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م الحمد هللا الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم أحمده كما ينبغي لجالل وجهه وعظي

  .ال تعد ومنها توفيقي إلتمام هذا العمل المتواضعسلطانه عن نعمه التي ال تحصى و 

كما أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لألخ والصديق والزميل األستاذ الدكتور موسى رحماني عن    

  .كل المساعدات التي قدمها لي فجزاه اهللا عنا خير الجزاء

والشكر موصول إلى ابنة أختي جهاد عن كل المجهودات التي بذلتها في كتابة هذه الرسالة، 

ن المساعدات التي قدموها لي وأخص بالذكر السيد مدير وإلى كل موظفي وإطارات بلدية بسكرة ع

  .تسير الموارد البشرية قطوشة كمال

  . وأتوجه أيضا بالشكر للسادة أعضاء لجنة المناقشة كل باسمه وصفته
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 لى روح والدي الطاهرةإ

  لي أمي أطال اهللا في عمرهاإ

  سمهالى زوجتي وأبنائي كل بإ

  وأبنائهم لى إخوتي وزوجاتهمإ

  لى أخواتي وأزواجهن وأبنائهنإ

  لى كل أصدقاء الطفولة ورفقاء الدربإ

  لى كل أصدقاء المحنةإ

  لى كل الزميالت والزمالءإ

  أو أعانني ولو بكلمة أو قدم لي نصيحة، لى كل من علمني حرفا،إ

  أهدي هذا العمل المتواضع
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  :الملخص بالعربية

اجتماعي وثقايف هلا مهامها وجماالت نشاطها ذات طابع اقتصادي و عمومية تعترب البلدية مؤسسة 

ولتحقيق هذه األهداف والقيام �ذه املهام يف ظل حميطها الذي ميتاز بالتعقيد والتطور جيب أن تسري بكفاءة .وأهدافها

  .لتنظيموال يتحقق ذلك إال من خالل حتسني خمتلف وظائف التسيري ومن بني هذه الوظائف وظيفة ا. وفعالية

هذه الدراسة �دف إىل تسليط الضوء على كيفية املسامهة يف حتسني التنظيم يف البلدية اجلزائرية، وذلك من خالل 

دراسة فلسفة التنظيم بالتعرض إىل خمتلف نظريات التنظيم، مث دراسة اهليكل التنظيمي، مث دراسة أسس بناء اهليكل 

لى خمتلف هيئات البلدية وصالحيات البلدية يف خمتلف ا�االت وكذلك كيفية التنظيمي يف البلدية اجلزائرية بالتعرف ع

تسري وتنظيم املوارد البشرية داخل البلدية، ويف األخري دراسة التنظيم يف بلدية بسكرة من خالل عرض واقع التنظيم يف 

بلدية حمسن بناءا على نتائج التقييم هذه البلدية وتقيمه باستخدام عدة معايري للتقييم مث اقرتاح هيكل تنظيمي هلذه ال

  .املتحصل عنها

توصلت هذه الدراسة إىل نتائج متعلقة بوظيفة التنظيم، وأخرى متعلقة باهليكل التنظيمي، وأخرى متعلقة بالقوانني 

تنظيمي  وقدمت حلول ملختلف النقائص التنظيمية اليت تعاين منها بلدية بسكرة من خالل اقرتاح هيكل. املتعلقة بالبلدية

  .هلا

   .، اهليكل التنظيمي للبلديةاهليكل التنظيمي، البلدية تنظيم،ال :الكلمات المفتاحية 
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Abstract꞉     
The Municipality is defined as a public institution of an economic, social and 

cultural nature with its activities, areas of activity and objectives. To reach these 
objectives and to carry out these functions in the context of its complexity and 
development environment, it should be efficient and effective. This can only be 
achieved by enhancing the several functions of management and one of these 
functions is the function of organization.  

This study aims to cast light on how to contribute to the improvement of the 
organization in the Algerian municipality by studying the organizational philosophy 
of exposure to different theories of organization and then studying the organizational 
structure and studying the bases of building the organizational structure in the 
Algerian municipality through recognizing the different bodies and official capacities 
of the municipality as well as how to run and organize human resources, and finally 
study the organization in the municipality of  Biskra by showing the reality of the 
organization in this municipality and evaluate it by using different criteria and then 
propose an organizational structure for this municipality improved and based on the 
results of the evaluation received about it. 
       This study came up with results were related to the organizational function, 
organizational structure, and other related laws related to the municipality. It 
provided solutions to the various organizational deficiencies that the municipality of 
Biskra suffers, by proposing an organizational structure. 
Keywords: organization, organizational structure, municipality, organizational 
structure of the municipality. 
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 أ 
 

  :تمهيد

  .تقوم اإلدارة الالمركزية اجلزائرية على اإلدارة احمللية أو ما يسمى باجلماعات احمللية وهي البلدية، الدائرة، والوالية

تعترب البلدية حجر األساس يف النظام اإلداري اجلزائري حيث من خالهلا يتم تطبيق وتنفيذ سياسة البالد يف مجيع 

  .يف تسيريها وتنفيذ براجمها يؤدي بالضرورة إىل جناح سياسة الدولة مناحي احلياة، إذ جناح البلدية

إن عمل اإلدارة البلدية يتمثل يف تنسيق جهود ا�موعات البشرية واالجتاه �ا إىل تنفيذ اخلطط املرسومة لتحقيق 

لتطور يف منطقتها اجلغرافية حيث األهداف، وأمهية البلدية تبدو يف كيفية مواجهة أعباء العمل الكثيف واملتنوع واملتزايد، وا

الطبيعة املعقدة لعمل اإلدارة البلدية وسط التقدم التقين اهلائل والزيادة املطردة يف عدد السكان واخلدمات البلدية ومطالب 

  .املواطنني امللحة والتطور السريع يف حياة املدن ذا�ا

ططات التنمية وأعبائها، ومقتضيات التخطيط خم إىلزايدها يف البلدية ميكن اإلشارة وعن تطور اخلدمات وت

احلضري، وشؤون الصحة والوقاية ورقابة التلوث، ومشاكل مجع النفايات ومعاجلتها والتخلص منها، وحماربة احلشرات 

الضارة والقوارض واألمراض املتنقلة، ومعاجلة جماري املياه، وضبط حركة املرور، واالهتمام بالتعليم، وتطوير اجلوانب 

  .الجتماعية الثقافية والرياضية، كل هذه األعمال تتطلب استخدام أحدث األساليب اإلدارية والتنظيمية يف العملا

من جهة أخرى فإن اإلدارة عملية مستمرة ومتفاعلة �دف إىل توجيه اجلهود الفردية واجلماعية حنو حتقيق 

فكلما زادت الكفاءة والفاعلية كلما . لكفاءة والفاعليةاألهداف املشرتكة باستخدام املوارد املتاحة بأعلى درجة من ا

إن الكفاءة والفاعلية ال ميكن أن تتحقق إال . جنحت اإلدارة وذلك يعين أداء األعمال الصحيحة بطريقة صحيحة

  .بالتخطيط، والتنظيم، والرقابة، والتحفيز اجليدة وهي املهام األساسية للتسيري أو اإلدارة

يفة الثانية للتسيري بعد التخطيط املتعلقة بتحديد املهام وجتميعها يف وحدات إدارية خمتصة، مث إن التنظيم هو الوظ

، وحتديد العالقات بني خمتلف الوحدات سواء كانت عمودية ختصيص املوارد املادية والبشرية الالزمة لتلك الوحدات

  .حاملة للسلطة أو أفقية أو مائلة من خالل اهليكل التنظيمي للمؤسسة

إن البلدية باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الدولة ورغم األمهية اليت تكتسيها من اجلانب السياسي واالجتماعي 

التخطيط، التنظيم، املراقبة، (والثقايف واالقتصادي إال أ�ا تعاين من مشاكل إدارية كثرية على مستوى كل وظائف التسيري 

ومن خالل العمل . حيان بالعشوائية واالرجتالية والتطبيق الشكلي للقانونحيث ميتاز تسيريها يف كثري من األ). التحفيز

بالبلدية واالحتكاك املباشر باإلدارة البلدية الحظت أن كل املكونات البشرية للبلدية مواطنني، موظفني، ومسؤولني 

  :منتخبني وإداريني يعانون مشاكل هي

تائها ال يعرف إىل أي مكتب أو مصلحة يتجه وإذا حدث يتجه إىل البلدية لقضاء مصاحله جنده  ااملواطن مل - 

ووجه إىل مكتب أو مصلحة معينة فقد جيد حاجته فيها أو ال جيدها مما يؤدي إىل توجهه إىل عدة مكاتب 

أو مصاحل من أجل قضاء حاجة قد تكون بسيطة وهذا يؤدي إىل ضياع وقت وجهد املواطن وكذلك 

 .�ام املوظفني بالتقاعس وعدم االجتهاد يف أداء املهاماشكاوي و املوظفني، ويؤدي كذلك إىل كثرة ال



 :المقدمة العامة

 

 ب 
 

املوظفني يف كل املستويات ال يعرفون على وجه الدقة مهامهم، مسؤوليا�م، السلطة املخولة هلم، القرارات اليت  - 

 وهذا يؤدي �م إىل التقاعس يف العمل وعدم االكرتاث به. ميكن أن يتخذو�ا دون الرجوع إىل رؤسائهم

 .واإلحساس بالتهميش والالمسؤولية

 كانوا أو إداريني يعانون من ضغط مجهور املواطنني، ويقومون بأعمال قد يقوم �ا أبسط نياملسؤولون منتخب - 

وظف حيث جند سلطة اختاذ القرار مركزة عندهم بقصد أو بدون قصد، ويتهمون غريهم بعدم القدرة على م

   .   مام وأ�م هم فقط القادرون على العمل واحلريصون عن املصلحة العامةأداء املهام ونقص اخلربة وعدم االهت

إن هذه املشاكل كلها أو الكثري منها جاءت نتيجة غياب هيكل تنظيمي حيدد مهام ومسؤولية وسلطة كل 

لف شخص أو مكتب أو مصلحة أو مديرية أو قسم يف البلدية، وعدم وضوح العالقات التنظيمية اليت تربط بني خمت

  .املكاتب أو املصاحل أو املديريات أو األقسام

 :الرئيسية اإلشكالية -1

  :مما سبق ميكن طرح اإلشكالية الرئيسية للبحث من خالل السؤال التايل

 كيف يمكن المساهمة في تحسين التنظيم في البلدية الجزائرية؟

 :اإلشكاليات الفرعية -2

  :اإلشكاليات الفرعية التاليةلإلجابة على اإلشكالية الرئيسية ميكن طرح 

 ما هي فلسفة التنظيم؟  -  أ

 ما هو اهليكل التنظيمي؟  -  ب

 ما هي أسس بناء اهليكل التنظيمي يف البلدية اجلزائرية؟  -  ج

 اهليكل التنظيمي لبلدية بسكرة مطبق؟ وإن كان كذلك بأي نسبة؟هل   - د

مواصفات املوظفني الذين يشغلون مناصب نوعية يف بلدية بسكرة من ناحية اجلنس، العمر، املستوى  ما هي  -  ه

 اخلربة املهنية؟و الدراسي، السلك أو الشعبة،

   العامة للتنظيم؟هل اهليكل التنظيمي لبلدية بسكرة تتوفر فيه املالمح   - و

 :الفرضيات -3

 :الرئيسية ةالفرضي  - أ

  :الرئيسية نصوغ الفرضية الرئيسية التاليةلإلجابة على اإلشكالية 

 . ميكن حتسني التنظيم يف البلدية اجلزائرية من خالل تقسيم وإعادة هندسة اهليكل التنظيمي للبلدية

  :الفرضيات الفرعية  - ب

  :ميكن أن نصوغ الفرضيات الفرعية التاليةلإلجابة على األسئلة الفرعية السابقة 

 .للهيكل التنظيمي لبلدية بسكرة ال تغطي خمتلف مهام البلديةالوحدات اإلدارية املكونة  .1



 :المقدمة العامة

 

 ج 
 

 .مهام ومسؤوليات وسلطات كل وحدة إدارية يف اهليكل التنظيمي لبلدية بسكرة غري حمددة بدقة .2

 .اهليكل التنظيمي لبلدية بسكرة غري مطبق بنسبة كبرية .3

، ر أكثر من اإلناث من ناحية اجلنستعتمد بلدية بسكرة يف تعيني موظفيها يف املناصب النوعية على الذكو  .4

وعلى الكهول من ناحية العمر، وعلى املستوى الثانوي واجلامعي من ناحية املستوى التعليمي وعلى شعبة 

 .املهنيةاإلدارة العامة من ناحية الشعبة، وعلى ذوي اخلربة 

 .سلطة اختاذ القرار يف بلدية بسكرة مركزة يف املستويات اإلدارية العليا .5

 .تتوفر وحدة األمر يف بلدية بسكرةال  .6

 .جمال اإلشراف يف بلدية بسكرة ضيق .7

   . اهليكل التنظيمي لبلدية بسكرة غري مرن .8

 :أهداف البحث -4

يهدف البحث إىل تسليط الضوء على وظيفة التنظيم كوظيفة من وظائف التسيري داخل البلدية وذلك من خالل 

هرة التنظيم، واإلطالع على كيفية بناء وتقييم وإعادة هندسة اهليكل اإلطالع على النظريات املختلفة املفسرة لظا

ويتم ذلك من خالل اإلطالع على خمتلف اهليئات املكونة للبلدية وطريقة عملها، وحماولة حصر . التنظيمي داخل البلدية

ة داخل البلدية وحماولة معرفة خمتلف مهام البلدية يف خمتلف القطاعات، واإلطالع على القوانني اليت تنظم املوارد البشري

كل ذلك من أجل حماولة اقرتاح طريقة تفكري لبناء هيكل تنظيمي . خمتلف شعب وأسالك ورتب املوظفني يف البلدية

  . للبلدية يتماشى وإمكانيا�ا املادية والبشرية ويتالءم مع حميطها الداخلي واخلارجي ويعمل على حتقيق أهدافها

 :أهمية البحث -5

أمهية بالغة تتمثل يف حماولة حتسني التنظيم يف البلدية اجلزائرية وذلك راجع أوال ألمهية البلدية يف النظام للبحث 

اإلداري اجلزائري حيث من خالهلا يتم تطبيق وتنفيذ سياسة البالد االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرتبوية والرياضية، 

اطن، وثانيا راجع ألمهية وظيفة التنظيم بالنسبة للتسيري إذ يعترب الوظيفة األساسية وارتباطها الوثيق باملصاحل اليومية للمو 

وبدونه ال ميكن ألي مؤسسة حتقيق أهدافها وبالتايل التخطيط اليت من خالهلا جتسد اخلطط املرسومة  تسري بعد الثانية لل

  .عدم النجاح يف التسيري

 :أسباب اختيار الموضوع -6

  .ث جاء ألسباب موضوعية وأخرى ذاتيةإن سبب اختياري البح

 :يلي يف ما تتمثل األسباب املوضوعية :األسباب الموضوعية - 

 أمهية وظيفة التنظيم كوظيفة من وظائف التسيري يف البلدية اجلزائرية. 

 انعدام الدراسات اليت تعرضت للتنظيم يف البلدية. 

  للدولة وللمواطن ولباقي املؤسسات األخرى بالنسبةأمهية البلدية كمؤسسة حملية. 



 :المقدمة العامة

 

 د 
 

    :األسباب الذاتية - 

 السابقة للبلدية وأحد اإلطارات  قع التنظيمي للبلدية عن قرب بصفيتتتمثل األسباب الذاتية يف إطالعي على الوا

سليط الضوء على وقويف على املشاكل البشرية بصفة عامة والتنظيمية بصفة خاصة اليت تعاين منها البلدية لذلك أردت ت

وظيفة التنظيم داخل البلدية ودراستها دراسة معمقة وحماولة حتسينها وذلك باقرتاح هيكل تنظيمي للبلدية يساعدها على 

 .أداء مهامها وحتقيق أهدافها

 :الدراسات السابقة -7

من اجلانب املايل، ومن جانب داري و اإل كل الدراسات اليت اطلعت عليها تعرضت للبلدية من ناحية القانون

مكانة اجلباية بصفة عامة واجلباية احمللية بصفة خاصة يف مالية اجلماعات احمللية وامليزانية البلدية، باإلضافة إىل الدراسات 

ومل أقف على دراسات تناولت وظيفة من وظائف التسيري يف . املتعلقة باإلدارة العامة أو التسيري العمومي بصفة عامة

موضوع البحث بصورة غري مباشرة منها ما خيص لدية اجلزائرية، ومع ذلك اعتمدت على بعض الدراسات اليت متس الب

  .التنظيم عامة ومنها ما خيص البلدية بصفة عامة

 :في ما يخص البلدية  - أ

  :يف ما خيص البلدية على الدراسات التاليةاعتمدت 

 .اإلداري اجلزائري بني النظرية والتطبيقدراسة األستاذ الدكتور عمار بوضياف، التنظيم  - 

 ).التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري(دراسة الدكتور حممد الصغري بعلي، القانون اإلداري  - 

 .مزياين فريدة، القانون اإلداري ةدراسة الدكتور  - 

  .هزول، صالحيات ا�لس الشعيب البلدي يف جمال العمرانمسي دراسة األستاذ عي - 

يف خمتلف  عرفت البلدية وبينت خمتلف اهليئات اليت تكون البلدية، وخمتلف مهام البلديةكل هذه الدراسات 

  .2011وذلك حسب قانون البلدية لسنة . ا�االت

  :في ما يخص التنظيم  - ب

اجلزيئات ومن بعض الدراسات يف جمال التنظيم كثرية إال أ�ا متشا�ة وتعتمد على نفس املراجع وال ختتلف إال يف 

  :دراسات اليت اعتمدت عليها ما يليضمن ال

السيد يوسف جودة، تقييم نظريات التنظيم يف إطار بيئة اإلدارة املصرية، تناولت هذه الدراسة  ىدراسة يسر  - 

 .خمتلف نظريات التنظيم بالدراسة والتقييم والنقد وذلك انطالقا من البيئة اإلدارية املصرية

اهري، دور التكنولوجيا يف تصميم اهلياكل التنظيمية مع دراسة دراسة بدرية أمحد عبد اهللا املطروشي الظ - 

تناولت هذه الدراسة كيفية تأثري . ميدانية على األجهزة احلكومية االحتادية بدولة اإلمارات العربية املتحدة

 .التطور التكنولوجي على تصميم اهلياكل التنظيمية لألجهزة احلكومية
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 ه 
 

التنظيمية يف حتسني فاعلية األداء يف املنظمات العامة بالتطبيق على ميناء نفل عوض احلارثي، دور اهلياكل  - 

 .ركزت هذه الدراسة على كيفية تأثري اهلياكل التنظيمية على فاعلية أداء املؤسسات العامة. جدة اإلسالمي

مية مع دراسة مروة طارق عبد العظيم، دور التنظيم الشبكي يف كفاءة تقدمي اخلدمات العامة يف األجهزة احلكو  - 

حالة مصلحة اجلوازات واهلجرة واجلنسية يف مصر، ركزت هذه الدراسة على التطور اهلائل يف جمال املعلوماتية 

اخلدمات دمي واحلاسوب مما أدى إىل االعتماد على التنظيمات الشبكية وكيف تؤثر هذه التنظيمات على تق

 .العامة يف املؤسسات احلكومية

الدراسات السابقة حاولت فقط معرفة اهليئات املختلفة للبلدية وصالحيات خمتلف  علىاالعتماد ب       

ومعرفة فلسفة . هذه اهليئات، ومهام البلدية يف خمتلف ا�االت بالنسبة للدراسات املتعلقة بالقانون اإلداري

وحماولة . لقة بالتنظيمالتنظيم وكيفية بناء اهليكل التنظيمي وتقييمه وإعادة هندسته بالنسبة للدراسات املتع

أرى أن دراسة املوضوع والتعرض له يف حد ذاته يعترب إضافة حيث  ذلك على البلدية اجلزائرية ومن هناإسقاط 

من خالله أردت فتح باب البحث والدراسة يف خمتلف وظائف التسيري داخل اجلماعات احمللية بصفة عامة 

    . والبلدية بصفة خاصة

 :منهج البحث -8

، واإلجابة على اإلشكالية املطروحة اعتمدت على هاإلملام بالبحث واإلحاطة جبميع جوانبه، وحتليل أبعادبغية 

التنظيم و البلدية، وعلى املنهج التحليلي يف حتليل املعطيات واملعلومات يف ما خيص وصف كل من املنهج الوصفي 

 .عتمدت على منهج دراسة احلالة يف اجلانب التطبيقيباإلضافة إىل ذلك ا. احملصل عليها من خالل ما وجد يف الواقع

  :البحث هيكل -9

من أجل الوصول إىل أهداف البحث واإلجابة على اإلشكالية املطروحة قسمت البحث إىل أربعة فصول تناولت 

والتحليل يف الفصل األول فلسفة التنظيم من خالل هذا الفصل حاولت تناول خمتلف النظريات املفسرة للتنظيم بالنقد 

يف الفصل الثاين تناولت اهليكل التنظيمي من ناحية التعريف وكيفية النقد . حىت تكون للقارئ خلفية حول التنظيم

ويف الفصل الثالث تناولت أسس بناء اهليكل التنظيمي يف البلدية اجلزائرية وذلك من . والتقييم ويف األخري إعادة اهلندسة

الفصل الرابع خصص لدراسة . بلدية، صالحيات البلدية وتسيري املوارد البشرية للبلديةخالل تناول اهليئات املختلفة لل

حالة بلدية بسكرة من ناحية التنظيم وذلك بعرض واقع التنظيم يف بلدية بسكرة مث تقييم التنظيم يف بلدية بسكرة 

     .كرةويف األخري اقرتاح هيكل تنظيمي جديد لبلدية بس. باستعمال عدة معايري للتقييم

  

 



  

 

  الفصل األول

  فلسفة التنظيم
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  :تمهيد

حيتل التنظيم بصفة عامة أمهية قصوى يف ا�تمعات حيث أن احلياة املعاصرة ختضع يف كل جوانبها سيطرة تنظيم 

  .أو آخر، كما أنه يؤثر على خمتلف جماالت املعرفة مثل علم االقتصاد، علم االجتماع، علم النفس، وعلم اهلندسة

الفكر اإلداري خاصة يف ما يتعلق بصور التعاون بني املنظمة إن كرب حجم املنظمات وتعدد أعماهلا، وتطور 

والعاملني �ا فإن معظم منظمات األعمال أصبحت هلا أهدافا جديدة ومتنوعة، وحتتاج إىل أشكال تنظيمية خمتلفة 

  .لالستخدام األمثل ملواردها املادية والبشرية لتحقيق أهدافها بكفاءة عالية

الفصل هو حماولة فهم ظاهرة التنظيم، وذلك من خالل استعراض خمتلف األفكار وبالتايل فإن اهلدف من هذا 

  :السائدة املتعلقة بالتنظيم وسنقسم الفصل إىل املباحث التالية

  مدخل للتنظيم: املبحث األول

  .النظرية الكالسيكية للتنظيم: املبحث الثاين

  .النظرية الكالسيكية احلديثة للتنظيم: املبحث الثالث

  .النظرية احلديثة للتنظيم: ث الرابعاملبح
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  مدخل للتنظيم :المبحث األول

سنتطرق يف هذا املبحث إىل مفهوم ) 4إىل  2من (قبل التطرق ملختلف النظريات اليت تفسر التنظيم يف املباحث 

  .التنظيم، أمهية التنظيم، أنواع املنظمات، واملداخل املختلفة لدراسة التنظيم

 :مفهوم التنظيم -1

يعرب مصطلح التنظيم على معنيني خمتلفني، ففي املعىن األول ينظر للتنظيم على أنه وظيفة من وظائف التسيري 

ضم جمموعة من األفراد ي، واملعىن الثاين ينظر للتنظيم على أنه كيان اجتماعي )التخطيط، التنظيم، التوجيه، والرقابة(

  .لتحقيق هدف معني

للتعبري " منظمة"للتعبري على التنظيم كوظيفة من وظائف التسيري، ولفظ " التنظيم"ستخدم لفظ يف هذا البحث ن

 . على التنظيم ككيان اجتماعي

 :تعريف التنظيم كوظيفة من وظائف التسيير - 1-1

  :للتنظيم �ذا املعىن عدة تعاريف نذكر منها ما يلي

أجزاء حبيث يكون من السهل إسنادها إىل أشخاص  عملية تصميم هيكل أو مرحلة تقسيم عمل إىل"التنظيم هو  - 1

وجتميع هذه األجزاء يف جمموعات أو وظائف حبيث ميكن اإلشراف عليها بفاعلية وحتديد سلطات ومسؤوليات هذه 

  .)1("األجزاء والعالقات بينها لتحقيق هدف مشرتك

واألفراد من خالل سلطة فعالة �دف حتقيق تأسيس أو بناء العالقات بني أجزاء العمل، مواقع العمل، "التنظيم هو  - 2

  .)2("االلتحام والرتابط وأداء العمل بطريقة مجاعية منظمة

  .)3("الالزمة إلجناز األهداف) البشرية، املالية، املادية، واملعلوماتية(جتميع وتنسيق املوارد التنظيمية "التنظيم هو  - 3

  .)4("ز مهام ختدم هدفا عاماترتيب من األفراد واملوارد إلجنا"التنظيم هو  - 4

إن التعاريف السابقة تعكس النظرة الكالسيكية للتنظيم اليت سنتعرض هلا بالتفصيل يف املبحث الثاين واليت تركز 

على عملية تقسيم العمل والتخصص، تسلسل السلطة، مركزية اختاذ القرارات، هيكل التنظيم الرمسي، نطاق اإلشراف أو 

كعناصر أساسية للتنظيم، باإلضافة إىل جذب املوارد البشرية، املالية، املادية واملعلوماتية وتوظيفها   الرقابة، ومبدأ الرشد

  . توظيفا عقالنيا لتهيئة املناخ املالئم لنشاط املنظمة

 

                                                           
(1) H. Koontz, C.O Donnell, Management principes et méthodes des gestion, New York, Mc Grow-Hill editions, P 
195. 
(2) G.R. Terry, S.G Franklin, les principes du management, Paris, Economica, P 224. 

 :نقال عن. 436، ص 2005، مصر، دار الكتب، اإلدارةطارق طه،  )3(

« Bateman, T and Smell, S, Management : Building Competitive Advantage, The University of North Carolina, 
(Richard Inwin), 1996»  

 :نقال عن. 436املرجع السابق، ص  )4(

« Draft, R, Management, Vanderbilt University (The Drydon press), 2000»  
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 :تعريف التنظيم بمعنى منظمة - 1-2

  :ميكن تقدمي تعريفني للتنظيم مبعىن منظمة كما يلي

وحيلون املشاكل معًا على فرتة من الزمن، وهم يف حالة تفاعل وتعاون متبادل  يتزاملونجتمع من الناس "التنظيم هو  - 1

سواءًا كأفراد أو كجماعات عمل، ويستخدمون موارد أساسية مادية وطبيعية معنية لتحقيق كل من النتائج الفردية 

نظم بالطرق اليت يكشف عنها واجلماعية حنو البقاء والتقدم الشخصي والتنظيمي واجلماعي، عن طريق السلوك امل

ة طبيعية واجتماعية توفر هلا فرص احملافظة على املنظمة وحتقيق نتائجها املنشودة ئوذلك يف بي ويدعمها ميثاق املنظمة،

  .)1("اليت يسعى إليها األعضاء العاملون �ا

الفرعية، وال ميكن النظر إىل أحد نظام مفتوح يتكون من جمموعة من األجزاء أو النظم "هو ) املنظمة(التنظيم  - 2

ة تتفاعل ئياملة ومتكاملة، حيث أن عناصر الباألجزاء بصورة منفصلة، وإمنا جيب النظر إىل كل األجزاء معاً بصورة كلية ش

  .مؤثرة على كفاءة وفاعلية املنظمةمع بعضها 

  :ل التنظيم كنظام مفتوح العناصر األساسية التاليةشموي    

 .واإلمكانيات ويطلق عليها املدخالتاملوارد  -

 .الوظائف واألساليب واإلجراءات وجيمعها اهليكل التنظيمي ويطلق عليها األنشطة أو العمليات التنظيمية -

 )2(" .النتائج أو اإلجنازات ويطلق عليها املخرجات -

مع الطبيعة البشرية  تتالءمامة يعكس التعريف األول النظرة السلوكية للتنظيم اليت تركز على أن التنظيم له مبادئ ع

     .ا�هااجتوا التنظيمية وردود أفعاهلمكثريا بصراعا�م لفة ويفرتضون ثبات دوافع األفراد وال يهتمون  تبأنواعها املخ

الثاين االجتاه الفكري لنظرية النظم والذي ينظر للمنظمة على أ�ا نظام مكون من جمموعة أجزاء ويعكس التعريف 

اد جزء تبعسابدوره بقاء املنظمة وفاعليتها أو عدمه، ويربر يقرر  هذه األجزاء هو الذي بني ، وأن التفاعلببعضهامرتبطة 

   .)3(. وتقوية جزء آخر من هذا النظام

تعاريف التنظيم على أساس أنه وظيفة من وظائف التسيري أو مبعىن املنظمة  أن خنلص إىل القول وريف �اية هذا احمل

  .على اختالفها إال أ�ا متكاملة وال ميكن االعتماد على أحدها دون اآلخر

  

                                                           
  . 9، ص 1988، القاهرة، مكتبة عني مشس، الطبعة الرابعة، الهياكل والسلوكيات والنظم: التنظيمسيد اهلواري،  )1(
  .19، ص 1984، القاهرة، مكتبة عني مشس، "نظرية سلوكية"البيئة واإلدارة علي حممد عبد الوهاب،  )2(
   متت صياغة هذا التعريف باالعتماد على جمموعة من املراجع )3(

  .423-422سيد اهلواري، مرجع سابق، ص  -  

  ). 16-5(، ص 1972، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، التنظيم األداري و تحليل النظمحممد يسري قنصوة، أمحد رشيد،  -  

  .  18، ص 1978الزقازيق، مصر، , ، مكتبة املدينةمنهج األنظمة-السلوك التنظيميحنفي حممد سليمان،  -  

  . 18ص ،املرجع السابق -
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 :أهمية التنظيم -2

ذلك أن التنظيم ميثل املصدر الرئيسي إلشباع حاجات  .يكتسي التنظيم أمهية بالغة بالنسبة للفرد، واملنظمة والدولة

وحتقيق رغباته يف نفس الوقت الذي تتوقف فيه فاعلية ا�تمع وتقدمه على فاعلية التنظيمات العاملة فيه ودرجة الفرد 

  .تقدمها

  :سنعرض أمهية التنظيم بالنسبة للفرد، املنظمة، الدولة كما يلي

 : أهمية التنظيم بالنسبة للفرد - 2-1

عامل يف ا�تمع احلديث ارتباطا كبريا بعدد من التنظيمات يف ا�تمعات املعاصرة حيث يعمل ويت يرتبط اإلنسان

  .ة ، حيث أن اإلنسان ال يستطيع إشباع كل حاجاته بنفسهثري من خالل مؤسسات وتنظيمات ك

 Abraham"معها وحدد ماسلو تعترب التنظيمات املصدر الرئيسي إلشباع حاجات العاملني فيها أو املتعاملني 

Maslow  "1(:هذه احلاجات يف ما يلي(  

وهي احلاجات املادية الضرورية بالنسبة للفرد مثل األكل والشرب والراحة، ويتم  :الحاجات الفيسيولوجية - 1

 .إشباعها بواسطة األجور واملكافآت اليت حيصل عليها من العمل يف التنظيم

ذه احلاجات عن طريق ضمان التنظيم للفرد العامل لوظيفته، وعدم وتشبع ه :حاجات األمن واالستقرار - 2

 .�ديديه بالفصل وحرمانه من وظيفته

تتمثل هذه احلاجات يف االنضمام إىل مجاعة عمل والشعور بالصداقة وتبادل املساعدة  :الحاجات االجتماعية - 3

 .مع اآلخرين وتكوين عالقات عمل قوية

الفرد بتقدير واحرتام وثقة اآلخرين، كذلك حاجته إىل املكانة اهلامة يف  وهو أن يشعر :حاجات احترام الذات - 4

 .التنظيم

وهي حاجة الفرد للتعبري عن ذاته واإلفصاح عما لديه من قدرات وطاقات ومهارات  :حاجات تحقيق الذات - 5

يف إجناز العمل، ميكن للتنظيم إشباع هذه احلاجات عن طريق استغالل املواهب والقدرات الفردية الذاتية 

 .للعاملني به وإتاحة الفرصة هلم للنمو والتقدم الشخصي وحتقيق الذات يف جمال عملهم

تظهر أمهية التنظيم جليًا بالنسبة للفرد وذلك عن طريق إشباع التنظيم الذي يعمل به أو يتعامل معه  مما سبق

  .ملختلف حاجاته

 :أهمية التنظيم بالنسبة للمنظمة - 2-2

  )2(:تنبع أمهية التنظيم بالنسبة لكل املنظمات من خالل احلقائق التالية

                                                           
  . 163-162ص  ،1975 مصر، رية،اإلسكند دار اجلامعات املصرية،، السلوك التنظيمي واألداءحنفي حممود سليمان،  )1(
، ص 1985، الطبعة الثالثة، �امة، جدة، اململكة العربية السعودية، "دراسة تحليلية للوظائف والقرارات اإلدارية"اإلدارة مدين عبد القادر عالقي،  )2(

315.   
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ذلك سيرتتب عليه بال شك االرتباك واالرجتال يف بدون وجود خطة حمددة لتنظيم العمل يف املنظمة فإن  -

 تصنيف العمل وتوزيعه وحتديد أمهيته؛

 عدم وجود خطة تنظيمية يؤدي إىل التجاهل التام لبعض الوظائف املطلوبة يف البناء التنظيمي؛ -

الذي بدون خطة تنظيمية واضحة فإن كل وحدة من الوحدات اإلدارية باملنظمة قد تبالغ يف نظر�ا للدور  -

 تلعبه يف املنظمة ومن مث تبالغ يف تقدير أمهيتها واحتياجا�ا على حساب الوحدات اإلدارية األخرى؛

 .  قد يرتتب على عدم وجود تنظيم أو خطة للتنظيم أن يتم وضع الرجل املناسب يف املكان غري املناسب -

 :أهمية التنظيم بالنسبة للدولة - 2-3

تلفة خيتص كل منها جبانب من األعباء القومية يف ا�االت االقتصادية يتكون ا�تمع من مؤسسات وتنظيمات خم

  .والسياسية والثقافية تتوقف درجة تقدم ا�تمع ومنوه على درجة كفاءة وفاعلية التنظيمات العاملة به

ع إن االهتمام مبوضوع التنظيم والعمل على حتقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية أمر هام جيب األخذ به يف مجي" 

ا�تمعات على اختالف أنظمتها االقتصادية ألن األنظمة االقتصادية املتعددة وان اختلفت من حيث ماهية وسيلة 

التنمية إال أ�ا تتفق مجيعا من حيث وحدة اهلدف املتمثل يف التنمية االقتصادية الشاملة ومبعدالت سريعة، وال شك أن 

تنظيمات وعالج ما قد يواجهها من مشكالت حىت تستطيع أن حتقق ذلك هو االهتمام بدراسة ال الطريق إىل حتقيق

   )1(".أهدافها، وبالتايل تستطيع أن تساهم بفاعلية يف حتقيق معدالت التنمية املطلوبة

 :المداخل المختلفة لدراسة نظرية التنظيم -3

اإلداري داخل التنظيمات اإلطار الفكري النظري الذي حيكم ويوجه العمل "تعرف نظرية التنظيم على أساس أ�ا 

  )3(:وقد تعددت نظريات التنظيم وذلك لألسباب التالية. )2("املختلفة لتحقيق هدف أو أهداف معينة

اختالف املنظرين يف مداخلهم إىل نظرية التنظيم، وتناوهلم املوضوع بافرتاضات متباينة ووصفهم التنظيمات  - 1

 بطرق خمتلفة؛

 الحتوائها هياكل خمتلفة، وعناصر متعددة تؤثر على السلوك التنظيمي؛كرب وتعقد ظاهرة التنظيم  - 2

 تعترب ظاهرة التنظيم من الظواهر اليت ختضع للتغريات املختلفة واآلراء املتعددة؛ - 3

هلذه األسباب يوجد عدة تصنيفات لنظريات التنظيم  ميكن استعراضها من خالل التطرق ملختلف مداخل دراسة 

  :اختلفت وتعددت كما يلينظرية التنظيم اليت 

  

                                                           
، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الفلسفة يف إدارة األعمال، جامعة تقييم نظريات التنظيم في إطار بيئة اإلدارة المصريةيسرى السيد يوسف جودة،  )1(

  .  23، ص 1994الزقازيق، كلية التجارة، قسم إدارة األعمال، مصر، غري منشورة، 
  . 116ص ، 1980 ،يةاإلسكندر  دار اجلامعات املصرية،، منهج شامل –اإلدارة حنفي حممود سليمان،  )2(
  . 09سيد اهلواري، مرجع سابق، ص  )3(
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 :لتصنيف نظريات التنظيم" والدو"مدخل  - 3-1

 :نظريات التنظيم على أساس درجة الرشد ويقسمها إىل ثالثة اجتاهات كما يلي" والدو"يصنف 

  :النموذج الرشيد للتنظيم -1- 3-1

اعترب دعاة هذا النموذج التنظيم وسيلة أو آلة يبنيها اإلنسان لتحقيق أهداف حمددة مستخدما يف ذلك وسائل 

  .  رشيدة وينطوي ضمن هذا النموذج النظرية الكالسيكية

  :نموذج النظام الطبيعي -2- 3-1

الهلا حتقيق التوازن داخليا يعترب هذا النموذج التنظيم وحدة قائمة بذا�ا هلا حيا�ا اخلاصة اليت حتاول من خ

  .وخارجيا، وحتاول البقاء والتطور وينطوي حتت هذا النموذج النظريات الكالسيكية احلديثة

  :النموذج الذهني الرشيد للتنظيم -3- 3-1

يعترب هذا النموذج للتنظيم نظام متكامل يتكون من عدة عناصر أو متغريات تنظيمية يؤثر بعضها على بعض تأثريا 

متبادال، ويركز على بعض العناصر التنظيمية مثل الفرد، التكنولوجيا، التنظيم غري الرمسي والبنية االجتماعية، وينطوي هذا 

النموذج على عدة نظريات مثل منوذج اختاذ القرارات، منوذج التنظيم كنظام اجتماعي، منوذج التنظيم كنظام، منوذج 

 . البيئةالتكنولوجيا و 

 :نيف نظريات التنظيملتص" هول"مدخل  - 3-2

  :به وتأثريا�ا عليه إىل اجتاهني مها ة احمليطةيئبالتنظيم حسب عالقة التنظيم بال يصنف هول نظريات

  :النموذج المغلق للتنظيم -1- 3-2

نظاما مغلقا أي أنه منعزل عن البيئة اخلارجية اليت ميارس نشاطه فيها، وأن أي تطور  يرى هذا النموذج أن التنظيم

أو تغيري يف التنظيم يتم بسبب العناصر الداخلية وليس العوامل اخلارجية، وينطوي حتت هذا النموذج النظريات 

  .الكالسيكية

  :النموذج المفتوح للتنظيم -2- 3-2

وفاعليته يتوقفان على  ائهظام مفتوح يتفاعل مع البيئة احمليطة ويتأثر �ا، وأن أديرى هذا النموذج أن التنظيم هو ن

قدرته على احلصول على املوارد أو املدخالت من البيئة احمليطة به مث يقوم بتحويلها من خالل عدة أنشطة أو عمليات 

  .إىل خمرجات يقدمها مرة ثانية للبيئة أو ا�تمع

   . نظريات احلديثة للتنظيميندرج حتت هذا النموذج ال

 :لتصنيف نظريات التنظيم" سكوت"مدخل  - 3-3

  :يصنف هذا املدخل نظريات التنظيم إىل ثالث جمموعات رئيسية هي

 .النظرية الكالسيكية للتنظيم - 1

 .النظرية الكالسيكية احلديثة للتنظيم - 2
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 .النظرية احلديثة للتنظيم - 3

 :لتصنيف نظريات التنظيم" ستورم وجون"مدخل  - 3-4

هذان الباحثان أن نظريات التنظيم مرت يف تطورها مبرحلتني رئيسيتني مها املستوى اجلزئي، واملستوى الكلي يرى 

  .يف دراسة التنظيم

  ):النظرية الجزئية(المنهج الجزئي  -1- 3-4

ين، ويركز يهتم هذا املنهج بأحد العناصر الرئيسية اليت يتكون منها التنظيم وهو القرارات اإلنسانية والسلوك اإلنسا

على الفرد العامل ومعرفة سلوكه ودوافعه وردود أفعاله اجتاه ما يقابله من مشكالت تنظيمية، ومن ضمن نظريات هذا 

  .املنهج نظرية الدوافع

  :المنهج الكلي -2- 3-4

ونظرية  يعطي هذا التوجه األمهية �موع النظام وألجزائه الرئيسية، وتدخل ضمن هذا املنهج نظرية اختاذ القرارات

  .النظم

سيد "ذه املداخل األربعة لتصنيف نظريات التنظيم يوجد تصنيفات حديثة أخرى نذكر منها تصنيف هلباإلضافة 

الذي قسم نظريات التنظيم إىل مخسة هي النظرية الكالسيكية، النظرية البريوقراطية، النظرية الكالسيكية  )1("اهلواري

 ستة يفنظريات التنظيم  )2("توسيهنري "احلديثة، النظرية املوقفية أو نظرية الظروف البيئية ونظرية التنظيم، ويصنف 

تماعي، نظرية النظم اهليكلية، نظرية النظم التكنولوجية، نظرية جمموعات هي النظرية الكالسيكية، نظرية التبادل االج

  .النظم املكيفة، ونظرية التنظيم املتكاملة

يف تصنيف نظريات التنظيم ألنه يتسم بالشمول " W.Scott"سنعتمد يف هذا البحث على تصنيف سكوت 

املوالية ملختلف نظريات التنظيم حسب  واملوضوعية وأنه االجتاه الغالب يف الكتب والدراسات وسنتعرض يف املباحث

      .  تعرف على ظاهرة التنظيم موضوع الدراسة بصفة دقيقة وشاملةنلكل نظرية حىت  مبحثصص خنتصنيف سكوت و 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 401سيد هواري، مرجع سابق، ص  )1(
  . 402، 401املرجع السابق، ص  )2(
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  النظرية الكالسيكية للتنظيم: المبحث الثاني

وانتهت، وبذلك تكسب صفة وصف هذه النظرية بالكالسيكية ال يرجع لكو�ا ظهرت يف فرتة تارخيية مضت 

القدم والتخلف الزمين، ولكن الوصف يستند أساسًا إىل أسلوب التفكري الذي تقوم عليه هذه النظرية، والذي شكلته 

    .وحددت اجتاهه جمموعة العوامل والظروف اليت نشأت فيها هذه النظرية

الجتاهات الفكرية املكونة للنظرية �دف من خالل هذا املبحث إىل حتديد املفاهيم اليت تتبناها خمتلف ا

الكالسيكية وذلك لتكوين اإلطار العام للفكر الكالسيكي الذي ميكن من خالله الوقوف على طبيعة وخصائص الواقع 

  .التنظيمي للتنظيم الكالسيكي

  :ما يليل المن خهذا املبحث سنتناول 

  .االجتاهات الفكرية للنظرية الكالسيكية  - 

  .الكالسيكية وخصائصهامبادئ النظرية   - 

  .تقييم النظرية الكالسيكية  - 

 :االتجاهات الفكرية للنظرية الكالسيكية -1

يم سنظرية اإلدارة العلمية، ونظرية التق ,تتضمن النظرية الكالسيكية ثالث اجتاهات فكرية هي نظرية البريوقراطية

 .يف تطوير الفكر التنظيمياإلداري، يف ما يلي نستعرض هذه النظريات الثالث ومسامهة كل نظرية 

 :المدرسة البيروقراطية - 1-1

األملاين اجلنسية رائدا هلذه النظرية، وكان هدفه من ) Max Weber 1920-1864(يعترب ماكس فيرب 

وضعها هو حتديد جمموعة من القواعد واملبادئ اإلدارية الالزمة لتنظيم سري العمل يف املنظمات اإلدارية الكبرية واألجهزة 

ة، وقد برز اهتمامه يف هذه النظرية بالقول أن املؤسسات احلكومية الضخمة حتتاج إىل نظام إداري يضمن الدقة احلكومي

  .)1(يف العمل وإحكام السيطرة على تنفيذ األعمال مع حتقيق الكفاءة اإلنتاجية

عين تو " Bureau"هي كلمة يونانية التينية تنقسم إىل قسمني األول ) Bureaucracy(إن كلمة بريوقراطية 

  .)2(فتعين سلطة أو حكم، شكال معاً مصطلحاً واحداً هو سلطة املكتب أو حكم املكتب) Cracy(مكتب أما الثاين 

  : سنتطرق هلذه النظرية من خالل ثالث عناصر هي

 .العوامل املؤثرة يف أفكار ماكس فيرب -

 .خصائص النظرية البريوقراطية -

 .تقييم النظرية البريوقراطية -

  

                                                           
  . 63، ص 2013والتوزيع والطباعة، األردن، للنشر ، دار املسرية مبادئ علم اإلدارةماجد عبد املهدي املساعدة وآخرون،  )1(
  . 63املرجع السابق، ص  )2(
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  :العوامل المؤثرة في أفكار ماكس فيبر -1- 1-1

  :)1(تأثرت أفكار ماكس فيرب بثالث عوامل هي

عاصر فيرب تضخم حجم املشروعات الصناعية يف أملانيا، وقد تولدت لديه قناعة بأن كرب حجم املشروعات أو   -  أ

ليه، فكلما كرب حجم املؤسسة حيتاج إىل تنظيم رمسي، حمكم ودقيق لكي نتمكن من إدارته وإحكام السيطرة ع

 .املشروع كربت مشكالته، ومشكالت إدارته

من املعروف على فيرب أنه كان ضابطا يف اجليش األملاين، عايش التنظيم العسكري، حيث األوامر والسلطة   -  ب

الصارمة اليت ال ميكن معارضتها، الكل يتحرك وفق أوامر القيادة، هذه البيئة أثرت فيه، وجعلته يعتقد أن هذا 

   .هو األسلوب الناجح، وهو األسلوب الذي جيب تطبيقه سلوب يف اإلدارةاأل

فضال عن الضبط العسكري، فقد أثر يف تفكريه وخربته كمفكر يف علم االجتماع، يهتم بدراسة األفراد   -  ج

وا�تمعات، فهو يدرك مناحي الضعف يف النفس البشرية، ومواجهة الذات، ومن هنا توصل إىل اعتقاد أن ترك 

  .يف لوائح حمددة ودقيقة تنظم سري العمل وحتكمه ةتمثب، فالبد إذن من وجود قواعد جناحه احلرية للفرد قد يعيق

  :خصائص النظرية البيروقراطية -2- 1-1

  :)2(تتميز النظرية البريوقراطية كما وصفها ماكس فيرب باخلصائص التالية

  ولوائح وتعليمات مكتوبة؛جماالت التخصص حمددة رمسيا وبشكل ثابت بقواعد  - 1

 من كان مؤهال؛ تنفذ املهام تبعاً لطرق أو أساليب حمددة ولذا ال يتعني يف التنظيم اال - 2

 ينقسم التنظيم إىل مستويات عدة حبيث يشرف املستوى األعلى على املستوى األدىن؛ - 3

ات والقرارات املكتوبة واليت يهتم تعتمد املنظمة البريوقراطية يف إدار�ا على املستندات الرمسية من قواعد وإجراء - 4

 حبفظها جهاز خمتص يدعى املكتب الذي يعترب حمور العمل املشرتك والوحدة التنظيمية الرئيسية؛ 

 إن السلطات لتنفيذ األعمال توزع وفقا لقواعد حمددة تبني مدى السلطة املمنوحة؛ - 5

لعمل أو شاغل الوظيفة وبذلك أصبح التنظيم البريوقراطي يفصل بني ممتلكات املنظمة وممتلكات صاحب ا - 6

 صاحب رأس املال يعتمد على مدير حمرتف ال ميتلك شيئا من أصول املشروع؛

إن إدارة املكتب حتتاج إىل اخلربة واملران والتدريب ولذلك تتطلب جهد املوظف ونشاطه بالكامل أثناء ساعات  - 7

 العمل وال جمال له أن يقوم بأعمال خاصة؛

قواعد وتعليمات تتصف بالعمومية والشمول والثبات النسيب اليت ميكن للموظف فهمها قراطي يطبق النظام البريو  - 8

 .وتعلمها، وكلما زاد فهم املوظف وتعلمه كلما زادت خربته وكفاءته

                                                           
  . 103، ص 2009، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، اإلدارة العامة المقارنةور، ت بن حبعبد العزيز صاحل )1(
  . 102، ص 2007، دار الفكر، األردن، تحديات القرن الحادي والعشرينو أصالة المبادئ ووظائف المنشأة مع حداثة : اإلدارة، ريبكامل حممد املغ  )2(
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وذلك باختيار األساليب والطرق والوسائل أعضائه يقوم التنظيم البريوقراطي على أساس مبدأ الرشد يف تصرفات  - 9

تفسري األمور ورفض األساليب يف  بدقة لتحقيق أهداف التنظيم وباستخدام املنطق العلمياملستخدمة 

    . واملعتقدات غري العلمية

  :تقييم النظرية البيروقراطية -3- 1-1

يعتقد الكثري من الناس مبا فيهم بعض املختصني أن النظام البريوقراطي هو نظام ميتاز بالتعقيدات اإلدارية والبطء 

واجلمود وعدم املرونة وبالتايل عدم الفعالية إال أنه لو نظرنا إىل املبادئ األساسية للنظام البريوقراطي اء والروتني يف األد

املذكورة سابقا لوجدنا أ�ا مبادئ جيدة يف مضمو�ا لكن املمارسات اخلاطئة لألفراد عند تطبيق املبادئ البريوقراطية هي 

بقة الذكر، لكن إذا حاولنا تقييم النظرية البريوقراطية تقييمًا موضوعيا جند أن هلذه الصفات السلبية الساتعطيها اليت 

  .النظرية مزايا وعيوب مثل باقي النظريات

  :مزايا النظرية البيروقراطية -3-1- 1-1

لسرعة، ، اباملستنداتتتمثل مزايا النظرية البريوقراطية يف أن النظام البريوقراطي حيقق الدقة، املعرفة الكاملة 

االستمرار والوضوح، الوحدة، اخلضوع الكامل للرؤساء، ختفيض التكلفة اإلنسانية واالقتصادية للعمل، ختفيض االحتكاك 

  .بني األفراد

الذي يقوم عليه النموذج البريوقراطي يعطي نوعًا من التفوق على أي بديل " الرشد"ما سبق فإن مفهوم عفضال 

باجتاه النموذج البريوقراطي حنو حتليل الوسائل والغايات، إذن فهو أسلوب علمي  تنظيمي آخر، خصوصا يف ما يتعلق

  . )1(موضوعي جمرد بعيداً عن املعايري الشخصية، وبذلك هو أفضل منوذج للتنظيم اإلداري احلكومي

  :النظرية البيروقراطية عيوب -3-2- 1-1

البريوقراطية ورغم كل ما قام به ماكس فيرب يف صياغة نظامه على الرغم من اخلصائص واملميزات السابقة للنظرية 

  : )2(وأحكام قواعده إال أنه تعرض النتقادات عديدة نذكر أمهها يف ما يلي

أمهل التنظيم البريوقراطي احتياجات الفرد النفسية واالجتماعية األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض كفاءة الفرد  - 1

 اإلنتاجية؛

ز الفرد ويؤدي إىل اخنفاض يفحتالرتقية حسب نظام األقدمية ال يسهم يف  ة مثل مبدأبعض مبادئ البريوقراطي - 2

 .نتاجيته وكفاءتهإ

اإلشراف والرقابة يؤدي باملوظف إىل االحنراف عن القواعد والتعليمات األمر الذي يؤدي بالتنظيم إىل زيادة  - 3

 .لكفاءة وعدم حتقيق األهدافالرقابة، وبالتايل يصل التنظيم إىل موقف متدهور يتميز باخنفاض ا

                                                           
  . 102ور، مرجع سابق، ص تعبد العزيز صاحل بن حب )1(
  . 104، 103، مرجع سابق، ص ريباملغ كامل حممد  )2(
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أغفل التنظيم البريوقراطي وجود التنظيم غري الرمسي، وذلك يؤدي إىل الصراع بني اإلدارة والعنصر اإلنساين الذي  - 4

 .يعمل حتت إشرافها

يعتمد النظام البريوقراطي على خصائصه الذاتية مغفال بذلك أن جناحه يتوقف على ظروف البيئة اخلارجية  - 5

 .احمليطة به

التزام التنظيم البريوقراطي بالقواعد واإلجراءات وتشدده يف تطبيقها يؤدي إىل مجود السلوك اإلنساين وإىل خفض   - 6

 .كفاءة العاملني

افرتاض التنظيم البريوقراطي أن أعضاء التنظيم يتصرفون مبا يتفق مع أهدافه ورغباته ينطوي على نزع إنسانية الفرد  - 7

 .واعتباره آلة إنتاجية فقط

األخري ميكن القول أن النظرية البريوقراطية بالرغم من كل ما قيل حوهلا جاءت لتليب حاجة موضوعية هي  يف

: وفروعها، وتشعب طرائقها وصالحيا�ا، والبريوقراطية هي اع نشاطها، وتعدد مهامهااتسضخامة املؤسسات، و 

 .)1(إلدار�ا قميكانيزم هذه املؤسسات العمالقة وهي أجنح السبل وأقصر الطر "

 :نظرية اإلدارة العلمية - 1-2

ظهرت هذه النظرية يف الواليات املتحدة األمريكية يف أوائل القرن العشرين وقد أطلق عليها البعض نظرية الرجل 

وفرنك جلربت " H.Gant"وتبعه هنري جانت " F.Taylor"االقتصادي، وكان رائدها فردريك ونسلو تايلور 

"F.Gilbert" 2(وغريهم(.  

يعد فردريك تايلور رائد اإلدارة العلمية حيث قام بدراسة الزمن واحلركة للعمليات اإلنتاجية للتوصل للوقت 

القياسي ألداء كل عملية من هذه العمليات، ومن مث إمكانية الغاء النشاطات غري الالزمة للعمليات، لقد تزامنت 

توسعا يف دراسة الزمن واحلركة اليت تناولتها دراسات تايلور، دراسات فرنك جيلربت وزوجته ليليان مع أحباث تايلور حيث 

يم كل عمل إىل نشاطات وكل نشاط إىل حركات الزمة لتأدية النشاط، كما متكنا من حتديد الزمن سحيث قاما بتق

يف نفس كما أكدا على أن تدريب العاملني وحتفيزهم له أثر كبري على الكفاءة اإلنتاجية، . املعياري ألداء كل نشاط

الوقت ساهم هنري جانت يف وضع اخلرائط اليت تستخدم يف جدولة اإلنتاج والرقابة عليه حيث يف هذه اخلرائط الزمن 

املتوقع لبداية و�اية كل نشاط أو مشروع وتقارنه بالوقت الفعلي لبداية و�اية النشاط أو املشروع، وال تزال هذه اخلرائط 

  .إىل حد اآلن" خرائط جانت"بامسه 

  : سنتطرق إىل هذه النظرية من خالل ثالث عناصر هي

 .قوم عليها النظرية العلميةتاملبادئ واألسس اليت  -

 .أسلوب اإلدارة العلمية لتحقيق الكفاءة اإلنتاجية -

                                                           
  .  98ور، مرجع سابق، ص بتعبد العزيز صاحل بن ح )1(
  . 27بدون سنة، ص  مصر، ، مطابع الدار اهلندسية،التنظيمسيف النصر، عادل رمضان الزيادي، زينب  )2(
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  .تقييم النظرية العلمية -

  :مبادئ وأسس النظرية اإلدارة العلمية -1- 1-2

  :مبادئ نظرية اإلدارة العلمية -1-1- 1-2

  :)1(مبادئ اإلدارة العلمية يف ما يليتتمثل  

 .التخصص وتقسيم العمل - 1

 .الرشد يف كل من العمال واإلدارة - 2

 .هيكل التنظيم الرمسي والتسلسل الرئاسي - 3

 .وحدة األمر ومركزية اختاذ القرارات - 4

 .توحيد اإلجراءات والنظم والسياسات - 5

  .استخدام احلوافز االقتصادية حلث األفراد وتشجيعهم على العمل - 6

  :أسس نظرية اإلدارة العلمية -1-2- 1-2

  :)2(نظرية اإلدارة العلمية يف ما يليقوم عليها تتتمثل األسس اليت 

 .تركيز االهتمام على التغريات الداخلية يف التنظيم - 1

 . األخص احلركات الروتينية ذات الطابع املتكرر اليت ال حتتاج إىل تفكري كثريبالعامل هو حمور اهتمام النظرية، و  - 2

على اإلدارة العلمية حل التناقضات داخل التنظيم، واحلد من اإلسراف، وزيادة األرباح، لتوزيع الفائض على  - 3

 .العمال واإلدارة

 .صرف العمال برشد، سيدفعهم احلافز االقتصادي للعمل وزيادة اإلنتاجت - 4

 .ومهمتهم زيادة اإلنتاج ينقسم العنصر البشري داخل التنظيم إىل فئتني، اإلدارة ومهمتها التنفيذ والعمال - 5

الطاقة، السرعة، القدرة و�ذه الصفات حنصل على احلد : على التنظيم أن يهتم بطبقات العامل األساس وهي - 6

األقصى ملا يستطيع العامل إنتاجه مبستوى معني من الكفاءة، والوقت الذي يشعر به يف حتقيق ذلك ومدى 

 .يف عمله هذايف بذل ا�هود العقلي  قدرته على االستمرار

   .يعتمد التنظيم على معيار أساسي هو الكفاءة اإلنتاجية - 7

  :أسلوب اإلدارة العلمية لتحقيق الكفاءة اإلنتاجية -2- 1-2

  :)3(حتقق اإلدارة العلمية الكفاءة اإلنتاجية باستخدام األساليب التالية

 .استخدام األسلوب العلمي يف حل املشكالت اإلدارية واختاذ القرارات - 1

                                                           
  . 45، ص مرجع سابقيسري السيد يوسف جودة،  )1(
  . 88ور، مرجع سابق، ص بتعبد العزيز صاحل بن ح )2(
  . 89املرجع السابق، ص  )3(
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 .استخدام احلوافز لزيادة السرعة يف العمل - 2

 .استخدام طرائق علمية لدراسة الوقت، احلركة لضبط أحسن طريقة ألداء األعمال - 3

 .تنمية العمليات - 4

 .توحيد اإلجراءات - 5

 .استخدام اخلرباء لتوفري نوعية الظروف املناسبة واحمليطة بالعمل - 6

 . والعقلية لتدريبهم لتحقيق الكفاءة اإلنتاجية االختيار العلمي السليم للعاملني، ولقدر�م اجلسمية - 7

  .والتوجه املستمر للعمال على األداء األمثل للعمل اإلرشاد - 8

  :تقييم نظرية اإلدارة العلمية -3- 1-2

إن لنظرية اإلدارة العلمية جوانب إجيابية وجوانب سلبية مثلها مثل باقي النظريات حيث متثلت اجلوانب االجيابية 

يف املسامهة احلقيقية لإلدارة العلمية يف جمال التنظيم واملتمثلة يف ختصيص العمل وتقسيمه إىل مهام حمددة ليصبح معها 

لعل أوضح انعكاس هلذا يف وقتنا املعاصر هو خطوط التجميع يف الصناعات وبكفاءة أعلى، و األداء أكثر سالمة وسرعة 

 خط إنتاجي معني يقوم فيه العامل املتخصص بأداء عمل حمدد وفقا لتسلسل خمطط عرب املنتجاحلديثة حيث مير 

  . )1("سلفا

  :)2(لإلدارة  العلمية فتتمثل يف ما يليأما االنتقادات اليت وجهت 

االقتصادي اليت كانت سائدة يف افرتاضات اإلدارة العلمية يف العاملني اليت اعتمدت على افرتاضات نظرية الرجل  - 1

 .األنانية، الكسل، االستجابة للحافز املادي فقط: ذلك العصر وتتضمن

 .استنزاف جهود العامل واعتباره كآلة وهذا واضح من خالل احلوافز اليت ابتدعها تايلور - 2

أو اإلدارة التنفيذية، ) مستوى اإلدارة الدنيا(على مستوى ورش العمل واملصانع الصغرية  سهاما�مإاقتصرت  - 3

وبذلك مل تتمتع اإلدارة العلمية بالشمولية مما أدى إىل الوقوع يف األخطاء كما هو احلال يف التنظيم الوظيفي 

 . لتايلور، يف أن اهليكل التنظيمي بدا وكأنه هيكل إنتاجي فقط

  .العداء وحاولت التخلص منه ناصبتهالتنظيم غري الرمسي و  وأمهلتنظاماً مغلقا اعتربت املنظمة  - 4

 :اإلداري تقسيمنظرية ال - 1-3

الفرنسي هنري  م رواد هذه النظريةأهتسمى هذه النظرية أيضا نظرية التنظيم اإلداري، أو نظرية املبادئ اإلدارية من 

لي ، وألن ري"J.Mooney "جيمس موين, "l .urwik" كيأرو ، باإلضافة إىل ليندل "H.Fayol"فايول 

"A.Reily."  

                                                           
  .  127طارق طه، مرجع سابق، ص  )1(
  .46، 45، ص 2010، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، )وظائف المدير(مبادئ اإلدارة حممود أمحد  فياض وآخرون،  )2(
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، حيث تبنت �اركزت هذه النظرية اهتمامها بشكل واضح على املنظمة ككل أكثر من اهتمامها باألفراد العاملني 

  : أساسني مهافلسفة مفادها أن مجيع املنظمات تتطلب نفس العملية اإلدارية، وقد اعتمدت تلك الفلسفة على افرتاضني 

غض النظر عن اختالف أنواع املنظمات سواء كانت عامة أو خاصة، صناعية أو بجوهر العملية اإلدارية واحد  - 1

 .خدمية، حكومية أو غري حكومية

العملية اإلدارية يف عدد من الوظائف واملبادئ احملددة كالتخطيط، التنظيم، إصدار األوامر، التنسيق، تقنني ميكن  - 2

   .)1(دخل أيضا باملدخل الوظيفييسمى هذا امل الرقابة، لذا

  :)2(اإلدارة أربعة عشر هييرى فايول أن مبادئ 

 . األفراد واجلماعات وبني اإلداريني والعمال، وهو ما وصفه تايلور من واجبات املديربنييم العمل ستق - 1

الزام اآلخرين �ا، واملسؤولية أو احملاسبة هي التزام  و السلطة هي احلق يف إصدار األوامر :السلطة واملسؤولية - 2

صاحب القرار بتبعات قراره، والسلطة واملسؤولية متالزمتان ألنه ال ميكن أن تعطي صالحيات وسلطات 

 .لشخص ما ويرتك بدون حماسبة

إىل حزم يف تطبيق أي احرتام االتفاقيات والتقيد بالنظم وتنفيذ أوامر الرؤساء، وأن الرئيس حباجة  :االنضباط - 3

 .النظام

 .األوامر مواحد فقط يصدر هلجيب أن يكون للمرؤوسني رئيس  :وحدة إصدار األوامر - 4

 .جيب أن يكون للوحدة اإلدارية مدير واحد فقط، وينسجم هذا املبدأ مع املبدأ السابق :وحدة الرقابة - 5

 ).املنشأة(للمصلحة العامة ) الفرد(جيب أن ختضع املصلحة الشخصية  - 6

 .مع اجلهد املبذولناسب أن تكون عادلة تتجيب حق املوظف مقابل اجلهد الذي يبذله  :املكافأة والتعويض - 7

وهو ما يطلق عليه اليوم مفهوم املركزية، أي إعطاء املدير الصالحيات اليت متكنه من  :مدى صالحيات املدير - 8

 .إدارة املرؤوسني بقوة وحزم

فل، مبعىن أن ميتلك املدير يف املركز اإلداري األعلى سلطات أكثر ممن هم تنازليا من األعلى لألس :تدرج السلطة - 9

 .يف مستويات أدىن

للقيام بعمل معني يف ) ترتيب مادي(واملعدات املخصصة ) ترتيب اجتماعي(أو وضع األشخاص : الرتتيب -10

 .نفس املكان

 .يتطلب التعاطف مع العاملني بنفس املستوى وعدم التحيز ألي منهم :العدل يف املعاملة -11

 .العالية واستقرار العملاالحتفاظ بالعاملني األكفاء لتحقيق اإلنتاجية  -12

 .لالبتكار وتنفيذ املهام اإلدارية والفنية :تشجيع روح املبادرة -13

                                                           
  .  129، ص 2005 املعارف، اإلسكندرية،، منشأة اإلدارةطارق طه،  )1(
  .  49، 48، ص 2010 ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،مبادئ اإلدارةحممود أمحد فياض وآخرون،  )2(
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 .غرس روح التعاون وتشجيعه بني العاملني واملديرين، وقد جعل تايلور هذا املبدأ من واجبات املدير :التعاون -14

يف كافة النشاطات يف املنظمة  تصنيفهامن إجيابيات هذه املدرسة أ�ا وضعت أول نظرية شاملة لإلدارة واليت ميكن 

  .وميكن تدريسها يف اجلامعات

الرمسي وإمهال وحماربة التنظيم إىل هذه املدرسة من أمهها االعرتاف بالتنظيم  إال أن هناك انتقادات كثرية وجهت

غري الرمسي يف املنظمة باإلضافة إىل ذلك فقد ركز فايول يف أحباثه على مستوى املديرين يف املنظمات الكبرية بعكس 

شأن اإلدارة العلمية، قد أمهلت النواحي تايلور الذي ركز على املنظمات الصغرية، كما أن مدرسة املبادئ اإلدارية، شأ�ا 

            )1(.اإلنسانية واهتمت فقط باألمور املتعلقة بزيادة اإلنتاج والكفاية اإلنتاجية

  :مبادئ التنظيم وفق النظرية الكالسيكية -2

  : )2(تتمثل مبادئ التنظيم وفق النظرية الكالسيكية يف العناصر التالية

مبدأ التدرج الرئاسي، مبدأ وحدة األمر، اهليكل التنظيمي،  ,مبدأ نطاق اإلشرافمبدأ التخصص وتقسيم العمل، 

الرمسي، مبدأ التوصيف، مبدأ املشورة واملعاونة، مبدأ مبدأ مركزية السلطة، مبدأ تكافؤ السلطة واملسؤولية، مبدأ التنظيم 

  .الرشد، مبدأ االتصال، ومبدأ الرقابة

  :مبدأ التخصص وتقسيم العمل - 2-1

حيث يتم تقسيم العمل إىل جزيئات متخصصة ويتم  تنظيم الكالسيكيهذا املبدأ من املبادئ الرئيسية يف اليعترب 

هدف تقسيم العمل إىل االستفادة من التخصص، يإىل شخص معني ليقوم بتنفيذها، و  إسناد كل جمموعة جزئية متجانسة

  )3(.حيث أنه يؤدي إىل سرعة أداء العمل وحتقيق الكفاءة

  )4( :التخصص وتقييم العمل يؤدي إىل فوائد أمههاإن 

حتقيق أكرب استفادة ممكنة من قدرات الفرد العقلية والفكرية عن طريق قيامه بأداء أعمال تتفق وتتالئم مع هذه  - 1

 .القدرات

والصراع ساعد التخصص يف العمل على إجياد نوع من االنسجام يف أداء األعمال بني األفراد بعيدا عن التنافس  - 2

 .ألن كل موظف يقوم بعمل حمدد وفقا الختصاص حمدد

نوع من البساطة والسهولة يف العمل، حيث يقوم الفرد بأداء العمل نفسه لفرتات يساعد التخصص على إجياد  - 3

 .طويلة فيتعود على أداء ذلك العمل، وهذا بدوره يؤدي إىل زيادة مهارة الفرد

  

 

                                                           
  .  77، 76، ص 2012عمان، األردن،  ، دار وائل للنشر، الطبعة الثالثة،األساسيات في اإلدارة المعاصرة منحى نظاميعبد الباري درة، حمفوظ جودة،  )1(
  .  408، 407، مرجع سابق، ص الهياكل والسلوكات والنظمسيد اهلواري،  )2(
  .  48، ص )2006، 2005(القاهرة،  ، مكتبة عني مشس،)خدمات مدنية- محليات(اإلدارة العامة حممد درويش، علي حممد املبيض،  )3(
  .   111، ص 2003مصر،  للطباعة،، شركة ناس اإلدارة المعاصرةعبد اهللا أمني مجاعة،  )4(
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 .هد ألن التخصص يؤدي إىل استثمار الوقت واجلهد يف عمل واحديساعد التخصص على توفري الوقت واجل - 4

  :)1(للتخصص وتقسيم العمل إال أنه له عيوب نذكر منها ما يليالفوائد بالرغم من هذه 

إحداث حالة من امللل والسأم يف العمل حيث يزاول الفرد العمل املتخصص فيه لفرتة طويلة وبشكل متكرر ال  - 1

 . يتغري

ألجزاء وهذا جيعل عملية التنسيق بني اجتزئة العمل إىل أجزاء صغرية تتطلب ضرورة التنسيق والربط بني هذه  - 2

 .معقدة نفسهااألعمال 

التأثري على طموحات ومواهب األفراد أثناء أدائهم لألعمال حيث يصبحون رهينة للعمل املتخصص الذي  - 3

  .مما لديهم من مواهب وقدرات متنوعة وطاقات كامنة يقومون به، فال تكون لديهم الفرصة من االستفادة

  :مبدأ نطاق اإلشراف - 2-2

نطاق اإلشراف هو عدد العاملني الذين يشرف عليهم مدير واحد بفاعلية، وخيتلف العدد ما بني العاملني 

 8إىل  3بالنسبة للموظفني، ومن  30إىل  10نطاق اإلشراف من حيدد املوظفني والعاملني اإلداريني، وبصفة عامة 

  .)2(بالنسبة لإلداريني

  :)3(يتوقف نطاق اإلشراف على عدد من العوامل منها ما يلي

 .الرئيس وقدراته، فبعض الرؤساء ميتلكون قدرات أكثر من غريهمكفاءة  - 1

 .اإلشرافاملرؤوسني وقدرا�م، فكلما كان املرؤوسني أكثر قدرة على أداء أعماهلم كلما زاد نطاق كفاءة  - 2

 .املتبادلة بني الرئيس واملرؤوسني مما يسهل التنسيق والتفاهم فيما بينهمدرجة الثقة  - 3

حجم األعمال املطلوبة من الرئيس، وبصفة خاصة األعمال اليت ال تتعلق باإلشراف على املرؤوسني، مما حيدد  - 4

 .الوقت املتاح للرئيس لإلشراف

 .ة كلما زاد نطاق اإلشرافدرجة روتينية األعمال، فكلما كانت األعمال روتينية وغري متجدد - 5

الصالحيات، فكلما كانت درجة تفويض السلطة أعلى، كلما مكن ذلك الرئيس من اإلشراف على تفويض  - 6

 .عدد أكرب من املرؤوسني

واجلدير بالذكر أن عدد املرؤوسني يتناسب طردا مع عدد العالقات املتبادلة باجتاهني بني الرئيس ومرؤوسيه، وبني 

  : املعادلة التالية سب هذه العالقات حوتتحدد  املرؤوسني ببعضهم

عدد العالقات املتبادلة باجتاهني = � �
��

�
+ (� − 1)�     

  

                                                           
  .  113، 112املرجع السابق، ص  )1(
  .    168، 167، ص 2003 ، دار احلريري للطباعة، مصر،"مدخل متكامل"أصول التنظيم واإلدارة إجالل عبد املنعم حافظ وآخرون،  )2(
  .  173عبد الباري درة، حمفوظ جودة، مرجع سابق، ص  )3(
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وتتناسب عكسيا مع عدد املستويات اإلدارية يف اهليكل التنظيمي، حيث كلما زاد عدد املرؤوسني كلما نقص 

  .)1("عدد املستويات اإلدارية يف اهليكل التنظيمي والعكس بالعكس

  :التدرج الرئاسيمبدأ  - 2-3

يعين هذا املبدأ ضرورة مراعاة التدرج الرئاسي يف تنظيم العالقات بني املستويات املختلفة، حيث تنساب األوامر 

من األعلى ويتم رفع التقارير واالستفسارات إىل أعلى، أي هذا املبدأ يعتمد على وجود تدفق للسلطة من والتعليمات 

  .)2(أعلى إىل أسفل

  :)3(املبدأ عدة مزايا ميكن ذكرها كما يليحيقق هذا 

 .التدرج وسيلة تنظيمية حتقق عالقة الرتابط بني الرئيس واملرؤوس وبذلك يعمل التنظيم كوحدة واحدةيعترب  - 1

حيقق مبدأ التدرج التميز بني املستويات اإلدارية وهي مستوى جملس اإلدارة، مستوى اإلدارة العليا، مستوى  - 2

 .توى اإلدارة اإلشرافيةاإلدارة الوسطى، ومس

يؤدي التدرج الرئاسي إىل وضوح الرؤية ومعرفة كل فرد بالتنظيم للواجبات املسؤول عنها، وما يقابل هذه  - 3

 .املسؤوليات من حقوق وسلطات

حيقق مبدأ التدرج الرئاسي خطوط االتصاالت الرمسية يف التنظيم، وحيدد مسار األوامر والتعليمات، حيث  - 4

  .التعليمات من أعلى إىل أسفلتنساب األوامر و 

  ):مبدأ وحدة الرئاسة(مبدأ وحدة األمر  - 2-4

أي أن ال يكون مرؤوسا ألكثر من رئيس . من رئيس واحد فقطيعين هذا املبدأ أن يتلقى الفرد األوامر والتعليمات 

  :واحد حىت ميكن جتنب اآلثار السلبية احملتملة التالية

 .الرؤساء للمرؤوسنيتضارب األوامر والتعليمات الصادرة من  -

 .صعوبة حتديد املسؤولية أو شيوعها -

حرية املرؤوس أي من األوامر يقوم بتنفيذه أوال األمر الذي قد يؤدي إىل التأخري يف إجناز األنشطة  -

  )4(.األخرى

 . للهيكل التنظيمي يف الفصل الثاين سنتعرض: الهيكل التنظيمي - 2-5

  

  

                                                           
  .  175- 174املرجع السابق، ص  )1(
  .  49حممد درويش، علي حممد املبيض، مرجع سابق، ص  )2(
  .  43، ص 1972 ، دار النهضة العربية، القاهرة،التنظيم اإلداري وتحليل النظم حممد يسري قنصوة، أمحد رشيد، )3(
  .  167إجالل عبد املنعم وآخرون، مرجع سابق، ص  )4(
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  :مبدأ مركزية السلطة - 2-6

. )1("إىل مدى تركيز السلطة بيد شخص واحد أو جهة واحدة يف اهليكل التنظيمي للمنظمة يشري مفهوم املركزية"

  :)2(إن الفكر الكالسيكي يعتمد على مبدأ مركزية السلطة وذلك من خالل النقاط التالية

مادياً مكانيات التنظيم إأن مصدر السلطة هو املركز الوظيفي الذي يشغله الفرد الذي يعطيه احلق يف استخدام  - 1

 .وبشريا بغرض حتقيق األهداف اليت أنشئ من أجلها

السلطة من أعلى إىل أسفل على شكل أوامر وتعليمات وبالتايل نسياب ايقوم النموذج الكالسيكي على  - 2

 .السلطة مركزة يف قمة اهليكل التنظيمي

 :ترى النظرية الكالسيكية أن مركزية السلطة حتقق العديد من املزايا أمهها - 3

 .السلطة املركزية يف التنظيمتقوية   -  أ

 .حتقيق وحدة السياسات، ووحدة طرق وإجراءات تنفيذ األعمال وحتقيق التنسيق بني كافة أجزاء التنظيم  -  ب

االستفادة من خربات وقدرات رجال اإلدارة العليا بالتنظيم يف اختاذ القرارات اليت تؤدي إىل حتقيق   -  ج

 . األهداف

السلطة التنفيذية أو اإللزامية، : هييوجد يف اهليكل التنظيمي حسب النظرية الكالسيكية أربع أنواع من السلطة  - 4

 .السلطة االستشارية، السلطة الوظيفية وسلطة اللجان

تفضل النظرية الكالسيكية عدم التوسع يف تفويض السلطة حمافظة على حتقيق مبدأ مركزية السلطة والتنسيق يف  - 5

  .ولتحقيق نطاق اإلشراف الضيق القمة

  :مبدأ تكافؤ السلطة والمسؤولية - 2-7

السلطة تعين ممارسة حق مينح لصاحبه إصدار األوامر والتعليمات واختاذ القرارات امللزمة لآلخرين، ويستمد هذا 

األعمال املرتبطة بالوظيفة وبالتايل احلق من املركز الوظيفي الذي يشغله الفرد يف املنظمة بينما تعين املسؤولية االلتزام بتنفيذ 

  .جيب أن تكون سلطة الشخص بقدر مسؤوليته

تتفق مجيع نظريات التنظيم على أمهية هذا املبدأ وترى ضرورة تعادل أو تكافؤ حجم التفويض يف السلطة مع 

وتكون  ستخدام السلطةذلك أن زيادة السلطة عن املسؤولية جتعل الفرد يسيء ا. املسؤولية اليت مت من أجلها التفويض

كما أن املسؤولية بدون سلطة تؤدي . طغيان هذا الفرد واستغالله الفائض من السلطة يف تكوين قوة شخصية لهالنتيجة 

  . )3(إىل عجز الفرد وجعله غري قادر على القيام بأعباء وظيفته

  

  

                                                           
  .  198عبد الباري درة، حمفوظ جودة، مرجع سابق، ص  )1(
  .  49حممد درويش، علي حممد املبيض، مرجع سابق، ص  )2(
  .  410-409، مرجع سابق، ص الهياكل والسلوكيات والنظم: التنظيمسيد اهلواري،  )3(
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  :مبدأ التنظيم الرسمي - 2-8

وبالتايل �تم هذه ). املنظمة(إن النظرية الكالسيكية تعرتف بالتنظيم الرمسي وتؤكد على أمهيته يف حياد التنظيم 

تأيت عملية اختيار األفراد الذين يشغلون وظائف التنظيم الرمسي  مثالنظرية بتكوين التنظيم الرمسي أو اهليكل التنظيمي أوال 

ية الكالسيكية ترى أن التنظيم الرمسي هو الذي حيدد األشخاص املطلوبني للتنظيم، وليس يف املرتبة الثانية مبعىن أن النظر 

يف ما سبق أن عملية خلق التنظيم الرمسي تتم عن طريق حتديد األفراد هم الذين حيددون التنظيم، ويأيت منطق النظرية 

الفرصة الختيار األفراد املناسبني للعمل الالزمة قبل اللجوء إىل األشخاص، حيث يتيح تطبيق مبدأ التخصص  األنشطة

   .)1(بالتنظيم

  :مبدأ التوصيف - 2-9

شملها الوظيفة الواحدة، تحصر الواجبات واملسؤوليات اليت  التوصيف هو وصف الوظائف وذلك من خالل

اإلشراف الذي وكيفية وخطوات أدائها، واملستندات واإلمكانيات اليت يستخدمها، وموقعها يف اهليكل التنظيمي ومستوى 

  .وصف الشخص الذي ميارس هذه الوظيفة ختضع له والذي متارسه، و

  :)2(وفقا للنظرية الكالسيكية التوصيف يؤدي إىل حتقيق املزايا التالية

 .يقلل من احتمال التعارض واالحتكاك بني خمتلف العاملني - 1

 .معرفة كل شخص دوره يف التنظيم معرفة جيدة - 2

 .يف اختاذ القرار معرفة املدير حدود سلطاته - 3

 .حتديد األجر لكل وظيفة بناءاً على توصيفها - 4

 .ساعد على الرقابة ويقيم األداءي - 5

 .ساعد على اختيار الشخص املناسب لشغل الوظيفةي - 6

   .وظيفةساعد على تدريب األشخاص املرشحون لشغل ي - 7

  :المعاونةمبدأ المشورة أو الخدمات  -2-10

وزيادة األعباء على اإلداريني يف املستويات اإلدارية العليا، وطاملا ال ميكن يعين هذا املبدأ أنه مع منو حجم العمل 

  )3(.يف شخص ما، لذلك جيب توفري مستشارين ومعاونني للمستويات اإلدارية العليا يف التنظيم ةأن تتوافر املعرفة الكامل

الكالسيكية يقوم على جمموعة من النقاط إن مبدأ التفرقة بني التنفيذيني واالستشاريني عند أصحاب النظرية 

  :)4(هي

 .ضرورة أن يكون هناك فصل بني اإلدارات التنفيذية واإلدارات االستشارية - 1

                                                           
  .  60السيد يوسف جودة، مرجع سابق، ص  ىيسر  )1(
  .  253، 251، مرجع سابق، ص والسلوكيات والنظم الهياكل: التنظيمسيد اهلواري،  )2(
  .  50حممد درويش، علي حممد املبيض، مرجع سابق، ص  )3(
  .  159-157، مرجع سابق، ص الهيكل والسلوكيات والنظمسيد اهلواري،  )4(
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 .تقدمي املشورة والرأي من طرف االستشاريني يكون عن طريق رمسي من خالل قنوات رمسية - 2

 .السلطة وحق اختاذ القرار أساس التفرقة بني اإلدارات التنفيذية واالستشارية باملؤسسة هو عالقة - 3

  .ضرورة التحديد الواضح والدقيق لسلطات واختصاصات اإلدارة التنفيذية واالستشارية باملؤسسة - 4

  :الرشدمبدأ  -2-11

النظرية الكالسيكية يف التنظيم حتاول حل املشكلة التنظيمية على أساس رشيد بعيد عن العواطف واملشاعر 

املؤسسة ككيان اقتصادي هلا أهداف وأ�ا تسعى إىل تعظيم وحتقيق احلد األقصى ولذلك فهي تنظر إىل . واالنفعاالت

ألهدافها، ولتحقيق هذه األهداف البد من حصر األنشطة الالزمة لتحقيقها وتقسيمها بطريقة رشيدة ومنطقية وإعادة 

، كذلك فإنه يفرتض أن  جتميعها يف جمموعات بطريقة رشيدة ومنطقية أيضا، حبيث يتم إسنادها إىل أشخاص متخصصني

  )1(.كل الوظائف وعالقتها ببعضها البعض تستمد من منطق يعتمد على التفكري العلمي الرشيد

  :مبدأ االتصال -2-12

  :)2(يدور املفهوم الكالسيكي لالتصاالت حول جمموعة النقاط التالية

والتوجيهات من أعلى إىل أسفل الرتكيز على االتصاالت اهلابطة اليت تتجه فيها القرارات واألوامر والتعليمات  - 1

 . من االتصاالت ضروري لشرح األهداف والسياسات وتنفيذ اخلطط والربامج وهذا النوع. املنظمة

الرتكيز على خطوط وشبكات االتصاالت الرمسية بالتنظيم، وبالتايل فإن التنظيم يركز على العالقات املوضوعية  - 2

 .الرمسية بني أعضائه

للحصول على املزيد من املعلومات والبيانات حتقيقا ألهداف  التجسسستخدام أسلوب قد تلجأ اإلدارة إىل ا - 3

  .التنظيم

  :مبدأ الرقابة -2-13

  :إن مفهوم النظرية الكالسيكية للرقابة يدور حول جمموعة من النقاط هي

والتهديد وهذا يتطلب استخدام الضغوط والعنف . م اخلطةءخضاع لألحداث بقوة لكي تالإالرقابة من عملية  - 1

 .بالعقاب لعالج االحنرافات وحتقيق أهداف اخلطة املوضوعية

 .الرقابة يف شكل رئاسيتوزيع  - 2

 .اإلدارة العليا بالتنظيميف تركيز الرقابة بدرجة عالية  - 3

 .الرقابة الدقيقة واملباشرة على كل جزئيات وتفاصيل العمل بالتنظيم - 4

 .ستويات بالتنظيماألداء يف كل املاستخدام معايري ومؤشرات مركزية للرقابة على  - 5

       .فصل وحدات الرقابة عن وحدات التنفيذ - 6

                                                           
  .  279، ص 1975اإلسكندرية،  ، دار اجلامعات املصرية،السلوك التنظيمي واألداءحنفي حممود سليمان،  )1(
  .  65السيد يوسف جودة، مرجع سابق، ص  ىيسر  )2(
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  :تقييم النظرية الكالسيكية للتنظيم -3

على عدة افرتاضات أساسية ينشأ عنها من خالل الطرح السابق للنظرية الكالسيكية يف التنظيم يتضح أ�ا تقوم 

هذه النظرية واليت ما أرستها وبالرغم من األمهية الكربى للمبادئ التنظيمية اليت . جمموعة من املبادئ التنظيمية الرئيسية

 يزال الغالبية منها مطبق  حىت وقتنا احلاضر يف كثري من املنظمات العامة واحلكومية وتعد دعامة من دعامات التنظيم

  :)1(اجليد إال أ�ا تعرضت لعدة انتقادات ميكن إجيازها يف ما يلي

  :إهمال العنصر اإلنساني في التنظيم - 3-1

افرتضت النظرية الكالسيكية يف التنظيم أن العنصر البشري هو من املعطيات اليت تتأقلم وتتكيف تبعا لنوع العمل 

مهلت النظرية العنصر اإلنساين يف التنظيم ونتج عن ذلك املوكل إليها دون أن يكون هلا إرادة خاصة، وبالتايل فقد أ

  :بالتبعية أخطاء عديدة أمهها ما يلي

ن اإلنسان أالنظر إىل اإلنسان على أنه آلة حتركه جمموعة من القواعد احملكمة والتعليمات وإغفال حقيقة  -

 .داخل العملال ميكن أن ينفصل عن مشاعره وأحاسيسه وعواطفه وأهدافه وطموحاته وانفعاالته 

للدوافع اإلنسانية يف بيئة العمل حيث تركز على احلوافز املادية والتحديد الدقيق لألعمال  الفهم اخلاطئ -

باعتبارمها عاملني أساسني لتحقيق زيادة اإلنتاج و�مل احلوافز املعنوية وإشباع حاجات العاملني يف العمل 

 .الكثري من السلبيات و�يئة املناخ املالئم للعمل مما يؤدي إىل اخنفاض معنويات العاملني وظهور

 .التنظيمات غري الرمسية وجتاهلها وافرتاض تعارضها الدائم مع أهداف التنظيم الرمسي إمهال -

وجود اخلالفات والصراعات الداخلية بني األفراد يف التنظيم وعدم االهتمام بدورها يف توضيح حدود  إمهال -

  .السلوك التنظيمي

  :مع بعضهاتعارض وتناقض بعض المبادئ الكالسيكية  - 3-2

 .مع مبدأ قصر خط السلطةألشراف تعارض مبدأ نطاق ا -

 .تعارض مبدأ وحدة الرئاسة مع مبدأ التخصص -

 .تعارض مبدأ تقسيم العمل مع مبدأ التنسيق -

  .تعارض مبدأ أسس جتميع األعمال مع مبدأ التنسيق -

  :الجمود التنظيمي وعدم المرونة - 3-3

وحتديد العالقات تركز النظرية الكالسيكية يف التنظيم اهتمامها على حتديد االختصاصات للمناصب املختلفة 

سيطر عليها العالقات الرئاسية بدال من العالقات العضوية، تالتنظيمية اليت ترتبط هذه املناصب ببعضها البعض، و 

الكالسيكي ال يصلح يطة وال يتفاعل معها، لذلك فإن التنظيم فرتض أن التنظيم مبثابة نظام مغلق ال يتأثر بالبيئة احملتو 

                                                           
  .  51، ص اإلدارة العامةحممد درويش، علي حممد املبيض،  )1(
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التنفيذية فهو ال يصلح لألعمال االبتكارية أو األنشطة اليت تتعرض للتغريات لكل األعمال فإن كان يصلح لألعمال 

       .املستمدة من البيئة اخلارجية

 :الفصل بين العملية اإلدارية والمسألة السياسية - 3-4

الكالسيكية أن اإلدارة منفصلة متاما عن السياسة يف حني أن املنظمات اإلدارية ختدم غايات عامة ترى النظرية 

وتضطلع مبشاريع وخدمات عامة يف خمتلف القطاعات، لذلك فهي تستهدف بناء قاعدة سياسية  هلا حىت حتصل على 

  .هاتأييد واسع من السلطة التشريعية ومن مث تتمكن من حتقيق مشاريعها وبراجم

إن حتديد سلطة الوظائف ومكان السلطات يف اخلريطة التنظيمية للدولة يعد دائما مسألة سياسية، لذلك يستحيل 

وجود اإلدارات احلكومية بدون متتعها بتأييد سياسي منظم، كما يندر أيضا وجود إدارة حكومية غري مرتبطة بشكل أو 

  . تزودها باملساعدة السياسيةبآخر مبصاحل اجلماعات اخلاصة أو مجاعات القوى اليت

يتضح مما سبق خطأ النظرية الكالسيكية يف الفصل بني العملية اإلدارية واملسألة السياسية، حيث تشري مجيع 

احلقائق إىل أن مبادئ اإلدارة العامة لكي تكون واقعية وقابلة للتطبيق جيب أن تراعي اجلانب السياسي للعملية اإلدارية 

  .الفشلوإال كان مصريها 

بالرغم من االنتقادات اليت وجهت للنظرية الكالسيكية يف التنظيم إال أ�ا تبقى ذات أمهية وقيمة وأساسية بالنسبة 

  : )1(للتنظيم وذلك لألسباب التالية

أن هذه النظرية مل يضعها شخص واحد وإمنا قامت على جمموعة من املالحظات والتجارب اليت استخدمت  - 1

 .الدراسة واليت قام �ا عدد كبري من الباحثني يف مؤسسات ومنظمات فعليةاألسلوب العلمي يف 

قدمت عددًا من املبادئ التنظيمية اليت تقوم بدور غاية يف األمهية يف حتليل وتفسري السلوك إن هذه النظرية  - 2

 .كما سامهت هذه املبادئ يف زيادة قدرة املنظمات على حتقيق أهدافها. التنظيمي

النظرية على العوامل الداخلية للتنظيم يعترب أمرًا صائبا إىل حد كبري ذلك أن هذه العوامل ذات ز هذه يأن ترك - 3

 .لفاعلية املنظمة وضمان بقائها واستمرارها نسبةكبرية بالأمهية  

أن مفاهيم ومبادئ  هذه النظرية ال زالت مناسبة وصاحلة لبعض املنظمات بل أن التطبيق العملي هلا جبعل هذه  - 4

 .مات أكثر فاعلية وقدرة على حتقيق أهدافهااملنظ

 للمديرين واملنظمني األساسي ظل املمونتا إن النظرية الكالسيكية بغض النظر عن املزايا والعيوب املذكورة سلف

   .باملبادئ األساسية للتنظيم اليت من خالل تطبيقها حتقق املؤسسات واملنظمات فاعلية وجناح أكرب
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  النظرية الكالسيكية الحديثة للتنظيم: مبحث الثالثال

يف املبحث السابق تطرقنا إىل النظرية الكالسيكية للتنظيم اليت حاولت اكتشاف املبادئ األساسية للتنظيم، ويف 

 طبيعياهذا املبحث سنتطرق إىل النظرية الكالسيكية احلديثة للتنظيم أو نظرية العالقات اإلنسانية اليت تعترب امتدادا 

املبادئ اليت أرستها النظرية الكالسيكية، وذلك من خالل و للنظرية الكالسيكية، حيث حاولت تصحيح بعض املفاهيم 

  .الرتكيز على العوامل االجتماعية والنفسية للعامل وركزت كذلك على التنظيم غري الرمسي وتأثريه على أفراد التنظيم

  :ما يلي  احلديثة للتنظيم وذلك من خاللسنتطرق يف هذا املبحث إىل النظرية الكالسيكية 

 .مناذج النظرية الكالسيكية احلديثة للتنظيم - 1

 .مبادئ وخصائص التنظيم وفق هذه النظرية - 2

 .تقييم النظرية الكالسيكية احلديثة للتنظيم - 3

 :نماذج النظرية الكالسيكية الحديثة للتنظيم -1

التنظيمي ذلك أن البداية الفعلية لنشوء نظرية  املمثل هلذا االجتاه يف الفكر E.Mayo» ألتون مايو«يعترب 

مصانع ( الكرتيكن بالعديد من الدراسات والتجارب اليت قام �ا يف مصانع شركة وسرتن رت العالقات اإلنسانية غالبا ما تق

» هيجو منسرتبرج«باإلضافة إليه يوجد . 1932عام حىت  1924واليت استمرت من عام ) هوثورن

H.Munsterberg ،»ري باركر فوليتما «M.Folletكورت ليفني«، و «K.Lewin.  

    .كما يلي  سنتطرق ملسامهات كل منهم باختصار

 :مساهمات التون مايو - 1-1

من أهم نتائج التجارب اليت قام �ا التون مايو واليت تناولت تأثري اإلضاءة على إنتاجية العمال من جانب، وتأثري 

  )1(.العمال من اجلانب اآلخرة على إنتاجية فمجاعات العمل املتأل

 .إن الفرد هو أهم عناصر اإلنتاج على وجه اإلطالق - 1

إن الفرد يرفض أن يعامل كآلة وبالتايل ال يناسبه استخدام السلطة والنفوذ والعالقات الرمسية ألن هذا ال يناسب  - 2

أمهية كبرية للجوانب املعنوية املؤثرة ، وبالتايل فهناك أدمية  الطبيعة البشرية واليت تفضل التعامل حبرية ومرونة و

على الفرد وذلك لتحقيق االنسجام يف أداء العمل، واالنسجام االجتماعي مع العاملني وبالتايل حتقيق املسؤولية 

 .اجلماعية عن أداء األعمال، وأن الرقابة ال دخل هلا يف حتسني إنتاجية األفراد

 .املادية كمؤثرات على دوافع األفراد لزيادة اإلنتاجاالهتمام باحلوافز املعنوية جبانب احلوافز  - 3

 .القيادة الدميقراطية - 4

 .الروح املعنوية العالية هلا أمهية يف زيادة اإلنتاجية - 5

 .إن األفراد العاملني ال يتعاملون مع اإلدارة أو ينظرون إىل سياستها أو يتصرفون كأفراد مستقلني بل كجماعات - 6

                                                           
  .   34، 33زينب سيف النصر، عادل رمضان الزيادي، مرجع سابق، ص  )1(
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  .أهم عندهم من النواحي املادية إن الشعور بالفخر لدى العاملني - 7

  )1(:مساهمات هيجو منستربرج - 1-2

منظمات متنوعة �دف دراسة أثر العوامل  يف بالعديد من البحوث واالختبارات النفسية » هيجو منسرتبرج«قام 

هلا من تأثريات  ملا النفسية واالجتماعية على سلوك العامل وإجنازاته، وقد أوضحت نتائج هذه البحوث أمهية هذه العوامل

  .واضحة يف سلوك العمال وأدائهم

  :قدم هذا األخري املقرتحات التالية

 .لعاملني لكل عمللضرورة اختيار أنسب  - 1

 .ضرورة حتسني الظروف النفسية اليت ميكن يف ظلها بلوغ أقصى إنتاج لكل عامل - 2

العمل من ناحية واجلوانب النفسية ضرورة املسامهة يف ضمان التوصل إىل أحسن النتائج بالتوفيق بني ظروف  - 3

 .للعامل من ناحية أخرى

متثل هذه املقرتحات إضافة حقيقية لنظرية التنظيم حيث ركز على جانب هاما وأساسيا أمهلته النظرية الكالسيكية 

  .وهو اجلانب اإلنساين يف التنظيم

 :مساهمات ماري فوليت - 1-3

تبنت مبدأ مشاركة العاملني للمديرين يف صياغة األهداف بالعاملني باملنظمة، حيث » ماري فوليت«اهتمت 

  .عارضات والصراعات احملتمل حدوثها داخل املنظمة نتيجة عدم مشاركتهمالتنظيمية، بغرض تقليل امل

كما اهتمت بالبعد االجتماعي، حيث أشارت إىل عدم إمكانية جتاهل العادات االجتماعية اليت نشأ عليها 

  .مل، وبالتايل ال ينبغي أن يطلب منه أداء أعمال تتعارض مع معتقداته وعاداتهالعامل عند أدائه للع

إن من األفضل للمديرين استخدام احلوافز املرغبة لألداء، بدال من مطالبه املرؤوسني بصورة مستمرة باألداء 

  )2(.املرتفع

  )3(:باإلضافة إىل ما سبق قدمت ماري فوليت جمموعة من األفكار متثلت يف ما يلي

فرق بينهما حيث عرفت القوة على أ�ا القدرة على اإلجناز وأداء تمبشكلة القوة والسلطة وحاولت أن اهتمت  - 1

 .  األعمال، أما السلطة فهي احلق يف ممارسة القوة

األفراد، ويرتتب على ذلك أنه ال يصح حماسبة الفرد عن نتائج عمله  ىلإ املسؤولية تنسب إىل األفعال وليس - 2

 .وحده، ولكن ينظر إىل مدى مسامهته يف حتقيق اهلدف الشامل للمنظمة

 .فاصل بينهماليست الحقة على وظيفة التخطيط وال يوجد حد  إن وظيفة التنسيق - 3

                                                           
  .  4القاهرة، ص  ، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية،مدخل العالقات اإلنسانية في نظرية التنظيم، إبراهيم الغمري )1(
  .  134طارق طه، مرجع سابق، ص  )2(
  .  10-5إبراهيم الغمري، مرجع سابق، ص  )3(
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اف املعنية وبالتايل قدمت فكرة الصراع اإلجيايب إن االختالفات االجتماعية تؤدي إىل حتقيق الفوائد جلميع األطر  - 4

 .قأو اخلال

إصدار األوامر واالعتماد أساسًا على األوامر املوضوعية اليت تتطلبها طبيعة انتزاع اجلانب الشخصي من عملية  - 5

  .املوقف بني الرئيس واملرؤوس

 )1( :مساهمات كيرت ليفين - 1-4

السلوك التنظيمي لديناميكية اجلماعات، وذلك بدراساته املتعددة يف دراساته أمهية دراسة » كريت ليفني«أوضح 

وميكن . يف الثالثينات من القرن املاضي األمريكية» أيوا«يف جمال اجلماعات الصغرية وديناميكية اجلماعات جبامعة 

  : تلخيص أهم النتائج اليت توصل هلا يف ما يلي

يف وأ�ا تؤثر يف إدراك العاملني، ويف اجتاها�م، كما تؤثر  موجودة بصورة فعالة يف كل التنظيمات،أن اجلماعة  - 1

العملية اإلنتاجية نفسها، وتسهم يف املطالبة بإشباع حاجات األفراد، وتسهل مهمة االتصال غري الرمسي بني 

 .أعضائها والتنظيم

 .أن األصل يف انضمام األفراد إىل اجلماعة هو حتقيق حاجتهم إىل االنتماء - 2

اجلماعة مهمة الرقابة الذاتية على أعضائها، فإذا احنرف أحد األعضاء عن قيم اجلماعة وأمناطها السلوكية، متارس  - 3

 .فإن اجلماعة توجهه توجيها ذاتيا، وذلك ملا هلا من قوة وتأثري على أعضائها

له أو فرض سياسات تقوية العالقة بينه وبني التنظيم الرمسي وعدم جتاه و ضرورة االهتمام بالتنظيم غري الرمسي - 4

 .وقرارات عليه دون مشاورته بشأ�ا

يف مجاعات أو تنظيمات غري رمسية كأحد دراسة الفرد من خالل انتظامه،  على ضرورة» ليفني«أكد  بصفة عامة

  .العناصر األساسية احملددة للسلوك التنظيمي

 :مبادئ وخصائص التنظيم وفق النظرية الكالسيكية الحديثة للتنظيم -2

النظرية الكالسيكية احلديثة تؤكد حقيقة املبادئ التنظيمية الكالسيكية إال أ�ا تدخل عليها الكثري من إن 

  :وبالتايل سنتعرض يف هذا املطلب إىل. التعديالت اليت تنجم عن السلوك الفردي وتأثري اجلماعات غري الرمسية

 .مبادئ التنظيم وفق النظرية الكالسيكية احلديثة - 

  .لتنظيم وفق النظرية الكالسيكية احلديثةخصائص ا - 

 :مبادئ التنظيم وفق النظرية الكالسيكية الحديثة - 2-1

  :لقد تبنت هذه النظرية مبادئ التنظيم يف النظرية الكالسيكية وأدخلت عنها تعديالت كما يلي
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  :مبدأ التخصص وتقسيم العمل -1- 2-1

وذلك باالهتمام بالعامل وحماولة قدر اإلمكان ركز أصحاب هذه النظرية على العوامل غري االقتصادية 

عن زيادة تبسيط العمل  التقليل من انعزاله النفسي وشعوره بالطبيعة املتكررة اململة للعمل واليت تنجم

الوظيفة  تكبري وتوسيعب و ذلك املبدأعن وتقسيمه إىل جزئيات صغرية، وبالتايل قدموا اقرتاحات وتعديالت 

األعمال اليت يقوم الفرد بأدائها، وأدى ذلك إىل زيادة إنتاجية و كرب من املهام حبيث تشتمل على عدد أ

  )1(. العامل وشعوره بالرضا، واخنفاض حاالت التغيب، احلوادث، والتهرب من العمل

  :مبدأ نطاق اإلشراف -2- 2-1

مع األخذ يف ) العام اإلشراف(إن النظرية الكالسيكية احلديثة دعت إىل ضرورة األخذ بنطاق اإلشراف الواسع 

  )2(.االعتبار قدرات الرئيس، والبيئة احمليطة بالعمل الذي تؤديه اجلماعة، وما إذا كان هذا العمل روتينيا أم غري روتيين

تغريات والعوامل اإلنسانية اليت ميكن اخلاص بإحدى الوظائف اإلدارية أمر خيضع �موعة من امل إن نطاق اإلشراف

  :)3(إجيازها يف ما يلي

 .طبيعة األعمال اليت ميارسها املرؤوسني -

 .مدى إمكانيات الرئيس وقدراته الشخصية ومدى خربته بأعمال مرؤوسيه -

 ملهمحتو مدى كفاءة املرؤوسني يف عملهم وحجم السلطات املفوضة هلم مبا يسمح هلم بإدارة أعماهلم  -

 .املسؤولية دون الرجوع باستمرار للرئيس

عدة لتجميع وحتليل البيانات ومعاونة الرئيس يف إعداد القرارات واخلطط والربامج مدى توافر العناصر املسا -

 .املنظمة للعمل

 .معدل التغيري داخل البيئة ووضوح اخلطط واألهداف -

  :مبدأ التدرج الرئاسي -3- 2-1

وفاعلية التنظيم، اعتربت النظرية الكالسيكية احلديثة مبدأ التسلسل الرئاسي من أهم املقومات األساسية لنجاح 

وأعلنت قبوهلا له ولعمليات التقييم الوظيفي املتدرج، إال أ�ا تنادي بعدم اجلمود يف تفسريها، وتطالب باالهتمام بالفرد 

وباإلضافة إىل ذلك تقرتح بعضا من األدوات البشرية اليت تقوم على العوامل . وسلوكه عند التطبيق العملي هلذا املبدأ

   )4(.تسهيل من عمل هذا املبدأ وتقربه من التطبيق العملي الواقعيللاإلنسانية، وذلك 

  

                                                           
  .  385، ص 1991 ، مصر،اإلسكندرية الدار اجلامعية للطباعة والنشر،، إدارة األعمالعبد الغفار حنفي، حممد فريد الصحن،  )1(
  .  419، ص 1974ة، القاهر  مطبعة االستقالل الكربى،، مبادئ التنظيم واإلدارةأمحد عبد الفتاح،  )2(
  .  177، ص 1982 مصر، اإلسكندرية، دار اجلامعات املصرية، دراسة نظرية تطبيقية: اإلدارةإبراهيم الغمري،  )3(
  .  178املرجع السابق، ص  )4(
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  :مبدأ الهيكل التنظيمي -4- 2-1

ترى النظرية الكالسيكية احلديثة أن اهليكل التنظيمي الذي يقوم على حتديد العالقات بني األفراد وبني الوحدات 

إذا أخذ يف االعتبار عند تصميمه العامل اإلنساين  يف التنظيم ويوزع االختصاصات وحيدد السلطات يكون أكثر كفاءة 

  .كأحد العوامل اهلامة اليت تؤثر على السلوك التنظيمي

 وعلى ذلك يتمثل االختالف األساسي بني النظرية الكالسيكية احلديثة والنظرية الكالسيكية يف اهتمام األوىل

سلوكا يرتبط باخلطوط الرمسية للهيكل التنظيمي إال  عمله بالفرد باعتباره عنصرا هاما حيويا يف املنظمة وإن كان يسلك يف

     )1(".التنظيم غري الرمسي، دور القائد، االهتمام جبماعة العمل"أنه جيب االهتمام بكل من 

  :مبدأ الهيكل التنظيمي -5- 2-1

املنظمة يف النقاط  داخل متثل نظرة النظرية الكالسيكية احلديثة للسلطة وكيفية استخدامها للتأثري على األفراد

   :2التالية

احلدود املفروضة عليه من البيئة  و فرض على الرئيس ضرورة أخذ قدرتهتو  للفرد عطي اهتماما بالغات -

 .ليهإاخلارجية يف احلسبان عند إصدار األوامر والتعليمات 

لسلطة الرئيس، يتمثل مصدر السلطة يف حمصلة عوامل كثرية من بينها املركز الوظيفي، وقبول املرؤوسني  -

 .وقدرة الرئيس يف التأثري على مرؤوسيه

متثيل املرؤوسني وهو يعمل بكفاءة عندما تتعادل السلطة الرئيس هي وظيفة إدارة وتوجيه و  وظيفة املدير أو -

املفوضة إليه من أعلى إىل أسفل والسلطة املمنوحة له من أسفل إىل أعلى عن طريق قبول املرؤوسني 

 .لسلطته

المركزية السلطة عن طريق تفويضها، وتدعوا إىل نطاق اإلشراف الواسع، العمل اجلماعي، الرقابة تفضل  -

  .الذاتية، الالمركزية، مجاعية اختاذ القرارات، وتدعيم مبدأ تفويض السلطة والتوسع فيه

  :غير الرسميالتنظيم مبدأ  -6- 2-1

تدعو إىل ضرورة التعايش بني التنظيم غري الرمسي والتنظيم النظرية الكالسيكية احلديثة بالتنظيم غري الرمسي و  فتعرت 

   :)3(وذلك ملا للتنظيمات غري الرمسية من إجيابيات واملتمثلة يف.الرمسي بشكل ال يهدد أي منهما

التنظيم غري الرمسي وسيلة اتصال فعالة تتعرف اإلدارة من خالهلا على أخبار اجلماعات وقيمها وأمناطها  -

 .السلوكية

                                                           
، 1974 مصر، القاهرة، ر �ضة مصر للطباعة والنشر،، ترمجة سيد عبد احلميد مرسي، حممد إمساعيل يوسف، داالسلوك اإلنساني في العملكيف ديفز،   )1(

  .  349ص 
  . 81-80، ص سنة النشر غري موجودةمصر،  اإلسكندرية،يب احلديث، املكتب العر ، السلوك التنظيميحممد احلناوي،  )2(
  .  288، ص 1995 مصر، القاهرة، مكتبة عني مشس،، أساسيات التنظيم واإلدارة زكي حممود هاشم، )3(
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التنظيم غري الرمسي يف تفسري وإيضاح وجهات نظر اإلدارة للعاملني حىت يكونوا أكثر عوناً  يساعد -

 .ومساندة لإلدارة

 .يساعد التنظيم غري الرمسي اإلدارة يف تفسري األوامر والتعليمات الرمسية للعاملني -

د والتعاون لتحقيق احملافظة على التماسك يف املنظمات الرمسية عن طريق االستعداد للخدمة وبذل اجله -

 .أهداف التنظيم الرمسي

 .يوفر التنظيم غري الرمسي الرضا االجتماعي للعمال -

حيقق التنظيم غري الرمسي الرقابة االجتماعية اليت بواسطتها ميكن التأثري على سلوك اآلخرين وتنظيمه  -

  .ضبطهو 

  :مبدأ التوصيف -7- 2-1

اليت حتكم عملية  مبدأ التوصيف باعتباره أحد املبادئ األساسيةتؤكد النظرية الكالسيكية احلديثة على أمهية 

  .التنظيم وتوضح واجبات ومسؤوليات الوظائف داخل التنظيم

  :)1(ميكن إجياز وجهة نظر النظرية الكالسيكية احلديثة حول مبدأ التوصيف يف النقاط التالية

 .أداء العمل والعوامل املؤثرة عليها بالفرد عن طريق إشراكه يف وصف الوظيفة ومعرفة ظروف هاهتمام -

تركيزها على وصف العالقات الوظيفية للوظيفة مع الوظائف األخرى وحتديد درجة السلطة واملسؤولية يف  -

 .هذه العالقات

  .الوظيفة طبقا للوائح والتعليماتركزت اهتمامها على كيفية أداء األعمال اليت مشلتها  -

  :مبدأ المشورة والمعاونة -8- 2-1

    :)2(ميكن تلخيص نظرة النظرية الكالسيكية احلديثة هلذا املبدأ يف النقاط التالية

فباستطاعة أي فرد أن  ال يوجد فصل واضح بني التنفيذ واالستشارة ألنه من الصعب الفصل بينهما عمليا -

 .يقدم النصيحة واملشورة يف جمال املعرفة

 .اهليكل الرمسي للتنظيمالتقليل من الوحدات االستشارية املتخصصة يف  -

تفرق بني اإلدارة التنفيذية واإلدارة االستشارية على أساس طبيعة النشاط فإذا كانت اإلدارة تساهم مباشرة  -

يف حتقيق هدف التنظيم كانت إدارة تنفيذية، وإذا كانت تساهم بطريقة غري مباشرة يف حتقيق هذا اهلدف  

 .كانت إدارة استشارية

 .حتقيق الفاعلية يف الوحدات اإلدارية االستشاريةالتأكيد على ضرورة  -

                                                           
  .  92جودة، مرجع سابق، ص  لسيد يوسفا ىيسر  )1(
  .  174-173، مرجع سابق، ص الهياكل والسلوكيات والنظم: التنظيمسيد اهلواري،  )2(



 فلسفة التنظيم: الفصل األول

 

- 30 - 
 

ضرورة حل التعارض بني اإلدارتني التنفيذية واالستشارية والقضاء على أي خالف قد حيدث بينهما مما  -

  .يؤدي إىل حتقيق التعاون واستقرار العمل باملنظمة وبالتايل زيادة القدرة على حتقيق األهداف املنشودة

  :مبدأ االتصال -9- 2-1

اهتمت النظرية الكالسيكية احلديثة بنظام االتصاالت وأخذت يف االعتبار أنظمة االتصاالت ذات االجتاهني من 

أعلى إىل أسفل ومن أسفل إىل أعلى مع إمكان االتصال غري الرمسي بني أجزاء التنظيم واستغالله بطريقة فعالة حىت ال 

  .يتضارب مع نظام االتصاالت الرمسية

  :)1(ذه النظرية لالتصاالت يف ما يلييتمثل مفهوم ه

تأخذ االتصاالت بني أجزاء التنظيم اجتاهني من أعلى إىل أسفل اتصاالت هابطة، ومن أسفل إىل أعلى  -

 .اتصاالت صاعدة

إمكان وجود االتصاالت غري الرمسية واليت تقع خارج نطاق القنوات الرمسية احملددة لالتصاالت وجيب  -

 .إجناز األعمالها مبا ميكن تسهيل يتوجه

نطاق اإلشراف الواسع، زيادة اعتماد املرؤوسني على (املبادئ التنظيمية اليت تنادي �ا هذه النظرية  -

تؤدي إىل جناح نظام االتصاالت ) أنفسهم، تبادل الرأي والتشاور، والسلطة القائمة على التأثري املتبادل

  .وزيادة فاعليتها

  :مبدأ الرقابة -10- 2-1

دور مفهومها حول يالنظرية الكالسيكية احلديثة على الرقابة باعتبارها وظيفة من وظائف اإلدارة أو التسيري، و تؤكد 

  :  )2(الرقابة حول النقاط التالية

األفراد وال يقتصر دورها على جمرد جيب على الرقابة التعرف على نواحي القوة والتقدم يف األعمال لدى  -

 .قصور يف تطبيق اخلطط املوضوعةالتعرف على مواطن الضعف وال

 .جيب الرتكيز على الرقابة اليت تكشف اخلطأ قبل وقوعه ومتنع وقوعه -

 .التأكيد على أمهية الرقابة الذاتية اليت تسند إىل رقابة الفرد لسلوكه الشخصي أي الرقابة النابعة من الذات -

 .تشجيع مشاركة العمال يف وضع املعايري الرقابية -

 .احلقائق بدال من رقابة السلطةاستعمال رقابة  -

 .توفري املرونة لنظام الرقابة -

 .الرتكيز على الرقابة العامة غري املباشرة -

                                                           
  .  136، 134وي، مرجع سابق، ص ناحممد احل )1(
  .  300-298ص ،  1985 مصر، قاهرة،ال دار النهضة العربية،، وجهة نظر المنظمة: ي الدين األزهري، اإلدارةحم )2(
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          .  مراعاة احلاجات واألهداف الشخصية لألفراد عند وضع نظام الرقابة -

 :خصائص التنظيم وفق النظرية الكالسيكية الحديثة - 2-2

  :)1(أفكار النظرية الكالسيكية يف العناصر التاليةمما سبق ميكن تلخيص خصائص التنظيم وفق 

 .املنظمة هي نظام اجتماعي يتحدد عن طريق أدوار األفراد وسلوكهم - 1

جيب على املنظمة إشباع احلاجات النفسية واالجتماعية لألفراد العاملني جبانب إشباع حاجا�م املادية أو  - 2

 .االقتصادية

 ).التنظيمات غري الرمسية(االهتمام جبماعات العمل غري الرمسية  - 3

االعتماد على مفهوم القيادة الدميقراطية اليت تسمح بتبادل اآلراء وتقدمي املقرتحات واملناقشات البناءة اليت ختلق  - 4

 .يف العاملني روح االنتماء للمنظمة

باإلضافة إىل ضرورة وجود قنوات اتصال ذات اجتاهني تسمح بتبادل املعلومات بني خمتلف املستويات التنظيمية،  - 5

 .تشجيع االتصاالت غري الرمسية

 .تفويض السلطة وحتميل العمال املسؤولية على حتقيق األهداف - 6

 حالة توازن اذا حتقق التعادل يف املنظمة نظام مغلق تتوقف فاعليتها على ما جيري بداخلها، وتكون املنظمة - 7

 .  أهدافها وأهداف وحاجات األفراد العاملني �االتوافق بني و 

  :تقييم النظرية الكالسيكية الحديثة للتنظيم -3

النظرية الكالسيكية احلديثة تتضمن الكثري من النواحي اإلجيابية متثلت يف خصائصها السابقة الذكر  أن بالرغم من

واليت تعد إضافات ملموسة للفكر التنظيمي سامهت يف معاجلة الكثري من نقاط الضعف يف النظرية الكالسيكية إال أنه 

  :)2(يوجه هلا العديد من االنتقادات متمثلة يف العناصر التالية

أية فروض علمية ) جتارب اهلاوثورن(أن هذه النظرية مل تتبع األسلوب العلمي يف البحث، حيث مل تضع الدراسة  - 1

مسبقة، باإلضافة إىل أن عدد العاملني الذين خضعوا لتجارب الدراسة كان حمدودا، مما جيعل تعميم هذه النتائج 

 .دقيق من الناحية اإلحصائية أمراً غري 

 .لعنصر البشري أدى إىل الفشل يف تقدمي نظرية متكاملة لتفسري السلوك التنظيميالرتكيز على ا - 2

يشري إىل الواقع العملي صورت هذه النظرية مجاعات العمل على أ�ا متماثلة ومتحدة يف أهدافها وغايا�ا إال أن  - 3

 .ي أن ذلك األمر يصعب حتقيقه أو ليس بالضرورة حقيق

                                                           
  .  142-141، مرجع سابق، ص المتكامل في اإلدارةالمنهج حنفي حممود سليمان،  )1(
  .  99-98السيد يوسف جودة، مرجع سابق، ص  ىيسر  )2(
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تركز هذه النظرية على مفاهيم التعاون، التفاهم، والتفاعل االجتماعي بني األفراد العاملني بالتنظيم، وأمهلت ما  - 4

صوراً تحماوالت السيطرة والتسلط وبالتايل قدمت هذه النظرية  و وخالف وتنافسقد حيدث بينهم من تصارع 

 . ليمغري متكامل عن التنظيمات يف الواقع الع

نظيم غري الرمسي باعتباره الركيزة األساسية يف البناء التنظيمي متجاهلة بذلك التنظيم الرمسي ذاته ركزت على الت - 5

 .أنه ال ميكن بناء اهليكل التنظيمي يف غياب الشكل الرمسي للتنظيمبالرغم 

جاهلة باقي ركزت النظرية على الدوافع االجتماعية والنفسية باعتباره الدافع الوحيد املوجه لسلوك العاملني مت - 6

 .الدوافع كعناصر هامة من عناصر تفسري السلوك اإلنساين بالتنظيم

أن هذه النظرية عاجلت العالقات اإلنسانية يف نظام مغلق فأمهلت بذلك أثر العوامل البيئية على السلوك  - 7

       . التنظيمي بالرغم من أمهية هذه العوامل كمحدد هلذا السلوك

ت إىل هذه النظرية إال أ�ا سامهت بالكثري يف إثراء الفكر التنظيمي وجعلته يركز رغم كل االنتقادات اليت وجه

  .على مفاهيم عديدة مثل التنظيم غري الرمسي، القيادة الدميقراطية، أمهية الدوافع املعنوية وأثرها على إنتاجية األفراد
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  النظرية الحديثة للتنظيم: المبحث الرابع

يف املبحثني السابقني مت التطرق للنظرية الكالسيكية اليت ركزت على العمل، واهليكل الرمسي يف نظر�ا للتنظيم، 

العنصر البشري يف التنظيم وبيان خصائصه باعتباره عنصراً مهما ومؤثرا على على والنظرية الكالسيكية احلديثة اليت ركزت 

لكن الظروف قد تغريت . ة أدت إىل جناحهانيف ظروف وتنظيمات معي اظهرتإال أن هذين النظريتني . السلوك التنظيمي

  .بعد مخسينات القرن املاضي مما أدى إىل ظهور نظريات أخرى تفسر التنظيم عرفت باسم النظريات احلديثة للتنظيم

 : )1(مهاإن هذه النظريات ليست أفضل من النظريات السابقة إمنا لفظ احلداثة يرجع إىل عنصرين أساسني 

حداثة الظروف واملواقف اليت ظهرت فيها النظرية واختالفها عن الظروف واملواقف اليت ظهرت فيها  -

 .النظريات السابقة

 .حداثة املفاهيم واالجتاهات الفكرية اليت تناولتها هذه النظرية -

 :ما يلي  سنتناول هذه النظريات من خالل      

  .مناذج النظرية احلديثة للتنظيم  - 

  .اإلطار العام للنظرية احلديثة للتنظيم  - 

  .  التقييم العام للنظرية احلديثة للتنظيم  - 

 :نماذج النظرية الحديثة للتنظيم -1

  :سنتطرق يف هذا املبحث إىل النظريات املكونة للنظرية احلديثة للتنظيم وذلك من خالل التطرق إىل

 .النظريات السلوكية يف التنظيم -

 .نظرية النظم -

 .النظرية املوقفية يف التنظيم -

 .Zالنظرية التنظيمية ونظرية  -

 :النظريات السلوكية في التنظيم - 1-1

ركزت هذه النظريات على معاجلة اجلانب اإلنساين يف التنظيم بشكل علمي منظم حىت ميكن دراسة وفهم السلوك 

   )2(.العالقات اإلنسانيةالبشري ومن مث التغلب على الصراعات اإلنسانية وحتقيق االستقرار يف 

، دوجالس )نظرية التنظيم االجتماعي(، وايت باك )نظرية النظام التعاوين(برنارد شيسرت من أهم رواد هذه النظرية 

، رنسيس )نظرية التناقض بني الفرد والتنظيم(، كويس أرجريرس )نظرية التكامل بني أهداف الفرد والتنظيم(ماكجروجر 

  ).نظرية الدافعية(ليكرت 

                                                           
  .  102السيد يوسف جودة، مرجع سابق، ص  ىيسر  )1(
  .  148، مرجع سابق، ص المنهج المتكامل في اإلدارةحنفي حممود سليمان،  )2(
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  :نستعرض يف ما يلي بنوع من االختصار إىل مسامهة كل واحد منهم

  ":C.Barnard"ستر برنارد يمساهمات ش -1- 1-1

ركز برنارد على العنصر البشري وجعل دوافعه ركنا أساسيًا يف نظريته، واهتم بالتعاون بني أعضاء التنظيم من أجل 

  :)1(وتتمثل أهم أفكاره يف ما يلي. املشرتكة حىت ميكن احلفاظ على بقاء التنظيم الرمسي حتقيق األهداف

املوارد املادية، املوارد البشرية، اجلماعات البشرية، : اعترب التنظيم نظاماً مفتوحا يتكون من عدة أجزاء أمهها -

 .واألطراف ذات الصلة بالتنظيم من غري املتعاملني فيه

 .غري الرمسي وضرورة دعم التنظيم الرمسي له والتوافق معه وتوجيهه لتحقيق أهدافهركز على التنظيم  -

ب االهتمام �ا مثل الرغبة جيالدوافع االقتصادية ليست هي احملفز الوحيد لألفراد بل يوجد دوافع أخرى  -

ن، الرغبة يف ظروف العمل، الشعور بالفخر، االرتباط باآلخري ،يف التقدم والرتقي إىل مراكز وظيفية أعلى

 .املشاركة يف األحداث والرغبة يف االنتماء إىل اجلماعات للحصول على مساند�ا ودعمها

  .تفويض السلطة من األسفل إىل األعلى، واعتبار السلطة وسيلة اتصال الرئيس مبرؤوسيه -

  )نظرية التنظيم االجتماعي": (W.Bakke"مساهمات وايت باك  -2- 1-1

بالعنصر اإلنساين يف التنظيم ونظر�ا الشمولية للتنظيم باعتباره تكوينا متكامال متفاعال مع اهتمت هذه النظرية 

  )2(.البيئة احمليطة به اليت حتدد إىل درجة كبرية كفاءة وفاعلية السلوك التنظيمي بوجه عام

املوارد تستخدم جمموعة من  قةسمتنانظام مكون من عدة أنشطة إنسانية "حيث عرفت التنظيم على أنه 

اء ضعاإلنسانية، املادية، الفكرية، املالية والطبيعية واليت تتفاعل مع بعضها من أجل إشباع احلاجات والرغبات اإلنسانية أل

نظامًا مفتوحًا حيصل على موارده من البيئة احمليطة به ويتم حتويل وعلى ذلك اعتربت هذه النظرية التنظيم  .)3("التنظيم

ا يتفاعل ويعتمد إىل خمرجات إلشباع احلاجات اإلنسانية، كما أن التنظيم يف أدائه هلذه العمليات إمنتلك املوارد داخليا 

  .مع وعلى غريه من التنظيمات املوجودة يف البيئة احمليطة

  ": D.Me.Gregor"مساهمات دوجالس ماكجريجور  -3- 1-1

وقدم " y"، وقدم هلا بديل مساها نظرية "x"بالنظرية لتنظيم ومساها لس ماكجرجيور النظرية التقليدية انتقد دوجال

  :)4(مقارنة بني النظريتني ميكن تلخيصها يف اجلدول التايل

  

  

                                                           
  .  150- 148املرجع السابق، ص  )1(
  .  108السيد يوسف جودة، مرجع سابق، ص  ىيسر  )2(
  .  151، مرجع سابق، ص المنهج المتكامل في اإلدارةحنفي حممود سليمان،  )3(
  .  182يوسف مسعداوي، مرجع سابق، ص  )4(
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  yوالنظرية  xمقارنة بين النظرية : )1-1(الجدول 

  "y"افتراضات النظرية   "x"افتراضات النظرية 

 .اإلنسان بطبيعته سليب وال حيب العمل -

حتمل اإلنسان كسول وال يرغب يف  -

 .املسؤولية

يفضل الفرد دائما أن جيد شخصا يقوده  -

 .ويوضح له ماذا يفعل

يعترب العقاب أو التهديد من الوسائل  -

األساسية لدفع اإلنسان للعمل أي العمل 

 خوفا من العقاب وليس حباً يف العمل

تعترب الرقابة الشديدة على اإلنسان ضرورية   -

 كي يعمل

أهم حوافز تعترب األجر واحلوافز املادية  -

  العمل

معظم الناس يرغبون يف العمل ويبذلون  -

اجلهد اجلسمي والعقلي كرغبتهم يف اللعب 

 والراحة 

مييل الفرد العادي للبحث عن املسؤولية  -

 .وليس فقط قبوهلا

الفرد قادر على توجيه نفسه بنفسه  -

 .والتحكم يف عمله

نوية يعمل الفرد إلشباع حاجات مادية ومع -

 .التقدير وحتقيق الذتومنها حاجات 

عداد كبرية من األفراد درجة عالية أميارس  -

 .من االبتكارية واإلبداع يف العمل

يرغب اإلنسان يف استغالل إمكاناته  -

  وطاقاته 

   .182يوسف مسعداوي، مرجع سابق، ص : املصدر

بة واإلشراف مها العنصر تعترب استخدام السلطة وأساليب الرقا" x"من خالل اجلدول السابق نستنتج أن النظرية 

ترى أن التنظيم يقوم على أسس التوسع يف تفويض " y"الرئيسي املؤثر يف السلوك التنظيمي وحتقيق األهداف، والنظرية 

  .السلطة، اإلشراف العام، والتنويع يف الواجبات الوظيفية

   )C.Argyris:")1"مساهمات كريس ارجيرس  -4- 1-1

هدف إىل حتقيق التقارب ياعرتف كريس ارجريس بالتنظيم الرمسي ومبادئه التقليدية إال أنه تناوهلا بأسلوب معدل 

وبالتايل . بني الفرد والتنظيم إذ يرى أن السلوك اإلنساين مبظاهره املختلفة هو العامل األساسي املؤثر يف حركية التنظيم

يف التنظيم كأحد العوامل اهلامة املؤثرة على السلوك التنظيمي، اقرتح أرجريس يركز على ضرورة دراسة وفهم سلوك األفراد 

  :أساليب إدارية ميكنها التخفيف من حدة التوتر والصراع والتناقض بني الفرد والتنظيم منها

 .استخدام أسلوب القيادة املتمركزة حول األفراد أي تطبيق النمط القيادي الذي يهتم باألفراد ومشاكلهم -

 .بري وإثراء العمل حىت يتاح للفرد فرصة إجناز عمل متكاملتك -

                                                           
  .  112يسري السيد يوسف جودة، مرجع سابق، ص  )1(
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 .ختفيف حدة الرقابة اإلدارية حىت يشعر الفرد باالستقاللية يف أداء العمل املنوط به -

  .إتاحة الفرصة للتفاعل بني األفراد يف التنظيم وجعل خطوط االتصاالت مفتوحة ومتشابكة -

   )R.likert:")1"مساهمات رنسيس ليكرت  -1-1-5 

اهتم ليكرت بالعنصر البشري وركز على الدوافع اإلنسانية وعلى تأثريها يف سلوك الفرد وسلوك اجلماعة، وقد 

ى البيئة يؤثر فيها ويتأثر �ا، وإن وحدة العمل لتوصل ليكرت إىل عدة مفاهيم ونتائج أمهها أن املنظمة نظام مفتوح ع

كما طالب ليكرت . باألعراف السائدة ضمن اجلماعة اليت يلتحق �ااألساسية هي اجلماعة حيث يتأثر سلوك الفرد 

بضرورة توفري جو عمل حمفز لبذل اجلهود حيث جيب أن يشعر الفرد باالحرتام والتقدير وأن تسود العالقة اجليدة مع 

  .زمالئه ومع رؤسائه يف العمل

حلقائق  واملفاهيم حول حمددات السلوك ما سبق ميكن القول أن النظريات السلوكية قدمت العديد من امن خالل 

اإلنساين وبالتايل السلوك التنظيمي، وأمهية العنصر البشري يف العمل، وضرورة االهتمام به وباجلوانب االجتماعية مما 

    . ، واالتصاالت وتكوين اجلماعات والقيادةكالواقعية يساعد على تطوير بعض املفاهيم احلديثة  

 :نظرية النظم - 1-2

، L.Bertalenfly" فلين، وبريتالA.Brown" براون"، R.Merton" مريتون"واد هذه النظرية من أهم ر 

" كاست"، إال أن تفسري نظرية النظم واستخدامها يف جمال التنظيم واإلدارة ينسب إىل K.Boulding" بولدنج"و

F.Kast ،"روزينويج "J.Rosenzweigسكوت"، و "W.Scot.)2(   

الوحدة األساسية يف التنظيم هي النظام ولذلك سنتطرق أوال إىل مفهوم النظام مث إىل حسب هذه النظرية أن 

  .املبادئ األساسية هلذه النظرية

  :عدة تعاريف نذكر منها ما يلي )مبعىن منظمة( للنظام:مفهوم النظام -1- 1-2

جمموعها وحدة شياء املرتابطة أو املتداخلة بعضها ببعض حبيث تكون يف ألالنظام هو جمموعة من ا" -

 .)3("مركبة

 .)4("النظام هو جمموعة من العالقات يف جهاز يتكون من األجزاء املتداخلة" -

النظام هو ذلك الكل املنظم واملركب الذي جيمع ويربط بني أشياء أو أجزاء تشكل يف جمموعها تركيباً  " -

 .)5("كليا موحداً 

                                                           
  .  83عبد الباري درة، حمفوظ جودة، مرجع سابق، ص  )1(
  .  121يد يوسف جودة، مرجع سابق، ص الس ىيسر  )2(
  .  27أمحد عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  )3(
  .  18، مرجع سابق، ص منهج األنظمة –السلوك التنظيمي حنفي حممود سليمان،  )4(
  .  10حممد يسري قنصوة، أمحد رشيد، مرجع سابق، ص  )5(
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املعىن واملضمون وميكن صياغة تعريف شامل للنظام كما  ك يفرت إن التعريفات السابقة على اختالفها إال أ�ا تش

. يلي النظام هو جمموعة من املكونات ذات عالقات متداخلة مع بعضها تعمل على حنو متكامل يف ظل قيود معينة

لتحقيق هدف مشرتك يف بيئة ما، ويف سبيل ذلك تقبل مدخالت وتقوم بعمليات وتنتج خمرجات، تسمح باستقبال 

  .)1("دةمدخالت مرت

  :وميكن التعبري عن هذا التعريف بالشكل التايل

  نموذج بياني للتعبير عن النظام :)1-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  .153طارق طه، مرجع سابق، ص  :املصدر

   :ممبادئ نظرية النظ -2- 1-2

  :)2(تعتمد نظرية النظم على املبادئ التالية    

تطبيقه على العديد من الظواهر مثل الظواهر بالعمومية، فهو ميكن يتصف مفهوم النظم  :عمومية النظم - 1

 .اخل... الطبيعية، امليكانيكية، اإلدارية

أو األجزاء اليت  تعترب مكونات النظام من وجهة نظر التحليل الساكن هي العناصر :الوحدات البنائية للنظام - 2

 .يتكون منها، واليت يطلق عليها الوحدات البنائية للنظام

من وجهة نظر التحليل الوظيفي فإن مكونات النظام تتمثل يف الوظائف أو األنشطة اليت يقوم  :وظائف النظام - 3

 :وتتضمن ما يلي�ا النظام أو يتم إجنازها من خالله 

 .استحواذها إلدخاهلا إىل النظام ليقوم بتشغيلها مثل البياناتاليت مت هي العناصر  :المدخالت -

 .حتويل املدخالت إىل خمرجات وتتضمن: العمليات التشغيلية -

 .تتضمن العناصر اليت أنتجها النظام من خالل عملياته التحويلية :المخرجات -

عكسية   صورة يف ترتد عندما تبدأ العمليات التشغيلية للنظام فإن بعض املخرجات قد :التغذية العكسية -

  .كمدخالت لنفس النظام

                                                           
  .  153طارق طه، مرجع سابق، ص  )1(
  .  )160إىل  154 من(ص طارق طه، مرجع سابق،  )2(

 

 نظام

 خمرجات مدخالت

 حتقيق

 بغرض

 أهداف

 البيئة
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هي املتغريات احمليطة بالنظام اليت ال ختضع متاما لسيطرة النظام ولكن تؤثر بطريقة مباشرة أو غري  :بيئة النظام - 4

 .مباشرة عليه، وتعد تلك التأثريات مبثابة قيود على عمليات النظام

مكونات النظام، ويفصله عن البيئة احمليطة به وعن  فرتاضي الذي يضم داخلهالهي اخلط ا :حدود النظام - 5

 .األنظمة األخرى

 .النظام لتحقيقها خالل فرتة معينة وبرتتيب أمهيتها هي غايات مرغوبة أو نتائج حمددة يسعى :أهداف النظام - 6

 .هي أن حمصلة أداء النظام ككل تفوق جمموع أداء أجزائه ":تعاونية النظم"تظافر  - 7

أصغر منه يطلق عليها اسم النظم الفرعية وتعرف  نظمامن املالحظ أن كل نظام يضم بداخله  :تداخل النظم - 8

 .على أ�ا جمموعة أجزاء من نظام يشارك أو حيمل كل أو بعض خصائص النظام الكلي

هو تلك العملية اليت يتم مبقتضاها تبادل وتفهم الرسائل أو املعلومات بني طرفني أو أكثر باستخدام  :االتصال - 9

قدرات النظام، وتكون عملية االتصال مزدوجة االجتاه مبعىن إمكانية تبادل الرسائل بني اجلزء املصدر واجلزء 

 .ات االتصالاملستقبل للرسالة، وذلك باستعمال وسائط يف محل الرسائل تسمى قنو 

يعد مفهوم هرمية النظم من املفاهيم احلديثة لنظرية النظم، ويفرتض هذا املفهوم أن النظم احلية  :هرمية النظم -10

مستوى اخللية، املستوى العضوي، املستوى الفردي، مستوى : تندرج بصفة عامة عرب سبعة مستويات هي

وأن كل نظام يعترب مبثابة نظام فرعي للنظام . لعاملياجلماعة، املستوى التنظيمي، املستوى الوطين، املستوى ا

 .الذي يعلوه أو يليه

 .هي الشكل املعرب عن تصميم هذا النظام، أي هو ببساطة تصميم النظام :عمارة النظم -11

بصفة عامة جاءت نظرية النظم لتسد الكثري من الثغرات وتتناول العديد من االحتياجات التنظيمية اليت أمهلتها 

الكالسيكية والكالسيكية احلديثة حبيث أصبح هذا املدخل أكثر تكامال يف نظرته للتنظيم كنظام يتكون من  النظرية

جمموعة من األجزاء املرتابطة، وأكثر اهتماما بعامل التأثري البيئي باعتباره أحد العوامل األساسية اليت تؤثر يف سلوك 

اإلدارية املناسبة، ويف اختاذ القرارات اليت سوف تكون أكثر جناحاً التنظيم وأكثر منطقية يف اختيار وتكوين األساليب 

  )1(.وقدرة على حتقيق الفاعلية التنظيمية

 ":النظرية الموقفية في التنظيم"نظرية التنظيم المشروط  - 1-3

العوامل نظرية التنظيم املشروط هي مبثابة أسلوب لتحليل املشاكل اإلدارية، وأ�ا تتطلب من املديرين التعرف على 

أو املتغريات اجلوهرية اليت جيب أن يتعاملوا معها عند اختيارهم أسلوب وطريقة العمل يف التنظيم وتتمثل هذه املتغريات 

  : )2(يف

 .تعقد وتغري البيئة اخلارجية للمنظمةدرجة  -

                                                           
  .  80ص ، 1991 مصر، الزقازيق، ،املرنيةمكتبة ، وظائف-نظم-اإلدارة مفاهيمحنفي حممود سليمان، شريف أمحد شريف العاطي،  )1(
  .  162طارق طه، مرجع سابق، ص  )2(
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 .نقاط الضعف والقوة لدى املنظمة -

 .مهارات، اجتاهات، أهداف املديرين واملرؤوسني باملنظمة -

 .نوعية املهام اليت تقوم �ا املنظمة -

 .املوارد اليت متتلكها املنظمة، والفن التقين الذي تستخدمه -

  :)1(مير تطبيق املنهج الشرطي يف التنظيم باخلطوات التالية

 .اإلدراك الواعي والفهم الصحيح لكل الظروف واملواقف التنظيمية كما هي موجودة يف الواقع العملي -

 .و النمط التنظيمي الذي يتناسب مع هذه الظروف أو املواقفاختيار األسلوب أ -

 .تطبيق هذا األسلوب أو النمط الذي مت اختياره بكفاءة -

إن هذه النظرية تنظر إىل كل منظمة على أ�ا متميزة وفريدة، وهي هلذا تعترب حلقة وصل وتوازن بني الرأي القائل 

  :)2(بوجود

 .مبادئ عامة للتنظيم واإلدارة  -  أ

، وحيتاج كل موقف تنظيمي إىل حتليل منفصل تنظيم متميز وخمتلف عن غريه من التنظيمات األخرىأن كل   -  ب

 .بذاته

األمناط التنظيمية ختتلف باختالف أنواع التنظيمات، وكذلك "رى بأن تمما سبق نالحظ أن نظرية التنظيم املشروط 

تكون أكثر مالئمة للظروف واملواقف مناط التنظيمية اليت الظروف البيئية اليت تعمل فيها، ومن مث فهي تبحث يف اقرتاح األ

تتصف مبيزة الوسطية، وهو ما "كما أن هذه النظرية   3 ".اليت تواجهها التنظيمات املختلفة وحتقق هلا النجاح والفاعلية

جيعلها أكثر قابلية للعمل مع املواقف واملشاكل اليت تواجهها منظمات األعمال احلديثة، فهي متثل مدخل وسط بني 

نظرة ، وبني الكنظام  يد املطلق الذي يعرب عنهما مدخل النظم، والذي ينظر ألي شيء ميكن النظر إليهر العمومية أو التج

يد ال ميكن تطبيق ممارسته اإلدارية على أي موقف آخر حىت ولو  فر ميثل وضع  املوقفية اخلالصة اليت تفرتض أن كل موقف

   .)4("كان مشابه

 ):Zنظرية (النظرية اليابانية  - 1-4

تبلور هذا املدخل كمحصلة إلسهامات مشرتكة لبعض علماء الفكر اإلداري احلديث، حيث حاول كل من 

ن اإلدارة اليابانية، ووليام أوشي فمن خالل كتا�م " Athos"وزميله أنطوين أتوس " Pascale"باسكال ريتشارد 

                                                           
  .  83حنفي سليمان، شريف العاصي، مرجع سابق، ص  )1(
  .  127السيد يوسف جودة، مرجع سابق، ص  ىيسر  )2(
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"William Ouchi " األستاذ جبامعة كاليفورنيا األمريكية منظر نظرية"Z ." إجياد عالقة بني النجاح يف جمال

  )1(.اإلدارية اليابانية األعمال وبني النمط الفريد للممارسات

. التوثيق بني إجيابيات املنظمات األمريكية، واجيابيات املنظمات اليابانية واستبعاد سلبيا�ما يشو حاول ألقد 

، واإلدارة األمريكية اليت "J"، واليت أطلق عليها اسم النظرية وذلك بتحديد مثاين خصائص للمقارنة بني اإلدارة اليابانية

الذين أطلقهما ماكرجيور على نظريته ) Y(و) X(الذي يعقب احلرفني احلرف ) Z(واقرتح نظرية ) A(أطلق عليها اسم 

  .يوضح ذلك) 2(واجلدول رقم 

  )A(واألمريكية ) J(موذج توفيقي للنظريتين اليابانية نك) Z(النظرية ): 2-1(الجدول رقم 

  )Z(النظرية   )A(النموذج األمريكي   )J(النموذج الياباني   الخصائص

  لفرتة طويلة   األجلريقص  مدى احلياة  التوظيف 

بطيئة، الرتكيز الكبري يعطى   سريعة جدا  بطيئة جدا  الرتقية

للتدريب والتقييم وبعد ذلك 

  الرتقية

 يكون  عمومية،الرتكيز أكثر  متخصص  عام وغري متخصص  املسار املهين

منصب على التدوير الوظيفي 

  والتدريب

وغري رمسي ولكن غري صريح،   صريح ورمسي  ضمين وغري رمسي  تقييم األداء

  .بتقديرات واضحة ورمسية

تتخذ مبزيد من الرتكيز على   بصفة فردية  بصفة مجاعية   اختاذ القرارات

  االتفاق وقبول اجلماعة

  فردية  فردية  مجاعية  املسؤولية

االهتمام حبياة املوظفني من مجيع   االهتمام باملوظفني

  جوانبها العملية واالجتماعية

حبياة االهتمام بشكل أساسي 

  .املوظفني أثناء اخلدمة

شمل املزيد من ليميتد االهتمام 

  جوانب احلياة للعاملني

Source : Stephen Robbins, Organisation theory, Structure, Design and applications, Englé 
Wood.cliffs, NJ, Prentice-Hall, Inc, 1990, p 338. 

  :)2(سهامات ميكن تلخيصها يف ما يليالعديد من اإلقدمت للفكر اإلداري " Z"إن النظرية 

 .التأكيد على ضرورة االلتزام باجلودة -

تطوير يف عالقات الثقة والوالء الواجب توافرها بني املنظمة والعاملني هلا وذلك من خالل مبدأ التوظيف  -

 .لفرتة طويلة

                                                           
  .   168املرجع السابق، ص  )1(
  .  173- 172املرجع السابق، ص  )2(
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ية املختلفة بغرض حتقيق اهلدف العام تنمية روح الفريق الواحد والتعاون بني األقسام أو الوحدات التنظيم -

 .كرت أو املش

  :اإلطار العام للنظرية الحديثة للتنظيم -2

مما سبق نصل إىل أن النظرية احلديثة تنظر للتنظيم على أنه نظام مفتوح يتأثر بالبيئة احمليطة به ويؤثر فيها وحيصل 

ونتائجه، ومدى النجاح   مؤشرات عن سري العملطيه عة ويصدر هلا املخرجات وهي بذلك تمنها على املدخالت الالزم

يف حتقيق أهدافه وقدرته على حتقيق الفاعلية املطلوبة، وباختصار ميكن القول أن التنظيم احلديث يقوم على احملاور الثالثة 

  : )1(التالية

هذا اهليكل، والبيئة أو  ميألهيكل التنظيم، والفرد الذي : التنظيم نظام متكامل يتكون من ثالث نظم فرعية هي  -  أ

 .ا�تمع الذي يعمل يف إطاره

 .العالقات التبادلية بني هذه النظم فيما بينها، وفيما بينها وبني البيئة إمنا هي عالقات ديناميكية مستمرة  -  ب

وحتليل كل النظم الفرعية املكونة دون الرتكيز على إحداها  دراسة دراسة التنظيم كنظام متكامل تتطلب ضرورة   -  ج

كما فعلت النظريتان الكالسيكية، والكالسيكية احلديثة يف دراستهما للتنظيم، حيث ركزت األوىل على اهليكل 

 .التنظيمي والثانية على الفرد

  :)2(ميكن تلخيص األبعاد األساسية للتنظيم يف النظرية احلديثة كما يلي

 .اقتصادية فقط أو اجتماعية فقط بل هو نظام اقتصادي واجتماعي متكامل وحدة ليسالتنظيم  - 1

حتديد األهداف العامة للتنظيم وكذلك األهداف اخلاصة بكل نظام فرعي واليت تؤدي إىل حتقيق األهداف  - 2

 . العامة

الجتماعية تعدد الدوافع اليت حترك السلوك البشري لذلك جيب حتفيز األفراد وذلك عن طريق إشباع حاجا�م ا - 3

 .والنفسية

وجود عالقات متداخلة ومتفاعلة بني العناصر واألجزاء املكونة للتنظيم، لذلك جيب العمل على دمج هذه  - 4

األجزاء بشكل متجانس مع بعضها البعض مما حيقق احملافظة على أهداف التنظيم ويواجه املصاحل املتنوعة 

 .األطراف اخلارجية اليت تتعامل معه و واملتعارضة من جانب األفراد وا�موعات والتنظيم

 .هتمام بالتنظيم الرمسي والتنظيم غري الرمسي والعمل على أحداث التكامل بينهماألا - 5

يقوم التنظيم على شبكة من االتصاالت لنقل املعلومات يف مجيع االجتاهات للمساعدة على حتقيق التكامل  - 6

 .والرتابط بني األجزاء املتعددة يف التنظيم

                                                           
  .  16، 15-14حممد يسري قنصوة، أمحد رشيد، مرجع سابق، ص  )1(
  .  155-154، ص المتكامل في اإلدارةالمنهج حنفي حممود سليمان،  )2(
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نظام للمعلومات يقوم جبمع البيانات واملعلومات وتصنيفها وحتليلها حىت ميكن من اختاذ القرارات اليت وجود  - 7

 .على حتقيق اهلدف تساعد

 .وجود معايري وأسس واضحة يتم على أساسها اختاذ القرارات - 8

فيق بني أهداف من أجل التو . إشباع منط القيادة املشارك الذي يؤثر يف السلوك التنظيمي وتسمى روح الفريق - 9

 .التنظيم وأهداف أعضائه

 .الرقابة عن طريق التغذية املرتدة للمعلومات واملقارنة بني النتائج الفعلية واملخططة وتصحيح االحنرافات -10

 .ة احمليطة به ويؤثر فيهابيئالتنظيم هو نظام مفتوح يتأثر بال -11

واألفضل يتوقف على بيئة وظروف كل ال يوجد منط تنظيمي يصلح لكل التنظيمات وإمنا التنظيم األنسب  -12

 .تنظيم

  :التقييم العام للنظرية الحديثة للتنظيم -3

احلديثة للتنظيم مبختلف اجتاها�ا مل تركز على عنصر واحد مثل ما فعلت النظرية  جند أن النظريةا سبق مم

الكالسيكية اليت ركزت على العمل واهليكل الرمسي، أو النظرية الكالسيكية احلديثة اليت ركزت على العنصر البشري، بل 

بعضها على بعض لكن مع ذلك جند اجتهت إىل دراسة التنظيم كنظام يتكون من عدة أجزاء ومتغريات متعددة يعتمد 

  :هلذه النظرية مزايا وعيوب تتمثل يف ما يلي

 :خصائص ومزايا النظرية الحديثة للتنظيم - 3-1

  :1ميكن تلخيص مزايا وخصائص النظرية احلديثة للتنظيم يف النقاط التالية

املتغريات اليت جتعله أكثر ركزت هذه النظرية على اهليكل الديناميكي املرن الذي يتضمن العديد من  :الديناميكية  -  أ

 .قدرة على مواجهة البيئة املتغرية اليت يتسم �ا العصر احلديث

 .تعاجل هذه النظرية التنظيم ككل متكامل أي أ�ا تركز على املستوى الكلي يف دراستها للتنظيم :الكلية  -  ب

اعتمدت هذه النظرية على أن لألفراد عدة دوافع ورغبات ولذلك فإن التنظيمات تبقى وتستمر  :تعدد الدوافع  -  ج

 .ألن أعضائها يتوقعون إشباع بعض دوافعهم

تدرك هذه النظرية أن هناك العديد من املتغريات اليت ال ميكن التنبؤ �ا، أو توقعها بصورة يقينية  :االحتمالية  - د

 .مؤكدة

تمد هذه النظرية مقومات وجودها من العديد من العلوم واملعارف مثل علم االجتماع، تس: المعرفة فروعتعدد   - ذ

 .اخل... علم النفس، علم االقتصاد، حبوث العمليات

 .تعمل هذه النظرية على وصف خصائص التنظيم ومقوماته: الوصفية  -  ر

                                                           
  .  411-407ص  ،1992 مصر، الزقازيق، ، مكتبة التكامل،أصول اإلدارة العامةحممد شوقي أمحد شوقي، راشد حممد عبد اجلليل،  )1(
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ف االعتماد املتبادل بني �تم هذه النظرية بوصف التفاعالت املعقدة، وحتليلها وكذلك وص: تعدد المتغيرات  -  ز

  . املتغريات املتعددة، اليت ينطوي عليها التنظيم

النظرية التنظيم يف بيئته هذا يطلب ضرورة أن يتصف التنظيم بالقدرة على تدرس هذه : الموائمة أو التكيف  -  س

 .التكيف مع متطلبات البيئة، وذلك من خالل التغذية العكسية

 :عيوب النظرية الحديثة للتنظيم - 3-2

رغم املزايا السالفة الذكر إال أن هذه النظرية مل تسلم من االنتقادات ويف ما يلي أهم املآخذ واالنتقادات املوجهة 

  :)1(هلا

 الفكر يف ظيمي وأسس بناء التنظيم اليت سبق تناوهلا باستفاضة نفتقر إىل التحديد الواضح ملاهية الشكل التت  -  أ

 .الكالسيكي للتنظيم

 .حمتوى مفاهيمها وافرتاضا�اغموض وعدم استيعاب   -  ب

 .أ�ا خليط من افرتاضات النظرية الكالسيكية، والنظرية الكالسيكية احلديثة  -  ت

األهداف وصعوبة قياس درجة حتققها قياسا كميا مقنعا ألن هذه النظرية اعتربت التنظيم نظامًا اقتصادياً  متيع   -  ث

 .واجتماعياً يف آن واحد

عند استخدامه يف البحث إذا  قدمته هذه النظرية كثري املتطلبات ويكلف كثرياً إن مفهوم النظام املفتوح الذي   -  ج

 .أردنا أن حتيط جبميع جوانبه ومركباته

سامهت بشكل مؤثر وفعال يف إثراء الفكر التنظيمي وتطوير "النظرية احلديثة للتنظيم  من خالل ما سبق جند أن

سامهت يف فهم التنظيم بشكل أعمق وساعدت على زيادة  نظرية التنظيم وتوسيع جماالت اهتمامها، وبذلك فقد

   .)2(وتوضيح هذه الظاهرة املعقدة، األمر الذي جعلها مدخال أساسياً للبحث ودراسة املشاكل اإلدارية والتنظيمية
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 :خالصة الفصل

الحظنا أن كل نظرية م حيث يمت التعرض يف هذا الفصل ملختلف نظريات التنظيم بالدراسة و التحليل و التقي 

األساسية للتنظيم لكنها أمهلت  املبادئإذ قدمت النظرية الكالسيكية  .سامهت مسامهة فعالة يف إثراء الفكر التنظيمي

أما النظرية الكالسيكية احلديثة فعاجلت معظم نقاط الضعف اليت جاءت  .اجلوانب النفسية لألفراد والتنظيم غري الرمسي

أمهية ، القيادة الدميقراطية,ة وسامهت يف إثراء الفكر التنظيمي مبفاهيم عديدة مثل التنظيم غري الرمسييف النظرية الكالسيكي

أما النظرية احلديثة للتنظيم فسامهت يف فهم التنظيم بشكل أعمق وساعدت . الدوافع املعنوية و أثرها على إنتاجية األفراد

  .ساسيا للبحث ودراسة املشاكل اإلدارية و التنظيميةأمدخال  على توضيح هذه الظاهرة املعقدة األمر الذي جعلها

ال أن هذه النظرية تظل املمون األساسي للمديرين إإن خمتلف النظريات بنت جمدها على نقد النظرية الكالسيكية 

  . األساسية للتنظيم اليت من خالل تطبيقها حتقق املؤسسات و املنظمات فاعلية أكرب باملبادئني مظواملن

 

 



 

  الفصل الثاني

 الهيكل التنظيمي
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  :تمهيد

يكون نتيجة ترتيبات وقرارات إدارية تتخذها املؤسسة حيث يأيت بعد جهود وظيفة  اهليكل التنظيمي للمؤسسة

دارة إيستند اهليكل التنظيمي إىل العالقات القائمة بني السلطات، والتدرج يف اختاذ القرارات وذلك عن طريق . التنظيم

ويعكس ذلك اخلريطة . إشرافية ذات سلطات حمدودة يف اختاذ القراراتعليا متلك حرية واسعة، وإدارة وسطي وإدارة 

  .التنظيمية اليت تبني العالقات بني الدوائر واألقسام وحتدد آليات التنسيق وأمناط التفاعالت اليت ينبغي إتباعها

  :سنتطرق للهيكل التنظيمي من خالل أربعة مباحث هي

  ل التنظيميمفهوم، أبعاد، وأدوات اهليك: املبحث األول

  .أنواع اهلياكل التنظيمية: املبحث الثاين

  .تصميم اهلياكل التنظيمية: املبحث الثالث

  .تقييم وإعادة هندسة اهليكل التنظيمي: املبحث الرابع
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  مفهوم أبعاد، أنواع، أدوات الهيكل التنظيمي: المبحث األول

أدوات  أبعاد،، ثالثة عناصر أساسية ملعرفة اهليكل التنظيمي هي تعريف إىليف هذا املبحث  سنتطرق        

  .اهليكل التنظيمي

  :تعريف الهيكل التنظيمي -1

اختلف الباحثني والدارسني لعلم التنظيم يف تعريف اهليكل التنظيمي ومل جيدوا تعريفاً موحداً له وذلك لعدة أسباب 

  :نذكر منها ما يلي

فكرية يف جمال التنظيم، فهناك املدخل الكالسيكي، املدخل السلوكي، ومدخل  وجود عدة اجتاهات أو مدارس -

 .النظم

االجتماع، وغريها من  فة مثل علم التسيري، علمالباحثني الذين اهتموا بالتنظيم إىل فروع معرفية خمتل اءمنتا -

 .ا�االت العلمية املختلفة

 .والعمليات والوظائف اليت تقوم �االتطور املستمر يف حجم املؤسسات وتعدد األنشطة  -

  .التطورات والتغريات املستمرة يف بيئة التنظيم مثل التغريات يف التكنولوجيا واالتصاالت -

بعد الدراسة والتمحيص للعديد من التعاريف للهيكل التنظيمي ميكن تقسيمها إىل ثالثة اجتاهات هي املفهوم 

سنتطرق يف ما يلي إىل كل مفهوم . نظيمتالسلوكي للهيكل التنظيمي، ومفهوم الالكالسيكي للهيكل التنظيمي، املفهوم 

  .اعلى حد

 :المفهوم الكالسيكي للهيكل التنظيمي - 1-1

ينظر هذا املفهوم للهيكل التنظيمي على أنه هيكل بنائي منوذجي يهتم يف املقام األول بالبناء الرمسي للمنظمة 

املقررة، وأن اهليكل التنظيمي هو عبارة عن هيكل ات واستعمال السلطات وتنسيق األعمال عن طريق ممارسة االختصاص

لتجميع األجزاء املرتبطة وصياغتها يف شكل تنظيم موحد يساعد على ممارسة السلطة واملسؤولية والتنسيق والرقابة لتحقيق 

  )1(.اهلدف

  :يف هذا اإلطار ميكن طرح التعاريف التالية

الرمسية اليت يتم من خالهلا إدارة املنظمة عرب حتديد خطوط السلطة واالتصال بني اآللية " اهليكل التنظيمي هو  -

             2".الرؤساء واملرؤوسني 

 

                                                           
  . 80، ص 2006 مصر، القاهرة، ، الطبعة الثانية،مبادئ اإلدارةعطية حسني أفندي،  )1(

(2) James A Sroner, Edward Freeman, “Management”, 5tn ed, Englewood cliff, NJ: Prentice-Hall, 1999 – p.312. 
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بع له كل موظف، وأدوات التنسيق تهو كيفية توزيع املهام والواجبات واملسؤول الذي ي" اهليكل التنظيمي  -

 )1(".الرمسية، وأمناط التفاعل الواجب إتباعها وتطبيقها 

أو توضيح بياين لكيفية ترتيب أنشطة وعمليات املنظمة وحتديد العالقات يف ما منوذج " اهليكل التنظيمي هو  -

 )2(".بينها، ومن مث عالقات السلطة واملسؤولية وتنسيق اختاذ القرارات 

التنسيق بينها، وميكن جمموعة الطرق اليت تقسم �ا املنظمة أفرادها يف مهمات حمددة مث " اهليكل التنظيمي هو  -

أن يصور اهليكل التنظيمي على شكل خارطة رمسية للتنظيم، وهي خارطة تصف كيفية توزيع املهام 

كما حتدد عدد . واملسؤوليات بني التقسيمات واألفراد داخل املنظمة، وحتدد العالقات الرمسية بينها

 )3(".مات رمسية املسؤوليات اهلرمية يف اهليكل وكيفية جتميع األفراد يف تقسي

هو نظام السلطة واملساءلة والعالقات بني الوحدات التنظيمية الذي حيدد شكل وطبيعة " اهليكل التنظيمي  -

  )4(".العمل الالزم للمنظمة 

إن التعاريف السابقة كلها ركزت على اجلوانب الرمسية يف اهليكل التنظيمي ما عدا التعريف الرابع الذي أضاف 

  .واخلارطة التنظيمية تنظيمية وبالتايل أخلط بني مفهومي اهليكل التنظيميمصطلح اخلارطة ال

  )5(:من خالل التعاريف السابقة جند أن املفهوم الكالسيكي للهيكل التنظيمي ركز على اجلوانب التالية

 .الوحدات واألقسام اإلدارية للتنظيم وكيفية حتقيق التنسيق والتكامل بينهاحيدد  -

 .واملسؤوليات على األفراد واألقسام داخل التنظيم يصف توزيع الوظائف -

 .يوضح العالقات الرمسية بني املستويات التنظيمية، وخطوط السلطة ومراكز اختاذ القرار -

  .حيدد نطاق اإلشراف وأساليب الرقابة املستخدمة -

ستويات التنظيمية حيدد العالقات الرمسية بني امل" مما سبق ميكن طرح تعريف شامل للهيكل التنظيمي على أنه 

املختلفة، ونطاق اإلشراف لكل املديرين واملشرفني، كما حيدد ا�موعات العاملة معا داخل اإلدارات املختلفة، وبني 

الالزمة للتأكد من فاعلية التنسيق واالتصاالت وتكامل اإلدارات داخل التنظيم ككل، كما أنه يتضمن تصميم النظم 

 )6(".فة يف كافة ا�االت اجلهود بني اإلدارات املختل

                                                           
  .222، ص 2013اجلزائر،  للطباعة والنشر والتوزيع، دار هومة، أساسيات في إدارة المؤسساتيوسف مسعداوي،  )1(

(2) Edwin Gerleff, Organization theory : A strategic Approch for management, New Jersey: Mc Graw-Hill Inc, 

1985, p.221. 
  . 222يوسف مسعداوي، مرجع سابق، ص  )3(
  . 167، ص 2013 األردن، عمان، ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،مبادئ علم اإلدارةماجد عبد املهدي املساعدة وآخرون،  )4(
رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف اإلدارة العامة، كلية  ،ألداء في المنظمات العامةاياكل التنظيمية في تحسين فاعلية دور الهنفل عواض احلارثي،  )5(

  . 20، ص 2007 القاهرة، مصر، جامعة القاهرة، االقتصاد والعلوم السياسية،
(6) Richard L. Daft, Organization : Theory and design, 2nd ed, New York : West Publishing Co, 1986, P.192. 
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 :المفهوم السلوكي للهيكل التنظيمي - 1-2

ينظر هذا املفهوم للهيكل التنظيمي على أنه مركب ديناميكي يتجاوب مع الرغبات واحلاجات اإلنسانية اليت 

  .تتعامل معه، وذلك يف ضوء العالقات والقواعد اليت حتكم العمل داخل املنظمة

  :التعاريف التاليةيف هذا السياق ميكن طرح 

منظمة ما مواردها البشرية يف ضوء عالقات ثابتة نسبيًا حتدد  به األسلوب الذي تنظم" اهليكل التنظيمي هو  -

 )1(".إىل حد كبري أمناط التفاعل والتنسيق والسلوك املوجه حنو إجناز املهام 

 )2(".خل املنظمة وسيلة لوصف العالقات بني األفراد وا�موعات دا" اهليكل التنظيمي هو  -

ل املنظمة ضهيكل يعكس أمناط السلوك املستهدفة وأشكال العالقات اإلنسانية اليت تف" اهليكل التنظيمي هو  -

  )3(".أن تراها سائدة بني أعضائها 

  :)4(جند أن املفهوم السلوكي للهيكل التنظيمي ينظر للهيكل التنظيمي على أنهمن خالل التعاريف السابقة 

 .العالقات القائمة بني األفراد وجمموعات العمل يف املنظمةصف ي -

 .وسيلة خلفض التباين يف سلوك العاملني يف املنظمة -

 .يعكس أمناط السلوك املستهدفة ألعضاء املنظمة -

 . يؤثر يف الثقافة التنظيمية السائدة -

  :مفهوم النظم للهيكل التنظيمي - 1-3

مفتوح يف تفاعل مستمر مع احمليط وبالتايل التأكيد على أمهية اهليكل ينظر هذا املفهوم إىل املنظمة على أ�ا نظام 

  .التنظيمي يف حتديد اإلطار العام لعمل املنظمة

  :يف هذا اإلطار ميكن طرح التعريفني التاليني

 )5(".اإلطار الذي يبني احلدود الرمسية لعمل املنظمة " اهليكل التنظيمي هو  -

املرتتبة على العمليات التفاعلية بني جمموعة من العناصر داخل املنظمة وبني النتائج " اهليكل التنظيمي هو  -

  )6(".املنظمة والبيئة احمليطة �ا 

                                                           
(1) Richard M. Steres, Organizational effectiveness : a Behaioral View, California, Good year Publishing co, Inc 

1977, P 188. 
(2) Media Wiki, Organizational Structure From Library Success : a Best Practice, 15/10/2011.  

www.libsuccess.org/index.php? Title organizational structure. 
  .100، ص 1979 مصر، القاهرة، مكتبة غريب، ،السلوك التنظيميعلي السلمي،  )3(
  . 21نفل عوض احلارثي، مرجع السابق، ص  )4(
  . 223، ص 1993 مصر، القاهرة، ، دار النهضة العربية،مدخل شرطي: إدارة المنظماتحامد بدر،  )5(
  .  22نفل عوض احلارثي، مرجع سابق، ص  )6(
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وتأثري ذلك على  مما سبق نالحظ أن هذا االجتاه يؤكد على ضرورة االهتمام بالتفاعل املتبادل بني املنظمة واحمليط،

  .للمنظمة اهليكل التنظيمي

خاصة يف  التعاريف املختلفة للهيكل التنظيمي وفق االجتاهات الثالثة جند أن معظم املراجع من خالل طرح وحتليل

. تنظيمي ونادرا ما جتدها تتكلم على اجلانب السلوكي أو جانب النظماإلدارة تركز على املفهوم الكالسيكي للهيكل ال

  )1(:يتكون من جمموعة عناصر رئيسية هي وبالتايل فإن اهليكل التنظيمي

 .عرب عنها بالوحدات التنظيميةنتقسيمات تنظيمية  -

 ".تعرب عن التخصص " جمموعة من املهام احملددة  -

 ".نطاق اإلشراف " جمال حمدد ألداء كل مهمة  -

 ".توزيع السلطة " جمال الختاذ القرارات  -

  ".  االتصال " شبكة النتقال املعلومات  -

 :أبعاد الهيكل التنظيمي -2

البد من فهم أبعاده، لذلك قام عدد من الباحثني بإجراء بعض الدراسات الستخالص لفهم اهليكل التنظيمي 

. أهم األبعاد، إال أنه عند فحص ومراجعة هذه الدراسات جند هناك اختالف بينهم يف ما حيض عدد ونوعية هذه األبعاد

وتضم " يكلة األنشطة ه" أربع جمموعات رئيسية ألبعاد اهليكل التنظيمي هي " Aston"حيث حدد فريق أستون 

أما تشيلد . )2("، ومركزية السلطة، والرقابة على األداء، ونسبة األنشطة اإلدارية واملساندة )التخصيص، التنميط، والرمسية(

 "Child  " وحددها باف . )3(" املركزية، التخصص، الرمسية، التنميط" فقد حددها بأربعة أبعاد رئيسية هيPugh 

يف حني حدد�ا . )4("الرمسية، التخصص، التنميط، تدرج السلطة، التعقد، املركزية، املهنية، املرونة  "بثمانية أبعاد هي 

احلجم، املكون اإلداري، نطاق اإلشراف، التخصص، التنميط، الرمسية، " أيضا بثمانية أبعاد هي "  Mary" ماري 

األبعاد " فقد صنف هذه األبعاد وفقا ملصدرها إىل جمموعتني أساسيتني مها  Daftأما دافت . )5("املركزية، التعقد 

، واألبعاد )الرمسية، التخصص، التنميط، تدرج السلطة، التعقد، املركزية، املهنية، وتوزيع األفراد(اهليكلية للتنظيم وتضم 

إلسرتاتيجية، األهداف، نولوجيا، البيئة، ااحلجم، التك(النطاقية أو البيئية واليت تؤثر على األبعاد اهليكلية وتتضمن 

  .)6(")والثقافة
                                                           

  . 223يوسف مسعداوي، مرجع سابق، ص  )1(
(2) Rosenfeled Robert H, Wilson David C, Manging organization, London , Mc Gow Hill Publishing co, 2nd ed, 1999, 

P 263. 
دور التكنولوجيا في تصميم الهياكل التنظيمية، دراسة ميدانية على األجهزة الحكومية االتحادية بدولة بدرية أمحد عبد اهللا املطروشي الظاهري،  )3(

 .19، ص 2001 مصر، جامعة القاهرة، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف اإلدارة العامة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، اإلمارات العربية المتحدة،
  . 26نفل عوض احلارثي، مرجع سابق، ص  )4(
  . 28املرجع السابق، ص  )5(
  . 21 – 20بدرية أمحد عبد اهللا املطروشي الظاهري، مرجع سابق، ص  )6(
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مما سبق نالحظ عدم وجود اتفاق بني الباحثني على عدد معني من األبعاد للهيكل التنظيمي إال أنه ميكن 

التخصص، سلسلة األوامر، وحدة األمر، السلطة واملسؤولية، تفويض السلطة، املركزية " حتديدها بإحدى عشرة بعد هي 

  ".والالمركزية، الرمسية، التنسيق، االحرتافية، نطاق اإلشراف، والتعقد اهليكلي 

  :)1(وسنتطرق لكل بعد كما يلي

درجة تقسم املهام الواجب أدائها إىل أعمال خيتص �ا األفراد العاملني " هو  :التخصص في العمل - 1

والغرض من تقسيم العمل و ". العمل باملنظمة، وهو ما يطلق عليه أيضا يف أدبيات الفكر اإلداري بتقسيم 

وكلما قل نطاق املهام . االستفادة من التخصص، والتعرف على العناصر الرئيسية والفرعية املكونة للعمل

 . املؤداة بكل وظيفة ارتفعت درجة التخصص يف العمل والعكس صحيح

هام تتطلب ختصصات دقيقة يسمح التخصص باستخدام التنوع املهاري الذي تضمه املنظمة بكفاءة فهناك م

ومهارات فنية عالية، والتخصص يوظف تلك املهارات يف أداء هذه التخصصات، كما يسمح أيضا التخصص مبكافأة 

 .العاملني باملنظمة وفقا لدرجة إتقا�م للعمل، وقدرا�م املهارية اليت يتمتع �ا كل منهم

 : سلسلة األوامر وآلية عملها - 2

خط " أو هي ". هي خطوط السلطة اليت تربط رأسيا بني أفراد كل مستوى إداري وأفراد املستوى الذي يليه " 

التدفق اهلرمي للسلطة من " وهناك من يعرفها على أ�ا " متصل يربط مجيع األفراد داخل التنظيم وحيدد من يتبع من 

 ".  باخلريطة التنظيمية يف شكل خطوط رأسية متصلة  أعلى إىل أقل مستوى تنظيمي باملنظمة، ويتم التعبري عنها

 :وحدة األمر -3

قى أوامره من رئيس واحد فقط وهو املسؤول عنه لهي ذلك املبدأ اإلداري الذي يقضي بأن كل مرؤوس جيب أن يت

  .مباشرة

 :السلطة والمسؤولية -4

احلق "، أو هي "خرين وتوقع طاعتهم احلق املمنوح للمركز اإلداري يف إصدار األوامر لآل" تعرف السلطة على أ�ا 

ار تعليمات لألفراد مبا جيب احلق الشرعي الختاذ القرارات وإصد"هي  وأ ،"صيص املهام وتوجيه أنشطة اآلخرينيف خت

  ".عمله

احلق الشرعي والرمسي للمدير يف اختاذ " كتاب الفكر اإلداري املعاصر من مفهوم السلطة لتشمل   وسعوقد 

هي احلق املمنوح من املنظمة يف اختاذ " أو " القرارات وإصدار األوامر وختصيص املوارد بغرض حتقيق العوائد املرغوبة 

  ".األهداف املطلوبة القرارات، والقيام بالتصرفات وختصيص املوارد الالزمة لتحقيق 

                                                           
  ). 473إىل  446(طارق طه، مرجع سابق، ص من  )1(
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من خالل التعاريف السابقة ميكن االعتماد على التعريف الشامل للسلطة على أ�ا  احلق املقنن تنظيمًا للمركز 

اإلداري يف إصدار األوامر والتعليمات، وختصيص املوارد، واختاذ القرارات، وتوجيه تصرفات أفراد يشغلون مستويات إدارية 

  .أقل باملنظمة 

ختصيص مهام لفرد يفرتض " وعرفت أيضا أ�ا " التزام الفرد بأداء مهام خصصت له وقبلها " املسؤولية فهي أما 

  ".مهام خصصت للمرؤوس  أداء الواجب حنو" ، وعرفت أيضا أ�ا "أن يقوم بتنفيذها 

بوهلا حبيث ميكن التزام مسؤول يف املنظمة بأداء مهام مث ختصيصها له وق" وميكن تعريف املسؤولية على أ�ا 

  ".مسائلته عنها 

عملية مطالبة املرؤوسني بتقدمي نتائج املهام اليت مت تكليفهم بأدائها إىل " بينما تعرف املساءلة أو احملاسبة على أ�ا 

 ".  املستويات التنظيمية واألعلى منهم وفقا للسلطة اليت منحت هلم ويف حدود مسؤوليتهم الرمسية 

 :تفويض السلطة -5

العملية اليت يستخدمها املديرون لنقل " أو هي " عملية منح املرؤوس سلطة متكنه من تنفيذ أنشطة حمددة " هي 

ويف هذا اإلطار ميكن اإلشارة إىل أن تفويض السلطة ". ا ملركز وظيفي أقل منهم يف اهلرم التنظيمي عالسلطة واملسؤولية م

كما أن التفويض هو . يف النهاية على نتائج هذا التفويضال يعين التنازل عنها حيث يظل مفوض السلطة مسؤوال 

عملية منح درجات متفاوتة من السلطة " مشاركة يف السلطة وليس التخلي عن املسؤولية وبالتايل فإن تفويض السلطة هو 

 ".  للمرؤوسني 

 :المركزية والالمركزية -6

يات اإلدارية العليا للمنظمة ويف املقابل فإن املركزية هي االحتباس النسيب لسلطة اختاذ القرارات يف املستو " 

املركزية هي حبس " كما ميكن القول أن ". الالمركزية تعين منح سلطة اختاذ القرارات إىل املرؤوسني بواسطة اإلدارة العليا 

وأكد " األقل  القرار من املستويات التنظيمية العليا، أما الالمركزية فهي وضع القرار بالقرب من املستويات التنظيمية

. املركزية بأ�ا درجة تركيز عملية اختاذ القرارات يف املستويات التنظيمية العليا" عرفوا آخرون نفس املفهوم السابق حيث 

يف ضوء التناول املفاهيمي السابق ميكن تعريف " أما الالمركزية فهي منح املستويات اإلدارية األقل سلطة اختاذ القرار 

املركزية تشري إىل درجة تركيز سلطة اختاذ معظم القرارات يف املستويات اإلدارية العليا " كزية على أن املركزية والالمر 

 ".للمنظمة، بينما تعين الالمركزية منح املستويات اإلدارية األقل سلطة اختاذ القرارات ذات الصلة �ا 

 :الرسمية -7

 .سلوك العاملني �ا، ومدى تنميطه لوظائفهم املختلفةهي درجة تقيد املنظمة باإلجراءات والقواعد يف توجيه 

 :التنسيق -8

  . هو اإلجراءات اليت تربط األجزاء أو األقسام املختلفة للمنظمة من أجل حتقيق مهمتها الكلية
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 :االحترافية -9

 .تشري االحرتافية إىل مستوى التعلم والتدريب الرمسي الذي حصل عليه العاملني باملنظمة

 :نطاق اإلشراف -10

 .هو عدد املرؤوسني اخلاضعني لإلشراف من رئيس إداري واحد داخل املنظمة

  :التعقد الهيكل -11

فكلما " كمية االختالفات أو درجة تباين األنشطة والنظم الفرعية اليت تضمها املنظمة " يشري التعقد اهليكلي إىل 

للمنظمة، وتزايدت أعداد العمل اليت يتكون منها املنظمة،  املستويات اإلدارية اليت يضمها اهليكل التنظيمي تعددت

 .هيكلها التنظيميتعقد وتشتت وحدا�ا التنظيمية يف أماكن جغرافية متفرقة كان ذلك مؤثرا على ارتفاع درجة 

 :أدوات الهيكل التنظيمي -3

ظمة واليت تعترب من أدوات من األدوات املستخدمة إلضفاء الصبغة الرمسية �موعات العالقات املوجودة داخل املن

  :اهليكل التنظيمي جند

 .السجالت -

 .اخلريطة التنظيمية -

 .األدلة اإلدارية -

 :)1(السجالت - 3-1

من أدوات التنظيم املساعدة سجالت املنظمة فإذا مت االحتفاظ بالسجالت بطريقة منظمة فإ�ا ميكن أن تعطي 

تساعد السجالت األفراد يف إجراء التقييم الالزم لالختيار والنقل والرتقية،  . صورة عامة تساعد على التعبري التنظيمي

 .اهليكل التنظيمي أي عيوب قد تظهر يفكذلك نستخدم التقارير يف إظهار 

 :الخريطة التنظيمية - 3-2

 :تعريف الخريطة التنظيمية  - أ

  :للخريطة التنظيمية عدة تعاريف نذكر منها ما يلي

. عبارة عن رسم يوضح اهليكل التنظيمي الذي يعرب عن البناء التنظيمي للمنظمة أو إحدى دوائرها أقسامها" هي 

اإلدارية واملراكز الوظيفية وخطوط السلطة ونطاق اإلشراف وبالتايل وبناء على ذلك فاخلريطة التنظيمية تبني الوحدات 

  )2(".فهي إطار يوضح أهم املعلومات عن املنظمة 

  )3(".تعبري بياين عن اهليكل التنظيمي للمنظمة " هي 

                                                           
  . 128، ص 2001/2002، جامعة عني مشس، مصر، )مدخل كمي(أصول اإلدارة إجالل عبد املنعم حافظ وآخرون،  )1(
  . 201عبد الباري درة، مرجع سابق، ص  )2(
  . 445مرجع سابق، ص  طارق طه، )3(
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  )1(".نظمةالعمل داخل امل تقسمرسم بياين يصف كيفية ترتيب املراكز التنظيمية وعالقات التبعية و "هي 

  :الل التعاريف السابقة جند أن اخلريطة التنظيمية تبنيمن خ

 تقسيم العمل -

 النشاط املؤدي بكل قسم من األقسام -

 عالقات التبعية السائدة -

 .مستويات اإلدارة -

  :أهمية وأنواع الخرائط التنظيمية  - ب

 :)2(أهمية الخريطة التنظيمية -

املنشأة واملنشآت األخرى وتساعد يف عمليات تربز أمهية اخلريطة التنظيمية يف كو�ا مصدر للمعلومات يف 

ميكن  هالتدريب للموظفني داخل املنشأة خاصة املوظفني اجلدد حيث تشكل اخلريطة التنظيمية األساس الذي من خالل

 .فهم التكوين الكلي للمنشأة

 :)3(يوجد نوعني للخرائط التنظيمية هي :أنواع الخرائط التنظيمية -

 .الرئيسية تصور الشكل التنظيمي جبميع وحداتهاخلريطة التنظيمية   -  أ

  .تصور الشكل التنظيمي اخلاص بإحدى دوائر أو أحد أقسام املنظمة :الخريطة المساعدة أو التكميلية  -  ب

  :أشكال الخرائط التنظيمية -ج

  :)4(أخذ اخلريطة التنظيمية أربعة أشكال هيت     

هو انسياب السلطة من قمة املنظمة إىل القاعدة وجند هذا الشكل من اخلرائط له  :خريطة التنظيم الرأسية  -  أ

قمة ضيقة وقاعدة عريضة فتظهر الوظائف الرئيسية بالقرب من قمته وتندرج هبوطا حنو قاعدته كلما قلت 

 .سالك السلطة الرمسية بينهاموتبني اخلطوط اليت تربط بني اإلدارات واألقسام . أمهيتها

أخذ هذه اخلريطة التنظيمية شكال أفقيا يتجه من اليمني إىل اليسار، وحتتل ت:التنظيم األفقيةخريطة   -  ب

اإلدارات مركزا يف أقصى اليمني، مث يليها يسارًا األقسام مث الوحدات وبذلك تأخذ اخلريطة التنظيمية السابقة 

 :يا أمههاشكال أفقيا، هذا الشكل ليس شائعا كالشكل الرأسي ولكنه حيقق بعض املزا

 .حجمها صغري وميكن رسم مكونا�ا بسهولة -

                                                           
(1) Bateman, T. and Smell, S, Management: Building competitive Advantage, The University of North Carolina, 

(Richard Irwin), 1996. 
  .  150، ص 2007 األردن، عمان، ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،العملية اإلدارية مبادئ وأصول وعلم وفنضرار العتييب وآخرون،  )2(
  .  144، ص 2010 األردن، عمان، ، دار صفاء للنشر والتوزيع،مبادئ اإلدارةحممود أمحد فياض وآخرون،  )3(
  .   190 – 189، ص 2003 مصر، ، جامعة عني مشس،أصول التنظيم واإلدارة مدخل متكاملإجالل عبد املنعم حافظ وآخرون،  )4(
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 .ميكن فهم مسالك السلطة واملسؤولية ببساطة -

 .تظهر فيها املستويات اإلدارية املختلفة بوضوح -

يف هذا الشكل  التنظيمية شكال دائريا، وهو أكثر األشكال حداثة،تأخذ اخلريطة  :خريطة التنظيم الدائرية  -  ج

اإلدارات واألقسام والوحدات على أبعاد خمتلفة من املراكز، ويالحظ  عتوضرة، مث يكون املدير يف مركز الدائ

أن بعد اإلدارات عن املركز يكون متساويًا للداللة على تساوي أمهيتها النسبية وهكذا بالنسبة لألقسام 

والوحدات مث ترسم خطوط تربطها ببعض حيث متثل مسالك السلطة بينها، وبذلك تأخذ اخلريطة التنظيمية 

 . دائريا شكال

  :وحتقق اخلريطة التنظيمية الدائرية املزايا التالية

بسهولة، فمقدار البعد عن املركز حيدد مقدار األمهية النسبية لإلدارة أو  قراء�احجمها صغري نسبيا، وميكن  -

 .الوحدة يف التنظيم

عادة يف حالة تعدد الوظائف أو اإلدارات املراد توضيحها يف  تستخدم وهي :خريطة التنظيم األفقية الرأسية  - د

 . اخلريطة التنظيمية مع ضيق املكان املخصص للرسم

  :األدلة اإلدارية - 3-3

ماهلم من حقوق،  ب يتضمن معلومات وإرشادات، توضح للعاملني يف املنظمةيعبارة عن كت" الدليل اإلداري هو 

، من خالل هذا التعريف )1("املعلومات عن املنظمة، يساعد يف أداء األعمال ، وبإجياز هو وعاء وما عليهم من واجبات

  .جند أن الدليل اإلداري هو أداة لتوصيل املعلومات املراد توصيلها

  :يوجد نوعني لألدلة اإلدارية هي

 :الدليل التنظيمي  - أ

ها ورسالتها وأهدافها، عبارة عن كتيب صغري حيتوي على معلومات تتعلق باسم املنظمة وعنوا�ا ورؤيت" هو 

، وتفاصيل السلطات واملسؤوليات، والوصف الوظيفي لكل وظيفة، باإلضافة إىل السياسات واإلجراءات املستخدمة

 )2(".ووصف مهام ومسؤوليات كل وحدة تنظيمية يف املنظمة 

  :دليل اإلجراءات  - ب

مرجعًا أساسياً ميكن الرجوع إليه عند عن إجراءات العمل يف املنظمة، حيث يعترب ب يتضمن معلومات يكت" هو 

دائرة الشؤون اإلدارية، ودائرة التنظيم أو دائرة اجلودة بكافة إجراءات العمل يف  تطبيق اإلجراءات، وعادة ما حتتفظ

                                                           
  . 373، ص 2009 األردن، عمان، ، دار املسرية للنشر والتوزيع،أصول التنظيم واألساليبعصفور حممد شاكر،  )1(
  . 205عبد الباري درة، حمفوظ جودة، مرجع سابق، ص  )2(
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وفقا للوحدات التنظيمية املعنية، يتضمن دليل اإلجراءات إمجاال هذه اإلجراءات أرقامًا متسلسلة  املنظمة مع إعطاء

  )1(".راءات نفسها باإلضافة إىل خرائط سري اإلجراءات والنماذج املستخدمة يف تطبيقها اإلج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 206 – 205، ص السابقاملرجع  )1(
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  أنواع الهياكل التنظيمية: المبحث الثاني

عدة معايري للتميز هي  املعايري املستخدمة للتميز ويف هذا الصدد يوجد سبختتلف أنواع اهلياكل التنظيمية ح

درجة توافر خصائص البريوقراطية يف اهليكل التنظيمي، ومنطية السلوك، وآليات التشغيل، ودرجة تقسيم العمل وسلطة 

  .اختاذ القرار، وآليات تنسيق املهام واألعمال وطبيعة البيئة احمليطة باملنظمة، وطبيعة العالقة بني الرئيس والعاملني

  :بحث إىل خمتلف أنواع اهلياكل التنظيمية حسب املعايري املستخدمة السابق ذكرها كما يليسنتطرق يف هذا امل

 :أنواع الهياكل التنظيمية باستخدام معيار درجة توافر خصائص البيروقراطية -1

البريوقراطية، اهلياكل ما قبل البريوقراطية، اهلياكل : )1(وفقا هلذا املعيار تنقسم اهلياكل التنظيمية إىل ثالثة أنواع هي

 .اهلياكل ما بعد البريوقراطية

 :الهياكل التنظيمية ما قبل البيروقراطية - 1-1

تصاالت بشكل مباشر فردًا لفرد تتسم اهلياكل ما قبل البريوقراطية باخنفاض درجة تنميط املهام، وإجراء معظم اال

ما عن منط السلطة  السائد أ. عترب هذه اهلياكل أكثر شيوعا يف املنظمات صغرية احلجم، فهي األفضل للمهام البسيطةتو 

يف هذه اهلياكل، فهي عادة ما تكون السلطة الكاريزمية أو السلطة التقليدية اليت حددها ماكس فيرب يف نظريته 

  :)2(للسلطة

  :)3(البريوقراطية إىل نوعني مهاميكن تقسيم اهلياكل ما قبل 

 :الهياكل البسيطة غير المميزة 1- 1-1

يعترب هذا النوع من أبسط أنواع اهلياكل التنظيمية، حيث يتكون من جمموعة من األفراد الذين يعملون معا دون أن 

ذلك على أسلوب  يكون هناك تسلسل هرمي للسلطة وإمنا يتفاعلون مع بعضهم من خالل االتصال املباشر معتمدين يف

الضبط املتبادل كآلية لتنسيق األعمال فيما بينهم يتميز هذا النوع بالبساطة واملرونة العالية، حيث يكون لكل فرد داخله 

القدرة على االستجابة ألي تغري يطرأ يف البيئة احمليطة به، ولكن يعاب عليه صغر احلجم واحملدودية، وعدم القدرة على 

 . زم إلجناز األعمال املتشابكة واملهام املعقدةحتقيق التنسيق الال

  :الهياكل البسيطة المميزة 2- 1-1

يعترب هذا النوع من أكثر أنواع اهلياكل التنظيمية انتشارًا يف حالة املنظمات صغرية احلجم، ويتميز بوجود عدد 

، ويساعد على حتقيق التنسيق بني عدد أكرب من العاملني )ختصص رأسي، ومركزية(حمدود وهام من املستويات اإلدارية 

حتقيق هذا التنسيق على أسلوب اإلشراف املباشر، وال يتم استخدام  يف مقارنة باهلياكل البسيطة غري املميزة، ويعتمد 

الضبط املتبادل إال يف احلاالت اليت يصعب فيها استخدام أسلوب اإلشراف املباشر، كما يسمح باالستجابة أسلوب 

                                                           
(1) Wagner, John A, and Hollenberck, John R, Organization Behavior : Managing People and organizations, 

Boston : Houghton Mifflin company, (4 th ed), 1995, P.284. 
  .29نفل عواض احلارثي، مرجع سابق، ص  )2(
  . 23، 22بدرية أمحد عبد اهللا املطروشي الظاهري، مرجع سابق، ص  )3(
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�ا واملهام اليت يقوم السريعة للتغريات اليت قد حتدث يف البيئة، ويعاب عليه عدم قدرته على حتقيق التنسيق بني األنظمة 

 .عدداً كبرياً من األفراد، باإلضافة إىل عدم توفري التكامل الالزم إلمتام األعمال املعقدة واملتشابكة

 :التنظيمية البيروقرطية الهياكل - 1-2

تعتمد اهلياكل التنظيمية البريوقراطية بشكل أساسي على تنميط العمليات، واملهارة يف تنسيق األعمال واألنشطة، 

يعترب أكثر مالئمة للمهام املعقدة أو يث مما حيقق التكامل بني الوظائف املتعددة الالزمة لتحقيق أهداف املنظمة، ح

  .اهليكل الوظيفي، اهليكل التقسيمي: املهام ذات النطاق الكبري، ومن أهم هذه اهلياكل

 :الهيكل التنظيمي الوظيفي 1- 1-2

ف، الشكل األكثر استعماال يف معظم املؤسسات، وهو يرتكز على مبدأ يعترب اهليكل التنظيمي على أساس الوظائ

باملؤسسة إىل إدارات كل منها حتت إشراف مسؤول يقوم  التخصص يف املهام، حيث يقوم على تقسيم أوجه النشاط

بعة مع بعضها بأعباء اإلدارة وخيضع إىل إشراف املدير العام، وتتكون كل إدارة بدورها من أقسام جتمع األعمال املتتا

  .)1(البعض

  :)2(للهيكل التنظيمي مزايا وعيوب تتمثل يف ما يلي

 مزايا الهيكل التنظيمي الوظيفي:  

 .الرتمجة املنطقية لوظائف املؤسسة -

 .احرتام مبدأ التخصص املهين -

 .حيافظ على سلطة الوظائف األساسية -

 .تسهيل عملية التكوين -

  .يوفر أنظمة مراقبة اإلدارة العليا -

 عيوب الهيكل التنظيمي الوظيفي:  

 .حيمل اإلدارات العليا املسؤولية الكاملة على حتقيق األرباح -

 .املسؤولية تقع على عاتق شخص واحد وهو املدير -

 .يصعب التنسيق بني خمتلف الوظائف -

  .تعقيد التطور االقتصادي للمؤسسة كنظام -

  .يوضح اهليكل التنظيمي الوظيفي)  1- 2( والشكل رقم 

  

                                                           
  . 230يوسف مسعداوي، مرجع سابق، ص  )1(

(2) H. Koontz, E. O’Donnell,op cit , p 215. 
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  نموذج الهيكل التنظيمي الوظيفي :)1-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: H. Koontz, C.O’Donnell, op cit, P.215. 

 :الهيكل التقسيمي 2- 1-2

تتميز هذه النوعية من اهلياكل التنظيمية بزيادة درجة التخصص والرمسية والنمطية ولكنها تتمتع بدرجة من 

من اهلياكل الوظيفية تتيح هلا إمكانية االستجابة للتغريات احمليطة �ا، حيث يتم جتميع جمموعات العمل الالمركزية، أكرب 

أو الوحدات الفرعية داخل هذه التنظيمات على أساس درجة التماثل سواءاً يف املنتجات أو العمالء، أو املواقع اجلغرافية 

  )1(.عن العمل نادراً ما يؤثر على األقسام األخرىداخل هذه اهلياكل، فإن تعطل أو توقف أحد األقسام 

  :ويف ما يلي نستعرض أنواع اهلياكل التقسيمية

  

  

                                                           
  .25بدرية أمحد عبد اهللا املطروشي الظاهري، مرجع سابق، ص  )1(

 الرئيس

 مدير املوظفني نائب الرئيس

 التسويق البحوث اإلنتاج املالية

 التخطيط املايل

 امليزانية

 احملاسبة العامة

حماسبة سعر 

 التكلفة

اإلحصاء 

ومعاجلة 

املعطيات 

 باحلاسوب

 ختطيط اإلنتاج

التنظيم 

 الصناعي

 تقنيات اإلنتاج

 املشرتيات

 املعدات

 اإلنتاج العام

 دراسة السوق

ختطيط 

 التسويق

   و رشهااال

 إدارة املبيعات

 املبيعات

 إدارة البحوث

 املفاهيم األولية

 االلكرتوتقين

البناء 

 امليكانيكي

 الرأي

 مراقبة النوعية
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 :على أساس العمالء الهيكل التنظيمي -2-1- 1-2

تقوم هذه الطريقة على أساس جتميع أوجه النشاط باملنظمة وفقا لنوع العمالء الذين يتعاملون مع املنظمة حبيث 

خاصة �ا تتوىل اإلشراف على كل األنشطة الالزمة إلمتام التعامل معها يف إنتاج السلع أو عرض خيصص لكل فئة إدارة 

  .)1(اخلدمات أو شراء املواد والتجهيزات أو البيع أو النقل

  :وهلذا اهليكل التنظيمي مزايا وعيوب هي

المزايا:  

 .اخلاصة وبأحسن الطرق املمكنة ضمان حتقيق اخلدمة لكل نوع من العمالء وفقا لرغباته وأذواقه وظروفه -

 .ين وتدريبهمنفذممتكن هذه الطريقة من اختيار األشخاص سواء أكان إداريني أو  -

  .سهولة تنسيق األنشطة املتعلقة بالعمالء -

 العيوب:  

 .صعوبة حتقيق درجة كبرية من التنسيق بني اإلدارات وارتفاع تكاليف التسويق -

فرتات تقلب نشاط املنظمة نظرا الحتمال تعامل نوع معني من العمالء  احتمال وجود طاقة إنتاجية عاطلة يف -

  .املوايل يوضح اهليكل التنظيمي على أساس العمالء إلحدى املنظمات) 2- 2(مع املنظمة والشكل رقم 

  الهيكل التنظيمي حسب العمالء :)2-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .179إجالل عبد المنعم حافظ، مرجع سابق، ص : املرجع

                                                           
  .  180، 179إجالل عبد املنعم حافظ وآخرون، مرجع سابق، ص  )1(

القطاع إدارة طلبات 

 الصناعي

 المدیر العام

إدارة طلبات المؤسسات  إدارة تجار التجزئة إدارة تجار الجملة

 الحكومیة
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 :)1(على أساس المناطق الجغرافية الهيكل التنظيمي -2-2- 1-2

  وفقا هلذا التنظيم فإن جتميع الوظائف يتم على أساس املناطق اجلغرافية وتصبح من مث كل منطقة جغرافية مستقلة 

ويرتبط تطبيق هذا النوع من التنظيم باملنظمات الكربى ذات املناطق . عن املناطق األخرى بإدارا�ا ونشاطا�ا وموظفيها

  .التوزيعية املتعددة

على اختيار هذا النوع من التنظيم الوفورات االقتصادية اليت تتحقق نتيجة التكاليف سواء يف من العوامل املشجعة 

  .، أو احلصول على الكفاءات البشرية احملليةالعمليات اإلنتاجية أو التسويقية

  :هلذا النوع من اهلياكل التنظيمية مزايا وعيوب هي

 المزايا:  

 .حمللية اإلنتاجية والتسويقيةإعطاء األمهية لكل منطقة وفقا لظروفها ا -

 .سهولة التنسيق على مستوى املناطق -

 .احلصول على الوفورات االقتصادية النامجة عن الظروف احمللية -

 .سهولة االتصاالت بني فرع املنظمة واألطراف اخلارجية احمللية -

 . يعترب وسيلة جيدة لتدريب املسؤولني احملليني -

 العيوب:  

 .املناطق يفضرورة توفري عدد كبري من املسؤولني اإلداريني األمر الذي قد ال يتوفر  -

 .صعوبة الرقابة اإلدارية نظرا لبعد الفروع عن املركز الرئيسي -

  .صعوبة تقدمي وصيانة اخلدمات املركزية املقدمة للفروع األمر الذي قد يؤدي إىل شل أو تأخري بعض العمليات -

  املوايل يوضح اهليكل التنظيمي حسب املناطق اجلغرافية) 3-2( الشكل رقم         

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 367، 366ي، مرجع سابق، ص قمدين عبد القادر عال )1(
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  حسب المناطق الجغرافيةالتنظيمي الهيكل  :)3-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .366عالفي، مرجع سابق، ص عبد القادر : املرجع

  :الهيكل التنظيمي حسب المنتجات 2-3- 1-2

تتسع عملياته، ويتم استخدامه أيضا و اهلياكل التنظيمية عندما يكرب املشروع من عادة ما يتم استخدام هذا النوع 

بدال  ج تنالنهائي لكل مويكون الرتكيز على اهلدف . اتنتجيف حالة إنتاج أكثر من سلعة واختالف وتباين السلع وامل

ويتم مبوجب هذا . من الوحدات التنظيمية الوظيفية، وبالتايل يوجه هذا التنظيم إىل زيادة الكمية واجلودة من املخرجات

  .)1(يم نشاطات املنظمة حسب السلع أو اخلدمات اليت تنتجها أو تقدمهاستقالتنظيم 

  :)2(ب تتمثل يف ما يلييوجد هلذا النوع من اهلياكل التنظيمية مزايا وعيو 

المزايا:  

 .االهتمام حنو املنتجاتو توجيه ا�هودات  -

 .مل مسؤولية األرباح على مستوى األقسامحت -

 .حتسني التنسيق بني النشاطات الوظيفية -

 .تسريمتكن املسريين من تكوين شامل يف ال -

  .تشجيع التطور وتنويع املنتجات واخلدمات -

 العيوب:  

 .الذين لديهم تكوين عام يف اإلدارةتعطي مزايا لألشخاص  -

                                                           
  . 233يوسف مسعداوي، مرجع سابق، ص  )1(

(2) H.Koontz, C.O’Dinnelle, op cit, p.225. 

 املدير العام

 املدير العام املساعد

 املنطقة الشمالية املنطقة الشرقية املنطقة اجلنوبية املنطقة الغربية املنطقة الوسطى
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 .تعقيد تواجد املصاحل املالية -

  .يزيد من صعوبات املراقبة لدى املستويات اإلدارية العليا -

  جاتيوضح اهليكل التنظيمي حسب املنت )4- 2( الشكل رقم 

  الهيكل التنظيمي حسب المنتوجات :)4-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
Source : H.Koontz, C. Odonnell, op cit, p.225. 
 

 :)1(الهيكل التنظيمي حسب العمليات 2-4- 1-2

مبوجب هذا اهليكل التنظيمي تقسم املنظمة إىل وحدات إدارية وفقا للعمليات الرئيسية الالزمة لتنفيذ عمل    

مث جنمع أوجه النشاط املتعلقة مباشرة بكل هذه العمليات يف وحدة تنظيمية واحدة وتقوم هذه الوحدات  معني

  .اخل... باإلشراف على كل األنشطة الالزمة إلمتام العمل مثل اإلنتاج والتمويل والشراء والتخزين

  :يوجد للهيكل التنظيمي حسب العمليات مزايا وعيوب هي

 المزايا:  

 .ستناد إىل طبيعة تكوينه الفينجة توزيع العمل باالتيمن التخصص بدرجة كبرية ناالستفادة  -

                                                           
  . 180إجالل عبد املنعم حافظ وآخرون، مرجع سابق، ص  )1(

 الرئيس

 التسويق املوظفني املشرتيات املالية

 Aقسم املنتوج  Bقسم املنتوج  Cقسم املنتوج  Dقسم املنتوج 

  احملاسبة

  اإلنتاج

  املبيعات

  البحوث

  احملاسبة

  اإلنتاج

  املبيعات

  البحوث

  احملاسبة

  اإلنتاج

  املبيعات

  البحوث

  احملاسبة

  اإلنتاج

  املبيعات

  البحوث
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 غشأو حتقيق درجة عالية من الرقابة الذاتية على العمل حيث تتمكن كل إدارة من كشف أخطاء أو تقصري  -

 .اإلدارة اليت قامت بأداء العملية السابقة

املتخصصة بأعمال حمددة وهي تتميز عادة بقدرات عالية ودقة  متكن من استخدام اآلالت والتجهيزات الفنية  -

  .كبرية يف العمل

 العيوب:  

  يف صعوبة التنسيق بني اإلدارات املسؤولة عن العمليات املختلفة يف ا�االت املختلفة وأي خطأ تتمثل العيوب   

  .حيدث يف إحدى العمليات قد يرتتب عليه توقف العمل يف املراحل اليت تليها

  يوضح اهليكل التنظيمي على أساس العمليات ) 5- 2 (الشكل رقم 

  الهيكل التنظيمي حسب العمليات :)5-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .181إجالل عبد المنعم حافظ وآخرون، مرجع سابق، ص : املرجع

اهلياكل التنظيمية التقسيمية توجد أنواع أخرى مثل اهليكل التنظيمي حسب الوقت، اهليكل باإلضافة إىل هذه 

  .اخل... التنظيمي حسب املشاريع، اهليكل التنظيمي حسب املنافذ التسويقية

إن اختيار أحد هذه النماذج ال يعترب هدفًا يف حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق أهداف املنظمة لذلك قد تلجأ 

  .نوع تنظيمي وهو ما يسمى باملزيج التنظيمي من  إىل املزج بني أكثر املؤسسة

  

 املدير العام

 Dمدير العملية  Cمدير العملية  Bمدير العملية  Aمدير العملية 

  شراء وختزين

  إنتاج

  بيع

  متويل

  أفراد

  وختزينشراء 

  إنتاج

  بيع

  متويل

  أفراد

  شراء وختزين

  إنتاج

  بيع

  متويل

  أفراد

  شراء وختزين

  إنتاج

  بيع

  متويل

  أفراد
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 :الهياكل ما بعد البيروقراطية - 1-3

األعمال يف أواخر القرن العشرين أدى إىل ظهور العديد من املنظمات اليت تتميز بيئة إن التطورات والتغريات يف 

إن هذه . تعدد أنشطتها، وتنوع السلع واخلدمات اليت تقدمها، واتساع األسواق اليت تعمل �ا، والعدد الكبري لعماهلاب

تاج إىل هياكل تنظيمية متتاز باملرونة بالشكل الذي يساعد على االستجابة للمتغريات البيئية السريعة حتاملنظمات 

ألسباب ظهرت اهلياكل التنظيمية ملا بعد البريوقراطية واملتمثلة يف اهليكل هلذه ا. ة اليت تواجه هذه املنظماتقواملتالح

  .املصفويف، اهليكل متعدد الوحدات، اهلياكل االفرتاضية، والتنظيم الشبكي

 :الهيكل المصفوفي 1- 1-3

ة، فهناك إن الفكرة األساسية للهيكل املصفويف أنه يأخذ شكل املصفوفة اهلندسية ذات األبعاد الرأسية واألفقي

السلطات الوظيفية التنفيذية اليت متارس من أعلى إىل أسفل وهناك السلطات الفنية اليت متارس أفقيا بني مدير املشروع 

والقطاعات التابعة له، ومبوجب هذا الشكل يكون لكل مدير مشروع أو وحدة تنظيمية ميزانية خاصة، وله سلطته على 

ويستعني بأفراد عاملني من اإلدارات الوظيفية لتنفيذ مشروعه أما عن طريق  املشروع أو الوحدة اليت يعمل عليها،

  .)1(أو ختصيصهم من قبل إدار�م تعار�مسإ

  :)2(للهيكل املصفويف مزايا وعيوب هي

 المزايا:  

 .سرعة االستجابة للمتطلبات البيئية -

 .االتنظيميةستخدام األمثل للموارد املادية والبشرية املتواجدة يف الوحدات إلا -

 .تنويع اخلربة للعاملني يف املنظمة نتيجة مشاركتهم يف الكثري من املشاريع -

 .توفري الوقت والتكلفة -

 .توفري اخلربة الفنية يف الوقت واملكان املناسب -

 . فعالة يف تنفيذ املشاريع املعقدةعتربت -

  .تسهل عملية الرقابة على األداء والنتائج -

 العيوب:  

دد مصادر األوامر واخلروج ععلى اهليكل املصفويف هو احتمال إثارة التناقضات بني العاملني لتإن أهم ما يؤخذ 

 املركز، ما يؤدي إىل على مبدأ وحدة األمر، ألن األفراد يتلقون األوامر من مدير املشروع ومن مديري اإلدارات األخرى يف

  .الروح املعنوية هلم خنفاضوااإلحباط 

                                                           
  . 178، ص 2013، األردن، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، مبادئ علم اإلدارةماجد عبد املهدي املساعدة وآخرون،  )1(
  . 179املرجع السابق، ص  )2(
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  .املصفويف التنظيمي اهليكل يوضح) 6- 2(الشكل رقم 

  الهيكل التنظيمي المصفوفي :)6-2(الشكل رقم 

          

  

    

  

       

  

  

  

  

 .138محمود أحمد فياض، مرجع سابق، ص  :املصدر

 :الشبكي الهيكل 2- 1-3

ض ضرورة قيام شراكة وإحتاد بني ر إن التنظيم الشبكي جاء نتيجة لظاهرة العوملة وما تعكسه من بيئة تنافسية تف

التقدم التكنولوجي وساعده يف ذلك . أطراف متعددة ذات مصاحل مشرتكة وإقامة آليات التنسيق والتعاون فيما بينها

اهلائل وما يعكسه من وسائل اتصال الكرتوين، واستخدام تكنولوجيا املعلومات الذي ساعد على تبادل البيانات 

  .واملعلومات الذي سهل عملية اختاذ القرارات والتنسيق بني خمتلف األطراف

واحد وبالتايل جاء التنظيم هذه األسباب أدت إىل وجود عالقات الشراكة بني أطراف متعددة جبمعهم هدف 

  .الشبكي ليحل حمل التنظيمات السابقة

  :تعريف اهليكل التنظيمي الشبكي على أنهوميكن 

بناؤها تنظيميًا حول منظمة مركزية تقوم  جمموعة من املنظمات اليت ترتبط ببعضها البعض، وعادة ما يتم" -

لى الشراكة واالحتادات اإلسرتاتيجية بني املنظمات بعملية التنسيق فيما بينهم ويتسم هذا التنظيم باالعتماد ع

تباعاً إاليت يتشكل منها، حيث يعتمد التنظيم الشبكي على العالقات املتبادلة بني تلك املنظمات أكثر منها 

 )1(".للهيكل ذات التدرج اهلرمي

                                                           
  . 35، ص 2004 ة، مصر،القاهر  ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،النظريات والمفاهيم األساسية: يالتنظيم اإلدار حسن العلواين،  )1(

 مدير التسويق

 املدير العام

 مدير األفراد مدير املالية مدير اإلنتاج

 Aمدير املشروع 

 Bمدير املشروع 

 Cمدير املشروع 
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ستخدام أسس ووسائل اعبارة عن جمموعة من الوحدات املستقلة واليت تتعامل معًا يف إطار كيان واحد ب" -

  )1(".تكنولوجية متنوعة للتنسيق والرقابة فيما بينها

نعدام احلاجة إىل التدرج اهلرمي مبفهومه الكالسيكي وحيل حمله املشاركة امن خالل التعريفني السابقني جند 

مة مركزية تقوم بعملية غري أن ذلك ال مينع وجود منظوالتعاون يف املعلومات واملعرفة من خالل عالقات أفقية متبادلة، 

التنسيق بني الكيانات أو الوحدات املستقلة اليت جيمعها التنظيم الشبكي دون إخالل بتطبيق مبدأ الالمركزية الذي يعترب 

  .أحد املبادئ األساسية اليت متيز التنظيم الشبكي

  )2(:للتنظيم الشبكي مزايا وعيوب تتمثل يف ما يلي

المزايا:  

مكونات التنظيم الشبكي باإلضافة أو احلذف للوحدات املكونة لذلك التنظيم طبقا ملتطلبات إمكانية تعديل  -

 .وأهداف العمل

 .كتساب الفعالية يف املنظمة يتأتى من خالل املهارات اليت يتمتع �ا األفراد العاملني بالتنظيم الشبكيا إن  -

حتفاظ الجلودة يف األداء حىت ميكنها اتسعى الوحدات املكونة للتنظيم الشبكي لتقدمي مستوى عال من ا -

 .مبكانتها داخل التنظيم

بالرغم من وجود بعض احلواجز التقليدية  العضوي بني األفراد العاملني بالتنظيم الشبكي  رتباطالايتحقق  -

 .كاحلواجز اجلغرافية

الشبكي يتأثر بأية يتسم التنظيم الشبكي باملرونة ملواجهة أية متغريات أو مستجدات أو أزمات فالتنظيم  -

 .متغريات ويعدل أهدافه وفقا هلا

يسعى التنظيم الشبكي إىل جتنب إتباع العمليات اإلدارية غري الضرورية يف العمل واليت قد تؤثر بالسلب على   -

 .كفاءة األداء

القرار، يقلل التنظيم الشبكي من املستويات الرأسية لإلدارة، كما يركز أيضا على مبدأ الالمركزية يف صنع  -

 .فاملعلومات متاحة جلميع أعضاء التنظيم يف آن واحد من خالل وسائل االتصال احلديثة

يتميز التنظيم الشبكي مبستوى عال من التنسيق اخلارجي والداخلي الذي يربط األفراد يف كافة املواقع اجلغرافية  -

من املشاركة والتعاون بني األفراد بشبكة اتصاالت متكاملة تعمل على إزالة احلواجز التنظيمية وختلق نوع 

 .العاملني يف إطار التنظيم الشبكي

                                                           
دور التنظيم الشبكي في كفاءة تقديم الخدمات العامة في األجهزة الحكومية دراسة حالة مصلحة الجوازات والهجرة مروة طارق عبد العظيم أمحد،  )1(

، ص 2008، رسالة دكتوراه يف اإلدارة العامة، قسم اإلدارة العامة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، ، كلية االقتصادوالجنسية في مصر

  ).  غري منشورة. (29
  . 32، 31املرجع السابق، ص  )2(
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 .حتقيق نتائج أفضل شأ�امن يعمل التنظيم الشبكي على تشجيع اإلبداع واالبتكار وطرح أفكاراً جديدة  -

ن شبكة املعلومات تعمل على نقل يسهل التنظيم الشبكي عملية تبادل املعلومات بكفاءة وسرعة، حيث أ -

 .املعلومات يف اجتاهات خمتلفة ويف توقيت زمين واحد نسيابوا

ونات هذا التنظيم من حيث أنشطة احلفاظ على ذاتية التنظيم يف مواجهة التنوع اجلغرايف واالختالف بني مك -

 .الوحدات املركزية املكونة له هتماماتوا

توى عال من اخلربات واملهارات تعظيم مستوى املعرفة، فأعضاء التنظيم الشبكي جيب أن يتوافر لديهم مس -

  .   الالزمة ألداء وظائفهم

 العيوب:  

 .قد ال يستطيع العاملون داخل التنظيم الشبكي مواكبة املتغريات املتسارعة للبيئة واليت تؤثر على أداء التنظيم -

على أداء الشبكي قد ينعكس بالسلب املتبادلة بني الوحدات املكونة للتنظيم  تصاالتالاإن تزايد نطاق  -

 .العاملني

  .ارتفاع تكلفة وسائل االتصال والتكنولوجيا احلديثة بني الوحدات املكونة للتنظيم الشبكي واملتباعدة جغرافيا -

، وتعاقدت لبناء مصنع إلنتاج "A"يوضح اهليكل التنظيمي الشبكي ملنظمة مركزها يف البالد ) 7- 2(الشكل رقم 

، "D"، واإلشارات القانونية يف البالد "C"شركة لتقدمي خدمات التدريب يف البالد ، وتعاقدت مع "B"السلع يف البالد 

  ".G"، والتسويق يف البالد "F"، والنقل من البالد "E"والعمال من البالد 

  الهيكل التنظيمي الشبكي :)7-2(الشكل رقم 

  

  

  
  

  

  

  .181ماجد عبد المهدي المساعدة وآخرون، مرجع سابق، ص : املصدر           

  :االفتراضي الهيكل 3- 1-3

ظهر يف اآلونة األخرية منوذج جديد للهياكل التنظيمية يعتمد أساسا على استخدام وسائل االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات، حيث يتمكن العاملني من أداء أعماهلم وهم خارج مكان العمل خاصة يف ظل توفر أجهزة احلاسوب السريعة 

عندما : وقواعد حمددة، فقد تضع هنالك قاعدة أساسية مثال ظم العمل وفق أصولنت وبإمكان اإلدارة أن. واالنرتنيت

يقوم املوظف باالتصال بالعميل فإن على هذا املوظف إرسال ملخصا ملا حدث إىل باقي أعضاء الفريق، وبناء عليه يتفق 

 Aالبلد 

 Bالبلد 

 Cالبلد 

 Eالبلد 

 Fالبلد 

 Gالبلد 

  مركز املنظمة

A 
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تفاوض معه، الفريق على أن يكون هذا املوظف الذي اتصل بالعميل أوال هو الوحيد الذي لديه حق االتصال بالعميل وال

وإذا حدث أن أتصل العميل بأي من أعضاء الفريق، يتم توجيهه إىل العضو املسؤول، وبالتايل فإن هذه الطريقة تسهل 

  .العمل وتقلل من االتصاالت املتداخلة

 التكاليف سواء التكاليف اإلدارية أو البيعية ومن أهم عيوبه أنه يفتقد إىل التعامل خنفاضابويتميز هذا اهليكل 

 .)1(العاملنيبني اإلنساين 

 :التنظيمية باستخدام معيار نمطية السلوك أنواع الهياكل -2

  :)2(وفقا ملعيار منطية السلوك ميكن تصنيف اهلياكل التنظيمية إىل نوعني أساسني مها

 .وهي تتسم مبستوى عال من التعقيد والرمسية واملركزية :الهياكل اآللية أو الميكانيكية -

وهي عكس اهلياكل اآللية، فهي تتسم باخنفاض درجة التعقيد والرمسية وارتفاع درجة  :العضويةالهياكل  -

  . الالمركزية

  .يلخص أهم الفروقات بني اهلياكل التنظيمية اآللية واهلياكل التنظيمية العضوية) 1-2(واجلدول رقم 

  الفروقات بين الهيكل التنظيمي الميكانيكي والهيكل التنظيمي العضوي :)1-2(الجدول رقم 

  الهيكل التنظيمي العضوي  الهيكل التنظيمي الميكانيكي

  .إمكانية التسلسل املتفرع: تنوع يف مناذج الرتابط  خط تسلسلي وحيد كنموذج للرتابط

األدوار، حيث بإمكان الفرد القيام بدور وظيفي ودور  مرونة  يفرق بني اهليكل الوظيفي والعمليايت وختصص األدوار

  عمليايت

البحث عن الكفاءة عن طريق املطابقة الكلية لفوائد املنافسة مع   .البحث عن الكفاءة عن طريق ختصص املهام داخل النظام

  طابع احمليط

املتجانس مقابل الوصول إىل زيادة ا�هود للرتابط  قبول السلوك غري  .البحث عن التجانس يف السلوك لتسهيل الرتابط من أجل املالئمة

  .اخلالق

  .االهتمام بتقارب النتائج مع التجربة  االهتمام بالتناسق بالدرجة األوىل

  هيمنة االتصاالت األفقية  هيمنة االتصاالت العمودية

  هيمنة اإلصالحات والتعديالت النظامية  هيمنة اإلجراءات

عدد من املرؤوسني يتوحدون يف (للتنظيم اإلميان بقواعد مثالية 

  )قيادة واحدة

  ال وجود للمثالية، ولكن متطلبات جيب التأقلم معها بأي وسيلة

  )توسع التجديد(احلركية هي املورد الرئيسي للفاعلية   )جديدالتتركيز (ي للفاعلية االستقرار هو املورد الرئيس

 .224يوسف مسعداوي، مرجع سابق، ص : المصدر

                                                           
  . 189 – 188عبد الباري درة، مرجع سابق، ص  )1(

(2) K. Abdul Ghani and V. Jababalan, “Advanced Manufacturing Technology and planned organizational change, 

Journal of High Technology Management Research, Vol 11, Issue 1, Spring 2000, p 2. 
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 :التنظيمية باستخدام معيار آليات التشغيل أنواع الهياكل -3

  :)1(تنقسم اهلياكل التنظيمية وفقا ملعيار آليات التشغيل إىل أربعة أنواع هي

 .اهليكل الوظيفي التقليدي -

 .اهليكل التقسيمي أو متعدد التقسيم -

 .اهليكل املصفويف -

  .اهليكل الشبكي -

  .لقد مت التعرض إىل أنواع هذه اهلياكل عند دراسة التقسيم على أساس معيار مدى توافر عناصر البريوقراطية 

 :أنواع الهياكل التنظيمية باستخدام معيار درجة تقسيم العمل وسلطة اتخاذ القرار -4

  :)2( مهاإىل نوعنيوفقا ملعيار درجة تقسيم العمل وسلطة اختاذ القرار تنقسم اهلياكل التنظيمية 

 .تتصف بتعدد املستويات اإلدارية، وزيادة اإلجراءات الرمسية، مما يؤثر على سرعة اختاذ القرار :الهياكل الطولية -

تتصف هذه اهلياكل باالتصال املباشر بني املستويات العليا واملستويات الدنيا للهيكل  :الهياكل المسطحة -

التنظيمي نتيجة إلغاء الطبقات اإلدارية الوسطى، واالتصاالت يف مجيع االجتاهات أفقية ورأسية مما يسمح 

 .  بزيادة مهارات العاملني وتشجيع التغري والتطوير

 :دام معيار آليات تنسيق المهام واألعمالالتنظيمية باستخ أنواع الهياكل -5

  :)3(اهلياكل التنظيمية باستخدام معيار آليات تنسيق املهام إىل مخسة أنواع هي" H.Mintzberg"قسم      

 .يعتمد هذا اهليكل على اإلشراف املباشر كآلية للتنسيق :الهيكل البسيط -

 . يعتمد على تنميط إجراءات العمل كآلية للتنسيق :بيروقراطية اآللة -

 .يعتمد على تنميط مهارات العاملني كآلية للتنسيق :البيروقراطية المهنية -

 .يعتمد على تنميط خمرجات العمل كآلية للتنسيق :الهياكل التقسيمية -

 .يعتمد على التوافق املشرتك كآلية للتنسيق :الهياكل غير البيروقراطية -

التميز بني هذه األنواع من اهلياكل التنظيمية من خالل استعمال أبعاد  H.Mintzbergل و وحا    

ي، احلاجة إىل التدريب، حجم جمموعات ظيفأخرى للتميز باإلضافة إىل آلية التنسيق هي درجة التخصص الو 

ة، النظام الفين، البيئة، العمل، حجم املنظمة، عمر املنظمة، درجة الرمسية، كيفية صنع القرار، املركزية والالمركزي

  . وطبيعة اهليكل

                                                           
  . 33نفل عواض احلارثي، مرجع سابق، ص  )1(

(2) K. AbdulGhani and V. Jababalan, op.cit, P.2. 
(3) H. Mintzberg, Structure in Fives : Designing effective Organizations, New Jersey: Prentinc Hall Inc, 1983, P 23.  
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  .يوضح االختالفات الوجودة بني اهلياكل اخلمسة السابقة باستعمال األبعاد السالفة الذكر)  2- 2( اجلدول رقم 

  لية التنسيقآالهياكل التنظيمية وفق  :)2-2(الجدول رقم                         

  الهيكل            

  األبعاد

البيروقراطية   البيروقراطية اآللية  البسيطةالهياكل 

  المهنية

الهياكل غير   الهياكل التقييمية

  البيروقراطية

  آلية التنسيق-1

  

درجة التخصص -2

  الوظيفي

إىل  احلاجة-3

  التدريب

حجم جمموعات -4

  العمل

  حجم املنظمة-5

  عمر املنظمة-6

  درجة الرمسية-7

كيفية صنع -8

  القرار

املركزية -9

  والالمركزية

  النظام الفين-10

  

  البيئة-11

  طبيعة اهليكل-12

  اإلشراف املباشر

  

  منخفضة

  

  منخفضة

  

  كبري

  

  صغري

  صغري

  منخفضة

  من أعلى إىل أسفل

  

درجة عالية من 

  املركزية 

  بسيط وغري منظم

  

  بسيطة، ديناميكية

  عضوي

  تنميط العمليات

  

  )أفقية ورأسية(عالية 

  

  منخفضة

  

   كبري يف املستويات

  

  كبري

  كبري

  عالية

  من أعلى إىل أسفل

  

درجة حمدودة من 

  الالمركزية األفقية  

منظم وغري حديث 

  وغري آيل

  بسيطة ومستقرة

  بريوقراطي

  تنميط املهارات

  

  )أفقية(عالية 

  

  عالية 

  

 كبري يف املستويات

  الدنيا

  متنوع

  متنوع

  منخفضة

  من أعلى إىل أسفل

  

ال مركزية أفقية 

  ورأسية

  حديث وغري منظم

  

  ومستقرةمعقدة 

  عضوي 

  تنميط املخرجات

  

أفقية (متوسطة 

  )ورأسية

  بعض التدريب

  

  كبري يف املستويات

  

  كبري جدا

  كبري جدا

  سامقعالية بني األ

  موزعة على األقسام

  

درجة حمدودة من 

  الالمركزية

  حديث ومنظم

  

  متنوعة األسواق

  عضوي

الضبط املتبادل 

  )التوافق املشرتك(

  )أفقية(عالية 

  

  عالية 

  

  صغري

  

  صغري

  صغري

  منخفضة

يشارك فيها كافة 

  املستويات

  ال مركزية اختيارية

  

حديث جدا وغالبا 

  ما يكون آيل

  معقدة وديناميكية

  عضوي

Source : H. Mintzberg ,op cit , p (280-281) 

 
 :التنظيمية باستخدام معيار كيفية اتخاذ القرار والبيئة المحيطة بالمنظمة أنواع الهياكل -6

  :)1(معيار كيفية اختاذ القرار وطبيعة البيئة احمليطة باملنظمة تقسيم اهلياكل التنظيمية إىل أربعة أنواع هي ستخدامبا

عملية اختاذ القرار يف اهليكل اهلرياركي يف املستويات العليا للمنظمة، ويعترب مناسباً  ترتكز :الهيكل الهيراركي -

 .للمنظمات اليت تتسم بيئتها بالثبات واالستقرار

                                                           
  . 35نفل عوض احلارثي، مرجع سابق، ص  )1(
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تتخذ القرارات يف اهليكل املسطح عند املستويات اإلدارية اليت تواجه املشكالت، ويالئم  :الهيكل المسطح -

 .لديناميكيةاملنظمات اليت تتسم بالتغري وا

تتخذ القرارات يف اهليكل املصفويف على املستويات الرأسية واألفقية ويناسب املنظمات  :الهيكل المصفوفي -

 .بيئتها بالنشاط والتغري املستمراليت تتصف 

تتخذ القرارات يف اهليكل الشبكي على كل املستويات إذ يتسم باملرونة العالية وتوافر  :الهيكل الشبكي -

 . ى درجة عالية من الكفاءة والفعالية ويناسب املنظمات املبدعةمعلومات عل

 :الهياكل التنظيمية باستخدام معيار العالقة بين الرئيس والعاملين بالمنظمة أنواع -7

  :)1(تقسم اهلياكل التنظيمية إىل تسعة أنواع هي باملنظمة باستخدام معيار العالقة بني الرئيس والعاملني

يتمتع الرئيس يف هذا النوع بالسلطة الكاملة ويشاركه عدد حمدود من  :الخاضع هيكل المقاول والفريق -

 .للفريق يف التنسيق بني األنشطةالعاملني يف اختاذ القرار، ويعتمد على العمليات غري الرمسية 

يتسم هذا اهليكل باخنفاض درجة العمليات التخصص والتمايز،  :الرئيس المنسق للعمل والهيكل المفتوح -

م التنسيق بني األنشطة باستخدام العمليات غري الرمسية للفريق، وزيادة درجة مشاركة العاملني يف اختاذ ويت

 .القرارات التشغيلية

يتسم هذا اهليكل باخنفاض درجة الرمسية وارتفاع درجة التخصص، والتنسيق من خالل  :هيكل الفريق المبدع -

 .القرارات اإلسرتاتيجية والتشغيلية ختاذا يفدرجة مشاركة العاملني  رتفاعاو عمليات الفريق 

درجة التخصص والتمايز ووجود نوع من  خنفاضابيتسم هذا اهليكل : هيكل الرئيس والرقابة المحدودة -

 .االستقالل النسيب للعاملني

احملدود آلليات  ستخدامالوادرجة التخصص  خنفاضابيتسم هذا اهليكل :هيكل الرئيس والرقابة الشديدة -

الرمسي، وحمدودية املهام واملسؤوليات اليت يتم تعريفها من قبل متخذ القرار ورئيس  ق الرمسي وغريالتنسي

 .املنظمة

عدد اإلدارات الوظيفية، وبساطة درجة التخصص والرمسية،  خنفاضابيتسم هذا اهليكل  :الهيكل الفردي -

 .وعدم السيطرة الكاملة من قبل الرئيس، وحمدودية اإلمكانيات املتاحة لدى العاملني لتحقيق التنسيق الذايت

يتسم هذا اهليكل بارتفاع درجة الرمسية، واعتماد درجة التخصص على قدرات  ):U )U-formالهيكل  -

 .، كما أن حتقيق الكفاءة يف اختاذ القرار يتطلب ضرورة مشاركة العاملنيومهارات العاملني

                                                           
(1) Jois Meijaard, Organizational Structure and Preformance In Dutch Small Firms, (Netherlands: Netherlands, 

Ministry of Economic Affairs, Scientific Analysis of Enterepreneurship, SMEs, January 2005) p (17-18). 
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التنسيق، باإلضافة إىل و يتسم هذا اهليكل باالرتفاع النسيب لدرجة الرمسية يف االتصاالت  :الهيكل المصفوفي -

 .حمدودية الالمركزية، واخنفاض درجة التخصص داخل األقسام

للعاملني  بارتفاع درجة الرمسية، وزيادة درجة التخصص املهين يتسم هذا النوع ):M )M-Formالهيكل  -

  .ومشاركتهم الفعالة يف اختاذ القرارات

إن استخدام معايري خمتلفة للتمييز بني أنواع اهلياكل التنظيمية ساعد على التعرض جلل أنواع اهلياكل التنظيمية 

لكن مع  . معرفة مزايا وعيوب كل نوع من هذه األنواعكما مكن من . ومكن من معرفة درجة االختالف والتوافق بينهم

اهليكل الوظيفي، اهليكل التقسيمي بكل : كل هذا االختالف ميكن القول أن األنواع األساسية للهياكل التنظيمية هي

  .أما باقي األنواع فهي حاالت خاصة هلذه األنواع. أنواعه، اهليكل املصفويف، اهليكل الشبكي، واهليكل االفرتاضي
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  تصميم الهياكل التنظيمية: المبحث الثالث

بني أن تيف املبحثني السابقني مت التطرق إىل مفهوم اهليكل التنظيمي، وإىل أنواع اهليكل التنظيمي ومن خالهلما 

يف هذا املبحث سنتطرق إىل تصميم . ليس هدفًا يف حد ذاته ولكنه وسيلة لتحقيق أهداف املؤسسة التنظيمي اهليكل

خطوات تصميم ، اذج التصميمات التنظيميةمن، مفهوم تصميم اهليكل التنظيميخالل اهليكل التنظيمي وذلك من 

  .فتصميم الوظائو ، ملؤثرة يف تصميم اهليكل التنظيميالعوامل ا، اهليكل التنظيمي

 :مفهوم تصميم الهيكل التنظيمي -1

أبعاد تصميم اهليكل ، تعريف تصميم اهليكل التنظيميسنتعرف على مفهوم تصميم اهليكل التنظيمي من خالل 

 .طرق تصميم اهليكل التنظيمي، التنظيمي

 :تعريف تصميم الهيكل التنظيمي - 1-1

عملية بناء أو تغري اهليكل التنظيمي ستخدم العديد من اإلداريني مصطلح التصميم التنظيمي لإلشارة إىل ا

  .للمنظمات

وتطبيق اهليكل التنظيمي الذي ميكن املنظمة من  ختياراأن التصميم التنظيمي هو عملية  خرونآ عترباوبينما 

حيث افرتضوا أن الغرض النهائي ألي تصميم تنظيمي هو . مواردها على حنو أفضل مبا خيدم مهمتها وأهدافها تنظيم

  .)1(تقدمي اهليكل الذي يسهل عملية تنفيذ إسرتاتيجيات املنظمة

 طلب املوازنة بني البيئة اخلارجية للمنظمة ومعطيات البيئة الداخليةيتإن اختيار اهليكل التنظيمي املناسب 

  .للمنظمة

  :مما سبق ميكن تعريف تصميم اهليكل التنظيمي على أنه

 )2(".عملية بناء أو تغيري أو اختيار اهليكل التنظيمي للمنظمة مبا خيدم مهمتها وأهدافها التنظيمية" -

مية هو تلك العملية اليت من خالهلا يتم اختيار املدراء وممارسة اإلشراف على اهليكل التنظيمي والثقافة التنظي" -

  )3(".وصول لتحقيق أهدافهاالحىت متكن املنظمة من خالل التحكم بنشاطها 

من خالل اإلطالع على اهليكل التنظيمي وتصميم اهليكل التنظيمي جند أن جل الكتاب والباحثني مل يفرقوا بني 

 .تعريف اهليكل التنظيمي وتعريف تصميم اهليكل التنظيمي

  : أبعاد تصميم الهيكل التنظيمي - 1-2

  :)4(توجد عدة أبعاد لتصميم اهليكل التنظيمي نذكر الرئيسية منها واملتمثلة يف ما يلي

                                                           
  . 501طارق طه، مرجع سابق، ص  )1(
  . 501املرجع السابق، ص  )2(

(3) James, Gareth R, Organizational Theory, Design and Change, 5th Ed, New Jersey, Pearson Prentice-Hall, 2007, 

P.09. 
  ). 199- 194(عبد الباري درة، حمفوظ جودة، مرجع سابق، ص  )4(
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   وتقاس درجة التعقيد . هو ذلك البعد الذي يشري إىل عدد الوظائف والوحدات واألنشطة املختلفة :التعقيد -

 .يف املنظمة بعنصرين مها التمايز والتكامل

) الدوائر واألقسام والوحدات(ني األنظمة الفرعية املكونة للمنظمة هو درجة االختالف املوجودة ب :التمايز -

وتعتمد درجة التمايز على مبدأ تقسم العمل والتخصص وكذلك على حجم املنظمة، فكلما زاد عدد 

 :التخصصات يف املنظمة وكرب حجمها كلما زادت درجة التمايز فيها ويوجد نوعني من التمايز مها

كلما كان التمايز . هو  عدد الوحدات املختلفة املوجودة على نفس املستوى يف املنظمة :التمايز األفقي  -  أ

 .األفقي أكرب فإن املنظمة أكثر تعقيدا

يف املنظمة، وكلما زادت مستويات السلطة يف املنظمة،  هو عدد مستويات السلطة :التمايز العمودي  -  ب

 .تصبح املنظمة أكثر تعقيدا

. والعمودي يف املنظمة يؤدي إىل زيادة املشكالت وتعقد االتصاالت والتنسيقإن زيادة التمايز األفقي 

 .  وبالتايل تنشأ احلاجة إىل تنسيق اجلهود وتكامل األنظمة الفرعية ألجل حتقيق األهداف

هو التنسيق بني املهام والوظائف والدوائر املختلفة داخل املنظمة، فاملنظمة اليت تزداد فيها درجة  :التكامل -

 .الفرعية مجيعها لتمايز حتتاج بدرجة أكرب إىل وجود التكامل بني األنظمةا

  :يوجد نوعان من التكامل عمودي وأفقي        

 هو التكامل الذي يعتمد على أسلوب عالقات السلطة والتقارير :التكامل العمودي. 

 ألعراف لفرق العمل هو التكامل الذي يعتمد على أسلوب استخدام قواعد العمل وا :التكامل األفقي

 . وآليات التخطيط لكو�ا حتسن العالقات اجلانبية

درجة تقنني القواعد واإلجراءات يف العمل ومدى أداء األعمال بشكل معياري وبنفس الطريقة، هي  :الرسمية -

وكلما زادت درجة رمسية العمل كلما قلت مرونة الفرد يف أسلوب . الدرجة اليت يكون فيها العمل رمسياً  هيأي 

 .إجناز عمله داخل املنظمة، كما تقل مرونته يف حتديد مىت وكيف ينجز العمل

ختالف طبيعة العمل واملستوى اإلداري حيث من السهل اختتلف درجة الرمسية من عمل إىل آخر يف املنظمة ب

       تقنني األعمال الروتينية يف املستويات اإلدارية الدنيا، ومن الصعب تقنني األعمال املهنية واالستشارية 

  .يف املستويات اإلدارية العليا

ًا حمددة بدقة، إال أنه ال يشجع إمكانية التنبؤ بسلوك املوظفني أل�م يؤدون أدوار  إن الرمسية والتقنني يسهال

 .على املبادرة واإلبداع

 :المركزية والالمركزية -

 مدى تركيز السلطة بيد شخص واحد أو جهة واحدة يف اهليكل التنظيمي للمنظمة هي :المركزية. 

 هي تشتت السلطة وعدم تركيزها يف يد شخص واحد أو جهة واحدة :الالمركزية.  
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المركزية مطلقة، ولكن تطلق صفة املركزية أو الالمركزية إذا كانت الصفة العامة ال توجد مركزية مطلقة أو 

  .واملؤشرات األساسية يف املنظمة تدل على املركزية، والالمركزية

لكل من املركزية والالمركزية مزايا وعيوبًا فاإلطالع على مزايا املركزية يعين اإلطالع على عيوب الالمركزية والعكس 

  .بالعكس

  :للمركزية عدة مزايا نذكر منها ما يلي :ايا المركزيةمز 

 .كثري من مشكالت التمايزالدرجة عالية من التنسيق بني الدوائر واألقسام وبالتايل حل  -

 .االستفادة أكثر من الوحدات اإلدارية االستشارية والداعمة يف املنظمة -

 .تطبيق السياسات بشكل موحد على كافة األنشطة والفروع -

 .جهود الرقابة وتركيزها على جهة واحدةتقليل  -

  .  ضمان توجيه القرارات باجتاه حتقيق األهداف -

  :لالمركزية عدة مزايا نذكر منها ما يلي :مزايا الالمركزية

 .توفري الوقت والسرعة يف اختاذ القرارات -

 .زيادة القدرة على حل املشاكل املتعلقة بالعمليات التشغيلية يف اإلنتاج وغريه -

 .عبء العمل عن املستويات اإلدارية العليا ختفيف -

 .تنمية وتطوير مهارات العاملني يف املستويات اإلدارية الوسطى واإلشرافية وإعدادهم لتسلم أكرب -

  .حتفيز املوظفني ورفع مستوى التمكني لديهم -

القرار،تنوع املنتجات، إن إتباع املركزية أو الالمركزية يف املنظمة يتأثر بعدة عوامل منها حجم املنظمة، أمهية 

  .االنتشار اجلغرايف، زيادة عدد الفروع

  .أسلوب املركزية يف دوائر معينة وإتباع الالمركزية يف دوائر أخرى بإتباعهاإن املنظمة قد تتبع األسلوبني معاً وذلك 

  :طرق تصميم الهيكل التنظيمي -ج

  : )1(ما يلي نذكرمن بني الطرق األكثر استعماال يف تصميم اهليكل التنظيمي 

  :طريقة تحليل األهداف -

ستعمل هذه الطريقة عادة يف املؤسسات اجلديدة تيكل التنظيمي من أعلى إىل أسفل يطلق عليها أيضا تصميم اهل

مث يتم إنشاء وحدات تنظيمية  حيث حتلل األهداف الرئيسية للمؤسسة إىل أهداف ونشاطات فرعية،). مرحلة االنطالق(

رئيسية وفقا لطبيعة النشاط وتقسم كل وحدة رئيسية إىل وحدات فرعية وكل وحدة فرعية إىل وحدة إدارية أصغر وهكذا 

                                                           
  . 244-242يوسف مسعداوي، مرجع سابق، ص  )1(
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تتميز ). تكون عادة على املستوى التنفيذي(تتواصل عملية التقييم حىت الوصول إىل أصغر وحدة إدارية من حيث احلجم 

  .ونة والشموليةهذه الطريقة باملر 

  :طريقة تجميع األنشطة -

  :يعرب عنها أيضا بأسلوب البناء من األسفل إىل األعلى أي نقطة البداية من القاعدة وترتكز هذه الطريقة على

 حصر األعمال اليت تقوم �ا املؤسسة ألجل حتقيق أهدافها يف شكل قوائم أو جداول. 

  بناء الوحدات اإلدارية مث جتميع األعمال التفصيلية يف جمموعات متجانسة تتشكل منها وظائف       

 .يف األقسام وهكذا حىت تصل إىل املدير العام للمؤسسة

    تعتمد هذه الطريقة عادة يف إدارة بناء اهليكل التنظيمي أو يف حالة إعادة النظر يف نطاق اإلشراف لوظيفة    

 .قسم وأ

 :خطوات تصميم الهيكل التنظيمي -2

  :)1(مير تصميم اهليكل بعدة عوامل هي ما يلي

 .ية املنظمة ورسالتها والقيم اليت تؤمن �اوجهات العامة للمنظمة، ودراسة رؤ معرفة الت - 1

حتديد األهداف األساسية للمنظمة اليت ستوجه اجلهود جمتمعة لتحقيقها وكذلك حتديد األهداف الفرعية،  - 2

اليت تؤثر على اختيار اهليكل التنظيمي  تساعد عملية حتديد األهداف يف حتديد االحتياجات التنظيميةحيث 

 .املناسب وشكله

حتديد أوجه األنشطة الالزمة للوصول إىل األهداف األساسية والثانوية، ألن هذه األنشطة هي مبثابة الوسائل  - 3

 .أو األدوات اليت تؤدي إىل حتقيق األهداف

جه األنشطة إىل رئيسية وأخرى فرعية وجتميع كل من هذه األنشطة يف وحدات تنظيمية مناسبة يم أو ستق - 4

 .ملوارد املنظمة وإمكانا�ا وظروفها

حتديد اختصاص كل وحدة تنظيمية والقيام بإعداد وصف وظيفي لكل وظيفة يف الوحدة التنظيمية يوضح  - 5

شغاهلا، وإسناد الوظائف إىل أفراد مؤهلني إلالفرد  واجبا�ا ومسؤوليا�ا وصالحيا�ا والشروط الالزمة يف

 .ومناسبني مع إعطائهم الصالحيات والسلطات اليت متكنهم من أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية

                                                           
  .228يوسف مسعداوي، مرجع سابق، ص  -     )1(

 )197-195(علي فالح الزعيب،  عبد الوهاب بن بريكة، مرجع سابق، ص  -

 .184ماجد عبد املهدي املساعدة، مرجع سابق، ص  -

 .167عبد الباري درة، مرجع سابق، ص  -

 .130حممود أمحد فياض وآخرون، مرجع سابق، ص  -

  .125، ص مرجع سابق  ضرار العتييب وآخرون، -
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حتديد عالقات السلطة واملسؤولية بني خمتلف الوحدات التنظيمية وذلك �دف خلق املناخ املالئم لتحقيق  - 6

 .واالزدواجية يف عمل الوحدات التنظيمية يف تركيز اجلهود والقضاء على التداخل ناو عالتنسيق والت

 .حتديد الوظائف اإلشرافية والتنفيذية داخل كل وحدة من الوحدات التنظيمية باملنظمة - 7

 .إعداد اخلريطة التنظيمية، والدليل التنظيمي للمنظمة - 8

 :العوامل المؤثرة في تصميم الهيكل التنظيمي -3

ال يوجد هيكل تنظيمي أمثل ألي منظمة حيث أن اهليكل التنظيمي الذي يناسب منظمة ال يناسب  بصفة عامة

ألن هناك  .منظمة أخرى، ويف نفس الوقت اهليكل التنظيمي الذي يناسب املنظمة يف وقت ما ال يناسبها يف وقت آخر

  :مل يف ما يليحمددات خمتلفة ومتنوعة تؤثر على تصميم اهليكل التنظيمي تتمثل هذه العوا

 :البيئة - 3-1

     .على تصميم اهليكل التنظيمي وكل تغري يف البيئة بالضرورة يؤثر على اهليكل التنظيميتؤثر البيئة تأثريا مباشرًا 

مستواه اإلداري، فاإلدارة العليا تقوم ببناء  عنض النظر غإن مواجهة التغريات البيئية هي مسؤولية كل مدير يف املنظمة ب

     واحلد بيئتها الداخلية وتصميم أو إعادة تصميم اهليكل التنظيمي بالشكل الذي ميكن املنظمة من استغالل الفرص 

املتوسطة أما اإلدارة . من التهديدات بشكل فعال، والتنبؤ بالعوامل البيئية وتصنيفها على أساس درجة تأثريها على املنظمة

  .)1(فتتوىل توفري معلومات لإلدارة العليا وتتعاون مع اإلدارة اإلشرافية يف البحث عن وسائل زيادة كفاءة استخدام املوارد

إن اهلياكل التنظيمية غري املرنة تتناسب مع البيئات املستقرة، أما البيئات غري املستقرة واليت تتعرض إىل متغريات 

 . )2(التنظيمية املرنة مستمرة فيناسبها اهلياكل

 :حجم المنظمة - 3-2

   تشري الدراسات ذات الصلة إىل وجود عالقة بني حجم املنظمة وتصميم اهليكل التنظيمي، ويعد عدد العاملني 

فاملنظمات كبرية احلجم متيل غالبًا إىل التخصص، وتقسم العمل، . من أهم املعايري اليت تتخذ لقياس حجم املنظمة

بينما متيل املنظمات صغرية احلجم إىل تطبيق املهام املشرتكة . برية أي تتجه حنو التصميم التنظيمي اآليلوالرمسية بصورة ك

  )3(.، مبعىن أ�ا تتبىن التصميم التنظيمي احليويتساعااوالعالقات غري الرمسية، ونطاق اإلشراف األكثر 

 :التكنولوجيا - 3-3

واألدوات واألنشطة املستخدمة يف حتويل املدخالت إىل خمرجات مدى املعرفة واألساليب "تعرف التكنولوجيا بأ�ا 

من املنتجات، فهي املزيج من املعرفة املتاحة واألجهزة وأساليب العمل املستخدمة يف حتويل موارد املنظمة إىل خدمات 

  )4(".اإلشباع حاجات عمالئه

                                                           
  . 181-180، ص 2010والتوزيع، ، الطبعة الرابعة، صنعاء، مركز األمني للنشر نظرية المنظمة والتغير التنظيمياملرهطي سنان غالب،  )1(
  . 191عبد الباري درة، حمفوظ جودة، مرجع سابق، ص  )2(
  .  537طارق طه، مرجع سابق، ص  )3(
  .534املرجع السابق، ص  )4(
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إال أن . ر، والتعقيد، والرمسية، ودرجة املركزيةدرجة التطو  إن طبيعة التكنولوجيا تفسر الفروق بني املنظمات يف جمال

ويبقى من املمكن اجلزم بالقول بأن هناك عالقة متبادلة بني نوع . التكنولوجيا ليست احملدد الرئيسي الوحيد لنمط التنظيم

جما معينا فنوع وطبيعة الصناعة حيدد اخليارات التكنولوجية، ولكن هناك ح. الصناعة والتكنولوجيا املستخدمة واحلجم

 )1(.ستفادة من التكنولوجيا املتطورةالالوصول إليه قبل أن يكون ممكنا االبد من 

 :اإلستراتيجية - 3-4

يعترب اهليكل التنظيمي وسيلة ملساعدة اإلدارة على حتقيق أهدافها، وما دامت األهداف مستمدة من اإلسرتاتيجية 

فإذا كانت إسرتاتيجية . بني اإلسرتاتيجية واهليكل التنظيميالعامة للمنظمة فمن املنطقي أن يكون هناك عالقة وثيقة 

املنظمة موجهة حنو االستقرار فإن اهليكل التنظيمي جيب أن يكون حمددًا وميكن التنبؤ به، ويف هذه احلالة تتجه املنظمة 

لة أكثر تعقيداً ك تصبح احلاحنو اهليكل التنظيمي البريوقراطي، أما إذا كانت إسرتاتيجية املنظمة موجهة حنو النمو فعند ذل

تاج األهداف التشغيلية إىل املبادرة واإلبداع واالستجابة املرنة والسريعة إىل عنصر املنافسة يف البيئة وهذا حتوأقل تأكيداً، و 

وبالتايل فإن تغري . ا جيعل اهليكل التنظيمي العضوي واملرن أفضل للمنظمةمميتطلب ال مركزية يف اختاذ القرارات، 

 )2(.سرتاتيجية يؤدي إىل تغري اهليكل التنظيمياإل

 :دورة حياة المنظمة - 3-5

املراحل الزمنية املتعاقبة اليت متر �ا املنظمة أثناء تطورها، وتتمثل يف مرحلة "تعرف دورة حياة املنظمة على أ�ا 

  .)3("امليالد، الشباب، منتصف احلياة، مرحلة النضج

حجمها أقل، وتنخفض �ا درجة الرمسية والتعقيد التنظيمي وبالتايل متيل إن املنظمات يف مرحلة امليالد يكون 

وعندما تبدأ املنظمات يف النمو وتنويع أنشطتها خالل فرتيت . هياكلها التنظيمية إىل الشكل املبسط وتتبىن اهلياكل احليوية

ملستويات اإلدارية وترتفع درجة الرمسية الشباب ومنتصف العمر، تصبح هياكلها التنظيمية أكثر تعقيدًا وأكثر تعددًا يف ا

 )4(.وتزداد سلسلة األوامر طوال وبالتايل تتجه حنو اهلياكل التنظيمية اآللية

 :الثقافة التنظيمية - 3-6

جمموعة القيم املشرتكة اليت متكن العاملني يف املنظمة على أن مييزوا بني األعمال "تعرف الثقافة التنظيمية على أ�ا 

ل غري الصحيحة، فالثقافة التنظيمية إذن تتضمن جمموعة القيم واملعتقدات اليت يتشارك �ا أعضاء الصحيحة واألعما

املنظمة واليت تؤثر على سلوكهم وتصرفا�م وحتكم معايري السلوك لتحدد ما هو السلوك املقبول وما هو السلوك 

                                                           
، عمان، دار 1، ط صرةمقدمة في اإلدارة العامة، المنشأ، التطور، النظريات، المفاهيم، المشاكل، التحديات والتوجهات المعاالقريويت حممد قاسم،  )1(

  .201، ص 2006وائل للنشر، 
  .  168، ص 2013، عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع، مبادئ علم اإلدارةماجد عبد املهدي املساعدة وآخرون،  )2(
  . 538طارق طه، مرجع سابق، ص  )3(
  . 539املرجع السابق، ص  )4(
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دراكا�م، ومن إتشكل منهج تفكري أعضاء املنظمة و جمموعة القيم واملعتقدات اليت "، وتعرف أيضا على أ�ا )1("املرفوض

مث تؤثر على أسلوب مالحظا�م وتفسريهم لألشياء داخل املنظمة وخارجها مما ينعكس على سلوك األفراد وممارسات 

  .)2("اإلدارة وأسلو�ا املتبع ألجل حتقيق رسالة املنظمة

سلوك األفراد وتصرفا�م وبالتايل جيب  يفلثقافة التنظيمية هي اليت تتحكم من خالل التعريفني السابقني جند أن ا

التنظيمية واهليكل التنظيمي  فةقاثمراعاة هذه الثقافة عند تصميم اهليكل التنظيمي حىت ال يكون هناك تعارض بني ال

 .   املصمم

 :تمركز عمل المنظمة مدى - 3-7

نتشار اجلغرايف الواسع للمنظمة يتطلب الالمركزية يف اإلدارة ويف عملية اختاذ القرارات فالبد أن يكون هلذه الإن ا

 )3(.غطي كافة األنشطة وأساليب اإلدارة وخطوط السلطة الوظيفية للمنظمةياملنظمات هيكل تنظيمي كبري 

 :التخصص - 3-8

     املطلوبة  اليت حتتاج هلا فكلما كانت درجة التخصص يتأثر اهليكل التنظيمي للمنظمة كثريا بدرجة التخصص

 )4(.يف العمل حمدودة كان اهليكل التنظيمي بسيطا والعكس صحيح

 :القدرة اإلنسانية - 3-9

يؤثر حجم القدرات اإلنسانية ونوعيتها اليت حتتاج إليها املنظمة على تصميم اهليكل التنظيمي املناسب هلا، فكلما  

ة املطلوبة بسيطة من حيث اخلربة والتخصص، أمكن استخدام هيكل تنظيمي بسيط ينظم ت القدرات اإلنسانيكان

  )5(.زدياد نوعية وحجم القدرات اإلنسانية إىل تعقيد اهليكل التنظيمياعالقات هذه القدرات، بينما يستدعي 

 :تصميم الوظائف -4

رب العملية األساس يف تصميم اهليكل تتع يثتلعب عملية تصميم الوظائف دورا مهمًا يف تصميم اهليكل ح

أسباب وكيفية ، أمهية تصميم الوظائف، تعريف تصميم الوظائفالتنظيمي وسنتعرف على هذه العملية من خالل 

 . سرتاتيجيات تصميم الوظائفإ، اختالف الوظائف

 :تعريف تصميم الوظائف - 4-1

  :ميكن تعريف تصميم الوظائف على أنه

  

                                                           
(1) Moon head Gregory, Griffin Ricky, Organizational Behavior : Managing People and Organizations, 5th ed, 

Delhi : A, I, T, B, S Puplishers and Distributors, 2000, P.17. 
، ا�لة الكبرىثقافة المنظمة واالتجاهات اإلدارية ومقومات تفعيل اتفاقية الكويز على شركات ومصانع منطقة اإلسكندرية أبو بكر مصطفى حممود،  )2(

  .139-95، ص 2006، 1، العدد 2العربية للتجارة والتمويل، جامعة طنطا، ا�لد 
  . 169ماجد عبد املهدي املساعدة وآخرون، مرجع سابق، ص  )3(
  . 169املرجع السابق، ص  )4(
  . 169املرجع السابق، ص  )5(
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 )1(".الوظيفة، األسلوب الذي تؤدى به، وعالقا�ا بالوظائف األخرى يف املنظمةعملية حتديد مكونات " -

معاجلة حمتوى ومهام وعالقات الوظائف املوجهة لتحقيق أهداف تنظيمية وإشباع حاجات شخصية لشاغلي " -

 )2(".تلك الوظائف

احلالية واملؤهالت املطلوبة يف متيازات ومواصفات الوظيفة االطريقة اليت يتم فيها إجراء أقصى التنسيق بني " -

  )3(".العاملني املرشحني هلا بشكل يوفر الرضا للعاملني ويقدم الدعم لتحقيق أهداف املنظمة

الثالثة رغم اختالفها يف األسلوب إال أ�ا ركزت على العوامل اليت جيب مراعا�ا عند تصميم نالحظ أن التعاريف 

  )4(:الوظيفة وهي

 .حتقيق أهداف املنظمة -

 .حتقيق رضا العاملني -

 .ستفادة من مهارات العاملنياثل لألجهزة واآلالت وحتقيق أقصى ستغالل األمالا -

 :أهمية تصميم الوظائف - 4-2

لتصميم الوظائف أمهية قصوى ملا توفره من عائدات مادية ومهنية للمنظمة، وحوافز نفسية وسيكولوجية بالنسبة 

  )5(:تتمثل هذه األمهية يف ما يلي. للعاملني

 .توفري الوقت الالزم واملناسب ألخذ الراحة واستعادة النشاط من قبل العاملني -

 .من صرف مستلزمات القوة التشغيليةتوفري املزيد من النفقات اليت تصرف على الطاقة إضافة إىل التقليل  -

 .الرفع من مستوى التصرف والسلوك واملسؤولية الشخصية للعاملني جتاه كل الواجبات -

 .العمل من خالل الزمن املؤدى به، مما يشعر العامل أو املوظف بالرضا عن أدائهوضوح اجتاه  -

أداء الوظائف بكفاءة من طرف العاملني يساهم يف حتقيق نتائج مرضية للمنظمة بسبب زيادة الكفاءة والسرعة  -

 . واإلنتاجية

 :وكيفية اختالف الوظائف أسباب - 4-3

  )6(:كما يليذلك  و  ،ملاذا وكيف ختتلف الوظائف عن بعضها البعض: يف هذا العنصر سنجيب على السؤال التايل

  )6(:يلي

                                                           
  . 340عبد القادر عاليت، مرجع سابق، ص  )1(
  . 215يوسف مسعداوي، مرجع سابق، ص  )2(
  . 101أسامة خريي، مرجع سابق، ص  )3(
  .102املرجع السابق، ص  )4(
  . 103، 102املرجع السابق، ص  )5(
  ).345-342(ي، مرجع سابق، ص قعبد القادر عال )6(
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 :أسباب اختالف الوظائف -

 :بعضها البعض لألسباب التالية عن ختتلف الوظائف

 مدى توفر األفراد ألداء الواجبات املطلوبة. 

 املوارد االقتصادية املتاحة للمؤسسة. 

 ظروف العمل والظروف التكنولوجية. 

  والتشريعات احلكوميةتأثري األنظمة. 

 فلسفة اإلدارة جتاه تصميم الوظيفة. 

  :كيفية اختالف الوظائف -

  :ختتلف الوظائف عن بعضها البعض من النواحي التالية

 هو عدد العمليات أو الواجبات داخل الوظيفة :التنوع. 

 التفاعل االجتماعي. 

 حرية التصرف أو الرقابة . 

 املسؤولية واالستقالل. 

  وا�هود يف الوظيفةدرجة التعب. 

 أجواء العمل. 

 موقع العمل. 

 وقت العمل. 

  :تصميم الوظائف استراتجيات - 4-4

  :تتمثل اسرتاتيجيات تصميم الوظائف يف ما يلي

 :)1(التخصص الوظيفي -

به ويرتبط . فالوظيفة الواحدة ميكن تفتيتها إىل أجزاء يقوم بأداء كل جزء منها موظف خمتص. العمل تبسيطيعين 

األدوات واملعدات املستعملة، وسائل التنظيم دراسة أفضل األساليب ألداء العمل، أفضل : عدة عمليات مكملة منها

الالزمة لألدوات املستخدمة يف العمل، موقع العمل، كيفية التخفيف من جهد وتعب العامل، وكذلك دراسة ربط العمل 

  .بالقدرات الذهنية والعضلية للعامل
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 :)1(فيالوظي التوسع -

يعين التوسع الوظيفي التوسع األفقي للوظائف حبيث يشمل جمموعة متنوعة من املهام، مما يؤدي إىل زيادة عدد 

وتشمل الوظيفة املوسعة يف أغلب احلاالت بعض النشاطات اليت . وأنواع املهارات والنشاطات اليت يقوم �ا الفرد العامل

إال أن . حداث الرضا الوظيفيإالوظيفة وتقليل امللل واملسامهة يف  يقوم �ا يف األصل عمال آخرون �دف زيادة وتنويع

 .لسياسة التوسع الوظيفي حدود تتمثل يف زيادة أعباء الوظيفة على املوظف مما قد ينتج عنه آثار سلبية

 :التدوير الوظيفي -

د االسرتاتيجيات اخلاصة ه التخصص الوظيفي من التكرار وامللل والروتني، ظهر التدوير الوظيفي كأحفنظرا ملا خيل

 )2(.مهاراته واكتساب اخلربة بتصميم الوظيفة حيث ينتقل املوظف من إدارة إىل أخرى أو من عملية إىل أخرى لتطوير

  )3(:وحيقق التدوير الوظيفي املزايا التالية

  ،إىل وظائف أخرى ةيقيف حالة الغياب أو إ�اء املهام أو الرت (املرونة يف اإلحالل.( 

 تداول العمال على بعض األعمال الصعبة أو اليت تتطلب جهد كبري(ظروف العمل السيئة  مواجهة.( 

 القضاء على السأم وامللل. 

  :الوظيفي اإلثراء -

يعتمد اإلثراء الوظيفي على املدخل التحفيزي يف تصميم العمل ويرتكز هذا املدخل على أن العمل يف حد ذاته 

حبيث حيفز العامل على بذل املزيد  إذا ما كان له معىن وقيمة ويتضمن حتديًا وتنوعاً . حافزا هاما للعامل ميكن أن يكون

  .من اجلهد والعطاء وحتقيق مستوى أعلى يف األداء

مسؤولية الوظيفة وزيادة فرص التقدم وإحداث  من خالل التوسع العمودي من خالل زيادة يكون اإلثراء الوظيفي

  )4(.كن املوظف من احلصول على مستوى عال من الرضا الوظيفيالتنوع مما مي

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 218سعداوي، مرجع سابق، ص ميوسف  )1(
  . 218املرجع السابق، ص  )2(
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  تقييم وإعادة هندسة الهيكل التنظيمي: المبحث الرابع

إن إعداد اهليكل التنظيمي للمنظمة عملية مستمرة فإن أي تغيري يف الظروف احمليطة أو التكنولوجيا أو األهداف 

تقيم وقبل إعادة اهلندسة جيب أوال . له أثره على اهليكل التنظيمي مما يستدعي أحيانا إىل إعادة هندسة اهليكل التنظيمي

لقوة مث ما بعد ذلك تعيد هندسة اهليكل التنظيمي لتاليف نقاط الضعف اهليكل التنظيمي ملعرفة نقاط الضعف ونقاط ا

  .وتثمني نقاط القوة

سنتطرق يف هذا املبحث إىل تقييم اهليكل التنظيمي وذلك من خالل التطرق إىل خصائص اهليكل التنظيمي 

  .    التنظيمي مث نتطرق إىل إعادة هندسة اهليكل. اجليد، واملداخل املختلفة لتقييم اهليكل التنظيمي

 :تقييم الهيكل التنظيمي -1

قيم اهليكل تمث إىل أبعاد  اجليد ت اهليكل التنظيميقيم اهليكل التنظيمي البد من معرفة أوال خصائص ومميزانلكي 

 : التنظيمي مث إىل معوقات عملية التنظيم كما يلي

 :خصائص ومميزات الهيكل التنظيمي الجيد - 1-1

التنظيمي بصفة خاصة والتنظيم بصفة عامة هو تسهيل املهام لتحقيق أهداف إن اهلدف األساسي للهيكل 

  :)1(املنظمة لذلك جيب أن تتوفر خصائص معينة يف اهليكل التنظيمي حىت يكون فعال متمثلة يف ما يلي

 اإلفادة من التخصص: 

معنية ويف كل وحدة يم املنظمة إىل وحدات إدارية متخصصة يف مهام سم االستفادة من التخصص عن طريق تقتت

 .إدارية يقتصر عمل الفرد على وظيفة واحدة

 التنسيق بين أعمال المنظمة: 

يعد التنسيق بني الوحدات اإلدارية للمنظمة ضروري، وذلك للقضاء على التكرار واالزدواجية وتصارع األدوار 

 .والصراع التنظيمي بينها

 االتصال الفعال: 

املنظمة واضحة وفعالة وتضمن تدفق املعلومات من أدىن مراتب التنظيم إىل  تصاالتاجيب أن تكون شبكة 

 .دون عوائق ة وقاملستويات العليا فيه وبالعكس، وبسرعة فائ

 أولوية األنشطة: 

األنشطة األساسية واألنشطة الثانوية وإعطاء األولوية لألنشطة األساسية للتقليل من الوقت الضائع  بنيالتميز 

 .والتكلفة

 م اإلسرافعد: 

 .متكني املنظمة من االقتصاد يف الوقت والتكلفة
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 تحقيق الرقابة التلقائية: 

يساعد التنظيم اجليد على حتمل الفرد ملسؤولية إجناز العمل املنوط به على أفضل وجه، وبالتايل تتكون لدى الفرد 

 .رقابة ذاتية تلقائية على عمله لينجزه بالشكل املطلوب

 ينبين العامل التعاون: 

يوفر التنظيم اجليد الوسائل اليت متكن األفراد العاملني يف املنظمة، من العمل مع بعضهم بكفاءة يف سبيل حتقيق 

 .األهداف املنشودة

 مراعاة الظروف الداخلية والخارجية للمنظمة: 

لية واخلارجية م بالظروف والتغريات احلاصلة واملتوقعة احلصول يف البنيتني الداختالتنظيم اجليد هو الذي يه

 .للمنظمة، ووضع األساليب والطرق املناسبة ملواجهة هذه التغريات

 ستقرار التنظيما: 

أي أنه ال جيب أن جيري تعديل أساسي يف اهليكل التنظيمي إال ألسباب قوية تربر ما يبذل من جهود ووقت 

 .ومال يف التعديل أو إعادة التصميم

 )1(:التنظيميمداخل تقييم الهيكل  - 1-2

وكفاءته من أجل حتقيق  هتتوجد مخسة مداخل أساسية لتقيم اهليكل التنظيمي والوقوف على مدى صالحي

  :تتمثل هذه املداخل يف ما يلي. ستخدام أي من هذه املداخل هو مسألة مرتوكة للمقيماويبقى . أهداف املنظمة

 رقا ملبادئ التنظيم خلتنظيمي كامال حىت ال يكون هناك حتليل اهليكل ا يعين :المدخل الشامل

 .األساسية

 يعين طرح أسئلة قصرية مناسبة للكشف عن وسائل وجماالت تطوير  ):األسئلة: (مدخل المسائلة

 .التنظيم اإلداري

 يعين مقارنة اهليكل التنظيمي للمنظمة مع املنظمات املنافسة يف نفس النشاط وهذا  :مدخل المقارنة

 .يستدعي معلومات صادقة وموضوعية وسليمة

 العوامل املالئمة له  هنا يتم تصوير اهليكل التنظيمي املثايل مع افرتاض الظروف و :المدخل المثالي

 .ما هو اهليكل األفضل للتطبيق؟ وماذا على املدير أن يفعل؟ وما هي السلطات الضرورية: وهذا يفيد يف

 ب واملعدالت مثل نسبة سنهنا تستخدم املقاييس اليت يتم احلصول عليها بواسطة ال :المدخل الكمي

 . ختصاصيني، مع مقارنة هذه النسب مع منظمات أخرى مماثلةالختصاصني إىل عدد غري االعدد ا
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 :هندسة الهيكل التنظيمي  إعادة -2

واهليكل التنظيمي اجليد هو اهليكل . إن عملية تصميم اهليكل التنظيمي وتقييمه هي عملية مستمرة   

اليت تطرأ يف احمليط مما يستوجب إعادة التنظيم وهندسة اهليكل التنظيمي املرن الذي يستجيب للتغريات 

 :وسنتطرق إىل إعادة هندسة اهليكل التنظيمي وذلك من خالل النقاط التالية. جزئيا أو كليا

 :أسباب إعادة الهندسة - 2-1

  )1(:تتمثل األسباب الرئيسية إلعادة اهلندسة يف ما يلي

  أعمال املنظمة وأهدافهاحدوث تغريات يف حجم أو نطاق. 

 تغري اإلدارة العليا ورغبة اإلدارة اجلديدة يف إدخال أفكار تنظيمية جديدة. 

  لتدريب الرؤساء على التكيف مع الظروف املتغرية والتعود عليها ستمرارابالرغبة يف إعادة التنظيم. 

  املستويات اإلدارية خنفاضازيادة أو. 

 أو ضيق نطاق اإلشراف تساعا. 

 اإلدارة يف زيادة التفاعل بني العاملني واإلدارة رغبة. 

 حدوث تغريات اقتصادية يف البيئة اخلارجية. 

  أساليب حديثة يف العمل وإدخال تكنولوجيا جديدة يف العمل كتشافا . 

 ستخدامهامبدأ التخصص أو قلة  ستخداما تساعا. 

 :تعريف إعادة الهندسة - 2-2

  :يليإلعادة اهلندسة عدة تعاريف نذكر منها ما 

 إصالح البدء من جديد أي من نقطة الصفر وليس"اهلندسة على أ�ا إعادة  شامييعرف مايكل هامر وجيمس 

وترميم الوضع القائم أو إجراء تغريات جتميلية ترتك البىن األساسية كما كانت عليه، بل يعين التخلي التام عن إجراءات 

وعرفاها أيضا  2"تلفة يف كيفية تقدمي اخلدمات لتحقيق رغبات العمالءالعمل القدمية والراسخة والتفكري بصورة جديدة وخم

إعادة التفكري املبدئي واألساسي وإعادة تصميم العمليات اإلدارية بصفة جذرية، �دف حتقيق حتسينات "على أ�ا 

وعرفها روالند . 3"لسرعةجوهرية فائقة وليست هامشية تدرجيية يف معايري األداء احلامسة مثل التكلفة واجلودة واخلدمة وا

 ىوسموعرفها . 4"إعادة تصميم العمليات بشكل جذري �دف حتقيق طفرات كبرية يف األداء"راست وآخرين على أ�ا 

احلاد واحلذر يف الفجوة التنظيمية بني املنظمات القائمة يف ما يتعلق مبستويات األداء واإلنتاج  نتباهالا"اللوزي على أ�ا 

                                                           
  . 152، 151ضرار العتييب وآخرون، ص  )1(
  . 249يوسف مسعداوي، مرجع سابق، ص  )2(
  . 116أسامة خريي، مرجع سابق،  )3(
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على تطوير وحتديث أساليب العمل بشكل يساعد على إحداث طفرة يف األداء خالل فرتة زمنية ومن خالل العمل 

 )1(".قصرية

 :الرئيسية إلعادة الهندسة العناصر - 2-3

  )2(:من خالل التعاريف السابقة ميكن استنتاج العناصر الرئيسية إلعادة اهلندسة واملتمثلة يف ما يلي

أي البدء من العدم دون أي والفرضيات احملورية اليت حتدد أساليب العمل املتبعة إعادة النظر يف األسس  -

 .افرتاضات راسخة أو ثوابت مسبقة والرتكيز على ما جيب أن يكون وجتاهل ما هو كائن

 .الرتكيز على العملية اليت تتمثل يف اإلجراءات وليس املهام أو األفراد -

يع اهلياكل واإلجراءات السابقة وإجياد أساليب جديدة ومستحدثة إعادة التصميم اجلذري أي التخلي عن مج -

 .أساليب عمل وليس حتسني وتعديل أساليب العمل القائمة بتكاراو وبالتايل جتديد . ألداء العمل

 . النتائج القائمة واهلائلة ويعين ذلك حتقيق طفرات هائلة وقائمة يف معدالت األداء -

 :إعادة الهندسة أهداف - 2-4

ة تقوم على إعادة البناء التنظيمي يهجنميكن القول أ�ا وسيلة إدارية م التعاريف املختلفة إلعادة اهلندسةمن خالل 

  )3(:وتصميم العمليات اإلدارية لتحقيق األهداف التاليةمن األساس وإعادة هيكلة 

 .سرعة األداء -

 .ختفيض التكلفة -

 .جودة املنتج -

 .البدء من نقطة الصفر -

 .العمليات اإلداريةالرتكيز على  -

 .االهتمام بالنتائج والرتكيز على الزبائن -

 .تقوم على هيكلة العمل على أساس العملية ككل -

 .تبدأ من التشكيك يف مشروعية العملية اإلدارية وضرورة بقائها -

تتميز بطموحا�ا الفائقة حيث يالحظ على مفاهيمها الرتكيز على عبارات مثل التغري اجلذري، التحسينات  -

 .اجلوهرية، البناء األساسي، إعادة التصميم الكلي

                                                           
  . 116أسامة خريي، مرجع سابق، ص  )1(
  . 118، 117املرجع السابق، ص  )2(
، 15، املؤمتر الوطين األول للجودة، عوامل النجاح الحاسمةإعادة هندسة العمليات اإلدارية في القطاع العام سعد مرزوق العتييب، راشد حممد احلمايل،  )3(

  . 8- 7، كلية العلوم اإلدارية، جامعة امللك سعود، الرياض، ص 2004ماي  17
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 :إعادة الهندسة فوائد - 2-5

  )1(:حتقق إعادة اهلندسة فوائد كبرية للمؤسسة نذكر منها ما يلي

 .دمج الوظائف املتخصصة يف وظيفة واحدة -

 .حتول األعمال من مهام بسيطة إىل أعمال يرتتب عليها مسؤولية مشرتكة بني أعضاء فريق العمل -

من استقاللية األفراد يف أداء املهام، حيث يتم تشغيل األفراد القادرين على املبادرة وتأسيس قواعد العمل تزيد  -

 .واإلبداع واالبتكار

 .يب، وذلك لتنمية مهارات وقدرات األفرادر دتشجيع على التعليم إضافة إىل التال -

 .وبشكل مجاعيتتم مكافأة األفراد وتقيم نتاج عملهم بناء على النتائج النهائية  -

التنظيمية السائدة، حبيث يصبح األداء اجليد واالهتمام بالعمالء هو من أولويات العمل على تغري الثقافة  -

 .العاملني

 .ختاذ القرارات دون قصر هذه العملية على املديريناتساعد العاملني على  -

خلطوات يف وقت واحد، إضافة يؤدي إىل إجناز العديد من ا تنفيذ خطوات العمل حسب طبيعتها وهذا األمر -

 .إىل تقليل الوقت بني خطوات العمل

 :إعادة الهندسة مبادئ - 2-6

  )2(:تتمثل مبادئ إعادة اهلندسة يف ما يلي

 .احلصول على املعلومات من املصدر املناسب -

 .معرفة نقاط الضعف من اجلذور -

 .التنظيم على أساس النتائج وليس املهام -

 .املنظمة التعامل مع املوارد يف كل أحناء -

 .إعادة النظر بكل األنشطة مهما صغر حجمها من املدخل حىت وصول اخلدمة للمواطن -

 .وضع نقطة القرار حيث ينجز العمل -

 .خمرجات العملية يستعملونمعرفة األشخاص الذين  -

 .تصنيف عمل تشغيل املعلومات إىل األعمال احلقيقية اليت تنتج املعلومات -

 

                                                           
  . 183، ص 2002، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع عمان التنظيم وإجراءات العملموسى اللوزي،  )1(
  . 195،ص  2001،الطبعة األوىل ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن ، المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملةالى  مدخلعقيلي عمر وصفي ،  )2(
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 :مراحل إعادة الهندسة - 2-7

  )1(:إعادة اهلندسة من خالل ست مراحل متتالية منتتم 

الفرص، نقاط القوة، نقاط  وذلك من خالل حتديد احلاجات، التحديات، التهديدات، :إدراك المشكلة -

 .الضعف

 .حتديد املتطلبات الداخلية واخلارجية للمنظمة -

النظم، اإلجراءات، القواعد، إعادة التفكري يف املمارسات احلالية من خالل إعادة التفكري يف اهلياكل،  -

 .العمليات

 ن الفاقد، تنظيم العمليات، تعظيمالنظام الكلي، التخلص م(إعادة تصميم العمليات ذلك من خالل  -

 ).النتائج

 .إعادة النظر يف الوسائل واألدوات، التكنولوجيا، النظم التنافسية، نظم التوصيل، نظم التحويل -

 .اء، األهداف، نقاط الضعفإعادة تقييم النتائج، مؤشرات األد -

  :نظم العمل بعد إعادة هندستها خصائص - 2-8

  )2(:هندستها نذكر منها ما يلي من أهم خصائص النظم بعد إعادة

 .دمج الوظائف يف وظيفة واحدة -

 .املوظفون يتخذون القرارات -

 .تنفيذ خطوات العمل حسب طبيعتها -

 .تعدد خصائص العمليات -

 .إجناز العمل يف مكانه -

 .مستويات الرقابة واملراجعةخفض  -

 .تقليل احلاجة إىل مطابقة املعلومات -

 .مفهوم مدير العملية يوفر جهة اتصاالت موحدة -

  . اجلمع بني املركزية والالمركزية -

يف األخري ميكن القول أن إعادة اهلندسة هي دراسة حتليلية معمقة وشاملة ألساليب عمل النظام، مث إعادة تصميم 

على مشاكلها واستعادة قواها، واملنظمات اليت  بشكل يسمح للمنظمات اليت تواجه مشاكل على القضاءتلك األساليب 

  .تتوقع مشاكل على االستعداد ملواجهة مشاكلها، واملنظمات الناجحة على تدعيم جناحها
                                                           

  . 42، ص 2003مصطفى حممود أبو بكر، التنظيم اإلداري يف املنظمات املعاصرة، مدخل تطبيقي، الدار اجلامعية،  )1(
  . 124، 123أسامة خريي، مرجع سابق، ص  )2(
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  :الفصل خالصة

األنواع املختلفة للهياكل  علىد وأدوات اهليكل التنظيمي، مث أبعاقمنا يف هذا الفصل بالتعرف على مفهوم و 

لى تقييم وإعادة ألخري عا يفلى عملية تصميم اهلياكل التنظيمية، و استخدام معايري متيز خمتلفة، مث عالتنظيمية وذلك ب

  .هندسة اهليكل التنظيمي

 هدفاً مما سبق يتضح جليا أن عملية التنظيم هي عملية دائمة تتغري مع تغري الظروف، وإن اهليكل التنظيمي ليس 

يف حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق أهداف املؤسسة حيث يلعب دورًا فعاال يف جناح املؤسسة وفاعليتها، وإن هدف 

النفقات ورفع الروح املعنوية للعمال واملوظفني، وإنه ال يوجد هيكل فيض اهليكل التنظيمي يدور حول أداء العمل وخت

   .كون مرناً يستجيب للتغريات اليت حتدث يف حميط املؤسسةتنظيمي يصلح لكل الظروف واألحوال بل جيب أن ي
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  :تمهيد

إن بناء هيكل تنظيمي ألي مؤسسة بغض النظر على نشاطها يتطلب اإلحاطة التامة مبختلف اجلوانب 

والبلدية باعتبارها مؤسسة هلا خصوصيات يتطلب بناء هيكلها التنظيمي باإلضافة إىل . اخلاصة �ذه املؤسسة

هيئات طالع على خمتلف إلالفصل األول والثاين ااإلحاطة باجلانب العلمي لوظيفة التنظيم اليت مت التطرق هلا يف 

لذلك سنقسم . وهياكل البلدية، صالحيات البلدية يف خمتلف ا�االت، واملوارد البشرية للبلدية كعناصر أساسية

  :هذا الفصل إىل ثالثة مباحث هي

  .هياكل البلديةو هيئات : املبحث األول

  .صالحيات البلدية: املبحث الثاين

  .املوارد البشرية يف البلدية: ثاملبحث الثال
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  هيئات وهياكل البلدية : المبحث األول

قبل التطرق إىل خمتلف اهليئات اليت تسري البلدية جيب أوال معرفة البلدية ومن خالل التعاريف املختلفة 

  :أربعة عناصر هيتعرف على خمتلف هيئات البلدية لذلك سنقسم هذا املبحث إىل نومراحل تطورها س

 .مفهوم البلدية -

 .ا�لس الشعيب البلدي -

 .البلدي الشعيب رئيس ا�لس -

  .اإلدارة البلدية -

 :مفهوم البلدية -1

 . ورها مث أمهيتهاطسنتعرف على مفهوم البلدية من خالل تعريفها مث مراحل ت

 : البلدية تعريف - 1- 1

  :البلدية الذي حكم كل مرحلة كما يلييوم حسب قانون ال تعددت تعاريف البلدية منذ االستقالل إىل

  1967تعريف البلدية حسب قانون البلدية لسنة : 

 . )1(البلدية هي اجلماعة اإلقليمية السياسية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  1990تعريف البلدية حسب قانون البلدية لسنة: 

 . )2(بالشخصية املعنوية واالستقالل املايلالبلدية هي اجلماعة اإلقليمية األساسية وتتمتع 

  2011تعريف البلدية حسب قانون البلدية لسنة: 

الالمركزية ومكان ملمارسة املواطنة وتشكل  اإلقليميةالقاعدية للدولة والقاعدة  اإلقليميةالبلدية هي اجلماعة 

ية والذمة املالية املستقلة، هلا اسم وإقليم وتتمتع بالشخصية املعنو . إطار مشاركة املواطن يف تسيري الشؤون العمومية

  )3( .ومقر رئيسي

إذا متعنا يف التعاريف السابقة جند أن التعريف األول عكس الوظائف الكثرية للبلدية ومهامها املتنوعة يف 

زا على أما التعريف الثاين والثالث ففيهما متاثال كبريًا يف تعريف البلدية حيث رك. ظل النهج االشرتاكي للدولة

  .الشخصية املعنوية للبلدية والذمة املستقلة هلا، وأ�ا تنشأ مبوجب قانون، وهلا اسم ومقر ورئيس

 :مراحل تطور البلدية - 2- 1

  :تطور نظام البلدية يف اجلزائر بعدة مراحل هيمر 

  

                                                           
  . 1967من قانون البلدية لسنة ) 1(املادة  )1(
  .املتعلق بالبلدية 17/04/1990املؤرخ يف  08-90من القانون رقم ) 2(املادة  )2(

  .املتعلق بالبلدية 02/07/2011املؤرخ يف  10- 11من القانون رقم ) 6(، )2(، )1(املادة  )3(
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 :)1(مرحلة االستعمار  - أ

مسرية من طرف ضباط حتالل الفرنسي هيئات إدارية عرفت باملكاتب العربية الأقام ا 1844منذ 

باب النسيب للوضع باجلزائر توبعد االست. االستعمار �دف متويل اجليش الفرنسي والسيطرة على مقاومة اجلماهري

  . عمدت السلطات االستعمارية إىل تكييف ومالئمة التنظيم البلدي تبعا لألوضاع واملناطق

  :أصناف من البلديات هي أصبح التنظيم البلدي باجلزائر يتميز بوجود ثالث 1868منذ 

توجد يف املناطق الصحراوية واملناطق النائية والصعبة يف الشمال ويتوىل تسيريها  :البلديات األهلية -

 .الفعلي رجال اجليش الفرنسي مبساعدة بعض األعيان من األهايل يتم تعيينهم حتت عدة تسميات

ن اجلزائر ويتوىل األوربيني بالقسم الشمايل م قل فيها تواجديتوجد يف املناطق اليت  :البلديات المختلطة -

 :تسيريها هيئتني رئيسيتني

 خيضع للسلطة الرئاسية للحاكم أو الوايل العام من حيث التعيني والرتقية والتأديب :المتصرف. 

 يرأسها املتصرف مع عضوية عدد من األعضاء املنتخبني من الفرنسيني وبعض  :اللجنة البلدية

 .يتم تعيينهم من طرف السلطة الفرنسية استناداً إىل التنظيم القبلي السائد) نياجلزائري(األهايل 

يف مناطق التواجد املكثف لألوربيني باملدن الكربى واملناطق  توجد :البلديات ذات التصرف التام -

الساحلية، وختضع هذه البلديات إىل قانون البلدية الفرنسي وتسري من طرف جملس منتخب هو 

 .البلدي حتت رئاسة العمدة الذي ينتخب من بني أعضاء ا�لسا�لس 

 :)2( )1967-1962(االنتقالية  المرحلة  - ب

عملت السلطة يف هذه املرحلة على إنشاء جلان خاصة لتتوىل تسيري شؤون البلدية يقودها رئيس عهدت 

جلنتني ملساعدة أت وأنش. بلدية 676إليه مهام رئيس البلدية، وبادرت إىل ختفيض عدد البلديات ليصل 

 .البلديات على القيام مبهامها مها جلنة التدخل االقتصادي واالجتماعي وا�لس البلدي لتنشيط القطاع االشرتاكي

 :)3( )1990- 1967( 1967قانون البلدية لسنة  مرحلة  - ج

ا�ال  أساس التنظيم البلدي باجلزائر حيث حاول بعث الدميقراطية يف 1967 قانون البلدية لسنة عتربي

  :اإلداري وطبقا هلذا النص قامت البلدية على اهليئات التالية

منتخبة باالقرتاع العام املباشر والسري من طرف مجيع الناخبني وهو هيئة  :المجلس الشعبي البلدي -

بالبلدية ويتألف من تسعة إىل تسعة وثالثون عضو حسب عدد السكان بالبلدية، ويتمتع 

 .دة متاشيا مع النهج االشرتاكي السائدوصالحيات متعد ختصاصاتاب

                                                           
  .132، 131، 130، ص 2013اجلزائر،  ، دار العلوم للنشر والتوزيع،القانون اإلداريحممد الصغري بعلي،  )1(
  . 347، 346، ص 2015 ور للنشر والتوزيع، اجلزائر،جس، الوجيز في القانون اإلداريعمار بوضياف،  )2(
  .134، 133حممد الصغري بعلي، مرجع سابق، ص  )3(
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 .يضم باإلضافة إىل رئيس ا�لس الشعيب عدداً من نواب رئيس ا�لس :المجلس التنفيذي البلدي -

 .ينتخب من بني أعضاء ا�لس :رئيس المجلس الشعبي البلدي -

  :1990قانون البلدية لسنة  مرحلة  - د

حيث حاول هذا . أول قانون يف مرحلة التعددية السياسية أو احلزبية 1990يعترب قانون البلدية لسنة 

القانون احملافظة على استقرار ا�الس البلدية ويراعي االنتماء السياسي للمنتخبني عند تشكيل اللجان الدائمة 

�لس الشعيب البلدي مما أدى إىل عدم للمجلس إال أنه تسبب من جهة أخرى يف فتح الصراع السياسي داخل ا

وأبقى هذا القانون على تسيري البلدية من خالل . الثقة من رئيس ا�لس يف كل مرةاستقرار ا�الس بسبب سحب 

  .ثالث هيئات هي ا�لس الشعيب البلدي، ا�لس التنفيذي البلدي، رئيس ا�لس الشعيب البلدي

مما أدى إىل سوء تسيري البلديات وتدهور  1990نون البلدية لسنة اكل اليت صاحبت تطبيق قامشنظرا لل

والذي حدد اهليئات املسرية للبلدية  2011اإلطار احمليطي للمواطن يف الوسط احلضري جاء قانون البلدية لسنة 

 . حدايف ا�لس الشعيب البلدي، رئيس ا�لس الشعيب البلدي، واألمني العام للبلدية وسنتطرق لكل هيئة على 

  :البلدية خصائص - 3- 1

  :)1(للبلدية يف اجلزائر عدة خصائص نذكر منها ما يلي

 .البلدية هيئة إدارية المركزية إقليمية  -  أ

البلدية المركزية مطلقة ألن مجيع أعضاء ا�لس الشعيب البلدي واهليئة التنفيذية واللجان يتم انتخا�م   -  ب

البلدية على مواردها الذاتية يف تلبية حاجات عن طريق االقرتاع العام واملباشر والسري، وتعتمد 

 .السكان

وثقافية  قتصاديةاو  جتماعيةاو متعددة سياسية وإدارية  ختصاصاتاظام اإلداري اجلزائري لبلدية يف النل  -  ج

 .والثقافية قتصاديةالوا جتماعيةالاألن البلدية تعد اخللية األساسية للدولة اجلزائرية يف امليادين 

ختضع البلدية لنظام الرقابة السياسية واإلدارية، إذ تباشر السلطات السياسية واإلدارية املركزية رقابة   -  ح

  . سياسية وإدارية على البلدية، ألن البلدية تعد وحدة سياسية وإدارية واجتماعية واقتصادية

أن البلدية  اين أشارسم الثيف الباب األول الق 2011يف األخري جيدر بنا اإلشارة أن قانون البلدية لسنة 

تتوفر على هيئة مداولة متمثلة يف ا�لس الشعيب البلدي، وهيئة تنفيذية يرأسها رئيس ا�لس الشعيب البلدي، 

لبلدية حتت سلطة رئيس ا�لس الشعيب البلدي، متارس هذه اهليئات أعماهلا يف إطار لوإدارة ينشطها األمني العام 

  .)2(به التشريع والنظام املعمول

 .سنتطرق هلذه اهليئات بالتفصيل من خالل النقاط املوالية

                                                           
  .214، 213، ص 1911اجلزء األول، اجلزائر، مطبعة سخري،  القانون اإلداريقصري مزياين فريدة،  )1(
  . سبق ذكره 11/10من القانون رقم  15املادة  )2(
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 :الشعبي البلدي المجلس -2

سنتطرق . يعترب ا�لس الشعيب البلدي هيئة أساسية يف تسيري وإدارة البلدية كجماعة إدارية مركزية إقليمية

البلدي، تسيري ا�لس الشعيب تشكيل ا�لس الشعيب : لدراسة ا�لس الشعيب البلدي من خالل ثالث نقاط هي

 .البلدي، حل ا�لس الشعيب البلدي

 :تشكيل المجلس الشعبي البلدي - 2-1

السكان ويتم انتخابه من قبل  حتياجاتاهو اجلهاز املنتخب الذي يعرب عن ا�لس الشعيب البلدي "

حدد عدد . )1("العام السري املباشر ملدة مخس سنوات قرتاعالااملواطنني القاطنني يف إقليم البلدية عن طريق 

  )2( :أعضاء ا�لس الشعيب البلدي حسب عدد سكان البلدية كما يلي

 .نسمة 10000عضو يف البلديات اليت يقل عدد سكا�ا عن  13 -

 .نسمة 20000و 10001عضو يف البلديات اليت يرتاوح عدد سكا�ا بني  15 -

 .نسمة 50000و 20001اوح عدد سكا�ا بني عضو يف البلديات اليت يرت  19 -

 .نسمة 100000و 50001عضو يف البلديات اليت يرتاوح عدد سكا�ا بني  23 -

 .نسمة 200000و 100001عضو يف البلديات اليت يرتاوح عدد سكا�ا بني  33 -

  .نسمة 200000عضو يف البلديات اليت يفوق عدد سكا�ا  43 -

لمجلس الشعيب البلدي ومن ينتخبهم من هم احملرومون من الرتشح إىل أما الشروط املتعلقة باملرتشحني ل

  .)3(2012حددها القانون العضوي لالنتخابات لسنة  غري ذلك فقد

  :)4(كما يلي  2011يتوزع أعضاء ا�لس الشعيب على عدة جلان حددها قانون البلدية لسنة 

 .جلنة االقتصاد واملالية واالستثمار -

 .ومحاية البيئةجلنة الصحة النظافة  -

 .جلنة �يئة اإلقليم والتعمري والسياحة والصناعات التقليدية -

 .جلنة الري والفالحة والصيد البحري -

  .جلنة الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية والشباب -

  :تعترب هذه اللجان جلان دائمة وحيدد عددها حسب عدد السكان كما يلي

                                                           
  . 215يدة، مرجع سابق، ص فر قصري مزياين  )1(
  .املتعلق بنظام االنتخابات 12/01/2012املؤرخ يف  01- 12من القانون العضوي  79املادة  )2(
  .السابق ذكره 01-12إرجع إىل القانون العضوي  )3(
  .بقامرجع س 10- 11من القانون رقم  31املادة  )4(
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 .نسمة، وأقل 20000يبلغ عدد سكا�ا جلان بالنسبة للبلديات اليت  03 -

 .نسمة 50000إىل  20001جلان بالنسبة للبلديات اليت يرتاوح عدد سكا�ا ما بني  04 -

 .نسمة 100000إىل  50001جلان بالنسبة للبلديات اليت يرتاوح عدد سكا�ا ما بني  05 -

  .نسمة 100000جلان بالنسبة للبلديات اليت يفوق عدد سكا�ا  06 -

اللجان الدائمة مبداولة مصادق عليها بأغلبية أعضاء ا�لس الشعيب البلدي بناءًا على اقرتاح  حتدث هذه

  .)1(من رئيسه، وتعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على ا�لس الشعيب البلدي للمصادقة

ميكن للمجلس الشعيب البلدي أن يشكل من بني أعضائه جلنة خاصة لدراسة موضوع حمدد يدخل يف 

 .)2(عن طريق مداولة ا�لس مصادق عليها بأغلبية أعضائه ختصاصهاجمال 

 :المجلس الشعبي البلديتسيير  - 2-2

دورية تصدر عنها قرارات يف شكل مداوالت  جتماعاتايسري ا�لس الشعيب البلدي من خالل عقد 

وبالتايل سنتعرض لتسيري ا�لس الشعيب البلدي من خالل ثالث نقاط هي الدورات، . يصادق عليها الوايل

  .املداوالت، والطعون

  :)3(الدورات  - أ

ذلك  إذا اقتضت ستثنائيةارات يعقد ا�لس الشعيب البلدي ستة دورات عادية يف السنة، وميكن أن يعقد دو 

شؤون البلدية بطلب من رئيسه أو من ثلثي أعضاء ا�لس أو بطلب من الوايل، وجيتمع بقوة القانون يف حالة 

  .ك أو كارثة كربىيوجود ظروف استثنائية مرتبطة خبطر وش

مقر ويعقد ا�لس دوراته يف . يعد ا�لس الشعيب البلدي نظامه الداخلي ويصادق عليه يف أول دورة

ول دون دخول مقر البلدية ميكنه أن جيتمع يف مكان آخر خارج إقليم البلدية اهرة حتقالبلدية، ويف حالة وجود قوة 

  .يعينه الوايل بعد استشارة رئيس ا�لس الشعيب البلدي املعين

 يهجبتو حيدد رئيس ا�لس تاريخ وجدول أعمال دورات ا�لس بالتشاور مع اهليئة التنفيذية، ويقوم 

مبشروع جدول األعمال بواسطة ظرف  الجتماع ا�لس إىل األعضاء كتابيا إىل مقر سكناهم مرفوقة  ستدعاءالا

يف ميكن أن ختفض املدة . الدورة مقابل وصل استالم تاحتفاأيام كاملة على األقل من تاريخ  حممول قبل عشرة

�لس الشعيب البلدي يف هذه احلالة اإلجراءات ستعجال إىل ما يقل عن يوم واحد كامل ويتخذ رئيس االحاالت ا

  .ألعضاء ويعلق مشروع جدول األعمال يف األماكن املخصصة لذلكلالستدعاء الالزمة لتسليم ا

                                                           
  .، املرجع السابق32املادة  )1(
  .، املرجع السابق33املادة  )2(
  .224، 223، 222يدة، مرجع سابق، ص فر قصري مزياين  )3(
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ستدعاءات يف سجل مداوالت البلدية وال يصح اجتماع ا�لس إال حبضور األغلبية املطلقة التدون ا

النصاب بعد استدعائني متتالني تفصل بينهما مخسة أيام كاملة على لألعضاء املمارسني، ويف حالة عدم بلوغ 

  .األعضاء احلاضرين ددن عاألقل تكون املداولة اليت تعقد بعد االستدعاء الثاين قانونية مهما كا

جيوز للعضو الذي حصل له مانع ويتعذر عليه حضور جلسة أو دورة توكيل عضو آخر من ا�لس كتابيا 

  .وز للعضو أن حيمل أكثر من وكالة واحدة، وال تصح الوكالة إال جللسة أو دورة واحدةيصوت عنه، وال جي

تكون جلسات ا�لس علنية ومفتوحة ملواطين البلدية، وكل مواطن معين مبوضوع املداولة، وميكن أن تكون 

تعلقة باألمن واحملافظة على املتعلقة باألعضاء، ودراسة املسائل امل التأديبيةاجللسة مغلقة يف حالة دراسة املسائل 

  .النظام العام

يقوم رئيس اجللسة باحملافظة على النظام العام داخل اجللسة، وميكنه طرد كل شخص غري منتخب با�لس 

خيل بسري اجللسة بعد إنذاره، ويضمن األمني العام للبلدية أمانة اجللسة حتت إشراف رئيس ا�لس الشعيب البلدي 

خالل عالم اجلمهور وتنشر بكل وسيلة إعالم أخرى إيف األماكن املخصصة للملصقات و  ةيعلق حمضر املداول

  .الثمانية أيام املوالية لدخوله حيز التنفيذ

  :)1(المداوالت  - ب

عن طريق املداوالت ويتم ذلك كما  ختصاصهايعاجل ا�لس الشعيب البلدي الشؤون اليت تدخل يف جمال 

  :يلي

احلاالت املنصوص  ستثناءباباللغة العربية رر مداوالت وأشغال ا�لس الشعيب البلدي جيب أن جتري وحت -

 . عليها صراحة يف هذا القانون

احلاضرين أو املمثلني عند التصويت عضائه باألغلبية البسيطة ألمداوالت ا�لس الشعيب البلدي  تتخذ -

 .يف حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحاو 

املداوالت وتسجل حسب ترتيبها الزمين يف سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس احملكمة حترر  -

 .املختصة إقليميا

 .توقع املداوالت أثناء اجللسة من مجيع أعضاء ا�لس الشعيب البلدي احلاضرين عند التصويت -

 .ستالماوصل  ية أيام لدى الوايل مقابلرئيس ا�لس الشعيب البلدي املداوالت يف أجل مثان يودع -

يومًا من ) 21(تصبح مداوالت ا�لس الشعيب البلدي قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد واحد وعشرين  -

 : التاليةاألمور  تاريخ إيداعها بالوالية إال إذا تضمنت

 امليزانيات واحلسابات. 
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 قبول اهلبات والوصايا األجنبية. 

 التوأمة تفاقياتا. 

 للبلدية التنازل عن األمالك العقارية.  

هذه احلاالت األربعة السابقة الذكر إذا مل يتخذ الوايل قراره باملصادقة أو عدم املصادقة خالل ثالثون  ففي

  .رب هذه األخرية مصادقا عليهاتيوماً من تاريخ إبداع املداولة بالوالية تع) 30(

  :تبطل بقوة القانون مداوالت ا�لس الشعيب البلدي يف احلاالت التالية

 .للدستور وغري املطابقة للقوانني والتنظيمات خرقااملتخذة  -

 .اليت متس برموز الدولة وشعارا�ا -

 .غري احملررة باللغة العربية -

فيها مع مصاحل البلدية  هإذا حضر رئيس ا�لس أو أحد أعضائه املداوالت يف قضايا تتعارض مصاحل -

  . سواء كانت بأمسائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصوهلم أو فروعهم إىل الدرجة الرابعة أو كوكالء

 :)1(الطعون -ج

خيول القانون للوايل عملية الرقابة على أعمال ا�لس الشعيب البلدي وذلك عن طريق املصادقة أو عدم 

ميكن لرئيس ا�لس الشعيب البلدي وفقا للشروط "لكن باملقابل . بلدياملصادقة عن مداوالت ا�لس الشعيب ال

ماً إدارياً، أو دعوى قضائية أمام اجلهات املختصة ضد قرار الوايل لظتنصوص عليها قانونا أن يرفع إما واألشكال امل

 .  )2("الذي يثبت بطالن أو رفض املصادقة على مداولة

 :الشعبي البلدي حل المجلس - 2-3

  :)3(ا�لس الشعيب البلدي وجيرد أعضائه من الصفة اليت حيملو�ا يف احلاالت التاليةحيل 

 .أحكام الدستور خرق -

 .إلغاء انتخابات مجيع أعضاء ا�لس البلدي -

 .االستقالة اجلماعية ألعضاء ا�لس -

مبصاحل املواطنني  متس أو رييتسالعندما يكون اإلبقاء على ا�لس مصدرًا الختالالت خطرية يف  -

 .وطمأنينتهم

 .عندما يصبح عدد املنتخبني أقل من نصف عدد األعضاء ويعد تطبيق أحكام االستخالف -
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يف حالة وجود اختالف خطري بني أعضاء ا�لس الشعيب البلدي الذي حيول دون السري العادي هليئات  -

 .البلدية

 . يف حالة ضم بلديات لبعضها أو جتزئتها -

 . يف حالة حدوث ظروف استثنائية حتول دون تنصيب ا�لس املنتخب -

 :الشعبي البلدي رئيس المجلس -3

التعيني والتنصيب، الصالحيات، : من خالل ثالث نقاط هي البلدي عرض إىل رئيس ا�لس الشعيبتسن

 .وإ�اء املهام

 :التعيين والتنصيب - 3-1

انون رقم بالرجوع إىل القو . )1(يكون ناخبا ومنتخبايشرتط يف املرتشح لرئاسة ا�لس الشعيب البلدي أن 

) 15(ر أليام اخلمسة عشجند أن الوايل يستدعي املنتخبني قصد تنصيب ا�لس الشعيب البلدي خالل ا 11-10

على أغلبية يعلن رئيسا للمجلس الشعيب البلدي متصدر القائمة اليت حتصلت و . االنتخاباتاملوالية إلعالن نتائج 

و ينصب الرئيس . ويف حالة تساوي األصوات يعلن رئيسا املرتشحة أو املرتشح األصغر سنا.الناخبني أصوات

علنية يرئسها املنتخب يف مهامه مبقر البلدية يف حفل رمسي حبضور منتخيب ا�لس الشعيب البلدي أثناء جلسة 

    )2( .االنتخاباتنتائج  يوما على األكثر اليت تلي إعالن) 15(الل اخلمسة عشر الوايل أو ممثله خ

 :رئيس المجلس الشعبي البلدي صالحيات - 3-2

لرئيس ا�لس الشعيب البلدي مهام متعددة منها ما يقوم به باعتباره ممثال للدولة، ومنها ما يقوم به باعتباره 

  .هيئة تنفيذية للمجلس الشعيب البلدي ومنها ما يقوم به باعتباره ممثال للبلدية

  :المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثال للدولةصالحيات رئيس   - أ

  :)3(ميكن إجياز صالحيات رئيس ا�لس الشعيب البلدي باعتباره ممثال للدولة يف ما يلي

 .ميثل رئيس ا�لس الشعيب البلدي الدولة على مستوى إقليم البلدية -

فإنه يضفي الطابع الرمسي على ومن مث . لس الشعيب البلدي بصفة ضابط احلالة املدنيةيتمتع رئيس ا� -

عقود احلالة املدنية، وجيوز له أن يفوض إمضائه إىل املندوبني البلديني وإىل كل موظف بلدي ويبلغ 

 .النائب العام بذلك

 .يتمتع رئيس ا�لس الشعيب البلدي بصفة ضابط الشرطة القضائية -
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للمندوبني البلديني وإىل كل موظف بلدي يتوىل عملية التصديق على الوثائق وجيوز له تفويض إمضاءه  -

 .حتت مسؤوليته وحتت رقابة النائب العام

 .قليم البلديةإهدف إىل تنفيذها يف حدود ييتوىل نشر القوانني والتنظيمات واختاذ كل إجراء  -

يتخذ كل االحتياطات الضرورية لضمان سالمة ومحاية األشخاص واملمتلكات يف األماكن العمومية اليت  -

 .أن حتدث فيها كارثة أو حادث ميكن

 .أمر بتنفيذ كل تدابري األمن اليت يستوجبها وضع البلدية وظروفهاييف حالة اخلطر اجلسيم أو الوشيك  -

يلة للسقوط طبقا للتشريع والتنظيم يتخذ كل القرارات املتعلقة �دم اجلدران والعمارات والبنايات اآل -

 .اجلاري �ما العمل

حلماية األشخاص واملمتلكات يف حالة الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية  يفعل خمطط اإلسعافات -

 .وخيطر الوايل بذلك

يتخذ كل اإلجراءات املتعلقة باحملافظة على النظام العام منها ضمان سالمة األشخاص واملمتلكات،  -

منها، منع تشرد تنظيم ضبطية الطرقات يف إقليم البلدية، مكافحة األمراض املتنقلة واملعدية والوقاية 

على سالمة املواد الغذائية االستهالكية املعروضة للبيع، محاية البيئة،  احليوانات املؤذية والضارة، السهر

 .وضمان ضبطية اجلنائز واملقابر حسب الشعائر الدينية املختلفة

ييس يف جمال السكن محاية الرتاث التارخيي والثقايف ورموز ثورة التحرير الوطين، والسهر على احرتام املقا -

 .والتعمري ونظافة الشوارع والساحات العامة

  .يسلم رخص البناء والتجزئة طبقا للتشريع والتنظيم العقاريني -

  :صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره هيئة تنفيذية للمجلس  - ب

لشعيب البلدي فهو من يتوىل رئيس ا�لس الشعيب البلدي باعتباره هيئة تنفيذية بتحضري جلسات ا�لس ا

ويتخذ كل اإلجراءات اليت من شأ�ا تسهيل عملية تنفيذ مداوالت . يستدعي األعضاء ويبلغهم جبدول األعمال

  .)1(ويقدم بني كل دورة وأخرى تقريرا يضمنه تنفيذ مداوالت ا�لس. ا�لس الشعيب البلدي

نواب كما  06إىل  02تنفيذية تتكون من تساعد رئيس ا�لس الشعيب البلدي يف تنفيذ مهامه هيئة 

  : )2(يلي

 .مقاعد 09إىل  07نائبان يف البلديات اليت تتكون من  -

 .مقعد 11من ثالث نواب يف البلديات اليت تتكون  -
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 .مقعد 15أربع نواب يف البلديات اليت تتكون من  -

 .مقعد 25مخس نواب يف البلديات اليت تتكون من  -

  .مقعد 33تتكون من ست نواب يف البلديات اليت  -

  :للبلدية صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثال -ج

يتوىل رئيس ا�لس الشعيب البلدي متثيل البلدية يف مجيع التظاهرات الرمسية ويتوىل رئاسة ا�لس الشعيب 

ويتمتع . رات لتطوير مداخيل البلديةويتخذ املباد. البلدي، ويتوىل تنفيذ ميزانية البلدية ويتابع تطور املالية البلدية

ويقبل اهلدايا والوصايا طبقا للتشريع . ويربم العقود املختلفة باسم البلدية. بصفة األمر بالصرف بامسها وملصلحتها

اجلاري به العمل ويعهد إليه إبرام املناقصات واملزايدات طبقا للتشريع والتنظيم اجلاري �ما العمل، ويتوىل مراقبة 

ويتوىل احملافظة على أرشيف البلدية وحقوقها العقارية . نفيذها، وميارس حق التقاضي باسم البلدية وحلسا�احسن ت

 )1( .وحيافظ على حسن سري املؤسسات البلدية. واملنقولة، وتوظيف عماهلا والسهر على صيانة حمفوظا�ا

 :رئيس المجلس الشعبي البلدي إنهاء مهام - 3-3

  :)2(البلدي باإلضافة إىل حالة انتهاء العهدة والوفاة احلاالت التاليةتنهي مهام رئيس ا�لس 

  :االستقالة  - أ

يتعني على رئيس ا�لس الشعيب املستقيل دعوة ا�لس لالجتماع لتقدمي استقالته، وتثبت هذه االستقالة 

مها من الوايل، يتم وتصبح االستقالة سارية املفعول ابتداء من تاريخ استال. عن طريق مداولة ترسل إىل الوايل

ط يف االستقالة رت ومن مث فإنه يش. لصاق املداولة املتضمنة تثبيت استقالة رئيس ا�لس الشعيب البلدي مبقر البلديةإ

  .حىت تكون صحيحة ونظامية ما يأيت

 .تقدمي االستقالة كتابية يف اجتماع للمجلس بدعوة من الرئيس -

 .ا�لستثبيت االستقالة مبوجب مداولة من  -

 .لصاق املداولة مبقر البلدية إلعالم اجلمهورإ -

  .إرسال االستقالة إىل الوايل -

  :التخلي  - ب

االستقالة غري النظامية، والغياب : تنتهي مهام رئيس ا�لس الشعيب بالتخلي عن املنصب يف ثالث صور

  .غري املربر، واملانع القانوين
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 االستقالة غير النظامية:  

ا�لس الشعيب البلدي حينما يتخلى وينقطع عن أداء مهامه دون أن يقدم استقالته وفقا ي مهام رئيس هتنت

  .للشروط القانونية

 الغياب غير المبرر:  

تنتهي مهام رئيس ا�لس الشعيب البلدي حينما يتخلى وينقطع عن أداء مهامه ملدة تزيد عن الشهر دون 

  .مربر

 المانع القانوني:  

  :مواصلة مهامه هي البلدي رئيس ا�لس الشعيبتوجد عدة موانع متنع 

 نتخابلالبلية الوجود يف حالة ضمن حاالت عدم القا. 

 الوجود يف حالة من حاالت التعارض. 

 اإلدانة اجلزائية.  

أو املستقيل أو املتخلي عن املنصب أو حمل مانع قانوين  املتوىفيتم استخالف رئيس ا�لس الشعيب البلدي 

 .خالل عشرة أيام على األكثر حسب الكيفيات املنصوص عليها قانونا

  :اإلدارة البلدية -4

      إال أن القانون رقم. مل تتعرض القوانني السابقة للبلدية عن اإلدارة البلدية كهيئة من هيئات البلدية

وذلك من خالل التعرض . يف الفصل األول من الباب األول من القسم الثالث تعرض إىل تنظيم البلدية 11-10

للبلدية إدارة توضع حتت سلطة "أن  125املادة إىل إدارة البلدية وإىل األمني العام للبلدية وذلك من خالل نص 

  .)1("رئيس ا�لس الشعيب البلدي وينشطها األمني العام

  :اإلدارة البلدية - 4-1

  :يتخذ تنظيم إدارة البلدية حسب أمهية اجلماعة وحجم املهام املسندة إليها والسيما منها املتعلقة مبا يلي

 .اهليكل التنظيمي وخمطط تسيري املستخدمني -

 .تنظيم مصلحة احلالة املدينة وسريها، ومحاية كل العقود والسجالت اخلاصة �ا واحلفاظ عليها -

 .ناخبني وتسريهامسك بطاقة ال -

إحصاء املواطنني حسب شرائح السن، املولودين يف البلدية، واملقيمني �ا يف إطار تسيري بطاقية اخلدمة  -

 .الوطنية

 .، الثقايف، والرياضييالنشاط االجتماع -
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 .تسيري امليزانية واملالية -

 .مسك سجل جرد األمالك العقارية البلدية وسجل جرد األمالك املنقولة -

 .مستخدمي البلديةتسيري  -

 .تنظيم املصاحل التقنية البلدية وتسريها -

 .أرشيف البلدية -

  )1(.الشؤون القانونية واملنازعات -

  :األمين العام للبلدية - 4-2

جباته وحقوقه وترك اكيفية وشروط تعيني األمني العام للبلدية، ومل حيدد و   11- 10مل حيدد القانون رقم 

  :)3(بعض املهام املتمثلة فيما يليإال أنه حدد له . )2(ذلك للتنظيم

 .ضمان حتضري اجتماعات ا�لس الشعيب البلدي -

 .تنشيط وتنسيق سري املصاحل اإلدارية والتقنية البلدية -

ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق املداوالت املتضمنة اهليكل التنظيمي وخمطط تسيري  -

 .املستخدمني

  .ني رئيس البلدية املنتهية عهدته ورئيس البلدية اجلديدإعداد حمضر تسليم واستالم املهام ب -

  : باإلضافة هذه املهام توجد مهام أخرى يقوم �ا األمني العام للبلدية هي

يزود مستخدمي املصاحل واملؤسسات البلدية غري اخلاضعني للقانون األساسي العام للوظيفة العمومية  -

 .)4(بقانون أساسي خاص

 .)5(س املندوبيةيقرتح متصرف يساعد رئي -

 )6(.يضمن حتت سلطة رئيس ا�لس الشعيب البلدي تسري أرشيف البلدية -

 )7(.يقوم حتت سلطة رئيس ا�لس الشعيب البلدي بإعداد مشروع امليزانية -

 

                                                           
  .مرجع سابق 10- 11من القانون رقم  126املادة  )1(
  .مرجع سابق 10-11من القانون رقم  128، 127املادة  )2(
  .مرجع سابق 10- 11من القانون رقم  129املادة  )3(
  .مرجع سابق 10- 11من القانون رقم  130املادة  )4(
  .مرجع سابق 10- 11القانون رقم من  134املادة  )5(
  .مرجع سابق 10- 11من القانون رقم  139املادة  )6(
  .مرجع سابق 10- 11من القانون رقم  180املادة  )7(
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  )1(.يعترب عضوا من أعضاء جلنة الصفقات للبلدية -

يقوم األمني العام �ذه املهام بتفويض من طرف رئيس ا�لس الشعيب البلدي حيث يفوض له اإلمضاء 

  .اإلداري والتقين للبلدية باستثناء القرارات ريبالتسيعلى كل الوثائق املتعلقة 

طات  من خالل هذا املبحث مت التعرف على اهليئات الثالثة للبلدية إال أنه مل يكن واضحا مسؤوليات وسل

كما أن كثرة اإلحالة على التنظيم تركت العالقات بني خمتلف اهليئات . كل هيئة خاصة بالنسبة لإلدارة البلدية

  .مبهمة مع العلم أن التنظيم مل يصدر حلد اآلن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .مرجع سابق 10- 11من القانون رقم  191املادة  )1(



  أسس بناء الهيكل التنظيمي في البلدية :الفصل الثالث

 

- 106 - 
 

  صالحيات البلدية: المبحث الثاني

التهيئة والتنمية، التعمري  هييف بابه الثاين صالحيات البلدية يف أربعة جماالت  10- 11حدد القانون رقم 

واهلياكل القاعدية والتجهيز، الرتبية واحلماية االجتماعية والرياضة والشباب والثقافة والتسلية والسياحة، والنظافة 

انب االقتصادي واملايل الذي يم ونضيف له اجلقسعتمد يف هذا املبحث عن نفس التنس. وحفظ الصحة والطرقات

  .مل يتكلم عليه القانون صراحة

  :صالحيات البلدية فيما يخص التهيئة والتنمية -1

 08- 90عني بالقانون رقم تسنو  10-11عتمد يف هذا اجلانب باألساس على ما جاء يف القانون رقم نس

  .األخرىاملتعلق بالبلدية، باإلضافة إىل بعض املراسيم  07/04/1990املؤرخ يف 

  )1(:ما يلي تتمثل صالحيات البلدية يف هذا ا�ال يف

يعد ا�لس الشعيب البلدي براجمه السنوية واملتعددة السنوات املوافقة ملدة عهدته ويصادق عليها ويسهر  -

على تنفيذها متاشيا مع الصالحيات املخولة له قانونا، ويف إطار املخطط الوطين للتهيئة والتنمية 

 .لإلقليم وكذا املخططات التوجيهية القطاعيةاملستدامة 

 .يشارك ا�لس الشعيب البلدي يف إجراءات إعداد عمليات �يئة اإلقليم والتنمية املستدامة وتنفيذها -

يعطي ا�لس الشعيب البلدي رأيه يف إقامة أي مشروع استثمار أو جتهيز على إقليم البلدية، وأي  -

 .ري على البيئةثخاصة يف جمال محاية األراضي الفالحية والتأ. للتنميةمشروع يف إطار الربامج القطاعية 

يسهر ا�لس الشعيب البلدي على محاية األراضي الفالحية واملساحات اخلضراء خاصة عند إقامة  -

 .خمتلف املشاريع على إقليم البلدية

نشاطات اقتصادية  يتخذ ا�لس الشعيب البلدي كل اإلجراءات اليت من شأ�ا بعث وحتفيز وتنمية -

 .تتماشى مع طاقات البلدية وخمططها التنموي

 . تهتشجع االستثمار وترقييت  اليتخذ ا�لس الشعيب البلدي كل التدابري -

  . تساهم البلدية يف محاية الرتبة واملوارد املائية وتسهر على االستغالل األمثل هلما -

ى متعلقة بالتهيئة والتنمية يف جماالت متعددة ر خأباإلضافة إىل هذه الصالحيات توجد للبلدية صالحيات 

  :منها
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 :)1(الفالحة -

 تتخذ مجيع اإلجراءات اليت حتافظ على األراضي الفالحية أو ذات الطاقة الفالحية. 

 تشجيع االستغالل الكامل لألراضي الفالحية وتنمية واستصالح األراضي بإحياء أراضي جديدة. 

  الفالحية وحتدد خمططات الزراعة وتشجيع تطوير تربية املواشيتساهم يف تنظيم املواسم. 

 :)2(المياه -

  تساهم البلدية يف تسخري املوارد املائية خصوصا بإجناز أبار املياه، جلب مياه الينابيع، أخذ املياه

 .من جمراها

 تقوم البلدية جبميع الدراسات الضرورية لتنفيذ أشغال التزود مبياه الشرب. 

  املنشآت الكربى جللب املياه وخز�ا وتوزيعهاإجناز. 

 توصيل املياه للمستهلكني. 

 .إن البلدية يف هذا اجلانب �تم فقط بإجناز املشاريع أما تسيري املياه الصاحلة للشرب فيعود للشركة اجلزائرية للمياه

  :)3(التجارة -

 تؤطر األعمال التجارية واملهنية واخلدمات. 

 لتجارية يف األسواق البلدية السيما بتخصيص أماكنها وتعني مسرييها تنظم وتراقب األعمال ا

 .واختيار أعماهلا

  تساهم البلدية يف إطار ضبط املقاييس مع اهليئات املعنية يف مراقبة إقامة املواقع التجارية واملهنية

 .واخلدمات وتوزيعها اجلغرايف تبعا الحتياجات السكان

 تنجز وتسري األسواق البلدية.  

  :)4(غاباتال -

 تالفإلتقوم باإلجراءات اليت تسهل تنفيذ أعمال الرقابة ومكافحة احلرائق واألمراض وأسباب ا. 

 تنجز وتطور املساحات اخلضراء داخل املراكز احلضرية. 

 تعمل على �يئة غابات الرتفيه قصد حتسني البيئة اليت يعيش فيها املواطن. 

 تعمل على وقاية احليوانات والنباتات. 

  ة الغابيةو تدعم استصالح األراضي يف إطار مكافحة االجنراف والتصحر وتوسع كذلك الثر. 

                                                           
  .حيدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصها يف قطاع الفالحة 26/12/1981املؤرخ يف  373-81املرسوم رقم  )1(
  .حيدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصهما يف قطاع املياه 26/12/1981املؤرخ يف  379-81املرسوم رقم  )2(
  .البلدية والوالية واختصاصهما يف قطاع التجارةحيدد صالحيات  26/12/1981املؤرخ يف  383-81املرسوم رقم  )3(
  .حيدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصهما يف قطاع الغابات واستصالح األراضي 26/12/1981املؤرخ يف  387 -81املرسوم رقم  )4(
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 ل البلديةتتنشئ وتسري املشا .  

  :صالحيات البلدية فيما يخص التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز -2

يف  10- 11تتمثل صالحيات البلدية فيما خيص التعمري واهلياكل القاعدية والتجهيز حسب القانون رقم 

  :)1(ما يلي

 .تزود البلدية بكل أدوات التعمري املنصوص عليها يف التشريع والتنظيم املعمول �ما -

موافقة البلدية املسبقة على أي مشروع حيتمل األضرار بالبيئية والصحة العمومية على إقليم البلدية  -

 .اية البيئيةباستثناء املشاريع ذات املنفعة الوطنية اليت ختضع لألحكام املتعلقة حبم

التأكد من احرتام ختصيصات األراضي وقواعد استعماهلا السهر على املراقبة الدائمة ملطابقة عمليات  -

 .البناء ذات العالقة بربامج التجهيز والسكن

 .ة غري القانونيةشالسهر على احرتام األحكام يف جمال مكافحة السكنات اهل -

املؤهلة على احملافظة ومحاية األمالك العقارية الثقافية واحلماية تسهر البلدية مبسامهة املصاحل التقنية  -

 .واحلفاظ على االنسجام اهلندسي للتجمعات السكانية

تسهر البلدية على احلفاظ على وعائها العقاري ومنح األولوية يف ختصيصها لربامج التجهيزات العمومية  -

 .   واالستثمار االقتصادي

رتبطة بتهيئة اهلياكل والتجهيزات اخلاصة بالشبكات التابعة الختصاصها وكذا تبادر البلدية بالعمليات امل -

 .العمليات املتعلقة بتسيريها وصيانتها

ميكنها القيام أو املسامهة يف �يئة املساحات املوجهة الحتواء النشاطات االقتصادية أو التجارية أو  -

 .اخلدماتية

ية للرتقية العقارية كما تبادر أو تساهم يف ترقية برامج توفر البلدية يف جمال السكن الشروط التحفيز  -

 .السكن

 .تشجع وتنظم كل مجعية سكان �دف إىل محاية وصيانة وترميم املباين أو األحياء -

يقوم ا�لس الشعيب البلدي بتعريف الفضاء اآلهل طبقا للتشريع والتنظيم املعمول �ما خاصة املتعلقة  -

 .با�اهد والشهيد

فة ا�موعات العقارية السكنية والتجهيزات اجلماعية وكذا خمتلف طرق املرور املتواجدة على كا  تسمية -

  .إقليم البلدية
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باإلضافة إىل الصالحيات السابقة البلدية مسؤولة على إقامة اإلشارات اليت ال تعود صراحة إىل املؤسسات 

  :)2(كما أ�ا تقوم مبا يلي. )1(واألجهزة األخرى

وقرار عرضة على اجلمهور . التوجيهي للتهيئة والتعمري، وإصدار قرار املداولة املتضمنة له إعداد املخطط -

 .قصد االستقصاء وتقدمي املالحظات

حتضري خمطط شغل األراضي، وإصدار قرار إداري يتضمن املداولة اخلاصة به، وإصدار قرار إداري  -

ضه للجمهور قصد االستقصاء وتقدمي يتضمن اجلهات املشاركة يف حتضريه وإصدار قرار إداري يعر 

 .عه حتت تصرف اجلمهورضاملالحظات وإصدار قرار إداري بو 

 .مراجعة خمطط شغل األراضي -

الرقابة القبلية على أشغال العمران من خالل منح شهادة التعمري، رخصة البناء، رخصة التجزئة، رخصة  -

  . يجيستاهلدم، ورخصة ال

والحماية االجتماعية والرياضية والشباب والثقافة والتسلية  صالحيات البلدية في مجال التربية -3

  :والسياحة

وجاءت هذه املهام على الرغم من أمهيتها  122هذه الصالحيات يف املادة  10-11حدد القانون رقم 

  :جمملة وسنفصلها كما يلي

  :صالحيات البلدية في مجال التربية - 3-1

  :)3(م بصفة جمملة يف ثالث نقاط هيالسابقة الذكر هذه املها 122حددت املادة 

 .إجناز مؤسسات التعليم االبتدائي طبقا للخريطة املدرسية وضمان صيانتها -

 .إجناز وتسيري املطاعم املدرسية والسهر على ضمان توفري وسائل نقل التالميذ والتأكد من ذلك -

وحدائق األطفال، والتعليم الطفولة الصغرى وروض تفتح ميكنها أخذ كل التدابري املوجهة لرتقية  -

  .التحضريي، والتعليم الثقايف والفين

احملدد لصالحيات  26/12/1981املؤرخ يف  377- 81باإلضافة إىل هذه املهام فصل املرسوم رقم 

  :)4(البلدية والوالية يف قطاع الرتبية كما يلي

 .دائياقتناء التجهيزات األولية من أثاث مدرسي وتربوي ملؤسسات التعليم االبت -

 .توفر األدوات الرتبوية ملؤسسات التعليم االبتدائي -

                                                           
  .املتعلق بالبلدية 07/04/1990املؤرخ يف  08- 90من القانون رقم  96املادة  )1(
  .83إىل  64عيسى مهزول، صالحيات رئيس ا�لس الشعيب البلدي يف جمال العمران، اجلزائر، جسور للنشر والتوزيع، ص من  )2(
  .بق اسمرجع  10- 11من القانون رقم  122املادة  )3(
  .حيدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصهما يف قطاع الرتبية 26/12/1981 املؤرخ يف 377-81من املرسوم رقم  07إىل  01املواد من )4(
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 .تساهم يف إعداد اخلريطة املدرسية السيما مجع املعلومات املرتبطة �ا -

 .تشجع تأسيس مجعيات أولياء التالميذ -

تتوىل البلدية صيانة املدارس االبتدائية، واملطاعم املدرسية واملدارس التحضريية التابعة هلا خاصة فيما  -

 :يلي

 التدفئة واإلنارة واهلاتف والتزود باملاء. 

 إصالح وترميم األقسام الدراسية وملحقا�ا. 

 إصالح التجهيزات األثاثية وجتديدها، وكذلك إلغاء استعماهلا إذا اقتضى األمر ذلك. 

 ترميم األفنية والسقائف. 

 حراسة املدارس االبتدائية.  

والوسائل الرتبوية واملواد الغذائية وخمتلف األدوات املخصصة تنقل البلدية وتشحن وتفرغ التجهيزات  -

 مكان وجود هذه ىلإالرئيسية  للمدارس االبتدائية واملطاعم املدرسية والداخليات من املخازن

 .املؤسسات

تسهر البلدية على احرتام القواعد املتعلقة باألمن وحفظ الصحة املدرسية والتغذية يف مؤسسات التعليم  -

 .االبتدائي والتحضريي

 . ةتطور البلدية األنشطة الثقافية والفنية والرياضية يف املدارس االبتدائية والتحضريي -

  :ل العمل والحماية االجتماعيةجاصالحيات البلدية في م - 3-2

  :)1(املذكورة سابقا صالحيات البلدية يف جمال العمل واحلماية االجتماعية يف ما يلي 122حددت املادة 

 .تشجيع عمليات التمهني واستحداث مناصب الشغل -

ة أو املعوزة وتنظيم التكفل �ا يف إطار السياسات العمومية شحصر الفئات االجتماعية احملرومة أو اهل -

 .الوطنية املقررة يف جمال التضامن واحلماية االجتماعية

احملرومة السيما ذوي االحتياجات يه احلركة اجلمعوية يف جمال مساعدة الفئات االجتماعية قتشجيع تر  -

  .اخلاصة

  :ميكن تفصيل هذه املهام من خالل نصوص تشريعية أخرى كما يلي

  : )2(تكلف أجهزة البلدية يف جمال التكوين املهين مبا يلي -

                                                           
  .بق امرجع س 10- 11من القانون رقم  122املادة  )1(
حيدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصهما يف قطاعي العمل والتكوين  26/12/1981املؤرخ يف  376-81من املرسوم رقم  03املادة  )2(

  .املهين



  أسس بناء الهيكل التنظيمي في البلدية :الفصل الثالث

 

- 111 - 
 

 قيم التكوين املهين احملتاج إليهت. 

 تنجز ملحقات مراكز التكوين املهين. 

 تقتين األثاث التعليمي والتكويين. 

 تقتين األثاث التعليمي اإلداري. 

 تتابع وتقيم مجيع أعمال التكوين املهين يف املؤسسات وترفع تقريراً عنها إىل املصلحة املعنية. 

 تقوم بأي عمل خيصص لتنشيط التمهني وترقيته. 

 تتوىل ترتيب املتمهنني. 

 حتصي إمكانيات التمهني وتبليغها إىل املصاحل املعنية .  

  :)1(ال محاية املسنني وترقيتهم االجتماعية مبا يليتقوم البلدية يف جم -

 حتصي املسنني الذين ليس هلم سند عائلي وال مورد، 

 تكوين ملفات قبول املسنني يف املراكز اخلاصة �م.  

  :)2(تقوم البلدية يف جمال محاية املعوقني حركيا أو حسيا وترقيتهم االجتماعية مبا يلي -

  مكتسب القاطنني يف البلدية وتساعدهم على الصعيد اإلداري حتصي املصابني بعجز وراثي أو

 .للحصول على بطاقة عجز أو إعانة اجتماعية

  توجه املعوقني على اختالف أنواعهم الذين ميكن إعادة تأهيلهم بالعمل إىل املصاحل املعنية قصد

  . تأهيلهم

ية باختاذ أي إجراء ضروري لقبول تقوم البلدية يف جمال محاية األطفال واملراهقني وترقيتهم االجتماع -

من قانون الصحة العمومية يف مصلحة  246األطفال املنتمني إىل الفئات املنصوص عليها يف املادة 

ويتعني عليها زيادة عن ذلك أن تقرتح على قاض األحداث قبول األطفال . املساعدة العمومية للطفولة

  . )3(ملالئمة هلمواملراهقني املعرضني خلطر أخالقي يف املؤسسات ا

  :صالحيات البلدية في مجال الشباب والرياضة- 3-3

  :)4(صالحيات البلدية يف هذا ا�ال يف ما يلي 10- 11من القانون رقم  122حددت املادة 

املسامهة يف إجناز اهلياكل القاعدية البلدية اجلوارية املوجهة للنشاطات الرياضية والشباب والثقافة والتسلية  -

 .ها االستفادة من املسامهة املالية للدولةاليت ميكن

                                                           
حيدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصهما يف ميدان احلماية والرتقية  26/12/1981املؤرخ يف  381-81من املرسوم رقم  07دة املا )1(

  . االجتماعية لبعض فئات املواطنني
  .املرجع السابق 381- 81من املرسوم رقم  10املادة  )2(
  .املرجع السابق 381- 81من املرسوم رقم  13املادة  )3(
  .مرجع سابق 10- 11من القانون رقم  122ملادة ا )4(



  أسس بناء الهيكل التنظيمي في البلدية :الفصل الثالث

 

- 112 - 
 

 .تقدم مساعد�ا للهياكل واألجهزة املكلفة بالشباب والثقافة و الرياضة والتسلية -

  . تشجيع ترقية احلركة اجلمعوية يف ميدان الشباب والرياضة -

  :)1(ميكن تفصيل هذه املهام من خالل قراءة نصوص تشريعية أخرى يف ما يلي

 .تؤسس أي خدمة أو مركز أو هيئة من شأ�ا املسامهة يف تطوير الشبيبة وتنتجهاميكن للبلدية أن  -

  :   تنجز وتسري وتصون املنشآت األساسية البلدية اآلتية -

 الدور البلدية للشباب. 

 ساحات األلعاب. 

 مالعب طلقة اهلواء .  

  :تكلف البلدية يف ميدان التسليات الرتبوية للشباب مبا يلي -

  الطلقأيام اهلواء. 

  التجو. 

 تبادل الشباب بني البلديات. 

 بانيةخمتلف التظاهرات الش.  

 .لعطل وأن تسريها وأن تصو�الميكن للبلدية أن تنشئ مراكز  -

 :تكلف البلدية بإجناز املنشآت الرياضية التالية -

 مساحة األلعاب الرياضية. 

 مالعب خمتلف الرياضات. 

 قاعات ملختلف الرياضات. 

 أحواض السباحة.  

  :  تكلف البلدية بتنشيط األعمال الرياضية داخل البلدية وتطويرها خاصة ما يلي -

 تنظيم األنشطة الرياضية اجلماهريية. 

 تنسيق أنشطة خمتلف اجلمعيات الرياضية. 

 تنظم املهرجانات الرياضية البلدية. 

 تتخذ كل اإلجراءات اليت من شأ�ا أن تضمن تنمية متوازنة لكل الفروع الرياضية   .  

  .والرياضةنالحظ أن املشرع كلف البلدية مبهام عديدة ختص الشباب 

                                                           
حيدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصهما يف قطاعي الشباب  26/12/1981املؤرخ يف  371- 81من املرسوم رقم  11إىل 01املادة من  )1(

  .والرياضة
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 :صالحيات البلدية في مجال الثقافة التسلية - 3-4

  :)1(والتسلية مبا يليصالحيات البلدية يف جمال الثقافة  10- 11من القانون رقم  122حددت املادة 

إجناز اهلياكل القاعدية البلدية اجلوارية املوجهة لنشاطات الثقافة والتسلية اليت ميكنها االستفادة من  -

 .املسامهة املالية للدولة

 .تقدم مساعد�ا للهياكل واألجهزة املكلفة بالثقافة والتسلية -

شاطات التسلية نشر الفن والقراءة العمومية املسامهة يف تطوير اهلياكل األساسية اجلوارية املوجهة لن -

 .والتنشيط الثقايف واحلفاظ عنها وصيانتها

  .تشجيع ترقية احلركة اجلمعوية يف ميدان الثقافة والتسلية -

احملدد لصالحيات  26/12/1981املؤرخ يف  382-81ميكن تفصيل املهام من خالل املرسوم رقم 

  :)2(ما يلي ثقافة يفالبلدية والوالية واختصاصهما يف جمال ال

  :تقوم البلدية يف جمال اهلياكل األساسية الثقافية بإجناز وتسيري وصيانة املؤسسات التالية -

 قاعات السينما. 

 النوادي الثقافية. 

 املتاحف البلدية. 

 قاعات العروض واألفراح. 

 املكتبات البلدية.  

  :تقوم البلدية يف ميدان األعمال الثقافية مبا يلي -

 اجلمعيات الثقافية وتطورها تشجيع إنشاء. 

 حتث على املطالعة العمومية وعلى مجع أعمال اإلبداع الفين واألديب. 

 بيعية وتشجيعهاجتمع العناصر الضرورية لتصنيف اآلثار التارخيية واألماكن الثقافية والط. 

  البلدية أو  السيما بتنظيم الندوات واملعارض واألسابيع الثقافية على صعيدتقوم بالتنشيط الثقايف

 .فيما بني عدة بلديات

 حتمي الفنون الشعبية على اختالف أشكاهلا التعبريية. 

 حتافظ على اآلثار التارخيية واألماكن الثقافية والطبيعية املصنفة بالتشاور مع املصاحل املعنية. 

  

 

                                                           
  .مرجع سابق 10-11من القانون  122املادة  )1(
  .احملدد لصالحيات البلدية واختصاصهما يف جمال الثقافة 26/12/1981املؤرخ يف  382-81من املرسوم رقم  3، 2، 1املادة  )2(
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  :البلدية في مجال الشؤون الدينية صالحيات - 3-4

صالحيات البلدية يف جمال الشؤون الدينية يف املسامهة يف  10- 11من القانون رقم  122حددت املادة 

  .)1(صيانة املساجد واملدارس القرآنية املتواجدة على ترا�ا وضمان احملافظة على املمتلكات اخلاصة بالعبادة

احملدد لصالحيات  26/12/1981املؤرخ يف  386-81توجد هذه الصالحيات مفصلة يف املرسوم رقم 

  :)2(واختصاصهما يف جمال الشؤون الدينية كما يلي البلدية والوالية

 .اجد واملدارس القرآنية واملراكز اإلسالميةستصون امل -

 .تصلح املقابر وتصو�ا وتنشئ املصاحل العمومية املكلفة بتنظيم اجلنائز -

ير الشؤون تنظم الندوات واحملاضرات واملعارض اليت تتعلق بالثقافة اإلسالمية تبعا للربنامج الذي يقرره وز  -

 .الدينية

 .تعد قوائم املرتشحني حلج بيت اهللا احلرام -

  .حتافظ على املساجد اليت تكتسي طابعا تارخييا -

  :صالحيات البلدية في مجال النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدية -4

صالحيات البلدية يف جمال النظافة وحفظ الصحة والطرقات  10- 11من القانون  123حددت املادة 

  )3( :بلدية فيما يليبال

 .توزيع املياه الصاحلة للشرب -

 .صرف املياه املستعملة ومعاجلتها -

 .مجع النفايات الصلبة ونقلها ومعاجلتها -

 .مكافحة نواقل األمراض املتنقلة -

 .احلفاظ على صحة األغذية واألماكن واملؤسسات املستقبلة للجمهور -

 .صيانة طرقات البلدية -

  .لشبكة طرقا�ا وضع إشارات املرور التابعة -

  

                                                           
  .مرجع سابق 10- 11من القانون رقم  122املادة  )1(
  .احملدد لصالحيات البلدية واختصاصهما يف جمال الشؤون الدينية 26/12/1981املؤرخ يف  386-81من املرسوم رقم  3-2املادة  )2(
  .مرجع سابق 10- 11من القانون رقم  123املادة  )3(
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باإلضافة إىل حتسني اإلطار املعيشي للمواطن يف حدود إمكانيا�ا وطبقا للتشريع والتنظيم املعمول �ما، 

بتهيئة املساحات اخلضراء ووضع العتاد احلضري وتساهم يف صيانة فضاءات الرتفيه والشواطئ اليت حدد�ا املادة 

  .)1(من نفس القانون 124

  :ملا سبقإضافة وتفصيال 

لصالحيات البلدية والوالية واختصاصهما  26/12/1981املؤرخ يف  374- 81حدد املرسوم رقم   -  أ

 :)2(يف جمال الصحة مهام البلدية يف جمال الصحة يف ما يلي

تتوىل البلدية باالتصال مع مدير القطاع الصحي إجناز اهلياكل األساسية البسيطة للصحة وجتهيزها  -

 :السيما

 قاعات العالج 

 عيادات الوالدة احلضرية والقروية. 

 وحدات محاية األمومة والطفولة. 

  مراكز الصحة 

 العيادات متعددة االختصاص. 

. ترسل إىل البلدية قائمة مداومة األطباء وجراحي األسنان والصيادلة واألطباء اآلخرين العاملني يف ترا�ا -

 .وتسهر البلدية على تطبيقها فعليا

باالتصال مع املصاحل املختصة التابعة  اآلتيةن الوقاية الطبية تنظيم ومتابعة األعمال تتوىل البلدية يف ميدا -

 :للدولة

 التلقيح. 

 حفظ الصحة املدرسية. 

 محاية األمومة والطفولة. 

 الرتبية الصحية. 

 مكافحة ناقالت األمراض املعدية. 

 .العقلية إىل املراكز املالئمةيف إطار التنظيم اجلاري به العمل نقل املصابني باألمراض  تتوىل -

احملدد لصالحيات البلدية والوالية  26/12/1981املؤرخ يف  379-81رقم  حدد املرسوم  -  ب

 :)3(ما يلي اختصاص البلدية جمال املياه يف. واختصاصهما يف قطاع املياه

                                                           
  .املرجع السابق 10-11من القانون  124املادة  )1(
  .احملدد لصالحيات البلدية والوالية وجمال اختصاصهما يف جمال الصحة 26/12/1981املؤرخ يف  374-81من املرسوم رقم  5، 3، 2املواد  )2(
  .احملدد لصالحيات البلدية واختصاصهما يف جمال املياه 26/12/1981رخ يف املؤ  379- 89من املرسوم رقم  6املادة  )3(
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 .لقة بالتطهريتقوم بالدراسات الضرورية لتنفيذ األشغال املتع -

 .لتطهري املياه وتنقيتهاتنجز املنشآت األساسية  -

 .تقوم أيضا بإجناز مجيع األشغال اخلاصة حبماية التجمعات السكانية من املياه الضارة -

تسهر على تطبيق التنظيم املتعلق حبماية الوسط الطبيعي السيما االحتياطات املائية من أي صرف  -

 .ملوث أو روافد حضرية وصناعية

احملدد لصالحيات البلدية واختصاصهما  26/12/1981 املؤرخ يف 385-81حدد املرسوم رقم   -  ج

  :)1(يف قطاع املنشآت القاعدية اختصاص البلدية يف جمال الطرقات مبا يلي

اء هدفه رفع احلصر عن خمتلف أجزاء تراب البلدية وتطوير طرق املواصالت ذات ر جإتتخذ البلدية أي  -

 .يتسىن استغالل مجيع الطاقات حىتاألمهية االقتصادية والثقافية أو السياحية 

 .تشق الطرقات البلدية وجتعلها عصرية -

 .تنجز مجيع األشغال الكربى عرب الطرق البلدية -

 .تنشئ أي مصلحة تقنية مالئمة ختصص للقيام بالصيانة االعتيادية لشبكات الطرق -

 رياعد الناجتة عن تسطو تسهر البلدية على تطبيق التنظيم املتعلق بأرضية الطرق العامة السيما تطبيق الق -

 .حدود ما

 .تقرتح على الوايل تصنيف الطرق البلدية -

 . تنشئ البلدية أي مصلحة تقنية مالئمة للصيانة االعتيادية لشبكة الطرق يف البلدية -

  :مجال االقتصادي والماليالاختصاصات البلدية في  -5

لى إقليم البلدية استثمار أو جتهيز عضع إقامة أي مشروع خت 10- 11من القانون رقم  109طبقا للمادة 

إىل الرأي املسبق للمجلس الشعيب البلدي ويف جمال محاية البيئة واألراضي الفالحية يوكل للبلدية القيام بكل مبادرة 

أو عمل من شأنه تطوير األنشطة االقتصادية املسطرة يف برناجمها التنموي وكذلك تشجيع املتعاملني االقتصاديني، 

  .جلانب السياحي يف البلدية وتشجيع املتعاملني يف هذا ا�الوترقية ا

وأجاز قانون البلدية للمجلس الشعيب البلدي إنشاء مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع 

  .)2(بالشخصية املعنوية

                                                           
احملدد لصالحيات البلدية والوالية واختصاصهما يف قطاع املنشآت  26/12/1981املؤرخ يف  385-81من املرسوم رقم  4، 3، 2املواد  )1(

  .القاعدية
  .382، 381عمار بوضياف، مرجع سابق، ص )2(



  أسس بناء الهيكل التنظيمي في البلدية :الفصل الثالث

 

- 117 - 
 

خيص  البلدية مسؤولية تسري مواردها املالية وتعبئتها خاصة فيما 10- 11يف اجلانب املايل محل القانون رقم 

والوصايا، القروض، نواتج اخلدمات  حصيلة اجلباية، مداخيل ممتلكا�ا، اإلعانات واملخصصات، ناتج اهلبات

اخلاصة اليت تؤديها، نواتج حق االمتياز للفضاءات العمومية مبا فيها الفضاءات اإلشهارية، والنواتج احملصلة مقابل 

إعداد امليزانية األولية وامليزانية التكميلية ويصادق عنهما ويقوم خمتلف اخلدمات، كما يقوم ا�لس الشعيب البلدي ب

  .)1(كما مت له اإلشارة سابقا. بإعداد احلساب اإلداري

إال أن األعمال اليت . من خالل هذا املبحث مت االطالع على خمتلف مهام البلدية من الناحية القانونية

م نتيجة ارتباط مصاحل املواطنني من كل الفئات امن هذه املهتقوم �ا البلدية على أرض الواقع هي أكرب بكثري 

كما الحظت أن املشرع يف سنوات الثمانينات اهتم اهتمام كبري بصالحيات البلدية حيث ظل العمل . بالبلدية

  .يومنا هذا اىل 1981مبختلف املراسيم اليت صدرت سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .مرجع سابق 10-11القانون رقم من  169املادة )1(
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  البشرية في البلدية الموارد: المبحث الثالث

 :تسري املوارد البشرية يف البلدية من خالل ثالث نصوص تشريعية هي

 .املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 2006يوليو  15املؤرخ يف  03- 06ألمر رقم ا -

املتضمن القانون األساسي اخلاص  20/09/2011املؤرخ يف  334-11املرسوم التنفيذي رقم  -

 .إدارة اجلماعات احملليةمبوظفي 

املتضمن القانون األساسي اخلاص  1991فيفري  02املؤرخ يف  26- 91املرسوم التنفيذي رقم  -

  . بالعمال املنتمني إىل قطاع البلدية

حيث حدد النص التشريعي األول اإلطار العام للوظيفة العمومية على اعتبار أن موظفي البلدية ينتمون إىل 

اليت ينتمي إليها املوارد البشرية البلدية حيث الشعب أما النص التشريعي الثاين فحدد خمتلف . الوظيفة العمومية

أسالك وكل سلك يتكون من عدة رتب حيث  شعب و كل شعبة تتكون من عدة قسم املوارد البشرية البلدية إىل

ص التشريعي الثالث فقد حدد حدد شروط التوظيف والرتقية واملهام والصنف والرقم االستداليل لكل رتبة أما الن

  .املناصب النوعية للبلدية

الوثائق شعبة ,الفورية  والرتمجةشعبة الرتمجة ، العامةشعبة اإلدارة : هيشعب مثانية تتوزع املوارد البشرية على 

، شعبة النظافة والنقاوة احلضريو  التقين ريشعبة التسياإلحصائيات، شعبة اآليل، ة اإلعالم شعب واحملفوظات،

املناصب النوعية ىل ذلك توجد إباإلضافة العمومية والبيئة، الشعبة االجتماعية والثقافية والرتبوية والرياضية، 

  .للبلدية

  :من خالل النقاط التاليةللموارد البشرية يف البلدية سنتطرق يف هذا املبحث 

 .شعبة اإلدارة والرتمجة والوثائق واحملفوظات -

 .عب التقنيةالش -

 .شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة -

 .الشعبة االجتماعية والثقافية والرتبوية والرياضية -

 .املناصب النوعية يف البلدية -

  :شعب اإلدارة والترجمة والوثائق والمحفوظات -1

  :شعب هيالسابق الذكر املوظفني اإلداريني يف البلدية يف ثالث  384- 11حصر املرسوم التنفيذي رقم 

 .شعبة اإلدارة العامة -

 .والرتمجة الفورية شعبة الرتمجة -

  .شعبة الوثائق واحملفوظات -
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 :شعبة اإلدارة العامة - 1-1

سلك كتاب اإلدارة اإلقليمية، سلك أعوان : ينظم موظفو اإلدارة العامة يف البلدية يف مخسة أسالك هي

. فني اإلقليميني، وسلك حماسيب اإلدارة اإلقليميةاإلدارة اإلقليمية، سلك ملحقو اإلدارة اإلقليمية سلك املتصر 

ف، ورقم ن، وصقيةر تم كل سلك من هذه األسالك إىل عدة رتب ولكل رتبة مهام معنية وشروط توظيف، و سيق

  .يوضح خمتلف أسالك ورتب اإلدارة العامة اإلقليمية) 1- 3(استداليل خاص �ا، اجلدول رقم 

  مختلف أسالك ورتب اإلدارة العامة :)1-3(الجدول رقم 

  الصنف  شروط التعيين  المهام  الرتبة  السلك

كتاب اإلدارة 

  اإلقليمية

عون حفظ 

البيانات لإلدارة 

  اإلقليمية

عن طريق الفحص املهين للحائزين على   حفظ البيانات يف احلاسوب لكل الوثائق اإلدارية

شهادة الكفاءة املهنية لعون حفظ 

  شهادة معادلة هلاالبيانات أو 

5  

كاتب اإلدارة 

  اإلقليمية

إجناز الوثائق اإلدارية وتبليغها واحلفاظ عليها باستعمال 

إيصال ,عمل األمانة  تطبيقات اإلعالم اآليل يف

  تسجيل الربيد وتوزيعه,املكاملات اهلاتفية 

عن طريق الفحص املهين للحائزين على -

شهادة التحكم املهين يف الكتابة أو 

  .شهادة معادلة هلا

6  

كاتب مديرية 

رئيسي لإلدارة 

  اإلقليمية

  تأطري أعمال حفظ البيانات -

  تقدمي الوثائق اإلدارية-

  استقبال املكاملات اهلاتفية -

  تسجيل الربيد وتوزيعه-

عن طريق املسابقة على أساس -

شهادة تقين يف األمانة أو : االختبارات

  .شهادة معادلة هلا
8  

مديرية كاتب 

رئيسي لإلدارة 

  اإلقليمية

  : املسابقة-  غري حمددة

شهادة تقين سامي يف األمانة أو شهادة 

  .معادلة

10  

أعوان اإلدارة 

  اإلقليمية

عون مكتب 

اإلدارة 

  اإلقليمية

تنفيذ املهام العادية ذات الصلة بالنشاطات االعتيادية 

  .لإلدارة اإلقليمية

  :املسابقة على اساس االختبارات-

مستوى السنة األوىل من التعليم الثانوي  

  .كاملة

5  

عون اإلدارة 

  اإلقليمية

  مهام الرتبة السابقة-

  تنفيذ املهام اإلدارية-

  :املسابقة على أساس االختبارات-

مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي 

  كاملة

7  

عون رئيسي 

لإلدارة 

  اإلقليمية

  مهام الرتبة السابقة-

امللفات يف إطار السري العادي واملنتظم معاجلة -

  للمصاحل اإلدارية اإلقليمية

  :املسابقة على أساس االختبارات-

شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة 

  .معادلة

  

ملحقو اإلدارة 

  اإلقليمية

ملحق اإلدارة 

  اإلقليمية

  .دراسة ومعاجلة مجيع امللفات اليت تسند إليهم

املرتبطة بصالحيا�م أو باحتياجات تنفيذ املهام -

  مصلحة تعينهم

: املسابقة على أساس االختبارات-

سنتني دراسة أو +شهادة البكالوريا 

تكوين يف التخصصات اليت حتدد قائمتها 

بقرار مشرتك من الوزير املكلف 

  باجلماعات احمللية والوظيف العمومي

9  

ملحق رئيسي 

لإلدارة 

  السابقةمهام الرتبة -

مساعده املتصرفني اإلقليميني يف مهامهم املتعلقة -

  :املسابقة على أساس االختبارات-

شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية أو 
10  
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شهادة معادلة هلا يف أحد التخصصات   مبعاجلة ومتابعة امللفات  اإلقليمية

  اليت حتدد بقرار مشرتك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

املتصرفني 

  اإلقليميني

متصرف 

  إقليمي

نشاطات الدراسة والرقابة والتقييم يف ميدان -

  .اختصاصه

معاجلة مجيع املسائل املتعلقة بصالحيا�م طبقا -

  .للقوانني والتنظيمات

ة إىل حتسني التسيري املرتبط مياملبادرة بكل التدابري الرا-

  مبيادين التسيري اإلداري والقانوين واالقتصادي واملايل

  :على أساس الشهادة-

املدرسة الوطنية لإلدارة الذين خرجيو 

تابعوا دراستهم يف ظل نظام املرسوم رقم 

66-306  

شهادة ليسانس : على أساس املسابقة-

  .يف التعليم العايل أو شهادة معادلة هلا

12  

متصرف 

  إقليمي رئيسي

  .نشاطات التصميم والتقييس-

املساعدة على اختاذ القرار من خالل إعداد دراسات -

تدخل يف إطار املسائل اخلاصة بصالحيات وتقارير 

  .اجلماعات احمللية

يعدون ويراقبون شرعية ومطابقة املنظومة القانونية -

ذات الطابع العام أو اخلاص السيما مشاريع القرارات 

احمللية وكذا برامج التنمية احمللية وكل اآلليات املعيارية 

  .املتعلقة �ا

  : على أساس الشهادة-

شهادة املدرسة الوطنية لإلدارة الذين  

تابعوا دراستهم يف ظل نظام املرسوم رقم 

06-419.  

عن طريق املسابقة على أساس -

  .االختيارات

  .شهادة املاجستري أو شهادة معادلة هلا

  

14  

متصرف 

إقليمي 

  مستشار

  .نشاطات التوجيه والضبط والتقدير واالستشراف-

تقييم مدى تنفيذها و إعداد السياسات العمومية احمللية -

  .على مستوى النتائج واآلثار

الدراسات والتحاليل اليت تستوجب مهارات متعددة -

  .يف جمال التسيري العمومي احمللي

/  16  

حماسيب اإلدارة 

  اإلقليمية

مساعد 

حماسب اإلدارة 

  اإلقليمية

  .مسك الوثائق احملاسبية-

  االلتزام بالنفقاتإعداد كشوف -

  .حفظ وتصنيف املستندات املرتبطة بتسيري امليزانية-

  آيلة للزوال

5  

حماسب اإلدارة 

  اإلقليمية

  .مهام الرتبة السابقة-

حتضري خمتلف العمليات املتعلقة بامليزانية واحملاسبة -

  وتسجيلها 

مسك الدفاتر احملاسبية وتقدمي الكشوف اإلمجالية -

  .للتشريع املعمول بهالدورية طبقا 

  : املسابقة على أساس االختبارات-

شهادة تقين يف التخصص أو شهادة 

  8  .معادلة هلا
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حماسب رئيسي 

لإلدارة 

  اإلقليمية

  مهام الرتبة السابقة -

التدقيق يف مجيع العمليات املتعلقة بامليزانية واملالية -

  .ومراقبتها ومتابعتها

إجراءات تنفيذ  ضمان احرتام التنظيم الذي حيكم-

  .النفقات

  .جتميع املعلومات املتعلقة بعنوان السنة املالية-

  .مسك سجل االلتزام بالنفقات وصرفها طبقا للتنظيم-

حتضري وضعيات استهالك اعتمادات امليزانية املوجهة -

  .هليئات الرقابة املؤهلة

  .حتضري مشاريع امليزانية-

  : املسابقة على أساس االختبارات

الدراسات اجلامعية التطبيقية يف شهادة -

  .التخصص أو شهادة معادلة هلا

10  

المتضمن  21/09/2011المؤرخ في  334-11من إعداد الباحث باالعتماد على المرسوم التنفيذي رقم  :املرجع

، ص ص 28/09/2011بتاريخ  53القانون األساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات اإلقليمية، الجريدة الرسمية رقم 

  . 49وص  13إلى  06

و من أعلى رتبة يف سلك أة أعلى منها يف نفس السلك ىل رتبإالعامة من رتبة  اإلدارةتتم الرتقية يف شعبة 

 05 للذين لديهم خربة حمددة قانونا عادة ℅30املهين بنسبة  االمتحانعن طريق ايل و ىل أول رتبة يف السلك املإ

أو عن ، سنوات 10للذين لديهم عدد سنوات خدمة فعلية حمددة قانونا عادة  االختيارأو عن طريق ، سنوات

  . وذلك بعد توظيفهماليت يتم التوظيف على أساسها  للموظفني املرمسني الذين حتصلوا على الشهادة طريق الشهادة

ميكن أن يستدعي موظفو إدارة اجلماعات اإلقليمية املوجودون يف حالة نشاط على مستوى البلديات   

ويظم . لبلديةاإلقليمية للعمل يف احلالة املدنية ل واملنتمون ألسالك املتصرفني اإلقليميني ملحقي وأعوان اإلدارة

يوضح ) 2- 3(اجلدول رقم . فقط مها عون الشباك للحالة املدنية، ومفوض احلالة املدنيةرتبتني  سلك احلالة املدنية

  .مهام كل رتبة وشروط االستدعاء والتصنيف 

  رتب سلك الحالة المدنية :)2-3(الجدول رقم 

  الصنف  االستدعاءشروط   المهام   الرتبة

عون الشباك 

  للحالة املدنية

  .استقبال امللفات والوثائق املسلمة من طرف املواطنني-

  مراقبة حمتوى الوثائق وامللفات ومطابقتها-

  .إعداد الوثيقة املطلوبة-

  .طرح الوثائق لإلمضاء من طرف املسؤول أو مفوض احلالة املدنية-

  . تسليم الوثائق لطالبها-

  رتبة عون مكتب -

+ رتبة عون حفظ البيانات لإلدارة اإلقليمية -

  5  .دورة تكوين متخصص

مفوض احلالة 

  املدنية

استالم تصرحيات الوالدات والزواج والوفاة باإلضافة إىل تسجيل -

  .مجيع الوثائق واألحكام القضائية يف سجالت احلالة املدنية

  .بالتصرحيات املذكورة سابقاحترير وتسليم مجيع الوثائق اخلاصة -

  .التصديق على اإلمضاءات والوثائق-

سنوات من  10+ عون اإلدارة اإلقليمية -

  .اخلدمة الفعلية بصفة موظف

سنوات  05+ عون رئيسي لإلدارة اإلقليمية -

  من اخلدمة الفعلية بصفة موظف

7  

  

8  

    .49وص  14، 13ص  334-11إعداد الباحث باالعتماد على المرسوم التنفيذي رقم  :املرجع
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مكلف بالدراسات يف اإلدارة اإلقليمية، منسق أشغال : تضم شعبة اإلدارة العامة أربعة مناصب عليا هي

اجلدول . دورات ا�الس املنتخبة وجلا�ا، مكلف باالستقبال والتوجيه يف اإلدارة اإلقليمية، مساعد املندوب البلدي

  .املناصب وشروط التعيني والصنفذه يوضح مهام خمتلف ه) 3-3(رقم 

  المناصب العليا لشعبة اإلدارة العامة اإلقليمية :)3-3(الجدول رقم 

  الصنف  شروط التعيين  المهام   منصبال

مكلف بالدراسات 

  يف اإلدارة اإلقليمية

  .إعداد الدراسات اخلاصة-

إعداد تقارير حتليل وتلخيص يف إطار ميدان -

  . اختصاصه

سنوات من اخلدمة الفعلية بصفة  03+ إقليمي رتبة متصرف -

  8  .موظف

  منسق أشغال

حتضري اجتماعات ا�لس املنتخب وجلانه -

  .بالتنسيق مع املصاحل املعنية

إعداد وتبليغ االستدعاءات ألعضاء ا�لس -

  .واللجان

  .ضمان أمانة ا�لس واللجان-

ترتيب وحفظ تسجيالت مداوالت ا�لس -

  .للقوانني والتنظيمات املفعول �اواللجان طبقا 

 03+ ملحق رئيسي لإلدارة اإلقليمية أو رتبة معادلة هلا -

  .سنوات من اخلدمة الفعلية بصفة موظف

سنوات من اخلدمة الفعلية  08+ ملحق اإلدارة اإلقليمية -

    . بصفة موظف

مكلف باالستقبال 

والتوجيه يف اإلدارة 

  اإلقليمية

  .وإعالمهم ضمان استقبال اجلمهور-

  .حنو املصاحل املختصة  املرتفقنييوجه -

  .يقرتح تدابري حتسني ظروف االستقبال

يشرف على نشاط األعوان املكلفني -

  . باالستقبال والتوجيه وينسقه

 03+ ملحق رئيسي لإلدارة اإلقليمية أو رتبة معادلة هلا -

  .سنوات من اخلدمة الفعلية �ذه الصفة

سنوات  08+ اإلقليمية أو رتبة معادلة هلا ملحق اإلدارة -

  .خدمة فعلية �ذه الصفة

سنوات  10+ عون رئيسي لإلدارة اإلقليمية أو رتبة معادلة -

  .من اخلدمة الفعلية �ذه الصفة

4  

مساعد املندوب 

  البلدي

سنوات  03+ ملحق رئيسي لإلدارة اإلقليمية أو رتبة معادلة -  يساعد املندوب البلدي يف تأدية مهامه

  .خدمة فعلية �ذه الصفة

سنوات من  08+ ملحق اإلدارة اإلقليمية أو رتبة معادلة -

  .اخلدمة الفعلية �ذه الصفة

6  

  .49وص  15، 14، 13ص  334- 11إعداد الباحث باالعتماد على المرسوم التنفيذي رقم من : املرجع

جند هناك جوانب إجيابية وأخرى سلبية لشعبة من خالل النظر بالدراسة والتمعن للجداول الثالثة السابقة 

  .اإلدارة العامة اإلقليمية

  :الجوانب اإليجابية  - أ

 .تنويع طرق الرتقية بني االمتحان املهين، االختيار، وعلى أساس الشهادة - 1

إمكانية ترقية خمتلف الرتب إىل رتب أعلى يف نفس السلك ويف السلك املوايل مما يؤدي إىل زيادة  - 2

 .خمتلف املوظفنياجتهاد وطموح 

حتديد مهام خمتلف رتب األسالك املختلفة خاصة سلك حماسيب اإلدارة اإلقليمية وسلك احلالة  - 3

 .املدنية
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عدم متيز سلك احلالة املدنية يف التوظيف بل يتم العمل �ا عن طريق االستدعاء من خمتلف أسالك  - 4

 .اإلدارة اإلقليمية

  .  لى زيادة التكوين للرفع من مستواهم التعليمي والتكويينالرتقية عن طريق الشهادة يشجع املوظفني ع - 5

  :الجوانب السلبية  - ب

على التوايل غري عملية إذ  10و 30نسب الرتقية عن طريق االمتحان املهين واالختيار احملدد بـ  - 1

لرتقية موظف واحد عن طريق االمتحان املهين أو عن طريق االختيار يتطلب وجود ثالث مناصب 

 .لألول وعشر مناصب على األقل للثاينعلى األقل 

عدم حتديد شروط الرتقية عن طريق االختيار يرتك الباب مفتوح للتميز بني املوظفني واالعتماد على  - 2

 .احملاباة للرتقية

االعتماد على القرارات املركزية يف حتديد التخصصات املطلوبة يف التوظيف يف سلك ملحقي اإلدارة  - 3

 .اإلقليمية

كأعلى شهادة للتوظيف يف سلك " DUEA"ى شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية االعتماد عل - 4

 ياحملاسبة يؤدي إىل حرمان البلدية من استقطاب حاملي الشهادات العليا يف هذا االختصاص ويقص

 .حاملي شهادة تقين سامي وليسانس يف احملاسبة من التوظيف

 .انعدام وجود شهادة املاسرتعدم مراعاة خمرجات اجلامعة احلالية يف التوظيف  - 5

عكس الواقع املرير يالرتقية قبل التوظيف من الرتقية إقصاء املوظفني احلاصلني على شهادات مطلوبة يف  - 6

الذي يعانيه اجلامعيني يف التوظيف إذ يوظفون بشهادات أقل من اليت حيملو�ا مث حيرمون بعد ذلك من 

 .التوظيفبسبب حصوهلم على هذه الشهادات قبل  الرتقية

االعتماد على الرتقية على شهادات جيب احلصول عليها بعد التوظيف وهذه الشهادات مل يعد هلا  - 7

 ).DUEA(شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية مثل وجود يف اجلامعة مما جيعل الرتقية مستحيلة 

قارنة مع باملضعيف على التوايل  14و 12تصنيف حاملي شهادة ليسانس واملاجستري يف الصنفني  - 8

للتوظيف  القطاعات األخرى مما ال يساعد على استقطاب حاملي هذه الشهادات من ذوي الكفاءات

  .يف البلدية

 :الترجمة والترجمة الفورية شعبة - 1-2

لإلدارة ) الرتمجان(تضم شعبة الرتمجة والرتمجة الفورية سلك واحد يتكون من ثالث رتب هي املرتجم 

يوضح مهام ) 4- 3(اجلدول رقم . لإلدارة اإلقليمية، ورئيس املرتمجني لإلدارة اإلقليميةاإلقليمية، املرتجم الرئيسي 

  . الفورية، وشروط التوظيف، والتصنيفمجة خمتلف رتب شعبة الرتمجة والرت 
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  أسالك ورتب شعبة الترجمة والترجمة الفورية :)4-3(الجدول رقم 

  الصنف  شروط التوظيف  المهام  الرتبة

الرتمجان  –املرتجم 

  لإلدارة اإلقليمية

  ترمجة كل مراسلة أو نص أو مصنف -

ترمجة كل الوثائق اليت يعهد �ا هلم يف إطار -

  :نشاطات اإلدارة اليت ميارسون �ا أعماهلم

  .الرتمجة الفورية االعتيادية-

  :املسابقة على أساس االختبارات -

شهادة ليسانس يف التعليم العايل يف الرتمجة 

  .أو شهادة معادلةالفورية 
12  

 املرتجم الرئيسي لإلدارة

  اإلقليمية

  .مهام الرتبة السابقة-

  .الرتمجة الفورية أثناء امللتقيات والندوات واملؤمترات-

  تنسيق نشاط العديد من املرتمجني-

  :املسابقة على أساس االختبارات -

شهادة املاجستري يف الرتمجة أو الرتمجة الفورية 

  .معادلةأو شهادة 

14  

رئيس املرتمجني لإلدارة 

  اإلقليمية

تأطري املرتمجني واملرتمجني الرئيسيني واإلشراف على -

  .أشغاهلم

الطلب من املرتمجني القيام بالرتمجة الفورية أثناء -

  .اللقاءات الرمسية

  تسيري مصلحة-

/  16  

  .50وص  16، 15ص مرجع سابق  334-11إعداد الباحث باالعتماد على المرسوم التنفيذي رقم  :املرجع

 يملرتمج ℅30املهين بنسبة  االمتحانطريق  عن رتبة الثانيةالشعبة من الرتبة األوىل اىل التتم الرتقية يف هذه 

 ℅10بنسبة االختيار أو عن طريق ,سنوات خدمة فعلية �ذه الصفة 05الذين لديهم خربة  اإلقليمية اإلدارة

أو عن طريق الشهادة للموظفني املرمسني الذين حتصلوا على ,سنوات خدمة فعلية �ذه الصفة  10للذين لديهم  

ومن الرتبة الثانية اىل الرتبة الثالثة عن .بعد توظيفهم املاجستري يف الرتمجة أو الرتمجة الفورية أو شهادة معادلةشهادة 

سنوات خدمة فعلية �ذه  07الذين لديهم خربة  اإلقليميةإلدارة للمرتمجني الرئيسني ل املهين االمتحانطريق 

سنوات خدمة  10لذين لديهم  ا اإلقليميةللمرتمجني الرئيسني لإلدارة  ℅20بنسبة  االختيارأو عن طريق  ,الصفة

   .فعلية �ذه الصفة

والرتمجة الفورية، ويتوىل املكلف بربامج الرتمجة "يضم سلك الرتمجة والرتمجة الفورية منصب عايل واحد هو 

يرقى إىل هذا املنصب املرتجم الرئيسي لإلدارة . مهمة اإلشراف على جمموع أعمال الرتمجة والرتمجة الفورية وتنسيقها

اإلقليمية الذي له ثالث سنوات خدمة فعلية بصفة موظف ومرتجم اإلدارة اإلقليمية الذي يثبت مخس سنوات 

  .)2(195والرقم االستداليل  08صل على زيادة استداللية باملستوى ، وحي)1(خدمة فعلية �ذه الصفة

نالحظ أن خمتلف رتب سلك الرتمجة والرتمجة الفورية ال ميكن أن توجد إال يف البلديات الكربى مثل 

  .  عواصم الواليات أو على مستوى الوالية على اعتبار أن البلديات الصغرى ال حتتاج إىل أعمال ترمجة

  

 
                                                           

  .16املرجع السابق، ص  )1(
  .54املرجع السابق، ص  )2(
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  :الوثائق والمحفوظاتشعبة  - 1-3

تضم شعبة الوثائق واحملفوظات سلك واحد يتكون من مخس رتب هي عون تقين يف الوثائق واحملفوظات 

لإلدارة اإلقليمية، مساعد وثائقي أمني احملفوظات لإلدارة اإلقليمية، وثائقي أمني حمفوظات لإلدارة اإلقليمية، 

اجلدول رقم و .لإلدارة اإلقليميةرئيس الوثائقيني أمناء احملفوظات  وثائقي أمني حمفوظات رئيس اإلدارة اإلقليمية،

  .شروط التوظيف والرتقية والتصنيفيوضح مهام خمتلف رتب هذه الشعبة و ) 5- 3(

  رتب شعبة الوثائق والمحفوظات :)5-3(الجدول رقم 

  الصنف  شروط التوظيف  المهام  الرتبة

عون تقين يف 

الوثائق واحملفوظات 

  اإلقليميةلإلدارة 

وضع , اجلردجذاذات الدوريات ،إعداد , فوز الوثائق وتسجيلها

  . أشغال التجليد والرتميم,املستعملني الوثائق يف متناول 

  آيلة للزوال

7  

مساعد وثائقي 

أمني احملفوظات 

  لإلدارة اإلقليمية

  استالم الوثائق اإلدارية وتسجيلها وتصنيفها وحفظها يف األرشيف-

  حتسني اجلرد-

  تكوين الرصيد الوثائقي وتسيريه-

شهادة :املسابقة على أساس االختبارات 

الدراسات اجلامعية التطبيقية يف علم اقتصاد 

  املكتبات

10  

وثائقي أمني 

احملفوظات لإلدارة 

  اإلقليمية

تكوين أرصدة الوثائق واحملفوظات املوكلة هلم وإثرائها وصيانتها -

  .املعمول �اوتصنيفها وفهرستها حسب القواعد 

  .القيام باألحباث الوثائقية-

  .عمال يف هذا اإلطاراألتنسيق -

  :املسابقة على أساس االختبارات

ليسانس يف علم اقتصاد املكتبات أو شهادة 

  .معادلة هلا
12  

وثائقي أمني 

  حمفوظات رئيسي

  .مهام الرتبة السابقة-

واستغالهلا البحث عن الوثائق واقتنائها واحلفاظ عليها وحتليلها -

  وتوزيعها

تكوين قواعد املعطيات الوثائقية وتصميم منظومات االستغالل -

   .املرتبطة �ا

  :املسابقة على أساس االختبارات

اقتصاد املكتبات أو =املاجستري يف علم 

  14  شهادة معادلة هلا

رئيس الوثائقيني 

أمناء احملفوظات 

  اإلدارة اإلقليمية

  .مهام الرتبة السابقة-

  .تصميم املنظومات الوثائقية وتنظيمها واستغالهلا-

  .إجناز امللخصات وامللفات الوثائقية-

  إعداد مطبوعات تتصل باجلماعات احمللية-

/  16  

  .50وص  19، 18، 17مرجع سابق ص  334-11إعداد الباحث باالعتماد على المرسوم التنفيذي رقم  :املرجع

للذين  ℅30متحان املهين بنسبة ىل رتبة أعلى منها عن طريق االإشعبة من رتبة هذه التتم الرتقية يف 

للذين لديهم عدد سنوات خدمة  ℅10بنسبة  ختيارأو عن طريق اال,سنوات 05لديهم خربة حمددة قانونا عادة 

أو عن طريق الشهادة للموظفني املرمسني الذين حتصلوا على الشهادة اليت ,سنوات  10فعلية حمددة قانونا عادة 

  . م التوظيف على أساسها وذلك بعد توظيفهميت

تضم شعبة الوثائق واحملفوظات منصبني عاليني فقط مها املكلف بالربامج الوثائقية واألرشيف، وحمافظ 

  .يوضح مهام هذين املنصبني وشروط الرتقية هلما والتصنيف) 6-3(واجلدول رقم . املكتبة
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  المناصب العليا في شعبة الوثائق والمحفوظات :)6-3(الجدول رقم 

  الصنف  رقية شروط الت  المهام  الرتبة

املكلف بالربامج 

الوثائقية 

  واألرشيف

  .إدارة وتنسيق مجع املعلومات الوثائقية واستغالهلا-

  .املسؤولية عن احملافظة واحلفاظ على سجالت احلالة املدنية-

إعداد حتت سلطة ضابط احلالة املدنية نسخ جديدة من السجالت -

  . املتلفة بالتنسيق مع السلطات القضائية املختصة

وثائقي أمني حمفوظات رئيسي لإلدارة -

سنوات من اخلدمة الفعلية  03+ اإلقليمية

  .بصفة موظف

+ وثائقي أمني حمفوظات لإلدارة اإلقليمية -

  .ظفسنوات خدمة فعلية بصفة مو  05

  

08  

  حمافظ املكتبة

  .ضمان تسيري وتنشيط املكتبة-

�يئة الظروف املادية والبشرية للمحافظة على املكتبة واالستغالل -

  .األمثل هلا

  .إعداد برامج احلفظ اخلاصة مبختلف الدعائم املعلوماتية-

  .توجيه القراء وإرشادهم-

  .وضع املراجع والوثائق املطلوبة حتت تصرف القراء-

  .ضمان إعادة املراجع والوثائق-

  .ضمان جرد املراجع والوثائق-

  .حتديد احتياجات وطلبات املستعملني وتلبيتها

وثائقي أمني حمفوظات رئيسي لإلدارة -

سنوات من اخلدمة الفعلية  03+ اإلقليمية

  .بصفة موظف

+ وثائقي أمني حمفوظات لإلدارة اإلقليمية-

  08  .سنوات خدمة فعلية �ذه الصفة 05

  .54وص  20، 19مرجع سابق ص  334-11إعداد الباحث باالعتماد على المرسوم التنفيذي رقم  :املرجع

  :الشعب التقنية -2

تتكون الشعب التقنية يف اإلدارة اإلقليمية من شعبة اإلعالم اآليل، شعبة اإلحصائيات، شعبة التسيري التقين 

الشعب كلها من نفس األسالك وتشرتك فيما بينها يف نفس  تتكون هذه. واحلضري، وشعبة املهندسني املعماريني

الرتب وختضع لنفس شروط التوظيف والرتقية والتصنيف والرقم االستداليل إال أ�ا ختتلف يف االختصاص وبالتايل 

  .يف املهام واملناصب العليا

ف، وإىل املناصب يف ما يلي سنتعرض إىل خمتلف رتب الشعب التقنية وشروط التوظيف والرتقية والتصني

أما مهام كل رتبة يف كل سلك ال ميكن التعرض هلا نظرا لكثر�ا واختالفها . العليا ملختلف الشعب أو األسالك

  .)1(حسب خصوصية كل سلك

، سلك تتكون كل شعبة من الشعب التقنية من ثالث أسالك هي سلك األعوان التقنيني لإلدارة اإلقليمية

) 7-3(اجلدول رقم . ويتكون كل سلك من عدة رتب. وسلك مهندسي اإلدارة اإلقليميةتقنيي اإلدارة اإلقليمية، 

  .يوضح خمتلف أسالك ورتب الشعب التقنية وشروط التوظيف والرتقية والتصنيف والرقم االستداليل

  

  

                                                           
  .37إىل  20مرجع سابق من الصفحة  334-11لالطالع على مهام كل رتبة ملختلف الشعب ارجع إىل املرسوم التنفيذي رقم  )1(
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  أسالك ورتب التقنيين لمختلف الشعب :)7-3(الجدول رقم 

  الصنف  شروط التوظيف  الرتبة  السلك

التقنيني األعوان 

  لإلدارة اإلقليمية

  عون تقين لإلدارة اإلقليمية
شهادة الكفاءة املهنية يف التخصص أو شهادة معادلة : الفحص املهين

  .هلا
5  

  عون تقين متخصص لإلدارة اإلقليمية
شهادة التحكم املهين يف التخصص أو شهادة معادلة : الفحص املهين

  .هلا
6  

  7  /  معاون تقين

تقين اإلدارة 

  اإلقليمية

  تقين اإلدارة اإلقليمية
شهادة تقين يف التخصص أو شهادة :املسابقة على أساس االختبارات

  .معادلة هلا
8  

  تقين سامي اإلدارة اإلقليمية
شهادة تقين سامي أو شهادة معادلة هلا :املسابقة على أساس االختبارات

  .يف التخصص
10  

مهندس اإلدارة 

  اإلقليمية

  لإلدارة اإلقليميةمساعد مهندس 
شهادة ليسانس أو شهادة معادلة هلا :املسابقة على أساس االختيارات

  يف التخصص
12  

  مهندس دولة لإلدارة اإلقليمية
شهادة مهندس دولة يف التخصص أو :اراتباملسابقة على أساس االخت

  .شهادة معادلة هلا
13  

  مهندس رئيسي لإلدارة اإلقليمية
شهادة ماجستري أو شهادة معادلة هلا :اراتباالختاملسابقة على أساس 

  يف التخصص
14  

  16  /  قليميةرئيس مهندسني لإلدارة اإل

 55وص ) 37إلى  20من (مرجع سابق ص  334-11إعداد الباحث باالعتماد على المرسوم التنفيذي رقم  :املرجع

    52إلى  50وص من 

تتم الرتقية يف هذه الشعبة من رتبة اىل رتبة أعلى منها يف نفس السلك أو من أخر رتبة يف سلك اىل أول 

، سنوات 05للذين لديهم خربة حمددة قانونا عادة  ℅30املهين بنسبة  االمتحانرتبة يف السلك املوايل عن طريق 

أو ، سنوات 10لية حمددة قانونا عادة للذين لديهم عدد سنوات خدمة فع ℅10بنسبة  االختيارأو عن طريق 

عن طريق الشهادة للموظفني املرمسني الذين حتصلوا على الشهادة اليت يتم التوظيف على أساسها وذلك بعد 

  . توظيفهم

املوايل يوضح خمتلف ) 8-3(ختتلف املناصب العليا يف الشعب التقنية حسب نوع الشعبة واجلدول رقم 

عب التقنية وشروط التوظيف والرتقية والتصنيف مع عدم التعرض للمهام بسبب الكثرة املناصب العليا ملختلف الش

  .واالختالف حسب االختصاص
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  المناصب العليا لمختلف الشعب التقنية :)8-3(الجدول رقم 

  المستوى  شروط التعيين  المنصب العالي  الشعبة

  اإلعالم اآليل

مسؤول قواعد املعطيات 

  املعلوماتيةواملنظومات 

مهندس دولة يف اإلعالم اآليل لإلدارة ,مهندس رئيسي يف اإلعالم اآليل لإلدارة اإلقليمية 

مساعد مهندس يف اإلعالم اآليل ,سنوات خدمة فعلية �ذه الصفة 03+ اإلقليمية 

  . سنوات خدمة فعلية �ذه الصفة 05+ لإلدارة اإلقليمية 

08  

  مسؤول الشبكة

 03+ مهندس دولة يف اإلعالم اآليل ,اإلعالم اآليل لإلدارة اإلقليمية مهندس رئيسي يف 

مساعد مهندس دولة يف اإلعالم اآليل لإلدارة اإلقليمية ,سنوات خدمة فعلية �ذه الصفة 

  .سنوات من اخلدمة الفعلية 05+ 

08  

مسؤول رقمنة احلالة 

  املدنية

سنوات خدمة فعلية �ذه  03+ مساعد مهندس يف اإلعالم اآليل لإلدارة اإلقليمية 

سنوات خدمة فعلية �ذه  05+ تقين سامي يف اإلعالم اآليل لإلدارة اإلقليمية ,الصفة 

  .سنوات خدمة فعلية �ذه الصفة 8+ تقين يف اإلعالم اآليل لإلدارة اإلقليمية ,الصفة 
06  

  اإلحصائيات 
مكلف بالربامج 

  اإلحصائية

سنوات من اخلدمة الفعلية �ذه  03+ اإلقليمية  مهندس رئيسي يف اإلحصاء لإلدارة

سنوات من اخلدمة الفعلية  05+ مهندس دولة يف اإلحصاء لإلدارة اإلقليمية ,الصفة 

سنوات من اخلدمة الفعلية  8+ مساعد مهندس دولة يف اإلحصاء لإلدارة ,�ذه الصفة 

  .�ذه الصفة

08  

التسيري التقين 

  واحلضري

رئيس مشروع تقين 

  وحضري

مهندس رئيسي لإلدارة اإلقليمية يف التسيري التقين واحلضري أو مهندس معماري لإلدارة 

مهندس دولة يف التسيري التقين ,سنوات خدمة فعلية بصفة موظف  05+ اإلقليمية 

مساعد مهندس ,سنوات خدمة فعلية �ذه الصفة  05+ واحلضري أو مهندس معماري 

  . سنوات خدمة فعلية �ذه الصفة 08+ يف التسيري التقين واحلضري 

08  

  منسق األشغال
سنوات خدمة فعلية �ذه الصفة،  03+ مساعد مهندس يف التسيري التقين واحلضري 

  05  . سنوات خدمة فعلية �ذه الصفة 05+ تقين سامي يف التسيري التقين واحلضري 

  رئيس فوج تقين وحضري

تقين ,سنوات خدمة فعلية �ذه الصفة  03 +تقين سامي يف التسيري التقين واحلضري 

معاون تقين ,سنوات خدمة فعلية �ذه الصفة  05+ سامي يف التسيري التقين واحلضري 

  .سنوات خدمة فعلية �ذه الصفة 08+ يف التسيري التقين واحلضري 

03  

  ).37إلى  20من (ص  مرجع سابق 334-11إعداد الباحث باالعتماد على المرسوم التنفيذي رقم  :املرجع

باالطالع على مهام خمتلف رتب خمتلف الشعب التقنية جندها حددت بدقة كبرية مما يسهل على  و مما سبق 

كما نالحظ تركيز اجلماعات اإلقليمية يف اجلانب التقين على اإلحصاء . كل موظف تقين أداء مهامه بسهولة

رية والتسيري احلضري نظرا لدورمها الفعال يف عملية التخطيط واإلعالم اآليل وإعطائهما نفس أمهية اهلندسة املعما

  .واالستشراف، كما يعكس أيضا اعتماد اجلماعات اإلقليمية ومنها البلدية على اإلحصاء والرقمنة

إن التوظيف يف اجلانب التقين باالعتماد على شهادات تقين وتقين سامي ومهندس دولة مل يراعي فيه 

لذلك . رية ألن مثل هكذا شهادات هي آيلة للزوال ومل يعد هلا وجود يف اجلامعة اجلزائريةخمرجات اجلامعة اجلزائ

جيب إعادة تكييف شروط التوظيف مع ما هو موجود من شهادات كأن تعوض شهادة تقين سامي بشهادة 

  .شهادة املاسرتب، وشهادة مهندس دولة LMDليسانس 
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املهين وعن طريق االختيار تعاين من نفس املشاكل اليت تعاين تبقى كذلك عملية الرتقية عن طريق االمتحان 

 .منها شعبة اإلدارة السابقة الذكر

  :النظافة والنقاوة العمومية والبيئة شعبة -3

تضم شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة أربعة أسالك هي سلك أعوان النظافة والنقاوة العمومية، مراقبو 

النظافة والنقاوة العمومية، مفتشو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، واألطباء البياطرة لإلدارة اإلقليمية يضم كل 

سنركز على . شروط توظيف وترقية وتصنيف ورقم استداليللكل رتبة مهام و . سلك من هذه األسالك عدة رتب

) 9- 3(مهام خمتلف الرتب بدقة ملا تكتسيه هذه الشعبة من أمهية يف حياة املواطن وذلك من خالل اجلدول رقم 

  :املوايل

  أسالك ورتب شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :)9-3(الجدول رقم 

  الصنف  التوظيفشروط   المهام  الرتبة  السلك

أعوان النظافة 

والنقاوة 

  العمومية

عون النظافة 

  والنقاوة العمومية

تنفيذ عمليات النظافة والنقاوة العمومية احلضرية يف -

األماكن  العمومية اخلارجية بناءًا على قواعد النظافة 

  .والنقاوة املعمول �ا

التدخل يف جمال نظافة احمليط والنقاوة يف كامل تراب -

  .البلدية

التدخل يف كل مهام احلفاظ على النظافة والنقاوة -

  .العمومية اجلماعية

) اتالفئران واحلشر (ضمان حماربة كل الكائنات الضارة -

القبض على احليوانات ,يف إطار احرتام قواعد البيئة

  .التطهري من احلشرات الضارة, املتشردة ونقلها إىل احملشر

مع  التأهيل البدين الذي يتوافق-

  طبيعة النشاط

1  

عون رئيسي يف 

النظافة والنقاوة 

  العمومية

  مهام الرتبة السابقة-

األعمال التقنية للنظافة و النقاوة للبنايات و الطرق -

والشبكات املختلفة واملساحات الطبيعية و املساحات 

  اخلضراء 

/  3  

رئيس أعوان يف 

النظافة والنقاوة 

  العمومية

  مهام الرتبة السابقة

مراقبة عمليات مجع وإفراغ وإزالة القمامات املنزلية -

  .والنفايات الصلبة

ضمان احرتام مجيع القواعد املتعلقة بالنظافة والنقاوة -

  .العمومية

تنفيذ قواعد النظافة اليت �دف إىل الوقاية من األخطار -

  .اليت متس بصحة السكان

/  

5  

مراقب 

النظافة والنقاوة 

  العمومية

مراقب يف 

النظافة والنقاوة 

  العمومية والبيئة

  .املسامهة يف إعداد برنامج احلفظ والصيانة وتنفيذه-

  .تأطري أعوان النظافة والنقاوة العمومية-

ضمان متابعة خمتلف املشاريع املتعلقة بالنظافة والنقاوة -

  .العمومية والبيئة

شهادة تقين أو شهادة  :ارباالخت-

معادلة يف جمال النظافة والنقاوة 

  .العمومية والبيئة
8  
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  .متابعة عمليات حفظ وصيانة الشبكات-

  .يذاإلشراف على أشغال التنف-

يف مراقب رئيسي 

النظافة والنقاوة 

  .العمومية والبيئة

  .مهام الرتبة السابقة-

تنفيذ مشاريع الدراسات أو اإلجنازات التقنية املتعلقة -

  .بالنظافة والنقاوة العمومية والبيئة

  .اإلشراف على عمليات حفظ وصيانة الشبكات-

  .القيام بعمليات مراقبة تنفيذ األشغال وتقييم نتائجها-

  .املسامهة يف التسيري التقين للمنشآت-

ضمان تطبيق اإلجراءات املعمول �ا واحرتام قواعد -

  .النظافة واألمن

  .املشاركة يف اجتماعات التنسيق مع خمتلف املتدخلني-

: ارعلى أساس االختباملسابقة -

تقين سامي أو شهادة معادلة هلا يف 

  :التخصصات التالية

البيئة، البيولوجيا وامليكروبيولوجيا -

 الربية والبحرية، الكيمياء، علم البيئة

 , ، علوم البحار، علوم املاء والبيئة

بة النوعية يف الصناعات الغذائية مراق

معاجلة املياه، تسيري واقتصاد املياه، ،

سري وإعادة تأهيل ت , حمليط والنظافةا

  .النفايات

10  

مفتش النظافة 

والنقاوة 

العمومية 

  والبيئة

مفتش النظافة 

والنقاوة العمومية 

  والبيئة

املسامهة يف تنفيذ خمتلف برامج النظافة والنقاوة -

  .العمومية

كشف النقائض املتعلقة بالنظافة والنقاوة العمومية -

  الضروريةوتقدمي املقرتحات 

حتديد املرافق العمومية البلدية والوالئية اليت ختضع -

  .للتفتيش

معاينة املخالفات املتعلقة بالتطهري والنظافة والنقاوة -

  .العمومية

املسامهة يف القضاء على النشاطات املضرة بالبيئة واحمليط -

  .احلضري

  .التحقق من رفع التحفظات املسجلة-

  .مات الصحية املعمول �ااملسامهة يف تطبيق التعلي-

السهر على سالمة املواد الغذائية االستهالكية املعروضة -

  .للبيع

إقرار ومتابعة عمليات التخلص من املواد اليت جتاوزت -

  .صالحيا�ا

  .مراقبة نظافة املطاعم املدرسية-

  .إعداد تقارير وحصائل دورية وسنوية-

املسابقة على أساس -

أو  شهادة ليسانس:االختبارات

شهادة الدراسات العليا يف 

  :التخصصات املذكورة يف ما يلي

البيئّة، البيولوجيا وامليكروبيولوجيا -

الربية والبحرية، الكيمياء، علم البيئة، 

  .علوم البحار، علوم املاء والبيئة

12  

مفتش رئيسي 

نظافة والنقاوة لل

  العمومية والبيئة

  . مهام الرتبة السابقة-

  .إعداد برامج وخمططات التدخلاملسامهة يف -

ضمان تطبيق التنظيمات الصحية السارية املفعول، -

  .قواعد النظافة حواملسامهة يف شر 

املسامهة يف مراقبة مؤسسات إنتاج وبيع املواد الغذائية -

  .وكذا املؤسسات املصنفة

أخذ العينات وإجراء التحاليل يف امليدان املتعلق -

  بنشاطهم 

 :املسابقة على أساس االختبارات

شهادة مهندس دولة أو شهادة 

املطلوبة   معادلة هلا يف التخصصات

  .العمومية و النقاوة يف مفتش النظافة
13  
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التعديالت على رخص االستغالل أو سحبها اقرتاح -

  .املؤقت أو النهائي

املسامهة يف محالت حماربة األمراض املتنقلة عن طريق -

  .احليوان

  .املسامهة يف تنظيم محالت التطعيم-

مفتش قسم 

النظافة والنقاوة 

  العمومية والبيئة

  مهام الرتبة السابقة

املسامهة يف إعداد أدوات وطرق وإجراءات تدخل -

  .مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة

  .املسامهة يف إعداد وتنفيذ برامج التفتيش-

/  14  

رئيس مفتشي 

النظافة والنقاوة 

  العمومية والبيئة

  .مهام الرتبة السابقة-

  .إعداد تقارير حول تنفيذ برامج التفتيش-

  .تنسيق العالقات مع خمتلف املصاحل املتدخلة-

تأطري ومتابعة فرق التفتيش يف جمال النظافة والنقاوة -

  .العمومية والبيئة

/  16  

األطباء 

البيطريني 

لإلدارة 

  اإلقليمية

طبيب بيطري 

  اإلقليميةلإلدارة 

  .مراقبة تطبيق التنظيمات الصحية-

  .مراقبة املواد الغذائية ذات األصل احليواين-

  .حتديد منشآت وأماكن الذبح-

  .املشاركة يف مراقبة املذابح-

  .الرتبية الصحية البيطرية-

املسامهة يف تنفيذ برامج ونشاطات حماربة األمراض -

  .املتنقلة عن طريق احليوان

  :أساس االختياراتاملسابقة على -

شهادة طبيب بيطري أو شهادة 

  .معرتف �ا

13  

طبيب بيطري 

رئيس اإلدارة 

  اإلقليمية

  .مهام الرتبة السابقة-

  .إعداد برامج التفتيش واملراقبة-

وضع خمططات حماربة األمراض املتنقلة عن طريق -

  .احليوان

تنسيق النشاطات من خمتلف املتدخلني يف جمال الصحة -

  .احليوانية

/  15  

رئيس األطباء 

  البيطريني

  .مهام الرتبة السابقة-

املراقبة واإلشراف على نشاط األطباء البيطريني، واألطباء -

  .البيطريني الرئيسيني

/  17  

  .53وص ) 43إلى  37من (مرجع سابق ص  334-11إعداد الباحث باالعتماد على المرسوم التنفيذي رقم  :املرجع

ىل رتبة أعلى منها يف نفس السلك أو من أخر رتبة يف سلك اىل أول إتتم الرتقية يف هذه الشعبة من رتبة 

 05للذين لديهم خربة حمددة قانونا ترتاوح بني  ℅30املهين بنسبة  االمتحانرتبة يف السلك املوايل عن طريق 

دد سنوات خدمة فعلية حمددة قانونا للذين لديهم ع ℅20 أو 10بنسبة  االختيارأو عن طريق سنوات،  07و

أو عن طريق الشهادة للموظفني املرمسني الذين حتصلوا على الشهادة اليت يتم التوظيف على سنوات،  10عادة 

  . أساسها وذلك بعد توظيفهم
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تضم شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة ثالث مناصب عليا هي رئيس مهمة النظافة والنقاوة العمومية 

اجلدول رقم    .البيئة، منسق فرق النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، ورئيس فرق النظافة والنقاوة العمومية والبيئةو 

  .املوايل حيدد مهام خمتلف املناصب وشروط الرتقية والتصنيف) 10- 3(

  المناصب العليا لشعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :)10-3(الجدول رقم 

  المستوى  شروط التعيين  المهام  المنصب

رئيس مهمة  

النظافة والنقاوة 

  العمومية والبيئة

  .املبادرة باالتصال مع السلطة السلمية مبهام التفتيش -

  .املسامهة يف إعداد برامج التفتيش ومتابعة وتقييم تنفيذها-

  .اإلشراف على املهام املخولة للمفتشني وتنسيقها-

  .ومنظومة تسيري النظافة والنقاوة العموميةتقييم تنفيذ إجراءات -

اقرتاح أي إجراء من شأنه حتسني منظومة تسيري النظافة والنقاوة -

  .العمومية والبيئة

املسامهة يف متابعة امللفات اليت مت حتويلها للهيئات القضائية -

  .املختصة

املسامهة باالتصال بأجهزة الدولة واجلماعات اإلقليمية األخرى -

  .فحة أي خطر ميس النقاوة والصحة العمومية والبيئةيف مكا

  .إعداد احلصائل الدورية لنشاطات التفتيش وإعداد تقارير املهام-

مفتش قسم يف النظافة والنقاوة العمومية -

سنوات خدمة فعلية �ذه  03+ والبيئة 

  .الصفة

+ طبيب بيطري رئيسي لإلدارة اإلقليمية -

  .الصفةسنوات خدمة فعلية �ذه  03

مفتش رئيسي يف النظافة والنقاوة العمومية -

سنوات خدمة فعلية �ذه  05+ والبيئة 

  .الصفة

 05+ طبيب بيطري لإلدارة اإلقليمية -

  .سنوات خدمة فعلية �ذه الصفة

+ مفتش  النظافة والنقاوة العمومية والبيئة -

  .سنوات خدمة فعلية �ذه الصفة 08

08  

منسق فرق 

والنقاوة النظافة 

  العمومية والبيئة

املسامهة يف إعداد خمطط النشاط النظافة والنقاوة العمومية -

  .والبيئة

  .توزيع املهام بني الفرق وتقيم عملها-

  .اإلشراف وتنسيق األشغال-

  .ضمان احرتام تعليمات السالمة واألمن-

  .إعداد التقارير الدورية-

  املشاركة يف عمليات التكوين والتمهني -

راقب رئيسي يف النظافة والنقاوة العمومية م-

سنوات خدمة فعلية �ذه  03+ والبيئة 

  .الصفة

+ مراقب يف النظافة والنقاوة العمومية والبيئة -

  .سنوات خدمة فعلية �ذه الصفة 05

04  

رئيس فرقة 

النظافة والنقاوة 

  .العمومية والبيئة

  .ضمان احملافظة على املعدات والتجهيزات وصيانتها-

  .تنسيق األشغال وتوزيع املهام بني أعضاء الفريق-

  .ضمان احرتام تدابري وتعليمات النظافة واألمن-

عون رئيسي يف النظافة والنقاوة العمومية -

سنوات خدمة فعلية �ذه  05+ والبيئة 

  .الصفة

03  

  .55وص  44، 43مرجع سابق ص  334-11إعداد الباحث باالعتماد على المرسوم التنفيذي رقم  :املرجع

شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة بنالحظ اهتمام السلطات العمومية من خالل اجلدولني السابقني 

حيث حددت بدقة مهام كل رتبة من رتب هذه الشعبة مما أدى إىل حصر خمتلف املهام املتعلقة بعملية النظافة 

كما مت تأطري هذه الشعبة . يساعد على أدائها بسهولةالعمومية مت توزيعها على خمتلف الرتب يف شكل هرمي 

حباملي الشهادات اجلامعية من أطباء بياطرة، ومهندسني، وحاملي شهادة ليسانس يف خمتلف االختصاصات 

املتعلقة بالنظافة والنقاوة العمومية والبيئة مما يؤدي إىل ختطيط وتنظيم وأداء هذه املهمة بكفاءة عالية مما يؤدي إىل 

 .افظة على الصحة العمومية والبيئةاحمل



  أسس بناء الهيكل التنظيمي في البلدية :الفصل الثالث

 

- 133 - 
 

 :االجتماعية والثقافية والرياضية الشعب -4

تتكون الشعب االجتماعية والثقافية والرياضية من سلك املستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية لإلدارة 

  .اإلقليمية، وسلك مساعدات األمومة لإلدارة اإلقليمية، سلك املستشارين االجتماعيني لإلدارة اإلقليمية

ينظم اجلانب االجتماعي والثقايف والرياضي يف شكل مستشارين، بينما ينظم جانب األمومة يف شكل 

   .    هلذا سنتعرض أوال إىل سلك مستشارين اإلدارة اإلقليمية مث إىل سلك املساعدات. مساعدات

 :لإلدارة اإلقليمية سلك المستشارين - 4-1

الثقافية والرياضية، والنشاطات االجتماعية، ويتكون من ثالث  يشمل هذا السلك نشاطني مها النشاطات

ختتلف . رتب هي مستشار اإلدارة اإلقليمية، مستشار رئيس لإلدارة اإلقليمية، ورئيس مستشارين اإلدارة اإلقليمية

من  مهام هذه الرتب حسب نوع النشاط بني النشاطات الثقافية والرياضية من جهة، وبني النشاطات االجتماعية

يوضح رتب ) 11- 3(اجلدول رقم . وتشرتك يف شروط التوظيف والتصنيف والرقم االستداليل. )1(جهة ثانية

  .سلك املستشارين للنشاطات االجتماعية والثقافية والرياضية

  رتب سلك المستشارين :)11-3(الجدول رقم 

  الصنف  شروط الترقية  شروط التوظيف  الرتبة

مستشار لإلدارة 

  اإلقليمية

شهادة : املسابقة على أساس االختيارات

ليسانس التعلم العايل أو شهادة معادلة هلا 

  .يف التخصصات املطلوبة

/  

12  

مستشار رئيسي 

  لإلدارة اإلقليمية

شهادة : املسابقة على أساس االختيارات

املاجستري يف التعليم العايل أو شهادة معادلة 

  هلا يف التخصصات املطلوبة 

 05+ مستشار لإلدارة اإلقليمية ) %30: (املهيناالمتحان -

  .سنوات خدمة فعلية �ذه الصفة

احلصول على + مستشار لإلدارة اإلقليمية ) %20: (االختيار-

شهادة املاجستري أو شهادة معادلة يف التخصصات املطلوبة بعد 

  .التوظيف

14  

رئيس مستشارين 

  لإلدارة اإلقليمية

سنوات  07+ ئيسي لإلدارة اإلقليمية مستشار ر :االمتحان املهين  /

  . خدمة فعلية �ذه الصفة
16  

  .53وص ) 47إلى  43من (مرجع سابق ص  334-11إعداد الباحث باالعتماد على المرسوم التنفيذي رقم  :املرجع

منسق إقليمي : تضم شعبة النشاطات االجتماعية والثقافية والرتبوية والرياضية منصبني عاليني مها

حيدد مهام ) 12- 3(اجلدول رقم  .للنشاطات الثقافية والرياضية، ومنسق إقليمي للنشاطات االجتماعية والرتبوية

  .املناصب النوعية لشعبة النشاطات االجتماعية والثقافية والرتبوية والرياضية وشروط التعيني والتصنيف

  

  

                                                           
لالطالع على مهام خمتلف رتب سلك املستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية وخمتلف رتب سلك املستشارين للنشاطات االجتماعية ارجع إىل  )1(

  .47إىل  44مرجع سابق ص من  334- 11املرسوم التنفيذي رقم 
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  افية، والتربوية والرياضيةالمناصب العليا للشعبة االجتماعية، الثق ):12-3(الجدول رقم 

  المستوى  شروط التعيين  المهام  المنصب

منسق إقليمي 

للنشاطات الثقافية 

  والرياضية

إعداد وتأطري برامج ترقية النشاطات الثقافية والرياضية -

  .اجلوارية، واقرتاح الوسائل الالزمة هلا

التنسيق بني خمتلف برامج نشاطات املؤسسات الثقافية -

  .التابعة للجماعة اإلقليمية وتشجيع املهارات احملليةوالرياضية 

ضمان تطوير املنشآت القاعدية الثقافية الرياضية احمللية -

  .حسب املعايري اخلاصة

تأطري فوج من املستشارين للنشاطات الثقافية والرياضية -

  . لإلدارة اإلقليمية واإلشراف على أعماهلم

مستشار رئيسي للنشاطات الثقافية -

سنوات  03+ رياضية لإلدارة اإلقليمية وال

  .خدمة فعلية

مستشار للنشاطات الثقافية والرياضية -

  .سنوات خدمة فعلية 05+ لإلدارة اإلقليمية 

  

08  

منسق إقليمي 

للنشاطات 

  االجتماعية والرتبوية

ضمان التنسيق بني خمتلف النشاطات االجتماعية -

  .للجماعة اإلقليمية

احمللية يف جمال النشاط ضمان تنفيذ السياسات -

  .االجتماعي

إعداد تقارير دورية حول النشاطات االجتماعية اليت تقوم -

  .�ا اجلماعة اإلقليمية

تأطري فوج من املستشارين  االجتماعي لإلدارة اإلقليمية أو -

  .  فوج من مساعدات األمومة لإلدارة اإلقليمية

مستشار اجتماعي رئيسي لإلدارة اإلقليمية -

  سنوات خدمة فعلية 03+ 

 05+ مستشار اجتماعي لإلدارة اإلقليمية -

  .سنوات خدمة فعلية
08  

  .56وص  49، 48مرجع سابق ص  334-11إعداد الباحث باالعتماد على المرسوم التنفيذي رقم  :املرجع

 :مساعدات األمومة لإلدارة اإلقليمية سلك - 4-2

ثالث رتب هي مساعدة األمومة لإلدارة اإلقليمية، يتكون سلك مساعدات األمومة لإلدارة اإلقليمية من 

لكل رتبة من هذه الرتب . مساعدة األمومة الرئيسية لإلدارة اإلقليمية، ورئيسة مساعدات األمومة لإلدارة اإلقليمية

  .يوضح ذلك) 13- 3(مهام وشروط توظيف وترقية وتصنيف ورقم استداليل اجلدول رقم 

  لإلدارة اإلقليمية عدات األمومةرتب سلك مسا :)13-3(الجدول رقم 

  الصنف  شروط التوظيف  المهام  الرتبة

مساعدة األمومة لإلدارة 

  اإلقليمية

  .ضمان التكفل بنشاطات احلضانة واألمومة-

  .ضمان اليقظة والتنشيط النفسي واحلركي للرضع وللطفل-

  .ضمان النظافة الغذائية واجلسدية واهلندامية واحمليطية للرضع وللطفل-

ضمان حفظ صحة الرضع والطفل وأمنهما على املستوى الوقائي -

  .والعالجي

  : املسابقة على أسلس االختيارات

شهادة تقين يف التخصص أو 

  8  .شهادة معادلة هلا

مساعدة األمومة الرئيسية 

  لإلدارة اإلقليمية

  .مهام الرتبة السابقة-

  .املشاركة يف إعداد املشروع احليايت للطفل-

  .النمو النفسي واالجتماعي للطفلضمان -

  .تثبيت مكانة الوالدين وتشجيع رابطة القرابة-

  .ضمان الشروط الضرورية لتوطيد عالقة الثقة-

  :املسابقة على أساس االختيارات

شهادة تقين سامي يف التخصص 

  10  .أو شهادة معادلة هلا
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رئيسة مساعدات األمومة 

  لإلدارة اإلقليمية

  مهام الرتبة السابقة -

  .املشاركة يف إعداد برامج النشاطات البيداغوجية والرتبوية-

تنظيم النشاطات الرتبوية واحمللية حسب احتياجات الطفل -

  .وتنفيذها

  .تطوير االتصال وتعزيز العالقة ما بني األشخاص-

  .املشاركة يف تقييم نوعية وفعالية خمططات النشاطات-

ساعدات األمومة ومساعدات األمومة اإلشراف على عمل م-

  .الرئيسيات لإلدارة اإلقليمية وتأطريها

/  

11  

  .53وص  48، 47مرجع سابق ص  334-11إعداد الباحث باالعتماد على المرسوم التنفيذي رقم  :املرجع

نالحظ تدعيم اجلماعات اإلقليمية من حاملي شهادة ليسانس واملاجستري يف من خالل اجلدولني السابقني 

البلدية  تسريختصصات خمتلفة هلا عالقة باجلانب الثقايف والرياضي واالجتماعي والرتبوي مما حيسن تأطري وبالتايل 

على التوظيف على أما بالنسبة ملساعدات األمومة فقد مت الرتكيز . يف هذا اجلانب بالنسبة لسلك املستشارين

شهادة تقين وشهادة تقين سامي وهذا يؤدي إىل ضعف التأطري يف هذا اجلانب ومن األفضل االعتماد على 

سرت يف علم االجتماع وعلم النفس والعلوم األخرى اليت هلا عالقة جبانب األمومة احاملي شهادة ليسانس وامل

  .   والطفولة

  :النوعية في البلدية المناصب -5

املتضمن القانون األساسي اخلاص  02/02/1991املؤرخ يف  26-91املرسوم التنفيذي رقم حدد 

أمني عام، رئيس قسم، : بالعمال املنتمني إىل قطاع البلديات املناصب النوعية يف البلدية يف ستة مناصب هي

  .مدير، رئيس مصلحة، رئيس مكتب، ورئيس فرع

للمناصب النوعية نفس املهام يف خمتلف . التعيني فيهكما حدد نفس املرسوم مهام كل منصب وشروط 

البلديات إال أ�ا ختتلف يف شروط التعيني حسب عدد السكان لكل بلدية ما عدا رئيس فرع ال يشرتط عدد 

  .السكان

  :قسم هذا املرسوم البلديات إىل أربعة أنواع هي

 .نسمة 150000البلدية اليت يقطنها أكثر من  -

 .نسمة 100000ا أكثر من البلديات اليت يقطنه -

 .نسمة 100000نسمة وأقل من  50000البلديات اليت يقطنها أكثر من  -

 .نسمة 50000نسمة وأقل من  20000البلديات اليت يقطنها أكثر من  -

  .نسمة 20000البلديات اليت يقطنها أقل من  -

  .فيهاحيدد املناصب النوعية يف البلدية ومهامها وشروط التعيني ) 14-3(اجلدول رقم 
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  المناصب النوعية في البلدية  :)14-3(الجدول رقم 

  المنصب
  شروط التعيين

  شروط األقدمية  السلك األصلي  )نسمة( عدد السكان

األمني العام 

  للبلدية

  متصرف بلدي -   50000أكثر من 

  مهندس بلدي-

سنوات أقدمية من بينها ثالث سنوات  05

يف منصب أمني عام لبلدية يرتاوح  عدد 

  .نسمة 50000و  20001سكا�ا بني 

  متصرف بلدي -   50000إىل  20001

  مهندس بلدي-

سنوات أقدمية منها سنتان يف منصب  04

أمني عام لبلدية عدد سكا�ا أقل من 

  نسمة 20000

تقين سامي لإلدارة + متصرف بلدي    20000أقل من 

  البلدية

  .سنتني خدمة فعلية) 02(

  .مخس سنوات أقدمية) 05(  سامي لإلدارة البلديةتقين + ملحق بلدي 

  .سنوات أقدمية) 08(  مهندس بلدي+ متصرف بلدي   150000أكثر من   رئيس قسم

  مدير
  سنوات أقدمية 04  مهندس بلدي+ متصرف بلدي    100000أكثر من 

  سنوات أقدمية 03  مهندس بلدي+ متصرف بلدي    100000إىل  500001

  رئيس مصلحة

  سنوات أقدمية 03  مهندس بلدي+ متصرف بلدي    100000أكثر من 

  .سنة  أقدمية) 01(  مهندس بلدي+ متصرف بلدي    100000إىل  50001من 

  .ست سنوات أقدمية) 06(  تقين سامي  لإلدارة البلدية+ ملحق بلدي 

  .ال يوجد شرط األقدمية  مهندس بلدي+ متصرف بلدي    50000إىل  20001

  .أربع سنوات أقدمية) 04(  تقين سامي  لإلدارة البلدية+ ملحق بلدي 

  ال يوجد شرط األقدمية  مهندس بلدي+ متصرف بلدي    20000أقل من 

  .سنتني أقدمية)  02(  .تقين سامي بلدي+ ملحق بلدي 

  .سنوات أقدمية) 08(  تقين بلدي+ كاتب إداري 

  رئيس مكتب

  مهندس بلدي + متصرف بلدي    100000أكثر من 

  تقين سامي بلدي+ ملحق بلدي 

  بدون شرط

  مخس سوات أقدمية) 05(

  مهندس تطبيق+ متصرف بلدي    100000إىل  50001من 

  تقين سامي بلدي+ ملحق بلدي 

  بدون شرط

  أربع سنوات أقدمية) 04(

  تقين سامي لإلدارة البلدية+ ملحق بلدي    50000إىل  20001من 

  تقين إدارة البلدية+ بلدي كاتب 

  

  تقين سامي لإلدارة البلدية+ ملحق بلدي    20000أقل من 

  تقين إدارة البلدية+ كاتب بلدي 

  سنثوات أقدمية) 03(

  ست سنوات أقدمية) 06(

  رئيس فرع

كتاب , تقين اإلدارة البلدية, ملحق إداري  ال يوجد شرط عدد السكان

املهنيني  العمال,اإلدارة التقنية املتخصصني

  خارج األصناف

  بدون شرط

المتضمن  1991فيفري  02المؤرخ في  26-91من إعداد الباحث باالعتماد على المرسوم التنفيذي رقم  :املرجع

 1991فيفري  06الصادرة بتاريخ  06بالعمال المنتمين لقطاع البلديات، الجريدة الرسمية رقم القانون األساسي الخاص 

   . 243، 242، 241ص 
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مت التطرق إىل خمتلف األسالك اليت ينتمون هلا عمال وموظفي البلدية، وكذلك من خالل هذا املبحث 

ليست كل هذه األسالك موجودة يف البلدية، إذ أن هناك بعض األسالك ختتص  هاملناصب النوعية يف البلدية إال أن

على هذا التقسيم بل مازالت تعمل بأحكام ومعظم البلديات على أرض الواقع ال تعتمد . �ا الوالية دون البلدية

تعلق األمر باألسالك املختلفة للبلدية أو  سواء 02/02/1991املؤرخ يف  26- 91املرسوم التنفيذي رقم 

  .باملناصب النوعية

املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة األساسية  15/07/2006املؤرخ يف  03- 06إن األمر رقم 

  . اإلدارات احمللية مما يسهل عملية االنتقال من إدارة حملية إىل أخرىوحد بني أسالك خمتلف 
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  :خالصة الفصل

إن املعرفة الكاملة مبختلف مكونات اهليئات البلدية، وكذلك صالحيات البلدية، واملوارد البشرية للبلدية 

تسهل عملية بناء اهليكل التنظيمي للبلدية وحتديد مهام خمتلف األقسام واملديريات، واملصاحل واملكاتب والفروع 

كل التنظيمي للبلدية سواء كانت عالقات سلطوية وكذلك حتديد العالقات اليت تربط خمتلف مكونات اهلي. بدقة

  .    سري احلسن للبلدية الذي يعتمد على تفويض السلطة وحتديد املسؤوليةالأو عالقات استشارية، مما يؤدي إىل 
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  :تمهيد

. بعدما تعرضنا يف الفصول الثالثة السابقة إىل فلسفة التنظيم، اهليكل التنظيمي، وأسس التنظيم يف البلدية

بسكرة وذلك من خالل ثالث مراحل هي عرض واقع التنظيم يف بلدية دراسة حالة بلدية سنحاول يف هذا الفصل 

مع احمليط الداخلي واخلارجي لبلدية بسكرة، وذلك من  مئيتالبسكرة مث حماولة تقييم هذا الواقع مث اقرتاح هيكل تنظيمي 

  :ثالثة مباحث هي خالل

  .بسكرة بلديةعرض واقع التنظيم يف : املبحث األول

  .بسكرة بلدية يم التنظيم يفتقي: املبحث الثاين

  .بسكرة بلديةيف  تنظيمحتسني الاقرتاح : املبحث الثالث
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   واقع التنظيم في بلدية بسكرة: المبحث األول

واقع التنظيم يف بلدية بسكرة البد من تقدمي أوال بلدية بسكرة مث واقع التنظيم فيها وذلك قبل التطرق إىل 

اهليكل التنظيمي لبلدية بسكرة املتضمن تعديل  24/04/2011املؤرخ يف  283باالعتماد على القرار البلدي رقم 

  :ملبحث إىل احملاور التاليةسنتعرض يف هذا ا. 10/05/2011املصادق عليه من طرف وايل والية بسكرة بتاريخ 

 .تقدمي بلدية بسكرة - 

 .اخلريطة التنظيمية الكلية لبلدية بسكرة - 

 .اخلريطة التنظيمية لقسم اإلدارة واملالية والوسائل العامة - 

 .اخلريطة التنظيمية لقسم التعمري والبيئة - 

  .اخلريطة التنظيمية لقسم التنظيم والشؤون العامة - 

 :تقديم بلدية بسكرة - 1

   :بلدية بسكرة من خالل النقاط التاليةقدم سن

 :النشأة - 1-1

ووسع إقليمها باملرسوم  22/05/1887أنشئت بلدية بسكرة يف عهد االستعمار مبقتضى املرسوم املؤرخ يف 

م، مث عينت كبلدية  12/12/1905بواسطة املرسوم املؤرخ يف  م، مث أحلقت بإقليم تقرت 02/08/1889املؤرخ يف 

حيث  ،1957باقي البلديات املختلطة يف اجلزائر سنة مثل مث ألغيت مثلها  26/04/1933خمتلطة باملرسوم املؤرخ يف 

ية إنشاء وال املتضمن 28/06/1956املؤرخ يف  641- 56والية باتنة باملرسوم رقم عينت قبل ذلك كدائرة تابعة ل

 .1887وبالتايل فإن نشأة بلدية بسكرة كانت سنة . باتنة

 :بلدية بسكرة الجغرافيا - 1-2

دها من الشمال بلدية الربانيس وبلدية لوطاية، ومن حيالناحية اجلنوبية الشرقية للجزائر،  تقع بلدية بسكرة يف

تبلغ مساحتها . ولوطاية اجلنوب بلدية أوماش، ومن الشرق بلدية شتمة وسيدي عقبة، ومن الغرب بلدية احلاجب

 23,3، ومتتاز مبناخ شبه جاف ميتاز بالربودة واجلفاف شتاءاً، واحلرارة واجلفاف صيفا مبتوسط درجة حرارة 2كم  127,7

درجة  13,4ودرجة احلرارة الدنيا املتوسطة درجة مئوية  34,6حيث تبلغ درجة احلرارة القصوى املتوسطة مئوية، درجة 

نسمة  250403 :2016بلغ سكان بلدية بسكرة سنة . مم 106,7: 2016كمية األمطار سنة   تلغبمئوية، و 

 1961فرد لألسرة الواحدة، وبكثافة سكانية  5,91إناث، مبعدل  122698نسمة ذكور، و 127705

   )1(.2كم/فرد

  

 

                                                           
  .23، 21، 19، 12، 10، 9ص . 2016مونوغرافيا والية بسكرة  )1(



 دراسة حالة بلدية بسكرة: الفصل الرابع

 

- 142 - 
 

  :والصحة والبيئة والتعمير السكن - 1-3

سكن شاغرة حيث بلغ م 10109 :منهاسكن  55431: 2016بلغ عدد السكنات ببلدية بسكرة سنة 

فرد للسكن  6,25فرد للسكن الواحد، ومعدل شغل السكنات املسكونة  4,52معدل شغل السكنات اإلمجايل 

  )1( .سكن 1230الواحد، كما أن عدد السكنات اهلشة يف بلدية بسكرة بلغ 

خزان  16كم متصلة بـ   445,89ببلدية بسكرة  2016بلغت طول شبكات املياه الصاحلة للشرب يف سنة 

أما شبكة التطهري فبلغت . %99، وبلغت نسبة ربط السكنات باملياه الصاحلة للشرب 3م 43150بقدرة استيعاب 

  )2(.%99كم وبلغت نسبة إيصال السكنات شبكة التطهري   282,08

 35196بالغاز الطبيعي ، واملمونة %99,35سكن بنسبة  43811املمونة بالكهرباء  بلغ عدد السكنات

  )3(.%79,81سكن بنسبة 

طبيب  212وعدد األطباء األخصائيني . سرير 472ستيعاب اثنان بقدرة ابلغ عدد املستشفيات ببلدية بسكرة 

يف  197طبيب منهم  267 فهو نيلعاما األطباءيف القطاع اخلاص، أما عدد  99يف القطاع العام و 113موزعة بـ 

يف  61يف القطاع العام و 35طبيب منهم  97األسنان فهو  ييف القطاع اخلاص، أما عدد جراح 70القطاع العام و

يف القطاع  72ويف القطاع العام  15منهم  87، وعدد الصيادلة 1006 نيه الطبيبعوان شالقطاع اخلاص، واأل

  )4(.اخلاص

طن يوميا، وتستعمل البلدية يف  193سكن بوزن م 53700بلغ عدد السكنات املستفيدة من مجع ورفع القمامة 

  0,77بلغ معدل رفع القمامة اخلاصة املتعاقدة مع البلدية، و  جرار باإلضافة إىل املؤسسات 14شاحنة و 27ذلك 

  )5( .يوميا/ساكن/كغ

 :األنشطة االقتصادية - 1-4

: ممارسة الفالحة والصناعة واخلدمات والتجارة بأنواعها املختلفة ية يف بلدية بسكرة يفتتمثل األنشطة االقتصاد

التايل يلخص عدد األشخاص املمارسني هلذه ) 1- 4(اجلدول رقم . جتارة التجزئة، جتارة اجلملة والتصدير واالسترياد

   .نشطة ما عدا الفالحةاأل

  

                                                           
  .55، 46، 44املرجع السابق، ص  )1(

  .76، 74املرجع السابق، ص  )2(

  .74املرجع السابق، ص  )3(

  .126، 125املرجع السابق، ص  )4(

  .178املرجع السابق، ص  )5(
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  الممارسة في بلدية بسكرةاألنشطة االقتصادية ): 1-4(الجدول رقم 

  نوع الشخص                     

  األنشطة
  المجموع  شخص معنوي  شخص طبيعي

  جتارة التجزئة

  جتارة مجلة

  تصدير واسترياد

  إنتاج صناعي

  خدمات

6420  

531  

21  

1547  

4477  

104  

129  

150  

331  

435  

6524  

660  

171  

1878  

4912  

  14145  1149  12996  المجموع

  .165ص  2016مونوغرافيا والية بسكرة لسنة  :املصدر

 :ميكن توضيح األنشطة االقتصادية يف بلدية بسكرة كما يلي

 :الفالحة -1- 1-4

 3445لبلدية بسكرة  إمكانيات فالحية متمثلة يف توفر املياه اجلوفية واملساحات الصاحلة للفالحة املقدرة بـ 

بلغ . هكتار أراضي رعوية 4006ة للفالحة وغري منتجة، وهكتار خمصص 311و. هكتار مسقية 2500هكتار منها 

قنطار منتوجات البيوت  3499قنطار،  3495ت ااخلضرو قنطار،  243احلبوب : 2016اإلنتاج الفالحي سنة 

  )1( .قنطار 485البالستيكية، واحملاصيل األخرى 

خنلة منها  83330دقلة نور خنلة منتجة متثل فيها  180600خنلة منها  184580أما عدد النخيل فقد بلغ 

 )2( .قنطار دقلة نور 74438قنطار منها  159038 :2016لسنة   بلغ إنتاج التمور .خنلة منتجة 81800

 :الحيواني اإلنتاج -2- 1-4

 97رأس بقر، و 260و. رأس ماعز 2020رأس غنم، و 2894كرة سببلدية ب 2016سنة بلغ عدد املواشي 

ألف  203040قنطار حلوم محراء و 340قنطار حلوم بيضاء، و 2600اإلنتاج فبلغ أما . خيول 10رأس إبل، و

 )3(.بيضة

 :الصناعة -3- 1-4

هكتار، ومنطقة احلظائر بـ  46تتوزع املؤسسات الصناعية يف بلدية بسكرة على منطقة التجهيزات اليت ترتبع على 

أما أهم املؤسسات الصناعية يف هكتار،  16بـ هكتار ومنطقة النشاطات  163واملنطقة الصناعية بـ هكتار،  115

، وشركة تعبئة وتوظيب TIFIB، ومؤسسة النسيج والتجهيز ENICABالقطاع العام فهي مؤسسة صناعة الكوابل 

                                                           
  .62، 61املرجع السابق، ص  )1(
  .65السابق، ص  املرجع )2(
  .67املرجع السابق، ص  )3(
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مؤسسة موزعة على اإلنتاج الزراعي والغذائي بـ  22أما مؤسسات القطاع اخلاص فتتكون من . SUDACOالتمور 

مؤسسات، وصناعة البالستيك مبؤسستني،  03مؤسسات، والصناعة احلديدية بـ  08بـ مؤسسات، ومواد البناء  07

  )1( .ومؤسسيت خدمات

  :التجارة والنقل -4- 1-4

ويبلغ . شخص معنوي 893شخص طبيعي، و 11842تاجر منها  12735يبلغ عدد التجار يف بلدية بسكرة 

أما النقل . خط 76مقعد ويستغلون  33719ة نقل حافلة بطاق 657ناقل يستعملون  309 للمسافرين عدد الناقلني

  )2( .شاحنة 5319ناقل يستعملون  2624الربي للبضائع فبلغ عدد الناقلني 

 :التربية والتكوين المهني والشؤون الديينة - 1-5

 )3( :موزعة كما يلي %92,92يف بلدية بسكرة  2016بلغت نسبة املتمدرسني سنة  :التربية -1- 1-5

  :االبتدائي التعليم -1-1- 1-5

قسم  873توي على حتمدرسة ابتدائية  77تلميذ موزعني على  28596يبلغ عدد التالميذ يف الطور االبتدائي 

نسبة النجاح يف الطور االبتدائي  تلميذ للمعلم الواحد، وتبلغ 27تلميذ يف القسم الواحد، وتبلغ نسبة التأطري  34مبعدل 

  .%1,87، ونسبة التسرب املدرسي 79%

  :التعليم المتوسط-1-2- 1-5

قسم مبعدل  570متوسطة حتتوي على  35تلميذ موزعني على  19642سط و يبلغ عدد التالميذ يف الطور املت

تلميذ لألستاذ الواحد، وتبلغ نسبة النجاح يف شهادة التعليم املتوسط  19وتبلغ نسبة التأطري . تلميذ للقسم الواحد 31

  .%5,45ونسبة التسرب يف التعليم املتوسط  %54نسبة 

   :التعليم الثانوي-1-3- 1-5

تلميذ  30قسم مبعدل  289ثانوية حتتوي  13تلميذ موزعني على  9894عدد التالميذ يف التعليم الثانوي يبلغ 

ونسبة  %45ريا تلميذ لألستاذ الواحد، وتبلغ نسبة النجاح يف شهادة البكالو  30للقسم الواحد، ويبلغ معدل التأطري 

  .%07التسرب يف التعليم الثانوي 

  :الخدمات التربوية-1-4- 1-5

تلميذ واملطاعم املدرسية اليت يبلغ  500تتمثل اخلدمات الرتبوية امللحقة يف النقل املدرسي حبافلتني يستفيد منها 

  .تلميذ 5721مطعم يستفيد منها  26 هاعدد

  

 

                                                           
  .84، 83، 80، 56املرجع السابق، ص  )1(
  .170، 164املرجع السابق، ص  )2(
  .102، 100، 99، 98، 96، 94املرجع  السابق، ص  )3(
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 :التكوين المهني -2- 1-5

مرتبص يف خمتلف االختصاصات  2000مراكز للتكوين املهين بقدرة استيعاب  06بسكرة يوجد يف بلدية 

 )1(.املهين

 :الدينية الشؤون -3- 1-5

مدارس قرآنية وقاعة  08مصلى، و 90071 بعايمسجد بطاقة است 81يبلغ عدد املساجد يف بلدية بسكرة 

 )2( .مجعية لبناء املساجد 82صالة، و

  :والرياضة والثقافة الشباب -4- 1-5

، ومجعيات 08، وعدد اجلمعيات الثقافية 09بسكرة  يف بلدية 2016ة نسلتبلغ عدد اجلمعيات الرياضية 

  )3( :وتتضمن اهلياكل التالية. 06، ومجعيات أخرى 13األحياء 

 01: بيوت الشباب - 

 04: دور الشباب - 

 02: املالعب البلدية - 

 02: قاعة متعددة الرياضات - 

 01الرياضي  املركب - 

 01: أحواض السباحة - 

 03: دور السينما - 

 01: املراكز الثقافية - 

  02: املسارح - 

 :الخريطة التنظيمية الكلية لبلدية بسكرة -2

املتضمن القانون األساسي اخلاص بالعمال  02/02/1991املؤرخ يف  26-91بدراسة املرسوم التنفيذي رقم 

 150000اهليكل التنظيمي يف البلديات اليت يقطنها أكثر من بني لنا أن تاملنتمني لقطاع البلديات يف الفصل الثالث 

رئيس ا�لس الشعيب البلدي، األمني العام، رئيس القسم، املدير، رئيس املصلحة، : نسمة يتكون من سبعة مستويات هي

تضمن تعديل اهليكل امل 24/04/2011املؤرخ يف  283وهذا ما جسده القرار البلدي رقم . رئيس املكتب، رئيس الفرع

  :الذي قسم بلدية بسكرة إىل ثالثة أقسام هي). 1امللحق رقم (التنظيمي لبلدية بسكرة 

 :من ثالث مديريات هي يتكون :قسم اإلدارة والمالية والوسائل - 

 مديرية املالية واملمتلكات. 

                                                           
  .110املرجع السابق، ص  )1(
  .186املرجع السابق، ص  )2(
  .135املرجع السابق، ص  )3(
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 مديرية الوسائل العامة. 

 مديرية تسيري املوارد البشرية. 

 :يتكون من مديريتني مها :قسم التعمير والبيئة - 

 مديرية البيئة. 

 مديرية التعمري 

 :يتكون من مديريتني مها :قسم التنظيم والشؤون العامة - 

 مديرية الشؤون االجتماعية والقانونية. 

 مديرية الشؤون العامة.  

. وكل مكتب إىل فروع. كل مديرية من املديريات السابقة الذكر إىل مصاحل، وكل مصلحة إىل مكاتب  تقسم

اخلريطة التنظيمية ) 1- 4(الشكل رقم . حلقت مصلحة التنشيط واملتابعة، ومصلحة الديوان مباشرة باألمانة العامةأو 

  .الكلية لبلدية بسكرة يوضح ذلك

  ية الكلية لبلدية بسكرةالخريطة التنظيم :)1-4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)02الملحق رقم (من إعداد الباحث باالعتماد على الهيكل التنظيمي لبلدية بسكرة : املرجع

 رئيس ا�لس الشعيب البلدي

 األمانة العامة

 مصلحة الديوان مصلحة التنشيط واملتابعة

 قسم التنظيم والشؤون العامة قسم التعمري والبيئة قسم اإلدارة واملالية والوسائل العامة

مديرية املالية 

 واملمتلكات

مديرية الوسائل 

 العامة

مديرية الشؤون 

 االجتماعية والقانونية

مديرية املوارد 

 البشرية

مديرية 

 البيئة

مديرية 

 التعمري

مديرية الشؤون 

 العامة
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السابق ميكن إعطاء نظرة عامة على عدد األقسام يف البلدية، عدد املديريات ) 1- 4(باإلضافة إىل الشكل رقم 

يف كل قسم، وعدد املصاحل يف كل مديرية، وعدد املكاتب يف كل مصلحة، وعدد الفروع يف كل مكتب وذلك من خالل 

  :املوايل) 2-4(اجلدول 

   بسكرة في الخريطة التنظيمية لبلدية عدد المناصب النوعية :)2- 4(جدول رقم 

  عدد الفروع  عدد المكاتب  عدد المصالح  المديرية  القسم/األمانة العامة

  04  07  02  /  األمانة العامة

قسم اإلدارة واملالية والوسائل 

  العامة

  مديرية املالية واملمتلكات

  مديرية الوسائل العامة

  تسيري املوارد البشريةمديرية 

04  

02  

02  

08  

04  

06  

05  

11  

03  

  مديرية البيئة  قسم التعمري والبيئة

  مديرية التعمري

03  

04  

06  

10  

06  

04  

  مديرية الشؤون االجتماعية والقانونية  قسم التنظيم والشؤون العامة

  مديرية الشؤون العامة 

02  

02  

06  

08  

09  

14  

  56  55  21  المجموع

  7=56/8  6.87=55/8  2.62=21/8  نسبة المصالح، المكاتب، الفروع للمديريات 

  2.66=56/21  2.61=55/21  /  نسبة المكاتب، الفروع للمصالح

  1.01=56/55  /  /  نسبة الفروع بالنسبة للمكاتب

  ). 1(الملحق رقم  24/04/2011المؤرخ في  283من إعداد الباحث باالعتماد على القرار البلدي رقم : املرجع

والبيئة، والتنظيم والشؤون العامة يتكونان من مديرين بينما  من خالل اجلدول السابق أن قسمي التعمري نالحظ

  أي 2.62 و مبعدلفهاملصاحل يف كل مديرية  ددما عأقسم اإلدارة واملالية والوسائل العامة تتكون من ثالث مديريات 

أي مبعدل مكتبني يف كل مصلحة  2.61 مصلحة فهو  أما عدد املكاتب يف كل. أقل من ثالث مصاحل يف كل مديرية

رى الحقا عند يس كل مكتب ينقسم إىل فروع كما سنأما عدد الفروع فهو تقريبا مساويًا لعدد املكاتب مما يوضح أن ل

  .اكل قسم على حدلدراسة اخلريطة التنظيمية 

  :التايل) 3- 4(الرتب كما يوضحه اجلدول رقم  يوظف اهليكل التنظيمي لبلدية بسكرة طاقة بشرية مقسمة حسب
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  الموظفين في البلدية موزعة حسب الرتب :)3-4(الجدول رقم 

  المجموع  إناث  ذكور  الرتبة  السلك  بةالشع

  اإلدارة العامة

  املتصرفني اإلقليميني

  متصرف إقليمي مستشار

  متصرف إقليمي رئيسي

  متصرف إقليمي

02  

04  

13  

/  

01  

10  

02  

05  

23  

  30  11  19  المجموع

  ملحقو اإلدارة اإلقليمية

  ملحق رئيسي إدارة اإلقليمية

  ملحق اإلدارة اإلقليمية

01  

30  

/  

18  

01  

48  

  49  18  31  المجموع

  أعوان اإلدارة اإلقليمية

  عون رئيسي اإلدارة اإلقليمية

  عون إدارة إقليمية

  عون مكتب إدارة اإلقليمية

15  

28  

01  

13  

36  

04  

28  

64  

05  

  97  53  44  المجموع

  

  كتاب اإلدارة اإلقليمية

  كاتب مديرية إدارة اإلقليمية

  كاتب اإلدارة اإلقليمية

  عون حفظ البيانات

01  

01  

02  

/  

03  

15  

01  

04  

17  

  22  18  04  المجموع  

  198  100  98  مجموع موظفي اإلدارة العامة

  

  

  

  شعبة اإلعالم اآليل

مهندس اإلدارة اإلقليمية 

  اإلعالم اآليليف 

  إلدارة اإلقليميةلمهندس دولة 

  إلدارة اإلقليميةلمساعد مهندس 

02  

01  

01  

/  

03  

01  

  04  01  03  المجموع

تقين اإلدارة اإلقليمية يف 

  اإلعالم اآليل

  دارة اإلقليميةلإلتقين سامي 

  إلدارة اإلقليميةتقين ل

04  

05  

11  

12  

15  

17  

  32  23  09  المجموع

  36  24  12  موظفي شعبة اإلعالم اآللي مجموع

شعبة التسيري التقين 

  واحلضري

مهندس اإلدارة اإلقليمية 

  يف التسيري التقين واحلضري

  إلدارة اإلقليميةلمهندس رئيسي 

  إلدارة اإلقليميةلمهندس دولة 

  إلدارة اإلقليميةلمساعد مهندس 

01  

05  

03  

/  

02  

/  

01  

07  

03  

  11  02  09  المجموع

اإلدارة اإلقليمية يف تقين 

  التسيري التقين احلضري

  تقين سامي اإلدارة اإلقليمية

  تقين اإلدارة اإلقليمية

05  

06  

07  

/  

12  

06  
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  18  07  11  المجموع

إلدارة األعوان التقنيني ل

اإلقليمية يف التسيري التقين 

  واحلضري

  05  05  /  عون تقين اإلدارة اإلقليمية

  05  05  /  ا�موع

  34  14  20  موظفي شعبة التسيير التقني والحضري مجموع

  شعبة اإلحصائيات

تقين اإلدارة اإلقليمية يف 

  اإلحصاء

  01  /  01  تقين سامي اإلدارة اإلقليمية

  01  /  01  المجموع

  01  /  01  مجموع موظفين شعبة اإلحصائيات

 نيشعبة املهندس

  املعماريني

مهندس معماري يف اإلدارة 

  اإلقليمية

  إلدارة اإلقليميةمعماري رئيسي لمهندس 

  إلدارة اإلقليميةلمهندس معماري 

02  

02  

/  

03  

02  

05  

  07  03  04  المجموع

  07  03  04  مجموع موظفين شعبة المهندسين المعماريين

شعبة النظافة والنقاوة 

  العمومية والبيئة

إلدارة األطباء البياطرة ل

  اإلقليمية

  03  02  01  إلدارة اإلقليميةطبيب بيطري ل

  03  02  01  المجموع

مفتش النظافة والنقاوة 

  العمومية والبيئة

مفتش قسم النظافة والنقاوة العمومية 

  والبيئة

مفتش رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية 

  والبيئة

02  

  

01  

/  

  

01  

02  

  

02  

  04  01  03  المجموع

مراقب النظافة والنقاوة 

  العمومية والبيئة

والنقاوة العمومية  مراقب رئيسي للنظافة

  والبيئة

02  /  02  

  02  /  02  المجموع

أعوان النظافة والنقاوة 

  العمومية والبيئة

عون رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية 

  والبيئة

  عون النظافة والنقاوة العمومية

123  

  

138  

/  

  

/  

123  

  

138  

  261  /  261  المجموع

  270  03  267  العمومية والبيئةالنظافة والنقاوة مجموع موظفين قسم 

مجموع موظفين بلدية بسكرة المصنفين حسب القانون األساسي الخاص بموظفي إدارة 

  الجماعات المحلية
402  144  546  

  .من إعداد الباحث باالعتماد على المعلومات المحصل عليها من مديرية تسيير الموارد البشرية: املرجع
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التايل يوضح ) 4- 4(إىل هؤالء املوظفني يوجد موظفي األسالك املشرتكة يف بلدية بسكرة واجلدول رقم  باإلضافة

  .نوعية هؤالء العمال وعددهم

  عدد عمال األسالك المشتركة في بلدية بسكرة :)4- 4(جدول رقم 

  المجموع  إناث  ذكور  السلك

  فنعامل مهين خارج الص -

  ف األول نعامل مهين الص -

  ف الثايننمهين الص عامل -

  ف الثالثنعامل مهين الص -

  ف األولنسائق سيارة الص -

  ف الثايننسائق سيارة الص -

  حراس -

27  

11  

10  

01  

18  

02  

449  

01  

03  

/  

/  

/  

/  

/  

28  

14  

10  

01  

18  

02  

449  

  522  04  518  المجموع

  .تسيير الموارد البشريةمن إعداد الباحث باالعتماد على المعلومات المحصل عليها من مديرية : املرجع

باإلضافة إىل املوظفني املصنفني حسب القانون األساسي اخلاص مبوظفي اجلماعات احمللية وعمال األسالك 

الذين هم كلهم عمال دائمون يوجد بالبلدية العمال املتعاقدين بالتوقيت الكامل واجلزئي ويبلغ عدد الذكور منهم املشرتكة 

ون كلهم يف سلك حراسة املدارس، واملنظفات وأعوان نظافة واملساحات اخلضراء يعمل 523عامل واإلناث  550

  .والقليل منهم يف مصلحة احلالة املدنية

املتضمن خمتلف شعب وأسالك ورتب املوظفني يف بلدية بسكرة نالحظ غياب بعض الشعب  ) 3-4(من اجلدول 

حملفوظات، الشعب االجتماعية والثقافية والرياضية وكذلك غياب شعبة الرتمجة والرتمجة الفورية، شعبة الوثائق وا: كليا وهي

بعض األسالك داخل الشعب املوجودة وهي سلك حماسيب اإلدارة اإلقليمية، وسلك احلالة املدنية يف شعبة اإلدارة العامة، 

و سلك تقين سامي ها إال سلك واحد وهمنسلك األعوان التقنيني يف شعبة اإلعالم اآليل، شعبة اإلحصائيات ال يوجد 

سلك واحد وهو سلك مهندس معماري يف اإلدارة ال إدسني املعماريني ال يوجد فيها يف اإلدارة اإلقليمية، شعبة املهن

  .ي غري موجودةهأما املناصب العليا لكل الشعب ف. اإلقليمية

   .     السابق الذكر 334- 11كما جيب حسب القانون رقم   مما سبق نستنتج أن بلدية بسكرة غري مؤطرة

 :العامة األمانة -3

املتضمن األحكام اخلاصة املطبقة على  13/12/2016املؤرخ يف  320-16حسب املرسوم التنفيذي رقم 

    والتقنية يف البلدية  اإلدارية األمني العام للبلدية فإن من ضمن مهام األمني العام للبلدية يف إطار تنشيط سري املصاحل

  :ما يلي

 .ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي البلدية - 

 .ممارسة سلطة التعيني على مستخدمي البلدية بعد تفويض من رئيس ا�لس الشعيب البلدي - 
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 .اقرتاح التعيينات يف املناصب العليا واملناصب املتخصصة يف البلدية - 

 .ومراقبة نشاطهاضمان السري العادي ملصاحل البلدية  - 

 .اقرتاح التدابري اليت من شأ�ا حتسني أداء املصاحل البلدية - 

 .ضمان تنفيذ إجراءات النظافة والنقاوة العمومية - 

 .متابعة قضايا منازعات البلدية - 

 .ضمان تسيري األرشيف البلدي وحفظه واحملافظة عليه - 

 .وصيانتها ضمان تنفيذ امليزانية، ومتابعة تسيري ممتلكات البلدية وحفظها - 

  .اث وعتاد البلديةجل األمالك العقارية ودفاتر جرد أثمسك وحتسني س - 

لبلدية بتفويض من رئيس ا�لس الشعيب البلدي لمما سبق نالحظ أن املسؤول على إدارة البلدية هو األمني العام 

�لس الشعيب البلدي وباقي املستويات لذلك جند األمني العام هو املستوى الثاين يف اخلريطة التنظيمية البلدية بعد رئيس ا

املتعلق بالبلدية السابق ذكره  10- 11باإلضافة إىل ذلك فإن القانون رقم . هي أدىن منه وتعمل حتت سلطته ومسؤوليته

لذلك نالحظ . نص على أن األمني العام هو املسؤول على إعداد اهليكل التنظيمي للبلدية وخمطط تسيري املستخدمنيي

السابق ) 1-4(ومصلحة التنشيط واملتابعة كما يوضحه الشكل رقم  , باألمانة العامة مباشرة مصلحة الديوانأحلق ه أن

  .الذكر

 :تتكون من مكتبني مها :مصلحة الديوان - 

 ويتكون من فرعني مها :مكتب اإلعالم واالتصال: 

 فرع الوكالة املعلوماتية 

 ات  ففرع التشري 

 مكتب األمن والوقاية 

 يتكون من فرعني مها :كتابة المجلس الشعبي البلدي  مكتب: 

 فرع الربيد املركزي 

 فرع كتابة ا�لس الشعيب البلدي 

 :من أربعة مكاتب هي يتكون: مصلحة التنشيط والمتابعة - 

  مكتب اإلحصاء 

 مكتب املتابعة والعالقات مع املصاحل 

 مكتب األرشيف 

 مكتب اإلعالم اآليل  
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حتدد مهام هاتني املصلحتني أو مهام املكاتب أو الفروع املكونة هلما بل العمل يف هاتني املصلحتني يتم بالعادة  مل

  .فقط أو بأوامر من رئيس ا�لس الشعيب البلدي أو األمني العام للبلدية

  الخريطة التنظيمية لألمانة العامة :)2-4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2(الهيكل التنظيمي لبلدية بسكرة الملحق رقم : املصدر

  :اإلدارة والمالية والوسائل العامة قسم -4

املالية واملمتلكات، مديرية تسيري املوارد  العامة من ثالث مديريات هي مديريةيتكون قسم اإلدارة واملالية والوسائل 

  )1( :الوسائل العامة  البشرية، ومديرية

 :مديرية المالية والممتلكات - 4-1

 :�تم هذه املديرية باجلانب املايل يف البلدية وتسيري ممتلكات البلدية وتنقسم إىل أربعة مصاحل هي

  :مصلحة الميزانية -1- 4-1

اإلعداد إىل التطبيق وذلك بواسطة املكاتب اليت تتكون من هذه املصلحة بكل العمليات املتعلقة بامليزانية  تقوم

  :منهم وهم

                                                           
  .1امللحق رقم  283القرار البلدي رقم  )1(

 األمني العام

 مصلحة الديوان واملتابعة مصلحة التنشيط

مكتب 

اإلعالم 

 اآليل

مكتب املتابعة 

والعالقات مع 

 الصاحل

مكتب 

 اإلحصاء

مكتب 

 األرشيف

مكتب 

اإلعالم 

 واالتصال

مكتب 

األمن 

 والوقاية

مكتب كتابة 

ا�لس الشعيب 

 البلدي

فرع 

 الوقاية

فرع 

 اتفالتشري

فرع كتابة  فرع الربيد

ا�لس الشعيب 

 البلدي 

 األقسام املختلفة 



 دراسة حالة بلدية بسكرة: الفصل الرابع

 

- 153 - 
 

يقوم هذا املكتب بتحضري امليزانية األولية، وامليزانية اإلضافية واحلساب اإلداري وذلك  :مكتب الميزانية  -  أ

املتأتية من ممتلكات البلدية املختلفة واإلعانات املقدمة من واملداخيل  باالعتماد على بطاقة احلساب اجلبائية 

 .، ومنحة الواليةFCCLطرف الدولة والوالية مثل صندوق الضمان املشرتك للجماعات احمللية 

 : وينقسم إىل فرعني مها :مكتب التحصيل وااللتزامات  -  ب

 يقوم بتحصيل إيرادات البلدية املستحقة على الغري :فرع تحصيل اإليرادات. 

 يقوم باإلجراءات املتعلقة بتنفيذ االلتزامات املتعلقة بالنفقات مع كل اجلهات منها  :فرع االلتزامات

  .املراقب املايل

  :هذه املصلحة من مكتبني مهاتتكون  :الصفقات مصلحة -2- 4-1

 :يقوم هذا املكتب بـ :مكتب الصفقات  -  أ

 إعداد دفاتر الشروط للمناقصات واالستشارات. 

  الكشوفات وإعداد التقييم اإلداريمراجعة . 

 اإلعالن عن املناقصات واالستشارات ومتابعتها. 

 بيع دفاتر الشروط. 

 املسامهة يف رفع التحفظات اخلاصة بالصفقات. 

 ترتيب امللفات واألرشيف. 

 :يقوم هذا املكتب باملهام التالية :مكتب اللجان  -  ب

 استقبال حماضر جلنة الفتح والتقييم ومتابعتها. 

 اإلعالن عن املنح املؤقت للصفقات واالستشارات. 

 إعداد البطاقات التقنية. 

 إعداد التقارير التقدميية. 

 ترتيب وحفظ امللفات.  

  :تتكون من مكتبني مها :مصلحة المحاسبة -3- 4-1

 .تسيرييقوم مبتابعة املصاريف املختلفة املتعلقة بال :مكتب التسيير  -  أ

  .يقوم مبتابعة النفقات واإليرادات املتعلقة جبانب التجهيز :مكتب التجهيز  -  ب

  :تتكون مكتبني مها :األمالك العقاريةمصلحة  -4- 4-1

يقوم هذا املكتب جبرد ومتابعة أمالك البلدية املنتجة للمداخيل وإعداد  :مكتب األمالك المنتجة للمداخيل  -  أ

مصلحة امليزانية وتقسم إىل ثالث فروع حسب  وجتديد عقود كرائها وتعمل بالتنسيق مع مكتب التحصيل يف

 :ممتلكات البلدية املنتجة للمحاصيل وهي
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 .ز البلديفرع احملج - 

 .فرع العقارات املنتجة للمداخيل - 

 .فرع الفضاءات التجارية - 

يتوىل هذا املكتب جرد ومتابعة واحلث على صيانة ممتلكات  :مكتب األمالك غير المنتجة للمداخيل  -  ب

 .اخل... البلدية غري املنتجة للمداخيل مثل مقرات البلدية، األراضي التابعة للبلدية، املدارس االبتدائية

مهام خمتلف فروع ومكاتب ومصاحل هذه املديرية غري حمددة بدقة وبصفة رمسية والعمل �ا يتم حسب ما اعتاد 

توظف هذه املديرية أسالك شعبة اإلدارة العامة ما عدا  .املوظفني أو باألوامر الفوقية من اجلهات التنظيمية العليا عليه

  )1( :يوزع هؤالء املوظفني على خمتلف املصاحل كما يلي .احملاسبة فإنه غري موجودسلك 

  06: املدير وأمانته - 

 02: مصلحة امليزانية - 

 09: مصلحة الصفقات - 

 10: احملاسبة مصلحة - 

 07: مصلحة األمالك العقارية - 

  املمتلكاتاملالية و املايل جيسد اخلريطة التنظيمية ملديرية ) 3- 4(الشكل رقم 

  الخريطة التنظيمية لمديرية المالية والممتلكات :)3-4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) 2(الهيكل التنظيمي لبلدية بسكرة الملحق رقم : املصدر

 

                                                           
  .تصرحيات مدير املالية واملمتلكات )1(

 مديرية املالية واملمتلكات

 مصلحة األمالك العقارية احملاسبة مصلحة مصلحة الصفقات مصلحة امليزانية 

مكتب 

 امليزانية 

مكتب 

التحصيل 

 وااللتزامات

مكتب 

 الصفقات 

مكتب 

 اللجان 

مكتب 

 التسيري

مكتب 

 التجهيز 

مكتب األمالك 

 املنتجة للمداخيل 

مكتب األمالك غري 

 املنتجة للمداخيل 

فرع حتصيل 

 اإليرادات 

 االلتزاماتفرع 
فرع احملجز 

 البلدي 

فرع العقارات 

 املنتجة للمداخيل 

فرع الفضاءات 

 التجارية 
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 :تسيير الموارد البشرية مديرية - 4-2

البشرية داخل البلدية وذلك من خالل التوظيف، والتعيني، واملتابعة، والرتقية وحفظ م هذه املديرية بتسيري املوارد تقو 

وترتيب ملفات املوظفني، ومتابعة العطل السنوية وإعداد عقود العمل وفسخها، وإعداد مقررات التعيني الداخلية، وإعداد 

ة اخلاصة باملوظفني والعمال، ومقررات التحويل الداخلية، ومقررات تعويض اخلربة املهنية، يخمتلف الشهادات اإلدار 

حساب أجور العمال  ،) ار، تنبيه بالعودة للنظام العامإنذار، إعذ(ومقررات اخلصم، وتوجيه العقوبات للعمال واملوظفني 

إعداد كشف الراتب  باملوظفني والعمال مبختلف رتبهم ، قةواملوظفني، إعداد بطاقات االلتزام اخلاصة باملراقب املايل املتعل

  .وكشوف التنقيط، إعداد البطاقات املهنية، إرسال ملفات التقاعد للصندوق الوطين للتقاعد واملراقب املايل وأمني اخلزينة

  :  قوم �ذه املهام من خالل مصلحتني مهات

  :تنقسم هذه املصلحة :مصلحة تسيير المستخدمين -1- 4-2

يقوم هذا املكتب باملهام السابقة الذكر يف ما يتعلق بعمال وموظفني األسالك  :مكتب األسالك اإلدارية  -  أ

 :اإلدارية فقط ويتكون هذا املكتب من فرع واحد هو

 .فرع التكوين - 

موظفني وعمال األسالك  ما خيص يقوم هذا املكتب باملهام السابقة الذكر يف :مكتب األسالك التقنية  -  ب

 .التقنية

 .هذا املكتب باملهام السابقة الذكر يف ما خيص العمال املتعاقدين يقوم :مكتب العمال المتعاقدين  -  ج

هذا املكتب بإعداد وتنظيم وتنفيذ ومتابعة مسابقات التوظيف يف البلدية وملفات  يقوم :مكتب التشغيل  - د

     .جتماعيةالشبكة االاإلدماج و 

  :األجور والرواتب والمنح مصلحة -2- 4-2

هذه املصلحة بإعداد رواتب املوظفني وأجور العمال واملنح املتعلقة �ما وإعداد االلتزامات اخلاصة �ما  تقوم

  .ومتابعة تسديدها مع املراقب املايل وأمني اخلزينة باإلضافة إىل املهام امللحقة بالرواتب واألجور

  :تنقسم هذه املصلحة إىل مكتبني مها

 :ىل فرعني مهاينقسم إ :مكتب األجور والرواتب  -  أ

 .أجور العمال الدائمني فرع -       

  .فرع أجور العمال املتعاقدين -       

 :مكتب المنح  -  ب

مهام خمتلف فروع ومكاتب ومصاحل مديرية تسيري املوظفني ليست حمددة بصفة رمسية ودقيقة، متارس املهام  

  . جلهات التنظيمية األعلىمن اداخلها بالعادة وباألوامر الفوقية 

  :موظفا من خمتلف أسالك اإلدارة العامة موزعة كما يلي 33توظف مديرية تسيري املوظفني 
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 04: املدير وأمانته - 

 10: مصلحة تسيري املستخدمني - 

  19: مصلحة األجور - 

  املوايل يوضح اخلريطة التنظيمية ملديرية تسري املوارد البشرية) 4- 4(الشكل رقم 

  ة لمديرية تسيير الموارد البشريةالتنظيميالخريطة  :)4-4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2(الهيكل التنظيمي لبلدية بسكرة الملحق رقم : ملصدرا

 :الوسائل العامة مديرية - 4-3

  . د وحفظ وصيانة الوسائل العامة للبلدية والعمل على استغالهلا استغالال أمثلر تقوم هذه املديرية بتسيري وج

 : تنقسم مديرية الوسائل العامة إىل مصلحتني مها      

  :تنقسم هذه املصلحة إىل مكتبني مها: مصلحة الوسائل العامة -1- 4-3

 :يقوم هذا املكتب باملهام التالية :مكتب تسيير الحضيرة   -  أ

 .العتاد مبختلف أنواعه تسيري -   

 .تصليح خمتلف أنواع العتاد -   

 .تصليح وصيانة خمتلف اآلليات -   

 .القيام مبهام التلحيم، التشحيم، الغسل، تصليح العجالت، وورشات امليكانيك الثقيل واخلفيف -   

  :يقوم مكتب تسيري احلضرية مبهامه من خالل ثالث فروع هي

 .فرع ميكانيك الوزن اخلفيف - 

 .ع ميكانيك الوزن الثقيلفر  - 

 مديرية تسيري املوارد البشرية 

 مصلحة األجور والرواتب  مصلحة تسيري املخزون 

مكتب األسالك 

 التقنية 

مكتب األسالك 

 اإلدارية 

مكتب العمال 

 املتعاقدين 

مكتب 

 التشغيل

مكتب األجور 

 والرواتب 

مكتب 

 املنح 

فرع أجور  فرع التكوين 

 العمال الدائمني

فرع أجور العمال 

 املتعاقدين
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 .فرع التلحيم - 

البلدية ملختلف السلع وإرساهلا إىل  احتياجاتيقوم هذا املكتب بتحضري  :مكتب المشتريات والمخازن  -  ب

 من صهاحفمديرية املالية لتحضري املناقصات أو االستشارات املتعلقة بعملية الشراء، مث استقبال املشرتيات و 

  .الناحية الكمية والنوعية وإدخاهلا إىل املخازن مث تسيري حركة املخزونات وجردها

  :ينقسم مكتب املشرتيات إىل فرعني مها

 .فرع املشرتيات - 

  .فرع التخزين - 

تقوم هذه املصلحة بصيانة البناءات البلدية واإلنارة  :البناءات البلدية واإلنارة مصلحة -2- 4-3

  :مكتبني مهاالعمومية وتتكون من 

  :يقوم هذا املكتب مبهامه من خالل أربعة فروع هي :مكتب صيانة بناءات البلدية  -  أ

 يقوم هذا الفرع بصيانة البناءات البلدية مثل مقرات البلدية، املدارس االبتدائية،: فرع بناءات البلدية -  

صفة، وتركيب وإصالح إشارات باإلضافة إىل صيانة الطرقات واألر . اخل...الساحات العمومية، النافورات، 

 .املرور داخل إقليم البلدية، وتركيب األلواح اإلشهارية البلدية ملختلف األغراض

يقوم هذا الفرع بصيانة أبواب ونوافذ بناءات البلدية مثل مقرات البلدية املركزية منها  :فرع النجارة -  

ويف حاالت استثنائية بعض مؤسسات الدولة  والفروع، املدارس االبتدائية، املساحات اخلضراء واحلدائق،

 .األخرى

قوم هذا الفرع بطالء جدران الواجهات واالرصفة واملدارس االبتدائية وتزيني املدينة ي :فرع تزيين المدينة -  

 . يف الدولة للبلديةنينية وعند زيارة املسؤولني الساميدالوطنية والباإلعالم يف املناسبات 

يقوم هذا الفرع بالصيانة يف جانب الرتصيص الصحي ملختلف بناءات البلدية  :الصحيفرع الترصيص  -  

 .مثل املقرات، املدارس االبتدائية، النافورات، املساحات اخلضراء، احلدائق

يقوم هذا املكتب بصيانة اإلنارة العمومية من ناحية الشبكات ومن ناحية : مكتب اإلنارة العمومية  - ب

 :ء وذلك من خالل فرعني مهااات صيانة بناءات البلدية من ناحية الكهرباملصابيح، وكذلك عملي

 .يهتم بصيانة اإلنارة العمومية :فرع اإلنارة العمومية -  

  .يهتم بصيانة املباين البلدية من ناحية الكهرباء املعمارية :فرع الكهرباء المعمارية -  

موظفا معظمهم من العمال املهنيني من خمتلف األصناف موزعني على  216مديرية الوسائل العامة  توظف

  :مصاحل ومكاتب وفروع املديرية كما يلي

 11: املدير وأمانته وإدارته - 

 :مصلحة الوسائل العامة - 
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 30: مكتب تسيري احلضرية. 

 05: مكتب املشرتيات واملخازن 

 :مصلحة البناءات البلدية واإلنارة - 

 85: مكتب صيانة بناءات البلدية. 

 35: مكتب اإلنارة العمومية. 

 .82: نو السائق - 

  18: احلراس - 

  .املوايل يوضح اخلريطة التنظيمية ملديرية الوسائل العامة يف بلدية بسكرة) 5-4(الشكل رقم        

  الخريطة التنظيمية لمديرية الوسائل العامة في بلدية بسكرة :)5-4(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
الثقيل :ث  

  .02الهيكل التنظيمي لبلدية بسكرة الملحق رقم : املرجع

 :قسم التعمير والبيئة - 5

 :يتكون قسم التعمري والبيئة من مديريتني مها

 الوسائل العامة مديرية

 مصلحة البناءات البلدية واإلنارة مصلحة الوسائل العامة

مكتب املشرتيات 

 واملخازن

مكتب تسيري 

 احلضرية

فرع 

 املشرتيات

فرع 

 املخازن

مكتب صيانة 

 بناءات البلدية

مكتب اإلدارة 

 العمومية

فرع ميكانيك 

 الوزن اخلفيف

 فرع ميكانيك

 اآلليات وث

 فرع التشحيم

 فرع الرتصيص

فرع تزيني 

 املدينة

 فرع التجارة

فرع بناءات 

 البلدية

فرع اإلنارة 

 العمومية

فرع 

 الكهرباء
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 :مديرية التعمير - 1- 5

تقوم هذه املديرية مبهام متابعة أشغال الري واألشغال العمومية وأشغال البناء ودراسة وبرجمة خمتلف املشاريع ودراسة 

املقاهي، املخابز، ودراسة طلبات احلصول على الرخص ت املصنفة مثل آمتابعة عملية املالئمة وعدم املالئمة للمنش

املختلفة مثل رخص البناء، اهلدم، احلفر والتنسيق مع خمتلف املصاحل لتمكني املواطن من هذه الرخص، وتقصي خمتلف 

  .املخالفات املتعلقة بالعمران مثل خمالفات البناء، احلفر، عرقلة السري العام

 : تقسم هذه املديرية إىل أربعة مصاحل هي

  :مصلحة متابعة أشغال الري 1- 5-1

تقوم هذه املصلحة مبتابعة أشغال الري اخلاصة بالبلدية والتنسيق مع املصاحل التقنية املختلفة ومكاتب الدراسات يف  

  :مها تنقسم مصلحة متابعة أشغال الري حسب نوعية األشغال إىل مكتبني. ما خيص أشغال الري

 .يهتم مبتابعة أشغال التطهري: مكتب أشغال التطهير  - أ

  .يهتم مبتابعة أشغال مياه الشرب :مكتب أشغال مياه الشرب  - ب

  :مصلحة المتابعة واألشغال  2- 5-1

 وتقسم حسب. األشغال العمومية، وعملية االستغالل املباشر ،تقوم هذه املصلحة مبتابعة أشغال البناء والتهيئة

  : نوعية هذه األشغال إىل ثالث مكاتب هي

 .يهتم مبتابعة أشغال البناء والتهيئة :مكتب البناء والتهيئة  - أ

 .يهتم مبتابعة األشغال العمومية :مكتب األشغال العمومية  - ب

هذا املكتب باالعتماد على اإلمكانيات البلدية املادية والبشرية بإجناز  يقوم :مكتب االستغالل المباشر  - ج

  .ع الصغرية عادة يف جمال البناء، التهيئة واألشغال العمومية، والرييبعض املشار 

  :مصلحة العمران  3- 5-1

ع يف كل جماالت تقوم هذه املصلحة بعملية دراسة مالئمة أو عدم مالئمة املنشآت املصنفة، ودراسة وبرجمة املشاري

  :العمران، وتقدمي الرخص املختلفة وتقسم على هذا األساس إىل ثالث مكاتب هي

املقاهي، املخابز، (يقوم هذا املكتب بدراسة مدى مطابقة املنشآت املصنفة  :مكتب المنشآت المصنفة  -  أ

وذلك عن طريق فتح حتقيق  للمعايري املعمول �ا، ومدى مالئمة هذه املنشآت أو عدم مالئمتها...) احلمامات

 .واإلعالن عنه يف اجلرائد حسب ما ينص عليه القانون

يقوم هذا املكتب بدراسة وبرجمة خمتلف املشاريع يف جماالت الري، األشغال  :مكتب الدراسات والبرمجة  -  ب

 :وتقسم إىل نوعني. العمومية، البناء، التهيئة، الساحات العمومية، احلدائق والبساتني

 .يهتم بالدراسات املختلفة :ساتفرع الدرا - 

 .يهتم بعملية الربجمة :فرع البرمجة - 
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         هذا املكتب بدراسة طلبات الرخص املختلفة مث املوافقة عليها وتلبيتها  يقوم :مكتب الرخص المختلفة  -  ج

على هذا األساس  يقسم. أو رفضها وذلك بالتنسيق مع خمتلف املصاحل املختصة حسب ما ينص عليه القانون

 :إىل فرعني مها

 .خيتص يف رخص البناء :فرع رخص البناء - 

خيتص يف باقي الرخص غري رخص البناء مثل رخص اهلدم، رخص الرتميم، رخص  :فرع الرخص المختلفة - 

  . اخل... احلفر

  :مصلحة تقصي المخالفات 4- 5-1

األشخاص الطبيعية واملعنوية يف جمال العمران مثل البناء  تقوم هذه املصلحة بعملية تقصي املخالفات اليت يقوم �ا

أو احلفر، أو اهلدم، والرتميم بدون رخصة، عرقلة السري العام يف الشوارع، االعتداء على الساحات العمومية واحلدائق 

اجلهات املعنية  والبساتني، �ب األراضي البلدية، البناءات الفوضوية وحترير حمضر ضد مرتكب املخالفة وتقدميها إىل

  .حسب ما ينص عليه القانون

  :تقسم هذه املصلحة إىل مكتبني حسب نوعية املخالفة مها

 .يهتم باملخالفات املرتكبة يف جمال البناء :مكتب مخالفات البناء  -  أ

  .يهتم باملخالفات املرتكبة يف جمال الطرق :مكتب مخالفات الطرق  -  ب

هذه املديرية غري حمددة بصفة دقيقة ورمسية ويبقى العمل �ا يتم  إن مهام خمتلف الفروع، املكاتب، املصاحل يف

  .علىبالعادة أو باألوامر الفوقية الصادرة عن اجلهات التنظيمية األ

  :كثرهم إطارات تقنية موزعني على خمتلف مصاحل املديرية كما يليأموظفا  53توظف هذه املديرية 

 12: مباشرة املدير وأمانته واألعوان املرتبطني به - 

 07: مصلحة متابعة أشغال الري - 

 13: مصلحة املتابعة واألشغال - 

 19: مصلحة العمران - 

  2: املخالفات يمصلحة تقص - 

  املوايل يوضح اخلريطة التنظيمية ملديرية التعمري) 6- 4(الشكل رقم           
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  الخريطة التنظيمية لمديرية التعمير :)6-4(الشكل قم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )2الملحق رقم (الهيكل التنظيمي للبلدية  :املرجع

 :البيئةمديرية  - 2- 5

 :ثالث مصاحل هيمن تقوم مديرية البيئة باحملافظة على النظافة والنقاوة العمومية والبيئة وتتكون 

  :مصلحة النظافة 1- 5-2

تقوم هذه املصلحة بعملية اإلشراف على عمليات مجع القمامة والفضالت املنزلية وفضالت احملالت واألماكن 

احمليط وإحداث املساحات اخلضراء وفضاءات اللعب والتسلية  عملية جتميللشوارع، واإلشراف على العمومية وتنظيف ا

  .وصيانتها

  :تقسم هذه املصلحة إىل مكتبني مها

محاية البيئة وجلان  اتيتوىل هذا املكتب مهام التوعية مبخاطر التلوث، وتشجيع مجعي :مكتب حماية البيئة  -  أ

 .احمليط والسهر على تطبيق قواعد ضمان محاية البيئة واحمليطاحلفاظ على ىل إا ا�حياء اليت �دف يف نشاطاأل

 مديرية التعمري

مصلحة متابعة 

 أشغال الري

مصلحة املتابعة 

 واألشغال

مصلحة تقصي  مصلحة العمران

 املخلفات

مكتب أشغال 

 التطهري

مكتب أشغال 

 مياه الشرب

مكتب البناء 

 والتهيئة

مكتب األشغال 

 العمومية

مكتب االستغالل 

 املباشر

مكتب املنشآت 

 املصنفة

الدراسات مكتب 

 والربجمة

مكتب الرخص 

 املختلفة

مكتب خمالفات 

 البناء

مكتب خمالفات 

 الطرق

فرع رخص 

 البناء

فرع الرخص 

 املختلفة

فرع 

 الدراسات

 فرع الربجمة
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والفضالت من املنازل واحملالت واألماكن  ليةز نيقوم باإلشراف على عمليات مجع القمامة امل :مكتب النظافة  -  ب

الشوارع واأل�ج واحلارات والساحات العمومية، ويراقب املؤسسات  نظيفالعمومية، واإلشراف على عمليات ت

  .ة املتعاقدة مع البلدية جلمع القمامة املنزلية يف األحياء اليت ال يغطيها بنفسهاخلاص

  :ينقسم مكتب النظافة إىل فرعني مها       

يقوم جبمع ونقل القمامة املنزلية ويقسم إىل عدة فرق تتخصص كل فرقة حبي أو جمموعة  :فرع نقل القمامة - 

 .من األحياء

هام كنس وتنظيف أ�ج وشوارع وساحات البلدية ويقسم إىل عدة فرق يتوىل هذا الفرع م :فرع الكناسة - 

  .تتخصص كل فرقة يف كنس وتنظيف منطقة معينة

  :مصلحة المساحات الخضراء والمقابر -2- 5-2

تقوم هذه املصلحة مبهمة صيانة وتنظيف املساحات اخلضراء وذلك عن طريق نزع األعشاب اليابسة والضارة، 

قطع األشجار اليابسة واملشكلة خطرا عن املارة، حفر مربعات غرس األشجار يف الشوارع والساحات، جتريد النخيل، 

انة وتشجري املقابر، وسقي األشجار املوجودة يف باإلضافة إىل ذلك تقوم بتنظيف وصي. تنظيف ومحل بقايا األشجار

  .الشوارع واحلدائق واملساحات اخلضراء

  :تقسم هذه املصلحة إىل مكتبني مها

 :يقسم هذا املكتب إىل فرعني مها :مكتب الحدائق والمساحات الخضراء  - أ

 .يقوم باملهام السابقة على مستوى احلدائق :فرع الحدائق - 

 .يقوم باملهام السابقة على مستوى املساحات اخلضراء :فرع المساحات الخضراء - 

يقوم هذا املكتب بعملية تنظيف وصيانة املقابر ومراقبة عملية الدفن يف املقابر  :مكتب تنظيم الجنائز  - ب

  .حسب ما ينص عليه القانون

  :مصلحة الصحة العمومية -3- 5-2

ض، أخذ عينات من املواد املوجهة لالستهالك تقوم هذه املصلحة مبباشرة كل عمل من شانه الوقاية من األمرا

قصد فحصها يف املخرب بالتنسيق مع املصاحل املعنية، معاينة املساكن اليت ال تتوفر فيها القواعد الصحية، معاينة األطعمة 

نواقل املعروضة لالستهالك، فحص املياه السيما مياه اآلبار، مراقبة احملالت واألماكن املستقبلة للجمهور، مكافحة 

  .، مكافحة اجلرذان)، البعوض ومجيع أنواع احلشراتتاالعقارب، احليَّ (األمراض 

  :تقسم هذه املصلحة إىل مكتبني مها

 :يقسم هذا املكتب إىل فرعني مها: مكتب التفتيش والتحليل  - أ

 .يقوم باملهام السابقة الذكر املتعلقة بالتفتيش :فرع التفتيش -  

 .يقوم باملهام السابقة املتعلقة بالتحليل :فرع التحليل -  
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املتنقلة ومقاومة ناقالت  األمراضيقوم هذا املكتب مبكافحة  :المتنقلة األمراضمكتب مكافحة   - ب

  .األمراض، حيارب احليوانات الضارة، يقوم بعملية التطهري وإبادة اجلرذان واحلشرات

رية غري حمددة رمسيا وبدقة ويتم العمل �م حبكم العادة أو إن مهام خمتلف الفروع، املكاتب، املصاحل يف هذه املدي

  .األوامر الفوقية اليومية من اجلهات التنظيمية األعلى

  :معظمهم أعوان نظافة وعمال مهنيني من مجيع األصناف موزعني كما يلي موظفا 276املديرية توظف هذه 

 05: املدير وأمانته - 

 204: مصلحة النظافة - 

 35: اخلضراء واملقابرمصلحة املساحات  - 

  32: مصلحة الصحة العمومية - 

  املوايل يوضح اخلريطة التنظيمية ملديرية البيئة) 7- 4(الشكل رقم 

  الخريطة التنظيمية لمديرية البيئة :)7-4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )02الملحق رقم (الهيكل التنظيمي للبلدية  :املصدر

 :قسم التنظيم والشؤون العامة - 6

 :يتكون هذا القسم من مديريتني مها

 :مديرية الشؤون االجتماعية والقانونية - 1- 6

تقوم هذه املديرية بتقدمي املساعدات االجتماعية للمسنني واملعوقني والعائالت احملرومة، التكفل باملرضى عقليا 

وإحالتهم على املصحات بالتنسيق مع اجلهات املعنية، تتابع نشاطات اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي والثقايف 

االجتماعية اخلاصة باجلنوب واهلضاب العليا، تسليم شهادات والرياضي، التكفل مبلفات السكن االجتماعي والتجزئات 

  مديرية البيئة

  مصلحة الصحة العمومية  مصلحة املساحات اخلضراء واملقابر  مصلحة النظافة

مكتب محاية 

  البيئة

مكتب 

  النظافة

مكتب احلدائق 

  واملساحات اخلضراء

تنظيم 

  اجلنائز

مكتب التفتيش 

  والتحليل

مكتب مكافحة 

  األمراض املتنقلة

فرع 

  الكناسة

فرع نقل 

  القمامة

فرع 

  احلدائق

فرع املساحات 

  اخلضراء

فرع 

  التفتيش

فرع 

  التحليل
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االحتياجات، التكفل مبلف التمهني والتشغيل والتعاونيات الشبانية والشبكة االجتماعية، تنظيم التظاهرات الثقافية 

اطات النوادي والرياضية يف خمتلف املناسبات، تتابع نشاطات اهلياكل الثقافية وتشجيع انتشارها وإنشائها، تتابع نش

  .باإلضافة إىل ذلك �تم باملنازعات والشؤون القانونية. الرياضية للهواة تشجيع الرياضات اجلماهريية

 :تقسم هذه املديرية إىل مصلحتني مها

  :مصلحة الشؤون االجتماعية 1- 6-1

  :تقوم هذه املصلحة باملهام ذات الشق االجتماعي السابق ذكرها وتقسم إىل أربعة مكاتب هي

 :مكتب النشاط االجتماعي  - أ

يتكفل هذا املكتب مبهام منح شهادات املكفوفني واملعوقني واملسنني، تقدمي املساعدات االستثنائية للمحتاجني 

والعائالت احملرومة بالتنسيق مع جلان أخرى، تسليم شهادات االحتياج بغرض التداوي أو احلصول على املساعدة 

التكفل باملرضى عقليا وإحالتهم على املصحات، انتشال املتشردين وجتميعهم يف مراكز  ية، الشبكة االجتماعية،جتماعاال

  .إيواء خاصة يف فصل الشتاء

  :يقسم هذا املكتب إىل ثالثة فروع هي

يقوم هذا الفرع مبهام معاجلة املختلني عقليا، منح شهادة الكفالة العائلية، استقبال  :فرع الشبكة االجتماعية - 

 وإرساهلا إىل مديرية النشاط االجتماعي، استقبال وتوزيع بطاقات املعاقني، منح الشهادات ملفات املعاقني

، منح شهادة )املسنني، األرامل، املطلقات، األمراض املزمنة، املتكفل مبعاق(اإلدارية للفئات االجتماعية اهلشة 

يدانية النتشال املرضى عقليا العمل وشهادة االنقطاع عن العمل لعمال الشبكة االجتماعية، اخلرجات امل

 . واملتشردين

 .إقليم البلدية ربيقوم بالنشاطات االجتماعية املختلفة ع :فرع النشاط االجتماعي - 

 .إقليم البلدية ربيهتم باحلركة اجلمعوية ع :فرع الحركة الجمعوية - 

مثل إحصاء الفالحني ومساعد�م وتنظيم بعض  يقوم مبهام البلدية يف اجلانب الفالحي :مكتب الفالحة  - ب

 .احلمالت للتوعية الفالحية

يقوم هذا املكتب مبتابعة نشاطات اجلمعيات ذات الطابع الثقايف : الشؤون الثقافية والرياضية مكتب  - ج

والرياضي، العمل على إنشاء قاعات املطالعة العمومية، تدعيم نشاطات حمو األمية، متابعة نشاطات اهلياكل 

الثقافية والرياضية عرب إقليم البلدية، اعتماد اجلمعيات احمللية، منح اإلعانات املالية للجمعيات الرياضية والثقافية 

 :يقسم هذا املكتب إىل فرعني مها. واالجتماعية

 .يقوم باملهام السابقة الذكر يف شقها الرياضي :فرع المنشآت والشؤون الرياضية - 

 .يقوم باملهام السابقة الذكر يف شقها الثقايف: يةفرع المنشآت والشؤون الثقاف - 
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يقوم هذا املكتب باملهام املتعلقة بالتمهني والتشغيل ومتابعة  :االجتماعي والتمهين ءامكتب اإلحص  - د

، وإحصاء )العمل املأجور، املؤقت، برامج التشغيل املختلفة(املمتهنني، متابعة التشغيل ملفات الشباب 

يقسم هذا املكتب . مثل املعوقني، املسنني، األرامل، املطلقات، املتكفلني باملعاقني اهلشةالفئات االجتماعية 

  :إىل فرعني مها

 .يقوم بعملية اإلحصاء االجتماعي  :فرع اإلحصاء االجتماعي - 

  .يهتم مبلفات التمهني والتكوين :فرع التكوين والتمهين - 

  :مصلحة المنازعات -2- 6-1

    هذه املصلحة مبتابعة املنازعات وحتليلها، إعداد العرائض القضائية، متثيل البلدية أمام القضاء بتفويض من  تقوم

  .رئيس ا�لس الشعيب البلدي

  :تقسم هذه املصلحة إىل مكتبني مها

 .يهتم باملنازعات اليت تكون إحدى أطرافها البلدية :مكتب المنازعات القضائية  - أ

  : يقسم هذا املكتب إىل فرعني مها :نية والعقاريةمكتب الشؤون القانو   - ب

 .فرع املتابعة العقارية - 

  .فرع الشؤون القانونية - 

إن مهام فروع، مكاتب، مصاحل مديرية الشؤون االجتماعية والقانونية غري حمددة رمسيا وبدقة وممارسة العمل �ا 

  .يتم بالعادة وباألوامر الفوقية من اجلهات التنظيمية األعلى

بني مرسم ومتعاقد بتوقيت كلي أو جزئي  نيموظفا موزع 83 ف مديرية الشؤون االجتماعية والثقافية والقانونيةتوظ

  :خمتلف مكاتب ومصاحل املديرية كما يلي بنيني قسمم

 04: املدير وأمانته - 

 :موزعني كما يلي 71مصلحة الشؤون االجتماعية  - 

 05: أمانة املصلحة ورئيس املصلحة 

 08: النشاط االجتماعي مكتب 

 04: مكتب الفالحة 

 51: مكتب الشؤون الثقافية والرياضية 

 03: مكتب اإلحصاء االجتماعي 

  08: مصلحة املنازعات - 

  .الشؤون االجتماعية والقانونية يةاملوايل يوضح اخلريطة التنظيمية ملدير ) 8- 4(الشكل رقم 
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  الشؤون االجتماعية والقانونية يةالخريطة التنظيمية لمدير  :)8-4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )02الملحق (الهيكل التنظيمي للبلدية  :املرجع

 :الشؤون العامة مديرية - 2- 6

املصاحل غري وتقسم إىل ثالث مصاحل عمليا إحدى �تم مديرية الشؤون العامة باالنتخابات واحلالة املدنية والتنظيم 

 .موجودة باهليكل التنظيمي وهي مصلحة التنظيم نظرا حلداثة إنشائها

  :مصلحة االنتخابات -1- 6-2

تقوم هذه املصلحة مبسك بطاقية االنتخابات وحتيينها وذلك عن طريق التسجيل والشطب، متابعة العمليات 

  .ات االنتخابية وحتليلهانازعمتابعة امل ،بيةاخنتاال

  :هذه املصلحة إىل مكتبني مها تقسم

 .يهتم هذا املكتب بعمليات التسجيالت والشطب :التسجيالت والشطبمكتب   -  أ

  . يهتم مبتابعة العمليات االنتخابية :مكتب العمليات االنتخابية  -  ب

  :الحالة المدنية مصلحة -2- 6-2

مصلحة احلالة املدنية مبسك سجالت احلالة املدنية وحتيينها عن طريق تسجيل عقود الزواج والطالق  تقوم

وتسجيل الوالدات وتسجيل الوفيات، حترير وتسليم وثائق احلالة املدنية بكل أنواعها، املصادقة على التوقيعات والوثائق 

  .ات بالبيع ملختلف املركباتاملطابقة لألصل، مسك بطاقية اخلدمة الوطنية، تلقي التصرحي

  :تقسم مصلحة احلالة املدنية إىل ستة مكاتب هي

مديرية الشؤون االجتماعية والقانونية 

 مصلحة املنازعات  مصلحة الشؤون االجتماعية  

مكتب النشاط 

 االجتماعي 

مكتب 

 الفالحة 

مكتب الشؤون 

 الثقافية والرياضية 

مكتب اإلحصاء 

 االجتماعي والتمهني 

مكتب الشؤون 

 القانونية والعقارية 

مكتب املنازعات 

 القضائية 

فرع 

الشبكة 

 االجتماعية

فرع النشاط 

 االجتماعي

فرع احلركة 

 اجلمعوية

فرع املنشآت 

والشؤون 

 الرياضية

نشآت فرع مل

 والشؤون

 ثقافيةال

فرع 

اإلحصاء 

 االجتماعي

فرع 

التكوين 

 والتمهني

فرع 

املتابعة 

 العقارية

الشؤون فرع 

 القانونية
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خيتص هذا املكتب يف تسليم وثائق احلالة املدنية األصلية ومسك بطاقة  :يمكتب الحالة المدنية المركز   -  أ

 :اخلدمة الوطنية ويقسم إىل فرعني مها

 .اخلدمة الوطنية فرع - 

  .فرع وثائق احلالة املدنية األصلية - 

، ...)زواج، طالق، ازدياد، وفاة(خيتص هذا الفرع يف تسجيل العقود  :مكتب سجالت الحالة المدنية  -  ب

 :يقسم هذا املكتب إىل فرعني مها. ومسك سجالت احلالة املدنية

 .فرع تسجيل العقود - 

 .فرع أمني سجالت احلالة املدنية - 

هذا املكتب بكل مهام احلالة املدنية ما عدا مسك سجالت احلالة  يقوم :مكتب الحالة المدنية العالية  -  ج

 :املدنية، ومسك بطاقية اخلدمة الوطنية ويقسم إىل فرعني مها

 .1فرع العالية  - 

 .2فرع العالية  - 

 :مهام املكتب السابق ويقسم إىل فرعني مها نفس :مكتب الحالة المدنية بسكرة القديمة  - د

 .فرع باب الضرب - 

 .فرع فلياش - 

 :مهام املكتب السابق ويقسم إىل ثالثة فروع هي نفس :الحالة المدنية المنطقة الغربية مكتب  -  ه

 .مسكن 726فرع حي  - 

 .فرع سيدي غزال - 

 .مسكن 1000فرع  - 

 :نفس مهام املكتب السابق ويقسم إىل ثالثة فروع هي :مكتب الحالة المدنية وسط  - و

 .فرع تصريح بيع املركبات - 

 .فرع وسط املدنية - 

  .املدنية بين مرةفرع احلالة  - 

  :التنظيم مصلحة -3- 6-2

أنشأت هذه املصلحة عمليا نتيجة إحلاق  بطاقات التعريف وجوازات السفر البيومرتية، وشهادات السياقة، 

يزال يعمل موظفي هذه املصلحة حتت سلطة  وال. بالبلدية بعدما كانت من مهام الدائرة و الوالية وبطاقات ترقيم املركبات

  .ضون الوثائق املختلفة بتفويض منهميوايل الوالية و 

  :تقسم هذه املصلحة إىل ثالثة مكاتب هي
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 :يقسم هذا املكتب إىل ثالثة فروع هي :مكتب الوثائق البيومترية  -  أ

 .بطاقة التعريففرع  - 

 .جواز السفرفرع  - 

 .أخذ البياناتفرع  - 

 :ينقسم إىل فرعني :مكتب رخص السياقة   -  ب

 .شهادة الكفاءةفرع  - 

 .رخص السياقةفرع  - 

 :إىل فرعنيينقسم  :مكتب ترقيم المركبات  -  ج

 .بطاقة املراقبةفرع  - 

  .التأكيدفرع  - 

  .إن مهام مديرية الشؤون العامة واضحة ودقيقة ولكنها غري رمسية ما عدا يف ما خيص التفويض باإلمضاء

  :موظفا موزعني على خمتلف مصاحل املديرية كما يلي 213توظف مديرية الشؤون العامة       

 .03: املدير وأمانته - 

 .12: مصلحة االنتخابات - 

 .155: مصلحة احلالة املدنية - 

  .43: مصلحة التنظيم - 

يوضح اخلريطة التنظيمية ملديرية الشؤون العامة دون األخذ بعني االعتبار مصلحة التنظيم ) 9- 4(الشكل رقم     

  .يكل التنظيمي للبلديةلعدم وجودها يف اهل
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  الخريطة التنظيمية لمديرية الشؤون العامة :)9-4(الشكل رقم 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )02الملحق رقم (الهيكل التنظيمي للبلدية : املرجع

من خالل عرض واقع التنظيم يف بلدية بسكرة نالحظ أن اخلريطة التنظيمية لبلدية بسكرة غطت ولو بطريقة غري 

ر رمسية جل مهام البلدية إال أ�ا مل �تم ببعض املهام مثل املهام املتعلقة باملدارس االبتدائية، املهام املتعلقة جبرد ومحاية اآلثا

نالحظ كذلك أن اهليكل التنظيمي . مصلحة التنظيم املوجودة عمليا والغائبة تنظيميا وأن هذه اخلريطة مل تتطور لتشمل

لبلدية بسكرة ميتاز بالطول نسيا إذ يتكون من ستة مستويات تنظيمية بعد رئيس ا�لس الشعيب البلدي وهذا راجع 

ن ناحية حجم العمل أو من ناحية غري متوازنة م) مديرية، مصلحة، مكتب، فرع(ألسباب قانونية، وإن مكونات اخلريطة 

 مديرية الشؤون العامة

 مصلحة احلالة املدنية مصلحة االنتخابات

مكتب 

التسجيالت 

 والشطب

مكتب 

العمليات 

 االنتخابية

مكتب 

احلالة املدنية 

 املركزي

مكتب 

سجالت 

 احلالة املدنية

مكتب احلالة 

املدنية املنطقة 

 الغربية

مكتب 

احلالة املدنية 

 وسط

مكتب 

احلالة املدنية 

 العالية

مكتب 

احلالة املدنية 

بسكرة 

 القدمية

فرع اخلدمة 

 الوطنية

فرع وثائق 

احلالة املدنية 

 األصلية

فرع تسجيل 

 العقود

 فرع أمني

سجالت 

 احلالة املدنية

فرع حي 

726 

 مسكن

فرع حي 

سيدي 

 غزال

فرع حي 

1000 

 مسكن

فرع 

وسط 

 املدينة

فرع 

تصريح 

بيع 

 املركبات

فرع 

احلالة 

املدنية 

 بين مرة

فرع 

العالية 

1 

فرع 

العالية 

2 

فرع 

باب 

 الضرب

فرع 

 فلياش
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وأن مكتب يف مديرية حبجم مصلحة يف . عدد املوظفني إذ جند  مصلحة يف مديرية ما حبجم مديرية كاملة يف قسم آخر

  .يمسمديرية أخرى مما يدل على عدم وجود منطق أو معيار معني للتق
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  تقييم التنظيم في بلدية بسكرة: الثاني المبحث

 عرض واقع التنظيم يف بلدية بسكرة مما سهل عنا أخذ نظرة عامة على واقع التنظيم يف بلدية متيف املبحث السابق 

هل اهليكل : ويف هذا املبحث سنحاول تقييم التنظيم يف بلدية بسكرة وذلك من خالل طرح ثالث أسئلة هي. بسكرة

دية بسكرة مطبق؟ كيف استخدم اهليكل التنظيمي يف بلدية بسكرة املوارد البشرية املتاحة؟ هل احرتم التنظيمي يف بل

  :اهليكل التنظيمي لبلدية بسكرة املالمح العامة للتنظيم؟ سنجيب على هذه األسئلة الثالثة من خالل التطرق إىل

 .تطبيق اهليكل التنظيمي لبلدية بسكرة - 1

 .يف بلدية بسكرةاستخدام املوارد البشرية  - 2

  . توفر املالمح العامة للتنظيم يف اهليكل التنظيمي لبلدية بسكرة - 3

 :الهيكل التنظيمي لبلدية بسكرة تطبيق -1

 21مديريات، و 07بلدية بسكرة كما رأينا يف املبحث السابق هيكل تنظيمي متكون من ثالث أقسام، و متلك

فرع، لكن هل هذه املكونات التنظيمية مشغولة ومعني �ا موظفني، وهل املوظفني الذين  56مكتب و 55مصلحة، و

يب عنه من خالل هذا احملور وذلك يشغلون هذه املناصب معينني بصفة رمسية أو عن طريق التكليف؟ هذا ما سنج

بعرض عدد املناصب اإلدارية النوعية اإلمجالية، وعدد املشغول �ا بالتعيني، وعدد املشغول �ا بالتعيني وبالتكليف مث 

حساب نسبة شغل املناصب بالتعيني، ونسبة شغل املناصب بالتعيني وبالتكليف ونأخذ يف عني االعتبار أن كل موظف 

  : )1(واحد فقط وسنحسب دائما املنصب األعلى يعني يف منصب

  .املوايل يوضح استعمال املناصب النوعية عمليا يف بلدية بسكرة) 5-4(اجلدول رقم 

  توظيف المناصب النوعية في بلدية بسكرة :)5-4(الجدول رقم 

                                                        نسبةال/العدد                                    

  المناصب النوعية

العدد 

  اإلجمالي

  )تكليف/رسمي(التوظيف اإلجمالي   التوظيف الرسمي

  نسبة التوظيف  العدد
نسبة عدم 

  التوظيف
  نسبة التوظيف  العدد

نسبة عدم 

  التوظيف

)1(  )2(  )3(   )2(/)3)=(4(   )4(-1)=5(  )6(  )2(/)6)=(7(  )7( -1)=8(  

  %33,34  %66,66  02  %33,34  %66,66  02  03  األقسام

  %33,34  %66,66  04  %33,34  %66,66  04  06  املديريات

  املصاحل

  األمانة العامة

  مديرية املالية واملمتلكات

  مديرية تسيري املوارد البشرية

  مديرية الوسائل العامة

  مديرية التعمري

  مديرية البيئة

  الشؤون االجتماعية والقانونيةمديرية 

02  

04  

02  

02  

04  

03  

02  

/  

02  

/  

/  

02  

02  

02  

/  

50%  

00%  

00%  

50%  

66,66%  

100%  

100%  

50%  

100%  

100%  

50%  

33,34%  

00,00%  

01  

02  

/  

01  

03  

03  

02  

50%  

50%  

00%  

50%  

75%  

100%  

100%  

50%  

50%  

100%  

50%  

25%  

00,00%  

00,00%  

                                                           
  .سب تعينه مرة واحدة ويف املنصب األعلىحنيوجد بعض املوظفني يشغلون أكثر من منصب نوعي يف آن واحد يف هذه احلالة  )1(
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  %00,00  %100  02  %00,00  %100  02  02  مديرية الشؤون العامة

  %33,34  %66,66  14  %52,39  %47,61  10  21  المجموع

  املكاتب

  األمانة العامة

  مديرية املالية واملمتلكات

  مديرية تسيري املوارد البشرية

  مديرية الوسائل العامة

  مديرية التعمري

  مديرية البيئة

  مديرية الشؤون االجتماعية والقانونية

  مديرية الشؤون العامة

07  

08  

06  

04  

10  

06  

06  

08  

04  

01  

01  

/  

/  

02  

04  

06  

57,14%  

12,5%  

16,66%  

00,00%  

00,00%  

33,33%  

66,66%  

75%  

42,86%  

87,50%  

83,34%  

100%  

100%  

66,67%  

33,34%  

25%  

04  

01  

01  

03  

02  

02  

04  

06  

57,14%  

12,5%  

16,66%  

75%  

20%  

33,33%  

66,66%  

75%  

42,86%  

87,50%  

83,34%  

25%  

80%  

66,67%  

33,34%  

25%  

  %58,19  %41,81  23  %67,28  %32,72  18  55  المجموع

  الفروع

  األمانة العامة

  مديرية املالية واملمتلكات

  مديرية تسيري املوارد البشرية

  مديرية الوسائل العامة

  مديرية التعمري

  مديرية البيئة

  مديرية الشؤون االجتماعية والقانونية

  مديرية الشؤون العامة

04  

05  

03  

11  

04  

06  

09  

14  

01  

01  

01  

/  

/  

/  

04  

08  

25%  

20%  

33,33%  

00,00%  

00,00%  

00,00%  

44,44%  

57,14%  

75%  

80%  

66,67%  

100%  

100%  

100%  

55,36%  

42,86%  

01  

01  

01  

04  

00  

00  

04  

08  

25%  

20%  

33,33%  

36,36%  

00,00%  

00,00%  

44,44%  

57,14%  

75%  

80%  

66,67%  

63,64%  

100%  

100%  

55,36%  

42,86%  

  %66,08  %33,92  19  %73,22  %26,78  15  56  المجموع

  %56,03  %43,97  62  %65,25  %34,75  49  141  المجموع الكلي في بلدية بسكرة

  من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات مديرية تسير الموارد البشرية : املرجع

بالنسبة  %34,75نالحظ أن اهليكل التنظيمي لبلدية بسكرة مطبق بنسبة ) 5-4(من خالل اجلدول رقم 

هذا يدل على اعتماد بلدية بسكرة يف بعض . بالنسبة للتعيني والتكليف %43,97للتعيني يف املناصب النوعية، وبنسبة 

كيفية تطبيق اهليكل التنظيمي يف بلدية   سنتعرض يف ما يلي إىل. املناصب النوعية على عناصر مكلفة ولكن بنسبة ضئيلة

  .بسكرة بالنسبة للوظائف بصفة عامة وبالنسبة لكل مديرية

 :تطبيق الهيكل التنظيمي حسب الوظائف  - أ

  :جاء كما يلي) 5- 4(إن تطبيق اهليكل التنظيمي يف بلدية بسكرة حسب الوظائف انطالقا من اجلدول رقم 

 .بالنسبة للتعيني والتكليف %66,66بالنسبة للتعيني و %66,66األقسام نسبة  - 

 .بالنسبة للتعيني والتكليف %66,66للتعيني و بالنسبة %66,66املديريات نسبة  - 

 .بالنسبة للتعيني والتكليف %66,66بالنسبة للتعيني و %47,61املصاحل نسبة  - 

 .بالنسبة للتعيني والتكليف %41,81بالنسبة للتعيني و %32,72املكاتب نسبة  - 

  .بالنسبة للتعيني والتكليف %33,92بالنسبة للتعيني و %26,75 الفروع نسبة - 
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  :من خالل هذه النسب نالحظ ما يلي

 .بالنسبة لكل املناصب %100نسبة باهليكل التنظيمي لبلدية بسكرة مل يطبق  - 

نسب التعيني يف املناصب العليا أكرب من نسب التعيني يف املناصب السفلى حيث جاءت هذه النسب  - 

 .األعلى إىل األسفل متناقصة من

استعمال التكليف موجود يف املناصب السفلى وغري موجود يف منصب رئيس قسم ومدير وذلك الزدواج  - 

 .  املناصب بالنسبة ملوظف واحد، حيث أن كال رئيسي القسمني يشغالن يف نفس الوقت منصب مدير

  :الهيكل التنظيمي على مستوى المديريات تطبيق  - ب

  :نالحظ أن تطبيق اهليكل التنظيمي يف خمتلف املديريات جاء كما يلي) 5-4(من اجلدول رقم  انطالقا

  تطبيق الهيكل التنظيمي في المديريات نسب :)6-4(الجدول رقم 

  المناصب النوعية                                   

  المديريات   

  الفروع  المكاتب  المصالح

  %اإلجمالي   %التعيين   %اإلجمالي   %التعيين   %اإلجمالي   %التعيين 

  األمانة العامة

  مديرية املالية واملمتلكات

  مديرية تسيري املوارد البشرية

  مديرية الوسائل العامة

  مديرية التعمري

  مديرية البيئة

  مديرية الشؤون االجتماعية والقانونية

  مديرية الشؤون العامة 

00,00  

50  

00,00  

00,00  

50,00  

66,66  

100  

100  

50  

50  

00,00  

50  

75,00  

100  

100  

100  

57,14  

12,5  

16,66  

00,00  

00,00  

33,33  

66,66  

75  

57,14  

12,5  

16,66  

75  

20,00  

33,33  

66,66  

75  

25  

20  

33,33  

00,00  

00,00  

00,00  

44,44  

57,14  

25  

20  

33,33  

36,36  

00,00  

00,00  

44,44  

57,14  

  ) 5- 4(من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول رقم : املرجع

  :من خالل اجلدول السابق نالحظ ما يلي

أعلى نسبة تغطية للمناصب النوعية موجودة يف مديرية الشؤون العامة وذلك راجع حلساسية هذه املديرية سواءا  - 

 .بالنسبة للحالة املدنية أو مصلحة االنتخابات

نسبة تغطية للمناصب النوعية موجود يف مديرية الوسائل العامة وهذا يعود لعدم وجود املوظفني القادرين  أقل - 

 .على شغل مناصب هذه املديرية أل�ا كلها مناصب تقنية

يف مديرية الوسائل العامة ألن معظم موظفيها عمال مهنيني من  ةل نسبة تكليف يف املناصب النوعية موجودقأ - 

 .خمتلف الدرجات وال تتوفر فيهم شروط التعيني

تكليف رغم عدم تعني بال كل مناصب مديرية املالية واملمتلكات، ومديرية تسيري املوارد البشرية ال يوجد فيها - 

هاتني املديريتني وأن املوظفني الذين يشغلون تغطية املناصب املتاحة بأكثر من النصف وهذا يعود ألمهية 

  .مناصب هاتني املديريتني جيب أن تتوفر فيهم شروط التعيني
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السابق ذكره غري مطبق عمليا  283مما سبق نستخلص أن اهليكل التنظيمي الذي يتضمنه القرار البلدي رقم 

املتعلق بالبلدية السابق  10- 11ن القانون رقم م 126واملسؤول عن ذلك هو األمني العام للبلدية مبقتضى املادة رقم 

  .ذكره

من خالل مقابلتنا لرؤساء األقسام واملدراء يف بلدية بسكرة وبعض رؤساء املصاحل، املكاتب والفروع وبعض 

املوظفني يف بلدية بسكرة واستفسارنا عن سبب عدم تطبيق اهليكل التنظيمي للبلدية تبني أن هناك أسباب متعلقة 

  .لني ابتداء من املدراء ووصوال باجتاه األعلى إىل رئيس البلدية، وأسباب متعلقة باملوظفنيباملسؤو 

 :المتعلقة بالمسؤولين األسباب  - أ

 .اعتقاد املسؤولني بأن العمل ال ميكن إجنازه إال إذا قاموا به بأنفسهم - 

 .يف املوظفني وخوفهم من فشلهم مما يعرضهم للمسؤولية جبميع أنواعها عدم ثقة املسؤولني - 

 .خوف املسؤولني من فقدا�م للنفوذ والقوة إذا ما مت تعيني موظفني آخرين يف املناصب الشاغرة - 

 .عدم دراية املسؤولني باملهام اليت جيب أن يكلفوا �ا املوظفني الذين يشغلون مناصب أقل منهم - 

عدم وجود وسائل رقابية لدى املسؤولني مما ميكنهم من كشف التجاوزات اليت يقوم �ا املوظفني األقل منهم  - 

 .مستوى

 .التعيني على أساس الوالء - 

  :األساليب المتعلقة بالموظفين  - ب

 .عدم توفر الشروط القانونية يف املوظف لشغل املناصب النوعية - 

 .وفا من الفشل وحتمل املسؤوليةتردد املوظفني يف قبول املناصب النوعية خ - 

 .عدم وجود حوافز مادية ومعنوية لدى املوظفني مقابل حتملهم مسؤولية املناصب النوعية - 

 .عدم وضوح مهام املناصب النوعية - 

  .عدم قبول املسؤولني مشاركتهم يف السلطة مما يؤدي إىل الصراع بني الرئيس املرؤوس - 

ود أسباب أخرى متعلقة بالوالء وصراعات التنظيمات غري الرمسية داخل باإلضافة إىل األسباب السابقة أفرتض وج

بلدية بسكرة مثل االنتماء احلزيب والنقايب وحىت اجلهوي لكن هذه األسباب جيب حماولة إثبا�ا أو نفيها بإجراء دراسات 

  .متخصصة أخرى

 :البشرية في بلدية بسكرةاستخدام الموارد  -2

يف هذا احملور توضيح مواصفات املوظفني الذين يشغلون مناصب نوعية يف بلدية بسكرة وذلك  سنحاول

وسنقسم هؤالء املوظفني إىل إطارات عليا . باستعمال معيار اجلنس، السن، اخلربة املهنية، الرتبة، املستوى التعليمي

  .ساء املكاتب، رؤساء الفروعوتتكون من األمني العام ورؤساء األقسام واملدراء، رؤساء املصاحل، رؤ 
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املوايل يوضح جنس املوظفني الذين يشغلون مناصب نوعية يف اهليكل ) 7- 4(اجلدول رقم  :الجنس - 2-1

  .التنظيمي لبلدية بسكرة

  في بلدية بسكرة نوعية جنس الموظفين الذين يشغلون مناصب :)7-4(الجدول رقم 

  الجنس                              

                                الوظائف

  نسبة اإلناث  نسبة الذكور  المجموع  إناث  ذكور

)1(  )2(  )3(  )2)+(3( ) =4(   )2)/(4(  =)5(   )3)/(4( = )6(  

  اإلطارات

  رؤساء املصاحل

  رؤساء املكاتب

  رؤساء الفروع 

05  

07  

12  

14  

01  

03  

05  

08  

06  

10  

17  

22  

83,33%  

70%  

70,59%  

63,64%  

16,67%  

30%  

29,41%  

36,36%  

  %30,91  %69,09  55  17  38  المجموع

  .من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات مديرية تسيير الموارد البشرية :املرجع

وهذا يدل على  % 69,09من خالل اجلدول السابق نالحظ أن نسبة توظيف الذكور يف املناصب النوعية هو 

اعتماد بلدية بسكرة على الذكور أكثر من اإلناث يف التوظيف يف املناصب النوعية، كما نالحظ نسبة اإلناث تزداد كلما 

نزلنا إىل أسفل اهليكل التنظيمي وهذا يدل على اعتماد بلدية بسكرة على اإلناث يف املناصب السفلى أكثر منه يف 

  .املناصب العليا

 50إىل  40(، من )40إىل  30(، من )30إىل  20من (فئات هي سنقسم السن إىل مخس :السن - 2-2

املوايل يوضح سن املوظفني الذين يشغلون املناصب النوعية يف ) 8-4(اجلدول رقم .سنة 60، أكرب من )سنة

  .اهليكل التنظيمي لبلدية بسكرة

  في الهيكل التنظيمي لبلدية بسكرة سن الموظفين الذين يشغلون المناصب النوعية :)8-4(الجدول رقم 

  السن                     

  الوظائف

  المجموع  سنة 60أكبر من   60- 50  50- 40  40- 30  30- 20

  اإلطارات

  رؤساء املصاحل

  رؤساء املكاتب

  رؤساء الفروع

/  

/  

/  

02  

/  

/  

06  

05  

/  

06  

06  

10  

06  

04  

05  

05  

/  

/  

/  

/  

06  

10  

17  

22  

  55  /  20  22  11  02  المجموع

  %100  %00  %36,36  %40  %20  %3,64  النسبة 

  على معطيات مديرية تسيير الموارد البشريةباالعتماد من إعداد الباحث : املرجع
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نالحظ أن بلدية بسكرة تعتمد يف توظيفها يف املناصب النوعية على السابق ) 8- 4(من خالل قراءة اجلدول رقم 

سنة، ) 50-40(للفئة  % 40مقسمة بنسبة  % 76,36نسبة بسنة وذلك  40الفئة العمرية األكرب من 

  .سنا يزداد كلما نزلنا اىل أسفل اهليكل التنظيمي وأن االعتماد على الفئات األقل. سنة) 60-50(لفئة  %36,36و

سنقسم املستوى التعليمي إىل مخس فئات هي االبتدائي، املتوسط، الثانوي، :المستوى التعليمي - 2-3

املوايل يوضح املستوى التعليمي للموظفني الذين يشغلون ) 9-4(اجلدول رقم . اجلامعي، اجلامعي ما بعد التدرج

  .مناصب نوعية يف بلدية بسكرة

  اصب نوعية في بلدية بسكرةالمستوى التعليمي للموظفين الذين يشغلون من :)9-4(الجدول رقم 

المستوى                     

  التعليمي

  الوظائف

جامعي بعد   جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

  التدرج

  المجموع

  اإلطارات العليا

  رؤساء املصاحل

  رؤساء املكاتب

  رؤساء الفروع

/  

/  

/  

/  

/  

/  

03  

04  

03  

02  

06  

10  

03  

08  

08  

08  

/  

/  

/  

/  

06  

10  

17  

22  

  55  /  27  21  07  /  المجموع

  %100  /  %49,10  %38,18  %12,72  /  النسبة

  من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات مديرية تسيير الموارد البشرية  :املرجع

السابق نالحظ أن بلدية بسكرة تعتمد يف التوظيف يف املناصب النوعية بالدرجة ) 9-4(من خالل اجلدول رقم 

وأن ال  %12,72مث املتوسط بنسبة  %38,18 مث املستوى الثانوي بنسبة %49,10األوىل على اجلامعيني بنسبة 

 334- 11رقم وجود للمستوى االبتدائي، وال وجود للمستوى اجلامعي بعد التدرج وهذا ما يؤكد النقد املوجه للقانون 

ات اجلامعية ملا بعد شهادالمبوظفي إدارة اجلماعات احمللية بأنه ال يستقطب حاملي  املتضمن القانون األساسي اخلاص

ا إىل أسفل اهليكل التنظيمي وأن نكلما نزل  خفضنكما نالحظ أن املستوى التعليمي ي). ماجستري، دكتوراه(التدرج 

     .اجلامعيني موظفني حىت يف املستويات السفلى للهيكل التنظيمي للبلدية

في دون اخلوض يف الرتب وذلك لكثر�ا يسنعتمد يف التصنيف على السلك الوظ :السلك الوظيفي - 2-4

يوضح أسالك املوظفني ) 10- 4(اجلدول رقم . نقسمهم إىل أسالك اإلدارة العامة، واألسالك التقنيةسوبالتايل 

  .يستغلون مناصب نوعية يف بلدية بسكرةالذين 
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  يشغلون مناصب نوعية في بلدية بسكرة أسالك الموظفين الذين :)10-4(الجدول رقم 

  %)(النسبة  المجموع  رؤساء الفروع  رؤساء المكاتب  رؤساء المصالح  اإلطارات العليا  السلك  الشعبة

اإلدارة 

  العامة

  كتاب اإلدارة اإلقليمية

  أعوان اإلدارة اإلقليمية

  ملحقو اإلدارة اإلقليمية

  املتصرفني اإلقليميني

/  

/  

/  

05  

/  

/  

/  

07  

/  

/  

08  

05  

/  

16  

05  

/  

/  

16  

13  

17  

/  

29,10  

23,64  

30,90  

  83,64  46  21  13  07  05  المجموع

  التقنية

إلدارة األعوان التقنيني ل

  اإلقليمية

  تقين اإلدارة اإلقليمية

  مهندس اإلدارة اإلقليمية

/  

/  

/  

/  

/  

01  

/  

01  

03  

/  

01  

/  

/  

02  

04  

/  

3,63  

7,28  

  10,91  06  01  04  01  /  المجموع

النظافة 

والنقاوة 

العمومية 

  والبيئة

النظافة والنقاوة العمومية أعوان 

  والبيئة

مراقب النظافة والنقاوة العمومية 

  والبيئة

مفتش النظافة والنقاوة العمومية 

  والبيئة

  األطباء البياطرة

/  

/  

01  

/  

/  

/  

01  

01  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

02  

01  

/  

/  

3,63  

1,82  

  5,45  03  /  /  02  01  المجموع  

  . من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات مديرية تسيير الموارد البشرية :املرجع

السابق نالحظ أن شعبة اإلدارة العامة تسيطر على املناصب النوعية بنسبة ) 10- 4(من خالل قراءة اجلدول رقم 

الرتتيب إذا أردنا . %5,45مث شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة بنسبة  %10,91تليها الشعبة التقنية  83,64%

مث أعوان اإلدارة اإلقليمية بنسبة  %30,90حسب األسالك جند يف املرتبة األوىل املتصرفني اإلقليميني بنسبة 

موزعني على رؤساء املكاتب  %23,64لكنهم كلهم رؤساء فروع فقط، مث ملحقو اإلدارة اإلقليمية بنسبة  29,10%

مث تقنيو اإلدارة اإلقليمية ومفتشو النظافة والنقاوة العمومية  %7,28ورؤساء املصاحل، مث مهندسي اإلدارة اإلقليمية بنسبة 

  .%1,82لكليهما ويف األخري األطباء البياطرة بنسبة  %3,63والبيئة نسبة 

املتضمن القانون  334- 11ي ومنطقي ألن القانون رقم من خالل القراءة السابقة جند أن هذا التوزيع عاد

وأن العمل . األساسي اخلاص لعمال وموظفي اجلماعات احمللية يعطي األولوية يف املناصب اإلدارية لشعبة اإلدارة العامة

  .   اإلداري يف البلدية أكرب بكثري من العمل التقين

                                                           

)( النسبة المئوية=
ا�موع

��
  



 دراسة حالة بلدية بسكرة: الفصل الرابع

 

- 178 - 
 

سنوات  10سنوات، مث من  10إىل  00ع فئات هي من سنقسم اخلربة املهنية إىل أرب:الخبرة المهنية - 2-5

 05قسمناها إىل  لكن العشر سنوات األوىل .سنة 30سنة مث أكرب من  30سنة إىل  20سنة، مث من  20إىل 

  .سنوات ثانية نظرا ألمهية هذه الفرتة بالنسبة لكل املوظفني 5أوىل مث  سنوات

  .للموظفني الذين يشغلون مناصب نوعية يف بلدية بسكرة يوضح اخلربة املهنيةاملوايل ) 11-4(اجلدول رقم 

  الخبرة المهنية للموظفين الذين يشغلون مناصب نوعية في بلدية بسكرة  :)11-4(الجدول رقم 

  الخبرة المهنية                    

  الوظائف

  المجموع  30أكثر من   30- 20  20- 10  10- 05  05- 00

  اإلطارات العليا

  رؤساء املصاحل

  رؤساء املكاتب

  رؤساء الفروع

/  

01  

05  

11  

/  

/  

01  

01  

/  

/  

01  

/  

05  

09  

07  

06  

01  

/  

03  

04  

6  

10  

17  

22  

  55  08  27  01  02  17  المجموع

  %100  %14,54  %49,10  %1,82  %3,63  %30,91  النسبة 

  من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات مديرية تسيير الموارد البشرية :املرجع

السابق يتضح جليا أن بلدية بسكرة تعتمد يف تعيينها للموظفني يف ) 11- 4(رقم من خالل قراءة اجلدول 

من جمموع املناصب النوعية بـ  %63,67نسبة سنة املناصب العليا على اخلربة إذا ميثل الذين خرب�م أكثر من عشرون 

وأن الذين خرب�م . للذين خرب�م أكثر من ثالثني سنة %14,54سنة و) 30- 20(للذين خرب�م ما بني  49,10%

  .أقل من عشرين سنة عينوا فقط يف منصب رئيس مكتب ورئيس فرع أي يف املستوى األسفل للهيكل التنظيمي

مما سبق نستخلص أن بلدية بسكرة تعتمد يف تعيينها للموظفني يف املناصب النوعية على الذكور أكثر من 

ل أكثر من الشباب، وعلى ذوي املستوى التعليمي اجلامعي والثانوي، وعلى الذين ينتمون إىل شعبة اإلناث، وعلى الكهو 

 .اإلدارة العامة خاصة املتصرفني اإلقليميني، وعلى اخلربة املهنية خاصة الذين هلم خربة أكثر من عشرين سنة

 :المالمح العامة للتنظيم في الهيكل التنظيمي لبلدية بسكرة استخدام -3

وأن معظم هذه . الفصل الثاين تعرضنا للهيكل التنظيمي والحظنا ارتباطه بعدد من املبادئ واملفاهيم التنظيمية يف

املفاهيم واملبادئ قد مر عليها فرتة طويلة منذ حتدث عنها الرواد األوائل للفكر اإلداري مثل تايلور وفايول، إال أ�ا ال 

وتتمثل هذه املالمح يف التخصص . بقة يف معظم املؤسسات خاصة اهلياكل الرأسيةتزال متثل مالمح اهلياكل التنظيمية املط

آلية عملها، وحدة األمر، السلطة واملسؤولية، تفويض السلطة، املركزية والالمركزية، الرمسية، يف العمل، سلسلة األوامر و 

  .التنسيق، االحرتافية، نطاق اإلشراف، والتعقد اهليكلي واملرونة

من ناحية مدى احرتامه هلذه املالمح ومدى توفرها  بسكرة ور سنحاول تقييم اهليكل التنظيمي لبلديةيف هذا احمل

  . سنعتمد يف ذلك األمر على مقابلة املسؤولني يف البلدية واستفسارنا عن األمر. فيه
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  )تقسيم العمل: (التخصص في العمل 3-1

املبحث األول من هذا الفصل الحظنا عدم حتديد مهام كل منصب بدقة وبصفة رمسية ومن هنا يصعب  يف

حتديد هل يوجد ختصص يف العمل يف بلدية بسكرة أما ال؟ لكن مع ذلك حاولنا معرفة األمر وذلك بطرحنا 

  :األسئلة التالية عن املسؤولني

 املهام؟هل املوظفني يؤدون وظائف تتضمن العديد من  - 

 هل املهام يف البلدية تتطلب ختصصات دقيقة ومهارات فنية عالية؟ - 

  هل يتم تدريب املوارد البشرية يف البلدية على أداء مهام دقيقة ومتكررة؟ - 

كانت اإلجابة عن األسئلة الثالثة السابقة من معظم املسؤولني وحىت بعض املوظفني بالنفي وأن املهام يف البلدية 

هذا يدل على . اخل... األوامر الفوقية إال يف بعض املهام مثل امليكانيك، كهرباء السيارات، حساب األجورتتم بالعادة وب

عدم وجود التخصص يف العمل إال بدرجة قليلة يف البلدية وذلك لكو�ا مؤسسة إدارية وليست صناعية وأن تقسيم 

  .العمل يكون يف املؤسسات الصناعية أكرب

  :آلية عملهاسلسلة األوامر و   3-2

سلسلة األوامر تعرضنا هلا يف الفصل الثاين وعرفت على أ�ا خطوط السلطة اليت تربط رأسيا بني أفراد كل مستوى 

  .يتبع منيليه و حيدد من وأفراد املستوى الذي إداري 

سبعة من يف املبحث األول من هذا الفصل تعرضنا إىل اهليكل التنظيمي لبلدية بسكرة والحظنا أنه مكون 

مستويات هي رئيس ا�لس الشعيب البلدي مث األمني العام مث رؤساء األقسام مث املدراء مث رؤساء املصاحل مث رؤساء 

املكاتب مث رؤساء الفروع وكلهم مرتبطني خبطوط سلطة رأسية واضحة حبيث مصدر السلطة األول هو رئيس ا�لس 

ألوامر تصدر عن رئيس ا�لس الشعيب البلدي مث تنساب إىل األسفل وأن ا. الشعيب البلدي وآخر مستوى هو رئيس الفرع

وهذا يدل على وجود . حىت تصل رئيس الفرع متبعة خطوط سلطة واضحة ومتصلة دون انقطاع حمددة من يتبع من

  .سلسلة األمر

  :األمر وحدة - 3-3

. د فقط وهو املسؤول عنه مباشرةيف الفصل الثاين عرفت وحدة األمر بأ�ا تلقي كل مرؤوس أوامره من رئيس واح

ل املستويات التنظيمية وذلك بطرح السؤال ظم املسؤولني يف بلدية بسكرة يف كمقابلتنا ملع عند ما مت االستفسار عنه وهذا

  :التايل ممن تتلقى األوامر؟ فكانت اإلجابة كما يلي

 .يتلقى األوامر من رئيس ا�لس الشعيب البلدي ومن نواب رئيس ا�لس الشعيب البلدي :األمين العام - 

 .يتلقون األوامر من رئيس ا�لس الشعيب البلدي ونوابه ومن األمني العام للبلدية :رؤساء األقسام - 

 .يتلقون األوامر من رئيس ا�لس الشعيب البلدي ونوابه، واألمني العام ورؤساء األقسام :المدراء - 



 دراسة حالة بلدية بسكرة: الفصل الرابع

 

- 180 - 
 

البلدي ونوابه، واألمني العام ورؤساء األقسام، يتلقون األوامر من رئيس ا�لس الشعيب  :رؤساء المصالح - 

  .واملدراء

ملسؤولني األعلى منهم وينسقون معهم نفس الشيء بالنسبة لرؤساء املكاتب ورؤساء الفروع يتلقون األوامر من ا

األعمال إذ ميكن لرئيس فرع أن يتلقى األمر مباشرة من رئيس البلدية وينسق معه ويتصل به متخطيا من األسفل إىل 

  .األعلى رئيس املكتب، رئيس املصلحة، املدير، رئيس القسم، األمني العام للبلدية

  .لدية بسكرة مما يصعب عملية التنظيم يف بلدية بسكرةمما سبق نستنتج أنه ال توجد وحدة األمر يف ب

  :السلطة والمسؤولية - 3-4

تتمثل السلطة من خالل ما تعرضنا له يف الفصل الثاين يف احلق املمنوح للمركز اإلداري يف إصدار األوامر لآلخرين 

وختصيص املوارد الالزمة لتحقيق القرارات وإصدار التعليمات لألفراد مبا جيب عمله وتوقع طاعتهم وذلك باختاذ 

وإن السلطة املخولة جيب أن تكون معادلة . ي التزام الفرد بأداء مهام خصصت له وقبلهاهأما املسؤولية ف. األهداف

  .للمسؤولية

يف املبحث األول يف هذا الفصل قلنا أن املهام غري حمددة بدقة وبصفة رمسية ونفس الشيء بالنسبة للسلطة، ويف 

كل هذا يدل على عدم وجود سلطة ومسؤولية حمددة . لسابق توصلنا إىل انعدام وحدة األمر يف بلدية بسكرةالعنصر ا

وما دون بإمضائها تكون فقط من خالل الوثائق اليت يقوم املسؤول وأن املسؤولية . بدقة وبصفة رمسية يف بلدية بسكرة

املوجودة يف بلدية بسكرة فهي سلطة اإلمضاء أل�ا تكون أما السلطة الواضحة . مسؤولية مباشرة عنه ذلك فليس مسؤول

   .   وهذا يدل على عدم وضوح السلطة واملسؤولية يف بلدية بسكرة. بواسطة تفويض من رئيس البلدية

  :تفويض السلطة - 3-5

السلطة واملسؤولية معا ملركز وظيفي أقل منهم يف  إلعطاء إن تفويض السلطة هي العملية اليت يستخدمها املسؤولون

يف البلدية مصدر السلطة الوحيد هو رئيس ا�لس الشعيب البلدي وهو الشخص الوحيد الذي يفوض  .اهلرم التنظيمي

البلدية بامسهم وليس بصفتهم حيث ميكن له أن يفوض  السلطة ملختلف األشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية يف

  .خص دون أن يفوضها لشخص ثاين يشغل منصب يف نفس املستوى اإلداريالسلطة لش

تفويض السلطة يف البلدية يف التفويض باإلمضاء للنواب واألمني العام ولبعض املوظفني الذين يشغلون  يتمثل

  .يف ما يلي بعض مناذج تفويض السلطة باإلمضاء يف بلدية بسكرة. مناصب نوعية يف اهليكل التنظيمي للبلدية

 :)1(بيئةالمفوضة لنائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف بالصحة والالمهام  -1

 .على الوضعيات والفواتري اخلاصة مبجال الصحة والبيئة التأشري - 

 .كل املراسالت اإلدارية يف جمال الصحة والبيئة ما عدا املوجهة للوصاية - 

 .حماضر املعاينة واإلعذارات يف إطار محاية الصحة والبيئة - 

                                                           
  ).3امللحق رقم (املتضمن للتفويض باإلمضاء  07/01/2013املؤرخ يف  46القرار رقم  )1(
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 :)1(الخاصةالمهام المفوضة لنائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف بالمهام  -2

 .حواالت الدفع ملختلف األجور والرواتب - 

 .أوامر الدفع حلقوق احملجز البلدي والطرقات وبيع دفاتر الشروط - 

 .رخص األفراح وأوامر دفع حقوقها - 

 . الدعوات وجداول اإلرسال ما عدا املوجهة للوصاية - 

 :)2(المفوضة لنائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف باإلدارة والمالية المهام -3

 .سندات الطلب والتحصيل واحلواالت اخلاصة بفرع التسيري - 

 ).املتعلقة بالقطاع املعين(خمتلف املراسالت اإلدارية ما عدا املوجهة للوصاية  - 

 .أوامر الدفع حلقوق احملجز البلدي والطرقات وبيع دفاتر الشروط - 

 .األفراح وأوامر دفع حقوقها خصر  - 

 :)3(المفوضة لنائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف بالتعمير المهام -4

 .شهادة املطابقة والتعمري والتقسيم - 

 .رخص احلفر والرتميم - 

 .أوامر فتح الورشات وبدأ األشغال - 

 .رخص املرور ورخص االستغالل - 

 .البلدي وحقوق الطرقات أوامر الدفع اخلاصة باحملجز - 

 .احملاضر املتعلقة بالعمران وكل املراسالت اإلدارية يف ا�االت املذكورة سابقا ما عدا املوجهة للوصاية - 

 .التأشرية لتقنية على الفواتري وحاالت األشغال والكشوفات الكمية والكيفية - 

 .مقررات املنشآت املصنفة - 

 . قرارات اهلدم والبناء والتجزئة - 

 :)4(المفوضة لنائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف بالمساحات الخضراء المهام -5

 .التأشرية على الوضعيات والفواتري اخلاصة مبجال املساحات اخلضراء والفالحة والري - 

 . كل املراسالت اإلدارية يف جمال املساحات اخلضراء والفالحة والري ما عدا املوجهة للوصاية - 

  

 

                                                           
  ).4امللحق رقم (املتضمن للتفويض باإلمضاء  07/01/2013املؤرخ يف  46القرار رقم  )1(
  ).5امللحق رقم (املتضمن للتفويض باإلمضاء  07/01/2013املؤرخ يف  46القرار رقم  )2(
  ).6امللحق رقم (املتضمن للتفويض باإلمضاء  07/01/2013املؤرخ يف  46القرار رقم  )3(
  ).7امللحق رقم (املتضمن للتفويض باإلمضاء  07/01/2013املؤرخ يف  46القرار رقم  )4(
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 :)1(لنائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف بالشؤون االجتماعيةالمفوضة المهام  -6

 .مقررات الشبكة االجتماعية - 

 .شهادات العمل واألجر لتشغيل الشباب والشبكة االجتماعية - 

 .خمتلف املراسالت اإلدارية املتعلقة بالقطاع املعين ما عدا املوجهة للوصاية - 

 .ةشهادة التسجيل والشطب يف القائمة االنتخابي - 

 .العوز بطاقة املنفعة العامة، بطاقة املنحة اجلزافية، شهادة االحتياج، بطاقة التمهني، وبطاقة - 

  .الشهادات املتعلقة با�ال الفالحي - 

 :)2(المفوضة لمدير تسيير الموارد البشرية المهام -7

العمل واألجر، طلبات املنح العائلية، البطاقات املهنية وحوادث  كشف الراتب وكشوف التنقيط، شهادة - 

 .العمل

 .وأمني اخلزينة البلديةجداول اإلرسال الداخلية املوجهة للصندوق الوطين للتقاعد واملراقب املايل  - 

 .االستدعاءات، بطاقات االلتزام اخلاصة باملراقب املايل املتلعقة باملوظفني والعمال مبختلف رتبهم - 

 ).إنذار، إعذار، تنبيه بالعودة إىل النظام(العقوبات  - 

 .مقررات التعيني الداخلية - 

 .خمتلف الشهادات اإلدارية اخلاصة باملوظفني والعمال - 

 .حواالت دفع األجور وملحقا�ا وبطاقات االلتزام اخلاصة باألجور - 

 .االستفسارات، مقررات اخلصم، الرد على طلبات العمل - 

 :)3(المالية والممتلكات المفوضة لمدير المهام -8

) الداخلية، املراقب املايل، أمني اخلزينة البلدية(بطاقات االلتزام فرع التسيري، رخص األفراح، جداول اإلرسال  - 

 .سندات التحصيل، أوامر التسديد املختلفة، حواالت التسديد فرع التسيري، املصادقة على اإلمضاء

 :)4(المهام المفوضة لمدير البيئة -9

أوامر التسديد، استدعاءات ودعوات، جداول اإلرسال، اقرتاح أسعار، املراسالت املوجهة للمصاحل التقنية،  - 

رخص املرور، تراخيص رخص التعمري، حماضر االجتماعات، شهادات توقيف األشغال، املراسالت املوجهة 

قييم اإلداري للمشاريع، إىل املقاوالت ومكاتب الدراسات، الكشوف الكمية والتقديرية للمشاريع، الت

 .   احلاالت املادية للمشاريع، حماضر استالم املشاريع، التأشرية التقنية للوضعيات أو الفواتري اخلاصة باملشاريع

                                                           
  ).8امللحق رقم (املتضمن للتفويض باإلمضاء  07/01/2013املؤرخ يف  46القرار رقم  )1(
  ))09(امللحق رقم (املتضمن التفويض باإلمضاء للسيد مدير تسيري املوارد البشرية  20/03/2013ملؤرخ يف ا 580القرار رقم  )2(
  )10(امللحق رقم  )3(
  ) 11(املتضمن التفويض باإلمضاء للسيد مدير البيئة امللحق رقم  19/09/2012املؤرخ يف  1339القرار رقم  )4(
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 :)1(المهام المفوضة لمدير الشؤون االجتماعية -10

لعمل الشبكة ، شهادة ا)تشغيل الشباب(مقررات تشغيل الشباب والشبكة االجتماعية، شهادة العمل واألجر  - 

االجتماعية، جدول اإلرسال داخل املصاحل البلدية، استدعاءات عمال الشبكة االجتماعية وتشغيل الشباب، 

 . بطاقات التمهني، بطاقة العوز، بطاقة املنفعة العامة، بطاقة املنحة اجلزافية

 :)2(المفوضة لمصلحة الحالة المدنيةالمهام  -11

تلقي التصرحيات بالوالدة، والوفيات، تسجيل وقيد (، مهام ضابط احلالة املدنية S12إمضاء شهادات امليالد 

مجيع العقود أو األحكام يف سجالت احلالة املدنية، حترير مجيع العقود املتعلقة بالتصرحيات السابقة، إمضاء 

 يح بيع السيارات، مجيع وثائق احلالة املدنية، املصادقة على اإلمضاء، التصديق على النسخ طبق األصل، تصر 

 .استمارات السيارات، شهادة اإلقامة

  :)3(المهام المفوضة لمصلحة االنتخابات -12

  .شهادة التسجيل والشطب يف القائمة االنتخابية، حتويل اإلقامة، شهادة عدم التسجيل يف القوائم االنتخابية

  :المركزية والالمركزية - 3-6

معظم القرارات يف املستويات التنظيمية العليا للمؤسسة، والالمركزية هي منح املركزية هي درجة تركيز السلطة يف 

  .املستويات التنظيمية األقل سلطة اختاذ القرارات يف ما خيصها

ق اهليكل التنظيمي لبلدية بسكرة توصلنا إىل أن يمبدى تطبيف احملور األول من املبحث الثاين هلذا الفصل واملتعلق 

التعيني يف املستويات السفلى . ات العليا للهيكل التنظيمي كان بنسبة عالية وبدون تكليف بينماالتعيني يف املستوي

ما دام التعيني يف املستويات السفلى كان ضعيفا فإن تفويض السلطة . للهيكل التنظيمي كان بنسبة منخفضة وبالتكليف

األمني العام، رؤساء (ت العليا للهيكل التنظيمي يكون كذلك ضعيف حيث أن السلطة يف بلدية بسكرة مركزة يف املستويا

ومن هنا فإن بلدية . باملهام املتعلقة باحلالة املدنيةفقط ، وتفويض السلطة للمستويات الدنيا خاص )األقسام، املدراء

  .بسكرة متتاز باملركزية

  :الرسمية - 3-7

عليه تنميط الوظائف ومدى تقيد الرمسية هي مدى وصول املنظمة لوضع معايري منطية للوظائف وهو يطلق 

القواعد واإلجراءات اليت تصنعها كارتداء املوظفني ملالبس رمسية خاصة املؤسسة بتوجيه سلوك العاملني من خالل 

  .باملؤسسة أو وضع شارات تعرف باملوظف ووظيفته

                                                           
  )12امللحق رقم (ء للسيد مدير الشؤون االجتماعية املتضمن التفويض باإلمضا 1060القرار  )1(
املؤرخ  1649، القرار رقم 12/12/2012املؤرخ يف  1647، القرار رقم 12/12/2012املؤرخ يف  1651، القرار رقم 12/12/2012املؤرخ يف  1614القرار رقم  )2(

  .15، 14، 13، 12، امللحق رقم 12/12/2012يف 
  .16املتضمن التفويض باإلمضاء للسيد رئيس مصلحة االنتخابات امللحق رقم  16/08/2012يف  املؤرخ 1247القرار رقم  )3(
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يف مواضع سابقة يف هذا الفصل إىل عدم حتديد املهام بصفة رمسية ودقيقة وبالتايل فإن تنميط الوظائف  توصلنا

أما الشق الثاين املتعلق بوضع القواعد واإلجراءات اليت توجه سلوك العاملني فهي . غري موجود متاما يف بلدية بسكرة

اليت تعرف �م وكذلك ارتداء عمال النظافة مالبس خاصة �م لكن  للشاراتموجودة نسبيا ومتمثلة يف وضع املوظفني 

  .وبالتايل فإن الرمسية يف بلدية بسكرة قليلة جدا. العمال واملوظفني غالبا ما ال يلتزمون �ذه اإلجراءات

  :نطاق اإلشراف - 3-8

ا كان املسؤول على يعترب نطاق اإلشراف متسع إذ. "نطاق اإلشراف هو عدد املوظفني التابعني ملشرف واحد

عشرة مرؤوسني أو أكثر، ومتوسط إذا كان املسؤول يشرف على عدد يرتاوح بني مخسة وتسعة مرؤوسني، وضيق إذا كان 

  .)1("املسؤول يشرف على أربعة مرؤوسني فأقل

يكل سندرس نطاق اإلشراف يف بلدية بسكرة فقط بالنسبة للمراكز اإلدارية احملددة لنطاق اإلشراف من خالل اهل

فإن عدد إما رؤساء املكاتب ورؤساء الفروع . التنظيمي وهي األمني العام، رؤساء األقسام، املدراء، ورؤساء املصاحل

  .املرؤوسني غري واضح يف اهليكل التنظيمي إال استثناءا وبالتايل ال يتم التعرض هلم

  .املوايل يوضح نطاق اإلشراف يف بلدية بسكرة) 12-4(اجلدول رقم 

  نطاق اإلشراف في بلدية بسكرة :)12-4(الجدول رقم 

  التقييم  نطاق اإلشراف  الوضعية

  متوسط  05  األمني العام

  رؤساء األقسام

  قسم اإلدارة املالية والوسائل العامة

  قسم التعمري والبيئة

  قسم التنظيم والشؤون العامة 

03  

02  

02  

  ضيق

  ضيق

  ضيق

  ضيق  2,33  المتوسط

  املدراء

  املالية واملمتلكاتمدير 

  مدير الوسائل العامة

  مدير تسيري املوارد البشرية

  مدير البيئة

  مدير التعمري

  مدير الشؤون االجتماعية والقانونية

  مدير الشؤون العامة

04  

02  

02  

03  

04  

02  

02  

  ضيق

  ضيق

  ضيق

  ضيق

  ضيق

  ضيق

  ضيق

  ضيق  2,71  المتوسط

  رؤساء املصاحل
  مصلحة امليزانية 

  مصلحة الصفقات 

02  

02  

  ضيق

  ضيق

                                                           
  .487طارق طه، مرجع سابق، ص  )1(
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  مصلحة احملاسبة

  مصلحة األمالك العقارية

  مصلحة الوسائل العامة

  مصلحة البناءات البلدية واإلنارة

  مصلحة تسيري املستخدمني

  مصلحة األجور والرواتب

  مصلحة النظافة

  مصلحة املساحات اخلضراء واملقابر

  مصلحة الصحة العمومية

  مصلحة متابعة أشغال الري

  املتابعة واألشغال مصلحة

  مصلحة العمران

  مصلحة تقصي املخالفات

  مصلحة الشؤون االجتماعية

  مصلحة املنازعات

  مصلحة االنتخابات

  مصلحة احلالة املدنية

02  

02  

02  

02  

04  

02  

02  

02  

02  

02  

03  

03  

03  

02  

04  

02  

02  

06  

  ضيق

  ضيق

  ضيق

  ضيق

  ضيق

  ضيق

  ضيق

  ضيق

  ضيق

  ضيق

  ضيق

  ضيق

  ضيق

  ضيق

  ضيق

  ضيق

  ضيق

  ضيق

  ضيق  2,52  المتوسط

   من إعداد الباحث باالعتماد على الهيكل التنظيمي لبلدية بسكرة :املرجع

السابق نالحظ أن نطاق اإلشراف عند األمني العام متوسط خبمسة موظفني، ) 12- 4(من خالل اجلدول رقم 

وأعلى نطاق إشراف عند قسم اإلدارة واملالية  مرؤوس 2,33أما نطاق اإلشراف عند رؤساء األقسام فهو ضيق مبتوسط 

مرؤوس وأعلى نطاق  2,71أما نطاق اإلشراف عند املدراء فهو ضيق أيضا مبتوسط . والوسائل العامة بثالثة مرؤوسني

أما نطاق اإلشراف عند رؤساء املصاحل فهو ضيق . إشراف عند مدير املالية واملمتلكات ومدير التعمري بأربعة مرؤوسني

مرؤوسني وبالتايل فهو متوسط ستة مرؤوس وأعلى نطاق إشراف يوجد عند مصلحة احلالة املدنية ب 2,52ا مبعدل أيض

  .ويليه مصلحة الشؤون االجتماعية ومصلحة تسيري املستخدمني بأربعة مرؤوسني

مما سبق ميكن القول أن نطاق اإلشراف يف بلدية بسكرة ضيق مما أدى إىل طول اهليكل التنظيمي للبلدية وعدم 

   . كما مت اإلشارة له سابقا  %34,75 إال بنسبةتطبيق هذا اهليكل 
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  :المرونة - 3-9

 أ�ا مدى استجابة اهليكل التنظيمي، للتغريات اليت حتدث يف احمليط الداخلي تعرف مرونة اهليكل التنظيمي على

قول أنه مرن، وإذا كان نفإذا كان اهليكل التنظيمي للمؤسسة يستجيب هلذه التغريات ويتغري حسبها . واخلارجي للمؤسسة

  .قول أنه غري مرننال يستجيب هلذه التغريات وال يتغري حسبها 

أي أن عمره  24/04/2011خ ظهور اهليكل التنظيمي احلايل لبلدية بسكرة جنده ظهر بتاريخ عند النظر إىل تاري

إىل  08/11/1994من (تغيري، واهليكل التنظيمي الذي سبقه دام ستة عشرة سنة أكثر من سبع سنوات دون 

باإلضافة إىل ذلك . ستمرامل تاز بالتغيريمين حميط البلدية أدون تغيري ومها فرتتني طويلتني خاصة و ). 24/04/2011

ا كما مت مينظيتفإن اهليكل التنظيمي للبلدية مل يتغري ليشمل مصلحة التنظيم وبالتايل بقيت موجودة عمليا وغري موجودة 

  .اإلشارة له سابقا

ال يستجيب للتغريات اليت و مما سبق ميكن القول أن اهليكل التنظيمي للبلدية غري مرن إذ يدوم فرتة زمنية طويلة 

قدرة املسؤولني يف البلدية على التغري ألن القانون عدم ويرجع سبب ذلك إىل . تطرأ يف احمليط الداخلي واخلارجي للبلدية

يسمح بتغري اهليكل التنظيمي مىت شاء املسؤولون ومبربرات موضوعية ويتم ذلك باقرتاح من األمني العام للبلدية ويوافق 

  .مث يصادق عنه من طرف وايل الواليةعليه ا�لس الشعيب البلدي مبداولة 

من الصعب دراستها يف ظل الظروف اليت ف) التنسيق، االحرتافية، التعقد اهليكلي(أما بالنسبة لباقي املالمح 

  .تعيشها البلدية وعدم توفر الوسائل الالزمة لذلك

يلة فقط، وأن سلسلة األوامر من خالل دراستنا هلذا احملور مت التوصل إىل أن التخصص يف العمل موجود بدرجة قل

وآلية عملها موجودة، وأن وحدة األمر غري متوفرة، وأن السلطة واملسؤولية غري واضحة، وأن التفويض ليس موجود بالقدر 

  .جمال اإلشراف ضيقن البلدية متتاز باملركزية يف اختاذ القرار، وأن ال وجود للرمسية إال بدرجة قليلة، و وأالكايف، 

  .هنا ميكن القول أن معظم مالمح اهليكل التنظيمي غري متوفرة يف اهليكل التنظيمي لبلدية بسكرة من

من خالل تقييم اهليكل التنظيمي للبلدية مت التوصل إىل أن اهليكل التنظيمي للبلدية غري مطبق عمليا إال بنسبة 

تعتمد على الذكور من ناحية اجلنس وعلى  ، وأن بلدية بسكرة يف تعيينها للموظفني يف املناصب النوعية34,75%

اإلقليميني من ناحية السلك وعلى ذوي اخلربة املهنية، وأن اهليكل التنظيمي  الكهول من ناحية السن، وعلى املتصرفني

    .لبلدية بسكرة ال يتوفر فيه معظم مالمح اهليكل التنظيمي
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  رةاقتراح تحسين التنظيم في بلدية بسك: المبحث الثالث

بسكرة يف املبحث األول، مث تقييم التنظيم يف بلدية بسكرة يف املبحث  بلدية من خالل عرض واقع التنظيم يف

سنقرتح يف هذا املبحث حتسني التنظيم يف بلدية بسكرة . الثاين، ومن خالل النتائج واملالحظات اليت مت التوصل إليها

بشرية املتوفرة ويساعد وذلك من خالل اقرتاح هيكل تنظيمي جديد لبلدية بسكرة يتماشى مع اإلمكانيات املادية وال

  . البلدية على أداء املهام املنوطة �ا وحتقيق أهدافها

سنركز يف دراستنا للهيكل التنظيمي املقرتح لبلدية بسكرة فقط على التعديالت اليت أدخلت على خمتلف الوحدات 

  :التنظيمية وذلك من خالل ثالثة حماور هي

 .بسكرةاخلريطة التنظيمية العامة املقرتحة لبلدية  - 

 .اخلريطة التنظيمية للقسم اإلداري - 

  . اخلريطة التنظيمية املقرتحة للقسم التقين - 

 :الخريطة التنظيمية العامة المقترحة لبلدية بسكرة -1

اعتمدنا يف اقرتاحنا للهيكل التنظيمي لبلدية بسكرة أوال على التميز بني اجلانب اإلداري واجلانب التقين حيث 

يم كل وحدة تنظيمية إىل ثالث وحدات أقل لذلك سمها القسم اإلداري والقسم التقين مث تق منا البلدية إىل قسمنيسق

مث قسمنا كل مديرية إىل ثالث . قسمنا القسم اإلداري إىل ثالث مديريات، والقسم التقين أيضا إىل ثالث مديريات

ستثنائية، كما اعتمدنا يف جل مصاحل على األقل، مث قسمنا كل مصلحة إىل ثالث مكاتب إال يف بعض احلاالت اال

  .ويف بعض احلاالت على التقسيم اجلغرايف األحيان على التقسيم الوظيفي

  . املوايل يوضح اخلريطة التنظيمية العامة املقرتحة لبلدية بسكرة) 10-4(الشكل 
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  .الخريطة التنظيمية العامة المقترحة لبلدية بسكرة :)10-4(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحث: املصدر

  :السابق ميكن اإلشارة إىل النقاط التالية) 10- 4(انطالقا من الشكل رقم 

  :م البلدية إىل قسمني مهاتقس  -  أ

يتكون من ثالث مديريات هي مديرية املالية واملوارد البشرية واملمتلكات، مديرية التنظيم  :القسم اإلداري - 

 .والشؤون العامة، مديرية الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية والرتبوية

  .ةيتكون من ثالث مديريات هي مديرية البيئة، مديرية التعمري، مديرية الوسائل العامة والصيان :القسم التقني - 

 ا�لس الشعيب البلدي رئيس

 رئيسنائب 

ب املكلف .ش.م

باالقتصاد واملالية 

 واالستثمار

ب .ش.م رئيسنائب 

املكلف بالشؤون 

االجتماعية والثقافية 

 والرياضية والشباب

 رئيسنائب 

ب املكلف .ش.م

بالصحة والنظافة 

 ومحاية البيئة

ب .ش.م رئيسنائب 

املكلف بتهيئة اإلقليم 

والسياحة  والتعمري

 والصناعات التقليدية

 رئيسنائب 

ب املكلف .ش.م

 بالري والفالحة

 األمانة العامة

 مصلحة الديون مصلحة اإلحصاء واإلعالم اآليل واملنازعات

مكتب 

 اإلحصاء

مكتب 

 اإلعالم اآليل

مكتب 

 املنازعات

مكتب اإلعالم 

واالتصال 

 والتشريفات

كتابة   مكتب

 ب.ش.م

مكتب 

األمن 

 والوقاية

مكتب 

 األرشيف

 القسم التقين القسم اإلداري

مديرية املالية 

واملوارد البشرية 

مديرية التنظيم 

والشؤون العامة 

مديرية الشؤون االجتماعية 

 والثقافية والرياضية والرتبوية

مديرية 

 البيئة 

مديرية 

 التعمري 

مديرية الوسائل 

 العامة والصيانة 
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باملقارنة مع اهليكل التنظيمي لبلدية بسكرة املعتمد جند أن هذا اهليكل يتكون من قسمني أما اهليكل املعتمد 

) 07(مديريات بينما اهليكل املعتمد يتكون من سبعة ) 06(يتكون من ثالث أقسام، وهذا اهليكل يتكون من ستة 

  .مديريات

لدية بسكرة يف اهليكل التنظيمي ألن هلؤالء النواب اتصال عرض خمتلف نواب رئيس ا�لس الشعيب البلدي لب  -  ب

  :مع املديريات كما يلي مباشر

نائب رئيس ا�لس الشعيب البلدي املكلف باالقتصاد واملالية واالستثمار له اتصال مباشر مع مديرية املالية  - 

 .واملوارد البشرية واملمتلكات، ومديرية الوسائل العامة والصيانة

نائب رئيس ا�لس الشعيب البلدي املكلف بالشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية والشباب له اتصال مباشر  - 

 .مع مديرية الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية والرتبوية

 .ئةنائب رئيس ا�لس الشعيب البلدي املكلف بالصحة والنظافة ومحاية البيئة له اتصال مباشر مع مديرية البي - 

نائب رئيس ا�لس الشعيب البلدي املكلف بتهيئة اإلقليم والتعمري والسياحة والصناعات التقليدية له اتصال  - 

 .مباشر مع مديرية التعمري

نائب رئيس ا�لس الشعيب البلدي املكلف بالري والفالحة له اتصال مباشر مع مديرية الشؤون االجتماعية  - 

  . ومديرية التعمريوالثقافية والرياضية والرتبوية، 

تبقى املديرية الوحيدة اليت ليس هلا اتصال بصفة مباشرة مع نواب رئيس ا�لس الشعيب البلدي هي مديرية التنظيم 

  .والشؤون العامة نظرا خلصوصية املهام اليت تقوم �ا وثبات هذه املهام

ألرشيف، واالتصال والتشريفات مبباشرة مت إحلاق مهام اإلحصاء، اإلعالم اآليل، املنازعات، األمن والوقاية، ا  -  ج

وذلك من خالل ربط األمانة . باألمني العام للبلدية ألن هذه املهام هلا ارتباط بكل املديريات وهلا أمهية خاصة

 .مصلحة اإلحصاء واإلعالم اآليل واملنازعات، ومصلحة الديون: العامة مباشرة مبصلحتني مها

مصلحة اإلحصاء واإلعالم اآليل واملنازعات من ثالث مكاتب هي مكتب اإلحصاء، مكتب اإلعالم  تتكون  - د

 .اآليل، مكتب املنازعات

مصلحة الديوان من أربعة مكاتب هي مكتب اإلعالم واالتصال والتشريفات، مكتب كتابة ا�لس  تتكون  -  ه

  .الشعيب البلدي، مكتب الوقاية واألمن، ومكتب األرشيف

السابق ميكن أن نلقي نظرة عامة عن مكونات اهليكل التنظيمي املقرتح لبلدية ) 10- 4(ة إىل الشكل رقم باإلضاف

  . عدد املناصب النوعية يف اهليكل التنظيمي املقرتح لبلدية بسكرة حالذي يوض). 13- 4(بسكرة من خالل اجلدول رقم 
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  التنظيمي المقترح لبلدية بسكرة عدد المناصب النوعية في الهيكل :)13-4(الجدول رقم 

  عدد الفروع  عدد المكاتب  عدد المصالح  المديريات  القسم/األمانة العامة

  /  07  02  /  األمانة العامة

  مديرية املالية واملوارد البشرية واملمتلكات  القسم اإلداري 

  مديرية التنظيم والشؤون العامة

  مديرية الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية والرتبوية 

04  

03  

03  

12  

10  

11  

07  

23  

25  

  مديرية البيئة   القسم التقين

  مديرية التعمري

  مديرية الوسائل العامة والصيانة

04  

03  

04  

12  

10  

12  

06  

/  

/  

  61  74  23  06  ا�موع

نسبة املصاحل، املكاتب، 

  الفروع للمديريات

/  3,28  12,33  10,16  

نسبة املكاتب، الفروع 

  للمصاحل

/  /  3,21  2,65  

  0,82  /  /  /  نسبة الفروع للمكاتب

  من إعداد الباحث: املصدر

  :السابق نالحظ) 13- 4(من خالل اجلدول رقم 

نستطع تقسيم كل املكاتب إىل فروع ألن طبيعة بعض املكاتب ال ميكن تقسيمها إىل فروع وبالتايل فإن   مل - 1

 .كل النسب املتعلقة بالفروع ليس هلا معىن تنظيمي

وهذا يدل أن كل مديرية تتكون من ثالث مصاحل على األقل  3,28نسبة املصاحل إىل املديرية تساوي  - 2

لعامة تتكون من مصلحتني فقط وهذا يدل على جمال إشراف متوسط بالنسبة خاصة إذا علمنا أن األمانة ا

 .وباملقارنة مع اهليكل التنظيمي املعتمد يف بلدية بسكرة جند أن املصاحل للمديريات أقل من ثالثة. للمدراء

وهذا يدل على أن كل املصاحل تتكون من عدد مكاتب متوسط أكرب من  3,21نسبة املكاتب للمصاحل  - 3

أي أن  2,61ة وباملقارنة مع اهليكل التنظيمي املعتمد يف بلدية بسكرة جند أن هذه النسبة تساوي ثالث

     .متوسط عدد املكاتب يف خمتلف املصاحل أقل من ثالثة

  :مما سبق نالحظ أن التحسينات يف التنظيم كاتب كما يلي

 .تقليص عدد األقسام من ثالثة إىل اثنني - 

 .سبعة إىل ستةتقليص عدد املديريات من  - 

 .3,28إىل  2,62رفع متوسط عدد املصاحل يف كل مديرية من  - 

 .3,21إىل  2,61رفع متوسط عدد املكاتب يف كل مصلحة من  - 
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  .رفع مستوى اإلشراف يف املديريات واملصاحل من ضعيف إىل متوسط - 

 :الخريطة التنظيمية المقترحة للقسم اإلداري -2

مي املقرتح لبلدية بسكرة من ثالث مديريات متخصصة يف األعمال القسم اإلداري يف اهليكل التنظييتكون 

  :اإلدارية فقط هي

مديرية املالية واملوارد البشرية واملمتلكات، مديرية التنظيم والشؤون العامة، مديرية الشؤون االجتماعية والثقافية 

 . ريطة التنظيمية لكل مديريةخلايف ما يلي نستعرض . ة والرتبويةوالرياضي

  :الخريطة التنظيمية لمديرية المالية والموارد البشرية والممتلكات - 2-1

خمتلف املديريات الحظنا أن نسبة تطبيق يف هليكل التنظيمي احملدد لنسب تطبيق ا) 6-4(ول رقم اجلد من خالل

مستوى  على %16,66على مستوى املصاحل، و %00,00اهليكل التنظيمي يف مديرية تسيري املوارد البشرية كان 

أما نسبة تطبيق اهليكل التنظيمي يف مديرية املالية واملمتلكات فكانت . على مستوى الفروع %33,33املكاتب، و

  .على مستوى الفروع %20على مستوى املكاتب، و %12,5على مستوى املصاحل، و 50%

و  %00,00يرتاوح ما بني مما سبق نالحظ أن نسبة تطبيق اهليكل التنظيمي يف هاتني املديريتني ضعيف جدا إذ 

لذلك اقرتحنا دمج هاتني املديريتني يف مديرية واحدة �تم بتسيري املوارد البشرية وبالتسيري املايل . كأقصى حد  50%

  :وبتسيري املمتلكات حيث تتكون هذه املديرية من أربعة مصاحل هي

 :مصلحة المالية -1- 2-1

  :مصلحة املالية من ثالث مكاتب هيتتكون 

 .يتكون من ثالث فروع هي فرع إعداد وتنفيذ امليزانية، فرع االلتزامات، فرع التحصيل :الميزانية مكتب  -  أ

 .ويتكون من فرعني مها فرع اللجان، وفرع الصفقات :مكتب الصفقات  -  ب

 .يتكون من مكتب التسيري، ومكتب التجهيز :مكتب المحاسبة  -  ج

 :مصلحة المستخدمين -2- 2-1

  :اتب حسب نوعية املوظفني هيتتكون مصلحة املستخدمني من أربعة مك

 .مكتب األسالك اإلدارية  -  أ

 .مكتب األسالك التقنية  -  ب

 .العمال املتعاقدينمكتب   -  ج

  .مكتب التشغيل  - د

 . تقوم هذه املصلحة بنفس مهام مصلحة تسيري املستخدمني يف اهليكل املعتمد ببلدية بسكرة

 :مصلحة األجور -3- 2-1

  :تتكون هذه املصلحة من ثالث مكاتب هي
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 .العمال الدائمنيمكتب أجور   -  أ

 .مكتب أجور العمال املتعاقدين  -  ب

 .حنامل مكتب  -  ج

 :مصلحة ممتلكات البلدية -4- 2-1

  :تتكون مصلحة ممتلكات البلدية من مكتبني مها

 .مكتب األمالك املنتجة للمداخيل - 

 .مكتب األمالك غري املنتجة للمداخيل - 

  .ميكن تقسيمهاال ه املكاتب اليت ال ميكن تقسيم مكاتب املصاحل الثالثة األخرية إىل فروع لطبيعة عمل هذ

  . املوايل يوضح اخلريطة التنظيمية املقرتحة ملديرية املالية واملوارد البشرية واملمتلكات) 11- 4(الشكل رقم 

  الخريطة التنظيمية المقترحة لمديرية المالية والموارد البشرية والممتلكات :)11-4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أ 

  

  

  

  

  .من إعداد الباحث :املصدر

  :كما يلي  نتمما سبق ميكن اإلشارة إىل التحسينات اليت متت يف التنظيم كا

 .دمج مديريتني يف مديرية واحدة - 

 املدير

 مصلحة ممتلكات البلدية مصلحة األجور مصلحة املستخدمني مصلحة املالية

مكتب 

 امليزانية

مكتب 

 الصفقات

مكتب 

 احملاسبة

فرع إعداد 

 وتنفيذ امليزانية

 فرع االلتزامات

 فرع التحصل

 فرع اللجان

 فرع الصفقات

 مكتب التسيري

 مكتب التجهيز

األسالك مكتب 

 اإلدارية

مكتب األسالك 

 التقنية

مكتب العمال 

 املتعاقدين

 مكتب التشغيل

مكتب أجور 

 العمال الدائمني

مكتب أجور 

 العمال املتعاقدين

 مكتب املنح

مكتب األمالك 

 املنتجة للمداخيل

مكتب األمالك 

غري املنتجة 

 للمداخيل
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 .يف اهليكل املعتمد يف بلدية بسكرة إىل أربعة مصاحل يف اهليكل املقرتح تةسد املصاحل من خفض عد - 

رفع جمال اإلشراف للمدير من متوسط ثالثة أشخاص يف املديريتني اللتني مت دجمهما وهو جمال إشراف  - 

 .سبة للهيكل املقرتح وهو جمال إشراف متوسطضعيف إىل أربعة أشخاص بالن

متوسط اثنان يف اهليكل املعتمد إىل معدل ثالثة أشخاص يف اهليكل  نرفع جمال اإلشراف لرؤساء املصاحل م - 

  .  قرتحامل

  :الخريطة التنظيمية المقترحة لمديرية التنظيم  والشؤون العامة- 2-2

تتكون مديرية التنظيم والشؤون العامة من ثالثة مصاحل بعد إضافة مصلحة التنظيم املوجودة عمليا وغري موجودة 

  :تتمثل هذه املصاحل يف ما يلي. يف اهليكل التنظيمي املعتمد

  :مصلحة التنظيم -1- 2-2

ذه املصلحة بعد استحداث الوثائق البيومرتية وإسناد مهمة ترقيم املركبات ورخص السياقة إىل البلدية استحدثت ه

 .بعدما كانت من مهام الوالية والدائرة

  :تتكون مصلحة التنظيم من أربعة مكاتب هي

يهتم هذا املكتب بتسجيل وشطب املركبات مبختلف أنواعها وذلك من خالل  :مكتب ترقيم المركبات  -  أ

 : فرعني مها

 .بطاقة املراقبةفرع  -         

 .فرع التأكيد -         

 :يتكون هذا املكتب من فرعني مها :مكتب رخص السياقة  -  ب

 .فرع شهادة الكفاءة -         

 .فرع الرخص البيومرتية -       

هذا املكتب باستالم ملفات بطاقات التعريف وجوازات السفر مث يهتم  :يومتريةمكتب الوثائق الب  -  ج

 :قسم إىل فرعني مهاف وجوازات السفر ألصحا�ما لذلك يتسليم بطاقات التعري

 .بطاقة التعريف فرع -       

  .السفر اتفرع جواز  -       

يسلم طالب بطاقة التعريف أو جواز سفر ملفه إىل مكتب الوثائق بعدما  :مكتب البيانات البيومترية  - د

 .البيومرتية حيدد له موعد مع هذا املكتب ألخذ بياناته البيومرتية مثل عملية التصوير وأخذ البصمات

  :يقسم هذا املكتب إىل أربعة فروع هي

 .فرع أخذ البيانات -   

 .فرع حتصيل البيانات -   
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 .تفرع تثبيت البيانا -   

  .فرع أخذ البصمات -   

 .ميكن تقسيم فروع هذه املصلحة إىل عدة شبابيك حسب احلاجة

 :مصلحة الحالة المدنية -2- 2-2

وارتباطها اليومي �م وقصد تقريب اإلدارة من املوطن  اطننينظرا ألمهية هذه املصلحة وتعاملها الدائم مع املو 

وذلك من خالل تقسيم هذه املصلحة . اعتمدنا على التقسيم اجلغرايف حيث مت توزيع الفروع على خمتلف مناطق البلدية

  :إىل أربعة مكاتب كما يلي

يهتم هذا املكتب مبهام احلالة املدنية األساسية وذلك من خالل أربعة  :مكتب الحالة المدنية المركزي  -  أ

 :فروع هي

 .اخلدمة الوطنيةفرع  -   

 .فرع سجالت احلالة املدنية -   

 .فرع عقود الزواج -   

 .فرع تسجيل العقود -   

يهتم هذا املكتب مبهام تسليم خمتلف وثائق احلالة املدنية واملصادقة على  :مكتب الحالة المدنية شرق  -  ب

 :بيع املركبات يف اجلهة الشرقية للبلدية وذلك من خالل تقسيمه إىل ثالثة فروع هيبوالتصريح . اإلمضاء

 .1فرع العالية  -   

 .2فرع العالية  -   

 .فرع فلياش -   

كتب بنفس مهام املكتب السابق وخيتص يف اجلهة الوسطى هذا امل يقوم :مكتب الحالة المدنية وسط  -  ج

 :للبلدية ويقسم إىل ثالث فروع هي

 .ط املدينةفرع وس -   

 .فرع بين مرة -   

 .فرع باب الضرب -   

 :هذا املكتب مثل باقي املكاتب إىل ثالثة فروع هييقسم  :مكتب الحالة المدنية غرب  - د

 .فرع سيدي غزال -   

 .مسكن 726فرع  -   

     .مسكن 1000فرع  -   

 . يقسم كل فرع من الفروع السابقة إىل عدة شبابيك حسب احلاجة
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  : �تم هذه املصلحة باالنتخابات وتقسم إىل مكتبني مها :مصلحة االنتخابات -3- 2-2

 .مكتب التسجيل والشطب  -  أ

   .مكتب العملية االنتخابية  -  ب

م مديرية التنظيم على مستوى الوالية لذلك يعترب دور البلدية يف تنظيم االنتخابات دور اهتنظيم االنتخابات من م

املوايل يوضح ) 12-4(باإلضافة إىل ما سبق فإن الشكل رقم .ثانوي لذلك فإن االهتمام �ذه املصلحة ناقص نوعا ما

  .ملديرية التنظيم والشؤون العامةاملقرتحة اخلريطة التنظيمية 

  لمديرية التنظيم والشؤون العامة المقترحة الخريطة التنظيمية :)12-4(الشكل رقم 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحث: املصدر

  :سبق نالحظ أن حتسني التنظيم على مستوى مديرية التنظيم والشؤون العامة متثل يف ما يلي مما

 .استحداث مصلحة التنظيم - 

 املدير

 مصلحة االنتخابات مصلحة احلالة املدنية مصلحة التنظيم

مكتب ترقيم 

 املركبات

 فرع بطاقة املراقبة

 فرع التأكيد

مكتب رخص 

 السياقة

 فرع شهادة الكفاءة

 اجلديدةفرع الرخص 

مكتب الوثائق 

 البيومرتية

 فرع بطاقة التعريف

 فرع جواز السفر

مكتب البيانات 

 البيومرتية

 فرع أخذ البيانات

 فرع حتصيل البيانات

 فرع تثبيت البيانات

 فرع أخذ البصمات

مكتب احلالة 

 املدنية املركزي

 فرع اخلدمة الوطنية

 احلالة املدنيةفرع سجالت 

 فرع عقود الزواج

 فرع تسجيل العقود

مكتب احلالة 

 املدنية شرق

 1فرع العالية 

 2فرع العالية 

 فرع فلياش

مكتب احلالة 

 املدنية وسط

مكتب احلالة 

 املدنية شرق

 فرع وسط املدينة

 فرع بين مرة

 فرع باب الضرب

 فرع سيدي غزال

 مسكن 726 فرع

 مسكن 1000فرع 

مكتب التسجيل 

 والشطب

مكتب العملية 

 االنتخابية
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، مث تركيز املهام املركزية يف املكتب املركزي للحالة حيثالتمييز بني املهام املركزية وغري املركزية للحالة املدنية  - 

املدنية وتوزيع املهام غري املركزية على خمتلف املكاتب اجلهوية للبلدية وجعل خمتلف الفروع تقوم بنفس املهام 

 .بيع املركباتبتصريح الومبا يف ذلك مهمة 

 .توسيع جمال اإلشراف للمدير من مصلحتني إىل ثالث مصاحل - 

  . يف جمال اإلشراف ملصلحة احلالة املدنية من ستة مكاتب إىل أربعة مكاتب قييضالت - 

  :الخريطة التنظيمية المقترحة لمديرية الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية والتربوية- 2-3

تعديالت  بناءا على املالحظات اليت مت تدوينها على هذه املديرية يف اهليكل املعتمد يف بلدية بسكرة، فإننا نقرتح

جذرية على هذه املديرية وذلك بإلغاء مصلحة املنازعات وإحلاقها مباشرة باألمني العام للبلدية واستحداث مصلحتني 

  :وبالتايل فإن هذه املديرية تقسم إىل ثالثة مصاحل كما يلي) االبتدائية ساملدار (جديدتني خيصا قطاع الرتبية 

 :ياضيةمصلحة الشؤون االجتماعية والثقافية والر  -1- 2-3

شؤون الثقافية والرياضية وتقسم حسب االختصاص ال�تم هذه املصلحة بالشؤون االجتماعية اليت ختص البلدية و 

  :الوظيفي إىل أربعة مكاتب هي

 :مكتب الشؤون االجتماعية  - أ

  :يهتم هذا املكتب بالشؤون االجتماعية يف البلدية وتقسيم إىل أربعة فروع هي

 .فرع الشبكة االجتماعية - 

 .النشاط االجتماعي فرع - 

 .فرع إحصاء الفئات االجتماعية اهلشة - 

  .فرع الشؤون الدينية - 

 :مكتب الجمعيات والشؤون الثقافية  - ب

يهتم هذا املكتب بالتعامل مع خمتلف اجلمعيات حسب القوانني السارية املفعول ويهتم أيضا بالشؤون الثقافية يف 

  : البلدية ويقسم إىل ثالثة فروع هي

 .فرع اجلمعيات - 

 .فرع النشاطات الثقافية - 

  .فرع تسيري املنشآت الثقافية - 

  :الشؤون الرياضية والشباب مكتب  - ج

  :يهتم هذا املكتب بالشؤون الرياضية والشباب وذلك من خالل ثالث فروع هي



 دراسة حالة بلدية بسكرة: الفصل الرابع

 

- 197 - 
 

يهتم هذا املكتب بتنظيم النشاطات الرياضية على مستوى البلدية وذلك بالتنسيق  :فرع النشاطات الرياضية - 

مع خمتلف اجلمعيات الرياضية املعتمدة يف البلدية يف خمتلف ا�االت الرياضية، كما يراقب أنشطة خمتلف 

 .اجلمعيات الرياضية البلدية املعتمدة

يهتم هذا الفرع بتنشيط وترقية الشباب وذلك من خالل تنظيم الرحالت  :فرع تنشيط وترقية الشباب - 

 ىواملخيمات الصيفية، تبادل األنشطة مع شباب البلديات األخرى سواء على مستوى الوالية أو على مستو 

 .ية املعتمدة على مستوى البلديةالتنسيق مع خمتلف اجلمعيات الشبانويتم ذلك ب. الواليات األخرى

     .على مستوى بلدية بسكرة يهتم هذا املكتب بالفالحة :حةمكتب الفال - 

 :مصلحة الشؤون التربوية والتكوين المهني -2- 2-3

قانون البلدية مهمة حراسة وتنظيف دية يف ما خيص الرتبية حيث محل أشرنا يف الفصل الثالث إىل مهام البل

أن البلدية من واجبها تنشيط تالميذ االبتدائي رياضيا وثقافيا حىت يتم اكتشاف  كما. للبلدية وصيانة املدارس االبتدائية

  :مت استحداثها إىل أربعة مكاتب هيت لذلك قسمنا هذه املصلحة اليت مواهب األطفال مبكرا ويف خمتلف ا�اال

  : صيانة المدارس االبتدائيةمكتب   - أ

ف الصحي والكهرباء ر التدفئة واملياه الصاحلة للشرب والص يهتم هذا املكتب بصيانة املدارس االبتدائية يف جمال

ويتم ذلك بالتنسيق مع . وكذلك ترميم وإصالح وصيانة خمتلف أثاث املدارس االبتدائية وتزيني احمليط الداخلي للمدارس

  .لصيانة داخل البلديةمدراء املدارس االبتدائية ومجعيات أولياء التالميذ يف خمتلف املدارس ومع مديرية الوسائل العامة وا

  : يقسم هذا املكتب إىل فرعني مها

 .فرع صيانة وترميم املدارس االبتدائية - 

  .فرع صيانة األثاث املدرسي - 

   :مكتب حراسة ونظافة المدارس االبتدائية  - ب

يقوم هذا املكتب مبهمة تسيري حراس ومنظفات املدارس االبتدائية وتوفري الوسائل الالزمة حلراسة وتنظيف املدارس 

  :يقسم هذا املكتب إىل فرعني مها. االبتدائية وذلك بالتنسيق مع مدراء املدارس االبتدائية

 .االبتدائية ارسفرع حراسة املد - 

  .فرع تنظيف املدارس االبتدائية - 

 :ألنشطة الثقافية والرياضية للمدارس االبتدائيةمكتب ا  - ج

 املدارس يقوم هذا املكتب بعملية التنشيط الرياضي والثقايف للمدارس االبتدائية بالتنسيق مع مديرية الرتبية ومدراء

  : االبتدائية ويقسم إىل فرعني مها

 .ثقافيةفرع األنشطة ال - 

 .فرع األنشطة الرياضية - 
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 .يهتم هذا املكتب بفئة التكوين املهين والتمهني على مستوى البلدية: والتمهينالتكوين المهني  مكتب  - د

  :  مصلحة اإلطعام المدرسي -3- 2-3

 املطبقة على املطاعم املدرسية، مت احملدد لألحكام 2018جانفي  15املؤرخ يف  03- 18بناءا على املرسوم رقم 

هذه املصلحة اليت تسري املطاعم املدرسية من مجيع النواحي   استحداثمتإحلاق تسيري املطاعم املدرسية بالبلدية وبالتايل 

  :ومت تقسيمها جغرافيا إىل ثالث مكاتب هي

قسم إىل طاعم املدرسية يف شرق البلدية ويتسيري املبخيتص هذا املكتب  :مكتب اإلطعام المدرسي شرق  -  أ

 :ثالثة فروع هي

 .التموين فرع  -   

 .فرع الطبخ -   

 .فرع التوزيع -   

قسم يخيتص هذا املكتب يف تسيري املطاعم املدرسية يف وسط البلدية و  :مكتب اإلطعام المدرسي وسط  -  ب

 .إىل نفس فروع املكتب السابق

هذا املكتب يف تسيري املطاعم املدرسية يف غرب البلدية ويقسم  خيتص :مكتب اإلطعام المدرسي غرب  -  ج

  .إىل نفس فروع املكتبني السابقني

  .املدارس اليت تنتمي للجهة الشرقية، الوسطى، الغربية للبلدية حتدد البلدية قائمة

يوضح اخلريطة التنظيمية ملديرية الشؤون االجتماعية والثقافية ) 13-4(باإلضافة إىل ما سبق فإن الشكل رقم 

  .والرياضية والرتبوية
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الخريطة التنظيمية المقترحة لمديرية الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية  :)13-4(الشكل رقم 

  والتربوية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  
  املدارس االبتدائية =م ا.  

  .من إعداد الباحث :املصدر

  .يعترب استحداث هذه املديرية �ذا الشكل كله عملية حتسني للتنظيم يف بلدية بسكرة

 : الخريطة التنظيمية المقترحة للقسم التقني -3

يتكون القسم التقين يف اهليكل التنظيمي املقرتح لبلدية بسكرة من ثالث مديريات متخصصة يف األعمال التقنية 

  .خلريطة التنظيمية لكل مديريةاهي مديرية التعمري، مديرية البيئة، ومديرية الوسائل العامة والصيانة يف ما يلي سنتعرض 

 

 املدير

مصلحة الشؤون االجتماعية 

 والثقافية والرياضية

مصلحة الشؤون الرتبوية 

 والتكوين املهين

 مصلحة اإلطعام املدرسي

مكتب الشؤون 

 االجتماعية

مكتب 

و اجلمعيات 

 الشؤون الثقافية

مكتب الشؤون 

الرياضة 

 والشباب

 مكتب الفالحة

 نشاطات الرياضيةفرع ال

تنشيط وترقية فرع 

 الشباب

تسيري املنشآت فرع 

 الرياضية

مكتب صيانة 

 إ .م

مكتب حراسة 

 إ.ونظافة م

مكتب األنشطة 

الثقافة والرياضة 

 إ.م

مكتب التكوين 

 املهين والتمهني

 إ.صيانة وترميم مفرع 

صيانة األثاث فرع 

 املدرسي

 إ.حراسة مفرع 

 إ.تنظيف مفرع 

 األنشطة الثقافيةفرع 

 األنشطة الرياضيةفرع 

اإلطعام مكتب 

 املدرسي شرق

اإلطعام مكتب 

 املدرسي وسط

اإلطعام مكتب 

 املدرسي غرب

 التموينفرع 

 الطبخفرع 

 التوزيعفرع 

 التموينفرع 

 الطبخفرع 

 التوزيعفرع 

 التموينفرع 

 الطبخفرع 

 التوزيعفرع 

 ؤون الدينيةفرع الش

 اجلمعياتفرع 

 الثقايف نشاطفرع ال

تسيري املنشآت فرع 

 الثقافية

 االجتماعيةفرع الشبكة 

 االجتماعي نشاطفرع ال

 حصاء الفئاتفرع إ

 االجتماعية اهلشة
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 :الخريطة التنظيمية المقترحة لمديرية التعمير - 3-1

  :هي بالتعمري تتكون مديرية التعمري من ثالثة مصاحل �تم مبختلف املهام املتعلقة

  :مصلحة العمران -1- 3-1

تتمثل مهمة هذه املصلحة يف منح الرخص املختلفة املتعلقة بالعمران، وتقصي املخالفات املرتكبة يف العمران، 

 :سوية واملطابقة ملختلف املباين وتقسم وظيفيا إىل أربعة مكاتب هيتومنح شهادات ال

 يهتم هذا املكتب بإجراء حتقيقات املالئمة وعدم :مكتب المنشآت المصنفة وتقصي المخالفات  -  أ

للمنشآت املصنفة مثل املخابز واملقاهي، وكذلك تقصي املخالفات املرتكبة يف جمال العمران مثل  الئمةامل

 .خصة، احلفر بدون رخصة، التعدي على ممتلكات البلدية وعلى املساحات اخلضراءالبناء بدون ر 

يهتم هذا املكتب مينح الرخص املتعلقة بأشغال احلفر واألشغال  :مكتب الرخص المتعلقة بأشغال البناء  -  ب

 .العمومية

يهتم هذا املكتب مبنح رخص البناء، ورخص الرتميم، ورخص  :مكتب الرخص المتعلقة بأشغال البناء  -  ج

 .اهلدم

يهتم هذا املكتب مبنح شهادات املطابقة للمباين وتسوية وضعية املباين  :مكتب تسوية ومطابقة المباني  - د

 . اليت مت بنائها بطرق غري قانونية، وذلك يف إطار القوانني املعمول �ا

 :مصلحة الدراسات والبرمجة -2- 3-1

  :املصلحة بدراسة املشاريع وبرجمتها وتقسم وظيفيا إىل ثالثة مكاتب هي �تم هذه

 .مكتب الدراسات والربجمة للري  -  أ

 .مكتب الدراسات والربجمة للبناء  -  ب

 . مكتب الدراسات والربجمة لألشغال العمومية  -  ج

 :متابعة األشغالمصلحة  -3- 3-1

  :هذه املصلحة مبتابعة إجناز املشاريع البلدية وتقسم وظيفيا إىل ثالثة مكاتب هيتقوم 

 .مكتب متابعة أشغال الري  -  أ

 .مكتب متابعة أشغال البناء  -  ب

 .األشغال العموميةمتابعة مكتب   -  ج

  .يوضح اخلريطة التنظيمية املقرتحة ملديرية التعمري) 14- 4(باإلضافة إىل ما سبق الشكل رقم 
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  الخريطة التنظيمية المقترحة لمديرية التعمير :)14-4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .إعداد الباحثمن : املصدر

تتمثل عملية حتسني التنظيم بالنسبة ملديرية التعمري يف مجع الدراسات والربجمة جبميع أنواعها يف مصلحة واحدة، 

 .  سهل يف أداء املهام والتنسيق بني خمتلف املصاحليوكذلك متابعة األشغال، وكذلك العمران مما يوضح مهام كل مصلحة و 

 :لمديرية البيئةالخريطة التنظيمية المقترحة  - 3-2

اعتمدنا يف اخلريطة التنظيمية املقرتحة ملديرية البيئة على نفس مصاحل اهليكل التنظيمي املعتمد يف بلدية بسكرة مع 

إدخال بعض التغريات متثلت يف تقسيم مصلحة النظافة إىل مكاتب تقسيما جغرافيا، واستحدثنا مصلحة جديدة مهمتها 

  .طرقات بالنسبة للبيئةصيانة الطرقات نظرا ألمهية ال

 : تتكون مديرية البيئة من أربعة مصاحل هي

 :مصلحة النظافة -1- 3-2

  :تقسم مصلحة النظافة تقسيما جغرافيا إىل ثالثة مكاتب هي

 :يهتم هذا املكتب بعملية النظافة يف اجلهة الشرقية للبلدية ويقسم إىل فرعني مها :مكتب النظافة شرق  -  أ

 .مجع ونقل القمامةفرع  - 

  .الكناسةفرع  - 

 .يقسم كل فرع إىل عدة فرق ختتص كل فرقة يف تنظيف وكنس حي أو أحياء أو شوارع معينة

 :ويقسم بنفس طريقة املكتب السابق إىل فرعني مها :مكتب النظافة وسط  -  ب

 املدير

 مصلحة متابعة األشغال مصلحة الدراسات والربجمة مصلحة العمران

مكتب املنشآت املصنفة 

 وتقصي املخالفات

مكتب الرخص املتعلقة 

 باألشغال العمومية

مكتب الرخص املتعلقة 

 بأشغال البناء

 مكتب تسوية ومطابقة املباين

مكتب الدراسات والربجمة 

 للري

مكتب الدراسات والربجمة 

 للبناء

مكتب الدراسات والربجمة 

 لألشغال العمومية

مكتب متابعة أشغال 

 الري

مكتب متابعة أشغال 

 البناء

مكتب متابعة األشغال 

 العمومية
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 .فرع مجع ونقل القمامة - 

 .فرع الكناسة - 

 :بنفس طريقة املكتبني السابقني إىل فرعني مها يقسم :مكتب النظافة غرب  -  ج

 .فرع مجع ونقل القمامة - 

  .فرع الكناسة - 

 .يف حالة تعاقد البلدية مع مؤسسات خاصة جلمع ونقل القمامة تقوم نفس املكاتب مبراقبة هذه املؤسسات

 : مصلحة المساحات الخضراء -2- 3-2

اخلضراء واحلدائق واملقابر، وغرس واستحداث  تتمثل مهمة هذه املصلحة يف صيانة وسقي وحراسة املساحات

  :وتقسم إىل ثالثة مكاتب. مساحات خضراء جديدة

 .مكتب صيانة وحراسة احلدائق  -  أ

 .مكتب صيانة وحراسة املساحات اخلضراء  -  ب

 .صيانة وحراسة املقابرمكتب   -  ج

 : مصلحة الصحة العمومية -3- 3-2

  :بسكرة وتقسم اليت ثالث مكاتب هي بنفس املهام اليت مت ذكرها عند عرض واقع التنظيم يف بلدية تقوم

 .مكتب التحليل والتفتيش  -  أ

 .مكافحة األمراض املتنقلةمكتب   -  ب

 .مكتب املراقبة الصحية للمطاعم املدرسية  -  ج

 :مراقبة وصيانة الطرقاتمصلحة  -4- 3-2

مهمة هذه املصلحة يف مراقبة وصيانة إشارات املرور، وصيانة وإصالح أراضي خمتلف الطرقات والشوارع  تتمثل

داخل البلدية، طالء األرصفة حسب إشارات املرور، ورسم خطوط الطرقات حسب قانون املرور مثل اخلط املستمر، 

  .اخلط املتقطع، ممر الراجلني وذلك يف إطار القوانني املعمول �ا

  :سم هذه املصلحة إىل ثالث مكاتب هيتق

 .مكتب صيانة الطرقات  -  أ

 .مكتب صيانة إشارات املرور  -  ب

  . مكتب رسم األرصفة والطرقات  -  ت

  .اخلريطة التنظيمية ملديرية البيئة يوضح )15- 4(باإلضافة إىل ما سبق الشكل 
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  لمديرية البيئة المقترحة الخريطة التنظيمية :)15-4(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  املطاعم املدرسية =م م.  

  .من إعداد الباحث :املصدر

  :تتمثل عملية حتسني التنظيم يف هذه البلدية يف ما يلي

املراقبة، وحيدد املسؤولية تقسيم مصلحة النظافة تقسيما جغرافيا مما يؤدي إىل حتسني األداء ويسهل عملية  - 

 .وخيلق نوع من املنافسة بني خمتلف املكاتب

 .استحداث مصلحة مراقبة وصيانة الطرقات مما يؤدي إىل حتسني وضعية الطرقات وصيانة إشارات املرور - 

 .توسيع جمال اإلشراف بالنسبة للمدير من ثالثة إىل أربعة مصاحل وبالتايل يصبح جمال إشراف متوسط - 

 .ال اإلشراف بالنسبة لرؤساء املصاحل من مكتبني إىل ثالثة مكاتبتوسيع جم - 

 :الخريطة التنظيمية المقترحة لمديرية الوسائل العامة والصيانة - 3-3

مبختلف املديريات حيث توفر هلم الوسائل املادية ألداء مهامهم مثل السيارات وثيقا ترتبط هذه املديرية ارتباطا 

  .وخمتلف التموينات

مهمتها يف تسيري وصيانة خمتلف أنواع املركبات اليت متلكها البلدية، وصيانة املباين البلدية، وتزين الشوارع  وتتمثل

  .يف املناسبات الدينية والوطنية، باإلضافة إىل مهمة التموين والتخزين ملختلف املواد

 : تقسم هذه املديرية إىل أربعة مصاحل هي

 املدير

مصلحة املساحات  النظافة مصلحة

 اخلضراء

مصلحة الصحة 

 العمومية

مصلحة مراقبة 

 وصيانة الطرقات

 مكتب النظافة شرق

 فرع مجع ونقل القمامة

 فرع الكناسة

 فرع مجع ونقل القمامة

 فرع الكناسة

 فرع مجع ونقل القمامة

 فرع الكناسة

مكتب النظافة 

 وسط

 غربمكتب النظافة 

صيانة مكتب 

 وحراسة احلدائق

صيانة مكتب 

وحراسة املساحات 

 اخلضراء

صيانة مكتب 

 وحراسة املقابر

التحليل مكتب 

 والتفتيش

مكافحة مكتب 

 األمراض املتنقلة

املراقبة مكتب 

 م.م.الصحية لـ

صيانة مكتب 

 الطرقات

صيانة مكتب 

 إشارات املرور

رسم مكتب 

 األرصفة والطرقات
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 :يرةضالحتخزين وتسيير لمصلحة التموين وا -1- 3-3

  :تقسم هذه املصلحة إىل ثالثة مكاتب هي

يتوىل هذا املكتب مهمة مراقبة  وتسيري حركة املوظفني والوسائل املادية داخل  :يرةضمكتب تسيير الح  -  أ

 .املديرية

لدية للتموين يهتم مبهمة متوين البلدية مبختلف املواد وذلك عن طريق حتديد احتياجات الب :مكتب التموين  -  ب

 .فقات، مث مراقبة عملية االستهالكملصلحة الصوتقدميها 

 .هذا املكتب مبهمة تسيري املخازن يف البلديةيقوم  :مكتب التخزين  -  ج

 :مصلحة صيانة المركبات -2- 3-3

هذه املصلحة بصيانة خمتلف املركبات اليت متلكها البلدية وإصالح خمتلف األعطاب وتقسم وظيفيا إىل أربعة تقوم 

  :مكاتب هي

 .الصيانة امليكانيكية مكتب  -  أ

 .مكتب الصيانة الكهربائية  -  ب

 .صيانة العجالتمكتب   -  ج

  .مكتب الغسل والتشحيم  - د

  .ميكن أن تقسم هذه املكاتب إىل فروع مث إىل ورشات حسب احلاجة

هذه املكاتب بتوفري خمتلف أنواع قطع الغيار، واملواد الالزمة للغسل والتشحيم، وتوفري املعدات واألدوات  وتقوم

 .    يف مكاتبها الالزمة ألداء خمتلف املهام، وتسيري خمتلف العمال واملوظفني

  :مصلحة صيانة المباني البلدية وتزيين المدنية -3- 3-3

جارة، الزجاج، اين البلدية من ناحية البناء، النديريات مبهمة صيانة املبتقوم هذه املصلحة بالتنسيق مع خمتلف امل

  :وتقسم إىل مكتبني مها. الكهرباء، الرتصيص الصحي، وتصليح قنوات الصرف الصحي، وطالء اجلدران

 .مكتب صيانة املباين البلدية  -  أ

  .مكتب تزيني املدينة  -  ب

   :مصلحة اإلنارة العمومية -4- 3-3

  :تقوم هذه املصلحة مبهمة صيانة شبكة اإلنارة العمومية تقسم جغرافيا إىل ثالثة مكاتب هي

 .مكتب اإلنارة العمومية شرق  -  أ

 .مكتب اإلنارة العمومية وسط  -  ب

  .مكتب اإلنارة العمومية غرب  -  ج

  .ميكن تقسيم هذه املكاتب إىل فروع مث إىل فرق حسب احلاجة
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  . يوضح اخلريطة التنظيمية املقرتحة ملديرية الوسائل العامة والصيانة) 16- 4(ما سبق الشكل رقم  باإلضافة إىل

  والصيانة الخريطة التنظيمية المقترحة لمديرية الوسائل العامة :)16-4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من إعداد الباحث :املصدر

  :تتمثل عملية حتسني التنظيم يف مديرية الوسائل العامة والصيانة يف ما يلي

 .العمومية من مكتب إىل مصلحة وتقسيمها جغرافيا إىل ثالث مكاتبترقية اإلنارة  - 

 .ترقية صيانة املركبات من مكتب إىل مصلحة وتقسيمها وظيفيا إىل أربعة مكاتب - 

 .ا مكتبني خمتلفنيمفصل التموين على التخزين جبعله - 

 .توسيع جمال اإلشراف بالنسبة للمدير من اثنان إىل أربعة - 

  .بالنسبة لرؤساء املصاحل من اثنان إىل ثالثةتوسيع جمال اإلشراف  - 

يف �اية هذا املبحث جيب اإلشارة أن اقرتاح حتسني التنظيم يف بلدية بسكرة من خالل اقرتاح هذا اهليكل 

 بأي حال من األحوال هو احلل األمثل ملشكلة التنظيم اليت تعاين عتربالتنظيمي فإنه يعرب عن وجهة نظر الباحث، وال ي

ويتوقف .بل هو طريقة تفكري لبناء هيكل تنظيمي لبلدية بسكرة وفقا للظروف واإلمكانيات احلالية. دية بسكرةمنها بل

  . جناحه على كيفية تعني املوظفني الذين سيشغلون خمتلف املناصب النوعية للهيكل التنظيمي

  

  

  

  

 املدير

مصلحة التموين والتخزين 

 وتسيري احلضرية

مصلحة صيانة املباين  مصلحة صيانة املركبات

 البلدية وتزيني املدينة

 مصلحة اإلنارة العمومية

 تسيري احلضرية مكتب

 التموين مكتب

 التخزين مكتب

 صيانة امليكانيكية مكتب

 الصيانة الكهربائية مكتب

 صيانة العجالت مكتب

 الغسل والتشحيم مكتب

صيانة املباين  مكتب

 البلدية

 تزيني املدينة مكتب

اإلنارة العمومية  مكتب

 شرق

اإلنارة العمومية  مكتب

 وسط

اإلنارة العمومية  مكتب

 غرب
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  :خالصة الفصل

كرة، مث التعرض إىل اهليكل التنظيمي املعتمد يف من خالل هذا الفصل مت التطرق إىل واقع التنظيم يف بلدية بس

هي تطبيق اهليكل التنظيمي، استخدام  معايري وبعدها مت تقيم التنظيم يف بلدية بسكرة باستعمال ثالثة. بلدية بسكرة

م السائد يف ر عناصر إجيابية وأخرى سلبية يف التنظيامة للتنظيم، ومت الوقوف على توفاملوارد البشرية، وتوفري املالمح الع

  .   ويف األخري مت اقرتاح حتسني التنظيم يف بلدية بسكرة يتوفر على بعض التحسينات التنظيمية. بلدية بسكرة

  

  
  

  

  

  
 



  

 

 خاتمةال
 



 :الخاتمة

 

- 208 - 
 

  :من خالل هذه الدراسة توصلنا إىل ما يلي

 :نتائج الدراسة -1

 :توصلنا من خالل هذه الدراسة إىل نتائج نظرية وأخرى تطبيقية نلخصها يف ما يلي

 :النتائج النظرية - 1-1

  :تتمثل النتائج النظرية هلذه الدراسة يف النقاط التالية

التنظيمي إال أن النظرية الكالسيكية تظل املمون كل نظريات التنظيم سامهت مسامهة فعالة يف إثراء الفكر  .1

األساسي للمديرين واملنظمني باملبادئ األساسية للتنظيم اليت من خالل تطبيقها حتقق املؤسسات واملنظمات 

 .فاعلية أكرب

عملية التنظيم هي عملية دائمة تتغري مع تغري الظروف، وأن اهليكل التنظيمي ليس هدفا يف حد ذاته بل هو  .2

يلة لتحقيق أهداف املؤسسة حيث يلعب دورا فعاال يف جناح املؤسسة وفاعليتها وأن هدف اهليكل وس

، وأنه ال يوجد هيكل للعمال واملوظفنيالتنظيمي يدور حول أداء العمل وختفيض النفقات ورفع الروح املعنوية 

يت حتدث يف حميط تنظيمي يصلح لكل الظروف واألحوال بل جيب أن يكون مرنا يستجيب للتغريات ال

 .املؤسسة 

املتعلق  02/07/2011املؤرخ يف  10- 11مسؤوليات وسلطات هيئات البلدية اليت جاء �ا القانون رقم  .3

بالبلدية غري واضحة وذلك نتيجة كثرة اإلحالة على التنظيم املوجودة يف هذا القانون، مع العلم أن هذه 

 .األوامر التنظيمية مل تصدر حلد اآلن

، وأن خمتلف املراسيم 2011صالحيات البلدية يف خمتلف ا�االت عري حمددة بدقة يف قانون البلدية لسنة  .4

 ريحسب النظام االشرتاكي وجزء كبخمتلف صالحيات البلدية كانت اليت حددت  1981اليت صدرت سنة 

 .منها مل يعد صاحل اليوم

 املتضمن القانون األساسي اخلاص مبوظفي إدارة 21/09/2011املؤرخ يف  11/334املرسوم التنفيذي رقم  .5

مت (يف البلدية يعاين من عدة نقائص جيب مراجعتها  اجلماعات اإلقليمية الذي يسري وينظم املوارد البشرية

 .)123- 122اإلشارة للجوانب اإلجيابية والسلبية هلذا املرسوم يف الفصل الثالث ص 

 نيب املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية وحد 15/07/2016املؤرخ يف  03- 06األمر رقم  .6

 .أسالك خمتلف اإلدارات احمللية مما يسهل عملية االنتقال من إدارة حملية إىل أخرى

أسس بناء اهليكل التنظيمي يف البلدية اجلزائرية هي املعرفة الكاملة هليئات البلدية ومهام ومسؤوليات وسلطات   .7

ومهام البلدية يف خمتلف ا�االت، واملعرفة الكاملة باجلانب القانوين الذي يسري وينظم  كل هيئة، وصالحيات

      .املوارد البشرية يف البلدية
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 :النتائج التطبيقية - 1-2

اهليكل التنظيمي لبلدية بسكرة غطي ولو بطريقة غري رمسية جل مهام البلدية لكنه مل يهتم ببعض املهام املتعلقة  .1

 .دائية واملهام املتعلقة جبرد ومحاية املواقع األثريةباملدارس االبت

ألسباب قانونية، وأن الوحدات اإلدارية املكونة  عاهليكل التنظيمي لبلدية بسكرة ميتاز بالطول نسبيا وذلك راج .2

هلذا اهليكل غري متوازنة من ناحية حجم العمل وعدد املوظفني عرب خمتلف األقسام، املديريات، املصاحل، 

 .املكاتب

بالنسبة للتعيني  %43,97بالتعيني، ونسبة  %34,75نسبة باهليكل التنظيمي لبلدية بسكرة مطبق  .3

مت اإلشارة هلذه األسباب يف (ألسباب متعلقة باملسؤولني وأخرى متعلقة باملوظفني  وذلك راجع. والتكليف

 )174الفصل الرابع ص 

بلدية بسكرة تعتمد يف تعيينها للموظفني يف املناصب النوعية على الذكور أكثر من اإلناث من ناحية اجلنس،  .4

التعليمي اجلامعي والثانوي، وعلى الذين وعلى الكهول أكثر من الشباب من ناحية العمر، وعلى ذوي املستوى 

ينتمون إىل شعبة اإلدارة العامة خاصة املتصرفني اإلقليميني، وعلى اخلربة املهنية خاصة الذين هلم خربة أكثر من 

 .سنة عشرين

التنظيمي لبلدية بسكرة خاصة املرونة حيث يدوم لفرتة طويلة وال  انعدام معظم مالمح التنظيم يف اهليكل .5

 .ب للتغريات اليت تطرأ يف احمليط الداخلي واخلارجي للبلديةيستجي

يتوقف جناح اهليكل التنظيمي املقرتح لبلدية بسكرة على حتديد املهام والسلطات، واملسؤوليات بدقة وهذا  .6

يتطلب جهد كبري من مصمم اهليكل واملسؤولني داخل البلدية باإلضافة إىل تعيني أشخاص مالئمني ملختلف 

 .املناصب

 :ياتضالفر  اختبار -2

  :من خالل الدراسة واختبار الفرضيات تبني لنا ما يلي

طي خمتلف مهام البلدية هذه الفرضية صحيحة غالوحدات اإلدارية املكونة للهيكل التنظيمي لبلدية بسكرة ال ت .1

 .ومصلحة التنظيم ،قة باملدارس االبتدائية، واآلثارطي املهام املتعلغأل�ا ال ت

بدقة هذه الفرضية  ةومسؤوليات وسلطات كل وحدة إدارية يف اهليكل التنظيمي لبلدية بسكرة غري حمددمهام  .2

 .صحيحة حيث أن املهام تؤدي يف بلدية بسكرة بالعادة وبأوامر فوقية

لدراسة أن اهليكل بينت ااهليكل التنظيمي لبلدية بسكرة غري مطبق بنسبة كبرية هذه الفرضية صحيحة حيث  .3

 .بالتعيني والتكليف %43,97بالتعيني وبنسبة  %34,75ي يف بلدية بسكرة مطبق بنسبة التنظيم

بلدية بسكرة تعتمد يف تعيينها للموظفني يف املناصب النوعية على الذكور أكثر من اإلناث من ناحية اجلنس،  .4

وعلى الكهول أكثر من الشباب من ناحية العمر، وعلى ذوي املستوى التعليمي اجلامعي والثانوي وعلى شعبة 
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خاصة الذين هلم خربة أكثر من عشرين سنة، اإلدارة العامة خاصة املتصرفني اإلقليميني وعلى اخلربة املهنية 

  .  وذلك ما مت إثباته يف النتائج. هذه الفرضية صحيحة

مركزة يف املستويات اإلدارية العليا، هذه الفرضية صحيحة إذ أن السلطة  بسكرة اختاذ القرار يف بلدية سلطة .5

أما رؤساء املصاحل واملكاتب . قل املدراءوبدرجة أ مركزة عند رئيس ا�لس الشعيب البلدي ونوابه واألمني العام

 .والفروع فليس لديهم أي سلطة

ال تتوفر وحدة األمر يف بلدية بسكرة هذه الفرضية صحيحة إذ يتلقى األمني العام األوامر من رئيس ا�لس  .6

دي ونوابه، الشعيب البلدي ونوابه، ويتلقى رئيس القسم األوامر من األمني العام ومن رئيس ا�لس الشعيب البل

ويتلقى املدير األوامر من رئيس القسم واألمني العام ورئيس ا�لس الشعيب البلدي ونوابه ونفس الشيء 

 .بالنسبة لرئيس املصلحة ورئيس املكتب ورئيس الفرع

مرؤوس  2,52الدراسة بـ  لالمن خ جمال اإلشراف يف بلدية بسكرة ضيق هذه الفرضية صحيحة إذ حدد .7

ملعدل خيص رؤساء األقسام، املدراء ورؤساء املصاحل أما بالنسبة لرؤساء املكاتب والفروع ا اهذ. لكل رئيس

 .فإنه غري واضح

احلايل دام ملدة سبع  هذه الفرضية صحيحة ألن اهليكل التنظيمي. اهليكل التنظيمي لبلدية بسكرة غري مرن .8

مع التغريات اليت حدثت يف احمليط قه دام مدة ستة عشر سنة وهي مدة طويلة باملقارنة بسنوات والذي س

الداخلي واخلارجي لبلدية بسكرة، باإلضافة إىل ذلك مل يتغري ليشمل مصلحة التنظيم املوجودة عمليا بعد 

ية على مهمة إصدار بطاقات التعريف وجوازات السفر، ورخص الئق البيومرتية وختلي الدائرة والو ظهور الوثا

 . لبلديةلصاحل ا السياقة وتسجيل املركبات

 :الدراسة توصيات -3

  :من خالل النتائج اليت مت التوصل إليها ميكن اخلروج بالتوصيات التالية

 .إعادة النظر يف القانون املتعلق بالبلدية مبا حيدد بدقة مسؤوليات وسلطات خمتلف هيئات البلدية .1

املراسيم اليت حتدد صالحيات ضرورة حتديد صالحيات البلدية يف خمتلف ا�االت بدقة وذلك بإلغاء خمتلف  .2

 .واستبداهلا بأخرى تتماشى واملتغريات احلالية 1981البلدية يف خمتلف ا�االت الصادرة سنة 

املتضمن القانون األساسي اخلاص  21/09/2011املؤرخ يف  11/334إعادة النظر يف املرسوم التنفيذي رقم  .3

 .واخلارجي للبلدية اخليغريات املكونة للمحيط الدمبوظفي إدارة اجلماعات اإلقليمية مبا يتماشى واملت

بناء هيكل تنظيمي للبلدية يغطي كل مهام البلدية وحيدد بدقة مهام وصالحيات ومسؤوليات وسلطات كل  .4

 .كما جيب أن تتوفر فيه كل املالمح العامة املتعلقة بالتنظيم. الوحدات اإلدارية املكونة  له

مائة باملائة وذلك بتعيني موظفني تتوفر فيهم الشروط الالزمة لشغل بلدية بنسبة ضرورة تطبيق اهليكل التنظيمي لل .5

   . أي منصب إداري
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ضرورة تفويض السلطة للموظفني الذين يشغلون مناصب نوعية يف البلدية مبا ميكنهم من أداء مهامهم  .6

 .واملسؤوليات امللقاة على عاتقهم

  :آفاق الدراسة -4

إجراء هذه الدراسة تبني لنا أن اجلماعات احمللية بصفة عامة والبلدية بصفة خاصة تظل ميدانا خصبا من خالل 

وميكن اختتام . إلجراء دراسات يف التسيري إذ مل متسها الدراسات األكادميية إال يف جماالت قليلة جدا مثل اجلانب املايل

  :نيالتاليطرح السؤالني بهذه الدراسة 

 تعميم نتائج هذه الدراسة على البلديات اجلزائرية؟ إىل أي مدى ميكن .1

  ما هي املعايري اليت ميكن استخدامها لقياس األداء اإلداري يف البلدية؟ .2
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