ الفحػػػص فػػػي الػػػدفاتر

وىػػو ، الػػذي ال يػػراه المػػواطف، وكػػؿ ىػػذه الػػػأعماؿ تػػتـ فػػي المكتػػب الخمفػػي، المراجعػػة الداخميػػة
 .  ضروري الستكماؿ الخدمة وتقديميا

 :  أنواع الخدمات العمومية -2
 :  تنقسـ الخدمات العمومية وفقًا لعدة أسس منيا 

اعتمػػادًا عمػػى خصػػائص الخػػدمات العموميػػة : وفقػػًا لخصػػائص الخػػدمات العموميػػةالتقسػػيـ  -1
 إلى:  ومدى قدرة جياز الثمف عمى إشباعيا يمكف تقسيميا

 :  الخدمات االجتماعية -
ويقصػػػد بيػػػا   فػػػف اسػػػتعماؿ المػػػوارد فػػػي إشػػػباع حاجػػػات الفػػػرد والجماعػػػة والمجتمػػػع عػػػف 

، ..  . وجماعػػات مػػف السػػيطرة عمػػى أزمػػاتيـ طريػػؽ اعتمػػاد أسػػاليب عمميػػة تمكػػف النػػاس أفػػراداً 
وقػػػد عرفػػػت ىيئػػػة األمػػػـ المتحػػػدة الخدمػػػة االجتماعيػػػة بأنيػػػا   نشػػػاط مػػػنظـ يسػػػتيدؼ تحقيػػػؽ 

 .  التكيؼ المتبادؿ بيف األفراد وبيئتيـ االجتماعية  
 :  دور البمدية الجزائرية في تقديـ الخدمة العمومية -3

إلػػى  المجتمعػػات وتغيػػر مفيػػـو الدولػػة ووظائفيػػالقػػد أدى التغييػػر الػػذي حػػدث فػػي جميػػع  
وقػػػد ، إعػػػادة النظػػػر فػػػي الػػػدور الػػػذي تقػػػـو بػػػو كػػػؿ مػػػف الدولػػػة والوحػػػدات المحميػػػة فػػػي الجزائػػػر
إلػػػى  حػػػددت قػػػوانيف اإلدارة المحميػػػة الجزائريػػػة اختصاصػػػات البمديػػػة ثػػػـ تركػػػت التفصػػػيؿ فييػػػا

 .  الموائح التنفيذية
واالختصاصػػػػات التػػػػي تتمتػػػػع بيػػػػا الييئػػػػات المحميػػػػة يتػػػػأثر مػػػػدى اتسػػػػاع الصػػػػالحيات  

 . بالمعطيات السياسية واالقتصادية واالجتماعية السائدة بالمجتمع والدولة، وخاصة البمدية
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 :  في المجاؿ االجتماعي -3-1
تقػػدـ خدمػػة كبيػػرة ، تعػػد البمديػػة المحػػور الرئيسػػي لمنشػػاط االجتمػػاعي ونػػواة تغييػػر محميػػة 

ليػػػذا أعطػػػى المشػػػرع لممجمػػػس الشػػػعبي البمػػػدي حػػػؽ ، لميػػػداف االجتمػػػاعيلمعائمػػػة والفػػػرد فػػػي ا
المبػػادرة بإتبػػاع كػػؿ اإلجػػراءات التػػي مػػف شػػأنيا تقػػديـ الخػػدمات والرعايػػة االجتماعيػػة والمتمثمػػة 

 :  في
إعانػػػة العػػػاطميف عػػػف العمػػػؿ ، التكفػػػؿ بالفئػػػات االجتماعيػػػة المحتاجػػػة، مسػػػاعدة المحتػػػاجيف -

 .  1والمساعدة عمى التشغيؿ
فالبمديػة ، تقـو البمدية بدور رئيسي في مسائؿ السكف التي ىي شػرط أساسػي لمحيػاة العائميػة -

تحدد في ىذا الميػداف حاجػات المػواطنيف واالختيػارات فػي إطػار التخطػيط وتنفيػذ البػرامج التػي 
كمػػػػا تقػػػػـو البمديػػػػة بتشػػػػجيع كػػػػؿ مبػػػػادرة ، يػػػػتـ تنسػػػػيقيا بمسػػػػاعدة المصػػػػالح المختصػػػػة بالسػػػػكف

ومف ىنػا أجػاز ليػا المشػرع االشػتراؾ فػي إنشػاء ، قية العقارية عمى مستوى البمديةتستيدؼ التر 
 . 2المؤسسات العقارية وتشجيع التعاونيات في المجاؿ العقاري

ميمػػػة تكػػػويف الفػػػرد ونشػػػر الثقافػػػة والتعمػػػيـ ومحػػػو األميػػػة وتشػػػجيع إنجػػػاز المراكػػػز واليياكػػػؿ  -
نشاء المكتبات وقاعات المطالعةو ، الثقافية وصيانة المساجد والمدارس القرآنية  .  ا 

 :  الميداف الثقافي والتعميمي والفني -3-2
 :  حيث تتولى، تقـو البمدية بدور ىاـ في ىذا الميداف 

وتشػػػجيع كػػػؿ إجػػػراء مػػػف شػػػأنو ترقيػػػة النقػػػؿ ، إنجػػػاز مؤسسػػػات التعمػػػيـ األساسػػػي وصػػػيانتيا -
 .(دور الحضانة) المدرسي والتعميـ ما قبؿ المدرسي

التػػراث العمرانػػي والمواقػػع الطبيعيػػة والثػػار والمتػػاحؼ وكػػؿ شػػيء ينطػػوي عمػػى قيمػػة حمايػػة  -
 .  تراثية تاريخية جمالية

دارة المرافؽ الخاصة بالسينما والفف والقياـ بالمياـ الثقافية ذات الصالح العاـ -  . تسيير وا 
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المواقػػػػػع  ترقيػػػػػة المواقػػػػػع السػػػػػياحية والترفيييػػػػػة وحمايػػػػػة الثػػػػػار التاريخيػػػػػة وترميميػػػػػا وحفػػػػػظ -
 .  الطبيعية

 :  في ميداف الرعاية الصحية -3-3
 : تتكفؿ البمدية بحفظ الصحة والمحافظة عمى النظافة العمومية في المجاالت التالية

 توزيع المياه الصالحة لمشرب  -
 صرؼ المياه القذرة والنفايات الجامدة الحضرية  -
 .  نقميا ومعالجتيا، جمع النفايات الصمبة -
 المراض المعدية مكافحة ناقالت ا -
تأسػػػيس إلػػػى  ىػػػذا مػػػا أدى، نظافػػػة األ ذيػػػة واألمػػػاكف والمؤسسػػػات التػػػي تسػػػتقبؿ الجميػػػور -

 . مكاتب لحفظ الصحة ونظافة البمدية
 .  السير عمى نظافة المواد االستيالكية المعروضة لمبيع -
 : في الميداف االقتصادي -3-4

النشػػاط االقتصػػادي وتنميػػة  عمػػؿ مػػف شػػأنو تطػػويرأو  تقػػـو البمديػػة بتشػػجيع كػػؿ مبػػادرة 
والر بػة فػي رفػع مسػتوى معيشػة أبنػاء البمديػة ، المجتمع بيدؼ االستخداـ الكامؿ لمقوى العاممة

 :  وذلؾ عف طريؽ
مػػع التقيػػد ، حػػؽ المبػػادرة بإنشػػاء مشػػروعات والبحػػث عػػف النشػػاط االقتصػػادي فػػي األريػػاؼ -

 .  بأىداؼ السمطة في المخطط الوطني
 ...(.. استغالؿ قاعات االحتفاالت، األسواؽ) عمى مستوى البمديةتسيير المرافؽ العامة  -
براز المؤىالت الجزائرية السياحية -  .  تطوير السياحة بتنمية المناطؽ وا 
 .  تشجيع المتعامميف االقتصادييف -
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 :  في مجاؿ حماية البيئة ومجاؿ األمف والخدمات الطارئة -3-5
واالجتماعيػػة لمبمػػديات أفػػػرز مشػػاريع أثػػرت فػػػي إف السػػعي لتحقيػػؽ التنميػػة االقتصػػػادية  

ليػػػػذا طػػػػرح المشػػػػرع الجزائػػػػري مبػػػػدأ التػػػػوازف بػػػػيف النمػػػػو االقتصػػػػادي ، التوازنػػػػات اإليكولوجيػػػػة
أمػػػا عمػػػى ، ة لمبيئػػػة عمػػػى المسػػػتوى الػػػوطنيإداريػػػفػػػتـ إنشػػػاء ىياكػػػؿ ، ومتطمبػػػات حمايػػػة البيئػػػة

فقػػد ، ة لتحقيػػؽ تػػدابير حمايػػة البيئػػةالمسػػتوى المحمػػي فتعتبػػر البمديػػة المؤسسػػة المحميػػة الرئيسػػي
نصت قوانيف البمدية واألوامر التابعة ليا صراحة عمى مفيـو البيئة وحمايتيػا ومكافحػة التمػوث 

 :  وىي
أو  تسػػػير البمديػػػة عمػػػى حمايػػػة الوسػػػط الطبيعػػػي وخاصػػػة االحتيػػػاط المػػػائي مػػػف أي صػػػرؼ -

 روافد صناعية. 
 .  يئةالبمديات ليا حؽ رفض أي مشروع يؤثر عمى الب  -
 .  محاربة البناء الفوضوي وحماية المناطؽ الزراعية في مخطط التييئة العمرانية -
 .  تشجيع تأسيس جمعيات حماية البيئة -
 (البحري والجوي، التموث المائي) مكافحة كؿ أشكاؿ التموث في إطار صالحياتيا -
المائيػػػة إنشػػاء وتوسػػػيع وصػػػيانة المسػػػاحات الخضػػػراء والسػػػير عمػػػى حمايػػػة التربػػػة والمػػػوارد  -

 .  والمساىمة في استعماليا األمثؿ
 .  إنشاء الحدائؽ والمنتزىات وصيانة الطرؽ -

يعتبر رئػيس المجمػس الشػعبي البمػدي المسػئوؿ : أما في مجاؿ األمف والخدمات الطارئة 
شراؼ السمطات اإل البػوليس ) بسػمطات الضػبط، ة المركزيػة الوصػيةداريوالمكمؼ تحت رقابة وا 

 :1المياـ التالية، ويضطمع بداري(اإل
 . حفظ النظاـ العاـ بواسطة جياز الشرطة البمدية -
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تػػوفير وسػػائؿ اإلسػػعاؼ فػػي حالػػة مػػا إذا حػػدثت كارثػػة فػػي مجػػاؿ البمديػػة )وظيفػػة الحمايػػة  -
 .(المدنية

 . وضع االحتياطات الوقائية الالزمة لمواجية األخطار والكوارث -
   .إدارة ىيئة رجاؿ المطافب ومراقبتيا وحتى إنشائيا -
 .  تسييؿ تنقالت األشخاص واألمواؿ داخؿ تراب البمدية وفي األسواؽ -
 .  ة لمبمديةداريحفظ أمف مواطني البمدية وزائرييا داخؿ الحدود اإل -

 : نظرة تقويمية لبيئة اإلدارة المحمية في الجزائر -ثامناً 
واالقتصػادية إف بيئة اإلدارة المحمية ىي جزء ال يتجزأ مف البيئػة السياسػية واالجتماعيػة  
الفشػػػؿ واإلخفػػػاؽ فػػػي العمميػػػة التنمويػػػة السياسػػػية إلػػػى  وأي خمػػػؿ فييػػػا سػػػيؤدي حتمػػػاً ، والثقافيػػػة
العامػػؿ البيئػػي بعػػيف إلػػى  ممػػا يسػػتمـز عمػػى صػػانعي القػػرارات االسػػتراتيجية أف ينظػػروا، الشػػاممة
ي بػػػؿ وعمػػػى المسػػػتوى الخػػػارج، ال عمػػػى المسػػػتوى الػػػداخمي المحمػػػي والػػػوطني فقػػػط، االعتبػػػار
خاصػػػة ونحػػػف فػػػي عصػػػر التكػػػتالت الدوليػػػة والصػػػراعات الحضػػػارية والسػػػيطرة عمػػػى ، الػػػدولي

 ة والثقافية الدولية.داريالمؤسسات والمنظمات المالية واإل
يمكػػػػف القػػػػوؿ أف خصوصػػػػية بيئػػػػة اإلدارة المحميػػػػة تػػػػرتبط أساسػػػػًا ، عمػػػػى ىػػػػذا األسػػػػاس 

إلػى  األمػر الػذي أدى، لديمقراطيػةوبطػب عمميػة المشػاركة ا داريبمشكمة التخمؼ السياسػي واإل
وضػػػع حػػػػدود القػػػػوة والنفػػػػوذ النسػػػػبي لممؤسسػػػات الديمقراطيػػػػة كالمجػػػػالس المنتخبػػػػة ومؤسسػػػػات 
المجتمػػػع المػػػدني وبالتػػػالي االخػػػتالؿ البنيػػػوي والػػػوظيفي فػػػي تػػػوازف السػػػمطات وضػػػعؼ النمػػػو 

الفسػػػػاد  استشػػػػراء) .. انعكػػػػس سػػػػمبيًا عمػػػػى العديػػػػد مػػػػف مظػػػػاىر األمػػػػراض المكتبيػػػػة، السياسػػػػي
وحكػػـ ، والمحابػػاة والتػػدخالت فػػي ظػػؿ التغيػػب المسػػتمر لمشػػفافية والمسػػاءلة والرقابػػةداري، اإل

اإلدارة المحميػػػة وسػػوء تنظيميػػػا والتػػي تػػػنعكس  ؤوىػػذه تشػػػكؿ السػػبب الرئيسػػػي لتبػػاط(، القػػانوف
سػػػمبًا أيضػػػًا عمػػػػى أركػػػاف العمػػػػؿ التنمػػػوي االقتصػػػػادي والسياسػػػي الشػػػػامؿ ومػػػف ثػػػػـ عمػػػى ثقػػػػة 

و يػػػاب الشػػػفافية والتواصػػػؿ الػػػذي  ..، . المػػػواطف والضػػػرر باقتصػػػاد الػػػبالد والتنميػػػة المحميػػػة
غاء النشػػػػغاالتيـ فالكسػػػػؿ فػػػػي خدمػػػػة المػػػػواطنيف واإلصػػػػ، إدارة ناجحػػػػةإلػػػػى  يتنػػػػاقض والحاجػػػػة

 .  كميا تنشر يومًا بعد يـو، والرشوة والفات االجتماعية والتسيب
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ممػػا تقػػدـ يمكػػف القػػوؿ أف بيئػػة اإلدارة المحميػػة الزالػػت تعتمػػد األسػػموب التقميػػدي القػػائـ  
وسػػػػػموؾ القيػػػػػادة ، والتنظيمػػػػػي المػػػػػوروث داريعمػػػػػى سػػػػػد الثغػػػػػرات واالعتمػػػػػاد عمػػػػػى اإلرث اإل

فضػاًل عػف اعتمػاد حػاالت رد الفعػؿ عنػد التعامػؿ مػع األوضػاع الجديػدة عوضػًا  ،البيروقراطية
 .1عف إدارة التغيير 

وبشػػػػكؿ عػػػػاـ يػػػػتمخص واقػػػػع اإلدارة المحميػػػػة الجزائريػػػػة فػػػػي مجػػػػاالت ىيكميػػػػة وقانونيػػػػة  
 :  وتأىيمية ونعرض ليا بالتي

 :  الجوانب الييكمية -1
مػػف المشػػاكؿ عمػػى مسػػتوى ىياكميػػا مػػف  تعػػاني اإلدارة المحميػػة فػػي الجزائػػر مػػف العديػػد 

ممػػػا أنػػػتج ازدواجيػػػة ، وعػػػدـ وضػػػوح السياسػػػات العامػػػة، بينيػػػا  يػػػاب المخطػػػط الييكمػػػي العػػػاـ
وكػػذلؾ تضػػخـ حجػػـ العمالػػة فػػي داري، تكبيػػؿ الجيػػاز اإلإلػػى  وتضػػاربًا بػػيف المسػػؤوليات أديػػا

ة داريػػػػاإلجػػػػراءات اإلومػػػػف شػػػػأف ىػػػػذا أف يعقػػػػد ، الوحػػػػدات المحميػػػػة وانخفػػػػاض مسػػػػتوى أدائيػػػػا
زد عمػى ذلػؾ ، كونػو يعػد ىػدرًا لمػوارد الدولػةإلػى  باإلضػافة، ويضعؼ التواصػؿ مػع المػواطنيف

وتنظػػيـ األسػػرة ، تجاىػػؿ دور المجػػالس الشػػعبية المحميػػة فػػي حػػؿ قضػػايا أساسػػية مثػػؿ البطالػػة
 .  وحماية البيئة، ومحو األمية

 :  الجوانب القانونية -2
اني منيػػا االدارة المحميػػة عمػػى مسػػتوى الجانػػب القػػانوني نجػػد مػػف بػػيف المشػػاكؿ التػػي تعػػ 

وعػػػدـ وضػػػع المػػػواطف فػػػي ، عػػػدـ المسػػػاواة وتكػػػافؤ الفػػػرص النػػػاتج عػػػف المحسػػػوبية والوسػػػاطة
و يػػػػاب المعػػػػايير العمميػػػػة مقارنػػػػة ، صػػػػمب اإلدارة وكػػػػذلؾ بطػػػػب حركػػػػة القػػػػوانيف والتشػػػػريعات

وانتشػار المظػاىر السػمبية فػي المؤسسػات ، ةيػدار بالتغيرات والتطورات المجتمعيػة والعالميػة واإل
ة المحميػػة نتيجػػة انحسػار المػػد القيمػػي األخالقػي وتحمػػؿ العػػامميف فييػا مػػف القػػيـ المينيػػة داريػاإل

واألخػػػػالؽ الوظيفيػػػػة التػػػػي تواجػػػػو سػػػػموكيـ وتحكػػػػـ قػػػػراراتيـ وترشػػػػد تصػػػػرفاتيـ الرسػػػػمية و يػػػػر 
 .  الرسمية
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 :  الجوانب التأىيمية -3
مػػف بػػيف الجوانػػب التأىيميػػة المسػػببة لمشػػكؿ األداء فػػي المؤسسػػات المحميػػة نجػػد ضػػعؼ  

 األمػر الػذي أدى، والمحمػي داريوتسػييس مػوظفي الجيػاز اإل، وعػدـ انتظامػو داريالتدريب اإل
 .  ةداريضعؼ اىتماماتيـ بتنمية قدراتيـ ومعارفيـ اإلإلى 
 : جوانب الوعي -4

االعتمػاد عمػى الحمػوؿ ، الحمػوؿ والتغيػرات العاجمػة نجػدمف بيف المشاكؿ التي تسػتدعي  
ودوف اعتبػػػار االخػػػتالؼ فػػػي ، وتقبػػػؿ كػػػؿ مػػػا ىػػػو جديػػػد دوف مراجعػػػة تجديػػػد، المعػػػدة مسػػػبقاً 

والظػػاىرة األخػػرى التػػي ال تقػػؿ ، الظػػروؼ والبيئػػة الثقافيػػة واالجتماعيػػة والسياسػػية واالقتصػػادية
ة المحميػة فػي التخفيػؼ مػف داريػالمؤسسػات اإلخطورة عف سابقتيا تتمثؿ في إسياـ العديد مف 

والتواطػؤ مػع الممارسػات ، وطأة القيـ اإليجابية األصمية المستمدة مف التػراث الحضػاري لألمػة
إلػػػى  السػػػموكية الشػػػاذة والمنحرفػػػة التػػػي تقترفيػػػا العناصػػػر الضػػػعيفة التػػػي اسػػػتطاعت أف تقفػػػز

نجػػد عػػدـ القػػدرة عمػػى تغييػػر السػػموؾ وكػػذلؾ ، المواقػػع القياديػػة بأسػػاليب ممتويػػة و يػػر مشػػروعة
شػػيوع الفسػػاد فػػي الوسػػط إلػػى  والقػػيـ السػػمبية نتيجػػة وجػػود قػػوى تقػػاـو التغييػػر األمػػر الػػذي أدى

 . ةداريو مبة المصالح الشخصية عمى المصالح العامة وضعؼ الرقابة اإل، المحمي دارياإل
 :  الجوانب المسائمة -5

تفشػػػػػػي الظػػػػػػواىر السػػػػػػمبية إلػػػػػػى  المحميػػػػػػة أدىإف  يػػػػػػاب الرقابػػػػػػة الفاعمػػػػػػة فػػػػػػي اإلدارة  
والوصػػػػػولية والتحايػػػػػؿ عمػػػػػى القػػػػػوانيف ، والرشػػػػػوة والمحسػػػػػوبيةداري، لمبيروقراطيػػػػػة كالفسػػػػػاد اإل
خفػػػاء حقيقػػػة االخفاقػػػات وعػػػدـ ، واحتقػػػار العمػػػؿ كقيمػػػة حضػػػارية، والغيابػػػات  يػػػر الشػػػرعية وا 

وانتشػػػار أسػػػاليب االتكػػػاؿ  ،والتيػػػرب مػػػف المسػػػؤولية، االعتػػػراؼ بالمشػػػكالت أمػػػاـ الػػػرأي العػػػاـ
إلػػى  وىػػذا مػػا يػػؤدي، و يػػرىـ يجنػػي الثمػػار، والتيػػرب مػػف الواجبػػات العتقػػادىـ بػػأنيـ يعممػػوف

 .1انعداـ روح المبادرة واالبتكار 
ولعؿ الشيء المؤسػؼ أيضػا ىػو مػا نالحظػو فػي مجتمعنػا الحػديث حيػث أصػبح يعػاني  

ظػػاىرة الجماعػػات الضػػا طة التػػي و ، مػػف ظػػاىرة تبػػادؿ المنػػافع بػػيف الشخصػػيات والمنظمػػات
                                                           

ممتقػػػى ، التوجيػػػات التنمويػػة ومتطمبػػػات اصػػػالح وتطػػوير اإلدارة المحميػػػة، صػػباح فيحػػػاف محمػػود، فػػائؽ مشػػعؿ العبيػػػدي 1
، المنظمػػة 2010، تركيػػا، جػػواف، اسػػطنبوؿ، التكامػػؿ بػػيف األجيػػزة الحكوميػػة واإلدارات المحميػػة والبمػػديات خيػػارات وتوجيػػات

 .239، 237، ص2011، مصر، القاىرة، العربية لمتنمية اإلدارية
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تجػػري المفاوضػػات السػػرية ويتفػػؽ أعضػػاؤىا فيمػػا بيػػنيـ عمػػى مػػا يحمػػو ليػػـ وييممػػوف أي شػػيء 
وفػػي العػػادة تػػنعكس ، الموضػػوعية فػػي معالجػػة القضػػايا االجتماعيػػةأو  المصػػمحة العامػػة اسػػمو

وتفقػػػد مانتيػػػا المفاىمػػػات الشخصػػػية والتنػػػازالت المتبادلػػػة عمػػػى االدارة المحميػػػة التػػػي تضػػػعؼ 
وفػػػي النيايػػػة تػػػزداد االوضػػػاع رداءة ويفقػػػد النػػػاس ثقػػػتيـ فػػػي مسػػػؤولييـ وتػػػتحطـ ، االجتماعيػػػة

 .  1أماني الجميع
 :  أزمة الخدمة العامة في اإلدارة المحمية الجزائرية وسبؿ تحسينيا -تاسعاً 

 :  أسباب تدني الخدمة العمومية في الواقع -1 
صػػػػالح ىياكػػػػؿ الدولػػػػة فػػػػي شػػػػتى إولػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ ر ػػػػـ كػػػػؿ المجيػػػػودات التػػػػي بػػػػذلتيا الد

المياديف باعتبػاره خيػارا سياسػيا حيػث تػـ تشػكيؿ لجنػة وطنيػة كمفػت بيػذه الميمػة، كمػا اتخػذت 
إجػػراءات عديػػدة بيػػدؼ تحسػػيف الخدمػػة العموميػػة عمػػى مسػػتوى كػػؿ المرافػػؽ العموميػػة إالسػػمطة 

كػػػػػإجراء عممػػػػػي وكيػػػػػدؼ عاجػػػػػؿ، كػػػػػؿ ىػػػػػذا تحػػػػػت رقابػػػػػة المسػػػػػؤوؿ االوؿ فػػػػػي الدولػػػػػة رئػػػػػيس 
عػادة النظػر فػي ضػوابط واليػات إالجميورية الذي أكد فػي العديػد مػف المناسػبات عمػى ضػرورة 

 تقديـ خدمات في المستوى المطموب. وطرؽ تسيير المرافؽ العمومية مف أجؿ 
ذا كانػػت الر بػػة السياسػػية متػػوفرة، إال أف الواقػػع يثبػػت لنػػا يػػـو بعػػد يػػـو تػػدني الخػػدمات إ

المقدمػػػػة لمجميػػػػور فػػػػي شػػػػتى الميػػػػاديف وفػػػػي كػػػػؿ قطػػػػر الػػػػوطف ولكػػػػف بنسػػػػب متفاوتػػػػة، ولعػػػػؿ 
 االسباب عديدة نحاوؿ اف نذكر البعض منيا فقط:

 الية.إشكالية نقص الموارد الم -
مػػف أكبػػر المعوقػػات التػػي تقػػؼ وراء تػػدني الخػػدمات المقدمػػة لممػػواطنيف عمػػى المسػػتوى 

البمديػة ىػي نقػص المػوارد الماليػة  ةالمحمي والتي أكد عمييا العديد مف رؤساء المجالس الشعبي
خاصػة أف القػانوف يمػـز البمديػة بضػرورة تػوفير المػوارد قبػؿ ، مقارنة بحجـ االحتياجات المحمية

مػػف قػػانوف البمديػػة عمػػى أنػػو:  يجػػب عمػػى البمديػػة اف  4تػػنص المػػادة  إذ، ادرة بػػأي مشػػروعالمبػػ
                                                           

 .141، ص2، ط2008، الجزائر، دار البصائر، االتجاىات الحديثة في عمـ اإلدارة، عمار بوحوش1 
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تتأكػد مػػف تػػوفر المػػوارد الماليػػة الضػػرورية لمتكفػػؿ باألعبػػاء والميػػاـ المخولػػة ليػػا قانونػػا فػػي كػػؿ 
 ميداف.

تحػوؿ ليػا مػف قبػؿ الدولػة، التػوفير المػتالـز أو  البمديػةإلػى  يرافؽ كػؿ ميمػة جديػدة يعيػد
 موارد المالية الضرورية لمتكفؿ بيذه الميمة بصفة دائمة .لم
 جرائـ الصفقات العمومية() انتشار ظاىرة الفساد بمفيومو الواسع -

أخذت ظاىرة الفساد أبعاد خطيػرة مسػت العديػد مػف القطاعػات وعمػى جميػع المسػتويات، 
مكافحػػة ىػػذه الظػػاىرة والوقايػػة منيػػا إلػػى  صػػدار نصػػوص قػػانوني عديػػدة تيػػدؼإإلػػى  ممػػا أدى

نظرا لخطورتيا عمػى االقتصػاد الػوطني واسػتقرار الػبالد. ومػف اىػـ ىػذه النصػوص نػذكر عمػى 
 سبيؿ المثاؿ: 
منػو:   09حيػث نصػت المػادة يتعمؽ بالوقاية مف الفسػاد ومكافحتػو،  01-06رقـ  قانوف

ميػػة عمػػى قواعػػد الشػػفافية يجػػب أف تؤسػػس االجػػراءات المعمػػوؿ بيػػا فػػي مجػػاؿ الصػػفقات العمو 
 والمنافسة الشريفة وعمى معايير موضوعية....ال  .

 خرؽ المبادئ التي تحكـ ابراـ الصفقات كالنزاىة والشفافية والمساواة.  -
أو  والػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ كثػػرة القضػػايا المعروضػػة عمػػى العدالػػة بسػػبب الصػػفقات المشػػبوىة

لمحػددة فػي قػانوف الصػفقات العموميػة والقػوانيف الصفقات التي أبرمت خرقا لمقواعػد والمبػادئ ا
عمى أنػو:  لضػماف نجاعػة  236-10مف المرسـو رقـ  03االخرى ذات الصمة. تنص المادة 

الطمبػػات العموميػػة واالسػػتعماؿ الحسػػف لممػػاؿ العػػاـ، يجػػب اف تراعػػي فػػي الصػػفقات العموميػػة 
مرشػػػػػػحيف وشػػػػػػػفافية مبػػػػػػادئ حريػػػػػػة الوصػػػػػػوؿ لمطمبػػػػػػات العموميػػػػػػة والمسػػػػػػاواة فػػػػػػي معاممػػػػػػة ال

 االجراءات... .
 .سوء تسيير واستغالؿ الماؿ العاـ -

حيػػػػث نجػػػػد أف فػػػػي بعػػػػض القطاعػػػػات تبػػػػـر صػػػػفقات بطريقػػػػة  يػػػػر عقالنيػػػػة وال تحقػػػػؽ 
االىداؼ المخصصة مف أجمو، والقانوف ألح عمى مراعػاة ىػذه المسػائؿ نظػرا لخطورتيػا، فنجػد 
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لتػػػػدابير الالزمػػػػة لتعزيػػػػز الشػػػػفافية تتخػػػػذ ا تػػػػنص عمػػػػى أنػػػػو:  01-06مػػػػف قػػػػانوف  10المػػػػادة 
 والمسؤولية والعقالنية في تسيير االمواؿ العمومية طبقا لمتشريع والتنظيـ المعموؿ بيما...ال .

 انتشار ظاىرة البيروقراطية عمى جميع المستويات. -
تعد البيروقراطية بمفيوميا السمبي ظػاىرة تسػود  البيػة البمػداف السػائرة فػي طريػؽ النمػو، 

 ياب ثقافة تمييز المصمحة العامػة عػف المصػالح الذاتيػة والشخصػية، إلى  السبب يرجع ولعؿ
المنتخػػػػػب بقواعػػػػػد النزاىػػػػػة والحيػػػػػاد والموضػػػػػوعية فػػػػػي عالقتػػػػػو مػػػػػع أو  وتقػػػػػد الموظػػػػػؼ العػػػػػاـ

 المواطنيف. ومف بيف مظاىر البيروقراطية:
 السمطة.  استعماؿ التعسؼ في° 

العموميػػػػػة ىػػػػػو تعسػػػػػؼ المسػػػػػؤوليف سػػػػػواء  المالحػػػػػظ فػػػػػي بعػػػػػض االدارات والمرافػػػػػؽ إف
القػانوف لخدمػة المصػمحة العامػة.  إيػاهالسمطة التي خوليـ استعماؿ المعينيف في أو  المنتخبيف

 لغيره.أو  وىذا التعسؼ قد يكوف وراءه تحقيؽ أىداؼ لممعني باألمر
والدستور الجزائري نص بعبارات واضحة عمى عدـ مشروعية ىذا السموؾ ويعاقػب عميػو 

 مف الدستور:  يعاقب القانوف عمى التعسؼ في استعماؿ السمطة . 22القانوف، نصت المادة 
 خرؽ مبدأ المساواة. -

يعد مبدأ المساواة مف أىـ المبادئ التػي تحكػـ سػير المرافػؽ العموميػة، كمػا يعػد مػف أىػـ 
 الحقوؽ المكرسة لألفراد في الدستور والمواثيؽ الدولية المختمفة.

عمػػى أنػػػو:  كػػؿ المػػػواطنيف سواسػػية امػػػاـ  29زائػػػري مػػثال نػػػص فػػي المػػػادة فالدسػػتور الح
 القانوف...

منػػػػػػو:  تسػػػػػػتيدؼ المؤسسػػػػػػات ضػػػػػػماف مسػػػػػػاواة كػػػػػػؿ المػػػػػػواطنيف  31وتضػػػػػػيؼ المػػػػػػادة 
 والمواطنات في الحقوؽ والواجبات... .

ذلػػػؾ نالحػػػظ تيمػػػيش لػػػبعض الفئػػػات فػػػي المجتمػػػع، وعػػػدـ خمػػػؽ الظػػػروؼ إلػػػى  ضػػػافةإ
شى وطبيعة احتياجاتيـ، واذكر ىنا عمى وجػو الخصػوص المعػوقيف حركيػا، ة التي تتمامالمالئ
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المبػػادرة إلػػى  فيػػذه الفئػػة محرومػػة مػػف خػػدمات المرافػػؽ العموميػػة كالنقػػؿ العمػػومي. وىنػػا نشػػير
التػػػػي قػػػػاـ بيػػػػا بعػػػػض المػػػػواطنيف السػػػػيما فػػػػي واليػػػػة وىػػػػراف وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ وضػػػػع سػػػػيارات 

يقع عمى عاتؽ الدولة أف توفر ليـ في كػؿ االمػاكف  متخصصة لتنقؿ ىذه الفئة، ولكف االلتزاـ
ونحػػف نعتقػػد اف مصػػطمح المعػػاؽ  العموميػػة الظػػروؼ المريحػػة التػػي تػػتالئـ وطبيعػػة اعػػاقتيـ.

  ير الئؽ بؿ يستحسف استعماؿ عبارة ذوي االحتياجات الخاصة.
انتشػػار ظػػاىرة الصػػراعات الحزبيػػة داخػػؿ المجػػالس المنتخبػػة وانعكاسػػاىا عمػػى المػػواطف،  -
 غياب ثقافة المجتمع المدني في القاموس الجزائري...الخإلى  ضافةإ

عرفػػت الجزائػػر بدايػػة مػػف التسػػعينيات حركيػػة ال مثيػػؿ ليػػا فػػي خمػػؽ األحػػزاب السياسػػية 
 ددية الحزبية.  ير أف ىذه التعدديػة لػـ تسػاىـالتع 1989بعدما كرس الدستور الجزائري لسنة 

خمػػؽ فتنػػة بػػيف ابنػػاء إلػػى  تطػػوير العمػػؿ السياسػػي بيػػدؼ تعزيػػز حقػػوؽ االنسػػاف، بػػؿ أدت فػػي
خمػػاد نػػار الفتنػػة مػػف خػػالؿ إالشػػعب الواحػػد. ونحمػػد ا الػػذي سػػاعد رئػػيس الجميوريػػة عمػػى 

 الوطنية.  جممة مف االجراءات مف بينيا قانوف الوئاـ المدني والمصالحة
المالحػظ اليػػـو ىػػو شػػمؿ العديػد مػػف البمػػديات بسػػبب الصػراعات الحزبيػػة داخػػؿ المجػػالس 
وانعكاسػػيا عمػػى يوميػػات المػػواطف. ويظيػػر ذلػػؾ جميػػا مػػف خػػالؿ عػػدد المجػػالس التػػي تػػـ حميػػا 

مػف قػانوف البمديػة وذلػؾ ألسػباب عديػدة نصػت عمييػا  47بموجب مرسـو رئاسي تطبيقا لنص 
. فػي حالػة خالفػات خطيػرة بػيف أعضػاء . منيػا:  6نوف البمدية خاصة الفقرة مف قا 46المادة 

المجمػػػػس الشػػػػعبي البمػػػػدي تعيػػػػؽ السػػػػير العػػػػادي لييئػػػػات البمديػػػػة، وبعػػػػد اعػػػػذار يوجيػػػػو الػػػػوالي 
 لممجمس دوف االستجابة لو.. .

 انعداـ الثقة بيف الناخب والمنتخب. -
المجػػػوء والمشػػػاركة فػػػي العمميػػػة ويظيػػػر ذلػػػؾ جميػػػا مػػػف خػػػالؿ عػػػزوؼ المػػػواطنيف عمػػػى 

ف السػبب فػي ىػذه الوضػعية إالتشػريعية. أو  مػر باالنتخابػات المحميػةاالنتخابية سػواء تعمػؽ األ
الممثػػػؿ المحمػػػي الػػػذي ال يقػػػـو بػػػدوره كممثػػػؿ لممػػػواطنيف مػػػف خػػػالؿ سياسػػػة إلػػػى  يرجػػػع أساسػػػاً 
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البحػػث عػػف الحمػػوؿ جػػؿ معرفػػة انشػػغاالتيـ الحقيقػػة و أاالحتكػػاؾ المباشػػر واليػػومي معيػػـ، مػػف 
 العممية.

وأبعػػد مػػف ذلػػؾ فػػاف انعػػداـ الثقػػة فػػي اإلدارات العموميػػة عػػادة مػػا يولػػد العنػػؼ سػػواء كػػاف 
لكيانػػو، ممػػا يسػػتدعي  عمػػى اسػػتقرار المجتمػػع، وتيديػػداً  جسػػدي، وىػػذا يشػػكؿ خطػػراً أو  لفضػػي

نػػو أقػػد جػػراءات بسػػيطة عمميػػة ميدانيػػة، ونحػػف نعتإالتػػدخؿ العاجػػؿ إليجػػاد الحمػػوؿ مػػف خػػالؿ 
يجػػػب أف يػػػتمقف الموظػػػؼ المكمػػػؼ بخدمػػػة عموميػػػة دروسػػػا تتعمػػػؽ بالجانػػػب االنسػػػاني بمعنػػػى 
جانػػب العالقػػات والمعػػامالت، فالشػػاىدة الجامعيػػة ال تكفػػي لوحػػدىا ألداء الخدمػػة عمػػى احسػػف 

 ما يراـ.
 عدـ اشراؾ المواطف في العممية التنموية. -

مكػاف مشػاركة عمػى أف البمديػة ىػي  مػف الدسػتور 16أكد المؤسس الدسػتوري فػي المػادة 
مػف قػانوف  11كمػا أكػد المشػرع عمػى ذلػؾ فػي المػادة المواطنيف في تسيير الشػؤوف العموميػة. 

البمديػػػػة:  تشػػػػكؿ البمديػػػػة االطػػػػار المؤسسػػػػاتي لممارسػػػػة الديموقراطيػػػػة عمػػػػى المسػػػػتوى المحمػػػػي 
لمػػػواطنيف بشػػػؤونيـ والتسػػػيير الجػػػواري. يتخػػػذ المجمػػػس الشػػػعبي البمػػػدي كػػػؿ التػػػدابير إلعػػػالـ ا

واستشػػارتيـ حػػوؿ خيػػارات وأولويػػات التييئػػة والتنميػػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة والثقافيػػة... كمػػا 
 يمكف لممجمس الشعبي البمدي تقديـ عرض عف نشاطو السنوي اماـ المواطنيف .

منػػو:  قصػػد تحقيػػؽ أىػػداؼ الديمقراطيػػة المحميػػة فػػي إطػػار التسػػيير  12وأضػػافت المػػادة 
، يسػػػير المجمػػػس الشػػػعبي البمػػػدي عمػػػى وضػػػع إطػػػار مالئػػػـ لممبػػػادرات المحميػػػة التػػػي الجػػػواري
تحفيػػػز المػػػواطنيف وحػػػثيـ عمػػػى المشػػػاركة فػػػي تسػػػوية مشػػػاكميـ وتحسػػػيف ظػػػروؼ إلػػػى  تيػػػدؼ

 معيشتيـ.. .
وفي مجاؿ أخر فاف مشاركة المواطنيف ال تتوقؼ فقط عمى المجمس الشػعبي البمػدي بػؿ 

: يجػب تشػجيع مشػاركة 01-06مػف قػانوف  15الفسػاد، فالمػادة حتى في الوقايػة مػف مخػاطر 
 المجتمع المدني في الوقاية مف الفساد ومكافحتو بتدابير مثؿ:
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عتمػػػاد الشػػػفافية فػػػي كيفيػػػة اتخػػػاذ القػػػرار وتعزيػػػز مشػػػاركة المػػػواطنيف فػػػي تسػػػيير الشػػػؤوف ا -
 العمومية

 متعمقة بالفساد...ال .تمكيف وسائؿ االعالـ والجميور مف الحصوؿ عمى المعمومات ال -
 منو عمى حؽ  43أكد الدستور الجزائري في المادة . عزوؼ المواطف عف العمؿ الجمعوي -

حؽ انشاء الجمعيات بمختمػؼ اشػكاليا وأنواعيػا. فالجمعيػات ىػي وسػيمة قانونيػة تسػمح  
لممػػػػواطنيف التكتػػػػؿ فػػػػي اطػػػػار قػػػػانوني مػػػػنظـ لمػػػػدفاع عػػػػف مصػػػػالحيـ قصػػػػد تحسػػػػيف ظػػػػروؼ 

 يػػر اف المالحػػظ فػػي الوقػػت الحػػالي ىػػو  يػػاب ثقافػػة المواطنػػة والمجتمػػع المػػدني، معيشػػتيـ. 
 وعزوؼ المواطنيف عمى كؿ ما ىو عمؿ تطوعي.

 التسيير وفؽ النمط التقميدي وعدـ استغالؿ التطور التكنولوجي عمى أحسف وجو.  -
إذا كانت بعض القطاعات قد أدخمػت اصػالحات عمػى بعػض مصػالحيا كمػا ىػو الحػاؿ 

شيادات الجنسية، وكػذا بالنسػبة أو  بالنسبة لقطاع العدالة فيما يخص صحيفة السوابؽ العدلية
لمجماعات المحمية فيما يخص شيادات الميالد وجػواز السػفر البيػومتري...ال . فػر ـ كػؿ ىػذه 
الجيػػود المبذولػػة والتػػي يجػػب تثمينيػػا إال اننػػا ال نػػزاؿ ال نقػػوؿ متخمفػػيف بػػؿ متػػأخريف كثيػػرا فػػي 

اؿ عصرنة االدارة بصفة عامة والتعامؿ عف طريؽ وسائؿ التكنولوجيػة كمػا ىػو الحػاؿ فػي مج
العديد مف الدوؿ أيف أصبح الحديث اليػـو حػوؿ الحكومػة اإللكترونيػة، االدارة اإللكترونيػة، بػؿ 

 .1العالـ اصبح قرية الكترونية
 :  سبؿ تحسيف خدمات اإلدارة المحمية -2

دارة دفتػػػو أصػػبح مػػػف المواضػػيع اليامػػػة التػػي تسػػػيطر عمػػػى إف فيػػـ التغييػػػر التنظيمػػي  وا 
تفكير المسؤوليف والقائميف عمى اإلدارة في الوقت الراىف وأحػد أىػـ العمميػات التػي يجػب عمػى 

وذلػؾ مػف ، يف والمشرفيف فيميػا وتحديػد الغػرض منيػا بدقػة عاليػة ورؤيػة واضػحةداريالقادة اإل

                                                           
يـو  جيجؿ، جامعة محمد الصديؽ بف يحي، كمية الحقوؽ، الخدمة العمومية المحمية بيف النص والواقع، سميماني السعيد 1
 21،58http،//frssiwa.blogspot.com/2017/02/blog-post_46.html#.WXui1LbPعمى الساعة  28-07-2017

7IU.  
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بمقوماتيػػا وخصائصػػػيا تسػػعى ىػػػي أيضػػًا إلصػػػالح  أجػػؿ أداء نػػػاجح وفعػػاؿ، واإلدارة المحميػػػة
وذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ التغيػػػػػرات التنظيميػػػػػة ، منظومتيػػػػػا وعممياتيػػػػػا وتطػػػػػوير برامجيػػػػػا وسياسػػػػػاتيا

وممػػػا ال شػػػؾ فيػػػو أف لػػػإلدارة المحميػػػة أىػػػداؼ تسػػػعى لتحقيقيػػػا مػػػف خػػػالؿ عمميػػػة ، المنتيجػػػة
 :  مف بينيا ما يمي، التغيير التنظيمي

 :  ممية والتكنولوجيةمواكبة التطورات الع -2-1
فالتطورات العمميػة والتكنولوجيػة وزيػادة ، مواكبة التطور والتغير في جميع مناحي الحياة 

المخترعػػات واالبتكػػارات كميػػا تسػػتوجب إدخػػاؿ االصػػالحات واعتمػػاد التغيػػرات الالزمػػة لجيػػاز 
، وطمػػػب الخػػػدماتكمػػػا أف الزيػػػادة الكبيػػػرة فػػػي عػػػدد السػػػكاف وزيػػػادة المشػػػاكؿ ، االدارة المحميػػػة

 .  يضيؽ التزامات عمى الييئات المحمية والتي لـ تعد تقوى عمى النيوض بيا
 :  تغير أساليب االدارة ووسائميا -2-2

نتيجػػػػة لتوسػػػػع الخػػػػدمات العامػػػػة وارتفػػػػاع تكػػػػاليؼ إنجازىػػػػا ومطالبػػػػة السػػػػكاف بتحسػػػػيف  
تغيػػػػرات وادخػػػػاؿ فػػػػالواقع يقتضػػػػي إجػػػػراء بعػػػػض ال، مسػػػػتواىا بػػػػالر ـ مػػػػف شػػػػح المػػػػوارد الماليػػػػة

اإلصالحات الالزمة عمى أساليب االدارة ووسائميا لتمكينيا مف النيوض بالمتطمبػات المتزايػدة 
 .  ورفع مستوى األداء

 :  توسيع نطاؽ المشاركة الشعبية وتفعيؿ دورىا -3-2
إف زيػػػػادة المشػػػػاركة الشػػػػعبية فػػػػي اإلدارة المحميػػػػة وعمميػػػػة التنميػػػػة تحقػػػػؽ تعبئػػػػة المػػػػوارد 

فػاإلدارة ، والمادية التي تسيـ في إنجاز األىداؼ التػي تسػعى خطػط التنميػة لتحقيقيػا االنسانية
ومػف الضػروري ، المحمية تسيـ بشكؿ كبير في جيود التنمية االقتصادية واالجتماعية الوطنيػة

زيادة المشاركة الشعبية في تحديد أىػداؼ التنميػة وفػي صػنع القػرارات التػي تػؤثر عمػى حيػاتيـ 
ويتطمػب ذلػؾ إيجػاد البػرامج المناسػبة التػي مػف شػأنيا تفعيػؿ المشػاركة وتوجيييػا بشكؿ مباشر 

 .1الوجية الصحيحة
 :  زيادة جيود اإلدارة المحمية في إحداث التنمية -2-4

يجػػػػب عمػػػػى اإلدارة المحميػػػػة عػػػػدـ حصػػػػر ميماتيػػػػا عمػػػػى األعمػػػػاؿ التنظيميػػػػة والرقابيػػػػة  
ة فػػػػي الػػػػدور التنمػػػوي الحقيقػػػػي كالقيػػػػاـ بػػػػؿ المسػػػاىم، والخػػػدمات األساسػػػػية المحػػػدودة فحسػػػػب

                                                           
، دار الكتػػاب، حوكمػػة التنميػػة المسػػتدامة فػػي النظريػػة والتطبيػػؽ دراسػػة حالػػة لػػبعض النمػػاذج والمؤشػػرات، بوحنيػػة قػػوي 1

 . 79، ص2016، الجزائر



والخدمة العمومية في الجزائرالفصؿ الرابع                       اإلدارة المحمية   
 

212 
 

، مثػػػؿ شػػػؽ طػػػرؽ المواصػػػػالت، بالخػػػدمات الضػػػرورية لمشػػػروعات التنميػػػة المحميػػػة والوطنيػػػة
والمشػػػاركة فػػػي إعػػػداد خطػػػط التنميػػػة فػػػي شػػػتى مجاالتيػػػا ، وتػػػدريب القػػػوى العاممػػػة، واالسػػػكاف

بتنفيػػذ المشػػروعات وكػػذلؾ فػػي القيػػاـ ، كتػػوفير المعمومػػات الالزمػػة عػػف الحاجػػات والمقترحػػات
 التنموية التي تدخؿ ضمف مناطقيا.

 :  ة لمسمطات المحميةداريتقوية القدرة اإل -2-5
حتػػى تػػتمكف المجػػالس المحميػػة مػػف القيػػاـ بمػػا يوكػػؿ الييػػا مػػف واجبػػات وتقػػديـ خػػدماتيا  

فالبػػد مػػف رفػػع مسػػتوى أداء أجيزتيػػا المحميػػة التػػي تقػػـو بتقػػديـ ىػػذه الخػػدمات ، بكفايػػة وفعاليػػة
وزيػػػادة قػػػدرة ىػػػذه المجػػػالس عمػػػى اسػػػتقطاب الكفػػػاءات ، وتسػػػيـ فػػػي العمميػػػة التنمويػػػة الشػػػاممة

وكذلؾ إدخػاؿ بعػض التغيػرات التػي مػف ، 1واالحتفاظ بيا واالستمرار في تدريبيا ورفع مستواىا
 شأنيا أف تساعد الموظؼ عمى تأدية ميامو.

 :  زيادة الموارد المالية الذاتية -2-6
ة يعتبػػر ركنػػًا أساسػػيًا يسػػتند داريػػالس المحميػػة مػػف الناحيػػة الماليػػة واإلإف اسػػتقالؿ المجػػ 

ولممحافظػػة عمػػى ىػػذا االسػػتقالؿ يجػػب أف يكػػوف لممجػػالس المحميػػة ، إليػػو نظػػاـ اإلدارة المحميػػة
مواردىػػا الذاتيػػة الكفيمػػة بإنجػػاز مشػػاريعيا ومػػا يطمػػب الييػػا مػػف خػػدمات ورفػػع مسػػتواىا وعػػدـ 

 والمساعدات الحكومية.اعتمادىا عمى القروض 
   :خالصة

، والخدمات العمومية في الجزائػر، جياز اإلدارة المحميةإلى  وفي ىذا الفصؿ تـ التطرؽ
وقد سمطنا الضوء في المتغير األوؿ عمى كيفية نشوء اإلدارة المحميػة واألسػباب التػي سػاىمت 

   .في ذلؾ
 

                                                           
آليػات نقػؿ التكنولوجيػا إلػى ىياكػؿ األجيػزة اإلداريػة ودورىػا فػي إدارة التغييػر مػف منظػور الجػػودة ، عمػي محمػد منصػور 1

، تركيػػا، جػػواف، اسػػطنبوؿ، ممتقػػى التكامػػؿ بػػيف األجيػػزة الحكوميػػة واإلدارات المحميػػة والبمػػديات خيػػارات وتوجيػػات، الشػػاممة
 . 239ص ،2011، مصر، القاىرة، ، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية2010
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 :  تمييد
إلػى  بعيػد ىػو الوصػوؿمما ال شؾ فيػو أف أرقػى مػا كػاف يصػبو إليػو االنسػاف منػذ زمػف  
ولقػػػد ثبػػػت فػػػي كػػػؿ مراحػػػؿ التػػػاري  البشػػػري أف االنسػػػاف ميػػػتـ بالمعرفػػػة ، الحقيقػػػةأو  المعرفػػػة

وثبت أيضًا أف جػؿ ، وباحث عنيا وأف ذلؾ يعتبر قيمة إنسانية تميزه عف  يره مف المخموقات
مػـو الطبيعيػة أبعػد الحػدود خاصػة العإلػى  المعارؼ التي اىتـ بيا االنساف نتائجيا كانت موفقة

التػػي أوجػػدت لنفسػػيا منػػاىج ووسػػائؿ لمبحػػث والغػػوص فػػي أعمػػاؽ ظواىرىػػا بشػػكؿ موضػػوعي 
أمػػا العمػػـو االنسػػانية واالجتماعيػػة صػػادفت العديػػد مػػف العراقيػػؿ والمشػػاكؿ فػػي دراسػػة ، وعممػػي

الشػػيء الػػػذي حػػػث ، مواضػػيعيا التػػػي كانػػت فػػػي البدايػػػة بمنطػػؽ ذاتػػػي مجػػرد يكتنفػػػو الغمػػػوض
إلػػػى  عممػػػاء والمختصػػػيف المتػػػأثريف بػػػالتطور الػػػذي عرفتػػػو العمػػػـو الطبيعيػػػة آنػػػذاؾالبػػػاحثيف وال

الػػدعوة لتطبيػػػؽ مناىجيػػػا عمػػػى الظػػػواىر االجتماعيػػة إال أف خصوصػػػيات ىػػػذه األخيػػػرة حالػػػت 
وكػػذا إيجػػاد تقنيػػات ، بدراسػػتيا دوف ذلػػؾ ممػػا أدى بالبػػاحثيف لمتوجػػو نحػػو إيجػػاد منػػاىج خاصػػة

وصيات تممؾ الظواىر وذلؾ مف أجؿ إضفاء صفة العمميػة وأدوات وطرؽ بحث تتماشى وخص
 .  والمصداقية عمى البحوث االجتماعية

، فالبحػػث االجتمػػاعي كغيػػره مػػف البحػػوث األخػػرى لزامػػًا عميػػو أف يقػػؼ ويسػػتعيف بمنػػاىج 
 . ما يصبوا إليوإلى  وأدوات وتقنيات وطرؽ مف أجؿ الوصوؿ
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 : مجاالت الدراسة –أواًل 
 :  المكاني المجاؿ -1

 (.  الرقيبة، الدبيمة، قمار) أجريت ىذه الدراسة في والية الوادي وبالضبط ببمديات 
تقػػػػع واليػػػػة الػػػػػوادي فػػػػي منطقػػػػة الشػػػػػرؽ الجزائػػػػري تتربػػػػع عمػػػػػى مسػػػػاحة تقػػػػدر بحػػػػػوالي  

 مف مساحة التراب الوطني( كما تتكوف مف  1887)أي بنسبة % 2كمـ 44586,80
 والية تبسة مف الشماؿ الشرقي  -
 والية خنشمة مف الشماؿ  -
 والية بسكرة مف الشماؿ الغربي  -
 والية الجمفة مف الغرب  -
 والية ورقمة مف الجنوب والغرب  -
 .(كمـ 260حدود برية عمى مسافة ) الجميورية التونسية مف الشرؽ -

وتعػػػد البمػػػديات الػػػثالث نموذجػػػًا يتميػػػز بالخصػػػائص التنظيميػػػة والييكميػػػة لبػػػاقي بمػػػديات 
بينمػا ، وتعػد بمديػة الرقيبػة مقػرًا لػدائرة الرقيبػة، تعد بمدية الدبيمة مقرا لػدائرة الدبيمػةحيث ، الوالية

 .  قمارمقر لبمدية  قمارتعد بمدية 
 تشػػترؾ فػػي حػػدودىا الجغرافيػػة مػػع ، حيػػث أف بمديػػة الدبيمػػة ىػػي إحػػدى بمػػديات واليػػة الػػوادي

 :  البمديات التية
 بمدية المقرف وبمدية حاسي خميفة شمااًل  -
 مدية الطريفاوي جنوباً ب -
 الجميورية التونسية شرقاً  -
 بمديات الزقـ وسيدي عوف والسوييمة  ربًا  -

وتتربػع بمديػة الدبيمػة عمػى مسػاحة تقػدر  نسػمة،  25.158يقدر عدد سكانيا بأكثر مػف  
 .  كمـ 20 ػعف مقر الوالية بمسافة تقدر ب تبعد 2 كمـ 78 ػب
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 داريانبثقػت عػف التقسػيـ اإل، الجزائريػة واليػة الػواديىػي إحػدى بمػديات  أما بمدية الرقيبة
حػػدودىا اإلقميميػػة، تقػػع شػػماؿ مقػػر واليػػة و  المحػػدد لتكػػويف البمػػديات ومشػػتمالتيا 1984لسػػنة 

 :  وتشترؾ في حدودىا اإلقميمية مع، كـ30الودي عمى بعد 
 بمدية الحمراية شمااًل  -
 بمدية تغزوت جنوبًا  -
 بمدية قمار وسيدي عوف شرقًا  -
 وسيدي خميؿ  رباً بمديات سيدي عوف وجامعة  -

عمػى مسػاحة تقػدر ب  قماروتتربع بمدية  نسمة، 39168ويقدر عدد سكانيا بأكثر مف  
 .  كمـ 20 ػعف مقر الوالية بمسافة تقدر ب كما تبعد البمدية ،2كمـ 1264

 داريانبثقػػت عػػف التقسػػيـ اإل، الجزائريػػة واليػػة الػػواديىػػي إحػػدى بمػػديات  قمػػارأمػػا بمديػػة 
حػػدودىا اإلقميميػػة، تقػػع شػػماؿ مقػػر واليػػة و  المحػػدد لتكػػويف البمػػديات ومشػػتمالتيا 1984لسػػنة 

 :  وتشترؾ في حدودىا اإلقميمية مع، كـ30الودي عمى بعد 
 بمدية تغزوت شمااًل  -
 جنوبًا  بمدية -
 بمدية كوينيف شرقًا  -
 بمديات جامعة  رباً  -

ػ وتتربع بمدية الدبيمة عمى مساحة تقػدر بػ نسمة، 25158 مف ويقدر عدد سكانيا بأكثر 
 .2كمـ 78

 .  كمـ 20 ػعف مقر الوالية بمسافة تقدر بكما تبعد  
 :  المجاؿ الزماني لمدراسة -2

نقصػػد بالمجػػاؿ الزمنػػي لمدراسػػة الوقػػت الػػذي اسػػتغرقتو فػػي إعػػداد األطروحػػة منػػذ بػػدايتيا 
سػػنوات وتػػـ 3وقػػد اسػػتغرقت ىػػذه الدراسػػة مػػدة قواميػػا ، وحتػػى كتابػػة الممخػػص والتقريػػر النيػػائي

 :  إجراءىا وفؽ مراحؿ متعددة تتمثؿ فيما يمي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 :  وقد جاءت ىذه المرحمة عمى خطوات عديدة أىميا: المرحمة األولى
  التفكير في موضوع الدراسة ومحاولة بمورتو في الواقع العممي والعممي عف طريػؽ القػراءات

وكػػذلؾ المالحظػػات األوليػػة ، مختمػػؼ الوثػػائؽ والقػػوانيف المتعمقػػة بػػذلؾالمكتبيػػة واالطػػالع عمػػى 
وذلػؾ مػف أجػؿ ، الواقعية واستشارة ذوي الخبرة والمختصيف فػي كػؿ مػف عمػـ االجتمػاع واإلدارة

 . التأكد مف قابميتو لمدراسة
  صػػػيا ة الموضػػػوع فػػػي قالػػػب إشػػػكالي مػػػف أجػػػؿ تحديػػػد المتغيػػػرات وضػػػبط المحػػػددات بدقػػػة

 . عمى الدراسات السابقة والمشابيةوأىداؼ الدراسة ومحاولة االطالع  وبياف أىمية
  جمع المعمومػات النظريػة واألدبيػة التػي ليػا عالقػة بموضػوع البحػث وىػي ذات أىميػة بالغػة

 . فيي تدعمو مف حيث المصادر والمراجع المتوفرة
 .  يياأشير وتـ ف 5وقد امتدت ىذه المرحمة عمى مدى أكثر مف : المرحمة الثانية

 ة لمقيػػاـ بالزيػػارة الميدانيػػة مػػف أجػػؿ داريػػتعيػػيف المجػػاؿ المكػػاني لمدراسػػة وتػػـ أخػػذ الموافقػػة اإل
 .  ضبط وتحديد مجتمع البحث وتعييف خصائصو ومميزاتو

 تحديد الخطة المنيجية وتحديد المنيج وبناء األدوات وطريقة المعاينة  . 
 طرة مػػػف أجػػػؿ الحصػػػوؿ عمػػػى الشػػػروع فػػػي تطبيػػػؽ األدوات حسػػػب الخطػػػة المنيجيػػػة المسػػػ

 . البيانات الضرورية المتعمقة بمتغيرات الدراسة
 القياـ بتفريت البيانات المحصمة ثـ تحميميا وتفسيرىا ومحاولة الخروج بنتائج  . 
 :  المجاؿ البشري -3

والػذي يعرفػو مػوريس أنجػرس ، يقصػد بالمجػاؿ البشػري المجتمػع الػذي جػرت فيػو الدراسػة
عػدة خصػائص أو   ير منتيية مف العناصر والتي ليػا خاصػيةأو  منتييةعمى أنو   مجموعة 

محػػددة مسػػبقًا بحيػػث تمييزىػػا عػػف  يرىػػا مػػف العناصػػر األخػػرى والتػػي يجػػري عمييػػا ، مشػػتركة
 البحث والتقصي . 
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الحاالت التي يتضػمنيا مجتمػع أو  وقد يكوف مف الصعب أحيانًا دراسة جميع المفردات 
، ليػذا المجتمػعحػاالت ممثمػة أو  يعتمػد الباحػث عمػى دراسػة مفػرداتوفػي ىػذه الحالػة ، البحػث

الحػػاالت التػػي يػػتـ اختيارىػػا لتمثػػؿ مجتمػػع البحػػث اسػػـ العينػػة أو  ويطمػػؽ عمػػى ىػػذه المفػػردات
sampleأو  الػػػػػػنظـأو  الجماعػػػػػػاتأو  . وقػػػػػػد تتمثػػػػػػؿ ىػػػػػػذه العينػػػػػػة فػػػػػػي مجمػػػػػػوع مػػػػػػف األفػػػػػػراد
 . وقد استخدمنا في ىذه الدراسة عينة الصدفة .1أي تجمعات أخرىأو  المؤسسات

أحػد نمػاذج العينػة  يػر االحتماليػة ويختػار  Accidental sampleتعػد عينػة الصػدفة  
العػػدد المطمػػوب فػػي إلػػى  الباحػػث مفػػردات ىػػذه العينػػة مػػف الحػػاالت التػػي تصػػادفو حتػػى يصػػؿ

 .  العينة
 ينػػػػػة العرضػػػػػيةوقػػػػػد يطمػػػػػؽ عمػػػػػى عينػػػػػة الصػػػػػدفة بعػػػػػض المسػػػػػميات األخػػػػػرى مثػػػػػؿ الع 

Convenience ، والواقػػػػع أف ىػػػػذه العينػػػػة مػػػػف أكثػػػػر نمػػػػاذج العينػػػػات  يػػػػر االحتماليػػػػة التػػػػي
وكثيػػرًا مػػا نجػػد بعػػض البػػاحثيف يحػػاوؿ جمػػع البيانػػات مػػف بعػػض ، تسػػتخدـ فػػي الحيػػاة اليوميػػة

 .2األفراد الذيف يقابميـ بطريقة عرضية في األماكف المختمفة 
 400وعنػػد مالحظتنػػا لممػػواطنيف الوافػػديف عمػػى البمديػػة رأينػػا أف عػػددىـ يقػػدر بالتقريػػب  

أي فػي كػؿ مػف ، وىذا في كؿ بمدية مػف البمػديات الثالثػة، مواطف زائر لمبمدية وطالب خدماتيا
بمديػػة قمػػار وبمديػػة الدبيمػػة وبمديػػة الرقيبػػة وبيػػذا يكػػوف مجمػػوع المػػواطنيف الوافػػديف فػػي البمػػديات 

 100أي . بأسػموب عينػة الصػدفة مفػردة 300مواطف ومػف ىػذا العػدد اخترنػا  1200ثة الثال
 .  مفردة في كؿ بمدية

 العينة وكيفية اختيارىا: -ثانيًا 
تعتبر عممية اختيار عينة الدراسة أحد أىـ العناصر الجوىرية في البحث، فػإذا كػاف شػرط     

التخطػػيط لمبحػػث وتصػػميمو مػػف أجػػؿ  الدقػػة مػػف بػػيف الشػػروط المطموبػػة والضػػرورية فػػي عمميػػة
، فػػػإف ىػػػذا الشػػػرط يقتضػػػي تػػػوفره أثنػػػاء مرحمػػػة اختيػػػار لوصػػػوؿ إلػػػى األىػػػداؼ المحػػػددة سػػػمفاً ا

                                                           
  .144، ص2010، مصر، القاىرة، دار الغريب، 2ط، أساليب وأدوات البحث االجتماعي، طمعت إبراىيـ لطفي 1
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، ألف أي خمؿ في عممية االختيار والتحديد ستكوف لػو عواقػب وخيمػة ال اسةمفردات عينة الدر 
وتكامػػؿ فػػي بنػػاء مراحمػػو  محالػػة عمػػى سػػيرورة البحػػث الػػذي يتمّيػػز بيػػا ىػػذا األخيػػر مػػف تناسػػؽ

 .المختمفة
ولمػػا كػػاف يصػػعب عمػػى الباحػػث أف يجمػػع بيانػػات دراسػػتو عػػف طريػػؽ الحصػػر الشػػامؿ 

يمجػػأ الباحػػث إلػػى أسػػموب  الػػذي يطّبػػؽ عمػػى جميػػع أفػػراد المجتمػػع األصػػمي ، فػػال مفػػّر إذف أف
ذا التمثيػؿ ، والتي تعني اشتقاؽ عينة مف المجتمع ككؿ شريطة أف تكوف ممثمة لو، وىػالمعاينة

نمػػا ينبغػػي أف يتػػوفر عمػػى معيػػار آخػػر ال يقػػؿ أىميػػة  ال ينحصػػر فقػػط فػػي عػػدد أفػػراد العينػػة، وا 
عف ما سبقو، والذي يتمثؿ أساسًا في كيؼ لمعينة التي تـّ اختيارىػا وتحديػدىا أف تتجّسػد  فييػا 

 .كؿ خصوصيات ومواصفات مجتمع الدراسة بنسب متساوية
عمػػى العينػة العرضػػية أو كمػػا تسػمى عينػػة الصػػدفة، وذلػػؾ وقػد اعتمػػدنا فػػي دراسػتنا ىػػذه 

ألف ىذه العينة تتوافؽ وطبيعػة الموضػوع وكػذلؾ مجتمػع الدراسػة، وتعػرؼ عينػة الصػدفة عمػى 
أنيػػػػا أسػػػػموب مػػػػف أسػػػػاليب العينػػػػة  يػػػػر االحتماليػػػػة، وفييػػػػا يقػػػػـو الباحػػػػث باختيػػػػار حػػػػاالت أو 

 لحاالت المتاحة.مفردات الدراسة بطريقة عرضية  ير عشوائية مف بيف ا
نػػو لمػػف الجػػدير بالػػذكر أنػػو لػػيس ىنػػاؾ اتفػػاؽ بػػيف البػػاحثيف االجتمػػاعييف عمػػى قاعػػدة  وا 
ثابتػػة ومعينػػة تحػػدد العػػدد أو نسػػبة مفػػردات العينػػة لممجتمػػع األصػػمي، لكػػف ىنػػاؾ اتفػػاؽ كبيػػر 

العينػة بينيـ عمى أنو كمما كبر حجـ العينة كمما ازدادت دقة النتائج العممية المحصؿ عمييػا، ف
مجموعة جزئيػة يػتـ اختيارىػا بطريقػة معينػة، ومػف ثػـ اسػتخداـ الدراسػة عمييػا ثػـ اسػتخداـ تمػؾ 
النتائج وتعميميا عمػى كامػؿ مفػردات المجتمػع االصػمي لمدراسػة، وليػذا كػاف اختيارنػا لمفػردات 

مفردة في المجتمع األصمي ككػؿ أي فػي واليػة الػوادي، وقػد كانػت  300عينة البحث بمجموع 
، بمديات وتتمثؿ ىذه البمػديات فػي )قمػار، الدبيمػة، الرقيبػة(( 3استنا ىذه مقسمة عمى ثالثة )در 

وقػػد كػػاف اختيػػار ىػػذه البمػػديات عػػف طريػػؽ العينػػة العشػػوائية البسػػيطة، وقػػد اعتمػػدنا عمػػى نسػػبة 
بمدية، وبما أف التقسػيـ كػاف عمػى ثالثػة بمػديات فػإف توزيػع االسػتمارات  30مف مجموع  10%

 100كػػاف مقسػػمًا عمػػى البمػػديات الثالثػػة المػػذكورة، وقػػد كػػاف توزيػػع االسػػتمارات بمجمػػوع أيضػػًا 
مفػردة عمػى كػؿ بمديػة، ووزعػت ىػذه االسػتمارات عمػى المػواطنيف القػاطنيف بالبمديػة ألنيػـ عمػى 
عمػػػػـ بالوضػػػػع السػػػػائد فػػػػي مجػػػػتمعيـ المحمػػػػي وأنيػػػػـ عايشػػػػوا التغيػػػػرات الحاصػػػػمة فيػػػػو وكػػػػذلؾ 
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التػػي تشػيدىا بمػػديتيـ، وقػد قمنػػا باختيػار ىػذا النػػوع مػف العينػػة وىػذا العػػدد التغيػرات والتطػورات 
لمفرداتيػػا نظػػرًا لعػػدة اعتبػػارات مػػف أىميػػا، أف مجتمػػع الدراسػػة والػػذي نشػػير بػػو إلػػى المػػواطنيف 
ليس محدد و ير معمـو مسبقًا وىي الخاصية التي تمكننا مف االسػتعانة بأحػد عيّنػات المعاينػة 

 ليذا كانت العينة وعدد مفرداتيا بالشكؿ الذي ذكرناه سابقًا.الغير احتمالية، و 
 :  جمع البياناتوتقنيات أدوات  –ثالثا 

إف فيـ الظاىرة موضوع الدراسة وبناءىا في سياقيا الطبيعي ال يػتـ إال باالعتمػاد عمػى  
تحديػػػػػد دقيػػػػػؽ إلػػػػػى  مجموعػػػػة مػػػػػف األدوات ألجػػػػػؿ الوقػػػػوؼ عمػػػػػى جوانػػػػػب الظػػػػػاىرة والوصػػػػوؿ

ولػػػػف يتسػػػػنى لنػػػػا ذلػػػػؾ إال مػػػػف خػػػػالؿ االختيػػػػار السػػػػميـ ألدوات ، الدراسػػػػة ونتائجيػػػػالمتغيػػػػرات 
لمكشػؼ عػف الظػاىرة محػؿ الدراسػة وفػؽ مػا تمميػو ، ومػدى مصػداقيتيا، وتقنيات جمػع البيانػات
 .  دقة األداة ومصداقيتيا

مجموعػػػة ، كمػػػا تعػػػرؼ ب  أدوات البحػػػث العممػػػي  أو  البيانػػػاتويقصػػػد بػػػأدوات جمػػػع  
التي يعتمد عمييا الباحث فػي جمػع البيانػات ، لطرؽ واألساليب واإلجراءات المختمفةالوسائؿ وا

 technique  1وىي ترجمة لمكممة الفرنسية  ، والمعمومات وتصنيفيا وجدولتيا
 :  المالحظة -1 

ومصػػػػدرًا أساسػػػػيًا ، ىػػػي مػػػػف أىػػػػـ األدوات الرئيسػػػػية التػػػػي تسػػػتخدـ فػػػػي البحػػػػث العممػػػػي 
وتعتبػػػر مػػػف أكثػػػر التقنيػػػات ، والمعمومػػػات الالزمػػػة لموضػػػوع الدراسػػػةلمحصػػػوؿ عمػػػى البيانػػػات 

عبػػارات ذات إلػػى  ألنيػػا تعتمػػد عمػػى حػػواس الباحػػث وقدرتػػو عمػػى ترجمػػة مػػا الحظػػو، صػػعوبة
كمػػا تسػػتخدـ ، واألفعػػاؿ المػػراد دراسػػتيا، وعمػػى تحميػػؿ العالقػػات االجتماعيػػة، معػػاني ودالالت

 عية.في كثير مف األحياف في الدراسات االستطال
تخػاذ بعػض اإلجػراءات المنيجيػة التػي تسػمح بتكػويف صػورة . وعميو تفرض ىػذه التقنيػة 

قػد يكتشػؼ الباحػث ويالحػظ ، خػالؿ إجػراء المالحظػة، مؤقتة عػف الوقػائع والمواقػؼ والظػروؼ

                                                           
  .111ص ،2006الجزائر،، مطبعة قسنطينة، أبجديات المنيجية في كتابة الرسائؿ الجامعية، عمي  ربي 1
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بعض الوقائع التي لـ يضعيا في اعتبػاره وليػا أىميتيػا ومػدلوليا فػي تعميػؽ جوانػب الموضػوع 
 .  جيميا وتدوينياومف ثـ عميو تس

ويبقى الخيػار فػي اسػتخداـ ، مف األىمية بما كاف ذكر ضرورة استخداـ تقنية المالحظة 
تحكمػػػو ظػػػروؼ العمػػػؿ داخػػػؿ المؤسسػػػة ، المالحظػػػة بالمشػػػاركةأو  تقنيػػػة المالحظػػػة البسػػػيطة

لػػذلؾ تػػـ اسػػتخداـ المالحظػػػة ، مجػػاؿ البحػػث التػػي تسػػاعد فػػي اسػػػتخداـ المالحظػػة بالمشػػاركة
 .  البسيطة
حيث تـ تسجيؿ كػؿ الظػواىر التػي ، تمت ىذه المرحمة خالؿ كؿ فترات العمؿ الميداني 

وذلؾ مػف خػالؿ إعػداد شػبكة ، تحدث تمقائيًا في ظروفيا العادية مع إخضاعيا لمضبط العممي
 ورصػػد لمجموعػػة مػػف المؤشػػرات التػػي كنػػا نتوقػػع بأنيػػا تحػػدث فػػي اإلدارة المحميػػة، المالحظػػة

الغػػرض مػف ىػػذه التقنيػة الضػػرورية التحقػؽ مػػف بعػض التغيػػرات المصػرح بيػػا وكػاف ، البمديػة()
التػي ليػا دور أو  في شبكة المالحظة واالستمارة حوؿ التغيرات االجتماعيػة والتنظيميػة المػؤثرة

 . فعاؿ في تحسيف خدمة اإلدارة المحمية
 :  المقابمة -2

سػػتخدـ فػػي جمػػع البيانػػات حيػػث ت، تعتبػػر المقابمػػة أداة ميمػػة مػػف أدوات البحػػث العممػػي 
ويرتكػػػز إجػػػراء ، التػػػي يكػػػوف الوصػػػوؿ إلييػػػا صػػػعب جػػػداً ، أو والمعمومػػػات الغيػػػر موثقػػػة  البػػػاً 

فيعبػػػر ، وبػػػيف مػػػف تجػػػري المقابمػػػة معػػػو، تفاعػػػؿ بػػػيف الباحػػػثأو  إقامػػػة اتصػػػاؿإلػػػى  المقابمػػػة
 فػػي حػػيف يسػػيؿ الباحػػث، تجاربػػوأو  وضػػع وعػػف تفسػػيراتوأو  المسػػتجوب عػػف ادراكاتػػو لحػػدث

ومفسػػػحًا فػػػي ، ىػػػذا التعبيػػػر بمػػػا يصػػػدر عنػػػو مػػػف أسػػػئمة متجنبػػػًا االبتعػػػاد عػػػف أىػػػداؼ البحػػػث
ويختمػػؼ التحقػػؽ بالمقابمػػة ، أقصػػى درجػػة مػػف الصػػدؽ والعمػػؽإلػػى  المجػػاؿ كػػي يصػػؿ محادثػػة
 .1وبيف المقابمة المعمقة ، و وبيف المقابمة المركزة، بيف المقابمة شبو الموجية

التػػي اسػػػتخدمناىا فػػي بحثنػػا ىػػذا المعنػػوف بػػدور التغيػػػرات فالمقابمػػة شػػبو الموجيػػة ىػػي  
توافقيػػػا مػػػع طبيعػػػة إلػػػى  وذلػػػؾ راجػػػع، السوسػػػيو تنظيميػػػة فػػػي تحسػػػيف خػػػدمات اإلدارة المحميػػػة

                                                           
، 2011، المغػرب، الػدار البيضػاء، ، المركػز الثقػافي العربػي2ط، العمػوـ االجتماعيػة البحث العممػي فػي، عبد ا إبػراىيـ 1
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وتعتبػر ىػػذه األداة ، وكػذلؾ فرضػيات الدراسػة واألسػئمة المطروحػة، وأىػداؼ البحػث، الموضػوع
بو موجيػػة بمعنػػى أنيػػا ليسػػت مفتوحػػة وىػػي شػػ، ىػػي األكثػػر اسػػتخدامًا فػػي البحػػث االجتمػػاعي

تكػػػوف لػػػدى الباحػػػث ، وبشػػػكؿ عػػػاـ، تمامػػػًا وال محصػػػورة جػػػدًا بعػػػدد كبيػػػر مػػػف االسػػػئمة الدقيقػػػة
بخصوصػيا معمومػات  والتػي البػد مػف أف يتمقػى، المفتوحػة نسػبياً ، سمسمة مػف األسػئمة المرشػدة

قػػػًا لمترتيػػػب الػػػذي ىػػػذه االسػػػئمة لػػػف يطرحيػػػا الباحػػػث كميػػػا بالضػػػرورة وف، مػػػف قبػػػؿ المسػػػتجوب
، بػػػػؿ إنػػػػو سيسػػػػتدرج المسػػػتجوب لكػػػػي يػػػػتكمـ بانفتػػػػاح، ولمصػػػػيا ة التػػػػي اعتمػػػدىا، سػػػجميا فيػػػػو

والباحػػػػث يعمػػػػؿ فقػػػػط عمػػػػى اعػػػػادة تركيػػػػز ، وبالترتيػػػػب الػػػػذي يناسػػػػبو، وبالكممػػػػات التػػػػي يريػػػػدىا
وعمػػى طػػرح األسػػئمة التػػي ال يػػأتي عمييػػا ، المقابمػػة عمػػى النقػػاط الموضػػوعة كممػػا ابتعػػدت عنيػػا

 .  في المحظة المناسبة وبطريقة طبيعية قدر االمكاف، المستجوب مف تمقاء نفسو
وكما ذكػرت سػابقًا فػإف اعتمادنػا عمػى ىػذا النػوع مػف المقابمػة كػاف نتيجػة توافقيػا الكبيػر  

وفيما يخص األسئمة شبو الموجية فقد طرحتيػا عمػى المسػؤوليف ، مع طبيعة الموضوع وأىدافو
وبمػا أننػي أردت مػف ، أي عمى رئيس البمدية واألمػيف العػاـ، ات الثالثفي كؿ بمدية مف البمدي

طػػػػرح ىػػػػذه األسػػػػئمة معرفػػػػة نوعيػػػػة الخػػػػدمات التػػػػي تقػػػػدميا البمديػػػػة لممػػػػواطنيف، ودور العوامػػػػؿ 
فمػػف حسػػف حظػػي أف الوقػػت الػػذي أجريػػت فيػػو الدراسػػة ، االجتماعيػػة والتنظيميػػة فػػي تحسػػينيا
ألنػػو عمػػى ، جػػراء المقابمػػة خاصػػة كػػاف وقػػت مناسػػب جػػداً الميدانيػػة عامػػة وتوزيػػع االسػػتمارة وا  

ومعنػى ذلػؾ أف رئػيس البمديػة يكػوف عمػى عمػـ كبيػر ، مشارؼ نياية العيدة االنتخابيػة بشػيريف
ودرايػػػة شػػػاممة وواضػػػحة عمػػػى مػػػا يػػػدور فػػػي البمديػػػة وعمػػػى المشػػػاكؿ والصػػػعوبات التػػػي كانػػػت 

 .  لتنظيميةاأو  تواجييا في تقديـ خدماتيا سواء االجتماعية منيا
 :  االستمارة -3

تمػػؾ األداة التػػي يسػػتخدميا الباحػػث االجتمػػاعي فػػي جمػػع البيانػػات إلػػى  تشػػير االسػػتمارة 
العبػػػارات أو  وىػػي عبػػارة عػػػف مجموعػػة مػػػف األسػػئمة، المتعمقػػة بموضػػوع بحثػػػو مػػف المبحػػػوثيف

إلػػى  المبحػػوثيفالمكتوبػة والمػػزودة بإجاباتيػا المحتممػػة والمعػدة بطريقػػة منيجيػػة يطمػب فييػػا مػف 
ويمكػػػف أف تقػػػدـ االسػػػتمارة ، مػػػا يعتقػػػدوف أنػػػو يمثػػػؿ راييػػػـ حػػػوؿ السػػػؤاؿ المطػػػروحإلػػػى  اإلشػػػارة

 عف طريؽ الياتؼ.، أو عف طريؽ اليد، أو بطرؽ عدة إما عف طريؽ البريد
فيػو ، االستبياف يعتبر أيضًا أحد أكثر وسائؿ جمع البيانػات اسػتخدامًا بالنسػبة لمبػاحثيف 

فػػي كثيػػر مػػف ، وفػػي اإلدارة، وفػػي االقتصػػاد، كبيػػر جػػدًا فػػي العمػػـو االجتماعيػػةيسػػتخدـ بشػػكؿ 



 الفصؿ الخامس                                    اإلجراءات المنيجية لمدراسة
 

223 
 

ويعتبػر أحػد أكثػر وسػائؿ جمػع البيانػات ، العمـو التي تعتمد عمى جمع البيانػات مػف المبحػوثيف
عمػػػى الػػػر ـ مػػػف ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػف الوسػػػائؿ التػػػي تسػػػتخدـ ، اسػػػتخدامًا فػػػي البحػػػث االجتمػػػاعي

مستخدمًا مػع وسػائؿ البيانػات األخػرى يعتبػر ، أو بياف كوسيمة وحيدةفإف االست، لجمع البيانات
 . أكثر وسائؿ جمع البيانات شيرة وانتشاراً 

ولقػػد قمنػػا بتصػػميـ اسػػتمارة االسػػتبياف مػػف خػػالؿ االسػػتفادة مػػف اإلطػػار النظػػري لمدراسػػة  
الدراسػة وخاصػة وكذلؾ الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسػة االسػتطالعية بميػداف 

باالسػػػتفادة مػػػف المقابمػػػة مػػػع المسػػػؤوليف ومعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت اإلدارة المحميػػػة وخاصػػػة البمديػػػة 
وبنػػاء عمػػى ىػػذا قمنػػا بتقسػػيـ ؟ منيػػا قامػػت بتغييػػر تنظيمػػي وىػػؿ تػػأثرت بػػالتغيرات االجتماعيػػة

 . أجزاء ثالثةإلى  االستمارة
المسػػػتوى التعميمػػػي ، السػػػف، سخصػػػص لمبيانػػػات الشخصػػػية بمػػػا فييػػػا الجػػػن: الجػػػزء األوؿ -

 .  والميني
التغييػػرات االجتماعيػػة كزيػػادة خصػػص لممحػػور األوؿ والمتمثػػؿ فػػي مسػػاىمة : الجػػزء الثػػاني -

في تحسػيف خػدمات  وانتشار مؤسسات المجتمع المدني، الوعي االجتماعي والثقافي لممواطنيف
 .  اإلدارة المحمية

كإدخػػاؿ  التغيػػرات التنظيميػػةمسػػاىمة  خصػػص لممحػػور الثػػاني والمتمثػػؿ فػػي: الجػػزء الثالػػث -
 .  في تحسيف خدمات اإلدارة المحمية التكنولوجيات الحديثة والتغيير في الييكؿ التنظيمي

وتماشػػػيًا مػػػع طبيعػػػة الدراسػػػة ومؤشػػػراتيا ومتغيراتيػػػا ، تػػػـ اسػػػتخداـ االسػػػتبياف فػػػي ىػػػذه 
أداة االسػػتبياف الدراسػػة كػػأداة أساسػػية لجمػػع البيانػػات الميدانيػػة ، وقػػد مػػرت فتػػرة إعػػداد وبنػػاء 

 :بالمراحؿ التالية
أسػػئمة ( سػػؤااًل، 40إعػػداد االسػػتمارة فػػي صػػورتيا األوليػػة وقػػد  ضػػمت عػػدد األسػػئمة ) -3-1

مفتوحة ومغمقة، أسئمة الرأي والتقييـ، موزعة عمى خمسػة محػاور تنسػجـ مػع خصػائص العينػة 
 وتتماشى مع طبيعة الموضوع.

دخػػػاؿ التصػػػويبات الالزمػػػة مػػػف عػػػرض االسػػػتبياف عمػػػى األ -3-2 سػػػتاذ المشػػػرؼ لمراجعتػػػو وا 
موضػػوعات حيػػث جميػػع النػػواحي المنيجيػػة، المنطقيػػة، الشػػكمية، والمغويػػة، وكػػذلؾ مػػف ناحيػػة ال

جػػػاءت توجييػػػات األسػػػتاذ المشػػػرؼ عمػػػى درجػػػة عاليػػػة مػػػف الدقػػػة والعمػػػؽ والشػػػمولية، سػػػمحت 
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لمباحػػػث بإعػػػادة بنػػػاء االسػػػتبياف فػػػي صػػػػورة جديػػػدة شػػػكاًل ومضػػػمونًا حتػػػى أصػػػبح االسػػػػتبياف 
 منسجمًا مع بنية وىيكمة موضوع البحث.

 يـ.إخضاع االستبياف بتوجيو مف األستاذ المشرؼ إلى التحك  -3-3
حيػػػث عػػػرض االسػػػتبياف عمػػػى سػػػبعة محكمػػػيف وىػػػـ أسػػػاتذة بػػػاحثوف فػػػي عمػػػـ االجتمػػػاع 
التنظػيـ وعمػػؿ وكػذلؾ فػػي عمػػـ الػنفس التنظػػيـ وعمػؿ، وقػػد كػػاف اعتمادنػا عمػػييـ لمػا راينػػا فػػييـ 
الخبػػرة الكبيػػرة فػػي موضػػوع البحػػث ومنيجيتػػو، وقػػد اسػػتفاد الباحػػث فػػي إخضػػاع االسػػتبياف إلػػى 

 ىي: التحكيـ ثالثة جوانب
عمػى مالحظػات ونصػائح المحكمػيف، لضػعؼ  ( بنػاءً 6حذؼ أسئمة مف االستبياف وعددىا ) -

عالقتيػػا بموضػػوع الدراسػػة أو عػػدـ انسػػجاميا مػػع أبعػػاد الدراسػػة واألسػػئمة المطروحػػة، إضػػافة 
عمػػػى توجييػػػات  إلػػػى تغييػػػر بعػػػض األسػػػئمة الخاصػػػة بمحػػػور البيانػػػات الشخصػػػية، وذلػػػؾ بنػػػاءً 

 ونصائح المشرؼ.
ودقػػػػة وانسػػػػجامًا مػػػػع أبعػػػػاد صػػػػيا ة بعػػػػض األسػػػػئمة األخػػػػرى لتكػػػػوف أكثػػػػر وضػػػػوحًا  إعػػػػادة -

 .الدراسة
: حيػػػث تػػػـ إخضػػاع  االسػػػتبياف إلػػػى االختبػػػار الميػػػداني مػػػف ت أسػػػئمة االسػػػتبيافاختبػػار ثبػػػا -

مبحػػوث فػػي كػػؿ بمديػػة  20ػ ( مبحوثػػًا، وكػػاف ذلػػؾ بػػ60خػػالؿ تطبيقػػو عمػػى عينػػة تتكػػوف مػػف )
 مف البمديات الثالثة.

التحقػػػؽ مػػػف مػػػدى ثبػػػات أسػػػئمة االسػػػتبياف وبالتػػػالي مػػػف صػػػالحية االسػػػتبياف لجمػػػع  وتػػػـ
، ومػػف ىنػا تػػـ ضػػبط االسػػتبياف بصػورتو النيائيػػة والنػػزوؿ بػػو لمميػػداف وضػػوعبيانػات مناسػػبة لمم

 وتوزيعو عمى المبحوثيف.
 :  الوثائؽ والسجالت -4

اإلحصػػاءات باعتبارىػػا مكممػػة تػػـ اسػػتخداـ الوثػػائؽ والسػػجالت فػػي ىػػذه الدراسػػة وكػػذلؾ  
والتي تكوف مصدرًا لجممة مػف البيانػات والمعمومػات ، لألدوات المنيجية المستخدمة في البحث

وذلػػؾ مػػف خػػالؿ االطػػالع ، أال وىػػي اإلدارة المحميػػة، اإلدارة المػػراد دراسػػتياأو  حػػوؿ التنظػػيـ
وذلػؾ باالعتمػاد عمػى ، عمى مختمؼ النصػوص القانونيػة والتنظيميػة ليػذا النػوع مػف التنظيمػات

بعػػض المجػػالت التػػي تػػنظـ إلػػى  القػػوانيف السػػابقة والحاليػػة المتعمقػػة بػػاإلدارة المحميػػة باإلضػػافة
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ة لتنظػيـ داريػوكذلؾ بعض الوثػائؽ مػف مػداوالت المنشػئة لميياكػؿ اإل، عمؿ الجماعات المحمية
 ، وسير الجماعة المحمية

 :  الدراسةاألساليب االحصائية المستخدمة في  -اً رابع
إف جمػػع البيانػػات عػػف طريػػؽ اسػػتمارة البحػػث دوف تبويبيػػا وتحميميػػا تبقػػى نتػػائج مبيمػػة  

و يػػر معروفػػة مػػا لػػـ يػػتـ االعتمػػاد عمػػى وسػػائؿ التحميػػؿ التػػي تجعػػؿ النتػػائج واضػػحة ويسػػتطيع 
وبعػػػد تجميػػػع البيانػػػات التػػػي تػػػـ الحصػػػوؿ عمييػػػا مػػػف خػػػالؿ قيػػػامي ، القػػػارئ االطػػػالع عمييػػػا

 الحاسػب اللػي ليػتـ الوصػوؿإلػى  تأتي الخطوة التالية وىي إدخاؿ البيانات، الميدانيةبالدراسة 
وأعتمػػد الباحػػث فػػي ىػػذه الخطػػوة عمػػى برنػػامج الحػػـز اإلحصػػائية فػػي ، النتػػائج اإلحصػػائيةإلػػى 

وىػػػػذا البرنػػػػامج ىػػػػو عبػػػػارة عػػػػف حػػػػـز ، لمعالجػػػػة بيانػػػػات الدراسػػػػة (spss)العمػػػػـو االجتماعيػػػػة 
ويسػػتخدـ عػػادة فػػي جميػػع البحػػوث العمميػػة التػػي ، دخػػاؿ البيانػػات وتحميميػػاحاسػػوبية متكاممػػة إل

فيـ أكثػر وضػوحًا لمظػاىرة محػؿ إلى  وبالتالي ألصؿ، تشتمؿ عمى العديد مف البيانات الرقمية
النسػػػب ، التكػػػرارات: وقػػػد اسػػػتخدمت العديػػػد مػػػف أسػػػاليب التحميػػػؿ اإلحصػػػائي شػػػممت، الدراسػػػة
 .  المعياري نحراؼاال ،المتوسطات الحسابية، المئوية

وقيػػاس النزعػػة ، سػػاليب اإلحصػػائية الوصػػفية: وىػػي التكػػرار والجػػداوؿ المتقاطعػػةومػػف األ
المتوسػط الحسػػابي بينمػا ينػػدرج تحػت مقػػاييس ، وينػدرج تحػػت قيػاس النزعػػة المركزيػة، المركزيػة

 .  التشتت االنحراؼ المعياري
نسػػبة عػػدد أفػػراد مجتمػػع الدراسػػة  تػػـ اسػػتخداميا لغػػرض تقػػدير: التكػػرارات والنسػػب المئويػػة -

 .  معموماتيـ الشخصية وكذا نسبة أفراد العينة بالنسبة لممجتمع المدروسو  بحسب فئاتيـ
، وىػػو المعػػدؿ العػػاـ لمبيانػػات اإلحصػػائية التػػي تتعمػػؽ بموضػػوع معػػيف: المتوسػػط الحسػػابي -

يس النزعػػػة حػػػد مقػػػايأاألسػػػاليب اإلحصػػػائية شػػػيوعًا وىػػػو  ويعتبػػر المتوسػػػط الحسػػػابي مػػػف أكثػػػر
المركزيػػة الػػذي يعنػػى بمػػدى انتشػػار الػػدرجات فػػي الوسػػط وتػػـ اسػػتخدامو بشػػكؿ واسػػع فػػي ىػػذه 

 .  الدراسة مثؿ معرفة التغيرات األكثر أىمية وترتيبيا
وذلػػػػؾ لقيػػػػاس درجػػػػت تشػػػػتت إجابػػػػات أفػػػػراد العينػػػػة عػػػػف المتوسػػػػط : المعيػػػػاري نحػػػػراؼاال  -

كمػا اسػتخدـ لدراسػة طبيعػة ، المدروسػة تـ اسػتخدامو لمعرفػة خصػائص أفػراد العينػة، الحسابي
 .  توزيع أفراد العينة ومدى انسجاميا مف حيث ترتيب مؤشرات التغيرات السوسيو تنظيمية
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 :  خالصة
، فػػي ىػػذا الفصػػؿ تػػـ عػػرض اإلجػػراءات المنيجيػػة المتبعػػة فػػي الدراسػػة عرضػػًا مفصػػالً  

، مػنيج المتبػع فػي ىػذه الدراسػةثػـ ال، بداية بتوضيح المجاؿ الزماني والمكاني والبشري لمدراسة
حصػػائية وأخيػػرًا األسػػاليب اإل، ثػػـ العينػػة وكيفيػػة اختيارىػػا، تميػػو أدوات وتقنيػػات جمػػع البيانػػات

 .المستخدمة في الدراسة
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 تمييد 
 . وتحميؿ البياناتعرض  –أواًل 
 اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة.  –ًا ثاني
 النتيجة العامة لمدراسة.  –ًا ثالث
 االقتراحات والتوصيات.  –عًا راب
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 :  تمييد
، أتػػى وقػػت االعػػالف عنيػػا، بعػػد أف انتيػػت عمميػػات البنػػاء وأصػػبحت المعطيػػات جػػاىزة 

وبعػد تحديػد ، تسػتخدـ فػي البنػاءفبعد أف بدأ بناء المعطيات مع تحديد المكونات النظرية التػي 
مع تحديد ميداف الدراسة وانتقاء وحدات المعاينة وبعػد تحضػير وسػائؿ البنػاء مػع ، موقع البناء

والقيػػػػػاـ ، الحػػػػؽ وتعبئػػػػػة االسػػػػتماراتإلػػػػػى  والنػػػػزوؿ، تحديػػػػد نمػػػػط المعاينػػػػػة المناسػػػػب وأدواتيػػػػػا
  نجػػز وذلػػؾ مػػف خػػالؿأتػػى وقػػت اإلعػػالف عػػف شػػكؿ البنػػاء الم، وتفحػػص الوثػػائؽ، بالمقػػابالت

تحميػػػػؿ وتفسػػػػير البيانػػػػات واسػػػػتخالص النتػػػػائج، وقػػػػد جػػػػاء ىػػػػذا التحميػػػػؿ وفػػػػؽ مبػػػػادئ منيجيػػػػة 
، وقػد امتعارؼ عمييا وىي أف تحميمنػا ىػذا يجسػد واقػع اإلدارة المحميػة والعوامػؿ التػي تػؤثر فييػ

فػي الدراسػة  اعتمدنا في ىذا التحميؿ عمى الدراسػات السػابقة وعمػى األدبيػات النظريػة المعتمػدة
 باإلضافة طبعًا إلى البيانات المسجمة في الجداوؿ المعروضة.
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 عرض وتحميؿ البيانات: -أوالً 
 عرض وتحميؿ بيانات المحور األوؿ:  -1

ىػػػذا المحػػػػور متعمػػػػؽ بالبيانػػػػات العامػػػػة والشخصػػػية ألفػػػػراد عينػػػػة البحػػػػث، وتتمثػػػػؿ ىػػػػذه  
 البيانات في الجنس، والفئة العمرية، والمستوى التعميمي، و......

  توزيع أفراد العينة حسب الجنس يوضح :(02الجدوؿ رقـ )
 النسب المئوية التكرارات الجنس
 72 216 ذكر
 28 84 أنثى

 100 300 المجموع
 

 
( يتضػػح بػػأف أ مبيػػة أفػػراد عينػػة البحػػث مػػف الػػذكور 02مػػف خػػالؿ بيانػػات الجػػدوؿ رقػػـ )

   .%28، بينما تقدر فئة اإلناث مف أفراد عينة البحث بنسبة % 72وتقدر نسبتيـ ب 
ونسػػػتنتج مػػػف خػػػالؿ ىػػػذه البيانػػػات أف الػػػذكور دائمػػػًا ىػػػـ العنصػػػر األكثػػػر تواجػػػدًا فػػػي  

المؤسسات العامة عمى اختالؼ تخصصاتيا وأنشطتيا، باعتبار أننا وزعنػا ىػذا االسػتبياف فػي 
المحيط الداخمي لمبمدية، لذلؾ نجػد أف الرجػاؿ ىػـ األكثػر حضػورًا لمبمديػة مػف النسػاء، وىػذا ال 

اء ال يطمبنا الخػدمات أو لػيس ليػـ تعامػؿ مػع البمديػة، ولكػف فػي أ مػب البمػديات يعني أف النس
معػػروؼ أف الرجػػؿ ىػػو مػػف يقػػـو بيػػذه الميمػػة أي يقػػـو بطمػػب خدمػػة أو يسػػتخرج وثػػائؽ لػػو أو 

 لزوجتو أو لبناتو وىكذا. 

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس( 02)الشكؿ رقـ 

ذكر

أنثى
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وفػػي ضػػوء ىػػذه الدراسػػة التػػي تسػػمط الضػػوء عمػػى دور التغيػػرات االجتماعيػػة والتنظيميػػة  
فػػي تحسػػيف خػػدمات اإلدارة المحميػػة وفػػي ىػػذا المحػػور بالػػذات حاولنػػا أف نعتمػػد عمػػى التغيػػرات 
االجتماعية التي عرفيا المجتمع الجزائري في الونة األخيرة، وكجانػب ميػـ فػي دراسػتنا أيضػًا 

لبيانػػػػػات الشخصػػػػػية لمفئػػػػػة المدروسػػػػػة مػػػػػف جػػػػػنس، وعمػػػػػر، ومسػػػػػتوى تعميمػػػػػي تطرقنػػػػػا إلػػػػػى ا
وميني...ال ، وما تعبر عنو البيانات في ىذا الجػدوؿ بخصػوص الجػنس ىػي مػف أىػـ النقػاط 
األساسية التي تعتبر عف منظومة األدوار في األسرة الجزائرية أي األدوار الوظيفيػة التػي تقػـو 

الواقػػع نالحػػظ بػػأف المػػرأة أصػػبحت تشػػارؾ الرجػػؿ فػػي عػػدة بيػػا كػػؿ مػػف األـ واألب، ألننػػا فػػي 
أدوار منيػػا الخػػروج لمعمػػؿ، الخػػروج لمتسػػوؽ، اصػػطحاب األبنػػاء لممدرسػػة، إال أف التواجػػد فػػي 
اإلدارات لطمػػب الخػػدمات واسػػتخراج الوثػػائؽ نجػػد أف العنصػػر الػػذكوري دائمػػًا أكثػػر والبيانػػات 

ـ في الغالب يقـو بيا الرجؿ ألنيا تحتػاج إلػى أعاله توضح ذلؾ، ليذا نقوؿ أف مثؿ ىذه الميا
 وقت، أو ربما تكوف فييا تنقالت بيف عدة مصالح إدارية. 

 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب السف:03الجدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية التكرار الفئة

 % 24 72 سنة 29إلى  20مف 
 %50 150 سنة 39إلى  30مف 
 %16 48 سنة 49إلى  40مف 

 %10 30 فما أكثر 50مف 
 %100 300 المجموع

 

 
 توزيع أفراد العينة حسب السف( 03)الشكؿ رقـ 

سنة29إلى20من

سنة39إلى30من

سنة49إلى40من

فماأكثر50من
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 39إلػى  30يوضح لنا ىذا الجدوؿ أف أ مبية أفراد العينة تنتمي إلى الفئة العمرية مف  
سنة تواجدىا في البمديػة  29إلى  20بينما نجد أف الفئة العمرية مف ، %50سنة وذلؾ بنسبة 

كمػػا ىػػو موضػػح فػػي الجػػدوؿ، وتػػدؿ ىػػذه النسػػب لمفئتػػيف األولػػى  %24متوسػػط وذلػػؾ بنسػػبة 
والثانيػػة عمػػى أف الشػػباب ىػػـ العنصػػر األكثػػر تواجػػدًا فػػي البمديػػة خاصػػة الشػػباب فػػي مراحمػػو 
المتقدمػػػػػة وىػػػػػذا إف دؿ عمػػػػػى شػػػػػيء فإنمػػػػػا يػػػػػدؿ عمػػػػػى المصػػػػػالح المتعػػػػػددة لمشػػػػػباب والعالقػػػػػة 

 المتواصمة والقوية مع البمدية.
 49إلػى  40قؿ الفئتيف العمريتيف تواجدًا في البمدية عمى التوالي مف في حيف نجد أف أ 

عمػػػى  % 10و %16سػػػنة مػػػع بعػػػض االخػػػتالؼ المممػػػوس أي بنسػػػبة  49سػػػنة، وأكبػػػر مػػػف 
 الترتيب.
ومػػػف خػػػالؿ ىػػػذه االحصػػػائيات نسػػػتنتج أف الشػػػباب ىػػػـ العنصػػػر األكثػػػر حضػػػورًا فػػػي  

البمديػػػة مقارنػػػة مػػػع الفئػػػات األخػػػرى، وبالتػػػالي يعػػػد ىػػػذا عامػػػؿ ميػػػـ ومسػػػاعد فػػػي التفػػػاىـ بػػػيف 
الشػباب ومسػػؤولي البمديػػة وموظفييػا، ألف رضػػاء ىػػذا المػورد اليػػاـ وتقػػديـ أحسػف الخػػدمات لػػو 

لبمديػػة ويػػنعكس عمػػى عػػدة مجػػاالت أخػػرى، وأكبػػر دليػػؿ عمػػى يعتبػػر كسػػب ىػػاـ يحسػػب عمػػى ا
ذلؾ نجده في مشاركة الشباب في االنتخابات المحمية، فعندما تكػوف وعػود المترشػح تخػدـ فئػة 
الشػػباب فػػإف ىػػذا العنصػػر يكػػوف حاضػػرًا بقػػوة فػػي االنتخابػػات وتكػػوف نسػػبة المشػػاركة كبيػػرة، 

 ب شريؾ فعاؿ في التنمية المحمية.وعندما ينجح المترشح يستمر العمؿ ويكوف الشبا
 (: يوضح المستوى التعميمي لمفردات عينة البحث 04الجدوؿ رقـ )

 النسبة المئوية التكرار المؤىؿ العممي
 % 10 30 ابتدائي
 %18 54 متوسط
 %37 111 ثانوي
 %35 105 جامعي
 %100 300 المجموع
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ىػػـ المػػواطنيف الػػذيف ليػػـ مسػػتوى عممػػي ثػػانوي،  %37يبػػيف ىػػذا الجػػدوؿ أف مػػا نسػػبتو  

إلى المواطنيف المتحصميف عمػى شػيادات جامعيػة، ومػا نالحظػو ىنػا  % 35بينما تشير نسبة 
أف النسػػػبتيف متقػػػاربتيف مػػػع بعػػػض االخػػػتالؼ المممػػػوس، وتػػػدؿ ىػػػذه النسػػػب عمػػػى أف أ مبيػػػة 

رجػػػع السػػػبب إلػػػى مفػػػردات عينػػػة البحػػػث مسػػػتواىـ البػػػأس بػػػو خاصػػػة المسػػػتوى الجػػػامعي، وي
تسػػجيؿ مثػػؿ ىػػذه النسػػب المقبولػػة إلػػى الػػوعي االجتمػػاعي والثقػػافي لممػػواطنيف وحػػبيـ لمػػتعمـ، 
وكذلؾ وجود الليات والمؤسسات مف مدارس وجامعات ومراكز تكويف والتي تسير مػف خػالؿ 
وسػػػػائميا ومؤطرييػػػػا إلػػػػى تعمػػػػيـ وتكػػػػويف المػػػػواطف الجزائػػػػري، إذ شػػػػيدت الجزائػػػػر فػػػػي العقػػػػديف 

خيريف تغيرات كبيرة عمى الصعيد التربوي والتعميمي وذلؾ مف خالؿ تخصيص مبالت ماليػة األ
 معتبرة عممت بدورىا عمى تحسيف ىذا الجانب.

، أما نسبة ذوي المستوى االبتدائي فقد بمغػت % 18فيما بمغة نسبة حاممي مستوى متوسط 
وىـ الفئة األقؿ في عينػة البحػث، وتػدؿ ىػذه النسػبة تراجػع عػدد المػواطنيف ذوي التعمػيـ  10%

 المتوسط أو الضعيؼ.
 (: يوضح الحالة المدنية لمفردات عينة البحث 05الجدوؿ رقـ )

 النسبة المئوية التكرار الحالة المدنية
 % 33 99 عازب
 62% 186 متزوج
 %2 6 مطمؽ
 %6 9 أرمؿ

 %100 300 المجموع

 المستوى التعميمي لمفردات عينة البحث( 04)الشكؿ رقـ 

ابتدائً

متوسط

ثانوي

جامعً
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نالحػػظ مػػف خػػالؿ ىػػذا الجػػدوؿ أف أ مبيػػة أفػػراد عينػػة البحػػث مػػف المػػواطنيف متػػزوجيف  

، وتدؿ ىذه النسبة المسجمة عمى عدة أسباب مف أىميا ما ىػو مسػجؿ فػي %62وذلؾ بنسبة 
سػنة، وىػذه  39سػنة إلػى  30( بالنسبة لمفئة العمرية األكثر تواجدًا وىي مػف 03الجدوؿ رقـ )

ىو معروؼ ىي فئػة الشػباب المتقدمػة ويكػوف فييػا الشػاب أو الشػابة مػؤىميف لمػزواج  الفئة كما
ف لػػـ يكونػػوا كػػذلؾ فيػػـ متػػأخريف عميػػو، ومػػف بػػيف األسػػباب أيضػػًا مػػا نالحظػػو مػػف تغيػػرات  وا 
اقتصػػادية واجتماعيػػة شػػيدتيا الجزائػػر فػػي العقػػديف األخيػػريف، أىميػػا التوظيػػؼ وفػػتح مناصػػب 

ت بمختمؼ الصيت المدعمة والمعتمدة مػف الدولػة وىػو سػبب يجعػؿ عمؿ، وكذلؾ توزيع السكنا
المػػواطف الشػػاب فػػي حالػػة اسػػتقرار ويقبػػؿ عمػػى الػػزواج، ونجػػد أيضػػًا أف نسػػبة العػػزاب مرتفعػػة 

سػػػنة بكثػػػرة  25وىػػذا راجػػػع إلػػػى تواجػػد الفئػػػة العمريػػة األقػػػؿ مػػف  %33نوعػػًا مػػػا وذلػػؾ بنسػػػبة 
سػػت فػػي كػػؿ البمػػديات ألننػػا قمنػػا بػػإجراء الدراسػػة أيضػػًا، وىػػذه المعطيػػات فػػي واليػػة الػػوادي لي

الميدانيػػة عمػػى بمػػديات قمػػار، الدبيمػػة، الرقيبػػة، وىػػي بمػػديات تنتمػػي إلػػى عػػرش الطػػرود وأوالد 
سػػػعود، وفػػػي ىػػػاذيف العرشػػػيف يكػػػوف الػػػزواج فػػػي الغالػػػب فػػػوؽ سػػػف العشػػػريف، ولػػػو أننػػػا قمنػػػا 

الجديػػدة أي البمػػديات التػػي تنتمػػي  بالدراسػػة الميدانيػػة عمػػى بمػػديات أخػػرى كالطالػػب العربػػي أو
سػنة، ليػذا نرجػع السػبب فػي  25إلى عرش الربػايع لرأينػا أف الشػباب لػدييـ يتزوجػوف أقػؿ مػف 

وجػػػود ىػػػذه النسػػػبة المسػػػجمة مػػػف العػػػزاب إلػػػى البيئػػػة االجتماعيػػػة والثقافيػػػة التػػػي تنتمػػػي إلييػػػا 
 البمديات التي قمنا بالدراسة الميدانية فييا.

عمػػػػى  %6و %2فئػػػػة المطمقػػػػيف واألرامػػػػؿ ىػػػػي نسػػػػبة قميمػػػػة، اي بنسػػػػبة وبينمػػػػا نجػػػػد أف 
 التوالي وذلؾ أمر طبيعي في كؿ مجتمع. 

 

 الحالة المدنية لمفردات عينة البحث ( 05)الشكؿ رقـ 

عازب

متزوج

مطلق

أرمل
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 ( يوضح الوضعية المينية لمفردات عينة البحث:06الجدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية التكرار الوضعية المينية

 % 67 201 عامؿ
 %28 84 بطاؿ
 %5 15 متقاعد
 %100 300 المجموع

 

 
نالحظ مف خالؿ بيانات الجدوؿ أعاله أف نسبة المواطنيف العماؿ ىـ الفئػة األكثػر فػي  

مػواطف، وىػذ راجػع  300عامػؿ مػف مجمػوع  201أي بتكرار  %67عينة البحث وذلؾ بنسبة 
إلػػى تحسػػف األوضػػاع االقتصػػادية واالجتماعيػػة فػػي الجزائػػر المػػدة األخيػػرة، وكػػذلؾ راجػػع إلػػى 

مؤشػػر بطالػػة مرتفػػع بنسػػبة  2000مػػف معػػدؿ البطالػػة إذا سػػجمت سػػنة محاولػػة الدولػػة التقميػػؿ 
وذلػؾ حسػب الػديواف  % 9.9إلػى  2016بينما انخفض مؤشػر البطالػة فػي أفريػؿ  29.50%

وىػػػي نسػػػبة  %28الػػػوطني لإلحصػػػائيات، بينمػػػا نجػػػد أف نسػػػبة المػػػواطنيف البطػػػاليف تقػػػدر ب 
والخارجيػة بالنسػبة لألسػباب الخارجيػة  معتبرة أيضًا وذلؾ راجع إلى عػدة أسػباب منيػا الداخميػة

 ىي:
قمػػة الوظػػائؼ وفػػرص العمػػؿ بسػػبب الزيػػادة الكبيػػرة فػػي عػػدد السػػكاف مقارنػػة بالوظػػائؼ التػػي  -

 توفرىا الدولة.

 الوضعية المينية لمفردات عينة البحث( 06)الشكؿ رقـ 

عامل

بطال

متقاعد
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الركػػػػود واالنكمػػػػاش االقتصػػػػادي والتعػػػػرض إلػػػػى أزمػػػػات ماليػػػػة فػػػػي حػػػػاؿ انخفػػػػاض الػػػػنفط  -
وجعمو الطريقة الوحيػدة كمصػدر  والمحروقات، وذلؾ بسبب تركز اقتصادىا عمى قطاع النفط،

 ريع لمدولة.
قمػػػة تمويػػػؿ المشػػػاريع االقتصػػػادية لزيػػػادة انتاجيتيػػػا، وتراجػػػع النمػػػو االقتصػػػادي فػػػي الػػػدوؿ  -

 الصناعية.
 وىناؾ أيضًا كما ذكرنا عوامؿ داخمية منيا:

فػي توزيػع السػكاف، كمػا التبايف في التوزيع الجغرافي لمسكاف، حيث تتفاوت بعض المنػاطؽ  -
تتزايػػد نسػػبة البطالػػة فػػي المنػػاطؽ التػػي تحتػػوي عمػػى تجّمعػػات سػػكانية أكثػػر مػػف المنػػاطؽ التػػي 
يقػػؿ فييػػا نسػػبة عػػدد السػػكاف، وىػػذا بػػدوره يػػؤدي إلػػى زيػػادة الطمػػب عمػػى الخػػدمات االجتماعيػػة 

 .وفرص العمؿ؛ مّما يؤّدي إلى زيادة الضغط عمى اإلنتاج واختالؿ سوؽ العمؿ
مػػػػؿ ومخرجػػػػات التكػػػػويف سػػػػواء الجػػػػامعي أو المينػػػػي والتعمػػػػيـ، قمػػػػة التنسػػػػيؽ بػػػػيف سػػػػوؽ الع -

باإلضػافة إلػػى احتياجػػات العمػػؿ، حيػػث إّف ىنػػاؾ تراجػػع فػػي عائػػد التعمػػيـ بسػػبب عػػدـ التنسػػيؽ 
بػػيف التعمػػيـ والتوظيػػؼ؛ وذلػػؾ نتيجػػة تػػوّلي مناصػػب عمػػؿ دوف مراعػػاة التخصصػػات التعميميػػة 

ف أف تطػػػّوره، مّمػػػا يػػػؤّدي إلػػػى زيػػػادة عػػػدد التػػػي تتبػػػع فػػػي الغالػػػب نفػػػس طريقػػػة نمػػػط التعمػػػيـ دو 
 .الخريجيف عف سوؽ العمؿ، ووجود فائض في عدد الخريجيف في تخصصات دوف األخرى

صػػعوبة وجػػػود كفػػػاءات معينػػػة ذات خبػػػرات وميػػػارات مطموبػػػة مػػػف األيػػػدي العاممػػػة لمحػػػرؼ  -
 والصناعات الموجودة.

ىػػػو أمػػػر طبيعػػػي وتمثػػػؿ ىػػػذه و  %5بينمػػػا نجػػػد أف نسػػػبة المػػػواطنيف المتقاعػػػديف تسػػػجؿ نسػػػبة 
 النسبة المواطنيف الكبار في السف.

 (: يوضح السكف لمفردات عينة البحث 07الجدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية التكرار السكف
 % 55 165 ممؾ
 %12 36 مؤجر
 %33 99 إرث

 %100 300 المجموع
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، %55وذلػػؾ بنسػػبة يوضػػح الجػػدوؿ أعػػاله أف أ مبيػػة أفػػراد العينػػة يمتمكػػوف منػػازؿ ممػػؾ 

تمثػػػػؿ المػػػػواطنيف الػػػػذيف يمتمكػػػػوف منػػػػازؿ إرث، فيمػػػػا نجػػػػد أيضػػػػًا  %33بينمػػػػا نجػػػػد أف نسػػػػبة 
، وبػػػالرجوع الػػػى النسػػػبة األولػػػى أي فئػػػة المػػػواطنيف %12المػػػواطنيف المػػػؤجري المنػػػازؿ بنسػػػبة 

ار الػػذيف يمتمكػػوف منػػازؿ نقػػوؿ أف ىػػذه النسػػبة تػػدؿ عمػػى أف أ مبيػػة أفػػراد العينػػة يعيشػػوف اسػػتقر 
 اجتماعي ووضعيـ االقتصادي مقبوؿ.

ونستنتج مف خالؿ ىذه المعطيات أف أ مبية المواطنيف يقطنوف بمساكف ممؾ وىذا راجع إلػى  
التغيرات االجتماعية واالقتصادية التي شيدتيا الجزائر بعد العشػرية السػوداء، إذ دخمػت الػبالد 

اره الػػػدخؿ االقتصػػػادي األساسػػػي فػػػي بحبوحػػػة اقتصػػػادية نتيجػػػة ارتفػػػاع أسػػػعار البتػػػروؿ باعتبػػػ
لمبالد، وانعكس ىذا التحسف االقتصادي في تحسف الدخؿ الفػردي لممػواطف وتحسػيف معيشػتو، 
وكذلؾ عممت البالد عمى منح المواطنيف مساعدات مالية معتبرة، وذلؾ كػاف مػف خػالؿ صػيت 

 مختمفة لمبناء مثؿ )البناء الريفي، والبناء اليش، وعدؿ،...ال (. 
 يؿ بيانات المحور الثاني: الوعي االجتماعي لممواطنيف.تحم -2

 (: يوضح مدى احتراـ قرار البمدية:08الجدوؿ رقـ )
 النسبة التكرار االحتماالت

 76% 228 نعـ
 %24 72 ال

 %100 300 المجموع
 37.0االنحراؼ المعياري:                                      67.1المتوسط الحسابي: 

 (spss)المصدر مف إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات 

 السكف لمفردات عينة البحث ( 07)الشكؿ رقـ 

ملك

مؤجر

إرث



عرض وتحميؿ وتفسير البيانات واستخالص النتائج        الفصؿ السادس        
 

237 
 

البمدية ىي وحدة أو ىيئة إدارية ال مركزية إقميمية محمية فػي النظػاـ اإلداري الجزائػري،  
داريػا واجتماعيػا وثقافيػا ، مػف بؿ ىي الجياز أو الخمية التنظيمية األساسية والقاعديػة سياسػيا وا 

مػػف المعػػروؼ أف الوقػػوؼ عمػػى احتياجػػاتيـ ومتطمبػػاتيـ، و مياميػػا تقػػديـ الخػػدمات لممػػواطنيف و 
الحؽ فػي إصػدار القػرارات اإلداريػة فػي حػدود معينػة دوف أف تخضػع لتوجييػات اإلدارة  لمبمدية

الحرية في التصرؼ وىي صاحبة السمطة فيما تصدره مف قػرارات، فميػا العػدوؿ  ولياالمركزية 
صدار قرارات بديمة عنيا أو تعػديميا، ويمكػف لممجػالس المحميػة كػذلؾ  عف تنفيذىا أو إلغائيا وا 
أف تقاضػػػػي وتتقاضػػػػى وتسػػػػأؿ عػػػػف األعمػػػػاؿ التػػػػي تصػػػػدر عنيػػػػا، وعمػػػػى الػػػػر ـ مػػػػف مظػػػػاىر 

ا حدود ال تتجاوزىا، كما يوكؿ ليا اختصاصات وأعماؿ يجػب لي البمديةاالستقالؿ ىذه إال أف 
أف تطمػػع بيػػا بكفايػػة وفاعميػػة، ولضػػماف التوفيػػؽ بػػيف تمتػػع ىػػذه المجػػالس المحميػػة باالسػػتقالؿ، 
وضػػماف قياميػػا بأعمػػاؿ بشػػكؿ جيػػد، وعػػدـ تجػػاوز االختصاصػػات الموكمػػة ليػػا كػػاف البػػد مػػف 

، مػى ىػذه المجػالس فكانػت الرقابػة الوصػائيةرقابة مػف نػوع خػاص تمارسػيا السػمطة التنفيذيػة ع
أي الرقابػػة المركزيػػة، ومػػف أنػػواع الرقابػػة أيضػػًا ىنػػاؾ الرقابػػة الشػػعبية باعتبػػار أف البمديػػة ىػػي 
ىيئػػة متكونػػة مػػف الشػػعب وتخػػدـ مصػػالح الشػػعب، لػػذلؾ جػػاء ىػػذا البنػػد ليوضػػح مػػدى احتػػراـ 

ة فػػي الجػػدوؿ أف أ مبيػػة أفػػراد الشػػعب لمقػػرار الصػػادر مػػف البمديػػة، وتشػػير البيانػػات الموضػػح
يحترموف القرارات الصادرة مف المجمس الشعبي البمدي وليـ ثقة كبيػرة  %76العينة أي بنسبة 

في المسيريف، ىذا السموؾ الصادر مػف المػواطنيف يعبػر عػف التأييػد والػوالء ألعضػاء المجمػس 
معنويػػػات المسػػػؤوليف  الشػػػعبي البمػػػدي ومرؤوسػػػيو، وليػػػذا السػػػموؾ نتػػػائج إيجابيػػػة منيػػػا ارتفػػػاع

 والشعور بالرضا إزاء ما يقدمونو مف خدمات وما يصدرونو مف قرارات تخدـ الجميع.
ال تحتـر قرارات المجمس الشعبي البمدي وتقر بػأف قراراتػو  %24فيما نجد أف ما نسبتو  

ليست صػائبة فػي أ مػب األحيػاف، وىنػا داللػة عمػى أف الثقػة منعدمػة بػيف المػواطنيف والمجمػس 
لشػػعبي البمػػػدي، وعنػػدما تحػػػدث أزمػػػة الثقػػة بػػػيف البمديػػة ومواطنييػػػا يصػػػبح ىنػػاؾ ضػػػعؼ فػػػي ا

المشػػاركة الشػػعبية، ويتمثػػؿ ذلػػؾ فػػي قمػػة عػػدد األشػػخاص المشػػاركيف فػػي العمميػػة االنتخابيػػة، 
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وفي تيرب كثير منيـ عف دفع الضػرائب والرسػـو المسػتحقة عمػييـ بموجػب القػوانيف واألنظمػة 
الػػ (، وفػػي قمػػة االىتمػػاـ بيػػذه المجػػالس ومتابعػػة أعماليػػا وضػػعؼ الرقابػػة  )كالمػػاء والقمامػػة..

الشعبية عمييا، ولعػؿ ليػذه المشػكمة جػذورًا قديمػة ترسػخت فػي ذىنيػة المػواطف الجزائػري خػالؿ 
فتػػػرة االسػػػتعمار الفرنسػػػي، فقػػػد كػػػاف االمتنػػػاع عػػػف دفػػػع الضػػػرائب، وعػػػدـ االىتمػػػاـ بالمجػػػالس 

ا أمورًا يتعمدىا السكاف، وقد تغيػر ىػذا الشػعور بعػد نيػؿ الجزائػر المحمية والمشاركة في أعمالي
 ،  ير أنو بقيت بعض آثاره ماثمة في بعض المناطؽ.1962استقالليا سنة 
 ( يوضح وجود رئيس حي أـ ال: 09الجدوؿ رقـ )

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 نعـ

 30 90 رفع انشغاالتكـ لممسؤوليف
 16 48 الخدماتاالحتجاج عمى نقص 

 7 21 حضور المداوالت
 53 159 المجموع

 46 138 ال
 100 300 المجموع

 0.5االنحراؼ المعياري:                                    1.53المتوسط الحسابي: 
 (spss)مف إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج 

يشػػير ىػػذا الجػػدوؿ إلػػى وجػػود رؤسػػاء أحيػػاء فػػي البمػػديات أـ ال وفػػي حالػػة وجػػودىـ فػػي  
مػاذا تتمثػؿ أدوارىػـ وميػػاميـ، ويتضػح مػف خػػالؿ البيانػات الموجػودة فػػي الجػدوؿ أف مػا نسػػبتو 

مػػف المػػواطنيف يقػػروف بعػػدـ  %47تقػػر بوجػػود رؤسػػاء أحيػػاء، بينمػػا نجػػد أف مػػا نسػػبتو  53%
نالحظػػػو ىنػػػا أف النسػػػبتيف متقػػػاربتيف مػػػع وجػػػود بعػػػض االخػػػتالؼ وجػػػود رؤسػػػاء أحيػػػاء، ومػػػا 

المممػػػوس، وبالنسػػػبة لوجػػػود رؤسػػػاء األحيػػػاء مػػػف عدمػػػو نوضػػػح أنػػػو فػػػي الونػػػة األخيػػػرة ومػػػع 
التغيػػرات التػػي حػػدثت عمػػى جيػػاز اإلدارة المحميػػة وبػػاألخص البمػػديات، أصػػبح ىنػػاؾ فػػي كػػؿ 

عبػػػػرت عنػػػػو الفئػػػػة األولػػػػى مػػػػف  حػػػػي رئػػػػيس يمثمػػػػو ويبمػػػػت عػػػػف احتياجػػػػات مواطنيػػػػو وىػػػػذا مػػػػا
المػػػواطنيف، ويرجػػػع التفسػػػير فػػػي الفئتػػػيف المتقػػػاربتيف إلػػػى أف الفئػػػة األولػػػى عمػػػى عمػػػـ ودرايػػػة 
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برؤسػػػاء أحيػػػائيـ، وأف رؤسػػػاء األحيػػػاء يتميػػػزوف بالنشػػػاط والحيويػػػة ومنخػػػرطيف فػػػي المجتمػػػع، 
يف. ومػػػا يػػػدؿ يسػػػألوف عػػػف انشػػػغاالت المػػػواطنيف، ويرفعػػػوف احتياجػػػاتيـ ومػػػا ينقصػػػيـ لممسػػػؤول

تعبػر عػف  %30عمى ذلؾ النسب التي تعبر عمػى ميػاـ رئػيس الحػي حيػث نجػد أف مػا نسػبتو 
رفػع انشػغاالت المػواطنيف لممسػؤوليف، وىػي ميمػة أساسػية لػرئيس الحػي ويكػوف المػواطف عمػػى 
خبػػػاره بانشػػػغاالتو، وكػػػذلؾ نسػػػبة  عمػػػـ بيػػػا ألنػػػو يكػػػوف فػػػي اتصػػػاؿ مباشػػػر مػػػع رئػػػيس الحػػػي وا 

الػػػذيف يػػػروف أف ميمػػػة رئػػػيس الحػػػي االحتجػػػاج عمػػػى نقػػػص الخػػػدمات التػػػي  لممػػػواطنيف 16%
 يحتاجيا حييـ.
 (: يوضح مدى حضور المواطنيف لمداوالت المجمس الشعبي البمدي10الجدوؿ رقـ )

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 نعـ

 1 2 طرح بعض االنشغاالت
 1 2 المساىمة في صنع القرار

 2 6 مراقب لألوضاع
 4 10 المجموع

 96 288 ال
 100 300 المجموع

 0.18االنحراؼ المعياري:                                      1.03المتوسط الحسابي: 
 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج 

يتبػػيف مػػف خػػالؿ ىػػذا الجػػدوؿ أف أ مبيػػة أفػػراد عينػػة البحػػث ال يحضػػروف إلػػى مػػداوالت  
مػػػف المػػػػواطنيف  %4، فيمػػػػا نجػػػد أف مػػػا نسػػػبتو %96المجمػػػس الشػػػعبي البمػػػدي وذلػػػؾ بنسػػػبة 

يحضػػػروف إلػػػى المػػػداوالت، ومػػػف الواضػػػح أف جمسػػػات المجمػػػس الشػػػعبي البمػػػدي عمنيػػػة، وىػػػي 
معنػػػػػي بموضػػػػوع المداولػػػػة المبرمجػػػػػة فمػػػػف حقػػػػػو أف مفتوحػػػػة لمػػػػواطني البمديػػػػػة وكػػػػؿ مػػػػواطف 

يحضػػرىا، وتوجػػد أيضػػًا جمسػػات مغمقػػة المػػواطف لػػيس معنػػي بيػػا، ويرجػػع تفسػػير ىػػذه البيانػػات 
الموجودة في الجدوؿ إلى عزوؼ المواطنيف عمى المشاركة فػي شػؤوف البمديػة خاصػة جمسػات 

واستشػارة مػواطني البمديػة مػف المداوالت منيا، وما يمكف استنتاجو أف ىناؾ وجود لعدـ إشراؾ 
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قبؿ المجالس المحمية المنتخبة والتي يفترض فييا أنيا ىي الممثمة الشرعية ليؤالء المػواطنيف، 
وىػػذا لػػو انعكاسػػات سػػمبية تتضػػح أكثػػر فػػي المشػػاريع المنجػػزة مػػف قبػػؿ اإلدارة المحميػػة ممػػا قػػد 

، وال تقػػػدـ نفعػػػًا ليػػػـ مثػػػؿ يػػػؤدي إلػػػى معارضػػػة ىػػػذه المشػػػاريع أو اختيػػػار قػػػرارات بشػػػأنيا وتنفػػػذ
انجػػاز بعػػض اليياكػػؿ والمرافػػؽ بمئػػات الماليػػيف وال تسػػتغؿ، ويرجػػع سػػبب ىػػذا العػػزوؼ أيضػػًا 
إلى نقػص وعػي المػواطنيف بمصػمحتيـ العامػة ألف المػواطف مسػؤوؿ بالدرجػة األولػى عمػى كػؿ 

في، مػػػػا يحػػػػدث فػػػػي بمديتػػػػو مػػػػف تنميػػػػة سػػػػواء فػػػػي جانبيػػػػا االجتمػػػػاعي أو االقتصػػػػادي أو الثقػػػػا
والمكاف الوحيد الذي يسػتطيع المػواطف فيػو أف يتنػاقش مػع أصػحاب القػرار فػي بعػض األفكػار 
الجديدة التػي تخػدـ المصػمحة العامػة، ومػف خػالؿ ىػذا يتضػح أف عػدـ مشػاركة المػواطنيف فػي 
مػػػداوالت المجمػػػس الشػػػعبي البمػػػدي أو بػػػاألحرى عػػػدـ مشػػػاركتيـ فػػػي صػػػنع القػػػرارات المتعمقػػػة 

 حمية سببو نقص وعييـ بقيمة المداوالت وأىميتيا. باحتياجاتيـ الم
 يوضح األسموب الذي يستخدمو المواطف عندما ال تمبي البمدية احتياجاتو (11) الجدوؿ رقـ

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 % 11 33 االحتجاج

 57% 171 استخداـ لغة الحوار
 %32 96 المجوء لعالقات شخصية

 %100 300 المجموع
 0.62االنحراؼ المعياري:                                     1.79المتوسط الحسابي: 

 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
يوضح ىذا الجدوؿ األسموب الذي يستخدمو المواطف عندما ال تمبي البمديػة احتياجاتػو،  

 مبية يستخدموف لغة الحوار مػع المسػؤوليف وىي فئة األ %57ويتبيف مف خاللو أف ما نسبتو 
يصػػرحوف بػػالمجوء لعالقػػات شخصػػية  %32فػػي مثػػؿ ىػػذه الحػػاالت، بينمػػا نجػػد أف مػػا نسػػبتو 

مػػػف المػػػواطنيف أفػػػراد عينػػػة البحػػػث  %11لتمبيػػػة احتياجػػػاتيـ ومتطمبػػػاتيـ، فيمػػػا نجػػػد أف نسػػػبة 
 اجاتيـ.يستخدموف أسموب االحتجاج بمختمؼ أنواعو لعدـ تمبية البمدية احتي

وما يمكػف أف نسػتنتجو مػف ىػذه النسػب أف ىنػاؾ تفيػـ كبيػر مػف طػرؼ المػواطنيف فيمػا  
يخص طرؽ االتصاؿ مع البمدية وأساليبيا، ويتضح أف المػواطف فػي أ مػب األحيػاف يمجػأ إلػى 
اسػػتخداـ أسػػػموب الحػػػوار عنػػػدما ال تمبػػػي البمديػػػة احتياجاتػػػو، وىػػػذا دليػػػؿ عمػػػى النضػػػج والػػػوعي 
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المواطف الجزائري، وفعاًل عندما نرى أي احتجاجات أو معارضة بػالعنؼ لمػا الذي يتصؼ بو 
تقـو بو البمديػة مػف انجػازات سػنجد أف المػواطنيف المحتجػيف قمػة مقارنػة بعػدد سػكاف البمديػة أو 

 الحي المعارض. 
 ( يوضح مدى تشجيع مسؤولي البمدية لحرية التعبير وتقبؿ النقد:12الجدوؿ رقـ )

 النسب المئوية التكرارات االحتماالت
 %27 81 نعـ
 %73 219 ال

 %100 300 المجموع
 0.44االنحراؼ المعياري:                             1.27المتوسط الحسابي: 

 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
يبيف لنا الجػدوؿ التػالي مػدى تشػجيع مسػؤولي البمديػة لحريػة التعبيػر وتقبػؿ النقػد، حيػث  

أكدت أف مسؤولي البمديػة مػف رئػيس ونػواب ومػوظفيف يشػجعوف حريػة التعبيػر  %27أف نسبة 
مػف أفػراد عينػة البحػث أقػرت بعػدـ  %73التي يدلي بيا المواطنوف ويتقبمػوف نقػدىـ، أمػا نسػبة 

 ع، وأف المسؤوليف ال يتقبموف النقد.وجود ليذا التشجي
ومػػا يمكػػف اسػػتنتاجو مػػف ىػػذه النسػػب أف المسػػؤوليف ال يشػػجعوف حريػػة التعبيػػر فػػي كػػؿ  

الحػػاالت، وال يتقبمػػوف النقػػد أيضػػًا، وأف المػػواطف عنػػدما يصػػرح بمثػػؿ ىػػذه الحقػػائؽ فإنػػو يقصػػد 
بذلؾ النقد مػف خػالؿ االتصػاؿ المباشػر مػع المسػؤوليف ومػوظفي البمديػة، ولػيس لػو عالقػة بمػا 

ي مكاف عممو، ألنو مف األىداؼ األساسػية لنظػاـ اإلدارة المحميػة ىػو إزالػة يقـو بو الموظؼ ف
التعػػارض بػػيف السػػمطة والحريػػة، وبيػػاف ذلػػؾ أف ىػػذا النظػػاـ بمػػا يتيحػػو لممػػواطنيف مػػف فرصػػة 
المشاركة في إدارة الشؤوف العامة عمى المستوى المحمي إنما يتيح ليـ في نفػس الوقػت فرصػة 

يػػة مػػع القيػػادات أو األشػػخاص المسػػؤوليف عػػف اتخػػاذ القػػرارات فػػي المناقشػػة والتػػداوؿ بكػػؿ حر 
مثػػؿ ىػػذه الشػػؤوف وذلػػؾ حتػػى يتعػػرؼ كػػؿ مػػنيـ عمػػى وجيػػة نظػػر الخػػر، األمػػر الػػذي يفسػػح 
المجاؿ لحوار دائـ ومستمر بيف المحكوميف والحكاـ ومف ثـ تزوؿ الرىبة والخوؼ فػي التعبيػر 

 عف الرأي أو في التعامؿ مع األخر. 
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(: يوضػػػح مػػػدى مبػػػادرة المػػػواطنيف لالتصػػػاؿ بالبمديػػػة لممسػػػاىمة فػػػي 13رقػػػـ ) الجػػػدوؿ
 االستشارات واإلبالغ عف رأييـ 

 النسب المئوية التكرارات االحتماالت
 النسب المئوية التكرارات االحتماالت

 %21 63 نعـ
 %79 237 ال

 %100 300 المجموع
 0.41االنحراؼ المعياري:                                     1.21المتوسط الحسابي: 

 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
يبػػػػيف لنػػػػا الجػػػػدوؿ التػػػػالي مػػػػدى مبػػػػادرة المػػػػواطنيف لالتصػػػػاؿ بالبمديػػػػة لممسػػػػاىمة فػػػػي   

مػػف أفػػراد عينػة البحػػث إلػػى مبػػادرتيـ مػػف  %21االستشػارات والتبميػػت عػػف رأييػػـ، وتشػير نسػػبة 
بالبمديػػػة والمسػػػاىمة فػػػي االستشػػػارات مػػػع أعضػػػاء المجمػػػس الشػػػعبي البمػػػدي خػػػالؿ االتصػػػاؿ 

والتبميػػت عػػف بعػػض الراء التػػي تخػػدـ تفيػػد البمديػػة وتخػػدـ الصػػالح العػػاـ، بينمػػا نجػػد أف نسػػبة 
مف أفراد عينة البحػث ال يقومػوف بمثػؿ ىػذه المبػادرات، وليسػت ليػـ عالقػة بالبمديػة فػي  79%

 مثؿ ىذه الحاالت.
اسػتنتاجو مػف ىػذه النسػب أف المػواطف ال تربطػو عالقػة قويػة مػع البمديػة فػي وما يمكػف  

مثؿ ىذه الحاالت، أي مف خالؿ مبادة االتصاؿ والتبميت عػف الػرأي الػذي يخػدـ الصػالح العػاـ 
ومثاؿ ذلػؾ عنػدما يػرى المػواطف أف الحػي الػذي يقطػف فيػو يحتػاج إلػى بعػض المرافػؽ كممعػب 

ىنػػاؾ أمػػاكف بػػدوف إنػػارة، فػػي مثػػؿ ىػػذه الحػػاالت مػػف واجػػب مػػثاًل أو مسػػاحات خضػػراء أو أف 
المواطف أنو يبمت سواء رئيس الحي أـ المسؤوليف في البمدية بأف ىناؾ نقص في جانػب مػا أو 
أف لديػػو اقتػػراح لمقيػػاـ بمشػػروع معػػيف أو عمػػؿ معػػيف يخػػدـ حيػػو أو يخػػدـ أحيػػاء أخػػرى، ومػػف 

 بمديتو وحريص عمى كؿ ما يضاؼ إلييا. خالؿ ىذه المبادرات يصبح المواطف مسؤوؿ اتجاه 
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 (: يوضح وجود سجالت المالحظات واالقتراحات أـ ال وما الفائدة منيا 14الجدوؿ رقـ )
 %النسبة  التكرار االحتماالت

 نعـ

 43% 129 تقييـ مستوى الخدمات
 20% 60 تقديـ الشكاوي
 22% 66 إبداء اقتراحات
 85% 255 المجموع

 %15 45 ال
 100 300 المجموع

 0.36االنحراؼ المعياري:                                   1.85المتوسط الحسابي: 
 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 

يقػػػروف بوجػػػود سػػػجالت  %85يبػػػيف ىػػػذا الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف أ مبيػػػة المبحػػػوثيف بنسػػػبة  
المالحظػػػات فػػػي مختمػػػؼ المصػػػالح والمكاتػػػب فػػػي البمديػػػة، وعػػػف سػػػؤولنا مػػػا الفائػػػدة مػػػف ىػػػذه 
السػػجالت أجػػاب أ مػػبيـ بأنػػو تقػػيـ مػػف خػػالؿ مسػػتوى الخػػدمات التػػي تقػػدميا البمديػػة وىػػو مػػا 

تقػػوؿ بأننػػا نقػػدـ الشػػكاوي مػػف خالليػػا،  %20، بينمػػا نجػػد أف مػػا نسػػبتو %43توضػػحو نسػػبة 
تبػػدئ باقتراحاتيػػا فػػي ىػػذه السػػجالت، وفيمػػا نجػػد أيضػػًا أف ىنػػاؾ فئػػة قميمػػة مػػف  %22ة ونسػػب

 .  %15المبحوثيف تقوؿ بأنو ال يوجد سجالت لممالحظات في البمدية وىو ما تمثمو نسبة 
ونسػػػتنتج مػػػػف خػػػػالؿ ىػػػذه المعطيػػػػات أف البمػػػػديات الػػػػثالث ميػػػداف الدراسػػػػة تضػػػػع دائمػػػػا 

وىػػي تريػػد بػػذلؾ االطػػالع عمػػى أراء المػػواطنيف اتجػػاه سػػجالت لممالحظػػات فػػي كػػؿ مصػػمحة، 
الخػػدمات المقدمػػة ليػػـ، وىػػذا فعػػاًل مػػا الحظنػػاه أثنػػاء قيامنػػا بالدراسػػة الميدانيػػة وعنػػد مقابمتنػػا 
لممسؤوليف ورؤساء المصالح، وأخبرونا بأننػا نضػع ىػذه السػجالت لمعرفػة مالحظػات المػواطف 

يف عمػػػػى إطػػػػالع دائػػػػـ ومراقبػػػػة مسػػػػتمرة ليػػػػذه ونقائصػػػػو اتجػػػػاه تقػػػػديـ الخػػػػدمات، وأف المسػػػػؤول
المالحظػػػات والتػػػي تسػػػاىـ بػػػدورىا فػػػي تحسػػػيف خػػػدمات البمديػػػة، ويبقػػػى إقبػػػاؿ المػػػواطف عمػػػى 
بداء اقتراحاتو فػي ىػذه السػجالت ضػئيؿ نوعػًا مػا، ألف المػواطف الجزائػري  تسجيؿ مالحظاتو وا 
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يذا ال يجد وقػت لكػي يقػدـ ال يدخؿ البمدية إال في حاالت ضرورية وعندما يكوف مستعجؿ، ول
 ما بجعبتو مف مالحظات. 

 (: يوضح مدى تقديـ المواطنيف بمالحظاتيـ في السجؿ المخصص لذلؾ 15الجدوؿ رقـ ) 
 النسب المئوية التكرارات االحتماالت

 %27 81 نعـ
 %73 219 ال

 %100 300 المجموع
 0.44االنحراؼ المعياري:                                1.27المتوسط الحسابي: 

 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
مػػػف المػػػواطنيف عينػػػة البحػػػث ال  %73يتبػػػيف مػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ أعػػػاله أف مػػػا نسػػػبتو  

يقدموف مالحظاتيـ واقتراحاتيـ في سجؿ المالحظات الموجود في شبابيؾ البمدية، وتوجػد ىػذه 
مدنيػػة أو االجتماعيػػة أو شػػؤوف التنظػػيـ أو فػػي مكاتػػب أخػػرى السػػجالت فػػي مصػػمحة الحالػػة ال

داخػػؿ البمديػػة، بينمػػا نجػػد أف الفئػػة التػػي تقػػدـ مالحظاتيػػا واقتراحاتيػػا مػػف المػػواطنيف قميمػػة جػػدًا 
 .%27مقارنة باألولى وىذا ما تمثمو نسبة 

ونسػػتنتج مػػف خػػالؿ ىػػذه المعطيػػات أف المػػواطف ال يبػػدي أي مالحظػػات وال اقتراحػػات  
مكانيػػا أف تسػػاىـ فػػي تطػػوير وتحسػػيف الخػػدمات العموميػػة، وأف ىػػذه الليػػة خصوصػػًا  يػػر بإ

مجدية لما الحظناه فػي أ مػب اإلدارات، حيػث نجػد أف المػواطف الجزائػري دايمػًا متسػرع ولػيس 
لديو وقت لموقوؼ عند ىذا السجؿ والكتابة فيو، وتعتبر ىذه السموكيات بالنسبة لممواطف ثقافػة 

عػػدة عوامػػؿ وظػػروؼ منيػػا مػػا ىػػو اجتمػػاعي وىػػذا بالدرجػػة األولػػى ومنيػػا مػػا ىػػو اكتسػػبيا مػػف 
 تنظيمي إداري. 
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 ( يوضح مدى استعداد المواطنيف بالمساىمة في ترقية حييـ:16الجدوؿ رقـ )
 %النسبة  التكرار االحتماالت

 نعـ

 7% 21 بالماؿ
 57% 171 بالجيد
 32% 96 بالرأي
 96% 288 المجموع

 %4 12 ال
 %100 300 المجموع

 0.2االنحراؼ المعياري:                                    1.96المتوسط الحسابي: 
 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 

مػػػف المػػػواطنيف أفػػػراد عينػػػة  %96يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ بيانػػػات الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف نسػػػبة  
البحث مستعديف لممساىمة في ترقية حػييـ، ونجػد أف أ مبيػتيـ مسػتعديف مػف خػالؿ المسػاىمة 

مػنيـ  %32، بينمػا نجػد أف نسػبة %57بجيدىـ أي بالعمؿ العضمي وىذا ما تعبر عنو نسػبة 
يػر مسػتعديف وىي نسبة قميمة جدًا يساىموف بالماؿ، أما المواطنيف الغ %7يساىموف بالرأي، و

وىػػذا مؤشػػر  %4لممسػػاىمة وال المشػػاركة مػػع البمديػػة فػػي أعمػػاؿ تنمػػي حػػييـ وترقيػػو نسػػبتيـ 
 إيجابي وتطور ممحوظ يرجع إلى عدة أسباب.

إف تشكيؿ مجالس الوحدات المحمية مف بيف أبناء ىذه الوحدات ومباشرة ىػذه المجػالس  
وتحقيػػػؽ ر بػػػاتيـ وميػػػوليـ، إنمػػػا لكافػػػة األنشػػػطة التػػػي تيػػػدؼ إلػػػى إشػػػباع حاجػػػات المػػػواطنيف 

يغرس في نفوس ىؤالء المواطنيف اإلحساس بأف ىذه الوحدات ما وجدت إال بيػـ ومػف أجميػـ، 
األمػػر الػػذي يػػدفعيـ إلػػى االلتفػػاؼ حوليػػا والعمػػؿ عمػػى تعضػػيدىا ممػػا ينمػػي لػػدييـ لػػيس فقػػط 

نمػػا أيضػػًا ا لشػػعور بػػأنيـ فػػي الشػػعور باالنتمػػاء إلػػى المجتمػػع الػػذي تعمػػؿ فيػػو ىػػذه الوحػػدات وا 
مجمػػػوعيـ يشػػػكموف وحػػػدة اجتماعيػػػة أصػػػمية تتبمػػػور فييػػػا عالقػػػاتيـ وارتباطػػػاتيـ ووالؤىػػػـ نحػػػو 

 المجتمع المحمي مع الحرص عمى التفاخر بتماسكو ووحدتو.
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باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ فػػإف قيػػاـ المحميػػات بتوعيػػة األفػػراد وتوجيػػو طاقػػاتيـ إلػػى مجػػاالت  
تػػدريبات سػػموكية ليػػـ تػػدفعيـ إلػػى زيػػادة ارتباطػػاتيـ بػػواقعيـ  التنميػػة المختمفػػة إنمػػا يعػػد بمثابػػة

ذكػاء االىتمامػات الجػادة لػدييـ، وىػو مػا يسػاعد عمػى زيػادة شخصػيتيـ عمػى أسػس  اإلقميمي وا 
جديػػػػدة مػػػػف الػػػػوالء واالنتمػػػػاء مػػػػف خػػػػالؿ اقتنػػػػاعيـ بمػػػػردود مجيػػػػوداتيـ التطوعيػػػػة ممػػػػثاًل فػػػػي 

 .النيوض بالمناطؽ التي يعيشوف فييا وتحديثيا
وىكػػذا يتالفػػى نظػػاـ اإلدارة المحميػػة العزلػػة التػػي تتسػػـ بيػػا الوحػػدات الكبيػػرة والتػػي تضػػـ  

نمػػػا  مجتمعػػػات  يػػػر متجانسػػػة، بػػػؿ والتػػػي يضػػػيع فييػػػا اإلحسػػػاس لػػػيس فقػػػط بػػػالمجتمع كميػػػة وا 
أيضػػًا باالنتمػػاء إليػػو، وىػػذا مػػا دفػػع الػػبعض إلػػى القػػوؿ أنػػو   ال يجػػب اعتبػػار أي رقعػػة وحػػدة 

البمدية ما لـ يتوافر فييا مػا يثبػت أف أىميػا يشػكموف وحػدة اجتماعيػة حقيقيػة،  محمية لأل راض
ومػػػا لػػػـ يػػػدرؾ ىػػػؤالء األىػػػالي حقيقيػػػة الػػػوالء نحػػػو الوحػػػدة المحميػػػة واالىتمػػػاـ بالمسػػػائؿ العامػػػة 
ورعاية مواطنييـ، فبدوف ىذه الروح ال يمكػف أليػة وحػدة محميػة أف تنمػو اجتماعيػًا ميمػا بمغػت 

 اتيا االقتصادية وفي أداء الخدمات المحمية.مف نجاح في حي
ف قامػػت بمبػػػادرات )التشػػجير، النظافػػػة، 17الجػػدوؿ رقػػػـ ) (: يوضػػح ىػػػؿ سػػبؽ لمبمديػػػة وا 

 حمالت لممصمحة العامة(.
 %النسبة  التكرار االحتماالت

 نعـ
 25% 75 نعـ
 56% 168 ال
 81% 243 المجموع

 %19 57 ال
 %100 300 الكمي المجموع

 0.39االنحراؼ المعياري:                              1.81الحسابي:  المتوسط
 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 

مػف أفػراد عينػة البحػث يقػروف بالمبػادرات التػي  %81يتضح مف ىػذا الجػدوؿ أف نسػبة  
 %56ة، وتعبػػر نسػػبة تقػػـو بيػػا البمديػػة مػػف أجػػؿ المصػػمحة العامػػة كالتشػػجير مػػثاًل أو النظافػػ



عرض وتحميؿ وتفسير البيانات واستخالص النتائج        الفصؿ السادس        
 

247 
 

 %25عمػػى المػػواطنيف الػػذيف ال يشػػاركوف فػػي مثػػؿ ىػػذه المبػػادرات، بينمػػا نجػػد أف مػػا نسػػػبتو 
 منيـ يشاركوف فييا.

ونستنتج مف خػالؿ ىػذه البيانػات المعروضػة فػي الجػدوؿ أعػاله أف البمػديات فػي أ مػب  
األحيػػاف تقػػـو بحمػػالت ومبػػادرات متعمقػػة بتييئػػة البمديػػة والوقػػوؼ عمػػى الجانػػب الجمػػالي فييػػا، 
إال أف ىػػذه المبػػادرات يعمػػؿ فييػػا إال عمػػاؿ البمديػػة أو فئػػة قميمػػة جػػدًا مػػف المػػواطنيف، وىػػذا مػػا 

ف المشػاركة الشػعبية فػي ىػذه البمػديات ميػداف الدراسػة قميمػة جػدًا وىػو الشػيء الػذي يدؿ عمػى أ
نالحظو في البمديات األخرى عمومًا، ويرجع ىذا إلػى قمػة وعػي المػواطنيف بػأف أي عمػؿ تقػـو 
بو البمديػة فيػو يخػدـ مصػمحتو بالدرجػة األولػى وعميػو أف يكػوف مشػارؾ فيػو، ومػا ىػو معػروؼ 

أف المػواطف يحػب العمػؿ الجمػاعي وروح التعػاوف متواجػدة فيػو بػالفطرة،  في المجتمع الجزائري
 إال أنو يفتقد إلى السبؿ واألليات التي تحرؾ فيو ىذه الصفات. 

ويعتبػػػػػر إشػػػػػراؾ المػػػػػواطنيف فػػػػػي أعمػػػػػاؿ البمديػػػػػة أمػػػػػرًا ضػػػػػروريًا لنجػػػػػاح بػػػػػرامج التنميػػػػػة  
معنػػػوي لممبػػػادرات والحمػػػالت ومشػػػروعاتيا فبالمشػػػاركة الشػػػعبية يمكػػػف تػػػوفير الػػػدعـ المػػػادي وال

التطوعية وتوفير سبؿ نجاحيا. فال بد مػف االىتمػاـ بتنميػة ىػذه المشػاركة ومحاولػة إزالػة اليػوة 
فيمػػػا بػػػيف المػػػواطف والمجمػػػس الػػػذي يمثمػػػو وىػػػذا يقتضػػػي إنشػػػاء جيػػػاز لمعالقػػػات العامػػػة فػػػي 

 المجالس المحمية يقـو باألعماؿ التالية: 
لممػػواطنيف عبػػر وسػػائؿ اإلعػػالـ المناسػػبة لشػػرح المشػػاريع التػػي إعػػداد وتنفيػػذ بػػرامج التوعيػػة  -

يتقػػػػرر تنفيػػػػذىا واالسػػػػتفادة مػػػػف آرائيػػػػـ ممػػػػا يسػػػػاعد عمػػػػى كسػػػػب تأييػػػػدىـ ليػػػػذه المشػػػػروعات 
 ومحافظتيـ عمييا في المستقبؿ.

 الوقوؼ عمى حاالت السكاف واستطالع آرائيـ. -
صػػدار النشػػرات الدور  - يػػة وعقػػد المقػػاءات لتحقيػػؽ التوسػػع فػػي إنشػػاء صػػناديؽ االقتراحػػات وا 

االتصاؿ فيما بيف المجالس المحمية والسػكاف، وكػذلؾ منظمػات المجتمػع المػدني لضػماف مبػدأ 
 التعاوف والمشاركة الفاعمة.

 إيجاد تشريعيات تحث عمى المشاركة الشعبية.  -
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 : خاص بدور مؤسسات المجتمع المدني في تحسيف خدمات اإلدارة المحمية الثالثالمحور  -3
 (: يوضح ىؿ مؤسسات المجتمع المدني شريؾ فعاؿ بالنسبة لمدارة.18الجدوؿ رقـ )

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 نعـ

 16% 48 المشاركة في صنع القرار
 26% 78 تمثيؿ المواطنيف وانشغاالتيـ

 38% 114 البمديةالشراكة مع 
 80% 240 المجموع

 %20 60 ال
 100 300 المجموع

 0.40االنحراؼ المعياري:                             1.80المتوسط الحسابي: 
 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 

يقولػػوف بػػػأف مؤسسػػات المجتمػػػع  %80يبػػيف ىػػػذا الجػػدوؿ أف أ مبيػػػة المػػواطنيف بنسػػػبة  
المػػػدني كالجمعيػػػػات الثقافيػػػػة والخيريػػػة، وجمعيػػػػات تمثػػػػؿ األحيػػػاء...ال  شػػػػريؾ فعػػػػاؿ بالنسػػػػبة 
لمبمدية، وت رجع ىذه الفئة أسباب أىميػة ىػذه المؤسسػات إلػى أنيػا تشػارؾ المسػؤوليف فػي صػنع 

يؾ فعػاؿ مػع البمديػة ، وأنيا شر %26، وتمثؿ المواطنيف وانشغاالتيـ بنسبة %16القرار بنسبة 
 .  %38في خطط التنمية وتنفيذىا بنسبة 

مػػػػف المػػػػواطنيف أفػػػػراد عينػػػػة البحػػػػث يقػػػػروف بػػػػأف مؤسسػػػػات  %20فيمػػػػا نجػػػػد أف نسػػػػبة  
المجتمع المدني ليست شريؾ فعاؿ بالنسبة لمبمدية، ونسػتنتج مػف خػالؿ ىػذه المعطيػات أ مبيػة 

رىػػا التسػػاىمي فػػي تنميػػة المجتمػػع المػػواطنيف أصػػبحوا عمػػى وعػػي كبيػػر بأىميػػة الجمعيػػات ودو 
 المحمي وتوفير ما يحتاجو المواطف، 

ونسػػػػتنتج مػػػػف خػػػػالؿ ىػػػػذه المعطيػػػػات أف أ مبيػػػػة المبحػػػػوثيف عمػػػػى وعػػػػي كبيػػػػر بأىميػػػػة  
الشػػػراكة مػػػع مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني، وأف ىػػػذه المؤسسػػػات باسػػػتطاعتيا أف تكػػػوف شػػػريؾ 

محمػي وتقػديـ الخػدمات إليػو والوقػوؼ عمػى فعاؿ مع البمدية وتساىـ معيا في تنمية المجتمػع ال
متطمباتػػػو، ونجػػػد أف ىػػػذه النتيجػػػة مختمفػػػة عمػػػى نتيجػػػة الباحثػػػة وىيبػػػة  ربػػػي فيمػػػا يخػػػص ىػػػذا 
الجانػػب، حيػػث توصػػمت الباحثػػة مػػف خػػالؿ دراسػػتيا إلػػى نتيجػػة مفادىػػا: لػػيس لممػػواطنيف رأي 
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عػػػدـ رضػػػاىـ عػػػف واضػػػح حػػػوؿ مػػػدى قبػػػوليـ لمشػػػراكة بػػػيف البمديػػػة والقطاعػػػات األخػػػرى، ر ػػػـ 
 الخدمات العمومية. 

ولقد بينت ىػذه المعطيػات أف المجتمػع المػدني يمثػؿ اسػتثمارًا ثمينػًا بالنسػبة لمدولػة وكػؿ  
ضػػػفاء الطػػػابع السياسػػػي، كمػػػا يمػػػنح  مؤسسػػاتيا، حيػػػث يعمػػػؿ عمػػػى تنشػػػيط النزعػػػة السياسػػية وا 
الدولة فرصة وافرة اللتقاط األنفػاس مػف خػالؿ تعبيراتػو السػممية عػف مباعػث الشػكوى، والتػذمر 

المسػػػؤولية الجمعيػػػة والتشػػػاركية مػػػف خػػػالؿ مراقبػػػة األداء الحكػػػومي وتحسػػػينو ويجسػػػد معػػػاني 
 وتوجيو الدولة ورفع مستوى األداء وتقديـ الخبرات.

 (: يوضح مدى تشجيع مسؤولي البمدية عمى تأسيس جمعيات مستقمة 19الجدوؿ رقـ )
 %النسبة  التكرار االحتماالت

 نعـ

 32% 96 مف متطمبات العصر
 17% 51 في بعض األعماؿمساعدتيـ 

 11% 33 قرار مف الدولة
 60% 180 المجموع

 %40 120 ال
 100 300 المجموع

 0.49االنحراؼ المعياري:                                    1.60المتوسط الحسابي: 
 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 

( يتبػيف أف النسػػب المتحصػؿ عمييػػا فػي اإلجابػػات 19مػف خػالؿ بيانػػات الجػدوؿ رقػػـ )  
التػػػي توضػػػح مػػػدى تشػػػجيع مسػػػؤولي البمديػػػة عمػػػى تأسػػػيس جمعيػػػات مسػػػتقمة تخػػػدـ المجتمػػػع 
المحمي، ويتبيف أف أ مبيػة اإلجابػات المصػرح بيػا تقػوؿ أف المسػؤوليف يشػجعوف عمػى تأسػيس 

ة نظرىػػا مػػف خػػػالؿ ، وتبػػرر ىػػذه الفئػػة قوليػػا ووجيػػ%60الجمعيػػات وىػػذا مػػا توضػػحو نسػػبة 
بػػػدائؿ مختمفػػػة تتمثػػػؿ فػػػي، أف جمعيػػػات المجتمػػػع المػػػدني مػػػف متطمبػػػات العصػػػر وذلػػػؾ بنسػػػبة 

، وأف التشػػجيع %17، وأنيػػا تسػػاعد البمديػػة فػػي بعػػض األعمػػاؿ وىػػو مػػا توضػػحو نسػػبة 32%
عمػػػػى تأسػػػػيس الجمعيػػػػات مػػػػف قبػػػػؿ مسػػػػؤولي البمديػػػػة مػػػػا ىػػػػو إال قػػػػرار مػػػػف الدولػػػػة ومػػػػا عمػػػػى 
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، بينمػا نجػد أف ىنػاؾ فئػة أخػرى %11بمدية إال تطبيقو وىو ما توضحو نسبة المسؤوليف في ال
مف عينة البحث تنفي وجود تشجيع مف قبػؿ مسػؤولي البمديػة عمػى تأسػيس الجمعيػات ونسػبتيا 

40 %. 
ويعػػػػود تشػػػػجيع مسػػػػؤولي البمديػػػػة عمػػػػى تأسػػػػيس جمعيػػػػات تسػػػػاىـ فػػػػي تقػػػػديـ الخػػػػدمات  

 لممواطنيف في مختمؼ المجاالت إلى عدة أسباب مف أىميا: 
تحقيؽ أىداؼ الدولة باعتبارىا تعمؿ جاىدة عمى تعزيز دور منظمات المجتمع المػدني فػي  -

 المجتمع.
بالتنميػػػة وتييئػػػة البمديػػػة، وذلػػػؾ مػػػف مسػػػاعدة مسػػػؤولي البمديػػػة فػػػي صػػػنع القػػػرارات الخاصػػػة  -

 قشات وابداء الرأي في ىذا الجانب.خالؿ المنا
مشػػػاركة عمػػػاؿ البمديػػػة فػػػي القيػػػاـ بأعمػػػاليـ خاصػػػة فػػػي األنشػػػطة االجتماعيػػػة كتوزيػػػع قفػػػة  -

 رمضاف، أو في مشاريع تييئة البمدية كالتشجير والنظافة ...ال  
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 (: يوضح انخراط المواطنيف في الجمعيات 20الجدوؿ رقـ )
 %النسبة  التكرار االحتماالت

 نعـ
 17% 51 نعـ
 15% 45 ال

 32% 96 المجموع
 %68 204 ال
 %100 300 الكمي المجموع
 0.47 االنحراؼ المعياري:                                 1.32المتوسط الحسابي: 

 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
يوضػػح ىػػذا الجػػدوؿ مػػدى قابميػػة المػػواطنيف لالنخػػراط فػػي الجمعيػػات الخيريػػة وجمعيػػات  

مػػف المبحػػوثيف لػػدييـ اقبػػاؿ عمػػى االنخػػراط  %32األحيػػاء، وتبػػيف المعطيػػات أعػػاله أف نسػػبة 
مػػنيـ ال ينتمػوف إلػػى أي جمعيػػة ولػيس لػػدييـ إقبػػاؿ  %68فػي الجمعيػػات، بينمػػا نجػد أف نسػػبة 

 في االنخراط.
ونسػػػػتنتج مػػػػف خػػػػالؿ ىػػػػذه المعطيػػػػات أف ىنػػػػاؾ عػػػػزوؼ فػػػػي االنخػػػػراط فػػػػي جمعيػػػػات  

المجتمػػع المػػدني وقػػد ترجػػع األسػػباب والعوامػػؿ فػػي ذلػػؾ إلػػى عػػدة عوامػػؿ مػػف بينيػػا المشػػا ؿ 
ه المشػػا ؿ ىػػي مشػػكمة البطالػػة وىػػي األخػػرى المختمفػػة التػػي تشػػّد انتبػػاه وتشػػّد طاقاتػػو وأىػػـ ىػػذ

مشكمة تمّس أساسًا الشػباب المػتعمـ حيػث تػؤثر ىػذه المشػكمة فػي توجيػو الجمعيػاتي، فالشػباب 
مقومػػات المشػػاركة السياسػػية مػػف حيػػث الثقافػػة والتكػػويف المعرفػػي يجػػد نفسػػو الػػذي يمتمػػؾ كػػّؿ 

االسػػػتقاللية  أسػػػير البحػػػث عػػػف عمػػػؿ وأسػػػير البحػػػث عػػػف االسػػػتقرار االجتمػػػاعي والبحػػػث عػػػف
ىػػػو عامػػػؿ سوسػػػيولوجي  انيالعامػػػؿ الثػػػو االقتصػػػادية وأسػػػير الضػػػغوط االجتماعيػػػة المتعػػػددة، 

. فعامػػؿ القيػػادة لجمعػػوييتعمػػؽ بغيػػاب قيػػادات قػػادرة عمػػى شػػّد انتبػػاه الشػػباب ليػػتحمس لمعمػػؿ ا
قامػة جسػور تواصػؿ بينػو وبػيف الشػأف العػاـ وحتػى عمػى المسػتوى  .ميػـ جػدا لجػذب الشػباب وا 

بػػي فمػػػيس لػػدينا قيػػػادات عربيػػػة بإمكانيػػا أف تكػػػوف قػػوة جػػػذب بػػػيف الشػػباب وقضػػػاياه لػػػذلؾ العر 
 .يمكف القوؿ إّف الشباب يعيش اليـو في أكبر أزمة يعيشيا الوطف العربي بشكؿ عاـ
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 (: يوضح ىؿ الجمعيات تسعى لترقية الحي وتطويره21الجدوؿ رقـ )

 0.38 االنحراؼ المعياري:                               1.83المتوسط الحسابي: 
 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 

يبػػيف ىػػذا الجػػدوؿ أف أ مبيػػة المػػواطنيف المسػػتجوبيف مػػف مفػػردات عينػػة البحػػث يقولػػوف  
بػػػػأف الجمعيػػػػات )جمعيػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني وجمعيػػػػات األحيػػػػاء( تسػػػػعى دائمػػػػا لترقيػػػػة الحػػػػي 

مفػػردة مػػف عينػػة البحػػث، بينمػػا نجػػد أف نسػػبة  249اي  %83وتطػػويره، وىػػو مػػا تمثمػػو نسػػبة 
أي أف ىػػػذه الجمعيػػػات ال تسػػػاىـ فػػػي ترقيػػػة األحيػػػاء ، لػػػؾمػػػف المبحػػػوثيف يػػػروف  يػػػر ذ 17%

 وتطويرىا.
ونسػػػػتخمص مػػػػف خػػػػالؿ البيانػػػػات الموجػػػػودة فػػػػي الجػػػػدوؿ أف الجمعيػػػػات الخيريػػػػة ككػػػػؿ  

وجمعيات األحياء أيضًا تساىـ في ترقية األحياء وتطويرىا، حيث تنظـ جمعيػات سػكاف الحػي 
ت(، وتقػدـ خػدمات المسػاعدة القانونيػة نشاطات اجتماعية ثقافيػة )دورات، محاضػرات، احتفػاال

فػػػي القضػػػايا التػػػي تيػػػـ السػػػكاف، وتشػػػارؾ فػػػي سػػػير عمميػػػة اإلعػػػالـ والمشػػػاركة حػػػوؿ مختمػػػؼ 
المشػػػاريع لمجيػػػات العامػػػة، وتقػػػـو أيضػػػًا بممارسػػػة حػػػؽ المبػػػادرات الجماىيريػػػة، وتقػػػـو بجمػػػع 

يػػػػد بالغػػػػاز طمبػػػات وشػػػػكاوي سػػػػكاف الحػػػػي وتقدمػػػػو لمجيػػػػات العامػػػػة ولمشػػػػركات )شػػػػركات التزو 
 والكيرباء والمياه والبناء...ال (.

ونجػػػد أيضػػػًا أف ىػػػذه الجمعيػػػات تشػػػارؾ البمديػػػة فػػػي القيػػػاـ بػػػبعض األعمػػػاؿ كالتشػػػجير  
وتنظيػػؼ الحػػي، وتقػػـو أيضػػًا بتنظػػيـ ومرافقػػة الحمػػالت الخاصػػة بالتوعيػػة والتعمػػيـ أو الخاصػػة 
بػػالعالج، ومػػف ىنػػا يصػػبح ليػػا دور ريػػادي فػػي ترقيػػة وتطػػوير الحػػي والوقػػوؼ عمػػى متطمبػػات 

 سكانو.
 
 

 النسب المئوية التكرارات االحتماالت
 %83 249 نعـ
 %17 51 ال

 %100 300 المجموع
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 : خاص بدور التغيرات التكنولوجية في تحسيف خدمات اإلدارة المحميةابعالر المحور  -4
 (: يوضح مدى تعامؿ إدارة البمدية بالوسائؿ التكنولوجية مع المواطف.22الجدوؿ رقـ )

 النسب المئوية التكرارات االحتماالت
 %62 186 نعـ
 %38 114 ال

 %100 300 المجموع
 0.49 االنحراؼ المعياري:                                  1.62المتوسط الحسابي: 

 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
يبيف ىذا الجدوؿ أف أ مبية المواطنيف عينة الدراسة يقروف بػأف البمديػة تتعامػؿ بالوسػائؿ 

فػي الجػدوؿ أعػاله، بينمػا نجػد أف مػا  %62التكنولوجية مع المواطف، وذلؾ مػا توضػحو نسػبة 
 مف المواطنيف يقولوف بأف البمدية ال تتعامؿ بالوسائؿ التكنولوجية مع المواطف. %38نسبتو 
ونسػػػػػتنج مػػػػػف خػػػػػالؿ ىػػػػػذه المعطيػػػػػات أف البمديػػػػػة أصػػػػػبحت تعتمػػػػػد عمػػػػػى عػػػػػدة وسػػػػػائؿ  

كػػػويف المػػػورد تكنولوجيػػػة لتمبيػػػة حاجيػػػات المػػػواطف والقيػػػاـ بأعمالػػػو، فباإلضػػػافة إلػػػى تػػػدريب وت
البشػػري فػػي البمػػديات، أدخمػػت البمديػػة واسػػتحدثت مواردىػػا الماديػػة وخاصػػة التكنولوجيػػة منيػػا، 
وىو ما يوفر خدمات ذات جودة عاليػة لممػواطف، وعمػى سػبيؿ المثػاؿ نجػد أف البمديػة اعتمػدت 
عمػػػػى وسػػػػائؿ حديثػػػػة السػػػػتخراج الوثػػػػائؽ، وأيضػػػػًا عمػػػػى وسػػػػائؿ متطػػػػورة لتخطػػػػيط األراضػػػػي 

ا، وكذلؾ نجد أف البمدية أدخمت آالت متطورة لتقػديـ الخػدمات مثػؿ حاويػات القمامػة وتصويرى
صالح اإلنارة والمياه.  وآالت الحفر وا 

 يوضح ىؿ الوسائؿ التكنولوجية التي تستخدميا البمدية كافية لتقديـ الخدمات (:23الجدوؿ رقـ)

 0.47 االنحراؼ المعياري:                                   1.29المتوسط الحسابي: 
 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 

 النسب المئوية التكرارات االحتماالت
 %29 87 نعـ
 %71 213 ال

 %100 300 المجموع
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يبيف ىذا الجدوؿ ىؿ الوسائؿ التكنولوجية التي تستخدميا البمدية كافية لتأدية الميػاـ أـ  
مػػػػنيـ يقولػػػػوف بػػػػأف الوسػػػػائؿ  %29ال، ونالحػػػػظ مػػػػف خػػػػالؿ اسػػػػتجوابنا لممبحػػػػوثيف أف نسػػػػبة 

التكنولوجية كافية لمقيػاـ باألعمػاؿ وتقػديـ الخػدمات لممػواطنيف، بينمػا نجػد أف فئػة األ مبيػة مػف 
يف ىػػػي التػػػي تػػػرى عكػػػس ذلػػػؾ وتقػػػوؿ بػػػأف الوسػػػائؿ التكنولوجيػػػة ليسػػػت كافيػػػة لتأديػػػة المبحػػػوث

 .%71المياـ وىو ما تمثمو نسبة 
ونسػػػتنتج مػػػف خػػػالؿ ىػػػذه المعطيػػػات أف اإلدارة المحميػػػة الجزائريػػػة عامػػػة والبمديػػػة عمػػػى  

ي وجػػػو الخصػػػوص تنتقػػػؿ الف مػػػف مرحمػػػة اإلدارة التقميديػػػة إلػػػى مرحمػػػة اإلدارة العصػػػرية التػػػ
تسػػتخدـ التكنولوجيػػات الحديثػػة فػػي القيػػاـ بأعماليػػا، بمعنػػى أنيػػا الف فػػي مرحمػػة انتقاليػػة تقػػـو 
فػػػي كػػػؿ مػػػرة بإدخػػػاؿ وسػػػائؿ تكنولوجيػػػة حديثػػػة تخػػػدـ مصػػػالح المػػػواطنيف، وليػػػذا نقػػػوؿ بػػػػأف 
البمديات التي أجريت عمييـ الدراسة لـ يعتمدوا عمى كؿ الوسائؿ التي تمبػي حاجيػات المػواطف 

ىنػػا نختمػػؼ فػػي ىػػذه الجزئيػػة مػػع دراسػػة الباحػػث عبػػاف عبػػد القػػادر الػػذي أجػػرى دراسػػتو بعػػد، و 
الميدانية عمػى بمديػة الكػاليتوس بػالجزائر العاصػمة، وكانػت ىػذه الدراسػة حػوؿ تحػديات تطبيػؽ 
اإلدارة االلكترونيػػة فػػي الجزائػػر، واسػػتنتج مػػف خػػالؿ دراسػػتو أف بمديػػة الكػػاليتوس تسػػتخدـ عػػدة 

 ة منيا:خدمات إلكتروني
تػػوفير وثػػػائؽ إداريػػػة عمػػػى مسػػػتوى موقػػػع البمديػػة اإللكترونػػػي حتػػػى يمكػػػف لممػػػواطف تحميميػػػا  -

وقتمػػا يشػػػاء مثػػػؿ: قائمػػػة الوثػػػائؽ المكونػػػة لجػػواز السػػػفر وبطاقػػػة التعريػػػؼ البيومتريػػػة ورخصػػػة 
قيػػػادة السػػػيارات، تصػػػريح أبػػػوي، تصػػػريح شػػػرفي، شػػػيادة طبيػػػة مػػػا قبػػػؿ الػػػزواج، طمػػػب شػػػيادة 

 الميالد خ.
 خصيص رقـ ىاتفي لممواطنيف مف أجؿ االستماع النشغاالتيـ وتمبية متطمباتيـ.ت -
وجود إذاعة إلكترونية تقـو بتعريؼ البمديػة لنشػاطاتيا وأعماليػا وكػذا مػداوالتيا وكػؿ مػا ييػـ  -

 المواطف مف أخبار ومستجدات عمى مستوى بمديتو.
درجػػػة ضػػػمف بػػػرامج وجػػػود مجمػػػة دوريػػػة تصػػػدر كػػػؿ شػػػيريف تعػػػرؼ المػػػواطف باألعمػػػاؿ الم -

البمديػػة وكػػذا مػػا تػػـ قيامػػو فػػي فتػػرات سػػابقة وتوعيػػة المػػواطف وتحسيسػػو مػػف بعػػض المخػػاطر 
 كالتدخيف والمخدرات والفات االجتماعية، وتوزع ىذه المجمة مجانًا عمى المواطنيف.
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تخصيص بريػد إلكترونػي لالتصػاؿ مباشػرة مػع رئػيس البمديػة ونقػؿ انشػغاالت المػواطف إليػو  -
اشػػػرة ودوف وجػػػود عراقيػػػؿ بيروقراطيػػػة، وبػػػدوره يقػػػـو رئػػػيس البمديػػػة بػػػاالطالع عمػػػى بصػػػفة مب

 الرسائؿ االلكترونية ويجيب عمى اسئمة وانشغاالت المواطنيف. 
وجػػػود صػػػفحة فػػػي مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي مػػػف أجػػػؿ التقػػػرب أكثػػػر مػػػف المػػػواطف، ىػػػذا  -

 إضافة  مى عدة خدمات الكترونية أخرى تقدميا ىذه البمدية.
ومف خالؿ تقػديـ كػؿ ىػذه الخػدمات االلكترونيػة، وكػذلؾ مػف خػالؿ االعتمػاد عمػى ىػذه  

الوسػػائؿ التكنولوجيػػة تصػػبح ىػػذه البمديػػة ىػػي السػػباقة عمػػى مسػػتوى بمػػديات الػػوطف فػػي تطبيػػؽ 
البمديػػة االلكترونيػػة، وىػػو األمػػر الػػذي ال نجػػده فػػي البمػػديات التػػي قمنػػا بتطبيػػؽ دراسػػتنا عمػػييـ، 

أ مبية المواطنيف يقولوف بػأف الوسػائؿ التكنولوجيػة ليسػت كافيػة لتقػديـ الخػدمات  وليذا نجد أف
 وأف بمديات أخرى توجد فييا وسائؿ حديثة وىو شيء  ير موجود لدينا.

 (: يوضح مدى مساىمة الوسائؿ التكنولوجية في تحسيف خدمات البمدية24الجدوؿ رقـ )
 %النسبة  التكرار االحتماالت

 نعـ

 45% 135 استخراج الوثائؽ والقياـ باألعماؿالدقة في 
 27% 81 السرعة في انجاز الخدمات
 2% 6 التقميؿ مف حجـ الوثائؽ
 2% 6 تسييؿ تحميؿ الوثائؽ

 76% 228 المجموع
 %24 72 ال

 100 300 المجموع
 0.43 االنحراؼ المعياري:                                  1.76المتوسط الحسابي: 

 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
يتضػػح مػػف خػػالؿ ىػػذا الجػػدوؿ أف أ مبيػػة المػػواطنيف يقػػروف بػػأف الوسػػائؿ التكنولوجيػػة  

، وعػف %76ساىمت بشكؿ كبير في تحسيف خدمات اإلدارة المحمية، وذلؾ ما توضحو نسبة 
استخراج الوثائؽ والقياـ باألعماؿ  سؤالنا ليـ في أي جانب تحسنت الخدمات أجابوا بالدقة في
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، والتقميػؿ مػف حجػـ الوثػائؽ وتسػييؿ %27، والسرعة فػي إنجػاز الخػدمات بنسػبة %45بنسبة 
، وىنػػا توضػػح ىػػذه الفئػػة بػػأف الوسػػائؿ التكنولوجيػػة سػػاىمت فػػي إصػػالح %4تحميميػػا بنسػػبة 

ثػػػائؽ المسػػػتخرجة الخمػػػؿ الػػػذي كػػػاف فػػػي اإلدارة التقميديػػػة والمتمثػػػؿ فػػػي كثػػػرة األخطػػػاء فػػػي الو 
وكػػذلؾ القيػػاـ بأحسػػف األعمػػاؿ فػػي كػػؿ جانػػب، ومكنػػت أيضػػًا ىػػذه الوسػػائؿ المػػوظفيف والعمػػاؿ 
مػػف تسػػريع تقػػديـ الخػػدمات لممػػواطف الػػذي كػػاف فػػي السػػابؽ ينتظػػر لسػػاعات طػػواؿ السػػتخراج 
وثيقػػة مػػف البمديػػة، ومػػا نػػراه  ريبػػًا فػػي ىػػذه المعطيػػات ىػػو أف المػػواطف ال يػػرى بػػأف الوسػػائؿ 

لتكنولوجيػػػػػة قممػػػػػت مػػػػػف حجػػػػػـ الوثػػػػػائؽ وسػػػػػيمت عمميػػػػػة اسػػػػػتخراجيا، ونقػػػػػدـ مثػػػػػاؿ فػػػػػي ىػػػػػذا ا
كاإلجراءات التي نقـو بيا لطمب بطاقة التعريػؼ الوطنيػة أو طمػب جػواز سػفر إلكترونػي، ىػذه 
اإلجراءات سيمت عمى المواطف العديد مف األمور وقممت مف حجـ الوثائؽ التػي كانػت سػابقًا، 

ائػػري يػػرى بػػأف مسػػاىمتيا فػػي ىػػذا الجانػػب قميمػػة. بينمػػا نجػػد أف مػػا نسػػبتو إال أف المػػواطف الجز 
مف المواطنيف عينة البحػث يقولػوف بػأف الوسػائؿ التكنولوجيػة التػي تسػتخدميا البمديػة ال  24%

 تساىـ في تحسيف خدماتيا.
ولتوضػػػيح رأي األ مبيػػػة وتفسػػػيره أكثػػػػر ن ػػػذكر بػػػأف الجزائػػػر توجيػػػػت مػػػع بدايػػػة األلفيػػػػة  
، في إطار اإلصالحات اإلدارية، وأسوة بكثير فػي دوؿ العػالـ نحػو الػدخوؿ تػدريجيًا فػي الثالثة

عصػػر المعمومػػات، قصػػد ترقيػػة وظػػائؼ المؤسسػػات الحكوميػػة، ومنظمػػات الخدمػػة العموميػػة، 
وتبنػػت إحػػداث سمسػػػمة مػػف التغييػػػرات عمػػى وظائفيػػػا التقميديػػة فػػػي ظػػؿ التحػػػوؿ نحػػو اسػػػتخداـ 

أنشػػػطتيا الخدميػػػة، بغيػػػة التجسػػػيد الفعمػػػي لمتحػػػوؿ نحػػػو مفيػػػـو تكنولوجيػػػا المعمومػػػات ضػػػمف 
 اإلدارة اإللكترونية في سبيؿ ترشيد الخدمة العمومية.

وفػػي ىػػذا السػػياؽ حاولػػت العديػػد مػػف القطاعػػات العموميػػة وعمػػى رأسػػيا اإلدارة المحميػػة  
االرتقػػاء  وأقصػػد بػػذلؾ البمديػػة الشػػروع فػػي تطبيقػػات الخدمػػة العامػػة اإللكترونيػػة وذلػػؾ مػػف أجػػؿ

 .بمستوى الخدمات المقدمة لممواطنيف
تعػػػػد اإلدارة اإللكترونيػػػػة واحػػػػدة مػػػػف التحػػػػديات التػػػػي رفعتيػػػػا السػػػػمطات العموميػػػػة لمػػػػبالد 
إلحػػداث تغييػػر عميػػؽ فػػي عالقاتيػػا بػػالمواطف، لمػػا ليػػذه الليػػة المتقدمػػة مػػف أىميػػة بالغػػة فػػي 

و الخدمػػػة العامػػػة اإللكترونيػػػة ىػػػو ترقيػػػة وتطػػػوير الخدمػػػة العامػػػة، انطالقػػػا مػػػف أف التحػػػوؿ نحػػػ
أساس ترشيد الخدمات العموميػة وتحسػينيا والنيػوض بجيودىػا بمػا يؤسػس لتطػوير نظػاـ إدارة 

  )الحكـ الراشد(.الحكـ والشؤوف العامة 
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(: يوضػػح مػػدى اسػػتخداـ البمديػػة لوسػػائؿ االتصػػاؿ الحديثػػة فػػي اتصػػاليا 25الجػػدوؿ رقػػـ )
 بالمواطف 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 نعـ

 6% 18 بريد إلكتروني
 9% 27 صفحة خاصة في مواقع التواصؿ

 36% 108 الياتؼ
 51% 153 المجموع

 %49 147 ال
 100 300 المجموع

 0.50 االنحراؼ المعياري:                                   1.51المتوسط الحسابي: 
 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 

يبػػيف الجػػدوؿ أعػػاله اسػػتجواب المبحػػوثيف عػػف مػػدى اسػػتخداـ البمديػػة لوسػػائؿ االتصػػاؿ  
الحديثػػػة فػػػي عالقتيػػػا مػػػع المػػػواطف، ويتضػػػح مػػػف خػػػالؿ ىػػػذه المعطيػػػات أف المبحػػػوثيف الػػػذيف 

وأف ىػػػذه  %51ديثػػػة نسػػػبتيـ يقولػػػوف بػػػأف البمديػػػة تتعامػػػؿ معيػػػـ مػػػف خػػػالؿ وسػػػائؿ اتصػػػاؿ ح
، وصػػػػفحة خاصػػػػة فػػػػي مواقػػػػع التواصػػػػؿ %6الوسػػػػائؿ تتمثػػػػؿ فػػػػي البريػػػػد اإللكترونػػػػي بنسػػػػبة 

 .%36، والياتؼ بنسبة %9االجتماعي كالفيسبوؾ وتويتر بنسبة 
فػػػي الجػػػدوؿ  %49ونجػػػد أيضػػػًا أف الفئػػػة المتبقيػػػة مػػػف المبحػػػوثيف والتػػػي تمثميػػػا نسػػػبة  

أعػػاله تقػػوؿ بػػأف البمديػػة ال تتعامػػؿ مػػع المػػواطنيف بوسػػائؿ االتصػػاؿ الحديثػػة، وأف وسػػائميا فػػي 
 االتصاؿ تقميدية تتمثؿ في االستدعاء الكتابي أو الوثائؽ الكتابية.

ومف المعمـو أنو ال يقػدر ألي منظمػة حكوميػة خدماتيػة النجػاح مػا لػـ تعمػؿ عمػى خمػؽ  
مجماىير ليػا، ومػف أجػؿ الحصػوؿ عمػى ىػذه المشػاركة يجػب العمػؿ عمػى المشاركة اإليجابية ل

إفيػػػاميـ بخططيػػػا وطموحاتيػػػا و اياتيػػػا الخدماتيػػػة واالجتماعيػػػة عػػػف طريػػػؽ العالقػػػات العامػػػة 
وأداة اإلعالـ الخارجي الذي يجب أف يتناوؿ األمور التي تيـ الجميػور وتخاطبػو وفػؽ عاداتػو 

اسػحًا المجػاؿ لرجػع الصػدى وفيػـ مػا يريػده مػف خػدمات وخصوصيتو السوسيولوجية والثقافية ف
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مػػف حيػػث النػػوع والكيػػؼ لضػػماف تأييػػد نشػػاط المنظمػػة والعمػػؿ عمػػى انجاحػػو، باعتبػػار أف أي 
موقػػؼ يمكػػف أف يتخػػذه الجميػػور مػػف المنظمػػة عمػػى ضػػوء معمومػػات خاطئػػة أو ناقصػػة تنتقػػؿ 

ؿ إلػػى مواقػػؼ أخػػرى  البػػا إليػػو، مػػف مختمػػؼ مصػػادر الدعايػػة  يػػر الرسػػمية ال يمبػػث أف يتحػػو 
مػػا تكػػوف ضػػدىا، ألف الجيػػؿ الػػذي يمكػػف حدوثػػو نػػوع مػػف السػػخط العػػاـ، فػػبغض النظػػر عػػف 
حػػؽ اإلنسػػاف فػػي العمػػـ والمعرفػػة باعتبػػار عػػرض الحقيقػػة ىػػو أسػػاس كػػؿ إعػػالـ ضػػمف وظيفػػة 
العالقػػات العامػػة يػػراد بػػو كسػػب ثقػػة الفػػرد أو الجماعػػة، تجػػد المنظمػػة نفسػػيا مجبػػرة عمػػى أف 

مػػؿ بشػػكؿ مسػػتمر عمػػى إحاطػػة جميورىػػا بواقػػع األمػػور ألجػػؿ رفػػع مسػػتويات الػػتفيـ والػػوعي تع
 والقبوؿ.

 (:يوضح شعور المواطنيف اتجاه استخداـ البمدية لوسائؿ االتصاؿ الحديثة26الجدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية التكرار االحتماالت

 % 64 192 قريب مف اإلدارة
 %22 66 تنتمي إلى بمدية عصرية
 %32 42 الثقة في المسؤوليف

 %100 300 المجموع
 0.73 االنحراؼ المعياري:                                 2.50المتوسط الحسابي: 

 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
يوضح ىذا الجدوؿ شػعور المػواطنيف اتجػاه اسػتخداـ البمديػة لوسػائؿ االتصػاؿ الحديثػة،  

أف المػواطف عنػدما يػرى أف البمديػة ، وىي تمثؿ رأي األ مبية مف المبحػوثيف %64دؿ نسبة وت
تستخدـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة أثناء عالقتيا معو فإنو يشعر بأنو قريب منيػا، بينمػا نجػد أف 

مف المبحػوثيف يشػعروف بػأنيـ ينتمػوف إلػى بمديػة عصػرية ومتطػورة، فيمػا نجػد  %22ما نسبتو 
 .%32أف الفئة المتبقة مف المبحوثيف تشعر بثقة كبيرة في المسؤوليف وىذا ما تمثمو نسبة 

ونستنتج مف خالؿ ىذه المعطيػات أنػو عنػدما تعتمػد البمديػة عمػى وسػائؿ اتصػاؿ حديثػة  
فػػػػي عالقتيػػػػا مػػػػع المػػػػواطف فإنيػػػػا تقربػػػػو أكثػػػػر منيػػػػا وتجعمػػػػو راض عػػػػف خػػػػدماتيا وواثػػػػؽ فػػػػي 
مسؤولييا، وتعتبر ىذه الخطوة بالنسبة لمبمدية مف بيف التغيػرات الجديػدة التػي وجػدت مػف أجػؿ 

ة مػػع المػػواطنيف وفػػي نفػػس الوقػػت إصػػالح وتطػػوير وظيفػػة العالقػػات تحسػػيف العالقػػات العامػػ
خاصػة فػي  SMSالعامة بينيـ، وتتمثؿ الوسػائؿ التػي تعتمػد عمييػا البمديػة فػي اليػاتؼ وتقنيػة 
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إبػػػالغ المػػػواطنيف بصػػػدور بطاقػػػة التعريػػػؼ أو جػػػواز السػػػفر، والمواقػػػع الخاصػػػة بالبمديػػػة التػػػي 
 مواطنيف. تعرض فييا القياـ بعمؿ معيف لصالح ال

(: يوضػػح مػػدى اسػػتجابة الوسػػائؿ التكنولوجيػػة المسػػتخدمة مػػف طػػرؼ 27الجػػدوؿ رقػػـ ) 
 المواطف البمدية لمتطمبات

 0.50 االنحراؼ المعياري:                                1.48المتوسط الحسابي: 
 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 

يتضػػح مػػف خػػػالؿ الجػػدوؿ أعػػاله مػػػدى اسػػتجابة الوسػػائؿ التكنولوجيػػػة المسػػتخدمة مػػػف  
الموجػػودة فػي الجػػدوؿ إلػى أف الوسػػائؿ  %48طػرؼ البمديػة لمتطمبػػات المػواطف، وتشػػير نسػبة 

مػف  %52التكنولوجية التي تستخدميا البمدية تمبي حاجيات المواطف، بينما نجػد أف مػا نسػبتو 
المسػػتجوبيف تقػػوؿ بػػأف الوسػػائؿ التكنولوجيػػة التػػي تسػػتخدميا البمديػػة ال تسػػتجيب لمتطمباتنػػا وال 

 تمبييا.
لمحميػة فػي الجزائػر أدخمػت آليػة عصػرنة ونستنتج مف خالؿ ىذه المعطيات أف اإلدارة ا 

اإلدارة واعتمػػػػدت عمػػػػى تطبيػػػػؽ اإلدارة االلكترونيػػػػة، وذلػػػػؾ مػػػػف أجػػػػؿ تقػػػػديـ أحسػػػػف الخػػػػدمات 
لممواطنيف، وككؿ تغيير في اإلدارة ىناؾ مف يراه ايجابي ويخػدـ مصػمحة المػواطف وىنػاؾ مػف 

الجزائػر يجػد مجموعػة مػف يراه عكس ذلؾ، وليذا نجػد أف التحػوؿ نحػو اإلدارة االلكترونيػة فػي 
الصػػػعوبات والتحػػػديات التػػػي تقػػػؼ فػػػي القػػػائميف عمػػػى تطبيقيػػػا، وىػػػو األمػػػر الػػػذي أشػػػار إليػػػو 
الباحػػػث عبػػػاف عبػػػد القػػػادر فػػػي الدراسػػػات السػػػابقة، وذلػػػؾ فػػػي دراسػػػتو الموسػػػومة ب  تحػػػديات 

تحػديات اإلدارة اإللكترونية فػي الجزائػر   ووجػد أف ىػذه التحػديات تنقسػـ إلػى تحػديات بشػرية و 
اجتماعيػػة وتحػػديات تنظيميػػة، والتحػػدي المػػؤثر فػػػييـ يتمثػػؿ فػػي درجػػة وعػػي المػػواطنيف حػػػوؿ 
التغييػػػر وتبنػػػي اإلدارة االلكترونيػػػة منخفضػػػة ويػػػنعكس ىػػػذا األثػػػر عمػػػى أداء اإلدارة المحميػػػة، 
وكػػذلؾ االسػػتفادة مػػف تشػػخيص الدراسػػة ليػػذه التحػػديات، مثػػؿ عػػدـ تػػوفر اليػػد العاممػػة المؤىمػػة 

 النسب المئوية التكرارات االحتماالت
 %48 144 نعـ
 %52 156 ال

 %100 300 المجموع
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ونيػػػػًا، والتحػػػػديات التنظيميػػػػة والتػػػػي تخػػػػص نقػػػػص اإلجػػػػراءات واالسػػػػتراتيجيات اإلداريػػػػة، إلكتر 
والتحديات تخص انخفاض وعي المواطنيف بالتكنولوجيا الحديثة، والتحػديات التػي تخػص عػدـ 
توفر األجيزة التكنولوجيػة بالشػكؿ اليسػير الػذي مػف شػأنو أف يسػاىـ فػي تػوفير جػو وبنػاء بنيػة 

 لكترونية.تحتية لإلدارة اإل
(: يوضح مسػاىمة اإلدارة االلكترونيػة فػي القضػاء عمػى العراقيػؿ اإلداريػة 28الجدوؿ رقـ )

 في البمدية

 0.37 االنحراؼ المعياري:                                   1.84المتوسط الحسابي: 
 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 

مػػدى مسػػاىمة اإلدارة اإللكترونيػػة فػػي القضػػاء عمػػى العراقيػػؿ  (28)يوضػػح الجػػدوؿ رقػػـ 
يقولوف بػأف اإلدارة اإللكترونيػة  %84اإلدارية في البمدية، ونالحظ أف أ مبية المواطنيف بنسبة 

تقضػػي عمػػى العراقيػػؿ اإلداريػػة، بينمػػا نجػػد أف نسػػبة قميمػػة مػػف المبحػػوثيف يقولػػوف عكػػس ذلػػؾ 
 في الجدوؿ. %16وىذا ما توضحو نسبة 

ونسػػتنتج مػػف خػػالؿ ىػػذه المعطيػػات اإلدارة اإللكترونيػػة أصػػبحت أمػػر حتمػػي وميػػـ فػػي  
فػػػػي جويميػػػػة مرسػػػػـو تنفيػػػػذي  بمديػػػػة الجزائريػػػة صػػػػدرالتعػػػامالت وتقػػػػديـ الخػػػػدمات، وبالنسػػػػبة لم

والػذي يقضػػي بإعفػاء المػػواطنيف مػف تقػػديـ وثػػائؽ الحالػة المدنيػػة التػي يحتوييػػا السػػجؿ  2015
الػػوطني اللػػي لمحالػػة المدنيػػة، ويمػػّس القػػرار بصػػورة خاصػػة، مسػػتخرجات مػػف عقػػود المػػيالد 

عميمػات بإلغػاء ىػذه الوثػائؽ الػثالث. والزواج والوفػاة، حيػث تسػممت الواليػات وجميػع الػوزارات ت
وتنػػدرج ىػػذه الخطػػوة ضػػمف تفعيػػؿ الليػػات العصػػرية لتجسػػيد اإلدارة اإللكترونيػػة، حيػػث تيػػدؼ 
إلػػى تخفيػػؼ أعبػػاء اسػػتخراج الوثػػائؽ اإلداريػػة عمػػى المػػواطنيف والتقميػػؿ مػػف بيروقراطيػػة اإلدارة 

والتخفيػػػؼ مػػػف حجػػػـ الممفػػػات  وتخميصػػػيـ مػػػف الطػػػوابير الطويمػػػة أمػػػاـ شػػػبابيؾ الحالػػػة المدنيػػػة
وثيقػػة يحتاجيػػا المػػواطف  13إلػػى  29المطموبػػة مػػف المػػواطف، حيػػث تػػـ تخفػػيض الوثػػائؽ مػػف 

 النسب المئوية التكرارات االحتماالت
 %84 252 نعـ
 %16 48 ال

 %100 300 المجموع
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فػػي ممفاتػػو، وكػػذا تجنيػػب اإلدارة أمػػواال طائمػػة لنسػػ  وثػػائؽ الحالػػة المدنيػػة بعػػد أف بػػات متاحػػا 
للػي لمحالػة الحصوؿ عمييا مف طرؼ مصالح الوزارات المختمفة مباشرة مػف السػجؿ الػوطني ا

المدنيػػة التػػابع لػػوزارة الداخميػػة والجماعػػات المحميػػة. واسػػتفادت كػػؿ مػػف وزارات التعمػػيـ العػػالي 
والبحػػػػث العممػػػػي، التربيػػػػة الوطنيػػػػة، التعمػػػػيـ والتكػػػػويف المينيػػػػيف مػػػػف إعفػػػػاء الطمبػػػػة والتالميػػػػذ 

سػػػية كمرحمػػػة والمتربصػػػيف مػػػف تقػػػديـ وثػػػائؽ الحالػػػة المدنيػػػة أثنػػػاء الّتسػػػجيالت الجامعيػػػة والمدر 
أولػػػػى، لػػػػيعمـ ىػػػػذا اإلجػػػػراء بعػػػػد مصػػػػادقة الحكومػػػػة عمػػػػى كػػػػّؿ القطاعػػػػات الوزاريػػػػة، خاصػػػػة 

 .القطاعات التي ىي في احتكاؾ يومي مع المواطنيف
 تغيير الييكؿ التنظيمي ودوره في تحسيف خدمات اإلدارة المحمية: الخامسالمحور  -5

 جديدة لتقميؿ العبء وتحسيف الخدمات(: يوضح إحداث البمدية لمكاتب 29الجدوؿ رقـ )

 0.50 االنحراؼ المعياري:                               1.43المتوسط الحسابي: 
 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 

مػػػف المػػػواطنيف مفػػػردات عينػػػة البحػػػث  %43أف مػػػا نسػػػبتو  (29)يوضػػػح الجػػػدوؿ رقػػػـ  
يقولوف بػأف البمديػة لػـ تقػـ بإحػداث مكاتػب بيػدؼ تقميػؿ العػبء وتحسػيف الخػدمات، بينمػا نجػد 

منيـ يقولوف عكس ذلؾ بمعنى أف البمدية قامت بإحداث مكاتب جديػدة لتقميػؿ  %57أف نسبة 
 العبء وتحسيف الخدمات.

ونسػػػػتنتج مػػػػف خػػػػالؿ ىػػػػذه المعطيػػػػات أف البمديػػػػة فعػػػػاًل قامػػػػت بإحػػػػداث مكاتػػػػب جديػػػػدة  
ومصػػػالح أيضػػػًا لمقيػػػاـ بميػػػاـ تمبػػػي حاجيػػػات المػػػواطف ومتطمباتػػػو، وعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ نجػػػد 
مصػػمحة البطاقػػة البيومتريػػة، ومصػػمحة البطاقػػة الرماديػػة الخاصػػة بالسػػيارات والتػػي كانػػت فػػي 

اسػػتحداث ىػػاذيف المصػػمحتيف اسػػتطاعت البمديػػة أف تقضػػي عمػػى السػػابؽ تابعػػة لمػػدائرة، ومػػع 
تعػػدد المسػػتويات التنظيميػػة وتقػػرب الخػػدمات أكثػػر لممػػواطف، وتعتبػػر ىػػذه الخطػػوة مػػف البمديػػة 

 النسب المئوية التكرارات االحتماالت
 %57 171 نعـ
 %43 129 ال

 %100 300 المجموع
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عبػػػارة عػػػف تغييػػػر تنظيمػػػي فػػػي الييكػػػؿ الخػػػاص بيػػػا تريػػػد مػػػف خاللػػػو الظيػػػور بأحسػػػف وجػػػو، 
 وتعمؿ وفقو لتطوير أدائيا.

مػػدى تناسػػب عػػدد المػػوظفيف فػػي البمديػػة مػػع عػػدد المػػواطنيف (: يوضػػح 30الجػػدوؿ رقػػـ )
 الوافديف عمييا 

 النسب المئوية التكرارات االحتماالت
 %73 219 نعـ
 %27 81 ال

 %100 300 المجموع
 0.40 االنحراؼ المعياري:                                  1.73المتوسط الحسابي: 

 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
يتبيف مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف أ مبية المػواطنيف يقػروف بػأف ىنػاؾ تناسػب بػيف عػدد  

، بينمػا نجػد أف %73الموظفيف في البمدية وعدد المواطنيف الوافديف إلييا وذلؾ ما تمثمو نسػبة 
 ظفيف عددىـ قميؿ في البمدية.تقوؿ بأف المو  %27األقمية التي تمثؿ نسبة 

ونسػتنتج مػف خػالؿ ىػذه المعطيػات أف المػواطف راض عمػى عػدد المػوظفيف المتواجػػديف  
في البمدية لتقديـ الخدمات وتمبية متطمباتو، وبالفعػؿ ىػذا مػا نالحظػو فػي الونػة األخيػرة حيػث 

مػػف عػػدة  اعتمػػدت الجزائػػر عمػػى عػػدة صػػيت وآليػػات لمتشػػغيؿ مكنػػت المػػواطف مػػف ولػػوج الشػػغؿ
أبواب. ىذه اللية أيضًا ضاعفت مف عدد الموظفيف والعماؿ المتواجديف في البمديػة سػواء فػي 
المصالح والشبابيؾ أو في المكاتػب المتعػددة فػي البمديػة، وىػذا األمػر يعتبػر مػف بػيف التغيػرات 

فيف الميمػػة التػػي اعتمػػدتيا اإلدارة المحميػػة والتػػي ىػػدفت مػػف خالليػػا إلػػى توسػػيع نطػػاؽ المػػوظ
والعامميف عندىا، وىو ما يجعميا تمبػي حاجيػات المػواطف وتقػؼ عنػد متطمباتػو مػف دوف نقػص 

 أو تقصير في ىذا الجانب. 
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(: يوضػػػح مػػػدى تناسػػػب وظػػػائؼ المػػػوظفيف والعمػػػاؿ مػػػع مػػػؤىالتيـ 31الجػػػدوؿ رقػػػـ ) 
 ومياراتيـ

 النسب المئوية التكرارات االحتماالت
 %32 96 نعـ
 %68 204 ال

 %100 300 المجموع
 0.47 االنحراؼ المعياري:                               1.32المتوسط الحسابي: 

 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
مػػػػف المػػػػواطنيف يقولػػػػوف بػػػػأف  %68يتضػػػػح مػػػػف خػػػػالؿ الجػػػػدوؿ أعػػػػاله أف مػػػػا نسػػػػبتو  

 %32ؼ التي يشػغمونيا، بينمػا نجػد أف نسػبة مؤىالت العماؿ ومياراتيـ ال تتناسب مع الوظائ
مف المواطنيف أفراد عينة البحث يقروف بأف مػؤىالت وميػارات العمػاؿ والمػوظفيف تتناسػب مػع 

 الوظائؼ التي يشغمونيا.
ونسػػتنتج مػػف خػػالؿ ىػػذه المعطيػػات أف المػػواطنيف يػػروف بػػأف المػػوظفيف ليسػػوا مػػؤىميف  

المػػؤىالت التػػي يمتمكونيػػا ال تػػوفر الخػػدمات الجيػػدة لمقيػػاـ بمثػػؿ ىػػذه األعمػػاؿ والوظػػائؼ، وأف 
 التي يحتاجيا المواطف. 

تسػػػعى البمديػػػة إلػػػى تحقيػػػؽ أىػػػداؼ متعػػػددة، فيػػػي تسػػػاىـ فػػػي تنفيػػػذ خطػػػط التنميػػػة فػػػي  
الػػػبالد، وتسػػػاىـ فػػػي تػػػوفير الخػػػدمات العمػػػة لمسػػػكاف المحميػػػيف، فتعمػػػؿ عمػػػى إشػػػباع حاجػػػاتيـ 

يجاد الحمػوؿ لمشػكالتيـ وتخفػؼ مػف األ عبػاء الممقػاة عمػى األجيػزة المركزيػة وتػدعـ المفػاىيـ وا 
 الديمقراطية فتزيد مف عممية المشاركة الشعبية.

ولتحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ والطموحػػات ال بػػد مػػف تػػوفير عمػػاؿ ومػػوظفيف إداريػػيف وفنيػػيف  
مؤىميف ومتفر يف، وترى كثير مف أنظمة اإلدارة المحمية ضرورة الفصؿ بيف المجمػس المحمػي 
الذي يعتبر إطارًا تمثيميًا يمثؿ فئات المواطنيف، ويرسـ السياسػة المحميػة وبػيف موظفيػو وعمالػو 

إلييـ ميمة تنفيذ السياسات باعتبارىـ تكنوقراطييف و ير سياسييف، ومػف ىنػا تػأتي الذيف توكؿ 
ضػػرورة اختيػػار المػػوظفيف اخيػػارًا سػػميمًا يػػوفر لممجػػالس المحميػػة األفػػراد األكفػػاء القػػادريف عمػػى 
تػػػوفير أحسػػػف الخػػػدمات لممػػػواطنيف، وتحقيػػػؽ األىػػػداؼ المرسػػػومة، وىػػػذا مػػػا تطرقنػػػا إليػػػو فػػػي 

اص بػاإلدارة المحميػة وبالضػبط فػي عنصػر مقومػات اإلدارة المحميػة باعتبػار الفصؿ الرابع الخ
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أف المػػوظفيف ىػػـ مقػػـو أساسػػي فػػي اإلدارة المحميػػة وفػػي ىػػذا أشػػار أيمػػف عػػودة المعػػاني إلػػى 
وضػػع خطػػة لتصػػنيؼ الوظػػائؼ ممػػا يسػػاعد عمػػى وضػػع الشػػخص المناسػػب فػػي مكػػاف العمػػؿ 

منيػػا اإلعػػالف عػػف الوظػػائؼ بشػػكؿ واضػػح المناسػػب، ومػػف ثػػـ وضػػع سياسػػة حكيمػػة لمتعيػػيف 
ومحػدد السػتقطاب المػواطنيف الػذيف تنطبػؽ عمػييـ الشػروط المطموبػة ليػتـ االختيػار مػف بيػنيـ، 
وكذلؾ عقد المسابقات الختيار المتفوقيف في موضوعات وقدرات وميػارات معينػة ميمػة لمػؿء 

ينػػة لمتأكػػد مػػف أفضػػميتيـ الوظػػائؼ المعمػػف عنيػػا، ثػػـ إخضػػاع مػػف يػػتـ تعييػػنيـ لفتػػرة تجربػػة مع
 كفاءة ومسمكًا.

وعمػى الػر ـ مػف اخػتالؼ أنظمػة العػامميف فػي اإلدارة المحميػة مػف دولػة ألخػػرى، إال أف  
ىنػػاؾ شػػبو إجمػػاع عمػػى ضػػرورة تػػوافر مجموعػػة مػػف الصػػفات فػػي أي نظػػاـ جيػػد لمعػػامميف فػػي 

 مجاؿ اإلدارة المحمية منيا:
متقاربة مع نظائرىا في الحكومة المركزية أو القطػاع أف تكوف الوظائؼ في اإلدارة المحمية  -

الخاص مف حيث نظاـ الحوافز واالمتيازات والرواتػب و يػر ذلػؾ مػف أمػور كػي تػتمكف اإلدارة 
.  المحمية مف استقطاب األفراد ذوي الخبرة والكفاءة والتأىيؿ الالـز

ـ المختمفػػػػة أف يػػػػتـ اإلعػػػػالف عػػػػف الوظػػػػائؼ المحميػػػػة الشػػػػا رة مػػػػف خػػػػالؿ وسػػػػائؿ اإلعػػػػال -
السػػتقطاب أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف المػػواطنيف المػػؤىميف الػػرا بيف فػػي شػػغؿ ىػػذه الوظػػائؼ وذلػػؾ 

 لضماف اختيار أفضميـ كفاءة ومقدرة.
اختيػػػػار المترشػػػػحيف لموظػػػػائؼ عمػػػػى أسػػػػاس الموضػػػػوعية والكفػػػػاءة، فاختيػػػػار األكفػػػػأ مػػػػف   -

فػي معظػـ دوؿ العػالـ  المتقدميف لمتوظيؼ، وتحقيػؽ عنصػر الموضػوعية فػي االختيػار يعتبػراف
مطمبػػػًا أساسػػػيًا فػػػي عمميػػػة اإلصػػػالح اإلداري ألف ذلػػػؾ يضػػػمف تػػػوفير المػػػوظفيف األكفػػػاء مػػػف 
المتقػػػػدميف يػػػػرتبط بقػػػػانوف العػػػػرض والطمػػػػب الخػػػػاص بالعمالػػػػة، فكممػػػػا كػػػػاف عػػػػدد المتقػػػػدميف 
 لمتوظيػػؼ كبيػػرًا كانػػت إمكانيػػة االختيػػار والمفاضػػمة والتشػػدد فػػي تػػوفير الشػػروط متاحػػة بشػػكؿ
أكبػػر، وفػػي المقابػػؿ فػػإف ضػػماف تحقيػػؽ شػػرط الموضػػوعية فػػي االختيػػار يتطمػػب وعيػػًا وحرصػػًا 

 خاصًا لدى األفراد القائميف عمى عممية تقييـ صالحية وكفاءة المتقدميف إلشغاؿ الوظائؼ.
 توفير فرص مناسبة لمترقية اعتمادًا عمى معايير الجدارة واألقدمية. -
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وذلػػؾ لتنميػػة قػػدرات ىػػؤالء المػػوظفيف وتحسػػيف مسػػتوى  تػػوفير فػػرص التػػدريب أثنػػاء الخدمػػة -
خدماتيـ، وتقميػؿ األخطػاء ممػا يػوفر رفػع سػوية العمػؿ وتػوفير كثيػر مػف الجيػد والوقػت الػالـز 

 لإلنجاز.
(: يوضػح مػدى اعتمػاد البمديػة عمػى مػوظفيف متعممػيف ومتخصصػيف فػي 32الجدوؿ رقػـ )

 المكاتب والمصالح
 %النسبة  التكرار االحتماالت

 نعـ

 24% 72 المعاممة مع المواطف
 18% 54 الكفاءة في العمؿ

 3% 9 العالقات الجيدة فيما بينيـ
 45% 135 المجموع

 %55 165 ال
 100 300 المجموع

 0.50 االنحراؼ المعياري:                                 1.45المتوسط الحسابي: 
 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 

يبػػػػيف ىػػػػذا الجػػػػدوؿ مػػػػدى اعتمػػػػاد البمديػػػػة عمػػػػى مػػػػوظفيف متعممػػػػيف ومتخصصػػػػيف فػػػػي  
المكاتب والتسيير والقياـ بشؤوف العامػة وتقػديـ الخػدمات ليػـ، وتشػير البيانػات أعػاله أف نسػبة 

ظفيف فػي البمديػة تتػوفر فػييـ ىػذه مف المواطنيف مفػردات عينػة البحػث يقولػوف بػأف المػو  45%
الخصػػائص أي أنيػػـ يمتمكػػوف ميػػارات ومتخصصػػيف فػػي تسػػيير الشػػأف العػػاـ وتقػػديـ الخػػدمات 
لو، وعند سػؤالنا فيمػا مػاذا تتمثػؿ ميػاراتيـ وثقػافتيـ أجػاب أ مبيػة المػواطنيف بالمعاممػة الحسػنة 

كفػػػاءة فػػػي العمػػػؿ بال %18، فيمػػػا أجػػػاب مػػػا نسػػػبتو %24مػػػع المػػػواطف وىػػػو مػػػا تمثمػػػو نسػػػبة 
بالعالقػػات الجيػػدة فيمػػا بيػػنيـ وىػػو دليػػؿ عمػػى تعمميػػـ الجيػػد  %3واتقانػػو، وأجػػاب البقيػػة بنسػػبة 

 وعمى ثقافتيـ.
ويتضػػح مػػف الجػػدوؿ أعػػاله أف نسػػبة عاليػػة مػػف المبحػػوثيف يقػػروف بعػػدـ وجػػود مػػوظفيف  

، وتشػػير %55متعممػػيف ومتخصصػػيف فػػي المكاتػػب والمصػػالح، حيػػث بمغػػت نسػػبتيـ المئويػػة 
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ىذه النتيجة إلى عػدـ رضػا المػواطنيف كفػاءة وميػارات المػوظفيف فػي البمديػة، وترجػع األسػباب 
فػػػي ذلػػػؾ إلػػػى كيفيػػػة حصػػػوؿ المنظمػػػة أو اإلدارة عمػػػى مواردىػػػا البشػػػرية، وكمػػػا ىػػػو معػػػروؼ 
تحصؿ عمييـ مف خالؿ عمميػة االسػتقطاب التػي تقػـو بيػا والتػي تيػدؼ مػف ورائيػا إلػى تػوفير 

اصػػػػر مػػػػف ذوي الكفػػػػاءات والميػػػػارات والمػػػػؤىالت الممتػػػػازة، وتحقيػػػػؽ التوافػػػػؽ بػػػػيف أفضػػػػؿ العن
متطمبات اإلدارة أو المؤسسة وخصػائص الفػرد المرشػح لشػغؿ المنصػب الشػا ر، عاممػة بػذلؾ 

 عمى تحقيؽ مبدأ وضع الشخص المناسب في المكاف المناسب.
ما إذا قمنػػا المنظمػػات ىػػذه العمميػػة تمثػػؿ أىميػػة كبيػػرة اليػػـو فػػي جميػػع المؤسسػػات السػػي 

العموميػػة ذات الطػػػابع اإلداري باعتبارىػػا المسػػػؤولة عػػف أداء وظػػػائؼ الدولػػة وتحقيػػػؽ أىػػػدافيا 
االجتماعيػػة، وألجػػؿ تحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ بالفعاليػػة المطموبػػة كػػاف لزامػػًا عمييػػا زيػػادة االىتمػػاـ 

يب والتأىيػؿ ولكػف ذلػؾ بموردىا البشري اىتمامًا اسػتراتيجيًا مػف خػالؿ عمميػات التطػوير، التػدر 
يكػوف بعػػد أسػػاليب حسػف االنتقػػاء والتوظيػػؼ، إذ أننػا ال نبػػالت إذا قمنػػا أف ميمػة انتقػػاء واختيػػار 

 العامميف بالجياز اإلداري يعتبر مف الخطوات الميمة واألساسية في نجاح أي منظمة.
يقػة المػذكورة، وبالنسبة لعممية اختيار الموظفيف وتعيينيـ في البمدية فيي تتـ بنفس الطر  

إال أف ما نالحظػو فػي الونػة األخيػرة ىػو فػتح صػيت تشػغيؿ مختمفػة تيػدؼ مػف خالليػا الدولػة 
إلػػى التقميػػؿ مػػػف عػػدد البطالػػػة، والبمديػػة باعتبارىػػػا مػػف المنظمػػػات العامػػة اسػػػتفادت أيضػػًا مػػػف 
اسػػتقطاب مجموعػػة مػػف المػػوظفيف بواسػػطة ىػػذه الصػػيت، وليػػذه الليػػة نرجػػع سػػبب عػػدـ رضػػا 

واطنيف عمى الموظفيف ألف ىذه الفئة مف الموظفيف ليس كميا تممؾ شيادات فػي اإلدارة وال الم
تممػػؾ ميػػارات فػػي تسػػيير الشػػؤوف العامػػة، ولكنيػػا وظفػػت مػػف أجػػؿ توظيفيػػا ولػػيس مػػف أجػػؿ 

 تحسيف خدمات المواطف. 
 (: يوضح حرية اتخاذ القرار لدى الموظفيف في البمدية33الجدوؿ رقـ ) 

 النسب المئوية التكرارات االحتماالت
 %33 99 نعـ
 %67 201 ال

 %100 300 المجموع
 0.47 االنحراؼ المعياري:                              1.33المتوسط الحسابي: 

 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
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يوضح ىذا الجدوؿ ىؿ ىناؾ حرية اتخاذ القرارات بالنسػبة لممػوظفيف فػي البمديػة أـ ال،  
مف المواطنيف عينػة البحػث تقػر بوجػود  %33ويتبيف مف خالؿ المعطيات أعاله أف ما نسبتو 

حرية في ىذا الجانب، أي أنو يوجد حرية في اتخاذ القرارات بالنسبة لممػوظفيف، بينمػا نجػد أف 
بقػػة مػػف عينػػة البحػػث تقػػوؿ بأنػػو ال توجػػد حريػػة فػػي اتخػػاذ القػػرارات بالنسػػبة لممػػوظفيف الفئػػة المت

 .%67والعامميف في البمدية وىذا ما توضحو نسبة 
ويتضػػػح مػػػف خػػػالؿ البيانػػػات السػػػابقة وفػػػي ضػػػوء النتػػػائج واالستخالصػػػات المبدئيػػػة أف  

أمػػػر ال يػػػراه مسػػػؤولي ضػػػرورة إيػػػالء االىتمػػػاـ بإعطػػػاء الحريػػػة لممػػػوظفيف فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات 
اإلدارات العامػػػػة ضػػػػروري، أو بػػػػاألحرى ال يعطونػػػػو اىتمػػػػاـ كبيػػػػر، وأف الموظػػػػؼ فػػػػي أ مػػػػب 
اإلدارات العامػػػة يرجػػػع إلػػػى المسػػػؤوؿ فػػػي كػػػؿ شػػػيء، وبيػػػذا نسػػػتنتج أف تفػػػويض الميػػػاـ فػػػي 
البمديػػػة لػػػـ يكػػػف واضػػػح سػػػابقًا بالنسػػػبة لممػػػواطنيف، لػػػذلؾ نجػػػد أف أ مػػػب االجابػػػات تقػػػوؿ بػػػأف 

ظػػؼ فػػي البمديػػة ال يممػػؾ حريػػة اتخػػاذ القػػرار، لكػػف ومػػف خػػالؿ مالحظاتنػػا واطالعنػػا عمػػى المو 
شؤوف المػوظفيف راينػا أف ىػذه المسػألة تغيػرت فػي الونػة األخيػرة وأصػبح الموظػؼ تفػوض لػو 
عػػدة ميػػاـ مػػف قبػػؿ رئػػيس المصػػمحة أو المسػػؤوؿ وتتعمػػؽ ىػػذه األمػػور أكثػػر بػػالختـ، ونعطػػي 

الحظنػػاه فػػي الحالػػة المدنيػػة، فمػػع عصػػرنة اإلدارة وادخػػاؿ بعػػض  مثػػاؿ فػػي ىػػذا مػػف خػػالؿ مػػا
التغيػػػػرات بالجانػػػػب التنظيمػػػػي فػػػػي أصػػػػبح الموظػػػػؼ الػػػػذي يخػػػػرج الوثػػػػائؽ قػػػػادر عمػػػػى ختميػػػػا 
وتسميميا لممواطف حتى في حالػة  يػاب رئػيس المصػمحة أو المسػؤوؿ عمػى ذلػؾ، وتعتبػر ىػذه 

معمػػػؿ اإلداري إذ أنيػػػا تػػػنقص مػػػف تػػػدرج الخطػػػوة أو ىػػػذه الليػػػة مػػػف األمػػػور الجيػػػدة بالنسػػػبة ل
 المستويات بالنسبة لممواطف وتسرع في تقديـ الخدمات لو. 

(: يوضح الصػعوبات التػي يواجييػا المػواطف مػف خػالؿ تعػدد المسػتويات 34الجدوؿ رقـ ) 
 التنظيمية في البمدية
 النسب المئوية التكرارات االحتماالت

 %38 114 نعـ
 %62 186 ال

 %100 300 المجموع
 0.49 االنحراؼ المعياري:                                   1.38المتوسط الحسابي: 

 (spss)المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
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يعػػػاني الجيػػػاز الحكػػػومي عامػػػة مػػػف العديػػػد مػػػف المشػػػكالت التنظيميػػػة واإلداريػػػة التػػػي  
انعكسػت آثارىػػا فػػي شػػكؿ تصػور شػػديد فػػي األداء، بجانػػب النقػد المسػػتمر واالسػػتياء العػػاـ مػػف 
المػواطنيف الػػذيف تػؤدى ليػػـ الخػػدمات، ولعػؿ مػػف أىػـ االنتقػػادات التػػي توجػو لمجيػػاز الحكػػومي 

حميػة ىػي كثػرة القيػود اإلجرائيػة التػي تحكػـ فػي مجػرى العمػؿ اإلداري خػالؿ بما فيػو اإلدارة الم
انسػػػيابو مػػػف متابعػػػة إلػػػى  ايتػػػو، وىػػػذا التعقيػػػد اإلجرائػػػي يخمػػػؽ نقػػػاط اختنػػػاؽ عديػػػدة ومسػػػتمرة 
تػػؤدى عمػػى بػػطء انسػػياب العمػػؿ وربمػػا تعطيمػػو أو توقفػػو تمامػػًا، لػػذلؾ تتعػػالى دائمػػا الصػػيحات 

 وتطوير نظـ العمؿ في الجياز الحكومي. المنادية بتبسيط اإلجراءات
وتشػػػير البيانػػػات فػػػي ىػػػذا الجػػػدوؿ أعػػػاله إلػػػى معرفػػػة وجػػػود الصػػػعوبات التػػػي يواجييػػػا  

 %38المػػواطف مػػف خػػالؿ تعػػدد المسػػتويات التنظيميػػة فػػي البمديػػة أـ ال، ويتبػػيف أف مػػا نسػػبتو 
ة، لكػف الفئػة الغالبػة مف المواطنيف تقوؿ بأف ىناؾ صعوبات وسببيا تعدد المسػتويات التنظيميػ

أو فئػػػػة األ مبيػػػػة تقػػػػوؿ عكػػػػس ذلػػػػؾ أي اف تعػػػػدد المسػػػػتويات التنظيميػػػػة ال تشػػػػكؿ صػػػػعوبات 
 .  %62بالنسبة لممواطف وىو ما توضحو نسبة 

ومػػػػف خػػػػالؿ ىػػػػذه المعطيػػػػات نسػػػػتنج أف اإلدارة المحميػػػػة فعػػػػال اتخػػػػذت عػػػػدة إجػػػػراءات  
وتغيػػرات عمػػى مسػػتوى الييكػػؿ التنظيمػػي، وىػػدفت مػػف خالليػػا إلػػى تقميػػؿ المسػػتويات التنظيميػػة 
وعػػػدد المكاتػػػب فػػػي البمديػػػة، ويعتبػػػر ىػػػذا مػػػف بػػػيف آليػػػات التغييػػػر الجديػػػدة التػػػي مسػػػت قطػػػاع 

 اإلدارة المحمية عموما. 
 :اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة -نياً ثا
الػوعي االجتمػاعي والثقػافي لممػواطنيف ودوره فػي اإلجابة عمى التساؤؿ الفرعي األوؿ ) -1

 :  (تحسيف خدمات اإلدارة المحمية
يسػػاىـ الػػوعي االجتمػػاعي والثقػػافي لممػػواطنيف فػػي التػػأثير عمػػى جيػػاز اإلدارة المحميػػة،  

دماتيا فيعمػػػؿ عمػػػى تحسػػػينو وتطػػػوير نوعيػػػة الخػػػدمات، ويػػػنعكس ىػػػذا التػػػأثير عمػػػى نوعيػػػة خػػػ
وبػػػػالنظر إلػػػػػى نتػػػػػائج االسػػػػػتبياف فػػػػإف بمػػػػػوغ المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي أل مػػػػب بنػػػػػود محػػػػػور الػػػػػوعي 
االجتماعي والثقافي لممواطنيف ودوره في تحسيف خػدمات اإلدارة المحميػة كػاف مرتفػع، وىػذا مػا 

ف قػد أدت إلػى تحسػيف خػدمات اإلدارة يدؿ عمى أف زيادة الوعي االجتمػاعي والثقػافي لممػواطني
المحميػػة فػػي البمػػديات محػػؿ الدراسػػة أي فػػي كػػؿ مػػف بمديػػة قمػػار وبمديػػة الدبيمػػة وبمديػػة الرقيبػػة، 
وعنػػدما وقفنػػا عمػػى بنػػود المحػػور األوؿ وجػػدنا أف المػػواطنيف يحترمػػوف قػػرارات البمديػػة وىػػذا مػػا 
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مػػديات فييػػا رؤسػػاء أحيػػاء ، كػػذلؾ نجػػد أف ىػػذه الب07فػػي الجػػدوؿ رقػػـ  %76توضػػحو نسػػبة 
يعمموف عمى توعية المواطنيف واعالميػـ بكػؿ مػا ىػو جديػد فػي البمديػة وكػذلؾ رفػع انشػغاالتيـ 

، وأيضػػا عنػػدما تطرقنػػا إلػػى األسػػموب 08فػػي الجػػدوؿ رقػػـ  %53ليػػا وىػػذا مػػا توضػػحو نسػػبة 
ىػي السػائدة  الذي يستخدمو المػواطف عنػدما ال تمبػي البمديػة احتياجاتػو، فوجػدنا أف لغػة الحػوار

والمعمػػوؿ بيػػا مػػف قبػػؿ المػػواطنيف فػػي عالقػػػتيـ مػػع مسػػؤولي البمديػػة وىػػذا مػػا توضػػحو نسػػػبة 
، وأيضًا عندما اردنا معرفة مدى اسػتعداد المػواطنيف لممسػاىمة فػي 10في الجدوؿ رقـ  57%

 ترقية حػييـ، فوجػدنا أف أ مبيػة المػواطنيف يسػعوف بكػؿ مػا يمتمكونػو سػواء بالمػاؿ أو بػالرأي أو
، وكػػذلؾ نجػػد أف 15فػػي الجػػدوؿ رقػػـ  %96بالجيػػد فػػي ترقيػػة حػػييـ وىػػذا مػػا توضػػحو نسػػبة 

آخػػػر بنػػػد فػػػي ىػػػذا المحػػػور يشػػػير إلػػػى أف البمديػػػة سػػػبؽ ليػػػا وأف قامػػػت بمبػػػادرات كالتشػػػجير 
وتنظيػػػؼ األحيػػػػاء والقيػػػػاـ بحمػػػػالت تحسيسػػػػية فػػػي مختمػػػػؼ المجػػػػاالت وكػػػػاف المػػػػواطف فػػػػاعاًل 

و كمتطػوع فػي ىػذه األعمػاؿ والمبػادرات وىػذا مػا توضػحو نسػبة أساسيًا فييا مف خالؿ مشػاركت
 .16في الجدوؿ رقـ  56%

ومػػػف خػػػالؿ ىػػػذه المعطيػػػات نسػػػتنتج أف زيػػػادة الػػػوعي االجتمػػػاعي والثقػػػافي لممػػػواطنيف  
يسػػاىـ فػػي تحسػػيف خػػدمات اإلدارة المحميػػة، ألف زيػػادة الػػوعي تجعػػؿ العالقػػة بػػيف المػػواطنيف 

، وىػذا مػا يجعػؿ البيئػة الداخميػة والخارجيػة لمبمديػة مسػتقرة ويػنعكس ومسؤولي البمديػة قويػة جػداً 
كػػؿ ىػػذا عمػػى جػػودة الخػػػدمات التػػي تقػػدميا البمديػػة، فعنػػدما نتحػػػدث عػػف البمديػػة أساسػػًا فيػػػي 
وجػػػدت بالشػػػعب وتقػػػدـ كػػػؿ خػػػدماتيا لمشػػػعب، وىنػػػا عنػػػدما تكػػػوف نسػػػبة الػػػوعي مرتفعػػػة تكػػػوف 

 الخدمات متطورة وتمبي حاجيات الجميع.
ظيػػور مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني وانتشػػارىا اإلجابػػة عمػػى التسػػاؤؿ الفرعػػي الثػػاني ) -2

 .(يساىـ في تحسيف خدمات اإلدارة المحمية
تعتبػر مؤسسػات المجتمػػع المػدني عنصػر أساسػػي فػي المجتمػع وتعمػػؿ ىػذه المؤسسػػات  

عمػػػػى تنميتػػػػو والمسػػػػاىمة فػػػػي اسػػػػتقراره واالنتقػػػػاؿ بػػػػو نحػػػػو األفضػػػػؿ، فنشػػػػاط ىػػػػذه المؤسسػػػػات 
 وحيويتيا يعتبر قيمة مضافة ألي مجتمع.

بنػػود وبػػالنظر إلػػى نتػػائج االسػػتبياف ومػػف خػػالؿ مػػا أفػػرزت بػػو إجابػػات المبحػػوثيف فػػي ال 
المتعمقة بمحػور مسػاىمة مؤسسػات المجتمػع المػدني فػي تحسػيف خػدمات اإلدارة المحميػة، وقػد 
جػػػاء المتوسػػػط الحسػػػابي واالنحػػػراؼ المعيػػػاري فػػػي معظػػػـ البنػػػود المتعمقػػػة بيػػػذا المحػػػور بقيمػػػة 



عرض وتحميؿ وتفسير البيانات واستخالص النتائج        الفصؿ السادس        
 

270 
 

عاليػػة، وىػػو مػػا يػػدؿ عمػػى الػػدور الكبيػػر التػػي تقػػـو بػػو مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني فػػي تحسػػيف 
رة المحميػػػة، ويتضػػػح ىػػػذا أكثػػػر مػػػف خػػػالؿ البنػػػود التػػػي وضػػػعناىا فػػػي المحػػػور خػػػدمات اإلدا

يتضح أف أ مبيػة المبحػوثيف يقػروف  17الخاص بمؤسسات المجتمع المدني، ففي الجدوؿ رقـ 
بػػػأف ىػػػذه المؤسسػػػات شػػػريؾ فعػػػاؿ بالنسػػػبة لمبمديػػػة، فيػػػي تقػػػـو بعػػػدة أعمػػػاؿ معيػػػا كاالحتفػػػاؿ 

تحسيسػية أو القيػاـ بػبعض األعمػاؿ األخػرى كالتشػجير أو  باألعياد الوطنية أو القيػاـ بحمػالت
، وأيضا نجػد أف مسػؤولي البمػديات 17في الجدوؿ رقـ  %80النظافة، وىذا ما توضحو نسبة 

يقػػدروف ىػػذه المؤسسػػات وييتمػػوف بيػػا ويسػػعوف إلػػى المسػػاعدة عمػػى انتشػػارىا أكثػػر وىػػذا مػػا 
الػػػػدور الػػػػذي تقػػػػـو بػػػػو ىػػػػذه ، وعنػػػػد سػػػػؤالنا عػػػػف 18فػػػػي الجػػػػدوؿ رقػػػػـ  %60توضػػػػحو نسػػػػبة 

المؤسسػػػات اتجػػػاه األحيػػػاء المتواجػػػدة فييػػػا ألف أ مبيتيػػػا كمػػػا الحظنػػػا نجػػػد أف نطػػػاؽ خػػػدماتيا 
محػػدود وبفعاليػػة أكبػػػر فػػي الحػػػي المتواجػػدة فيػػػو ومػػف خػػػالؿ إجابػػات المبحػػػوثيف نجػػد أف ىػػػذه 

 .  20في الجدوؿ رقـ  %83المؤسسات تسعى لترقية الحي وتطويره وىو ما توضحو نسبة 
ومػػػف خػػػالؿ ىػػػذه المعطيػػػات أعػػػاله نسػػػتنتج أف لمؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني دور كبيػػػر  

وفعػػاؿ فػػي تحسػػيف خػػدمات اإلدارة المحميػػة، فمػػف خػػالؿ مشػػاركة ىػػذه المؤسسػػات مػػع البمديػػة 
 تصبح ليا مساىمة كبيرة القياـ بأعماؿ البمدية وينعكس كؿ ىذا عمى جودة الخدمات.

إدخػاؿ الوسػائؿ التكنولوجيػة الحديثػة ودورىػا فػي ي الثالث )اإلجابة عمى التساؤؿ الفرع -3
   (:تحسيف خدمات اإلدارة المحمية

إلدخػػاؿ الوسػػائؿ التكنولوجيػػة الحديثػػة عالقػػة كبيػػرة بتحسػػيف جػػودة الخػػدمات فػػي اإلدارة  
المحميػػة، وذلػػؾ باعتبػػار أف أىميػػة التكنولوجيػػات الحديثػػة تكمػػف فػػي أنيػػا تمثػػؿ قػػوة قػػادرة عمػػى 

فػػػي كافػػػة أنمػػػاط العمػػػؿ االنسػػػاني وىػػػي بالنسػػػبة لػػػإلدارة المحميػػػة تمثػػػؿ مصػػػدرًا لمقػػػوة التغمغػػػؿ 
 باعتبارىا قادرة عمى تغيير أشكاؿ وأساليب العمؿ بشكؿ جذري.

وقػػػد أكػػػدت إجابػػػات المبحػػػوثيف فػػػي ىػػػذا المحػػػور عػػػف الػػػدور الػػػذي تقػػػـو بػػػو الوسػػػائؿ  
قػػد جػػاء المتوسػػط الحسػػابي بدرجػػة التكنولوجيػػة الحديثػػة فػػي تحسػػيف خػػدمات اإلدارة المحميػػة، ف

 عالية في أ مبية البنود وكذلؾ االنحراؼ المعياري.
وتشػػكؿ الوسػػائؿ التكنولوجيػػة الحديثػػة أحػػد أىػػـ العناصػػر التػػي يجػػب أف توفرىػػا اإلدارة  

المعاصرة، فكمما توفرت األجيزة والوسائؿ كمما تحسنت جودة الخدمات بالنسبة لمبمديػة، وكممػا 
األجيزة والوسائؿ كمما زاد رضػا المػواطف عػف الخػدمات، وبيػذا تكػوف ىػذه  حسف استخداـ ىذه
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اللية مف التغيير بالنسبة لإلدارة المحمية في محميا وتخدـ متطمبات المواطف بالدرجة األولػى، 
وبالعودة إلى البنود الخاصة بيذا المحور نجد أف أ مبية المػواطنيف يقػروف بػأف البمديػة تتعامػؿ 

 .  21في الجدوؿ رقـ  %62نولوجية مع المواطف، وذلؾ ما توضحو نسبة بالوسائؿ التك
ونسػػػػػتنج مػػػػػف خػػػػػالؿ ىػػػػػذه المعطيػػػػػات أف البمديػػػػػة أصػػػػػبحت تعتمػػػػػد عمػػػػػى عػػػػػدة وسػػػػػائؿ  

تكنولوجيػػػة لتمبيػػػة حاجيػػػات المػػػواطف والقيػػػاـ بأعمالػػػو، فباإلضػػػافة إلػػػى تػػػدريب وتكػػػويف المػػػورد 
اردىػػا الماديػػة وخاصػػة التكنولوجيػػة منيػػا، البشػػري فػػي البمػػديات، أدخمػػت البمديػػة واسػػتحدثت مو 

وىو ما يوفر خدمات ذات جودة عاليػة لممػواطف، وعمػى سػبيؿ المثػاؿ نجػد أف البمديػة اعتمػدت 
عمػػػػى وسػػػػائؿ حديثػػػػة السػػػػتخراج الوثػػػػائؽ، وأيضػػػػًا عمػػػػى وسػػػػائؿ متطػػػػورة لتخطػػػػيط األراضػػػػي 

مثػؿ حاويػات القمامػة وتصويرىا، وكذلؾ نجد أف البمدية أدخمت آالت متطورة لتقػديـ الخػدمات 
صػػػالح اإلنػػػارة والميػػػاه، يتضػػػح كػػػذلؾ مػػػف خػػػالؿ بيانػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ  أف  23وآالت الحفػػػر وا 

أ مبيػػة المػػواطنيف يقػػروف بػػأف الوسػػائؿ التكنولوجيػػة سػػاىمت بشػػكؿ كبيػػر فػػي تحسػػيف خػػدمات 
وىنػػػػا توضػػػػح ىػػػػذه الفئػػػػة بػػػػأف الوسػػػػائؿ  ، ،%76اإلدارة المحميػػػػة، وذلػػػػؾ مػػػػا توضػػػػحو نسػػػػبة 

لوجيػػػة سػػػاىمت فػػػي إصػػػالح الخمػػػؿ الػػػذي كػػػاف فػػػي اإلدارة التقميديػػػة والمتمثػػػؿ فػػػي كثػػػرة التكنو 
األخطاء في الوثائؽ المستخرجة وكذلؾ القيػاـ بأحسػف األعمػاؿ فػي كػؿ جانػب، ومكنػت أيضػًا 
ىػػذه الوسػػائؿ المػػوظفيف والعمػػاؿ مػػف تسػػريع تقػػديـ الخػػدمات لممػػواطف الػػذي كػػاف فػػي السػػابؽ 

راج وثيقػة مػف البمديػة، ومػا نػراه  ريبػًا فػي ىػذه المعطيػات ىػو أف ينتظر لساعات طواؿ الستخ
المواطف ال يرى بػأف الوسػائؿ التكنولوجيػة قممػت مػف حجػـ الوثػائؽ وسػيمت عمميػة اسػتخراجيا، 
ونقدـ مثاؿ في ىذا كػاإلجراءات التػي نقػـو بيػا لطمػب بطاقػة التعريػؼ الوطنيػة أو طمػب جػواز 

عمػػػى المػػػواطف العديػػػد مػػػف األمػػػور وقممػػػت مػػػف حجػػػـ  سػػػفر إلكترونػػػي، ىػػػذه اإلجػػػراءات سػػػيمت
 الوثائؽ التي كانت سابقًا، إال أف المواطف الجزائري يرى بأف مساىمتيا في ىذا الجانب قميمة. 

ولتوضػػػيح رأي األ مبيػػػة وتفسػػػيره أكثػػػػر ن ػػػذكر بػػػأف الجزائػػػر توجيػػػػت مػػػع بدايػػػة األلفيػػػػة  
فػي دوؿ العػالـ نحػو الػدخوؿ تػدريجيًا فػي  الثالثة، في إطار اإلصالحات اإلدارية، وأسوة بكثير

عصػػر المعمومػػات، قصػػد ترقيػػة وظػػائؼ المؤسسػػات الحكوميػػة، ومنظمػػات الخدمػػة العموميػػة، 
وتبنػػت إحػػداث سمسػػػمة مػػف التغييػػػرات عمػػى وظائفيػػػا التقميديػػة فػػػي ظػػؿ التحػػػوؿ نحػػو اسػػػتخداـ 

وؿ نحػػػو مفيػػػـو تكنولوجيػػػا المعمومػػػات ضػػػمف أنشػػػطتيا الخدميػػػة، بغيػػػة التجسػػػيد الفعمػػػي لمتحػػػ
 اإلدارة اإللكترونية في سبيؿ ترشيد الخدمة العمومية.
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مػػػدى مسػػػاىمة اإلدارة اإللكترونيػػػة فػػػي القضػػػاء عمػػػى العراقيػػػؿ  28يوضػػػح الجػػػدوؿ رقػػػـ 
يقولػػػػػػوف بػػػػػػأف اإلدارة  %84اإلداريػػػػػػة فػػػػػػي البمديػػػػػػة، ونالحػػػػػػظ أف أ مبيػػػػػػة المػػػػػػواطنيف بنسػػػػػػبة 

اإللكترونيػػػػػة تقضػػػػػي عمػػػػػى العراقيػػػػػؿ اإلداريػػػػػة، ونسػػػػػتنتج مػػػػػف خػػػػػالؿ ىػػػػػذه المعطيػػػػػات اإلدارة 
اإللكترونيػػػػة أصػػػػبحت أمػػػػر حتمػػػػي وميػػػػـ فػػػػي التعػػػػامالت وتقػػػػديـ الخػػػػدمات، وبالنسػػػػبة لمبمديػػػػة 

والػذي يقضػي بإعفػاء المػواطنيف مػف تقػديـ  2015فػي جويميػة مرسػـو تنفيػذي  الجزائرية صػدر
ائؽ الحالة المدنية التي يحتوييا السجؿ الػوطني اللػي لمحالػة المدنيػة، ويمػّس القػرار بصػورة وث

خاصة، مستخرجات مف عقود الميالد والزواج والوفاة، حيث تسممت الواليػات وجميػع الػوزارات 
تعميمػػػات بإلغػػػاء ىػػػذه الوثػػػائؽ الػػػثالث. وتنػػػدرج ىػػػذه الخطػػػوة ضػػػمف تفعيػػػؿ الليػػػات العصػػػرية 

دارة اإللكترونيػػة، حيػػث تيػػدؼ إلػػى تخفيػػؼ أعبػػاء اسػػتخراج الوثػػائؽ اإلداريػػة عمػػى لتجسػػيد اإل
المواطنيف والتقميؿ مف بيروقراطية اإلدارة وتخميصيـ مف الطوابير الطويمة أمػاـ شػبابيؾ الحالػة 

 29المدنية والتخفيؼ مف حجـ الممفات المطموبة مف المواطف، حيث تػـ تخفػيض الوثػائؽ مػف 
حتاجيػػا المػػواطف فػػي ممفاتػػو، وكػػذا تجنيػػب اإلدارة أمػػواال طائمػػة لنسػػ  وثػػائؽ وثيقػػة ي 13إلػػى 

الحالة المدنية بعد أف بات متاحا الحصوؿ عمييا مف طرؼ مصالح الوزارات المختمفػة مباشػرة 
مف السجؿ الوطني اللي لمحالة المدنية التػابع لػوزارة الداخميػة والجماعػات المحميػة. واسػتفادت 

عميـ العالي والبحػث العممػي، التربيػة الوطنيػة، التعمػيـ والتكػويف المينيػيف مػف كؿ مف وزارات الت
إعفاء الطمبة والتالميذ والمتربصيف مف تقديـ وثػائؽ الحالػة المدنيػة أثنػاء الّتسػجيالت الجامعيػة 
والمدرسػػػية كمرحمػػػة أولػػػى، لػػػيعمـ ىػػػذا اإلجػػػراء بعػػػد مصػػػادقة الحكومػػػة عمػػػى كػػػّؿ القطاعػػػات 

 .لقطاعات التي ىي في احتكاؾ يومي مع المواطنيفالوزارية، خاصة ا
تغيير الييكؿ التنظيمي بالنسبة لمبمديػة ودوره فػي ) اإلجابة عمى التساؤؿ الفرعي الرابع -4

 (:تحسيف خدماتيا
إف الحديث عف الييكؿ التنظيمي في كؿ تنظيـ وفي أي إدارة أمػر ميػـ جػدًا وذلػؾ ألف  

الييكؿ التنظيمي ىو المخطط الذي يوضح المياـ ويضبط التعامالت فػي محػيط العمػؿ، ومػف 
ىػػذا المنطمػػؽ فػػإف أي تغييػػر يمػػس الييكػػؿ التنظيمػػي فإنػػو يػػؤثر بالدرجػػة األولػػى عمػػى سػػيرورة 

خرجػػات أو الخػػدمات، وبالنسػػبة لػػإلدارة المحميػػة بصػػفة عامػػة ولمبمديػػة العمػػؿ وعمػػى نوعيػػة الم
خاصػػػة فإنيػػػا شػػػيدت فػػػي الونػػػة األخيػػػرة عػػػدة تغيػػػرات فػػػي ىيكميػػػا التنظيمػػػي وذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ 
تقمػػػيص عػػػدد المصػػػالح والمكاتػػػب وتقريػػػب الخػػػدمات أكثػػػر مػػػف المػػػواطف، ويبقػػػى ىنػػػا السػػػؤاؿ 
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ات التػي قػاموا بيػا أـ ال ؟ ولإلجابػة عمػى ىػذا مطروح ىؿ حقؽ المسؤوليف أىػدافيـ إزاء التغيػر 
السػػؤاؿ يمكننػػا أف نرجػػع إلػػى بيانػػات المحػػور الرابػػع الخاصػػة بمػػدى مسػػاىمة الييكػػؿ التنظيمػػي 

مػػػػػف  %43أف مػػػػػا نسػػػػػبتو  28فػػػػػي تحسػػػػػيف خػػػػػدمات اإلدارة المحميػػػػػة، يوضػػػػػح الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ 
مكاتػب بيػدؼ تقميػؿ العػبء المواطنيف مفردات عينة البحث يقولوف بأف البمدية لـ تقـ بإحداث 

مػػػنيـ يقولػػػوف عكػػػس ذلػػػؾ بمعنػػػى أف البمديػػػة  %57وتحسػػػيف الخػػػدمات، بينمػػػا نجػػػد أف نسػػػبة 
 قامت بإحداث مكاتب جديدة لتقميؿ العبء وتحسيف الخدمات.

ونسػػػػتنتج مػػػػف خػػػػالؿ ىػػػػذه المعطيػػػػات أف البمديػػػػة فعػػػػاًل قامػػػػت بإحػػػػداث مكاتػػػػب جديػػػػدة  
يػػػات المػػػواطف ومتطمباتػػػو، وعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ نجػػػد ومصػػػالح أيضػػػًا لمقيػػػاـ بميػػػاـ تمبػػػي حاج

مصػػمحة البطاقػػة البيومتريػػة، ومصػػمحة البطاقػػة الرماديػػة الخاصػػة بالسػػيارات والتػػي كانػػت فػػي 
السػػابؽ تابعػػة لمػػدائرة، ومػػع اسػػتحداث ىػػاذيف المصػػمحتيف اسػػتطاعت البمديػػة أف تقضػػي عمػػى 

وتعتبػػر ىػػذه الخطػػوة مػػف البمديػػة تعػػدد المسػػتويات التنظيميػػة وتقػػرب الخػػدمات أكثػػر لممػػواطف، 
عبػػػارة عػػػف تغييػػػر تنظيمػػػي فػػػي الييكػػػؿ الخػػػاص بيػػػا تريػػػد مػػػف خاللػػػو الظيػػػور بأحسػػػف وجػػػو، 
وتعمػػؿ وفقػػو لتطػػوير أدائيػػا، وعػػف الحػػديث عػػف مػػدى تناسػػب عػػدد المػػوظفيف مػػع المػػواطنيف 

يوضػح بػأف أ مبيػة المػواطنيف يقػروف أف ىنػاؾ  29الوافديف عمػى البمديػة نجػد أف الجػدوؿ رقػـ 
تناسػػب بػػيف عػػدد المػػوظفيف فػػي البمديػػة وعػػدد المػػواطنيف الوافػػديف إلييػػا وذلػػؾ مػػا تمثمػػو نسػػبة 

في الجدوؿ المذكور، ونسػتنتج مػف خػالؿ ىػذه المعطيػات أف المػواطف راض عمػى عػدد  73%
باتو، وبالفعؿ ىذا مػا نالحظػو فػي الموظفيف المتواجديف في البمدية لتقديـ الخدمات وتمبية متطم

الونػػة األخيػػرة حيػػث اعتمػػدت الجزائػػر عمػػى عػػدة صػػيت وآليػػات لمتشػػغيؿ مكنػػت المػػواطف مػػف 
ولػػػػوج الشػػػػغؿ مػػػػف عػػػػدة أبػػػػواب. ىػػػػذه الليػػػػة أيضػػػػًا ضػػػػاعفت مػػػػف عػػػػدد المػػػػوظفيف والعمػػػػاؿ 

بمديػة، وىػذا المتواجديف في البمدية سواء في المصالح والشبابيؾ أو في المكاتب المتعددة في ال
األمر يعتبر مف بػيف التغيػرات الميمػة التػي اعتمػدتيا اإلدارة المحميػة والتػي ىػدفت مػف خالليػا 
إلػػى توسػػيع نطػػاؽ المػػوظفيف والعػػامميف عنػػدىا، وىػػو مػػا يجعميػػا تمبػػي حاجيػػات المػػواطف وتقػػؼ 

 33عند متطمباتو مف دوف نقص أو تقصير في ىذا الجانب، وتشػير البيانػات فػي الجػدوؿ رقػـ
إلى معرفة وجود الصعوبات التي يواجييػا المػواطف مػف خػالؿ تعػدد المسػتويات التنظيميػة فػي 
البمديػػػة أـ ال، ويتبػػػيف الفئػػػة الغالبػػػػة أو فئػػػة األ مبيػػػة تقػػػػوؿ أف تعػػػدد المسػػػتويات التنظيميػػػػة ال 

، ومػػػف خػػػالؿ ىػػػذه النسػػػبة %62تشػػػكؿ صػػػعوبات بالنسػػػبة لممػػػواطف وىػػػو مػػػا توضػػػحو نسػػػبة 
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ة المحمية فعال اتخذت عدة إجراءات وتغيػرات عمػى مسػتوى الييكػؿ التنظيمػي، نستنج أف اإلدار 
وىدفت مف خالليا إلى تقميؿ المستويات التنظيمية وعدد المكاتب في البمديػة، ويعتبػر ىػذا مػف 

 بيف آليات التغيير الجديدة التي مست قطاع اإلدارة المحمية عموما. 
تسػػميط الضػػوء عمػػى النسػػب ذات عالقػػة إف الػػتمعف فػػي إجابػػات المبحػػوثيف مػػف خػػالؿ  

ببعػػػػػد الييكػػػػػؿ التنظيمػػػػػي فػػػػػي اإلدارة المحميػػػػػة، فإنػػػػػو يعطينػػػػػا قػػػػػراءة عمػػػػػى أف الحكومػػػػػة بػػػػػذلت 
مجيودات ال ينكرىا أحػد مػف أجػؿ تحسػيف نوعيػة الخػدمات بالنسػبة لممحميػات، وىػو مػا جعميػا 

ب القػػػانوني أو تقػػػـو بتغييػػػرات واسػػػعة النطػػػاؽ مسػػػت كػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بالبمديػػػة سػػػواء مػػػف الجانػػػ
الجانػػػػب الييكمػػػػي أو عمػػػػى مسػػػػتوى الوسػػػػائؿ واألجيػػػػزة، ويبقػػػػى عنصػػػػر ميػػػػـ عمػػػػى لمسػػػػؤوليف 
والحكومػػة أف تيػػتـ بػػو أكثػػر وىػػو العنصػػر البشػػري، فمػػف خػػالؿ اسػػتجواب المبحػػوثيف رأينػػا بػػأف 
أ مػػػػبيـ  يػػػػر راضػػػػيف عمػػػػى المػػػػوظفيف، وعػػػػدـ الرضػػػػا ىػػػػذا يػػػػدور حػػػػوؿ مػػػػؤىالت المػػػػوظفيف 

 .32، 31، 30مواطف وىو ما توضحو النسب المختمفة في الجداوؿ رقـ ومعامالتيـ مع ال
ومػػف خػػالؿ كػػؿ ىػػذه المعطيػػات التػػي جػػاءت فػػي المحػػور الرابػػع الخػػاص بػػالتغيير فػػي  

الييكؿ التنظيمي بالنسبة لإلدارة المحمية وعالقتو بتحسيف خدمات اإلدارة المحمية، فإننا نجيػب 
ف الخػػػػدمات، فصػػػػحيح أف ىػػػػذا التغييػػػػر قػػػػد قػػػػرب بػػػػأف ىػػػػذا التغييػػػػر لػػػػيس بالضػػػػرورة أف يحسػػػػ

الخػػدمات أكثػػر مػػف المػػواطف وقمػػص عػػدد الصػػالح وقضػػى عمػػى المسػػتويات التنظيميػػة، لكػػف 
يبقػػى الخمػػؿ فػػي االىتمػػاـ بالعنصػػر البشػػري والميػػاـ التػػي يؤدييػػا الموظػػؼ فػػي عممػػو ىػػؿ ىػػي 

يف  يػر راضػييف عمػى ذات جودة عالية أـ ال، وما توضحو الجداوؿ السابقة الذكر أف المػواطن
 الموظفيف ومؤىالتيـ. 
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 النتيجة العامة لمدراسة: -ثالثاً 
بعػػد اسػػتخالص النتػػائج الجزئيػػة لمدراسػػة واإلجابػػة عمػػى التسػػاؤالت الفرعيػػة يمكػػف الف  

الوصوؿ إلى نتيجة عامة لمدراسة يمكف مف خالليا تمخيص نتػائج الجػانبيف النظػري والميػداني 
 ساؤؿ الرئيس الذي انطمقت منو.واإلجابة عمى الت

الػػػدور اإليجػػػابي لمتغيػػػرات التػػػي تمػػػس البيئػػػة الخارجيػػػة لػػػإلدارة المحميػػػة وخاصػػػة التغيػػػرات  -
االجتماعيػػة منيػػا، وكػػذلؾ تغيػػرات البيئػػة الداخميػػة وخاصػػة التنظيميػػة منيػػا، وأف مسػػاىمة ىػػذه 

فػػي انتشػػار مؤسسػػات التغيػػرات يكمػػف فػػي زيػػادة الػػوعي االجتمػػاعي والثقػػافي لممػػواطنيف وكػػذلؾ 
المجتمع المدني أو الجمعيات باعتبارىػا شػريؾ فعػاؿ مػع اإلدارة وتػؤثر فػي خػدماتيا، وبالنسػبة 
لمتغيػػرات التنظيميػػة فػػإف مسػػاىمتيا تكمػػف فػػي التغييػػرات التػػي مسػػت الجانػػب المػػادي كػػاألجيزة 

 التكنولوجية الحديثة وكذلؾ التغييرات التي مست الييكؿ التنظيمي.
 وعي االجتماعي والثقافي لممواطنيف دور ميـ في تحسيف خدمات اإلدارة المحمية.لزيادة ال  -
يعتبر انتشار مؤسسات المجتمع المدني أكثر في المجتمع وظيورىا عامؿ ميـ في تحسػيف  -

 خدمات اإلدارة المحمية.
إف إلدخػػػاؿ األجيػػػزة الجديػػػدة والوسػػػائؿ التكنولوجيػػػة الحديثػػػة لمبمديػػػة دور ميػػػـ فػػػي تحسػػػيف  -

اتيا وذلؾ لمػا ليػا مػف مسػاىمات معتبػرة فػي النقمػة النوعيػة التػي شػيدتيا البمديػة الجزائريػة خدم
 في الونة األخيرة. 

صالحو، لكػف لػيس   - إف لتغيير الييكؿ التنظيمي مساىمة كبيرة في تطوير األداء اإلداري وا 
بالضػػرورة أف يكػػوف لمتغييػػر الػػذي شػػيدتو البمديػػة الجزائريػػة فػػي ىيكميػػا التنظيمػػي دور أساسػػي 

 في تحسيف خدماتيا. 
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 اقتراحات وتوصيات: -رابعاً 
وء عمى التغيرات االجتماعية والتنظيمية ودورىػا القياـ بالمزيد مف الدراسات التي تسمط الض -

 في تحسيف وتطوير أداء اإلدارة بشكؿ عاـ واإلدارة المحمية خاصة.
االىتمػػػػاـ بالجانػػػػب االجتمػػػػاعي والثقػػػػافي لممػػػػواطنيف ألنػػػػو عامػػػػؿ ميػػػػـ فػػػػي تحقيػػػػؽ التنميػػػػة  -

ديػة لمقيػاـ الشاممة لممجتمع وذلؾ مف خالؿ عدة ممارسات مف بينيا المساىمة في مساعدة البم
 بأعماليا.

تشػػػجيع المػػػواطنيف وخاصػػػة الشػػػباب مػػػنيـ عمػػػى تأسػػػيس الجمعيػػػات وتػػػوفير الػػػدعـ المػػػادي  -
والمعنوي ليـ، باعتبػار أف ىػذه األخيػرة أداة فاعمػة فػي المجتمػع تسػاعد الدولػة وتمبػي حاجيػات 

 المواطف.
التكنولوجيػػػة الحديثػػػة، التركيػػػز عمػػػى المػػػورد البشػػػري فػػػي كيفيػػػة اسػػػتخداـ األجيػػػزة والوسػػػائؿ  -

 وتوفير فرص التعميـ والتدريب والتطوير في مجاؿ التقنيات الحديثة.
 االىتماـ بالمتطمبات الحديثة في مجاؿ العمؿ اإلداري. -
بػػذؿ المزيػػد مػػف الجيػػور لموصػػوؿ إلػػى ىيكػػؿ تنظيمػػي مثػػالي وفعػػاؿ أكثػػر فػػي اإلدارة عامػػة  -

 ا ىي عميو الف.والبمدية خاصة حتى تسرع وتيرة الخدمات أكثر مم
األخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار قضػػػية المػػػورد البشػػػري فػػػي البمديػػػة وتحسػػػيف أوضػػػاعو، ألف الوقػػػوؼ  -

 عمى متطمبات الموظؼ ىي أىـ عامؿ يمكنو أف يحسف ويمبي متطمبات المواطف.
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مػف طػرح تسػاؤالت حػوؿ وأخيرًا وصمت الدراسة إلى استخالص نتائجيا، بعػد أف انطمقنػا 
دور التغيرات السوسيو تنظيمية في تحسيف خدمات اإلدارة المحمية، وقد اشػتممت ىػذه الدراسػة 
عمى جوانػب ثالثػة، الجانػب النظػري والمنيجػي والتطبيقػي، تمكنػت الدراسػة مػف تسػميط الضػوء 

قػػت مثػػرة عمػػى ظػػاىرة التغيػػرات االجتماعيػػة الخارجػػة عػػف محػػيط اإلدارة المحميػػة وفػػي نفػػس الو 
فييػػػا، وكػػػذلؾ عمػػػى ظػػػاىرة التغيػػػر التنظيمػػػي المػػػرتبط بػػػالتغيرات الحديثػػػة التػػػي شػػػممت قطػػػاع 
اإلدارة المحميػػة، ومػػف خػػالؿ ىػػذه التغيػػرات نعػػرؼ مػػدى مسػػاىمتيا فػػي تحسػػيف خػػدمات اإلدارة 
المحميػػػة، وكػػػؿ ىػػػذا تػػػـ مػػػف خػػػالؿ إثػػػارة جوانػػػب العالقػػػة بينيمػػػا وبطػػػرح سوسػػػيولوجي وبشػػػكؿ 

ت فػػي جانبيػػا النظػػري مػػف الوصػػوؿ إلػػى أف لمتغيػػر االجتمػػاعي كزيػػادة الػػوعي منيجػػي، وتمكنػػ
االجتمػػاعي والثقػػافي لممػػواطنيف دور ميػػـ فػػي المسػػاىمة فػػي تحسػػيف خػػدمات اإلدارة المحميػػة، 
نشػاء الجمعيػات فػي مختمػؼ  كما تـ الوقػوؼ عمػى ظػاىرة انتشػار مؤسسػات المجتمػع المػدني وا 

اإلدارة المحميػة وكػؿ ىػذا يػتـ مػف خػالؿ المشػاركة معيػا المجاالت ودورىا في تحسػيف خػدمات 
فػػػي القيػػػاـ باألعمػػػاؿ المتعمقػػػة بػػػالمواطنيف، إضػػػافة إلػػػى دور التغيػػػرات التنظيميػػػة المتمثمػػػة فػػػي 
إدخػػػػاؿ الوسػػػػائؿ التكنولوجيػػػػة الحديثػػػػة بالنسػػػػبة لمبمديػػػػة وكػػػػذلؾ التغييػػػػر فػػػػي الييكػػػػؿ التنظيمػػػػي 

وقراطيػػة وتعػػدد المسػػتويات اإلداريػػة، ومعرفػػة الخػػاص بيػػا وذلػػؾ مػػف أجػػؿ القضػػاء عمػػى البير 
كيفيػػة مسػػاىمة ىػػذه التغيػػرات فػػي تحسػػيف خػػدمات اإلدارة المحميػػة، وبيػػذا نسػػتنتج أف التغيػػرات 
التنظيميػػة التػػي مسػػت قطػػاع اإلدارة المحميػػة عامػػة والبمديػػة خاصػػة مػػا ىػػي إال نتيجػػة لتحػػوالت 

دة الػػوعي لػػدى المػػواطنيف، ور ػػـ ىػػذه وتغيػػرات اجتماعيػػة شػػيدىا المجتمػػع الجزائػػري أىميػػا زيػػا
المعطيات تبقى نتػائج ىػذه الدراسػة محصػورة فػي حػدود مجاالتيػا فقػط وال يمكػف تعميميػا، وأف 
ىػػذا األمػػر ال يػػزاؿ فػػي حاجػػة إلػػى البحػػث مػػف أجػػؿ تطػػوير األداء اإلداري واالرتقػػاء بمسػػتوى 

إلييا بكفاءة عالية، وىػو مػا  خدمات اإلدارة المحمية حتى تتمكف مف أداء كافة األدوار المسندة
 يؤىميا لممساىمة في تقدـ وتطوير حياة المواطنيف وتقديـ أرقى وأحسف الخدمات ليـ.
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 ممخص الدراسة 
 مشكمة الدراسة:  -1

ا فػػػػػي تحسػػػػػيف أداء اإلدارة مػػػػػموضػػػػػوع التغيػػػػػرات االجتماعيػػػػػة والتنظيميػػػػػة ودورى يشػػػػػكؿ 
أىـ الموضوعات في ميداف العمـو االجتماعية واالنسػانية، فيػو موضػوع بكػر مػف  أحدالمحمية 

حيػث الطػرح والمعالجػػة كونػو يجمػع بػػيف تغيػرات البيئػػة الداخميػة والخارجيػة والػػدور الػذي تؤديػػو 
ىاتػػػو التغيػػػرات فػػػي رفػػػع مسػػػتوى الخػػػدمات وتحسػػػينيا بالنسػػػبة ألىػػػـ إدارة وأقربيػػػا لممػػػواطف أال 

يػػة )البمديػػة والواليػػة(، وأيضػػًا يعػػالج موضػػوع اإلدارة المحميػػة مػػف وجيػػة نظػػر وىػػي اإلدارة المحم
سوسػػػيولوجية ألف ىػػػذا الموضػػػوع مسػػػتيمؾ كثيػػػرًا فػػػي تخصصػػػات العمػػػـو السياسػػػية والقانونيػػػة 

يتمحور جميا تقريبًا حوؿ األبعػاد حيث  ويتركز عمى جوانب مستيمكة أشبعت بالدراسة والبحث
جوانػػػب األكثػػػر بػػػروزًا فػػػي موضػػػوع اإلدارة المحميػػػة مػػػف جيػػػة، دوف السياسػػػية والقانونيػػػة أي ال

ذا حصؿ ذلؾ فإنػو يػتـ بشػكؿ محػدود جػدًا ال يتعػدى  التعرض لألبعاد االجتماعية والتنظيمية وا 
إشارات عابرة ىنا وىناؾ أو يتـ بفصؿ التغيػرات االجتماعيػة والتنظيميػة عػف بعضػيما الػبعض 

تحسػػيف خػػدمات اإلدارة أو دور التغيػػر التنظيمػػي فػػي كػػأف يػػدرس دور التغيػػر االجتمػػاعي فػػي 
تحسيف خدمات اإلدارة، وفي ىذا السياؽ تأتي مساىمتي المتواضعة اليادفة الى التعػرؼ عمػى 
الػػدور الػػذي تؤديػػو التغيػػرات االجتماعيػػة والتنظيميػػة فػػي تحسػػيف خػػدمات اإلدارة المحميػػة، وقػػد 

ة تشػػػير الػػػى متغيػػػر واحػػػد أال وىػػػو جػػػاءت ىػػػذه التغيػػػرات فػػػي موضػػػوع البحػػػث بصػػػيا ة مركبػػػ
 .التغيرات السوسيوتنظيمية

دارة رصػػػد وتحميػػػؿ وظػػػائؼ وأدوار وحػػػدات اإلدراسػػػتنا ىػػػذه ومػػػف ىػػػذا المنطمػػػؽ تحػػػاوؿ  
وىذا حسػب التحػوالت االجتماعيػة لممواطف،  المحمية في تحقيؽ التنمية وتقديـ الخدمات العامة

 ، وبنػػاء عمػػى داري، ميػػة التػػي يشػػيدىا القطػػاع اإلوالتطػػورات التنظيالتػػي يعيشػػيا المجتمػػع اليػػـو
 ما ذكرناه انطمقت ىذه الدراسة وفؽ تساؤؿ رئيسي مفاده:

لتغيػػرات السوسػػيو تنظيميػػة فػػي تحسػػيف خػػدمات االدارة المحميػػة فػػي كيػػؼ تسػػاىـ ا -
  الجزائر؟
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 أىمية الدراسة: -2
ظػؿ التغيػرات االجتماعيػة دارة المحمية في واقع اإلتكمف أىمية ىذه الدراسة في الوقوؼ عمى  

دارة والتنظيمية الموجودة في المحيط الذي نعيش فيػو، لػذلؾ سػنحاوؿ معرفػة طبيعػة سػيرورة اإل
 .المحمية وتأديتيا لمياميا المنوطة بيا، في ظؿ تأثير العوامؿ االجتماعية والتنظيمية

 أىداؼ الدراسة: -3
دارة المحميػػػػػة خػػػػػدمات اإل يفتيػػػػػدؼ ىػػػػػذه الدراسػػػػػة إلػػػػػى معرفػػػػػة العوامػػػػػؿ المسػػػػػاىمة فػػػػػي تحسػػػػػ

مػػػف الناحيػػػة السوسػػػيولوجية وذلػػػؾ قصػػػد التعػػػرؼ عمػػػى كيفيػػػة  ، وتحميػػػؿ ىػػػذا القطػػػاعالجزائريػػػة
ؿ ظػػػدارة المحميػػػة فػػػي سػػػاليب المتبعػػػة مػػػف قبػػػؿ اإلالتعامػػػؿ مػػػع المػػػواطف ومػػػاىي الخطػػػط واأل

 التغيرات االجتماعية والتنظيمية.
 منيجية الدراسة:  -4
ى المنيج الوصفي، كمػا تػـ االعتمػاد عمػى االسػتبياف المفتػوح، وجػاء اعتمدت ىذه الدراسة عم 

 ىذا االستبياف مقسـ إلى خمسة محاور كميا ذات عالقة بموضوع الدراسة.
 مجاالت الدراسة: -5
أجريت ىذه الدراسة في ثالثة بمديات مف واليػة الػوادي وىػـ قمػار، والدبيمػة، والرقيبػة، وطبقػت  

مػػػواطني البمػػػديات المػػػذكورة، وقػػػد اعتمػػػدنا عمػػػى عينػػػة الصػػػدفة ىػػػذه الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة مػػػف 
مفػػػردة، أي بتوزيػػػع  300باعتبارىػػػا األنسػػػب لطبيعػػػة الموضػػػوع، وكػػػاف عػػػدد العينػػػة اإلجمػػػالي 

 استبياف في كؿ بمدية. 100
 نتائج الدراسة: -6

 وقد أسفرت الدراسة عمى النتائج التالية: 
لممػػػواطف كممػػػا زادت مسػػػاىمتو فػػػي تحسػػػيف خػػػدمات كممػػػا زاد الػػػوعي االجتمػػػاعي والثقػػػافي  -

 اإلدارة المحمية.
كمما ظيرت مؤسسات المجتمػع المػدني وانتشػرت أكثػر فػي المجتمػع وبصػورة أكثػر فاعميػة،  -

كممػػا سػػاىمت فػػي القيػػاـ باألعمػػاؿ مػػع البمديػػة والمشػػاركة معيػػا وذلػػؾ مػػف أجػػؿ الحصػػوؿ عمػػى 
 أحسف خدمات تقدـ لممواطف.
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ؿ التكنولوجية عمى اإلدارة المحميػة وبػاألخص عمػى البمديػة فػي تحسػيف يساىـ إدخاؿ الوسائ -
 الخدمات المقدمة لممواطف.

إف التغيير في الييكؿ التنظيمي قد يكوف مساىمًا في تحسيف خدمات اإلدارة المحميػة وذلػؾ  -
عندما يكوف ىناؾ وضوح في الوظائؼ والمياـ اإلداريػة وكػذلؾ عنػدما يكػوف تقمػيص فػي عػدد 

 وعدد المكاتب المقدمة لمخدمات في البمدية. المصالح
تسػػػاىـ التغيػػػرات االجتماعيػػػة والتنظيميػػػة فػػػي تحسػػػيف خػػػدمات اإلدارة المحميػػػة، وذلػػػؾ مػػػف  -

خػالؿ التحػوالت التػي يشػيدىا المجتمػع كزيػادة الػوعي االجتمػاعي والثقػافي ألفػراده أو كانتشػار 
خػػالؿ التحػػوالت التػػي تشػػيدىا  مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني وفعاليتيػػا فػػي المجتمػػع، وكػػذلؾ مػػف

اإلدارة المحميػػة كػػالتغيير فػػي القػػوانيف التنظيميػػة مػػثاًل أو كاالعتمػػاد عمػػى الوسػػائؿ التكنولوجيػػة 
الحديثػػة فػػي تقػػديـ الخدمػػة أو كػػالتغيير فػػي الييكػػؿ التنظيمػػي والتقمػػيص مػػف كثػػرة المسػػتويات 

ممسػػاىمة فػػي نجاعػػة وتطػػوير التنظيميػػة، وكػػؿ ىػػذه التغيػػرات بػػالطبع ليػػا دور فعػػاؿ بالنسػػبة ل
 خدمات البمدية.
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Abstract: 

The topic of social and organizational changes and their role in improving 

the performance of the local administration is one of the most important topics 

in the field of social and human sciences. It is the first subject in terms of 

subtraction and treatment as it combines the changes of the internal and external 

environment and the role played by these changes in upgrading and improving 

the services for the most important management and nearest to citizens. 

(Municipality and state). It also deals with the issue of local administration from 

a sociological point of view because this subject is very much used in the 

disciplines of political science and law and is focused on the consumptive 

aspects that are saturated with study and research. War almost mostly about the 

political and legal dimensions of any most prominent aspects of the subject of 

local administration on the one hand, Without social and organizational 

dimensions. If this happens, it is done in a very limited manner. It does not 

exceed passing signals here or there or social and organizational changes are 

separated from each other, such as the role of social change in improving 

management services or the role of organizational change in improving 

management services. My modest contribution to identifying the role of social 

and organizational changes in improving the services of the local administration 

comes in the form of a vehicle that refers to one variable, the sociological 

changes. In this sense, our study attempts to monitor and analyze the functions 

and roles of local administration units in achieving development and delivery of 

public services to citizens. This is in accordance with the social transformations 

experienced by society today and the organizational developments witnessed by 

the administrative sector. Based on what we mentioned, this study was launched 

according to a major question: 

How do sociocentric changes contribute to improving local management 

services in Algeria? 

The importance 

The importance of this study is to identify the reality of local 

administration in light of the social and organizational changes in the 

environment in which we live, so we will try to know the nature of the process 

of local administration and performance of its tasks entrusted to it, under the 

influence of social and organizational factors. 

Objectives: 

This study aims at identifying the factors that contribute to improving the 

services of the Algerian local administration and analyzing this sector in terms 
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of sociology in order to identify how to deal with the citizen and what plans and 

methods adopted by the local administration in light of social and organizational 

changes. 

Methods: 

 This study was based on the descriptive approach and was based on the 

open questionnaire. This questionnaire was divided into five axes, all related to 

the subject of the study. 

Fields of study: 

The study was carried out in three municipalities from the state of EL-

OUED, namely Guemae, Debila, and Reguiba. This study was applied to a 

sample of the citizens of the mentioned municipalities. We relied on the sample 

of coincidence as the most appropriate for the nature of the subject 

The study resulted in the following results: 

- The greater the social and cultural awareness of the citizen, the greater his 

contribution to improving the services of the local administration. 

-The more civil society organizations emerge and spread more in the community 

and more effectively, the more they participate in the work with the municipality 

and participate with them in order to obtain the best services provided to the 

citizen. 

- The introduction of technological means contributes to the local 

administration, especially the municipality, in improving the services provided 

to the citizen. 

- Changes in the organizational structure may contribute to the improvement of 

local management services when there is clarity in the functions and 

administrative functions, as well as when there is a reduction in the number of 

departments and the number of service offices in the municipality. 

- Social and organizational changes contribute to improving the services of the 

local administration, through changes in the society such as increasing the social 

and cultural awareness of its members or the spread of civil society institutions 

and their effectiveness in society, as well as through changes in local 

administration such as change in regulatory laws, Modernity in the provision of 

service or change in the organizational structure and reduce the large number of 

organizational levels, and all these changes of course have an effective role in 

contributing to the efficiency and development of municipal services. 
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 01الممحؽ رقـ 
 قائمة بأسماء محكمي استمارة االستبياف :

 مكاف العمؿ ) الجامعة ( المحكـ والرتبة العممية الرقـ
 جامعة محمد خيضر بسكرة أ.د. األزىر العقبي 01
 جامعة محمد خيضر بسكرة بمقواس د. زرفة 02
 جامعة حمو لخضر الوادي د. بوبكر منصور 03
 جامعة حمو لخضر الوادي د. محجوبي مصطفى 04
 جامعة قاصدي مرباح ورقمة د. كادي الحاج 05
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 20الممحؽ رقـ 
 -بسكرة -جامعػػػػػػػة محمد خيضر

 الجتماعيةكمية العمـو اإلنسانية والعمـو 
 شعبة عمـ االجتماع                                        قسـ العموـ االجتماعية  

 
 

 بحث حوؿ موضوع استمارة
 
 
 
 
 

 الباحث : مرابط شوقي 
لنػػا الشػػرؼ  ، فػػي إطػػار إنجػػاز أطروحػػة الػػدكتوراه فػػي عمػػـ االجتمػػاع تخصػػص إدارة وعمػػؿ -

وذلػػؾ بممئيػػا باإلجابػػة عمػػى العبػػارات  ،ونرجػػو مسػػاعدتكـ أف نضػػع بػػيف أيػػديكـ ىػػذه االسػػتمارة
ونحػػيطكـ عممػػًا  ، المطروحػػة ألف نتػػائج ىػػذه الدراسػػة تتوقػػؼ عمييػػا ونشػػكركـ عمػػى المسػػاعدة

 . بأف إجابتكـ سوؼ تحاط بالسرية التامة وال تستخدـ إال في إطار البحث العممي

 ( في المربع المناسب الختيارؾ : Xيرجى وضع عالمة ) مالحظة :   
  البيانات الشخصية:أوال : 

 أنثى                           ذكر            الجنس:-1
سنة 49-40مف           سنة 39-30مف سنة       29إلى  20مف      الفئة العمرية :   -2

  سنة فأكثر50مف  
 ابتدائي       متوسط              ثانوي       جامعي     المؤىؿ العممي:      -3
 :         أعزب         متزوج              مطمؽ         أرمؿ  الحالة المدنية -4

 استمارة بحث حوؿ موضوع 
 تنظيمية في تحسيف خدمات اإلدارة المحمية دور التغيرات السوسيو

  ( -الواديوالية  -)دراسة ميدانية عمى عينة مف مواطني بمديات 
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 عامؿ         بطاؿ               متقاعد       الوضعية المينية : -5
 :     ممؾ         مؤجر         إرث  المسكف الذي تقيـ فيو -6
 : .........البمدية التي تسكف فييا  -7

 التغيرات االجتماعية :  -ثانياً 
 مساىمة الوعي االجتماعي والثقافي لممواطف في تحسيف خدمات البمدية ؟ 
ف كاف عمى حساب  -8 مف واجبنا احتراـ قرار البمدية في  تنفيذ أي مشروع يخدـ المصمحة العامة حتى وا 

 ال   نعـ                     ؟مصمحتنا  
 نعـ           ال      ىؿ لديكـ رئيس حي ؟    -9

 إذا كانت االجابة بنعـ في ماذا تتمثؿ ميامو ؟        
     لممسؤوليف  رفع انشغاالتكـ  -
 االحتجاج عمى نقص الخدمات  -
 حضور المداوالت واالجتماعات -
 أخرى أذكرىا .............. -

 نعـ             ال         ؟   حضرت لمداوالت المجمس الشعبي البمديىؿ سبؽ لؾ وأف  -10
 في حالة االجابة بنعـ ما الفائدة مف حضورؾ ؟

 طرح بعض االنشغاالت -
 المساىمة في صنع القرار  -
  مراقب لألوضاع -
 أخرى أذكرىا ................ -

 أف البمدية لـ تمبي حاجياتكـ ما األسموب الذي تستخدمو ؟ إذا رأيت -11
 االحتجاج  -
 استخداـ لغة الحوار  -
 المجوء لعالقات شخصية  -
 أخرى أذكرىا .................... -

بمديتكـ يشجعوف حرية التعبير والنقد إزاء قرارات المجمس البمدي وتسيير ىؿ ترى بأف مسؤولي  -12
          نعـ                        ال       الشأف العاـ ؟

 ..........................إذا كانت االجابة بنعـ كيؼ ذلؾ ؟ ................................
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.................................................................................................... 
ما يتعمؽ بالرأي  اتخاذ قرارفي االستشارات عند  والمساىمةرأيؾ  إلبالغىؿ تبادر باالتصاؿ بالبمدية  -13

 نعـ             ال           العاـ  ؟  
 ...................................إف سبؽ لؾ وأف قمت بمبادرة في ماذا تمثمت ؟ ....       

 نعـ          ال      ىؿ توجد سجالت لممالحظات واالقتراحات في مصالح البمدية ؟   -14 
 ؟ما الفائدة منيا  حسب رأيؾإذا كانت توجد       

 تقييـ مستوى الخدمات   -
 تقديـ الشكاوي  -
 إبداء اقتراحات حوؿ الخدمات  -
 ..............أخرى أذكرىا  -

 في سجؿ المخصص لذلؾ عمى مستوى بمديتؾ ؟ مالحظاتؾ واقتراحاتىؿ سبؽ لؾ وأف قدمت  -15

 نعـ              ال      

 إذا كاف الجواب بال لماذا؟ ........................................................................

 ................................................................................................. 

 ىؿ أنت مستعد لممساىمة في ترقية حيؾ ؟      نعـ           ال   -16

 إذا كانت االجابة بنعـ في ماذا تتمثؿ مساىمتؾ ؟

 بالماؿ -

 بالجيد  -

 بالرأي  -

 أخرى أذكرىا ............... -

ىؿ سبؽ لبمديتؾ واف قامت بمبادرات التشجير مساحات خضراء جمع القمامة في مكاف واحد  ؟   -17
 نعـ         ال 

 في حالة  اإلجابة بنعـ ىؿ شاركت فييا ؟      نعـ        ال     
 في حالة ال ما ىو سبب عزوفؾ  ؟......................

 ............................ي تحسيف خدمات البمدية؟المواطف ف حسب رأيؾ كيؼ يساىـ وعي  -18



 المالحؽ
 

 

.................................................................................................. 
.................................................................................................  

 
  مساىمة مؤسسات المجتمع المدني)الجمعيات( في تحسيف خدمات البمدية : 

 نعـ          ال   حسب رأيؾ ىؿ مؤسسات المجتمع المدني شريؾ فعاؿ بالنسبة لمبمدية ؟ -19

 إذا كانت االجابة بنعـ في ماذا تتمثؿ مياميا ؟       

 المشاركة في صنع القرار  -

 تمثيؿ المواطنيف وانشغاالتيـ -

 الشراكة مع البمدية في القياـ ببعض األعماؿ           -

 أخرى تذكر .................. -

 في حالة االجابة بال لماذا ؟.............................................................  

........................................................................................... 

 ؟     نعـ              ال جمعيات مستقمة  تأسيسعمى  مسؤولو بمديتكـ يشجعوفىؿ  -20

 إذا كانت االجابة بنعـ ما السبب وراء ذلؾ ؟   

 مف متطمبات العصر  -

 مف أجؿ مساعدتيـ في بعض األعماؿ  -

 قرار مف الدولة    -

 أخرى تذكر ......................... -

 في حالة االجابة بال لماذا ؟................................................................ 

.......................................................................................... 

 ىؿ أنت منخرط في جمعية معينة ؟    نعـ           ال  -21



 المالحؽ
 

 

 في حالة االجابة بنعـ ىؿ سبؽ لكـ وأف قمتـ بأنشطة مشتركة مع البمدية  ؟     نعـ           ال   

في حالة االجابة بنعـ في ماذا تتمثؿ ىذه األنشطة  ؟ ............................... 

........................................................................................ 

 في حالة االجابة بال لماذا ؟...............................

 ال     تسعى فعاًل لترقية الحي وتطويره ؟  نعـ       حقوقية ( ، )ثقافية ىؿ تعتقد بأف الجمعيات -22

 في كمتا الحالتيف اشرح ذلؾ ؟.................................    

 في الحي الذي تسكنو ىؿ لديكـ جمعية حي ؟        نعـ            ال    -23

 إذا كانت االجابة بنعـ ما ىو دورىا اتجاه الخدمات التي تقدميا البمدية ؟

 تراقب خدمات عماؿ البمدية  -

 تساعد العماؿ في تقديـ الخدمة -

 ترفع انشغاالت المواطنيف لممسؤوليف -

 أخرى أذكرىا ...............   -

 التغيرات التنظيمية : -ثالثاً 

 : مساىمة الوسائؿ التكنولوجية الحديثة في تحسيف خدمات البمدية 

 ىؿ إدارة بمديتكـ تعتمد عمى الوسائؿ التكنولوجية الحديثة في عالقتيا مع المواطف ؟ نعـ       ال -24

 ...................... .في حالة اإلجابة بنعـ في ماذا تتمثؿ ىذه الوسائؿ   

.................................................................................................. 

 ال       نعـ       ىؿ ترى بأف التكنولوجيات التي تستخدميا البمدية كافية ألداء المياـ ؟  -25

 ىؿ ترى بأف الوسائؿ التكنولوجية الحديثة ساىمت في تحسيف خدمات البمدية ؟  نعـ          ال -26



 المالحؽ
 

 

 في حالة االجابة بنعـ في ماذا تتمثؿ مساىمتيا ؟   

 الدقة في استخراج الوثائؽ والقياـ باألعماؿ  -

 السرعة في إنجاز الخدمات  -

 التقميؿ مف حجـ الوثائؽ  -

 تسييؿ تحميؿ الوثائؽ  -

 أخرى أذكرىا .................................. -

 نعـ             ال      لمواطنيف ؟  اتصاليا باىؿ بمديتكـ تستخدـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة أثناء  -27
 إذا كانت االجابة بنعـ في ماذا تتمثؿ ىذه الوسائؿ ؟  
 بريد إلكتروني  -
 قع التواصؿ االجتماعي صفحة خاصة في موا -
 موقع خاص بيا   -
 أخرى تذكر ...................... -

 ىؿ استخداـ بمديتكـ لوسائؿ االتصاؿ الحديثة يجعمؾ تشعر بأنؾ ؟ -28
 قريب مف اإلدارة  -
 تنتمي إلى بمدية عصرية ومتطورة -
 الثقة في المسؤوليف -
 أخرى تذكر ...................................... -

 نعـ      ال ىؿ ترى بأف الوسائؿ التكنولوجية التي تستخدميا البمدية تستجيب لمتطمبات المواطنيف ؟ -29

 ىؿ ترى بأف اإلدارة اإللكترونية ساىمت في التقميؿ مف العراقيؿ اإلدارية في البمدية ؟  نعـ        ال  -30

بمديتكـ تكوف الخدمات أفضؿ مما عميو  حسب رأيؾ ما ىي الوسائؿ التكنولوجية التي إف وجدت في  -31

 الف ؟ .......................................................................................

 



 المالحؽ
 

 

  في تحسيف خدمات البمدية  تغيير الييكؿ التنظيمي مساىمة: 

 ؟  نعـ          ال وتحسيف الخدماتجديدة لتقميؿ العبء ىؿ ترى بأف بمديتكـ أحدثت مكاتب  -32
 إذا كانت اإلجابة بنعـ في ماذا تتمثؿ ىذه المكاتب ؟........................................  

............................................................................................... 

 ىؿ ترى بأف عدد الموظفيف يتناسب مع عدد المواطنيف الوافديف عمى البمدية ؟  نعـ          ال  -33
 في حالة اإلجابة ب ال لماذا ؟ ....................................................................

 ؟ نعـ          ال   ىؿ ترى بأف المناصب التي يشغميا الموظفيف تتناسب مع مؤىالتيـ -34
 ىؿ تالحظ بأف البمدية تعتمد عمى موظفيف متخصصيف ومتعمميف في المكاتب ؟  نعـ        ال  -35

 أيف يتضح ذلؾ؟  إذا كانت اإلجابة بنعـ 
 المعاممة مع المواطف  -
 الكفاءة في العمؿ  -
 العالقات الجيدة فيما بينيـ -
 أخرى تذكر ........... -

 ؟   نعـ              ال حرية اتخاذ القراراتىؿ الموظفيف الذيف تتعامموف معيـ لدييـ  -36
 في حالة اإلجابة ب ال لماذا ؟ .................................................................... -

 التنظيمية في بمديتكـ ؟عندما تذىب الستخراج وثائؽ ىؿ تمقى صعوبات مف حيث تعدد المستويات  -37
 نعـ                  ال                   

 إذا كانت اإلجابة ب ال ما سبب ذلؾ ؟.........................................     
 شكراً على تعاونكم  



 

 
 

 


