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:مقدمة عامة

لقد أدت التحوالت اإلجتماعیة واإلقتصادیة والثقافیة وحتى السیاسیة في الحقبة 

كیة المجتمع األخیرة من القرن العشرین إلى بروز رؤیة جدیدة تضع الفرد في بؤرة حر

وتغیره،وتجعل منھ شریكا في وضع القرارات المتعلقة بالتنمیة وعلیھ أكدت الدراسات 

أعضاء (الحدیثة خاصة المتعلقة باإلدارة على ضرورة العنایة بدور القیادة المنتخبة 

.في عملیة التنمیة سواء من حیث التخطیط أو التنفیذ أو الرقابة) المجلس الشعبي البلدي

غیر أنھ لیست ھناك معاییر محددة یمكن على أساسھا تقییم دور القیادة المنتخبة في 

التنمیة المحلیة إال أنھ ھناك مجموعة من المؤشرات التي یمكن إستخدامھا للحكم على مدى 

إنجازات ھذه القیادة في تنفیذ سیاسات وخطط وبرامج التنمیة المحلیة وتتمثل ھذه 

قتھ القیادة المحلیة في مختلف القطاعات ،وفي تحقیق أھداف المؤشرات في مدى ما حق

التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة مثل مدى التطور في الخدمة التعلیمیة والصحیة 

.واإلجتماعیة والمرافق العامة واإلسكان وخلق فرص عمل جدیدة

یة بمجموعة من وتتأثر القیادة المنتخبة في أدائھا لدورھا المتعلق بالتنمیة المحل

المشاكل اإلقتصادیة واإلداریة واإلجتماعیة ،حیث تواجھھا بعض المعوقات والتحدیات 

اإلجتماعیة والثقافیة التي تعمل على تنشیط وتعبئة اإلتجاھات والقیم وأنماط السلوك 

المناھضة للتنمیة المحلیة وتحول دون تحقیق األھداف المبتغاة ،ویعتبر نقص الموارد 

من أھم المشاكل التي تواجھ عملیة التنمیة ،حیث تجد القیادة المنتخبة صعوبات المالیة 

كثیرة في تحصیل الموارد المالیة الآلزمة لتمویل مشروعات التنمیة المحلیة التي غالبا ما 

یتعثر تنفیذھا نتیجة لذلك،ویرتبط بھذه المشكلة إنتشار ظاھرة الفساد اإلداري المتمثلة في 

والسرقة والتزویر والتالعب ،وماعداه من مظاھر سلبیة لإلدارة ،والتي حاالت اإلختالس

.یترتب علیھا ضیاع المالیین والتي یمكن إستغاللھا في تنفیذ مشروعات التنمیة المحلیة

إلى جانب ذلك كلھ مشكلة اإلنفجار السكاني وأثارھا الخطیرة على عملیة التنمیة في 

.كل من الریف والحضر

أ



وعلیھ یمكن التطرق لكل ما سبق من خالل ستة فصول ،ففي الفصل األول تناولنا 

تحدیدا للمشكلة واھداف وأھمیة الدراسة و المفاھیم المتعلقة بالدور وبالقیادة المنتخبة وكذا 

.مفھوم التنمیة المحلیة لنخلص إلى الدراسات السابقة في نھایة ھذا الفصل

في الفصل الثاني مختلف المداخل والمقاربات النظریة المفسرة لدور في حین ناقشنا 

.القیادة في التنمیة المحلیة منتھجین في ذلك عنصري التحلیل والنقد

أما الفصل الثالث فقد تعرض إلى متغیر ھام جدا وھو القیادة المنتخبة كمھارات  و 

.ذا وظائفھاإستراتیجیات وفیھ تطرقنا إلى القیادة المنتخبة وك

في حین تعرضنا في الفصل الرابع إلى عرض تطور التنظیم اإلداري والتنمیة 

المحلیة بالجزائر من خالل عرض مراحل تطور التنظیم اإلداري ،وكذا خصوصیات 

.قانون البلدیة كما تعرضنا إلى واقع التنمیة بالجزائر

یة الطارف من خالل عرض أما الفصل الخامس فتضمن اإلطار العام لبلد

الخصائص الجغرافیة    و الدیمغرافیة  واإلقتصادیة محل الدراسة المیدانیة،وأیضا تطرقنا 

إلى أھم اإلجراءات المنھجیة من منھج وأدوات جمع البیانات والعینة ومجال الدراسة ،وقد 

ؤشرات حاولت في الفصل السادس التعرض لتحلیل وتفسیر البیانات المیدانیة وفق الم

.الفرعیة للدراسة ووفق فرضیاتھا الفرعیة

وفي األخیر شملت الدراسة خاتمة عامة تعرضنا فیھا إلى أھم النتائج المتوصل إلیھا 

وفق طرح ثالثي األبعاد ،أما عن بعدھا األول فیتعلق بعرض نتائج الدراسة وفق 

ة وفق الدراسات السابقة ،أما الدراسات السابقة،لیختص البعد الثاني بعرض النتائج الراھن

البعد الثالث فتعلق باإلجابة عن التساؤالت الفرعیة للدراسة وباالعتماد على فرضیتھا 

.الفرعیة أیضا

لتختتم الدراسة ككل بجملة من التوصیات مستنبطة من نتائج الدراسة عامة،وبعدھا 

لمستفاد منھا في التحلیل عرضنا المالحق التي ضمت مجموعة من الوثائق والبیانات ا

.والعرض وكذا شمل الملخص بالعربیة والفرنسیة واإلنجلیزیة

ب
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تمھید
إن طبیعة الموضوع المراد دراستھ تستوجب التحكم في مؤشـــراتھ والضبط 

الدقیــــــق آللیاتھ وذلك من خالل إشكالیتھ التي تعد البوابة الرئیسیة لفھم موضوع الدراسة 

التنمیة المحــــلیة وجاء التركـــــیز على المتغیرات المــــتعلق بدور القیادة المنتخبة في 

.الدور والقیادة المنتخبة والتنمیة المحلیةالرئیسیة للمــــوضوع وھو 

وبعدما تم عرض أھمیة الموضــوع وذكر األسباب التي دفعتنا إلختــــیاره ،مع 

ھم الدراســــات السابقة تحـــــدید أقرب المفاھیم إلیھا،دون أن ننسى عرض وتحلـــــیل أ

.التي حــاولت معالجة أھم مؤشرات موضوع دراستنا

عموما سیأتي العرض المفصل لكل ھذه القضایا ومناقشتھا بنـــوع من التحــــلیل 

.والتعقیب في العرض اآلتي
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:اإلشكالیة:أوال
ومیة الشاملة التي تحتاج إلى تعد التنمیة المحلیة جزء ال یتجزأ من التنمیة الق

المشاركة لدفع عجلتھا فھي تشكل نوع من التقسیم اإلقلیمي الھادف للتخصــص والتغطیة 

الشاملة لمنــطقة ما أو مجتمع معین من خالل بث الفعالیة أثناء رسم وتنفیذ الخطط 

.تنفیذوالبرامج التنـــمویة األمر الذي یسمح بال مركزیة القرار وبالتالي مرونة ال

كما أنھ یسمح بإمكانیة تقسیم وتقدیر مستوى األداء ومدى تحقیق األھــــــداف المرجوة 

وھنا یبرز دور القیادة المنتخبة وأسلوبھا في العملیة التنمویة التي تستھدف اإلنـــسان من 

خالل تحقیق حاجیاتھ ومصالحھ كونھ الفاعل الرسمي في عملیة التغییر،موظفا في ذلك 

ــبراتھ وقدراتھ وعلیھ یعد اإلنسان  وفي الوقت ذاتھ ھدفا ووسیــــلة،فھو القائم بھا خ

والمستــــھدف منھا ،لذا یؤكد علماء اإلجتماع على ضرورة النظر للتنمیة كعملیة شاملة 

بإعتـــبارھا تتعلق بمختلف القطاعات  المؤثرة على اإلنسان اإلجتماعیة أو اإلقتصادیة أو 

إلخ،وذلك وفق خطط وبرامج محددة نابعة من حاجة الشعوب لھا ویراعى في ...الثقافیة

.ذلك إمكانیات وقدرات ذلك المجتمع

وتشكل التنمیة المحلیة أسلوبا دقیقا یھدف من خاللھ إلى الوصول للتنــمیة الشاملة ولما 

یقي للنھوض كانت التنمیة المحلیة تتم على مستوى ضیق،فإنھا تعد المیدان الخصب والحقـ

بالمجتمعات  خاصة المتخلفة،كون المجتمــع المحلي یشكل نسقا فرعـــیا یتبادل العالقات 

مع النسق الكلي  وھو المجتمع،بشكل تتضافر فیھ الجھود الشعبیة مع الجھود الحكومیة 

لتحسین المســــتوى اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي من خالل عامل التخطیط والتنفیذ 

رتبط بالمـــوارد المــــادیة والبشریة المتاحة،كما أن التجربة العالمیة والدراسات الذي ی

الحدیثة أكـدت على ضــــرورة توفر ما یسمى باإلدارة التنمویة التي تنطلق من وعي 

الشعوب المتخلفة بتخلفھا وضرورة القـــــضاء علیھ وھذا ما أقرتھ النظریة المحدثة من 

یة الوعي الذي یعد القــوة الدافعة للتغیر خاصة بالنسبة للقیادات خالل تطرقھا إلى قض

المنتخبة ألنھا تشكل سلطة القرار وتحتل   الریادة في عملیة التخطـــــیط المتعلقة ببرامج 

.التنمیة المحلیة
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لذا إستدعت الضرورة توفر جملة من الخصائص القیادیة التي تجعل ھذه الفئــــة 

ي وضعیة شعوبھا وحاجتھا للتنمیة ،منتھجة في ذلك نمطا قیادیا مناسبا فإذا تــدرك وتع

كان النــــمط دیمقراطیا فإنھ سیجعل من المشاركة الشعبیة الركیزة األساسیة لعملیة 

التغییر،كون إشراك المجــتمع المحلي  أمرا مھماا ألنھ أكثــــر فـــھما لواقــــعھ 

.إلخ...تـــــماعیة والثقافیة والسیاسیة واإلقتصادیةبمخــــتلف مكونــــاتھ اإلج

وعلیھ فموضوع دور القیادة المنتخبة في التنمیة المحلیة لم یأتي من فراغ وغیـــاب 

لتأصــــلھ النظري بل تناولتھ العدید من اإلتجھات النظریة التقلیدیة أو الحدیثة غیر أن 

.دىاإلھتمام الكبیر إنصب على كل متغیر على ح

حیث أن متغیر الدور تناولتھ العدید من النظریات خاصة النظریة الوظیفیــــة 

ونظـــــریة الدور اإلجتماعي التي تركز على الربط  بین الدور و المركز اإلجتماعي 

للقائم بھ والـــذي یبرر من خالل أداء القیادة المنتخبة ،ھذه األخیرة ال بد أن تتوفــر 

إلخ ،أو من ...ـملة من الخصائــــص والســـــمات الفزیولوجیة أو النفســـیةعــــلى جــــ

خالل السلوكات والمواقف التي تنتھجــھا ھذه القیادة على إثر المواقف المختلفة وھذا ما 

.تعرضــت لھ النظریة الموقفیة والسمات

من الباحثین بالتفكیـــر في كما أن مشكلة التنمیة ودور القیادة المنتخبة فیھا دفع بالعدید

.إیجاد الحلــــول لھا أو على األقل تفسیر القضایا المرتبطة بالتنمیة وتفسیرھا تفسیرا علمیا

عملیة تاریخیة ال بد أن یكون لھا مسار تسیر وفقھ وعلیھ یجب علیـــنا "فالتنمیة بإعتبارھا 

فالتخلف نتیجة للرأسمالیة واإلتجاه الربط بین عملیة التنمیة والتخلف في التفسیر والتحلیل ،

)01(":الرأسمــالي ینطلق في  تفســـیره من جملة فروظ نذكر منھا

أولھا أن التخلف حالة متأصلة في دول العالم الثالث والدول المتخلفة،وثانیھما ھو أن 

التــخلف والسیر في طریق التنمیة  یقتضي األخذ بنفس األسلوب  الذي إتبعتھ الدول

.المتقدمة

من أن التخلف  عبـــــــارة عن "وھذا ما رفضتھ النظریة الماركسیة والتي تنطلق 

تــــــــــراكم راجـــع إلى السیطرة اإلستعماریة تاریخیا ودور اإلمبریالیة وكذا التخلف

.23ص.1997التنمیة بین النظریة وواقع العالم الثالث،دار المعرفة الجامعیة ،اإلسكندریة ،: مریم أحمد مصطفى-)01(
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نمویة ناتج من الداخــــل أثــناء عملیة التنـــــمیة وھذا راجع إلى تطبیق إستراتیجیات ت

وفق النموذج الغربي بشكل ال یـتالئم مع واقع المجتمعـــات المحلیة وخصوصیاتھا 

.)01("الثقافیة

أما الماركسیة المحدثة فأعادت إحیاء أفكار كارل ماركــس بشكل یتالئـــــم مع 

الواقــــع الفعلي خاصة لمجتمعات الدول النامیة ،ویبین مختلف الظروف التاریخیة التـي

مـــرت بــــھا الشعــــوب، فســــــــــــاھمت ھي األخرى في التطویر للتنمیة 

والتغییر،وفي تأكیدھا على الفھم الشمولي للواقع والتحلیل التاریخي للتنـــمیة 

والتخلف،وتحویل بؤرة اإلھتمام من البحث في الخصائص البــــــنائیة للبلدان النامیة إلى 

العالمي للعالقة بین الدول المتقدمة والدول النامیة،فالتنمیة تتضمن فھم المحــــــــــتوى

تحسنا حقیقیا في المستوى العام للحیاة عن طریق التغذیة السكانـــیة،اإلســــكان ،الرعایة 

الصحیة،التعلیم بالنسبة لجمیع األفراد ،باإلظافة إلى التقلیل من درجة التفاوت في 

ھذا كلھ ضرورة اإلعتقاد بفكرة إزدواجیة وثنـــــــائیة تـــــوزیع الدخل ویضاف إلى

القطاعین الصناعي والزراعي وكذا إزدواجیة العالم بین المجتمع التقلیدي والمجتمع 

الحدیث في تفـــسیر قضیة التنـــــــمیة األمر الذي أكده إتجاه التنمیة بین النظریة 

.والتحدیث

قضیة التنمیة إلى البحث عـن نظریـــــة بدیــــتلة ولقد سارت اإلتجھات النظریة لتفسیر 

:تعتمد على نقـــــــــطتین جوھریتین

أولھما تدرس التنمیة من خالل تغیرات موجھات النظــــام اإلقتصادي واإلجتــــماعي 

.بإستخدام التخــطیط المركزي لمواجھة مشكلة التخلف

خـــــالل إجـــــراء تصحیـــــحات في مختلف و ثانیھا تدرس قضایا التنــمیة من 

المــــــوجھات اإلجتـــــــــــــماعیة واإلقتصادیة التي یبتعد عن التخطیط الشــامل ویتجھ 

)02(.إلى التخطیـــــط الرأسي، والذي یعرف بالتخطـــــــــــیط القطاعي وتنظیم المجتمع

.23مرجع سابق،ص:مریم أحمد مصطفى-)01(
علم إجتماع األزمة،تحلیل نقدي للنظریة اإلجتماعیة ،مرحلة الحداثة وما بعد الحداثة،دار :أحمد مجدي حجازي-)02(

.1998)بدون سنة نشر(قباء للطباعة والنشر والتوزیع 
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ل السابق غیاب النظرة الشمــــولیة في عموما یمكننا إستخالص ومن خالل التحلی

بل مجــــمل " دور القیادة المنتخبة في التنمیة المحلیة "تفسیر وتحـــــــــــلیل موضوع 

النظــــریات ذات إتجاه أحـــادي مفسر لنقطة واحدة من قضایاه،في حین ذھبت المقاربات 

ـوى الكلي والمحلي،فالنسبة لمقارنة النظـــریة لدراسة التنمیة  والسلطة على المستـــــــــ

التحلیل اإلستراتیجي كمـــقاربة في علم المجتمع التنظیمي تركز بوجــــــھ خاص على 

تحلیل وتحدید السلوكات اإلنـــــسانیة  من خالل تحلیل ودراستھ لعالقات السلطة التي تنجم 

ن مراكز عند المراقبة وفقا لتفاعل  األفراد مع بعضھم البعض وعلیـھ یلجئون إلى تكوی

،وذلـــــك بغیة الحـــــــــــفاظ على مصالحھم المشــــتركة من خالل عملیة التنمیة 

فمظاھر فعل المشاركة یرتبط بحجــــم السلطة التي یحـــــــتكم إلیھا،وذلـــــك بحسب 

ـــــــوى مكانتھ على خالف المقاربة التعددیة التي تركز على وجود مجــــموعة من القـــ

المتنافسة متغیرة  یرتبط ھذا التغیر بمصالحھا الشخصیة ،ویحتكم إلى دور المنتخـــــبین 

المحلیین في عملیة التنمیة أضف إلى ذلك أن درجة إحتواء القیادة المنتخبة للجماھیر 

الشعبیة یرتــبط باألساس بتـوفر جــــھاز وقنوات إتصال فعالة وسلیمة خاصة بین القیادة 

المواطنین المحلیــــــــین،كما أنھ القدرة القیادیة التي تعتــــمد على عنصري التوجیھ و

واإلقناع الدور المھم في قابلیة المجتــــمعات المحلیة للتغیر،وتقبل الخطط والبرامـج 

.التنمویة المطروحة علیھم

ال حیویا في تطــــــویر وعلیھ یعد دور القیادة المنتخبة في التنمیة المحلـــــــیة عام

المجتمعات الحـــــــــــدیثة وإستــمراریتھا ،إذ یتأثر بجمـــــلة من العوامل اإلقتصــــادیة 

واإلجــــتماعیة وحتى السیاسیة والثقافیة التي تعتـــمد على تشكیل قیم وأنماط سلوكیة 

لتفـــــــاعل السلیبي بین رافضة أو متقبلة للتغییر كما یعرف ھذا الدور واقعــا یتمیز یا

القفر واإلنتاجیة الضعیفة في بیئة تعج باإلخفاقات الخطیرة في األبنیة التحتیة 

األساسیة،وكذا في مستوى تسییر الموارد البشریة ،مما ینتــــــج عنھ عدم اإلنســــجام بین 

.الدور والتنـــــمیة الحقیقیــــة

ثبتت تجربتھا التنـــمویة تعددا في النماذج المطـــبقة والجزائر واحدة من ھذه الدول التي أ

أكثر وكذا إختـــالفا في األجھزة والتنظیمات القائمة بھذا الدور التنموي ولعل من
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التنظــــــــــیمات حساسیة وتعبیرا عن المشاركة الرسمیة للمواطنین المحلیین في إحداث 

ـــھزة رسمیة تعبر عن مشاركة المواطنـین من التنمیة ھي القیادة المنتخبة،والتي تعد أجــ

خالل ممثلیھم المنتخــــبین في الدولة إلدارة شؤونھم المــــحلیة وتسییر مختلف 

.المشروعات التنمویة

وتعمل ھذه القیادة المنتخبة في الجـزائر  على مستوى اإلدارة المـــــحلیة التي تشكل 

تنظیم اإلداري تعلوھا الدائرة ثم الوالیة مستمدة ھذا من الـــبلدیة وحدتھا األساسیة في ال

النموذجین الفرنسي والیوغسالفي اللذان یعتبران القـیادة المــــنتخبة أسلوبا إداریات 

یتضمن توزیعا للوظــــیفة اإلداریة عن طریق موظفین تعیــــــنھم الدولة ،ویتولون 

ــخبة تتمثل في الـــمجالس الشعبیة المــــصالح التقنیة وبین ھیئات محلیة منتــ

.التي تقوم بأعمالھا تحت رقابة ووصایة الدولة)القیادة المنتخبة(المحلیة

وعلیھ یمكن القول أن الجزائر من بین الدول التي إتبعت أسلوب اإلدارة المحلیة 

.نتیـــجة تعقد وظائف الدولة ،وتشعب مسؤولیاتھا وكبر حجم حقوق المواطنین

الذي 1989فالقیادة المنتخبة منذ اإلستقالل وعلى إثر اإلنفتاح السیاسي مع دستور 

سمح بالتعـــــددیة السیاسیة واإلعالمیة وألغى نظام الحزب الواحد ،كانت ھذه المحاولة 

تعبیرا عن ســــعي الدولة في تفعیل الالمركزیة اإلداریة وتأكیدھا على دیمـــقراطیة 

جـــــسید فعلي لمشاركة المواطنیـــن في النھوض و تنمیة بلدیاتھم بما النظام الحاكم وت

.یضمن التنمیة الشاملة للدولة ككل

فالقانون الجزائري وبالرغم من إعترافھ بالشخصــــــیة المعنویة للبلدیة وحق 

لوالیة ثم المواطنـــــین في إدارة شؤونھم إال أنھا في الوقت نفسھ تعد ھیئة تنفیذیة تابعة ل

.الدولة

كما نجد الدولة حاولت تنظیم دور القیادة المــنتخبة والمواطنین في مجال التنمیة 

ورغم توجھ الحكومة إلى إقتصاد السوق ) P.C.D(المحلیة من خــــالل المخطط البلدي 

علق إال أن ھذا المخطط یعد  أداة أساسیة للتنمیة المحلیة  على مستوى البلدیة،فیما یت

خصوصا باألھداف التي تھتم بتلبیة الحاجیات األســـاسیة للمواطنین كالمیاه الصالحة 

.إلخ...للشرب والطرقات والصرف الصحي والسكن والشغل
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وعلیھ فإن الھدف األساسي من تمكین القیادة المنتخبة من إعداد مخطط البلدیة للتنمیة 

من خالل الممارسة المیدانیة،إذ أن العالقة بین ھو محــــــاولة جاءت لتكریس الالمركزیة 

القیادة المنتخبة والوالیة لیست قانونیة إداریة فحسب بل إجتماعیة وإقتصادیة أیضا  تعمــل 

.وفق اإلطار السیاسي اإلقتــــصادي للدولة

ویشكل التمول المالي للتنمیة المحلیة إحدى المؤشرات التي تتحكم في ھذه العالقة 

موارد المالـــــیة تشكل أكبر دعائم التنمیة المحلیة ،وتتشكل من الضرائب المباشرة فال

وغیر المباشرة ومحاصـــــیل األمالك وغیرھا من الموارد المــــحلیة،التي تخصص في 

معــــظمھا لقسم التسییر من خالل النفقات اإلجبــــاریة كاألجور ومرتبات المستــــخدمین 

جھیز واإلستثـــــمار عجزا من حیث التمویل ،مما یدفع بالقیادة المنتخبة إلى ویعاني قسم الت

.طلب المعونات من الدولة

وعلیھ فالقیادة الحالیة تواجھ تحــــدیات خطیرة  تعمل على إعاقة أداء الدور المنــــوط 

ـــــمویة ،إذ لھا خاصة في مجال تحصیل الموارد الماـــلیة الالزمة لتمویل المشاریع التن

غالبا ما یتـــــعثر تنفیذھا نتیجة لذلك،ویرتبط بھذا العامل أیضا  مشكلة إنتشار الفســـــاد 

اإلداري والمتمثل أساسا في حــــاالت اإلختالس والسرقة والتزویر األمر الذي یؤدي إلى 

مذھلة في ضیاع المالیین دون توجیھھا للمشاریع التنمویة،إلى جانب ھذا كلھ الزیادة ال

حركة النمو السكاني المصــــحوبة بعامل زیادة مستویات الفقر واألمـــــیة،وتدني مستوى 

.الخدمة العامة ھذا األمر یقتضي مشاركة فعلیة بین القیادة المنتخبة والمواطنین

وأمام كل المتناقضات السابقة تجد القیادة المنتخبة نفسھا أمام تحدیات خطیرة خاصة 

ال إعادة اإلنسجام والتوازن بین ما تملكھ من طاقات وإمكانیات بشریة ومادیة في مج

.ومختلف الحاجیات المتعلقة بالتنمیة المحلیة

التساؤل المركزيعن ق سنحاول في دراستنا ھذه اإلجابة ومن خالل الطرح الساب

:اآلتي
ما ھو دور القیادة المنتخبة في التنمیة المحلیة؟

:اآلتیةالتساؤالت الفرعیةویتفرع عنھ
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ما ھي أھم الخصائص الممیزة للقیادة المنتخبة؟- 1

ما مفھوم التنمیة المحلیة بالنسبة للقیادة المنتخبة؟- 2

ما ھي حدود مساھمة القیادة المنتخبة في وضع وتنفیذ خطط وبرامج التنمیة المحلیة؟- 3

تنفیذ خطط وبرامج التنمیة ھل القیادة المنتخبة تشجع مشاركة المواطنین في وضع و- 4

المحلیة؟

ما ھي المعوقات الحقیقیة التي تعرقل القیادة المنتخبة أثناء أداء دورھا  التنموي؟- 5

:أھمیة الموضوع وأسباب إختیاره:ثانیا
:أھمیة الموضوع/1

یعد الدور المنوط للقیادة المنتخبة في مجال التنمیة المـحلیة من أھم اإلشكالیات 

ـحدیثة التي تطرح نفسھا على الساحة الدولیة والمـــــحلیة،لما لھا من أھمیة كونھا الـــ

تشكل سلطة القــــرار وسلــــطة التغــــیر أیضا ،ویتطلب ھذا الدور رسما 

لإلستراتیـــجیات،وعلــــــیھ لیس من السھل تحدید المــــعاییر واألھداف التي بفضلھا 

المنتخبة في التنمیة المحلیة،إال أنھ ھناك جملة من المؤشرات نستطیع تقییم دور القیادة 

التي یمكن إستخدامھا للحكم على إنجازات القیادة خاصة في مجــــال التخطــــیط 

وتنــــتـفیذ الخـطط والبرامج التنمویة،ومدى إسھاماتھا في مجال الخدمات 

.إلخ...اإلجتماعیة،كالصحة ،التعلیم،السكـــن،فرص العـــمل

:ومنھا تكتسي دراستنا ھذه أھمیة بالغة یمكن توضیحھا في النقاط اآلتیة

مـــن أكثر الــمواضیع التي "دور القیادة المنتخبة في التنمیة المــــحلیة"یعتبر موضوع-أ

.تتناول بالتحــلیل والنقاش والجدل بین الباحثین وعلماء اإلقتصاد والقانون

.شرعیا لكافة المواطنین خاصة في الدول المتخلفة تعتبر التنمیة المحلیة مطلبا -ب

تعد التنمیة المحلیة أكثر المستویات حساسیة وأھمیة إلرتباطھا المباشــــر والفــعلي -جـ

بالمواطن،لذا جاء إھتمامنا نحن بتطبیق إستمارة البحث مع المستھدفین بالدرجة األولى،إذ 

حل وتلبیة حاجیات المواطن،واإلرتقاء توجھ أھداف التــــنمیة المـحلیة باألساس ل

.بالمستوى اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي لھ
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یعتبر من أكثر المواضیع الحدیثة أھمیة في التعبیر عن المشاركة الرسمیة للمواطن - د

المحلي في نظــــام الدولة،وكذا في إحداث التغییر في المستویات الحساسة بالبلدیة،وذلك 

ـصفة مباشــرة مــع الوالیة التي تمثل الدولة من جھة والمواطن من جھة ألنھا تتعامل بـــ

.أخرى

جاءت ھذه الدراسة تزامنا مع تزاید إھتمام الدولة نحو توسیع دائرة الالمركـــزیة -ھـ

اإلداریـة،بغیة تفعیل دور القیادة المنتخبة من خالل المجالس الشعبیة البلدیة في إحداث 

.الوطنیةالتنمیة المحلیة ومنھ

.یعد التطرق لھذا الموضوع بمثابة تكملة للدراسات القانونیة والسیاسیة واإلقتصادیة-و

:أسباب إختیار الموضوع/2
دور القیادة المنتخبة في "ویمكن حصر أھم األسباب التي دفعتنا إلختیار موضوع

:في النقاط التالیة"التنمیة المحلیة

یندرج ضمن تخصصي " منتخبة في التنمیة المحلیةدور القیادة ال" كون موضوع -أ

"تنمیة وتسییر الموارد البشریة"األكادیمي والمتمثل في فرع 

.حداثة الموضوع في بعده السیسیولوجي -ب

یعد ھذا الموضوع من المواضیع الحساسة سواء من الناحیة السیاسیة أو القانـــــونیة -جـ

یر الكثیر من الجدل سواء تعلق األمر بالسلطة أو أو اإلقتـــصادیة وحتى اإلجتماعیة،ویث

.بالمواطن،ومــــثل ھذه المواضیع جدیرة بالعنایة واإلھتمام من طرف الباحثین

محاولة منا في الوصول إلى نتائج یمكن على غرارھا صیاغة توصیات تستفید منـھا - د

جات واإلھتمامات الجھات المسؤولة لتفعیل دورھا في مجال التنمیة،وتعریفھا باإلحتیا

.الحقیقیة للمواطن
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:أھداف الدراسة: ثالثا

إن أي عمل علمي ال بد أن ینطوي على جملة من األھداف یرید الباحث الوصول 

فالھدف الرئیسي لھذه الدراسة یتمثل في الكشف عنإلیھا مـن خــــالل دراستھ وعلیھا

یة في مجال برمجة وتنفیذ الخطط التنمویة بغیة طبیعة الدور المنــــوط للقـــیادات المحل

ترقیة البنى التحتیة للمجـتمع ككل وذلك من خالل مشاركة القیادات في وضع الخطط

التنمویة من جھة ومن جھة ثانیة مشـــاركة األوساط الشعبیة في نفس النقطة،ویمكن 

:النقاط اآلتیةحصر مختلف األھداف في 

ألھداف أھتمامنا العلمي بدراسة موضوع القیادة المنتخبة ولعل من أولى ھاتھ ا

ودورھا في تنمیة المجتمع المحلي وذلك من خالل البحث والتحلیل في جملة من النقاط 

:نذكرھا على النحو اآلتي

التي تعتمد علیھا القیادة المنتخبة في مجال رسم الخطط وبرامج الطرقتحدید أھم /1

.التنمیة المحلیة

القیادة المنتخبة في مجال تحسین مستوى أداء الخدمة العامة طریقةإلىعرضالت/2

).إلخ...صحة،سكن،تعلیم،صرف صحي،كھربة الریف(

القیادة إلحداث نوع من المشاركة الشعبیة سواء من حیث إعداد طریقةمعرف /3

.الخطط التنمویة أو تنفیذھا

.معرفة المعوقات التي تعیق أداء القیادة ألدوارھا/4

ومن خالل تغطیة ھذه النقاط یمكن القول بأن دراستنا ھذه تشكل مسعى علمي في 

مجال البحث األكادیمي خاصة في مجال البعد السسیولوجي للتنمیة من خالل دور 

.القیادة المنتخبة الممثلة بالمجالس الشعبیة البلدیة في مجال تنمیة مجتمعاتھا المحلیة

في تنمیة )المجالس البلدیة(القیادة المحلیة المنتخبة و سوف نتعرف على دور

المجتمع المحلي والتعرف على مختلف الجوانب والعوامل المؤثرة على أداء تلك 

أو انماط سلوكیة كما سنحاول من الناحیة األدوار سواء كانت بسمات شخصیة للقیادة
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ویة أضف إلى ذلك أن العملیة تبیان مدى مشاركة األوساط الشعبیة في العملیة التنم

).علم اإلجتماع(مثل ھذه الدراسات تتناسب مع الدراسة 

وعلیھ سوف تشكل دراستنا ھذه محاولة علمیة تستطیع المجالس الشعبیة المنتخبة 

اإلستفادة منھا خاصة في مجال معرفة مختلف المشكالت التي تعیق دور ھذه القیادات 

.في التنمیة
.لقیادات المنتخبة المحلیة التعرف على خصائص ا/ 1

من برامج التنمیة ھدفیناألنماط القیادیة السائدة من خالل أراء المستعلىعرفالت/ 2

.المحلیة

.من خالل إجابات مجتمع الدراسةالتعرف على مفھوم القیادة للتنمیة المحلیة/ 3

في برامج ومشاریع ینالسكان المحلیإسھامات القیادة المنتخبة في مجال إشراك /4

.التنمیة المحلیة 

التعرف على أھم المشكالت التي تعیق دور القیادة المنتخبة في مجال التنمیة / 5

.من خالل أراء وإجابات المستھدفین من برامج التنمیة المحلیةالمحلیة

وعلیھ فتحقیق ھذه األھداف سوف یكون من خالل البحث المیداني الموجھ للسكان 

.حلیین ومدى إستفادتھم من برامج ومشاریع التنمیة المحلیةالم

:فروض الدراسة:رابعا
تشكل مرحلة صیاغة الفرضیات من اھم الخطوات العلمیة التي تحدد منذ البدأ مختلف 

خطوات العمل العلمیة،وفي ھذا المجال یؤكد قباري محمد إسماعیل عن أھمیتھا ویذھب 

د المنھج العلمي عند راد كلیف براون أن نالحظ الوقائع بناءا إن من اھم قواع"إلى القول 

.)01("على فرض نظري یفسرھا

سنحاول من خالل ھذه الدراسة التأكد من صحة أو عدم صحة الفرضیة العامة و

:والفرضیات الفرعیة اآلتیة

مواقف وإتجاھات معاصرة ،منشأة المعارف باإلسكندریة،ال مناھج البحث في علم اإلجتماع ،:قباري محمد إسماعیل–)01(
.185توجد سنة النشر،ص

12



:الفرضیة العامة- 1

وإدراكھا لمفھوم التنمیة المحلیة إن دور القیادة المنتخبة یرتكز على جملة من الخصائص "

ومساھمتھا في إشراك السكان المحلیین في إقتراح وتنفیذ مشاریع وبرامج التنمیة المحلیة 

"بما یقلص من المعوقات التي تحد من آداء الدور 

:وللتوضیح أكثر نور الفرضیات الفرعیة اآلتیة مع شرحھا وذكر أھم مؤشراتھا

:الفرضیات الفرعیة- 2

:رضیة الفرعیة األولىالف- أ

".تشكل خاصیة الفاعلیة في األداء من أھم خصائص القیادة المنتخبة"

:شرحھا-

التعرف على خصائص القیادة المنتخبة من خالل مجموعة من المؤشرات نذكرھا على 

:النحو اآلتي

.القدرة على تحمل المسؤولیة-

.القدرة على الحكم وإتخاذ القرار-

.رة واإلبتكارالقدرة على المباد-

.المستویات التعلیمیة للقیادة -

.الخبرة-

.القدرة على تنفیذ البرامج بكفاءة وفعالیة-

.القدرة على بلورة ورسم األھداف-

:الفرضیة الفرعیة الثانیة-ب

إن مفھوم التنمیة المحلیة بالنسبة للقیادة المنتخبة یعني التركیز على تفعیل قطاع الخدمات "

".ةوالمرافق العام

:شرحھا-

التعرف على مفھوم القیادة المنتخبة للتنمیة المحلیة من خالل آراء وإجابات المستفیدین من 

:برامج ومشاریع التنمیة المحلیة وذلك وفق للنقاط اآلتیة
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.نوعیة وطبیعة المشروعات-

.حجم المشاریع-

.أھم المشلریع التي تساھم فیھا القیادة المنتخبة-

:دة المنتخبة في مجال المشاریع التنمویة ھل ھو قائم على نوعیة دور القیا-

.اإلشراك مع اللجان* 

.وضع اإلقتراحات* 

.المتابعة والتحضیر والتنفیذ*

:الفرضیة الفرعیة الثالثة-جـ

."تقوم القیادة المنتخبة بوضع وتنفیذ خطط وبرامج التنمیة المحلیة"

:شرحھا-

:الفعلي في مجال وضع وتنفیذ الخطط التنمویة من خاللالتطرق إلى دور القیادة المنتخبة 

.الخطط توضع على مستوى البلدیة-

.من یقوم بھذا الدور-

.تنفیذ البرامج والخطط وفق لما ھو مخطط لھ-

.معرفة إذا ھناك نوع من التنسیق بین القیادة المنتخبة والسكان المحلیین في ھذا المجال-

:الفرضیة الفرعیة الرابعة-د

تعمل القیادة المنتخبة على تشجیع مشاركة المواطنین في وضع وتنفیذ خطط وبرامج "

."التنمیة المحلیة

:شرحھا-

:وذلك من خالل المؤشرات اآلتیة

إسھامات القیادة المنتخبة في مجال إشراك السكان المحلیین في برامج ومشاریع التنمیة -

.المحلیة

.صور المشاركة -

.نتخبة لمشاركة السكان المحلیین في برامج التنمیة المحلیةسبل دعم القیادة الم-
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:الفرضیة الفرعیة الخامسة- ھـ

یعد المشكل المتعلق بتمویل المشاریع التنمویة من أھم العراقیل التي تعیق أداء القیادة "

."المنتخبة لدورھا التنموي

:شرحھا-

:وذلك من خالل النقاط اآلتیة

القیادة المنتخبة أثناء وضع وتنفیذ خطط وبرامج التنمیة المحلیة المشاكل التي تعاني منھا-

:وھل ھي تتعلق 

.مشكالت مالیة* 

.نقص الكوادر الفنیة* 

.عدم وجود تنسیق بین القیادة المنتخبة ومختلف اإلدارات* 

.تحدید أھم اإلحتیاجات لتحسین مستوى أداء القیادة المنتخبة-

:تحدید المفاھیم:خامسا
عن وحدة اللغة العلمیة التي تتغیر بتغیر المعطیات التي تشكل "المفھوم"عادة مایعبر 

وبذلك فھو یشكل أداة )01("الواقع تبعا للسباق العام للمجتمع واإلدیولوجیة التي تحكم تفاعلھ

رمزیة واضحة یستعان بھا في التعبیرعن معان و أفكار وتصورات معینة،ویشترط في 

ي النمطیة ووحدة المفھوم أثناء مختلف مراحل البحث العلمي وعلیھ سنحاول ذلك تحد

التطرق لجملة من المفاھیم التي تحكم وتدعم رؤانا حول موضوع دراستنا نوردھا على 

:النحو اآلتي

.مفھوم الدور/ 1

.مفھوم القیادة/ 2

.التنمیة/ 3

.المشاركة/ 4

بحث مقدم إلى ندوة تصمیم البحوث في العلوم اإلجتماعیة،مركز "المفاھیم ومشكالت التعریف:" على لیلى -)01(
6ص1993البحوث والدراسات السیاسیة،القاھرة
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: مفھوم الدور/ 1
إذ یذھب إلى القول "لینتون"ینسب مفھوم الدور من الناحیة السسیولوجیة عادة إلى 

أن كل  تنظیم یتضمن مجموعة من األدوار،ویفترض باألشخاص القائمین بھا الخضوع 

ھذا )01(لھا ویحدد الدور بجملة من الواجبات التي یضطلع بتنفیذھا كل فرد في التنظیم

الدور یتكون من متطلبات تتمثل في توقعات اآلخرین بشأن أداء شخص ما لدور معین في 

.)02(كما قد یكون الفاعل على علم بمتطلبات دوره،وقد ال یكون على  علم.موقع ما

أنماط سلوكیة تكّون وحدة ذات معنى،وتبدو مالئمة لشخص "كما یعرف أیضا على انھ 

ع أو یشغل مركزا محددا في عالقات شخصیة متبادلة مثل یشغل مكانة معینة في المجتم

.)03("القائد

ورغم ان الدور یعد عمل فردي یقوم بھ الفرد إال أن أعمال أي جماعة تحدث دائما عن 

طریق مجموعة من األدوارالمترابطة فیعتبر سلوك الفرد في موقف جماعي،أو ھو عبارة 

ة من جماعة ما أو من احد أعضائھا عن مجموعة من التوقعات التي تنتظرھا جماع

.إذ أن الدور في أغلبیة الحاالت یرتبط بالمركز اإلجتماعي)04(الشاغلین لمكانة معینة

الدور ھو الوضع الذي یعین " محمد عاطف غیث"حیث یقول في ھذا المجال الدكتور 

لصاحبھ 

ذ والتأثیر،و أن بغض النظر عن صفاتھ الشخصیة،وخدماتھ اإلجتماعیة ،ودرجة النفو

الفاصل الطبقیة ال تقوم اساسا على الوظیفة و لكنھا على المركز وتختلف الدعائم التي 

یستند علیھا المركز بإختالف المجتمعات والفترات التاریخیة للمجتمع نفسھ ومن ضمن 

)05(.إلخ...ھذه الدعائم اإلمكانیات الفردیة كالثروة،المھنة،السلطة،اإلمتیاز العقلي

فیعبر عن المكانة اإلجتماعیة للقائم بالدور بأنھا المسموحات " زنامسكي"أما 

إلى " عبد الحلیم عبد العال"في حین یذھب)06(والممنوعات الموكلة إلیھ كشيء في مركزه

1لعلم اإلجتماع،ترجمھ سلیم حداد،دار المعارف للنشر،القاھرة،طالمعجم النقدي :بورون ف،بوربكر وآخرون-)01(
288ص

392،ص1995قاموس علم اإلجتماع،دار المعرفة الجامعیة القاھرة:محمد عاطف غیث وآخرون-)02(
367ص1983طریقة تنظیم المجتمع في الخدمة اإلجتماعیة،دار الثقافة المصریة،القاھرة : نبیل صادق-)03(
.224ص1964سیكولوجیة الجماعة والقیادة ،دار المعارف،القاھرة ،الجزء الثالث :س كامل ملیكةألوی-)04(
392المرجع نفسھ،ص:محمد عاطف غیث-)05(
367المرجع نفسھ،ص:نبیل صادق-)06(
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ھو توجیھ أو تفھیم عضو في الجماعة بالجزء الذي ینبغي أن یلعبھ في "القول بأن الدور 

:تضمن فئتینالتنظیم وھذا الدور ی

.یتكون الدور من نسق من التوقعات ویسمى بالدور لمتوقع-أ

یتكون الدور من أنماط سلوكیة واضحة یسلكھا الشخص الشاغل -ب

للمركز عندما یتفاعل مع شاغل بمركز آخر و یسمى بالدور 

.)01("الممارس

ومفاھیم ومن خالل جل المفاھیم السابقة نالحظ تركیز بعضھا على الجانب البنائي

أخرى إھتمت بالجانب الوظیفي واخرى جمعت بین الجانبین،ولعل أھم المفاھیم التي 

تضمنت الجوانب البنائیة تلك التي تبین تكامل أنماط السلوك في وحدة ذات معنى على ان 

یرتبط ذلك بالمكانة اإلجتماعیة وشریطة وجوجد عالقة مع اآلخرین في إطار من القیم 

أن الدور "زنانسكي"و"یوریكو"مع في الوقت الذي یرى فیھ كل منووفق ثقافة المجت

أنظمة تخضع لمعاییر وإلتزامات ومسموحات وممنوعات وواجبات اإلجتماعي مجموعة 

وتوضح ما یجب أن یفعلھ الشخص وما ال یجب أن یفعلھ وھذا ما یعكس الدور الوظیفي 

إلختصاصات تساندا وظیفیا ألداء الذي یتكامل ویتساند فیھ البناء وتوزع األدوار وتحدد ا

.أھداف التنظیم

ومن خالل ما سبق ال بد من النظر لمفھوم الدور كمفھوم شامل یجمع بین الجانبین 

البنائي والوظیفي وعلیھ سنحاول النظر إلیھ في دراستنا ھذه على أنھ كل األفعال 

أھدافھا كمؤسسة مساھمة والتصرفات الممارسة التي یھدف التنظیم من خاللھا إلى بلوغ

مجموعة من األفراد وھم األعضاء وفقا لمطالب في العملیة التنمویة والتي یتولى القیام بھا 

وإحتیاجات مجتمعیة بما یرافق ثقافة المجتمع السائدة وفقا للمكانة والمركز اإلجتماعي 

مجتمع ،ونظرا للعضو في المجلس بإعتبار ھذا األخیر نسقا فرعیا من النسق الكلي وھو ال

" لتباین األدوار وتنوعھا فإننا سوف نركز في دراستنا ھذه على دور القیادة المنتخبة 

في التنمیة المحلیة من خالل جملة من المؤثرات وذلك "اعضاء المجلس الشعبي لبلدي 

.للوصول إلى نتائج أكثر دقة

122،ص1989نماذج ونظریات في تنظیم المجتمع،كلیة الخدمة اإلجتماعیة،جامعة حلوان :عبد الحلیم عبد العال-)01(
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:مفھوم القیادة-2

اعل اإلجتماعي الذي یعمل على تماسك أعضاء تعد القیادة ظاھرة تنظیمیة ترتبط بالتف

الجماعة وتوجیھھا نحو تحقیق الھدف الذي تسعى إلیھ،إذ شغل ھذا المفھوم إھتمام الكثیر 

من الباحثین خاصة علم اإلجتماع وعلماء النفس والسیاسة ،ونظرا لما تمثلھ من أھمیة 

ظھر من خالل العملیات بالغة في المجال التنظیمي واإلداري فللقیادة دور دینامیكي ی

.إلخ...التنظیمیة كالتخطیط،التنسیق،الرقابة،إتخاذ القرارات

فالقیادة إذن صفة تدل على ھیئة نسبیة بین شخص یقوم بعمل جماعي واشخاص 

یتبعون عملھ،ویسیرون على مثالھ لتحقیق غایة مشتركة فیكون احد الطرفین قائدا واآلخر 

)01(.مقادا

.ھذا التعریف القیادة عبارة عن أشخاص یتوزعون على فئتینإذ یتضح من خالل

.تتمثل في القائد وھو المسیر ألمور الجماعة الواقعة تحت سلطتھ و مسؤولیاتھ:األولى

.تتمثل في الھیئة المنقادة وھي الھیئة المطبقة لألوامر:الثانیة

.لحسن للتنظیمكما یشترط وجود ھدف مشترك بین أعضاء الجماعة وذلك لضمان السیر ا

وعلیھ فالقیادة تعد فن التأثیر في المرؤوسین إلنجاز المھام المحددة لھم وتتمیز القیادة 

أیضا بالقدرة على حث وتحفیز األفراد على إنجاز ما ترغب القیادة في تحقیقھ،فعندما 

یحاول شخص ما التأثیر في اآلخرین فإنھ یجعل 

.)02(انت أھداف شخصیةشعورھم وفھمھم لألھداف تماما لو ك

ھنا تتحول القیادة من عملیة تنظیمیة إلى عملیة إبداعیة فنیة تقتضي توفر عنصر 

التأثیر في المرؤوسین،ویشترط في المؤثر أن یتمیز بخصائص وسمات یستطیع بفضلھا 

التأثیر بطریقة تحقق األھداف بمرونة ویمیل المرؤوسین من خاللھا إلى اإلستجابة 

.القیادة لتحقیق الھدف المشتركلقرارات

توجیھ سلوك الناس وتنسیق "بأن القیادة تعد " محمد عبد الوھاب"في حین یقر

جھودھم والتوفیق بین أفكارھم ووجھات نظرھم في موقف معین بقصد الوصول إلى 
590،ص1975معجم العلوم اإلجتماعیة ،الھیئة المصریة للكتاب القاھرة :محمد الفاضل بن عاشور-)01(
السلوك التنظیمي وإدارة األفراد،المكتبة اإلداریة،الدار :عبد الغفار حنفي-)02(

599،ص1990الجامعیة،اإلسكندریة،القاھرة،
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وإذ یضیف ھذا التعریف عنصر المشاركة كعامل حیوي في العملیة )01("الھدف المحدد

ادیة خاصة بین الرئیس والمرؤوسین قصد الوصول إلى رؤیة مشتركة ووجھة نظر القی

أضف إلى ذلك أن .واحدة حول موقف معین وتحقیق الھدف المحدد بین أعضاء الجماعة

:القیادة تضم ثالث عناصر رئیسیة

وال بد من توفر مجموعة من المھارات والقدرات بشكل یمكنھ من بلوغ :القائد-أ

.األھداف

ویشكلون مجموعة من األفراد التابعین یتمیزون بخبرات تمكنھ من :وسین المرؤ-ب

.تجسید األھداف واقعیا

:الموقف-جـ

فالقیادة إذن تتجسد من خالل قدرة القائد وأعضاء الجماعة على إتخاذ القرارات 

.المناسبة،التوجیھ،التنسیق،الرقابة

تمیز بإمكانیات وخاصیات یمكن تحسینھا وتعدیلھا والقیادة ترتبط عادة بالقائد الذي ی

في طریق التعلیم والتدریس كالقدرة على التوجیھ والتنظیم ودفع عجلة اإلنتاج،حل 

.)02(المشاكل والمحافظة على مرونة القنوات الخاصة باإلتصال

بشكل یسھل من وصول المعلومة او القرار اإلداري في الوقت المناسب غیر أن 

ز القائد بشكل جید یتوقف على وجود عوامل إجتماعیة خارجة عنھ حتى و إن توفرت برو

فیھ قدرات ومواھب فالظروف اإلجتماعیة ھي األخرى ھي التي تسمح لھ بإستخدام ھذه 

أن الظروف اإلجتماعیة السیئة من شأنھا أن تشكل عامل حیث )03(المواھب أو تطمسھا 

توفرت فیھ السمات الشخصیة التي تجعلھ قائدا معیق ألداء أدوار القائد حتى وإن 

متمیزا،كما أن الظروف الحسنة تكون المحفز لنمو وتطویر ھذه القدرات والخصائص 

.القیادیة لشخص ما

103،ص1975،مكتبة عین شمس، القاھرة2جزء األول،طإدارة األفراد،ال:علي محمد عبد الوھاب )01(
)02( -Me gregor la dimension humain de lénreprise collection homme et organisation

/gautier;p147

338ص1976اإدارة،األصول واألسس العلمیة،جامعة عین الشمس،القاھرة:سید الھواري-)03(

19



أن القیادة تقوم على أساس العالقة القائمة بین " gregorقریقور"في حین یرى 

:)01(المتغیرات اآلتیة

.خصائص القائد-أ

.وقف وحاجات األفراد وخصائص األتباعالم-ب

خصائص التنظیم الذي یعمل بھ القائد وأتباعھ في التنظیم وھدف التنظیم،وطبیعة -جـ

.العمل

.المحیط اإلجتماعي واإلقتصادي والسیاسي- د

كما ان القائد داخل التنظیم یقوم بإیصال المعلومات واألوامر للعاملین طبقا للتعلیمات 

لیھا ویقوم بوضع حد للنزاعات والخالفات التي تنشأ داخل التنظیم وینسق داخل المتفق ع

أعضاء الجماعة ویعمل على إقناعھم حتى ال یتعطل السیر الحسن للعمل زیادة على ذلك 

فھو یلعب دورا أساسیا في تحدید أھداف الجماعة ویضع قیمتھا بشكل یتماشى مع المجتمع 

.ككل

:فالقیادة إذن تعمل على

.تماسك وتعاونھم-أ

.القیام بعملیة التنسیق بین أعضاء الجماعة-ب

.تعمل القیادة على دعم الجماعة لتحقیق الھدف-جـ

فالقیادة ھي عملیة تنظیمیة یتولى القیام بھا مجموعة من األشخاص أو شخص واحد - د

:یسمى القائد وتتضمن

وسین وتنمیة طاقاتھم ونعني بھ إعداد الخطط المرنة الخاصة بعمل المرؤ:التخطیط-

.وقدراتھم العملیة واإلنتاجیة والقیام بخطط وبرامج تنمیة الطاقات من الجھة القیادیة

تنظیم العمل بطریقة تسمح للمرؤوسین بتأدیة وظائفھم بطریقة جیدة للوصول إلى :التنظیم-

.الھدف المحدد

ابعة السلیمة والمستمرة للتأكد وھو الدور الرئیسي للقیادة وذلك بغیة المت: الرقابة والتوجیھ-

. من تنفیذ المھام وفق الخطط

)01( -Gregor IDID.opcit.p147.
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إذ یجب على القائد أن یتقبل مسؤولیة تنفیذ عملھ وكذلك عمل مرؤوسیھ :تقبل المسؤولیة-

وأن یكون صاحب حكمة في المواقف المختلفة التي تحدد فیھا المسؤولیات فعلیھ أن 

)01(ولیةیحددھا ویفوض أشخاص یكونون في مستوى تلك المسؤ

:كما أن القیادة تختلف عن اإلشراف حسب عاملین إثنین

ویتعلق بمركز المشرف في المنظمة حیث یكون المشرف عضوا في مجموعة صغیرة -أ

من العمال یرأسھا مباشرة وال یكون مسؤوال إال على أداء عمال أعضائھ فقط،ویسمى 

الوظیفة الرئیسیة للمشرف ھنا ھياما.مستوى اإلشراف ھنا بمستوى اإلشراف األول

إدارة العاملین في المستویات األخرى في الھرم التنظیمي على خالف القائد الذي یرأس 

مختلف الفئات العمالیة في مستوى التنظیم الذي یوضع فیھ سواء كان التنظیم إقتصادي أو 

.اخدماتي بمعنى أصح القائد یرأس أكثر من مجموعة من الموظفین بمشریفیھ

ویتعلق بالوظیفة والدور الذي یلعبھ كل من المشرف والقائد فالمشرف یتابع الموظف -ب

عن قرب في عملھ وسلوكھ داخل القسم والمصلحة التي یشتغل بھا أما القائد فیتابع 

.الموظف بتوجیھاتھ داخل المنظمة ككل

یة تتم داخل واخیرا نستطیع ان نخلص إلى ان القیادة ھي عملیة إداریة تنظیم

المنظمة وتھدف إلى التنظیم والتوجیھ والتخطیط وتنسیق الجھود بغیة الوصول إلى 

ویتولى القیام بھا شخص أو مجموعة من األشخاص لتدعیم عمل .األھداف المشتركة 

الجماعة لتحقیق الھدف،وفي دراستنا ھذه القیادة سوف تكون ممثلة في أعضاء المجالس 

م المسؤولین المباشرین على تخطیط وتنفیذ برامج التنمیة داخل الشعبیة البلدیة بصفتھ

.مجموعاتھم المحلیة

ونظرا لما قیل سابق فموضوع القیادة خاصة اإلداریة شكل خالفا بین العلماء 

والمفكرین فھناك من یعرف ھذا المفھوم إنطالقا من اإلتجاه الفكري الذي یمثلھ ویمكن 

:ھات في العناصر اآلتیةالتطرق لبعض ھذه اإلتجا

سنةعات الجامعیة،اإسكندریة،مصر،بدون المفتتح في علم اإلجتماع،دار المطبو:محمد نبیل جامع-)01(
167-163النشر،ص
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: مفھوم القیادة على أساس السلطة الرسمیة- أ

ینطلق ھذا اإلتجاه من فكرة أساسیة تربط بین القیادة وممارسة السلطة الرسمیة 

المستمدة من القوانین والوائح داخل التنظیم اإلداري،وعلیھ یقصد بھا تلك اإلمتیازات 

طبیقھا إلى الرؤساء واإلداریین كل حسب موقعھ في سلم القانونیة التي أسندت مھام ت

.)01(التدرج اإلداري داخل الوحدة اإلداریة

یكون عندئذ القائد اإلداري ذلك الموظف الذي یتمتع بسلطة إصدار األوامر والنواھي 

إلى مجموعة من التابعین الذین یتعین علیھم إطاعتھا وإال تعرضوا للمساءلة وتوقیع 

في نظریتھ حول التنظیم " ماكس فیبر"ات المناسبة علیھم وھذاما دعمھالجزاء

إذ ترتبط القیادة بطریقة ممارسة السلطة بما تتضمنھ من إصدار .البیروقراطي المثالي

شخصي األوامر والنواھي وتوقیع الجزاءات على المخالفین،وھي سلطة لیست ذات طابع

الوظیفة التي یشغلھا الشخص من حقھ لمن یمارسھا وإنما ھي سلطة موضوعیة مصدرھا

.)02(األمر والجزاء

لقد لفت ھذا اإلتجاه إنتباه الكثرین إلى ضرورة تمتع القائد اإلداري بإمتیازات السلطة 

العامة التي تضمن لھ إتباع مرؤوسیھ،إال ان ھذا المفھوم ركز على السلطة الرسمیة فقط 

ذ القرارات وال حتى مجرد إبداء رأیھم األمر الذي دون إشراك العاملین في عملیة إتخا

.یؤدي إلى خلق روح المبادرة ھذا ما ینعكس سلبا على أدائھم وفعالیتھم داخل التنظیم

: تعریف القیادة على أساس السلطة المقبولة-ب

یذھب ھذا اإلتجاه إلى القول أن السلطة الحقیقیة ال تفرض على الجماعة وإنما تقبلھا 

.یكون بمحض إرادتھا

حیث أن اإلعتماد على السلطة الرسمیة منفردة قلما یؤدي إلى بلوغ األھداف كونھا ال 

تكون فعالة في تحقیق إستجابة المرؤوسین عند تنفیذ القرارات فاألفراد عادة ما ینفرون 

اإلسكندریة دار المطبوعات ’حسین عثمان محمد عثمان ،أساسیات اإلدارة العامة :محمد رفعت عبد الوھاب-)01(
370،ص2000الجامعیة

.372المرجع نفسھ، ص–)02(
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ى التقارب من السلطة اآلمرة في حین انھم یستجیبون للتأثیر التحفیز المعنوي القائم عل

.والمشاركة في إتخاذ القرار

وعلیھ فالقیادة عادة ما تستمد قوتھا وسلطتھا من القدرة على التاثیر في سلوك اآلخرین 

وجعلھم یقبلون بما تمارسھ من نفوذ وسلطة عن رضا و إختیار ال عن طریق القھر 

.والخوف

إذ یقول إن القیادة عملیة تأثیر "ماري باركرقولین"ولعل من رواد ھذا اإلتجاه األستاذ 

على الجماعة أكثر منھا سلطة رسمیة علیھم ویرى أن عرض الحقائق على األطراف 

المتعارضة و إتاحة الفرص لتبادل األراء لمدة كافیة وفي ظروف مواتیة من شأنھ أن 

ر ال یؤدي إلى التسویة الھادئة للمسائل الخالفیة فإجراء كھذا أبعد أثرا من إصدار أوام

تكون لھا  أي نتائج على اإلطالق أما مارشال دیموك وھو من أساتذة علم اإلدارة یعرف 

القیادة على أنھا لیست مركزا أو حقا قانونیا أو رئاسة على األفراد أو إصدار أوامر إنما 

" إردواي تید"التأثیر بإشتراك األفراد أو التكامل أو اإلجماع اإلختیاري وأكد نفس الفكرة 

عرف القیادة بأنھا الجھد المبذول لجذب اآلخرین متشوقین للمشاركة في ھذه حیث

القیادة تعني أساس على أن" فرنك بشیرود"و" فینزر"األھداف وفي ذات اإلتجاه یقول 

.)01(المقدرة على التأثیر وھذا ما ال تمنحھ بالضرورة الوظیفة في البناء التنظیمي

وعلى رأسھم الدكتور الطماوي والدكتور عبد الغفور أما بالنسبة للمفكرین العرب

یونس والدكتور مصطفى أبو زیدعلى أن القیادة ھي نشاط یستخدم للتأثیر على الناس 

للتعاون نحو ھدف معین وھو ھدف المنظمة فاألفراد یتجاوبون مع القائد فیما یصدره من 

قائد واألفراد الذین یكونون أوامر وتوجیھات وما یمیزھا ھو وجود عالقة متبادلة بین ال

فیعرف القیادة على أنھا فن إستمالة أفراد الجماعة " لى محجوب"تحت سلطتھ أما ع

.)02(للتعاون من أجل تحقیق ھدف مشترك 

وعلى العموم فإن ھذا اإلتجاه یؤكد على جانبین مھمین في القیادة وھما التأثیر 

ا وإضافة إیجابیة في تحدید مفھوم القیادة بید أن واإلستمالة األمر الذي یعطي بعدا جدید

372د رفعت عبد الوھاب حسین عثمان محمد عثمان ،مرجع سابق، صمحم-)01(
.379المرجع نفسھ ،ص-)02(
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إقتصار القیادة على ھذین الجانبین فقط یجعلھا محدودة النطاق وعندھا ال بد من النظر 

.  للتأثیر و اإلستمالة وسیلتین للقیادة ضمن وسائل أخرى

:مفھوم القیادة على أساس موضوعي-جـ

لذین یؤكدان على مصدر السلطة ھل ھي القھر على النقیض من اإلتجاھین السابقین ا

واإلجبار أم الرضا والقبول یركز أنصار ھذا اإلتجاه على موضوعھا والمتمثل في أداء 

الوظائف اإلداریة فالقائد اإلداري ھو الذي یمارس عملیة اإلشراف والتوجیھ بالمعنى 

.الواسع بغض النظر على الوسیلة

)01("أن القیادة عملیة إتصال وإتخاذ قرارات" لى القولإ"إیدي"إذ یذھب األستاذ 

عموما نالحظ على ھذا التعریف أنھ ضیق فصحیح أنھ یحدد وظیفة القائد والتي 

.تتراوح بین التوجیھ،تنسیق،مراقبة،إتخاذ قرارات إال أنھ یھمل تماما وسیلة ھذه القیادة

:مفھوم القیادة على أساس مختلط-د

أنصار ھذا اإلتجاه في تحدیدھم لمفھوم القیادة على مصدر السلطة التي تمارس ویركز 

تھدف إلىأي الجمع بین اإلتجاھین السابقین فالقیادة عند ھذا اإلتجاه.أو الھدف من القیادة

تحقیق أھداف إداریة معینة ووسیلتھا في ذلك إما تحفیز العاملین عن طریق السلطة 

ھذه السلطة من خالل التأثیر واإلستمالة وال غنى للقیادة عن الرسمیة أو إقناعھم بقبول

إستعمال كلتا الوسیلتین على أن تبدأ أوال بإستخدام وسیلة التأثیر واإلستمالة فإن لم تنجح 

.)02(فال مفر من إستعمال السلطة الرسمیة

ي ضرورة وتعد القیادة ظاھرة إجتماعیة تتولد جراء الطبیعة البشیریة المتمثلة  ف

.وضرورة وجود عالقات تفاعلیة بین أفراد المجتمع بصفة عامةاإلجتماع اإلنساني 

.376محمد رفعت عبد الوھاب،المرجع نفسھ،ص-)01(
.379المرجع نفسھ ،ص-)02(
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إذ لم یتفق العلماء والمفكرین على تحدید مفھوم دقیق وشامل للقیادة كونھا تتعلق 

مرادفة للمكانة أو للمركز أو لوظیفة معینة إنھا انواع معینة من "بخصائص الجماعة وھي 

.)01("نماط من السلوك تظھر في تصرفات الفرد ولیست شیئا یمتلكنشاطات الجماعة وأ

نوع من العالقة بین شخص وتابعیھ بحیث تكون إلرادتھ ومشاعره " كما عرفھا بكونھا 

وبصیرتھ قوة التأثیر على اآلخرین الذین یمثلون التابعین وھذا التأثیر القیادي  یكون نتاجا 

.)02(د منھا توجیھ سلوك أو مشاعر اآلخرینلمحاوالت یقوم بھا القائد ویستھ

فھما ینظران إلیھا من خالل دراستھم للمساھمات " كان"و " كارتز"أما كال من 

الرسمیة بإعتبارھا القوة التأثیریة على العاملین أثناء آداء الواجبات الیومیة لما فیھا یخص 

اجل تحقیقھا وتحدید المھام الدور التنظیمي لھا فیتظمن تحدیدا لألھداف والتخطیط من 

.وكل ما یقوم بھ الفرد من أعمال ومھام لتحقیق األھداف المنشودة

و القائد ھو الفرد الذي یمارس أكبر قدر من التأثیر على أفراد الجماعة فیدفعھا إلى 

.العمل وتحقیق األھداف في موقف معین

المجتمع وقیاداتھ وبینت طرق وھناك العدید من الدراسات التي حاولت الربط بین

وكیفیة إختیار الشخصیة القائدة إذ شكلت ھذه النقطة محور إھتمام علماء اإلجتماع وأكدت 

.على ان الجماعة ھي التي تنتج القائد وأنھا خاصیة من خصائص البنى العلیا للمجتمع

القیادة التي تساھم إذ یعد ماكس فیبر من المھتمین بھذا المجال وراح یربط بین النظام و

التساؤالت من في وحدة المجتمع فحاول الربط بین العالم والسیاسي وإنطلق من جملة من

بینھا ھل على القائد أن تجتمع فیھ أدوار العالم والسیاسي؟فتكون القیادة ھنا علمیة أم 

.یستطیع القائد أن یقوم بأدواره القیادیة كعالم بدون أن یكون سیاسیا؟

أثناء تحدیده لدور العالم على أنھ عندما یتحرر من ضغط العلم " ماكس فیبر"یرى و

یتمكن من إكتساب طبیعتنا الخاصة وبذلك سنتمكن من إكتساب الطبیعة وبالعودة إلى 

امعي العالقات اإلنسانیة في مجاالت علم النفس ،علم اإلجتماع،علم اإلدارة المكتب الج: حسین عبد الحمید رشوان-)01(
.243ص1997الحدیث األراریطة اإلسكندریة

.244المرجع نفسھ ص- )02(
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المعرفة السیاسیة اإلجتماعیة، یقول أن السیاسة ھي قیادة تجمع سیاسي نسمیھ الیوم دولة 

.)01(على القیادةأو قل ھي التأثیر الممارس 

على أن السیاسة ھي مجموع الجھود المبذولة في سبیل المشاركة في " فیبر"إذ یؤكد 

الحكم أو التأثیر في توزیع السلطة إما بین الدول أو بین الجماعات المتفرعة داخل الدولة 

" میميألبیر"ذاتھا وعلیھ یربط ھنا السیاسة بالھیمنة وھذا أیضا ما تعرض لھ الفیلسوف 

حیث تعتمد فلسفتھ على نظریة التبعیة إنطالقا من ثنائیة مستعمر ومستعمر أو تابع 

.)02(ومتبوع

فإنقسام العالم إلى سائس ومسوس أو قائد ومقود یؤثر على مفھوم القیادة وباألخص 

ات عالقات السلطة والتي تمثلھا القیادات التسلطیة لم تعد بحد ذاتھا السمة الوحیدة للصراع

بل ھناك عالقات أخرى تسیرھا أیضا الصراعات فمقابل عالقات الھیمنة یقابلھا عالقات 

:على مستویین" ألبیر"الحاجة وحددھا 

.مستوى عالقات األنا باآلخرین بمعنى العالقات الجماعیة-

.مستوى العالقات باألشیاء والقیم-

رئیسیة وھي األنا واألنت إذ أن عالقة التبعیة تبنى من خالل ثالث مؤشرات

.وموضوع التبعیة

غیر أنھ ال یمكن التسلیم بأن كل عالقة تبعیة القصد منھا ھو الھیمنة بل أن ھناك 

بعض العالقات القصد منھا التعاون 

فالقیادة تعني ذلك النمط الذي ینتھجھ الشخص مع مرؤوسیھ لتحقیق أھداف معینة 

تفویض السلطة ویتصرف بطرق مختلفة تبعا للظروف والمھام خاصة فیما یتعلق ب

)03(واألفراد واألھداف ومن الصعب أن نحدد أسلوب القیادة الذي یجب أن ینتھجھ المسیر 

فمنھم من یلجأ إلى أسلوب القیادة التسلطیة ومنھم من یفظل نمط القیادة الحرة أو المطلقة 

.)04(یادةوھناك من یستخدم النمط الدیمقراطي في الق

1،1981العرب والقیادة،بحث إجتماعي في معنى السلطة ودور القائد، دار الحداثة لبنان ط:الخلیل أحمد خلیل -)01(
.16-15ص

.16-15،صالمرجع نفسھ–)02(
.126ص2001مطبوعات جامعة منتوري قسنطینة فیفري’سنطینة إدارة الموارد البشریة،ق: عبد القادر بوخمخم-)03(
.393مرجع سابق ص:محمد رفعت عبد الوھاب حسین عثمان محمد عثمان -)04(
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:ویمكن إجمال األنماط القیادیة على النحو التالي

:النمط األبوي-أ

وبرز ھذا النمط من القیادة بعد الحرب العالمیة األولى نتیجة لرد فعل النقابات حیث 

قامت بتطبیقھ اإلدارة كأسلوب جدید للتعامل مع األفراد إذ القائد یھتم بمرؤوسیھ ویتعاطف 

تحسین ظروف البیئة التي یشتغلون بھا ویعمل على زیادة األجور وكذا معھم ویعمل على

.إعداد البرامج التنمویة وفي المقابل على الجماھیر إتباع أوامره وإنجاز أعمالھم

ورغم ھذه األسالیب المتبعة من طرف القائد إال أنھ ھناك عدم الرضى لبعض األفراد 

م یعتقدون أن جملة المكافئات المادیة التي نتیجة عدم مشاركتھم في إتخاذ القرار ألنھ

یأخذونھا ھي جزء من المكافئة الشاملة التي تشمل الجوانب

المادیة والبشریة وھذه المكافئات تبقى غیر كافیة لتحفیز العمال وعلى اإلدارة البحث في 

أسالیب أخرى كالخدمات التشجیعیة من خالل إعداد برنامج متكامل لألفراد ومن خال لھ 

یتم تخفیض معدل دورات العمل والتقلیل من النزعات ویبقى ھذا التحفیز متعلق برضى 

العمال ولیس بزیادة األداء وعلیھ فالقیادة األبویة تفتقر إلى المعنى الحقیقي التي یبحث من 

.خاللھ األفراد على المشاركة الواعیة في إتخاذ قرارات تھمھم

:النمط األوتوقراطي التسلطي-ب

یعتمد ھذا النمط على فكرة جوھریة تتعلق بكون القادة یتخذون من سلطتھم الرسمیة و

أداة للضغط على المرؤوسین وإجبارھم على إنجاز العمل وتعتمد باألساس على فرضیتین 

أساسیتین 

.ھو عدم إعطاء أي إعتبار للعالقات اإلنسانیة:األولى

إلداریة حیث لدیھم نوع من المیل إلى اإلعتماد على سلبیة العاملین بالمنظمة ا: الثانیة

اآلخرون ویتسمون بالكسل

.وعدم التعاون فھم دائما یحتاجون إلى الضغط ورقابة لضمان سیر النظام

ویتمیز القائد في ھذا النوع من القیادة خاصة أثناء عقد لقاءاتھ إلى القاءات اإلخبارتیة 

لحصول على طاعة األعضاء ووالئھم ویقتصر دور حیث یھدف من خاللھا إلى ا
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الجمھور على إستیعاب األخبار وقد تشھد ھذه اللقاءات توجیھ أسئلة من المشاركین وقد 

تثار مناقشات أو تقدم إقتراحات غیر أنھ القصد منھا تحفیز األعضاء على اإلقتناع بما 

:جملھا في ما یليیریده المدیر ،ونمیز ثالث أنواع من القیادة األتوقراطیة ن

: القیادة التسلطیة المستبدة-

وفي ھذا النوع یحاول القائد أن ترتكز كل السلطات في یده وینفر في إصدار اللوائح 

والقرارات والتعلیمات مع تأكیده على طاعة المرؤوسین لھ كانت سائدة في الماضي  وھي 

.)01(قوة تأثیر النقابات العمالیةالیوم في التالشي بالنظر إلى الوعي العمالي وزیادة

:القیادة التسلطیة الصالحة-

وتمیز القائد اإلداري بأنھ یعرف أكثر من العاملین لذلك فدرجة الثقة في نفسھ وفي 

طریقة آلدائھ للعمل وتبرز مھاراتھ في حمل مرؤوسیھ على تنفیذ ما یرید دون أن یخلق 

اعتھ إستخدام سلطتھ في إجبارھم على آداء العمل لدیھم إستیاء كما أنھ یدرك أنھ بإستط

غیر أنھ في البدایة یستخدم طریقة اإلقناع ففي حالة عدم جدوى ھذا األسلوب یلجأ إلى 

اإلجبار واإلكراه كما أنھ یؤمن بالمشاركة في اإلدارة ووسیلتھ في ذلك الحصول على 

من ھؤالء قد یعارض ھذه موافقة المرؤوسین لقدراتھ قبل إتخاذھا كونھ یدرك أن البعض

القرارات لذا یحاول أن یبین لھم المنافع التي تترتب عن قبولھم وھذا األسلوب یلجأ لھ 

القائد نظرا لتأكده من أن كسب رضا العاملین عن طریق اإلقناع أفضل من تحدیھم 

أنھ ویتمیز ھذا النوع بوجود میول القائد نحو اإلستبدادیة غیر.واإلكراه في إنجاز العمل 

.یلجأ في البدایة إلى اإلقناع فاإلكراه  واإلستبداد
:القیادة المتسلطة المتعاملة-

وفیھا یحاول القائد إشعار العاملین بأنھم شركاء في صنع القرار إیمان منھ بأن ھذا 

األمر یزید من فعالیتھم في العمل كما أنھ یعتقد أن المشاركة الفعلیة منھم ال تحسن من 

القرار بمعنى أصح یشعرھم بالمشاركة دون المشاركة الفعلیة من طرفھم ویلجأ نوعیة 

:القائد لبلوغ ھذا الشعور إلى الطریقتین اآلتیتین

.394مرجع سابق ص:أحمد خلیل-)01(
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ویقوم فیھا بتقدیم أفكار للعاملین بالمنظمة ویتلقى جملة من اإلستفسارات منھم -

نیة قبول ویشجعھم على طرح األسئلة المتعلقة بالقرار وھذا بدال من بیانھ إمكا

.العاملین معھ للقرار ومعرفة مضمونھ النھائي

ویقوم القائد بتقدیم مشروع قرار أو ما یسمى بورقة عمل یكون قابال للتعدیل أو إلغائھ -

ویتیح للعاملین فرصة التأثیر في صنعھ من خالل إستطالعھ آلرءھم  وردود أفعالھم 

وإتخاذ القرار النھائي دون على أن یحتفظ لنفسھ في األخیر بسلطة تحدید المشكلة

.إعتبار لآلراء مرؤوسیھ أو ردود فعل

.إذ یعتبر ھذا النوع أقل إستبدادیة ویقترب نوعا ما من األسلوب الدیمقراطي

:القیادة الفوضویة-جـ

وفیھا یترك المجال واسعا للعاملین خاصة في مجال حریة المبادرة وإحتفاضھ بأدنى 

وجیھ       حد من اإلشراف والت

:وھو ال یحاول تنظیم العمل وتنسیقھ وأھم ممیزات ھذا النوع

منحھ حریة المبادرة بالنسبة للعاملین بما في ذلك سلطتھم في إصدار القرارات التي -

یرونھا مھمة إلنجاز العمل أو یمیل القائد في ھذا النوع إلى السلبیة منھ إلى اإلجابیة فھو 

ن یحددون أھدافھم في إطار األھداف العامة للمنظمة ویحلون یعمد إلى ترك المرؤوسی

.مشاكلھم ویخلقون الحوافز من ذاتھم دون الرجوع إلیھ

.تفویض السلطة للمرؤوسین یكون بصورة كبیرة-

إتباع سیاسة الباب المفتوح في اإلتصاالت حتى یسھل المرؤوسین سبل اإلتصال بھ -

حیث أنھا ال تعني قابلیة القائد )01(بس علیھم أمرھالتوضح اآلراء واألفكار التي التي یلت

لإلستماع إلى مشاكل مرؤوسیھ وتفھمھا ومعالجتھا وإنما تھدف فقط إلى إعطائھم 

.التعلیمات والتوجیھات العامة بشأنھا على أن یترك لھم حریة التصرف

198.-197مرجع سابق ص:محمد رفعت وآخرون–)01(
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:القیادة الدیمقراطیة-د

قبول خاصة من طرف العلماء الباحثین ولقد إستحوذت على النطاق األكبر من ال

أن الدیمقراطیة تعتمد " محمد رفعت"المتخصصین في اإلدارة العامة وإذ یرى الدكتور

على العالقات اإلنسانیة والمشاركة ال سیما عن بحث المشكالت أو إتخاذ القرارات الھامة 

لدقیق والرقابة كما تعتمد على اإلشراف العام بدرجة أكبر من إعتمادھا على اإلشراف ا

.المستمرة للعاملین

كنعان فیؤكد على أن القیادة الدیمقراطیة تعتمد بصفة أساسیة " العبودي"أما الدكتور 

على العالقات اإلنسانیة بین القائد ومرؤوسیھ التي تقوم على إشباعھ حاجاتھم وخلق 

یركز على أن ھذا النوع التعاون فیما بینھم وحل مشكالتھم غیر أن الدكتور محمد العبودي 

)01(:یرتكز على ثالث أسس وھي

.العالقات اإلنسانیة)أ

.المشاركة في صنع القرار)ب

.الوالء للجماعة)ت

ومن خالل التعریفات السابقة یلحظ وجود إتفاق كبیر بین الباحثین حول معاییر القیادة 

كن بیان وتوضیح ھاتین الدیمقراطیة والتي تعتمد على المشاركة والعالقات اإلنسانیة ویم

:النقطتین من خالل

:وترتكز على جملة من المعاییر: العالقات اإلنسانیة بین القائد والمرؤوسین-أ

.بین العاملین في المنظمة) الفریق(سیادة روح الجماعة-

.تشجیع العاملین على اإلشتراك في أنشطة التنظیم-

.عالجتھمإھتمام القائد وإحساسھ بمشاكل المرؤوسین وم-

تلبیة الحاجات اإلنسانیة للمرؤوسین وتتمثل في حاجات إقتصادیة وحاجات نفسیة -

.وحاجات إجتماعیة

والمقصود بھا إشراك العاملین في :  مشاركة العاملین في بعض المھام القیادیة-ب

مناقشة المشاكل اإلداریة التي تواجھ القائد وذلك بغیة الوصول للحلول الممكنة حیث

.407-406مرجع سابق،ص:محمد رفعت وآخرون-)01(
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قصد یتوجب على القائد األخذ بتوصیات الفردیة والجماعیة التي یقدمھا العاملون بالمنظمة

تحدید األھداف والمسؤولیات وإتخاذ القرارات الممكنة وتتجلى صور ھذه المشاركة من 

:خالل 

حیث تختلف بإختالف منھج القائد الدیمقراطي في حل المشاكل وقد میز :صور المشاركة

:احثین بین خمسة نماذجالعلماء والب

یطرح القائد المشكلة ویطلب من العاملین المشاركة إلیجاد الحل بحیث : النموذج األول

.یختار البدیل والحل األنسب

ویعمد القائد إلى تفویض مرؤوسیھ في إتخاذ القرار في مسألة ما بعد : النموذج الثاني

.كن لھم إتخاذ القرار فیھاتحدید أبعاد المشكلة المطروحة ویرسم الحدود التي یم

یتخذ القائد القرار ثم یخبرھم بالظروف التي دعتھ إلى إتخاذه ویتیح لھم : النموذج الثالث

.الفرصة لطرح األسئلة حولھ لیعرف ما إذا كان مقبوال لدیھم فیعمد إلى تنفیذه

یذ القرار ویتیح القائد الفرصة للمرؤوسین لمشاركتھ الرأي في كیفیة تنف: النموذج الرابع

.منفردا ثم یناقش مع العاملین أفضل الطرق لتنفیذه

ویترك للمرؤوسین حریة التصرف ویعلق القائد موافقتھ على أي قرار : النموذج الخامس

یكون محل إتفاقھم وسلوك القائد ھنا قریب من  سلوك القائد في النمط القیادي 

)01(.الفوضوي

لدیة كھیئة رسمیة تتولى على عاتقھا التنمیة المحلیة وبالنسبة لدراستنا ھذه سوف تتعلق بالب

:وذلك من خالل العناصر اآلتیة

:مفھوم المجالس الشعبیة المحلیة-أ

یعد الركن الحیوي في اإلدارة المحلیة ویسمح ألفراد الوحدة اإلداریة إشباع حاجاتھم 

لیة دون إعترافھ بأنھ المحلیة بأنفسھم فال جدوى من إعتراف المشرع بأنھ ثمة مصالح مح

.یجب أن یشرف على ھذه المصالح من یھمھم األمر

ولما كان من الصعوبة جمع أبناء اإلقلیم أو البلدیة للقیام بھذه المھمة بأنفسھم فقد تعین 

أن یقوم بھا من ینتخبونھم  وعلیھ كان اإلنتخاب ھو الطریقة األساسیة التي یتم عن طریقھا 

.408-407صمرجع سابق،: خرونمحمد رفعت وآ–)01(
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معبرة عن إرادة الشخص المعنوي العام لذا لم تختلف الدول اإلشتراكیة تكوین المجالس ال

عن غیرھا من الدول في ھذه الخاصیة فجمیع المجالس البلدیة فیھا والتي یطلق علیھا 

أحیانا تسمیة المجالس الشعبیة المحلیة أو البرلمانات المحلیة تشكل عن طریق اإلنتخاب 

.)01(لتنفیذ من بین أعضائھابل یقوم كثیر منھا بإنتخاب أجھزة ا

باإلضافة إلى رؤساء األجھزة الفنیة التي كانت تمثل وزارات الخدمات قبل قیام 

اإلدارة المحلیة وضمھم إلى عضویة المجلس بصفتھم أعضاء بحكم وظائفھم وھم أیضا 

المختارون و لیسوا إال أقلیة في المجلس إلى جانب أغلبیة مؤلفة من قیادات الساسة 

وبذلك یكون قد كفل قیام التمثیل السیاسي أو )02(المنتخبة عن طریق التنظیم السیاسي

لكن ھناك من یعترض من العلماء الجمع بین األعضاء "الشعبي ألھل الوحدة المحلیة 

التنفیذین واألعضاء الشعبین في مجلس واحد وقد حاولت القوانین األخذ بمبدأ الفصل بین 

.)03("التنفیذيالعنصر الشعبي والعنصر

ودراستنا ھذه سوف تركز على أعضاء المجلس البلدي األمر الذي یستدعي 

.التعرض لمفھوم البلدیة

:البلدیة*

البلدیة ھي الجماعة األقلیة األساسیة "في مادتھ األولى بأن90/08ویعرفھا قانون

إذ یركز ھذا )04("قانون،وتتمتع بالشخصیة المعنویة واإلستقالل المالي وتحدث بموجب 

التعریف تحتل البلدیة كھیكل ووظیفة بكل ما یتعلق بالشخصیة المعنویة من حقوق 

وواجبات عددھا ذات القانون ویدیر ھذه البلدیة مجلس منتخب یسمى بالمجلس الشعبي 

.البلدي

)05(.90/08من قانون ) 13(وللبلدبة ھیئتین رئیستین ھما حسب المادة 

.الشعبي البلديالمجلس* 

.69-67ص1980،دار الفكر العربي،القاھرة "شرح نظام الحكم المحلي الجدید:"سلیمان الطماوي -)01(
.60-58ص1987ادارة المحلیة وإستراتجیتھا،دار المعارف،اإلسكندریة :مصطفى الجندي–)02(
مقال في مجلة مصریة للعلوم السیاسیة ،یولیو،أغسطس "نظامنا في اإلدارة المحلیة :"أمحمد عبد اهللا المغربي-)03(

.87ص1988
15یتعلق بالبلدیة،العدد1990أفریل 07الموافق لـ1410رمضان عام 12المؤرخ في 90/08من قانون ) 1(المادة-)04(

.488الجمھوریة الجزائریة ص
.489المرجع نفسھ ص-)05(
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.رئیس المجلس الشعبي البلدي* 

:المجلس الشعبي البلدي*
یجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادیة كل ثالث أشھر كما یمكن أن یجتمع في 

دورة غیر عادیة كلما إقتضت ذلك شؤون البلدیة بطلب من رئیسھ أو من ثلث أعضائھ أو 

.)01(90/08من القانون ) 15(و)14(من الوالي حسب المادتین 

كما یحق للمجلس الشعبي أن یكون من بین أعضاءه لجان دائمة أو مؤقتة بھدف 

:دراسة القضایا التي تھم البلدیة خاصة في مجال

.اإلقتصاد والمالیة-

.التھیئة العمرانیة-

.الشؤون اإلجتماعیة والثقافیة-

الشعبي البلدي وتظم تشكیلتھا تمثیال یعكس وتتشكل ھذه اللجان بمداوالت المجلس 

من القانون 24المكونات السیاسیة للمجلس الشعبي البلدي وھذا ما حددتھ المادة 

90/08)02(.
:رئیس المجلس الشعبي البلدي* 

یعد الركن األساسي في الھیئة التنفیذیة ویساعده في مھامھ نائب أو أكثر وتعمل ھذه 

.اوالت المجلس الشعبي البلدي الھیئة على تنفیذ مد

90/08وتتضمن مھام رئیس المجلس الشعبي البلدي ما یلي دائما حسب قانون 

)أنظر الملحق(75حسب ما جاء في المادة 

.المحافظة على النظام العام وسالمة األشخاص واألمالك-

فیھا تجمع المحافظة على حسن النظام العام في جمیع األماكن العمومیة التي یجري -

.األشخاص

.السھر على نظافات العمارات وسھولة السیر في الشوارع والساحات والطرق العمومیة-

.إتخاذ اإلحتیاطات والتدابیر الضروریة لمكافحة األمراض المعدیة والوقایة منھا-

.القضاء على الحیوانات المؤذیة والمضرة-

.،مرجع سابق 90/08من قانون ) 1(المادة- )01(
.من المرجع نفسھ 24المادة -)02(
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.للبیعالعمل على نظافة المواد اإلستھالكیة المعرضة -

.تأمین نظام الجنائز والمقابر طبقا للعادات وتبعا لمختلف الشعائر الدینیة-

.السھر على إحترام المقاییس والتعلیمات في مجال التعمیر-

تسلیم رخص البناء أو تجزئة العقارات أو ھدمھا حسب الشروط والظروف المحددة -

.والتشریع المعمول بھ

ف في البلدیة إستالم تصریحات الوالدات والزواج یجوز لھ تفویض أي نائب أو موظ-

.والوفاة وكذا تسجیل كل الوثائق واألحكام القضائیة في سجالت الحالة المدنیة
:صالحیات البلدیة- *

المتعلق بالبلدیات فقد حددت صالحیات البلدیة في 90/08وحسب دائما قانون 

یأتي في المالحق المتضمنة قانون المجاالت اآلتیة سنذكرھا بإختصار وتفصیلھا سوف 

:البلدیة ،وھي كاآلتي

.التھیئة والتنمیة المحلیة-

.التعمیر والھیاكل األساسیة والتجھیز-

.التعلیم األساسي وما قبل المدرسي-

.تتكفل البلدیة بصیانة األجھزة اإلجتماعیة والجماعیة-

.السكن-

.حفظ الصحة ونظافة المحیط-

.دیةاإلستثمارات اإلقتصا-

.رئیس المجلس الشعبي البلدي-:  عموما فإن البلدیة بھیئتیھا

.المجلس الشعبي البلدي بأعضائھ-

.ھما اللذان سیكونا محل الدراسة المیدانیة معبران عن القیادة المنتخبة

:مفھوم التنمیة-3

مفاھیم القدیمة والمتجددة ،طالما ھناك مجتمعات إنسانیة حیث یعد مفھوم التنمیة من ال

كما ترتبط بجملة من المفاھیم األخرى كالنھضة .فرضت التنمیة نفسھا كمفھوم وممارسة
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التقدم الرقي،التحدیث،اإلصالح النمو،اإلنماء غیر أنھ یرتبط بشكل أساسي بمفھومي 

.التخلف والتبعیة

في قاموسھ اللغوي أن إصطالح التنمیة لغویا یعني " webster""ویبستر"حیث یرى 

معنوي التطور بمعنى النمو المتسارع من مرحلة إلى أخرى،كما تعرف أیضا بأنھا مفھوم

یعبر عن عملیة دینامیكیة في المجتمع تحدث نتیجة للتدخل اإلداري لتوجیھ التفاعل بین 

دف زیادة قدرة المجتمع على البقاء الطاقات البشریة في المجتمع وبین العوامل البیئیة بھ

غیر أن ھذا التعریف ال  ینظر للتنمیة على أنھا ھدف في حد ذاتھا بل یؤكد على )01(والنمو

.أنھا وسیلة لزیادة قدرة المجتمع على النمو من خالل التوجیھ

عملیة تغییر وتغیر معا في "یؤكد على أن التنمیة ھي " hobhous""ھوبھاوس"أما

وقت،بحیث یتطلب التغییر الناتج عن التنمیة ضرورة التنظیم والتنسیق  إلعادة نفس ال

التكامل المجتمعین وھذه الوظیفة ال تتحقق إال في ظل التنمیة الرامیة إلى تحقیق إحتیاجات 

األفراد األفراد دون أن یقوم على الجبر واإللزام،وإنما تقوم على تظافر الجھود وتعاون

أي أنھا عملیة تغیر .ن مجموعة من العملیات المنفصلة والمتكاملة في ذات الوقتفالتنمیة إذا تتضم

مقصودة،تعتمدھا سیاسات متحددة وتشرف على تنفیذھا ھیئات قومیة على المستوى 

المحلي وتھدف إلى إدخال نظم جدیدة أو خلق قوى إجتماعیة جدیدة مكان القوى الموجودة 

.أو إبعاد تشكیلھا

إذن تعبر تلك الجھود المنظمة التي تبذل وفق خطط للتنسیق بین اإلمكانیات فالتنمیة 

البشریة والمادیة المتاحة  بمعنى أنھا تحریك علمي مخطط لمجموعة من العملیات 

اإلجتماعیة واإلقتصادیة تھدف إلى التغییر واإلنتقال بالمجتمع من حالة غبر مرغوب فیھا 

ع من مستوى اإلنسان بطریقة تتضمن عملیة تغیر إلى حالة مرغوب الوصول إلیھا وترف

أساسي في البناء اإلجتماعي ،بما یتضمنھ من تنظیمات مختلفة األھداف وتعدیل األدوار 

والمراكز وتحریك اإلمكانیات اإلقتصادیة إلى جانب تغیر التوجھات الفكریة والقیم 

،مجلة التعاون "األبعاد اإلجتماعیة والثقافیة للتنمیة الحضریة في مجتمع الخلیج العربي :"محمد عباس إبراھیم-)01(
14مجلة فصلیة شاملة ،محكمة تصدر عن األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربي،السنة الرابعة العدد 

.9،ص1989یونیوھـ1409سنة
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الرؤیة عبارة عن تغیر حضاري أي تغیر في"والتنمیة في التعبیر الحدیث 

.)01("والممارسة

كما أن مفھوم التنمیة من المفاھیم التي تشغل الحكومات والشعوب على المستوى 

وھذا راجع إلى التشعب في إستخدامھ،إذ ربط العدید من المفكرین .الدولي وكذا المحلي

:،ھذا المفھوم بجملة من المؤشرات منھا

الدول المتخلفة والدول المتقدمة حیث أنھ ھناك التباین الواضح في مستویات المعیشة بین -أ

أقلیة من سكان العالم تعیش على مستویات مرتفعة من المعیشة والرفاھیة اإلجتماعیة 

واإلقتصادیة والتقدم التقني ،بینما یعیش أكثر من ثلثي عند مستویات منخفضة من المعیشة 

.یم،وسوء التغذیة إنخفاض المستوى الصحي وإنخفاض نسبة التعل

تباین دراجات التقدم اإلقتصادي حیث ان الدول المتقدمة عجزت عن تحقیق لنفسھا -ب

معدال ت من النمو بینما الدول المتقدمة تمكنت من الحصول على معدالت مرتفعة ،وقد 

التنمیة بأنھا عملیة تحدث بصورة تدریجیة وتعتمد على القوى الذاتیة "سمیث"عرف 

عمد في تحلیالتھ على تقدیم تفسیرات إجتماعیة و إقتصادیة للنشاط والبناء اإلقتصادي و

فلسفیة،سیاسیة مما دفع بالعدید من الباحثین إلى البحث في األسباب التي تدفع باألسعار 

إلى اإلرتفاع وكیف تؤثر القیود التجاریة على مستواھا وكیف تؤثر األسعار أیضا على 

.حث في العالقة نمو الثروة ونمو السكاننصیب الفئات المختلفة من الناتج القومي والب

:أما أنھ لتحقیق التنمیة اإلقتصاد یبین ال بد من توفر جملة من العوامل

:كیفیة تكوین رأس المال المادي-أ

لتفسیر قضایا التنمیة المتعلقة باإلرتفاع السریع في معدل الناتج القومي،ركزت 
قة السببیة بین معدل تراكم رأس المال المادي ومعدل نمو التحلیالت اإلقتصادیة على العال

النتاج القومي غیر أن العامل المھم للتنمیة یتمثل في اإلتفاق اإلستثماري إذ أن البلدان 
المتخلفة متى إستطاعت توفیر أكبر حجم من الموارد اإلدخاریة وإنتشارھا في بناء طاقات 

سوة بالدول المتقدمة بمعنى على ھاتھ الدول إنتاجیة صناعیة سوف تكسر حواجز التخلف أ
وفي ھذا المجال . أن تمر بنفس التجربة التاریخیة التي مرت بھا الدول الصناعیة الكبرى

وھو من أكبر اإلقتصادیین في نظریتھ حول مراحل النمو "rostow""روستو"یعتمد
ت عملیة النمو نالحظ أنھ من خالل التطور اإلقتصادي للبالد المتقدمة مر.اإلقتصادي

)01(  -Hobhous;LT;social development،university،boks،london،1966،pp57-58.
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اإلقتصادي بخمس مراحل أساسیة،ولكي تصل الدول المتخلفة إلى مرحلة اإلنطالق ال بد 
:أن تحقق ثالث شروط أساسیة

.اإلرتفاع بتكوین رأس المال*

.زیادة نسبة اإلستثمارات*

.تنوع القطاعات المنتجة*

میة یقتصر على تحقیق زیادة یعمد إلى القول أن جوھر التن"A.Lewis""لویس" أما

كبیرة في تراكم رأس المال المعرفي،حیث ركز العدید من الباحثین على التصنیع كشرط 

أساسي للتنمیة وكحل لتخلف شعوب دول العالم الثالث وعلیھا النقاط التالیة لتحقیق قفزة 

:نوعیة نحو التنمیة

ل التحول من مجتمعات اإلستفادة من تجربة الدول المتقدمة خاصة من خالل مراح-

.زراعیة إلى مجتمعات صناعیة

النشاط الصناعي نشاط دینامیكي بطبیعتھ بالمقارنة مع النشاط الزراعي مما یخلق -

.مرونة في تراكم رأس المال

إن تنمیة القطاع الصناعي سوف یصحح بعض اإلختالالت الھیكلیة في اإلقتصاد -

رة إلى توسیع منتوجاتھا وصادراتھا ویحقق لھا قدر القومي للبالد المتخلفة ویؤدي بالضرو

.كبیرا من اإلستقاللیة اإلقتصادیة والتحرر من التبعیة

إن تنمیة النشاط اإلنتاجي الصناعي یلعب دورا ھاما في مجال تثقیف وتدریب الید -

ا واسعة العاملة مقارنة مع النشاط اإلنتاجي في القطاعات اإلقتصادیة التقلیدیة مما یتیح آفاق

لخلق خبرات ومھارات جدیدة،ویشجع روح اإلنتظام فالقطاع الصناعي إذن یخلق نوع من 

.)01(الدفع في عملیة التقدم اإلقتصادي

:توسیع دائرة تكوین رأس المال-ب

أو ما یسمى بالدفعة القویة حیث أن عملیة تكوین رأس المال تمر بمراحل تدریجیة تبدأ 

دائرة اإلستثمارات التي تشكل رأس المال الذي ال یجب أن یقل على حد بتشكیل وتوسیع 

معین،حیث یشبھ اإلقتصادیین مرحلة اإلنطالقة في توسیع رأس المال بالطائرة التي تحتاج 

،ص 1985في إقتصادیات التنمیة والتخطیط،دار النھضة الغربیة،بیروت،:محمود یونس محمد وعبد المنعم مبارك-)01(
123،131.
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إلى دفعة قویة تساعدھا على اإلنطالقة،فھذا ھو حال التنمیة التي تحتاج إلى جھد إنمائي 

إذ أن عملیة التنمیة التي تحتاج إلى .امل الذاتیة للتخلف لكي یتسنى لھا التغلب على العو

.دفعة قویة لتحقیق التقدم اإلقتصادي واإلجتماعي 

ویتحقق مبدأ الدفعة القویة إنطالقا من توفر حجم ضخم من اإلستثمارات في بناء 

المرافق العامة من طرق ومواصالت،وسائل نقل،مراكز تدریب للقوى العاملة،كلھا

یع تھدف إلى توفیر خدمات إنتاجیة إلى جانب إنشاء وتطویر صناعات متكاملة مشار

ومتنوعة تؤدي إلى تغطیة حاجیات المستھلكین،ویقترن بھذا العامل ضرورة البحث عن 

:یقرنھا اإلقتصادیون بإستراتجیتین.إستراتجیة مناسبة للدفعة القویة

ما یسمى بالحلقة المفرغة التي تنتج ویركز اإلقتصادیون على:إستراتجیة النمو المتوازن-أ

من خالل تقلص حجم السوق أمام اإلستثمار الصناعي،مؤكدا على أن تجنب ھذه الحلقة ال 

یتحقق إال بتوسع حجم السوق من خالل إنشاء قاعذة واسعة من الصناعات اإلستھالكیة 

اعي ،التي تحقق عملیة التوازن ،مع الحث على ضرورة اإلھتمام بالقطاعین الصن

والزراعي،وخلق نوع من التوازن بینھما،بحیث یشكل القطاع الزراعي عقبة أمام تطور 

.القطاع الصناعي

ویرتكز ھذا التنوع من اإلستراتجیات على إنتاج السلع اإلستھالكیة الالزمة إلتساع 

حاجیات السوق المحلیة على األقل ،ویعمد أنصار ھذه النظریة على ضرورة اإلعتماد 

المواد المحلیة بالدرجة األولى في تحقیق اإلنجازات واإلستثمارات بید أن ھذه على

اإلستراتجیة أي النمو المتوازن تتمیز في بعض الحاالت بعدم الواقعیة في الطرح ،ألن 

عملیة التنمیة تحتاج إلى ضرورة توفیر موارد ضخمة لتنفیذ برامجھا واإلعتماد على 

.المواد المحلیة ال یكفي

وتعتمد في تحلیالتھا على ضرورة البدأ بمبدأ الدفعة : إسترانجیة النمو غیر المتوازن-ب

القویة في التنمیة بحیث ترفض فكرة إعطاء األولویة للتنمیة الریفیة ،بل ال بد من البدأ 

بالتصنیع في المدن الكبرى ،ألن اإلستثمار في الصناعة سوف یؤدي ال محالة إلى جلب 

.إستثمارات كبیرة
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إذن لكي تتحقق الدفعة القویة البد أن نركز على الصناعات اإلستراتجیة ألن التنمیة 

في حد ذاتھا تعتبر عملیة دینامیكیة تنقل اإلقتصاد من حالة التوازن إلى حالة الالتوازن 

غیر انھ ما یعا على ھذا اإلتجاه ھو إھمالھا للمصادر األولیة الناتجة عن القطاع 

.)01(إعتمادھا على حالة الالتوازن لتحقیق التنمیة الزراعي،وأیضا 

لنعود إلى مفھوم التنمیة الذي یعد من المفاھیم المتشبعة والتي تفسح المجال واسعا في 

غیر أن مفھوم التنمیة لدى علماء اإلجتماع كان یعتبر رد فعل .مناقشة الكثیر من القضایا

التغیرات اإلقتصادیة والسیاسیة التي شھدتھا للتغیرات الحاصلة في النظام اإلجتماعیى و

المجتمعات اإلنسانیة بصفة عامة وإرتبطت بالتحوالت المجتمعیة التي تؤثر في النظام 

.اإلجتماعي

بجمع مختلف المفاھیم حول التنمیة وخلص إلى جملة من المبادئ " وسانتوز"كما قام 

:تتعلق بھا

ددة بشكل جید تحدث نتیجة الظروف الخاصة ألي بلد التنمیة تعني التقدم نحو أھداف مح-

.أو مجتمع

تصل الدول المتخلفة إلى النمو والتقدم في حالة قیامھا بمحاصرة العوائق اإلجتماعیة -

.والسیاسیة والثقافیة واإلقتصادیة

ال بد من تنسیق مختلف القوى اإلجتماعیة واإلقتصادیة لتدعیم عملیة التنمیة،كما أن -

لتنمیة في الفترة الحالیة أصبح حق من حقوق اإلنسان،وھذا األمر أقره اإلعالن مفھوم ا

ھدفھا تمكین اإلنسان من الحصول على حقوقھ،فربط التنمیة بحقوق .العالمي للتنمیة

اإلنسان وجعل ھذا الحق محورھا فالتنمیة بمعناھا الواسع لن تستمر إال إذا توفرت جملة 

حیث أكد ھذا اإلعالن على .ي بین األفراد في ھذا الحقمن التشریعات والقوانین تساو

ضرورة الربط بین الحق في التنمیة والحق في المشاركة والتوزیع العادل لمنافعھا،ھذه 

المشاركة بالذات تقوم على ضرورة وجود قنوات إتصال تمكن األفراد من التأثیر في 

تعد مؤسسات المجتمع المدني من إتخاذ القرار أي ربط  الدیمقراطیة بمفھوم التنمیة،حیث 

.131،140مرجع سابق،ص:محمود یونس محمد وعبد المنعم محمد مبارك-)01(
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أھم اآللیات التي تقوم بتفعیل المشاركة وعلیھ تصاعدت أھمیة ھاتھ المؤسسات في 

.)01(التنمیة

عملیة 1986ویعرف إعالن الحق في التنمیة الذي أقرتھ األمم المتحدة في عام 

ة وسیاسیة،تھدف إلى عملیة متكاملة ذات أبعاد إقتصادیة وإجتماعیة وثقافی"التنمیة بأنھا

تجسید من خاللھا یمكنتحقیق التحسن المتواصل لرفاھیة كل السكان واألفراد والتي

على أنھا "للتنمیة المستدامة"ویشیر أیضا ھذا البرنامج في تعریفھ" حقوق اإلنسان وحریاتھ

تھدف إلى القضاء على الفقر،وتعمل على تدعیم كرامة وكبریاء اإلنسان وبیان 

وفیر فرص متساویة أمام كل األفراد عن طریق إدارة الدولة التي تعتبر  إدارة حقوقھ،وت

جیدة والتي من خاللھا یمكن تجسید حقوقھ حیث أجمل ھذا اإلعالن مفھوم التنمیة في 

:النقاط التالیة

.أن یعیش الناس حیاة طویلة وصحیة-

.أن یكونوا مزودین بالمعرفة-

.الموارد الالزمة لمستوى معیشي الئقأن یكونوا بإمكانھم الحصول على -

حیث أنھ إذا تحققت ھذه األمور تھیأت الظروف لكي یكون اإلنسان مبدعا 

.)02(ومنتجا،ویتمتع بإحترام الذات ،كما یمكنھ أیضا اإلحساس باإلنتماء للمجتمع

في كما ان العدید من الباحثین یلجؤون إلى تحدید مفھوم التنمیة من خالل البحث

درجات التفاوت بین الدول المتخلفة والدول المتقدمة أو ما یعرف بالبلدان الصناعیة 

والبلدان النامیة،حیث تعني الدول المتقدمة بالنمو في الناتج القومي بینما الدول النامیة فال 

.تزال تعني بالتنمیة

وإقتصادیة األولى تركز على النمو كونھا  بلغت مستویات علمیة وتكنولوجیة 

عالیة،بشكل یمكن إطاراتھا وشعوبھا من المشاركة عكس الدول النامیة التي تتمیز بوضع 

متدني خاصة من حیث الدخل الفردي ومنھ ندرك أن عملیة التنمیة تتطلب تداخل عدد من 

العوامل اإلجتماعیة والتكنولوجیة ضمن آلیة معقدة،بینما عملیة النمو ھي أقل 

.ھا ضمن اإلطار اإلقتصادي الصرفتعقیدا،ویمكن تفسیر

.98،99ص2000،المستقبل العربي،مركز الوحدة العربیة ،بیروت،"حقوق اإلنسان والتنمیة:"محمد فائق-)01(
.99.101.102،صالمرجع نفسھ–)02(
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:الفروق بین التنمیة والنمو من خالل اآلتي" یوسف عبد اهللا صایغ"ویحدد الدكتور 

إن الخلط بین المفھومین من شأنھ أن یحدث إرتباكا في  فھم محتوى :النمو والتنمیة* 

:ةلذلك یمكن حصر أھم الفروقات بین العملیتین،بالعناصر اآلتی.العملیتین

یمكن تحقیق نمو سریع في مستوى الدخل الفردي الحقیقي،أي بأسعار ثابتة مع / أ

سیر بطیئ في عملیة التنمیة أو تعثرھا في ذات الوقت،إذ یمكن أن یتحقق نمو الدخل 

.بفضل تحسن مستوى األسعار العالمیة بالنسبة لسلعة ما ینتجھا بلد معین

الة التنمیة ،فاألول یمكن أن یكون ولید مصادفة أو فالفرق بین ظاھرة النمو وح

ظروف عابرة،أما حالة التنمیة ھي ولیدة تغیرات أو تبدالت حیث أنھا ال تتأثر بمصادفات 

عابرة،بل تمر بعمل أجیال متتالیة فالتنمیة تشترط وجود بیئة سیاسیة إقتصادیة وإجتماعیة 

.ف لتحركھ بكفاءةوتكنولوجیة قادرة على مساعدة اإلقتصاد بالمعار

تقلص المشاركة في إتخاذ القرار السیاسي واإلقتصادي فالتنمیة تتطلب اإلتجاه / ب

نحو المشاركة الشعبیة المكثفة والواسعة وذلك باإلعتماد على جھود المواطنین وإلتزامھم 

یة بمسؤولیاتھم حیث أن الخطأ الذي وقعت فیھ معظم األقطار العربیة في تصورھم للتنم

.وبالتالي فھم أدوات التنفیذ فقط .بكونھا عملیة یقوم بھا المسؤولین دون سواھم

.تفاقم تبعیة إقتصادیات الدول المتخلفة إلقتصادیات العالم الصناعي/جـ

.تعتبر التنمیة العربیة قطریة خاصة من ناحیة التصور،األھداف وحتى النتائج/ د

اك الجید لكل تلك النقاط المذكورة سابقا بإمكانھ أن یعطي دفعة إن الوعي واإلدر

.)01(قویة للتنمیة،إذ یجب أن یراعى ثالثیة حریة،عدالة،وحدة
:لتنمیة والتخلفا*

ویرتبط مفھوم التنمیة أیضا بمجموعة من المفاھیم األخرى من بینھا التخلف ما المقصود 

.بھ وما ھي أوجھ اإلتفاق

واإلختالف؟

، 1982،المستقبل العربي مركز دراسات الوحدة العربیة "التنمیة العربیة والمثلث الحرج:"یوسف عبد اهللا صایغ-)01(
.876ص
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مما ال شك فیھ أن مفھوم التنمیة یرتبط عادة بمفھوم التخلف ألن تحدید أسباب التخلف 

وجذوره والبحث في طرق التطور والرقي اإلجتماعي واإلقتصادي یؤدي بالضرورة إلى 

.ما یسمى بالتنمیة

لذا رأینا من الضرورة منھجیا ومنطقیا تحدید ھذا المفھوم،الذي عادة ما یرتبط بالعالم 

لث والتخلف یتجسد في طبیعة وشكل العالقات اإلجتماعیة واإلقتصادیة والسیاسیة الثا

للدول التي عانت من الخضوع لإلستعمار بصفة مباشرة أو غیر مباشرة،إذ بقیت ھذه

الشعوب في عالقة تبعیة إقتصادیة وسیاسیة وحتى ثقافیة تجعلھا دول متخلفة تابعة تملي 

یضمن بقاء التخلف ویدعم إستمراریة التبعیة بجمیع علیھ طرق وكیفیات التطور بشكل 

أشكالھا والقضاء علیھا یقتضي بالضرورة إستئصال جذورھا والقضاء على أسباب 

.وجودھا

وھناك من اإلقتصادیین من یقول أن حالة التخلف ھي حالة إستاتیكیة ذاتیة غیر أننا 

:النحو التالينلحظ بعض التصور في تناول مفھوم التخلف نجملھا على 

.أن ھذه المفاھیم تجمل أغلبیة الشعوب في فئة واحدة،رغم تباینھا وتمیزھا بخصوصیات)أ

ھذه المفاھیم تلمس مختلف الجوانب الفكریة والفنیة والدینیة وبالتالي ال تشیر إلى سمات )ب

الدول البلد في حد ذاتھ،حیث إستخدم الفكر البرجوازي مشكلة الدول المتخلفة وأطلق علیھا 

المتأخرة التي تعني الدول التي لم تصل بعد إلى مستوى التقدم الفني واإلقتصادي ،أو ھي 

الدول تسودھا المستویات المنخفضة من التقدم اإلقتصادي والتكنولوجي بحیث یترتب عن 

.   )01(ذلك شیوع الفقر بین سكانھا

ت مفھوم التخلف لیعبر عن كما ان الوالیات المتحدة األمریكیة ودول أوربا إستخدم

ذلك الفارق بینھا وبین بلدان العالم الثالث التي دخلتھا الحضارة بفعل الدول الغربیة فأخذت 

.ترسم لھا طریق التقدم والتحضر

الدول المتخلفة بأنھا تلك الدول التي یقل متوسط اإلستھالك " ترمان"ویعرف 

متقدمة،وذلك على الرغم من إمكانیة تحسین والرفاھیة المادیة لسكانھا من البلدان ال

أن البالد المتخلفة ھي "جاكوب فیرنز"األوضاع اإلقتصادیة فیھا بوسائل معروفة ویرى

.38مرجع سابق،ص:علي الكاشف–)01(
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التي ال تتوفر لھا إمكانیات زیادة إستخدام رأس المال أو العمل أو الموارد الطبیعیة في 

لمتخلفة إستخدم مصطلح وبموازات الدول ا)01(تحقیق مستوى أعلى من المعیشة لسكانھا

الدول النامیة،و ھو اإلستعمال الذي یستخدم حالیا ویعني بھا الدول التي قطعت شوطا ھاما 

في النمو،وھي البلدان التي تكون فیھا عملیة التنمیة ،فھذا التعبیر في واقع األمر فیھ نوع 

ي إستخدم في لھذا التعبیر الذمن التداخل خاصة بین الدول التي حققت نموا،والمالحظ

.)02(الستینات فیھ نوع من التفاؤل والتھذیب األمر الذي یساعد على إنتشار ھذا المصطلح

كما إستعمل أیضا إصطالح دول العالم الثالث الذي یطلق على بلدان آسیا وإفریقیا 

وأمریكا الالتینیة ،وھي التسمیة األكثر إنتشارا ،غیر أن إصطالح الدول المتخلفة أو 

.امیة أو المتأخرة أو العالم الثالث تحكمھ عدة عوامل أساسیة وإجتماعیة وإقتصادیةالن

.والتخلف عادة ما یرتبط بالتبعیة،ولتوضیح أكثر ال بد من تفسیر مفھوم التبعیة

والتي ترتبط إرتباطا وثیقا بالتحلیل الواقع في ضوء المتناقضات :التنمیة و التبعیة*

ید من المفكرین من یلحق التبعیة بالتخلف تلك األزمة التي العالمیة حیث أن ھناك العد

تعاني منھا دول العالم الثالث،ولتحلیل ھذه األزمة ال بد من تحلیل میكانزمات النظام 

الرأس مالي العالمي خاصة في مضمونھ اإلقتصادي والتبعیة غالبا ما توصف بإلحاق دول 

ا الحد  بل تتعداه إلى العوامل الداخلیة العالم الثالث للدول المتقدمة وال تقف عند ھذ

والخارجیة،وجمعھا في كلیة واحدة فلوال وجود تناقضات داخلیة في المجتمع المتخلف ما 

كانت ھناك تبعیة للخارج،ھذه األمور تؤدي بالمجتمع إلى ترسیخ تخلفھ،وذلك  بدمج 

.)03(المجتمع المتخلف في إطار النظام العالمي الجدید

ق إستنزاف فائض الدول المتخلفة وتصدیره إلى الدول الرأسمالیة وخاصة وذلك عن طری

خالل الحقب اإلستعماریة بغیة تحقیق التراكم الرأسمالي،األمر الذي یشكل عامال من 

عوامل اإلستقالل لصالح المركز الرأسمالي في مفاتل الخضوع والتبعیة لدول العالم الثالث 

تراكم والتخلف أضف إلى ذلك بروز ظاھرتي التخصص ھذه األمور تؤدي بطبیعتھا إلى ال

التنمیة اإلجتماعیة،مدخل لدراسة المفھومات األساسیة اإلسكندریة،دار المعرفة الجامعیة :عبد الھادي محمد والي–)01(
.21،23ص1988

.16،17،25ص1982،القاھرة دار المعرفة 3علم اإلجتماع وقضایا التنمیة في العالم الثالث ط:محمود الجوھري–)02(
.183.184مرجع سابق ،ص:أحمد مجدي حجازي–)03(
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وتقسیم العمل على المستوى الدولي التي یعتمد على التدرج وعدم التكافئ في مجال 

.التبادل،األمر الذي أدى إلى فقدان إستقاللیة دول العالم الثالث

إال من بسبب عدم قدرة ھذه الدولة على سد احتیاجات أفراده التي ال یمكن إشباعھا 

خالل الدول الرأسمالیة وفي ظل ھذه الظروف تنشأ نوع من التحالفات بین مصالح القوى 

الرأسمالیة المسیطرة من الخارج والقوى الداخلیة،حیث أن إستراتجیة المركز تقوم على 

.خلق فئات حاكمة تابعة أو خادمة،ھذه الفئات مدعمة للتغلغل الرأسمالي

أزمة حقیقیة تعاني منھا دول العالم الثالث وبالتالي ال بد من ونظرا ألن التخلف یعد 

خلق بدائل وتتمثل في البحث عن صیغ للتنمیة الذاتیة وعلیھ فالتبعیة نتاج مراحل متتالیة إذ 

شكلت ھذه العالقات بین دول تملك وأخرى ال تملك عدم التوازن الداخلي 

كما یرتبط مفھوم التنمیة .األزمة والخارجي،وأصبحت بذلك التبعیة اإلطار المتحكم في

.أیضا بمفھوم التحدیث
:التنمیة و التحدیث*

ویھدف إلى إستغالل كافة الموارد البشریة والطبیعیة .مفھوم لھ صلة بمفھومات التنمیة

في تحقیق مزید من التكامل والتماسك اإلجتماعي وتطویر أسالیب أكثر كفاءة في مجاالت 

تماعي واإلعتماد على العلم الحدیث القائم على الواقعیة و التجدید السیاسة والضبط اإلج

وظھور تقنیة أو أسلوب فني یرتكز على تطویر النظریة لإلستخدامات العملیة،وتدعیم 

.)01(مقومات التنظیم واإلدارة الرشیدة

تمع على خالف التنمیة التي تشیر إلى تلك العملیة التي تھذف إلى تحدید حاجات المج

وأھدافھ وترتیبھا حسب األولویات،بینما األسلوب التنموي یقوم على إحداث تغییر 

حضاري في طریقة التفكیر والعمل،وذلك عن طریق إحداث وعي محلي وتنظیمھ،ثم 

المشاركة في التفكیر واإلعداد والتنفیذ من جانب أعضاء البیئة المحلیة،ومن ھنا یتضح لنا 

للعمل وطریقة للتغییر أكثر منھا ھدفا ،أي أنھا رغبة أن تنمیة المجتمع ھي أسلوب

مجتمعیة نحو تحقیق التنمیة الشاملة والتي یتم بواسطتھا إعادة تشكیل مكونات وھیاكل 

البناء اإلجتماعي للمجتمع كي یتجاوز وضع حالة التخلف إلى حالة الرقي اإلنساني أي أنھا 

.190ص1973القاھرة 1القیم الثقافیة والتنمیة،دار المعارف،ط:محمد علي محمد–)01(
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ونظمھا اإلداریة الفعالة المؤدیة إلى بدء وسیلة خلق اآللیات واألدوات وتقنین المؤسسات 

عملیة التحول التنموي على كافة المستویات اإلقتصادیة، اإلجتماعیة والثقافیة مع الحرص 

.على إستمراریة وتصاعد كفاءة األداء في مختلف تلك القطاعات

إلبداعي فالتنمیة تحقیق إلرادة مجتمعیة تأخذ بأفراده من حالة التخلف إلى حالة من الوعي ا

.المستمر لبلوغ أھداف المجتمع المنشودة والمتجددة

وتركیزنا في ھذه الدراسة سوف یكون على األبعاد اإلجتماعیة في عملیة التنمیة من 

.منظورھا المحلي الواقعي الذي یرتبط بالواقع الفعلي للمجتمع

لیس قصیر األجل،و تھدف أما التنمیة المحلیة فتھتم بالعائد اإلجتماعي طویل األجل و

الدولة إلى إنفاق إستثماراتھا في المحلیات على مشروعات المرافق العامة والبنیة األساسیة 

والخدمات المختلفة ویمكن الحكم على مدى فعالیة إستثمارات  التنمیة المحلیة من خالل 

افق عدة مؤشرات تتمثل في مستوى أداء الخدمات العامة في المحلیات،ومستوى المر

.العامة في الوالیة ومدى المساھمة في حل مشكلة اإلسكان وحجم فرص العمل الجدیدة

وتجدر اإلشارة إلى أن التنمیة المحلیة تھدف إلى إحداث تغییر حضاري في طریقة 

التفكیر والعمل والحیاة عن طریق إثارة وعي البیئة المحلیة،ویعمل ھذا األسلوب على قوة 

حلیة جمیعا للتعاون والمشاركة في التفكیر واإلعداد،ثم تنفیذ المشروعات أعضاء البیئة الم

والبرامج اإلنتاجیة والبرامج الخاصة بالمرافق والخدمات ،وذلك في إطار ما ھو ممكن 

.عملیا وإداریا ضمانا إلقناعھم بھا مما یدفع إلى إستمرارھا وتطویرھا ودعمھا

السكان والقیادات كأداة التغییر،وھم في ذات الوقت وعلیھ فالتنمیة المحلیة ترتكز على

المستفیدون الوحیدون من ھذا التغییر فضال في أن تلك العملیة تتطلب العمل من خالل 

الجھود الذاتیة والتطوع وتعاون سكان المجتمع ،وتتم عادة بالمساعدات الفنیة من 

مل على المستوى الوطني أو المنظمات الحكومیة واألھلیة القائمة في المجتمع والتي تع

.الدولي
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:الدراسات السابقة:سادسا

إذ تعتبر مرحلة اإلطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة من أھم 

المراحل المنھجیة في الدراسة فالباحث عندما یضع تصور لحدود البحث فإن ھذا التصور 

ى الدراسات السابقة التي تناولت موضوع دراستھ ال ینبع من فراغ بل البد من الرجوع إل

بالشكل المباشر وغیر المباشر وسوف نستعرض في ھذا العنصر الدراسات السابقة على 

:النحو اآلتي

.الدراسة األجنبیة/1

:الدراسة العربیة/2

.نظرة تحلیلیة للدراسات السابقة/3

:الدراسات األجنبیة/ 1
":henry madik"دراسة ھنري مادك:أ

1966وھي دراسة منشورة عام " الدیمقراطیة الالمركزیة والتنمیة"وعنوانھا 

:وتدور حول النقاط اآلتیة

اإلسھامات التي یمكن تقدیمھا من طرف الحكومة المحلیة واإلدارة المدنیة على -

.المستویات الجغرافیة المختلفة وأشكالھا

العملیة الحكومیة من خالل الالمركزیة في إدارة الوظائف مشكلة التبعیة الواسعة في-

.الحكومیة

العوامل التي تعرقل تنمیة قدرة الحكومة المحلیة مع اإلشارة للحاجات والمشكالت في -

.الدول النامیة

.األحزاب السیاسیة كمؤسسات تنمویة-

م الفني لإلدارة وتمت ھذه الدراسة تحت إشراف قسم الدراسات العامة الخاص بالقس

باألمم المتحدة والتي لھ عالقة بالجمعیة الدولیة لعلم السیاسة،وأجریت تحت إشراف 

،وركز على مشكالت الدول النامیة من خالل بحثالذي أشرف على فریق " ھنري مادك"

46



أعمال ومقابالت شخصیة مع قطاعات كبیرة من السكان بعدد من الدول وجمعت البیانات 

:دول منھاالخاصة من عدة 

السودان،البرازیل،كوستاریكا،الفلبین،تركیا،یوغسالفیا وشملت الدراسة على إستبیان 

.تضمنت مجموعة من المشكالت األساسیة بشكل عام

باإلضافة إلى إستعانتھ ببعض بزیارة سریعة لبعض ھذه الدول  " ھنري مادك"كما قام 

.الباحثین من ھذه الدول

:النتائج التالیةوقد خلصت الدراسة إلى

یمكن لألحزاب أن تؤثر تأثیرا متكامال ومدعما من الالمركزیة من خالل تقدیمھا إطار -

عمل یمكن أن تعمل من خاللھ كافة األجھزة والمؤسسات الحكومیة كإطارمرجعي یواجھ 

كافة اإلحتماالت والمواقف الجدیدة والذي یمكن من سھولة القرار ویمثل الرباط القوي 

.سبة لمختلف المستویاتبالن

في سیاسات التعدد الحزبي یمكن للحزب أیضا أن یساھم في تكامل النسق اإلجتماعي -

.حیث یساعد على التوافق بین األحزاب وأھداف التنمیة

في حالة التعدد الحزبي فإن تركیز السلطة في قبضة حزب معین یجعل األحزاب تتھم -

د،وذلك لمحاولة الضغط على الحزب وإبعاده عن الحكومة المحلیة باإلنحراف والفسا

السلطة،ولذلك فقد بینت الدراسة أن السیاسات المركزیة توصف بأنھا غیر متكاملة وأن 

.كل برنامج للتنمیة سوف ینظر إلیھ وفقا للطریقة التي تتأثر من خاللھا مراكزھم

دارتھا و خاصة في أوضحت الدراسة أن الالمركزیة تتطلب وجود فریقا مدربا ومھیئا إل-

.الدول النامیة وھذا األمر یتطلب الخبرة والثقة

إن إرتباط الجماھیر بعملیات التنمیة یساعد على زیادة المشاركة من جانبھم في عملیاتھا -

وبرامجھا،كما یمنح الحكومة من جانب آخر المعرفة الكافیة عن إحتیاجات الجماھیر 

الخدمات الصحیة أو التعلیمیة أو الرعایة اإلجتماعیة الفعلیة وأن یوفر الجدیدة في مجال
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وال یمكن أن تصل للشعب ما لم تكن الحكومةقویة ولھا قنوات قادرة على إیجاد إتصال 

.)01(مستمر بینھا ومبین الجماھیر

:1966دراسة روبرت وورث:ب

البیئةوتمثلت مشكلة الدراسة في إجراء تحلیل لمقارنة اإلتجھات نحو صیاغة

في المواقع التي تعتبر فیھا البیئة جزءا من الخبرة التربویة الشاملة لذا إھتمت ھذه الدراسة 

.بإجراء العدید من المقارنات

:مجموعات) 3(العینة أجرى البحث على ثالث 

.تلمیذا585من طالب الثانویة وعددھا : 01المجموعة 

.باطال462من طالب الجامعات وعددھا :02المجموعة 

.طالبا571من البالغین وعددھا :03المجموعة 

.فردا1618وقد كان إجمالي العینة 

وقد أستخدم الباحث كأداة من أدوات جمع البیانات مقیاسا لإلتجاھات نحو حمایة البیئة 

:وقد توصل في األخیر إلى النتائج اآلتیة.أجزاء4عبارة مكونا من46یتكون من 

ي إتجاھات صیانة البیئة وفسرت على أنھا إنعكاس للمشاركة توجد فرقا ذات داللة ف-

.الفعالة في صیانة البیئة

بالنسبة للنوع تم تسجیل نسب مئویة عالیة لصالح البیئة في المجموعات الثالث وكانت -

.ھذه النسبة أكبر في مجموعة الكبار

ذوي الخلفیة الریفیة بالنسبة لعامل اإلقامة في الریف والحضر حیث ظھر أن األفراد -

.یحققون بصفة دائمة معدالت أعلى من ذوي الخلفیة الحضریة

إن الدور الذي تقوم بھ النشاطات كعوامل في البیئة لھ أكبر األثر في قیمة ھذه - 4

.)02(اإلتجاھات

-)01( henry medick :demorcy.decantrolzation and development asia publishing house.new
delhi.india.1966p87.

زاب السیاسیة في التنمیة والبیئة،دراسة لبرامج األحزاب السیاسیة المصریة،رسالة دور األح:محمد رجب أحمد-)02(
15ص1980القاھرة –ماجستیر، الدراست األنسانیة،جامعة عین الشمس 
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):AGATA/A(دراسة :جـ

التنظیم في تعد من الدراسات الھامة وھي دراسة حدیثة أجریت حول المشاركة و

السیاسة المحلیة،دراسة مقارنة على الطبقة والتبعیة في مدینتین صغیرتین في تركیا وقد 

طبقت ھذه الدراسة في مقاطعتین وأھتمت بدراسة األشكال المتنوعة للمشاركة وباألوضاع 

.الطبقیة وأخالقیات المشاركة واألخالق السیاسیة وجماعات المصلحة

ة على تحلیل للعالقة بین األشكال المختلفة للمشاركة السیاسیة إذ ركزت ھذه الدراس

.والتي توجد في وقت واحد في ھاتین المدینتین

:و أوضحت الدراسة أن ھناك نمطین للمشاركة السیاسیة

.مشاركة رأسیة-

.مشاركة أفقیة-

ین النمطین للمشاركة وبینت أنھ ھناك الكثیر من اإلتجاھات التي ترى أن ھذ

:متناقضان فیما بینھما ولكن من خالل الدراسة إتضح

.أن ھذین النمطین تواجدھما معا جنب إلى جنب-

أن بعض أشكال الرأسیة للمشاركة السیاسیة المستخدمة في طبقات معینة تختلف طبقا -

ھذا المعنى لخصائصھم اإلجتماعیة،كما تختلف طبقا للوسط اإلجتماعي التي تستخدم فیھ،وب

أمكن للدراسة أن تستخلص أن األشكال الرئیسیة للمشاركة السیاسیة یمكن اإلستفادة بھا 

في دراسة سیاسات الطبقات ،وتجدر اإلشارة أن ھذه الدراسة تربط بین الجوانب 

السسیولوجیة والسیاسیة إذ ربطت بین أشكال المشاركة السیاسیة والطبقیة

:"steven alpert"1987"ستیفن ألبرت "دراسة :د

وتعد ھذه الدراسة من الدراسات الھامة وھي تربط بین الناحیة السیاسیة واإلجتماعیة 

واإلقتصادیة حیث كان اإلھتمام الرئیسي لھا الربط بین موضوع المشاركة 

في جامعة فرجینیا بالوالیات المتحدة 1978والتنمیة،وقدمت ھذه الدراسة في عام 

.األمریكي
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بوجھة نظر مختلفة من خالل دراسة حول طبیعة التغییر " ستیفن ألبرت"ویبدأ 

عندما یلح على أن التغییر اإلجتماعي " روبرت شیب"اإلقتصادي واإلجتماعي إذ یتفق مع 

واإلقتصادي على مستوى الثقافة الكلیة أو حتى على المستوى المعنوي لمجتمعات معینة 

ك فدور النظام السیاسي ال یمكن أن یكون مجرد تفاعل مع ال یكون طبیعیا غیر عادي،لذل

التغییر الحادث،ولكن یجب أن یكون ھذا الدور أكثر فعالیة وتأثیرا في خلق التغییر 

اإلجتماعي واإلقتصادي في المجتمع كما ذھب الباحث إلى أنھ ولمواجھة النظام السیاسي 

المشاركة السیاسیة الدیمقراطیة واإلجتماعي الجامد ونظرا إلنتشار ظاھرة غیاب قوات 

.الحقیقیة،فإن القھر السیاسي إنما إشارة لمعدل السریع من التغییر ولیست إشارة صحیة

وقد أوضحت ھذه الدراسة أن ھناك عالقة بین التحدیث اإلقتصادي واإلجتماعي ولیس 

میة لیست أن التن:التنمیة السیاسیة والقھر السیاسي،وتم من خالل الدراسة إستخالص

خالصا ومحددا كما أنھا لیست حركة غریزیة فطریة،فإن الدول األقل نموا غالبا تكون 

واقعة في دائرة الركود اإلجتماعي واإلقتصادي،والنظم السیاسیة الضعیفة والزیادة 

.السكانیة الكبیرة غیر النشطة

": lazhpaul"1983"لیزابول"دراسة :ھـ

لمشاركة السیاسیة والتنمیة اإلجتماعیة واإلقتصادیة في ا"و ھذه الدراسة بعنوان 

وأھمیتھا تبرز في كونھا تھتم بدراسة التنمیة في 1983وأجریت سنة "بورنو بنیجیریا

في عمر التصویت في 1372دولة نامیة وھي نیجیرا،وقد أخذت الدراسة عینة مكونة من 

تضمنت أسئلة خاصة بالحصول إقلیم بورنو،و طبقت إستمارة اإلستبیان على المبحوثین

على معلونات وبیانات تطلبھا الدراسة من حیث الدخل ،درجة 

.التعلیم،البیئة،العمر،الجنس،الحالة المدنیة وعالقة كل المتغیرات بالمشاركة

وأنطلقت الدراسة من إفتراض أن التعلیم ھو مفتاح التنمیة اإلجتماعیة واإلقتصادیة 

یل البسیط والتوزیع النسبي واإلختبارات اإلحصائیة فإخبار كاي وإستخدمت أسلوب التحل

:لتوضیح العالقة بین المتغیرات المستقلة والتابعة وتوصلت إلى النتائج التالیة

50



إن الرأي العام في إقلیم بورنو وقد یكون في نیجیریا كلھا في حالة شوق للحكم 

یة البیئة وإقامة اإلتصاالت الشخصیة المدني،وعادو یمارسون حقوقھم والمشاركة في تنم

.في ھذا المجال،وكذا المشاركة في مناقشات حول السیاسات العامة

:دراسة حول تطویر التنظیمات المحلیة:و

تناولت ھذه الدراسة سیاسات التنظیمات المحلیة والمفاھیم الخاصة بالتنظیمات المحلیة 

لمجتمع األمریكي بإعتبارھا مؤسسات ذات كما تعرض لتطویر التنظیمات المحلیة في ا

سلطات سیاسیة وإداریة كإمتداد للحكومة الفیدرالیة تشاركھا في صنع القرار من جھة 

.وتضمن المشاركة الشعبیة في السیاسیات العامة

:وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة

صعبة للغایة على إن عملیة التعرف على مدى مشاركة المواطنین في التنظیمات المحلیة -

الرغم من وجود المشاركة الفعلیة للمواطنین في البرامج التي تعدھا سلطات المنظمات 

.المحلیة 

إن التعرف على مدى مشاركة المواطنین في برامج التنظیمات المحلیة یحتاج إلى أساس -

.المحلیةإعالمي وإلى إجراء المزید من البحوث المتعلقة باألنشطة التي تمارسھا السلطات 

إن التعرف على مدى مشاركة المواطنین في برامج التنظیمات المحلیة یحتاج إلى تحدید -

.اآللیات واألنشطة التي تعمل في إطارھا التنظیمات المحلیة

إن التعرف على العالقة القائمة بین المواطنین والتنظیمات الحكومیة یتطلب تحدید طبیعة -

یاسیات المحلیة ونوعیة البرامج ومن یشاركون وما ھي ھؤالئي المشاركین في صناعة الس

.النتائج المتوقعة لمشاركتھم  في التنظیمات المحلیة في مختلف البرامج

:دراسة حول نشأة وتطور المحلیات في الوالیات المتحدة األمریكیة:ز
لتعرف تناولت ھذه الدراسة الحكومات المحلیة،وذلك باإلعتماد على عملیة التحلیل ل

على أھم األنشطة التي تمارسھا بإعتبارھا خدمات تؤدى إلى المجتمعات المحلیة األمر 

الذي فرض البحث على تقویم خدمات الحكومات المحلیة من حیث مدى وصول ھذه 

الخدمات إلى أفراد المجتمع بشكل فعال ومؤثر ومتكافؤ،
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یانة الشوارع وتتمثل ھذه الخدمات في األمن العام،الرقي،إنشاء وص

.والمیادین،والمیاه،والنظافة،وإستغالل الموارد الطبیعیة،وإدارة إستخدام األراضي

ذلك على مستوىالمقاطعات والتنظیمات المحلیة والمدن والمناطق الخاصة واإلدارات 

:المحلیة وإنتھت الدراسة إلى المالحظات التالیة

ن التقسیمات الجغرافیة الشاسعة والمتباینة إن مفھوم الحكومات المحلیة یشمل العدید م-

ومن بینھا على سبیل المثال التقسیمات اإلداریة لمقاطعات الوالیة والتشریعیات الخاصة 

بالمحلیات ،ونوعیة الخدمات التي تقدم ،والمجالس المحلیة الحضریة والریفیة ومجالس 

.المدن

مناطق ذات الخدمات الخاصة غالبا ما یتم التقسیم لیشمل الحكومات المحلیة،وال-

.والمناطق التعلیمیة كوحدات تنظیمیة للمحلیات

إن الحكومة المحلیة غالبا ما تواجھ تحدیات تنفرد بھا عما سواھا من الحكومات المحلیة -

.األخرى

:الدراسة العربیة/ 2
:)10(الحكم المحلي والتنمیة: أ

موارد وإمكانیات أجھزة الحكم المحلي وتھدف ھذه الدراسة إلى محاولة التعرف على 

،ودراسة المشكالت التي تواجھھا،فضال عن تحدید نظام الحكم المحلي من حیث أن لھ 

.مدخالتھ وعملیات تشغیل وتحویل

.وإستخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي للتعرف على نظام الحكم المحلي

.وم علیھا نظام الحكم لیحقق أھدافھوخلصت الدراسة إلى تحدید العناصر األساسیة التي یق

:)20(التنظیم العام وتطور نظام اإلدارة المحلیة في مصر: ب

الحكم المحلي والتنمیة،مجموعة أوراق مقدمة في الدورة الرابعة إلعداد أعضاء المجالس الشعبیة :الحسني بدر-)01(
.98ص1989ة السادات للعلوم اإلداریة القاھرةالمحلیة ،أكادمی

،مجموعة أوراق مقدمة في الدورة الرابعة التنظیم العام وتطور نظام اإلدارة المحلیة في مصر:عزت محمد علي –)02(
.18ص1989إلعداد أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة، أكادمیة السادات للعلوم اإلداریة القاھرة
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وتھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على نظام اإلدارة المحلیة في مصر بعد قیام ثورة 

یولیو كما أشارإلى التطورات التشریعیة لنظام الحكم المحلي من خالل تلك الحقبة الزمنیة

.التي تزید عن ربع قرن من الزمن 

وإستخدم الباحث المنھج التطوري التاریخي لنظام اإلدارة المحلیة في مصروفي األخیر 

:توصل الباحث إلى جملة من النتائج اآلتیة

ضرورة وضع خطة محلیة للمشاركة الشعبیة بالجھود واإلمكانیات المتاحة في -

.مع خطة الدولةالمشروعات المحلیة تسیرجنبا إلى جنب

وقف عملیة اإلعتماد على األراضي الزراعیة بإعتبارھا الثروة الحقیقیة المؤثرة في -

.إقتصادنا

ضرورة القیام بمتابعة تنفیذ خطة التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة واإللتزام بمشاریعھا -

.والمشاركة في تنفیذھا

.الدراسة الواعیةإعطاء المشكلة السكانیة اإلھتمام الواجب و-

معایشة الشباب ودراسة مشاكلھ ووضع الحلول لھا واإلستفادة بمجھوده وإستغالل -

.طاقاتھ

:)10(دور المشاركة الشعبیة في مجال الخدمات ومشروعات التنمیة:جـ

تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على على دور المشاركة الشعبیة في مجال الخدمات 

یة خاصة في مجال تنشیط وإستثمار الجھود الذاتیة والمشاركة الشعبیة ومشروعات التنم

كما ھدفت الدراسة إلى التعرف على مصادر تمویل خططھا وكان للدراسة جھدا واضحا 

في تحدید جھود المشاركة الشعبیة في مجال الخدمات وبصفة خاصة التربیة 

اإلجتماعیة ،النقل والتعلیم،والشؤون الصحیة،تنظیم األسرة والشباب،والشؤون

.إلخ...والمواصالت

وإستخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي،وتوصل أخیرا إلى ضرورة اإلستفادة من 

الجھود الذاتیة لمواجھة الظروف اإلقتصادیة التي یمر بھا الشعب المصري خاصة،وتأكید 

دور المشاركة الشعبیة في مجال الخدمات ومشروعات التنمیة مجموعة أوراق مقدمة في : لىمحمد عزت محمد ع–)01(
.88،89،90ص1989الدورة الرابعة إلعداد أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة أكادمیة السادات للعلوم اإلداریة 
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دور الجھود دور القیادات المحلیة في إذكاء مشاعر الجماھیر وحماسھم دعما وتأیدا ل

.الذاتیة

:)01(إستطالع للرأي حول الحكم المحلي:د

أجرى ھذه الدراسة مجموعة من الباحثین من جھاز قیاس الرأي العام بالمركز القومي 

للبحوث اإلجتماعیة والجنائیة تحت إشراف أحمد خلیفة،وتم تطبیق إستطالع الرأي على 

ضاء الحكم المحلي في محافظات عینة من الجمھور العام،وعینة أخرى من أع

القاھرة،اإلسكندریة،القلیوبیة الغربیة،الدقھیلیة،المنوفیة،المنیا،سوھاج،قنا، الفیوم،وأخیرا 

:توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أھمھا

إن أجھزة اإلعالم لم تتمكن من توصیل فكرة الحكم المحلي للجمھور العام بالشكل -

.عناه وفھم الجدوى من ورائھالمبسط الذي یمكنھم من تحدید م

یرى الجمھور أن الفائدة من وراء الحكم المحلي أن كل محافظة تھتم بمصالحھا وأن كل -

.منطقة تستفید من خبراتھا وأن تتفرغ الحكومة المركزیة للمسائل القومیة

:)02(الحكم المحلي وحداتھ ومستویاتھ:ھـ

لى إعتبار أن المركزیة ظلت األسلوب إستعرضت الدراسة تطور الحكم المحلي ع

السائد في الحكم واإلدارة في مصر في العصر الحدیث،وإن مرت في بعض المراحل بعدم 

التركیز اإلداري للسلطة في ید السلطات المركزیة العلیا،كما تعرضت الدراسة إلى أھداف 

الوحدات نظام الحكم المحلي في مصر ومستویاتھ،ونطاقات الوحدة المحلیة،فضال عن

.المحلیة سواء على مستوى المحافظة أو المركز أو المدینة أو القریة

:وتوصلت الدراسة إلى مجموعة التوصیات األتیة

اإلبقاء في المرحلة الحالیة على الوحدات المحلیة ومستویاتھا،طبقا للنظام الحالي وھي -

نطاق وحدود الوحدات على ان یتم تعدیل.المحافظات ،المراكز،المدن،القرى،األحیاء 

جتماعیة الجنائیة إستطالع للرأي حول نظام الحكم المحلي،المركز القومي للبحوث اإل:أحمد خلیفة-)01(
.10،110ص1979القاھرة

الحكم المحلي،خبراتھ ومستویاتھ،تقریر المجلس القومي للخدمات والتنمیة :المجالس القومیة المتخصصة –)02(
.26،137ص1981اإلجتماعیة ،الدورة األولى ،القاھرة جویلیة 
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المحلیة األدنى من المحافظات في إطار حدود وإمكانات كل محافظة وطبقا لمعاییر وأسس 

.علمیة سلیمة

وضع المعاییر واألسس السلیمة التي یتم على أساسھا تحدید نطاق الوحدات المحلیة -

طاع أجزاءا واإللتزام لتجنب تغییر حدود ونطاق بعض الوحدات المحلیة األخرى أو إستق

.أو وحدات كاملة من وإلى وحدات أخرى دون معاییر محددة إلجراء ھذه التعدیالت

العمل على تدعیم وتقویة التخطیط اإلقلیمي والمحلي وإعتباره أسلوبا رشیدا إلشراك -

الشعب في التخطیط و تنمیة مجتمعاتھ المحلیة وتنفیذ وإدارة المرافق والمشروعات العامة 

.دیمقراطیة وتحقیقا لمبدأ المشاركة الشعبیةبھ مقیما ال

)01(:تمویل وحدات الحكم المحلي:و

وتعرضت الدراسة إلى مصادر وتشریعات وتمویل وحدات الحكم المحلي،كما تناولت 

أیضا معوقات التمویل المحلي واألسباب التي أدت إلى نقص الحصیلة التي تتمثل في 

:الصعوبات اآلتیة

.ركیب ھیكل التمویل المحليصعوبات في ت-

.صعوبات في األسالیب واإلجراءات المالیة-

:وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات وقد تفرعت إلى مستویات ثالث

.وضع إستراتیجیة التمویل المالي-

.إصدار قانون یحدد األوعیة التي یجوز فرض رسوم محلیة علیھا-

.حزبیة في إنشاء وتدعیم الخدمات العامةتنشیط دور األجھزة الشعبیة وال-

)02(:قیادات الحكم المحلي:ز

إھمت ھذه الدراسة بتحلیل تطور الحكم واإلدارة في مصر من خالل تقدیم عرض 

تاریخي لوظائف قیادات الحكم المحلي،وتناولت النظام السیاسي للدولة وأثره في 

.222-177مرجع سابق، ص :المجالس القومیة المتخصصة-)01(
231ص1976جویلیة85تقریر المجلس للخدمات والتنمیة الدورة السادسة القاھرة:الس القومیة المتخصصة المج-)02(

232.
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ضت لمشكل القیادات المحلیة وأثرھا على مسؤولیات وإختیار القیادات المحلیة،كما تعر

.إختیار القیادات

:وتوصلت الدراسة في األخیر إلى جملة من النتائج اآلتیة

تطویر أسلوب القیادات وإختیار القیادات المحلیة،وذلك عن طریق إختیارھم من بین -

.األعضاء المنتخبین بالمجالس المحلیة بدال من تعیینھم

جالس الشعبیة المحلیة في مستویاتھا المختلفة تحدیدا واضحا تحدید إختصاصات الم-

ودور كل منھا بالنسبة للمستویات األدنى،بما یمیز دورھا التنفیذي وحدود رقابتھا 

وإشرافھا على مجاالت العمل المحلي المختلفة وینظم العالقة بینھا وبین القیادات المحلیة 

.المثارة حالیابوضوح وحسم القضاء على الصراعات والنزاعات

ظرورة إشراك المحافظین في وضع السیاسات العامة المستھدفة للعمل في المحافظات -

.وتبصیرھم بصفة مستمرة بھذه السیاسات حتى یكونوا على إقتناع عند تنفیذھا

)10(تشكیل المجالس الشعبیة المحلیة وإختصاصاتھا:ع

یة المحلیة وإختصاصاتھا وذلك من وتناولت ھذه الدراسة تشكیل المجالس الشعب

منظور مقارن مع المجالس الشعبیة المحلیة في الخارج،ثم تعرضت لتطور المجالس 

الشعبیة المحلیة في مصر،والمعوقات و وأوجھ قصور األداء التي تواجھھا كما عمدت 

الدراسة إلى تحلیل إختصاصات المجالس الشعبیة المحلیة وتوصلت الدراسة إلى النتائج 

:اآلتیة

العودة إلى صیغة المجلس الواحد،وذلك للجمع بین المجلس الشعبي المنتخب والمجلس -

التنفیذي المشكل من أعضاء معنیین بحكم مناصبھم على إعتبار أن صیغة المجلس الواحد 

.ھي أنسب الصیغ لظروف مصر

الجمھوریة إلى أقالیم إعادة النظر في الحدود اإلداریة لوحدات الحكم المحلي في تقسیم-

.إقتصادیة

تشكیل المجالس المحلیة،وإختصاصاتھا تقریر المجلس القومي للخدمات والتنمیة :المجالس القومیة المتخصصة -)01(
187.،61ص ص1985-84القاھرة الدورة الخامسة،سبتمبر،’اإلجتماعیة 
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تعدیل نظام اإلنتخاب الحالي لألخذ بمبدأ التمثیل النسبي في اإلنتخابات بالقائمة -

.للمواطنین على المساھمة في العملیة اإلنتخابیة،أسوة خاصة العربیة

ضرورة أن تحدد اإلختصاصات للمحلیات تحدیدا واضحا لكل وحدة محلیة في ضوء - 

بارات الخاصة بھا والطابع الممیز لكل منھا،ودرجة التحضر والنمو اإلقتصادي اإلعت

.خاصة المدن الكبرى

إعادة النظر في طبیعة العالقة بین المجالس الشعبیة المحلیة وسن مجلس الوزراء -

والوزارات المختلفة،بحیث تصبح أداة لمعاونة المجالس الشعبیة المحلیة في القیام 

لنظر إلیھا ككیان من ناحیة صنع القرار وتنفیذه في إطار السیاسة العامة  بوظائفھا،وا

.للدولة

:)01(الریفیةالمشاركة الشعبیة والتنمیة :ن

وتناولت ھذه الدراسة المشاركة الشعبیة في الدول النامیة ،والتركیز على أن 

ما عن أھمیة موضوع المشاركة ھذف ووسیلة ،خاصة في الحیاة الدیمقراطیة السلیمة ،أ

المشاركة األكادمیة والقومیة تزداد طبعا للظروف اإلجتماعیة والسیاسیة واإلقتصادیة التي 

.یمر بھا المجتمع

كما تركز الدراسة على محور أساسي یتعلق بمجاالت التنمیة األكثر حیویة والمتمثل 

.الریفیةفي المشاركة الشعبیة،وما تؤدیھ من وظائف وأدوار في التنمیة

:نظرة تحلیلیة للدراسات السابقة/3

بعد عرضنا للدراسات السابقة واألبحاث التي أجریت في مجال الدراسة ال بد ھنا أن 

نلقي بنظرة تحلیلیة لھذه الدراسات واألبحاث حتى یتسنى اإلستفادة الكاملة من عرضھا 

الدراسات السابقة والدراسة وحتى ال تكون مجرد عرض فقط وحتى یمكن لنا الربط بین 

:الراھنة،ویمكن عرض اإلستخالصات المستنبطة من الدراسات السابقة على النحو اآلتي

بحث منشور في  مجلة اآلداب والعلوم "المشاركة الشعبیة والتنمیة الریفیة: "عبد الھادي الجوھري وآخرون-)01(
.98،120،ص1994،أغسطس 13اإلنسانیة كلیة اآلداب جامعة المنیا مجلد
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لقد أكدت الدراسات السابقة أن األحزاب السیاسیة یمكن أن تلعب دورا ھاما في مجال :أ 

الل تقدیم إحداث التنمیة،بجوانبھا المختلفة السیاسیة والثقافیة واإلجتماعیة ،وذلك من خ

.الخطط والتصورات التي من شأنھا إحداث التنمیة

إذ أن ھذه الخطط تعتمد على دراسة الواقع،وتقوم على تفھم مشكالتھ ،وإستعاب المعوقات 

التي تقف عقبة في سبیل إحداث التنمیة الحقیقیة ،كما تعتمد ھذه الخطط على مشاركة 

في أنھ ھناك عالقة بین " زابوللی"سیاسیة جماھریة،كما أكدت علیھ نتائج دراسة 

.المشاركة السیاسیة وبین التنمیة اإلجتماعیة واإلقتصادیة في بورنو بنیجیریا

لقد دلت نتائج الدراسات واألبحاث أن اإلھتمام بمشاركة األحزاب السیاسیة في العملیة : ب

ثمانینات التنمویة یعد أمرا نسبیا،حیث أن معظم ھذه الدراسات أجریت في السبعینات وال

ویرجع ذلك إلى حداثة التجربة الحزبیة في مجال التنمیة خاصة أن معظم بلدان العالم 

.الثالث توجھت إلى اإلستقالل

وكذا إلحاح قضیة التنمیة بمختلف جوانبھا خاصة بالنسبة للدول النامیة،كقضیة مصیریة 

.الشعوبلھذه الشعوب،مع تراكم المشكالت اإلجتماعیة واإلقتصادیة لمثل ھذه 

من خالل عرض األبحاث والدراسات السابقة ال یمكن بأي حال إغفال العوامل :جـ

السسیولوجیة والتركیز على دور األحزاب في التنمیة المحلیة،إذ أن فعالیة النشاط الحزبي 

تعتمد إلى حد كبیر على نوعیة قیاداتھ،ومدى الخلفیة اإلجتماعیة والسیاسیة التي تتمتع بھا 

وكذا قدرتھا على إستیعاب المشكالت اإلجتماعیة وتقدیم أطر تصوریة تؤدي .دات ھذه القیا

.إلى تحقیق برنامج وخطط الحزب خاصة المتعلقة  منھا بالتنمیة

كما یمكن القول أن بعض الدراسات المذكورة أنفا إما تتصل بموضوع الدراسة الحالیة :د

ن من دور القیادة المنتجة في التنمیة إتصاال وثیقا ومباشرا ومنھا من یركز على جانب معی

.المحلیة

غیر أنھ یمكن القول أن ھذه األبحاث والدراسات السابقة في مجملھا یمكن إعتبارھا إحدى 

الركائز األساسیة التي إنطلقت من خاللھا الدراسة سواء من ناحیة تحدید تساؤالت 

ت في بلورة بعض مفاھیم الدراسة أو من حیث المنھج وأسالیب جمع البیانات كما ساھم

.الدراسة،وساعدتنا على رسم مسار اإلجراءات المنھجیة للدراسة الحالیة

58



ویمكننا التطرق  ألھم النقاط التي ساعدتنا الدراسات السابقة في تحدیدھا وبلورتھا في 

:النقاط اآلتیة

ألدوات قدمت إطارا تصوریا متكامال للدراسة من حیث تحدید الموضوع،وإختیار ا-

.والمناھج ووضع التصور لدراسة  المیدانیة

أمدتنا بنتائج ھامة حول موضوع الدراسة،حیث كانت بمثابة المنطلق الرئیسي الذي -

.سھل عملیة تعدیل وتحدید أھداف الدراسة الراھنة

.ساعدتنا على التعرف على الصعوبات التي تواجھ مثل ھذه المواضیع ومعادلة تجاوزھا-

في التحلیل الكیفي والكمي للبیانات التي حصل علیھا،وكیفیة توظیف البیانات بما أفادت -

.یحقق أھداف الدراسة
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:خالصة

یعتمد ھذا الفصل على دراسة الموضوع بشكل عام ومنھجیة تحلیلھ من خالل 

وتوضیح أھم التركیز على عناصره األساسیة بدأ باإلشكالیة،وإبراز أھمیة الدراسة 

األسباب الكامنة وراء إختیاره، وتحدید أھدافھ وفروضھ ،أضف إلى ذلك التعرض ألھم 

المفاھیم المتعلقة بموضوع دراستنا ھذه،وما یرتبط بھا من دراسات قام بھا مفكرین 

.ودارسین،ھذه النقاط بمثابة الموجھ الرئیسي لھذا البحث 

رة جوھریة ترتبط بدور القیادة المنتخبة في حیث تدور إشكالیة ھذا البحث حول فك

التنمیة المحلیة على مستوى البلدیات التي أنتخبوا فیھا ،  بإعتبارھم الممثلین الرسمیین 

للسكان المحلیین،فكانت ھذه النقطة من اھم األسباب التي دفعتنا إلختیار ھذا 

تأكد من صحة أو خطأ الموضوع،والذي یتمثل ھدفھ األساسي في اإلجابة عن تساؤالتھ وال

.فرضیاتھ

وأخیرا جاءت الدراسات السابقة لتھتم بدراسة جانب معین من موضوع بحثنا وعلیھ 

فكل العناصر السابقة إھتمت بمعالجة موضوع بحثنا بطریقة منھجیة إستندت للخطوات 

.السابقة
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:الفصل الثاني

.القیادة المنتخبة في التنمیة المحلیةالمداخل واإلتجاھات النظریة لدراسة دور 

تمھید

.المداخل النظریة لدراسة الدور:أوال
.النظریة الوظیفیة وفكرة النسق-1

.المدخل النظري لدراسة الدور اإلجتماعي-2

.المداخل النظریة لدراسة موضوع القیادة:ثانیا

.نظریة السیمات-1

.النظریة الموقفیة-2

.النظریة التفاعلیة-3

.نظریة السلوكیةال-4

.نظریات التنمیة:ثالثا
.اإلتجاه الرأسمالي-1

.اإلتجاه الماركسي-2

.التنمیة بین النظریة والتحدیث-3

.النظریة البدیلة للتنمیة-4
المقاربات النظریة لدراسة المجتمع المحلي والمشاركة في السلطة                                     :رابعا

.مقاربة القوة-1

.المقاربة التعددیة-2

.المقاربة اإلستراتیجیة-3

.مقاربة التنمیة المحلیة الحضریة-4

خالصة



:تمھید

تعد التنمیة المحلیة عملیة مجتمعیة متعددة السیاسات ومتكاملة األھداف 

والوسائل،وتعكس العدید من مزایا وخصائص التنمیة الشاملة ومن خاللھا یبرز لنا دور 

.دة المنتخبة كممثل رسمي للمجتمع المحلي وكذا للدولةالقیا

وعلیھ فمن خالل عناصر ھذا الفصل سنحاول التعرض ألھم اإلتجاھات النظریة 

التي تناولت موضوع دراستنا،من خالل مؤشراتھ ومفاھیمھ األساسیة كالدور والقیادة 

.اري المعدلة مسبقاوالتنمیة المحلیة بإعتبارھا عملیة من عملیات التغیر الحض

كما سنتطرق بالتحلیل والنقاش ألھم المشكالت والمعوقات التي تعیق تحقیق أھداف 

.التنمیة المحلیة خاصة في الدول المتخلفة

وأخیرا تم عرض أھم المقاربات النظریة التي تناولت بالدراسة المجتمع المحلي من 

.لطة من خالل المنتخبین المحلیینخالل خصائصھ ومكناتھ والمشاركة في الس
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:لدراسة الدورةخل النظریاالمد/ أوال
تعد طریقة البحث المبني على نظریة علمیة من أھم أسس البحث العلمي،إذ أن 

لذا ینبغي أن یتجھ الباحث في مجال .الباحث یسترشد بقوانین علمیة صحیحة،ونظریات

وعلیھ ستكون دراستنا ھذه مركزة على )01(مثل ھذا النوع من البحوثالعمل األكادیمي إلى

:اإلتجاه البنائي الوظیفي من خالل

: نظریة الدور/1
تعتمد نظریة الدور اإلجتماعي أساسا على أن كل فرد في المجتمع یشغل مركزا 

الحقوق والواجبات إجتماعیا معینا في السلم اإلجتماعي،وبترتب عن ھذا المركز جملة من 

تلزم تفاعلھ مع اآلخرین الشاغلین لمراكز إجتماعیة أخرى،ورغم إختالف ھذه المراكز 

اإلجتماعیة إال أنھا تعتمد على بعضھا البعض ،وتتبادل المنفعة،أضف إلى ذلك أن كل 

مركز إجتماعي ترتبط بھ مجموعة من المعاییر والتوقعات التي تحدد األنماط السلوكیة 

.)02(ة لشاغلي الوظیفةالمتوقع

ثالث مستویات تحلیلیة،یمكن تحدیدھا عند أداء األفراد " لینتون"من ھذا اإلتجاه یحدد

:)03(ألدوارھم وھي على التوالي

: المستوى األول-أ
یتعلق بالسلوك الفعلي الذي یركز على مدى إدراك الفرد لدوره وفكرتھ الذاتیة كما 

.لدورھو مناسب عند أداءه ل

:المستوى الثاني-ب
یتعلق بالسلوك الفعلي الذي یتوقف على توقعات األخرین منھ،عندما یؤدي دوره 

.المتعلق بمكانة معینة

:المستوى الثالث-حـ
ھو الدور الفعلي للفرد الشاغل مكانة معینة والذي یعتمد على ما یجب أن یكون 

الناس بأدوارھم المتعددة یكون في أغلب الحاالت محتملة سلوكھ علیھ وعادة عندما یقوم
.157ص1،1990أصول البحث اإلجتماعي ،مكتبة وھبة ،القاھرة،ط:عبد الباسط محمد حسن -)01(
.137،102المرجع نفسھ، ص-)02(
دور أعضاء األحزاب السیاسیة في العمل اإلجتماعي لحمایة البیئة،دراسة مقارنة ،البیئة :حاتم عبد المنعم أحمد-)03(

دار المعرفة الجامعة اإلسكندریة .والمجتمع دراسات إجتماعیة،أنثربولوجیة بدائیة،مجموعة من أساتذة عین الشمس
.43،ص11994ط
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وفي نفس الوقت قد یتم ھذا على مستوى " صراع األدوار" مما قد یوقعھم في مواقف

أخرین بین أدوار الفرد الخاصة بھ وأدواره الخاصة باألخرین كما قد تتصارع األدوار 

باین األدوار وتوزیع األوضاع قضیة ت"مارین لیفي"أیضا على إمكانیات المجتمع،إذ یعالج

اإلجتماعیة في المجتمع من خالل نموذج واضح للتحلیل الوظیفي في مواجھة المتطلبات 

أن األدوار اإلجتماعیة تتوزع في المجتمع وفقا للمعاییر "الوظیفیة حبث بقول

العمر،الجیل،الجنس،المواد اإلقتصادیة،القوة السیاسیة،الدین ،أنماط :التالیة

فكل عامل من عوامل التباین یشبع أحد المتطلبات ،ومنھ یمكن . إلخ...التضامنالتفكیر،

،وغالبا ما )01(تفسیر أسالیب تباین األدوار إنطالقا من الحاجات التي ینطوي علیھا النسق

تؤثر ھذه األدوار على نفسیة األفراد خاصة في حالة عدم تكاملھا ویوجد بینھا تناقض ،إذ 

ه الحالة تكثیف شخصیتھ بإستمرار وبسرعة مع أدواره في یصعب على الفرد في ھذ

.)02(المنظمات المشترك فیھا

ونالحظ في بعض الحاالت أن سلوك الفرد داخل المنظمة قد ینحرف عن سلوكھ 

المتوقع ،وذلك راجع لعدم تقبلھ لدوره،وفي ھذه الحالة نستطیع القول أن تساند وتماسك 

.في مجال تحقیق أھدافھاالمنظمة یضعف ویفشل خاصة

كما یرتبط مفھوم الدور اإلجتماعي أیضا بمفھوم السلطة،وھي الحق والنفوذ الذي یمنح 

لألعضاء التأثیر بعضھم على البعض،ھذا العنصر یتضمن بعض الواجبات لتنظیم 

العمل،لھذا كلما زادت الحقوق الممنوحة لألعضاء كلما قل تأثیر الفرد على تصرفات 

،لھذا نجد عمل القیادة ) 03(ویندرج ھذا ضمن القواعد السلوكیة التي تحكم الجماعةاألخرین 

المحلیة تخضع بضرورة الحال إلى مجموعة من اللوائح والقوانین التي تنظم العمل داخل 

النسق الفرعي ،وضمان نجاح التنظیم في ظل وجود أدنى حد ممكن من خلل في توازن 

للضبط داخل لوكیة التي تنظم طبیعة العمل تعتبر أداةنجد القواعد الس.النسق الفرعي

المجالس الشعبیة غیر أنھ ما یؤثر على عملھا وتفاعلھا ھو تلك القوانین غبر رسمیة فنجد 

.465ص1830تاریخ علم اإلجتماع،اإلتجھات الحدیث،دار المعرفة الجامعیة،القاھرة :محمد علي محمد-)01(
علم اإلجتماع من النظریة إلى التطبیق،دار المعرفة الجامعیة ،القاھرة الجزء :حسن إبراھیم عید-)02(

.67ص1986األول،
.70،72ص: المرجع نفسھ-)03(
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تلك العالقات التي تربطھا المصلحة العامة للمجتمع،غالبا ما تكون أداة للضبط ،واألكثر 

.تأثیرا على أفرادھا 

الدور اإلجتماعي ،ترتبط إرتباطا وثیقا ببعض المفاھیم مثل وخالصة القول أن نظریة

المكانة اإلجتماعیة ،المراكز اإلجتماعیة،تعدد األدوار،الحراك اإلجتماعي،الصفوة،وعن 

بمفھوم الدعائم التي یرتكز " باریتو"مضمون نظریة الصفوة عند ھذا األخیر إذ یرتیط 

المصالح والرواسب :في المتغیرات التالیةعلیھا بناء المجتمع ككل،وتتمثل ھذه الدعائم 

ھذه المتغیرات في حالة تساند وإعتماد متبادل حیث تظل ھذه الحالة ھي .إلخ ...والمشقات

أن الرواسب والمشتقات " باریتو"المحددة لحركة المجتمع ككل ومن جھة نظر

واإلدیولوجیات تؤثر في سلوك التنظیمات،أضف 

المنافسة بین الصفوات أو الصراع بین الصفوات إلى ذلك فالتجانس اإلجتماعي و

)01(والجماھیر التي تتأثر بالمصالح

:النظریة الوظیفیة وفكرة النسق/2

" كنفوشیوس"یعتبر الفكر الوظیفي قدیم قدم علم اإلجتماع،فھناك من یرجعھ إلى 

ر أن طرحنا ھذا ال وتالمیذه في الصین عند إھتمامھ بوظیفة الدین في حیاة المجتمعات غی

بد أن ینطلق من توضیح فكرة رئیسیة تتمحور حول المعنى الوظیفي،لنجد أن مصطلح 

:الوظیفة  والوظیفي یسمى بمعاني مختلفة ومتباعدة یمكن تلخیصھا على النحو التالي

.في وجھھ العام یقصد بھ اإلسھام الذي یقدمھ الجزء للكل- أ

الدور الذي یلعبھ أو یؤدیھ النظام في البناء نقصد بمفھوم الوظیفة اإلجتماعیة - ب

)المتبادلة النظم أو الوحداتالعالقاتشبكة(اإلجتماعي

یستخدمھ بعض علماء التحلیل الوظیفي للتعبیر عن دراسة الظواھر اإلجتماعیة - جـ

.إلخ...األبنیةآثار بإعتبارھا عملیات أو

" عبد الكریم"ظیفة حسب الدكتور ویمكن جمع األفكار المحوریة التي تعتمد علیھا الو

:فیمایلي

.269،270مرجع سابق،ص:محمد علي محمد-)01(
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یمكن النظر إلى أي شیئ سواء كان كائنا إجتماعیا أو كائنا حیا،سواء كان فردا أو -

ویتكون ھذا " system"مجموعة صغیرة أو تنظیما رسمیا أو مجتمعا بأنھ نسق أو نظام 

.النسق من جملة من اإلجراءات المرتبطة

.بد من الوفاء بھا وإال فإن النسق سوف یفنى ویتغیرلكل نسق إحتیاجات أساسیة ال-

.ال أن یكون النسق دائما في حالة توازن-

كل جزء من أجزاء النسق قد یكون وظیفیا،أي یساھم في تحقیق توازن النسق،وقد یكون -

ضارا وظیفیا،أي یقلل من توازن النسق ویكون أیضا غیر وظیفي أي عدیم القیمة بالنسبة 

.للنسق

.ن تحقیق كل حاجة من حاجات النسق بواسطة عدة متغیرات وبدائلیمك-

وحدة التحلیل تتضمن أنشطة والنماذج المتكررة ،فالتحلیل اإلجتماعي الوظیفي ال یحاول -

.أن یشرح كیف ترعى األسرة أطفالھا،ولكن یھتم بكیفیة تحقیق األسرة كنظام لھذا الھدف

حول القیادة من وجھة نظر وظیفیة،وبھدف ومن جھة أخرى وبالنسبة لموضوع دراستنا 

القیام بمجموعة من وظائف ھادفة إلى تنمیة المجتمع المحلي،وھذه الوظیفة اإلجتماعیة 

تساعد الجماعة على تحقیق أھدافھا،ونستطیع القول أن النظریة الوظیفیة تركز عند تناولنا 

، عموما )01(قیادةلموضوع القیادة على خصائص الجماعة والموقف الذي تقوم فیھ ال

فاإلتجاھات  الوظیفیة تعبر عن نموذج دراسي تم إشتقاقھ عند إستخدام المماثلة بین 

المجتمعات اإلنسانیة والكائنات البشریة ویركز على دوافع الفاعل في الموقف ،فاألفراد 

م من وجھة نظر البنائیة الوظیفیة یمارسون أنواعا شتى من األفعال،وأثناء أدائھم ألدوارھ

.)02(یتبادلون العالقات فیما بینھم

كما یرتبط بالوظیفة مفھوم المعوقات الوظیفیة لتعبر عن النتائج التي یمكن مالحظتھا 

أھمیة ھذا المفھوم بقولھ أن مفھوم" میرتون"والتي تحد من تكثیف النسق،ویوضح

داة تحلیلیة المعوقات الوظیفیة لما یتظمنھ من ضغط وتوتر على المستوى البنائي،یمثل أ

.)03(ھامة لمفھوم ودراسة الدینمیات اإلجتماعیة

.188،ص1989مرجع سابق،:عبد الحلیم رضا عبد العال-)01(
151ص44،1981إتجاھات نظریة في علم اإلجتماع،عالم المعرفة،الكویت،العدد:عبد الباسط عبد المعطي-)02(
.المرجع نفسھ،ص نفسھا-)03(
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ھو مدخل ھام )الدور،الوظیفة،النسق(وأخیرا ترى الدراسة أن مدخل البنائیة الوظیفیة 

لدراسة دور القیادة في التنمیة المحلیة ومواجھتھم لبعض المشكالت التي تعیق النسق عن 

من أشكال البناءات الخاضعة لقوانین،أداء مھامھ،حیث أن القیادة تعد شكال

وأخیرا نشیر إلى أن الخلل الوظیفي یشیر إلى أن ھناك بعض المشكالت تكون عند 

.تعارض األدوار أو عند عدم توفر مقومات العمل الناجحة لتحقیق أھداف القیادة

:المداخل النظریة لدراسة موضوع القیادة:ثانیا
قیادة كنظریة نالحظ أن اإلتجھات الفكریة قد تنوعت فمنھم من عند الحدیث عن ال

برمجھا إلى صفات القائد وخصائصھ ومنھم من یربطھا بسلوك القائد،وھناك من برى بأن 

:الموقف ھو الذي یحدد طبیعة القیادة ویمكن التعرض لھذه التوجھات على النحو اآلتي

:نظریة السمات-1
ة بھذا اإلتجاه تؤكد على أم القیادة بخصائص القائد،لذا تسمى إذ تربط جل الدراسات المتعلق

أیضا بنظریة الرجل العظیم،كونھا قائمة على أساس أن الشخص یولد مزود بخصائص 

القیادة بمعنى تكون متعلقة بالموروث ولیس المكتسب،وھذا معناه أن الشخص الذي ال 

.)01(تتوفر فیھ تلك السمات القیادیة ال یكون قائدا

والشخص الذي تتوفر مجموعة الصفات،كالذكاء،الدھاء،الحزم،القدرة على 

التعارف،الحماس،الشجاعة،المبادرة،القدرة الحسنة،المھارة اللغویة ،التقدیر 

والمسؤولیة،اإلنجاز یعد قائدا كون ھذه الصفات غالبا ما تكون ذات جذور وراثیة،

.)02(یب واإلعدادوال یمكن إكتسابھا في فترة وجیزة من التدر

:ویمكن إیجاز أھم السمات الواجب توفرھا في القائد على حسب التصنیف اآلتي

:الصفات الجسمانیة-أ
:وتشمل النقاط اآلتیة

vالخلو من األمراض(الصحة والعافیة.(

vالطول والوزن والعمر.

vقوة اإلحتمال.

.136،ص1،2000اإلدارة علم وتطبیق،اإلسكندریة،ط:محمد رسالن الجیوشي،جمیلة حاد اهللا-)01(
قباءللطباعة والنشر القاھرة إدارة األعمال وتحدیات القرن الواحد والعشرین،دار :أمین ع ،العزیز حسن-)02(

.125ص2001
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vدرجة الحریة:

:السمات الفكریة والعقلیة-ب
:ومن بین ھذه السمات

.بحیث یكون معدل ذكاء القائد أعلى من معدل ذكاء مرؤوسیھ:الذكاء-

.الثقافة العالیة-

.سرعة الفھم-

.تطبیق المعرفة-

.حسن التقییم-

.سرعة اإلدراك-

.القدرة على اإلتصال باآلخرین-

.القدرة على اإلبتكار-

.التفكیر المبدع-

.العملالقدرة على اإلطالع واإللمام بأمور -

:السمات النفسیة-جـ
:وتشمل العناصر اآلتیة

.قوة الشخصیة-

.النضج العقلي والعاطفي واإلجتماعي-

.القدرة على اإلقناع-

.حسن التصرف-

.القدرة على رفع الروح المعنویة-

.القدرة على اإلستعداد والتعاون-

:السمات اإلجتماعیة-د
:وتظم اآلتي

.مراعاة مشاعر الجماعة-

.القدرة على حفظ تماسك الجماعة-

68



.اإلحساس برغبات الجماعة-

.القدرة على إكتشاف اتجاھات ومیوال ت الجماعة-

.الدافع الذاتي المحفز على العمل-

غیر أن ومن مزایا ھذه النظریة ھو العرض المتجانس لمختلف السمات المتعلقة 

لقاء الضوء على السمات الواجب بالقیادة وكذا قدرتھا على توضیح متطلبات القیادة وإ

بید أنھ وما یعاب علیھا ھو تركیزھا على جملة السیمات إذ وحدھا ال .توفرھا لنجاح القیادة

تضمن نجاح القائد،والكثیر من األشخاص من یملكون ھذه السیمات ،لكن ال یحققون نجاحا 

ھناك عالقة للموقف قیادیا كون األمور تتعلق بالنیة اإلجتماعیة ومتغیرات أخرى،لذا لیس 

.)01(بالسمات ونجاح الفرد كقائد

أضف إلى ذلك عدم مراعتھا للموقف الذي یجد فیھ القائد نفسھ،كون الصفات لیست ثابتة 

وعلیھ ندرك أن ھذه النظریة كما )02(ولھا القدرة على تحدید طبیعة القائد في كل األوقات

.طرحلھا مزایا فإنھا تتضمن عیوبا وھي األحادیة في ال

:النظریة الموقفیة-2
ینطلق ھذا اإلتجاه من كون القادة عملیة دینامیكیة تختلف درجة فعالیتھا بإختالف 

الموقف ذاتھ،إذ یبرز الشخص كقائد في موقف معین،وال یبرز كذلك في موقف آخر كون 

ھ فالموقف القائد الناجح ھو ذلك الفرد الذي لھ القدرة على مالئمة الموقف مع ما یقتضی

الذي یوجد فیھ الشخص یحدد إمكانیاتھ القیادیة،والدلیل على ذلك ھو إحراز القادة في 

وعلیھ فسمات القیادة ھنا )03(مواقف معینة على نجاحات باھرة،وفشلھم في مواقف أخرى

ال تتعلق بخصائص وسیمات شخصیة عامة وإنما یتعلق بخصائص ترتبط إرتباطا كلیا 

ن متطلبات القیادة تختلف بحسب المجتمعات والتنظیمات اإلداریة بالموقف القیادي،كو

داخل النسق العام وھو المجتمع ،واألسلوب الموقفي یتطلب مراعاة الظروف والتركیبة 

البشریة التي تمیز تنظیم معین حیث یمكن لبعض الظروف أن تعیق العملیة القیادیة 

:نذكرھا في النقاط اآلتیة

.129مرجع سابق :أمین ع العزیز حسن -)01(
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.یخي للتنظیم ذاتھالبناء الوظیفي التار-

.الظروف المجتمعیة التي یعمل فیھا ھذا التنظیم-

.خبرة القائد-

.الظروف النفسیة واإلجتماعیة لجماعات العمل داخل التنظیم-

.حجم الجماعة المقادة-

.الوقت المطلوب إلتخاذ القرار-

لموقف وعادة ما تعتمد معظم السیمات المطلوب توفرھا في القائد بدرجة كبیرة على ا

الذي یعمل فیھ،وعلى الموقف القیادي الذي یشغلھ إذ ترتبط ھي األخرى بالمركز الوظیفي 

الذي یشغلھ الشخص داخل التنظیم فمدیر مؤسسة یحتاج إلى توفر سیمات ومھارات 

تختلف عنھا عند رئیس المصلحة،أضف إلى ذلك أن بعض الوظائف اإلداریة تحتاج إلى 

عتھا،وكذا إختالف المستویات الوظیفیة في التنظیم اإلداري قدرات ومھارات تتناسب وطبی

.الواحد یؤدي إلختالف سیمات القیادة المطلوبة

ولعل أھم ھذه اإلتجاھات والنظریات التي عملت على تحدید عناصر الموقف اإلداري 

:نوردھا على النحو اآلتي

:إسھامات ولیام ریدن-أ
داري مركزا على األنماط القیادیة المؤثرة على فعالیة إذ عمد إلى تحلیل الموقف اإل

:)01(اإلدارة ،ومن أھم العناصر المتعلقة بالسلوك اإلداري ھما

.اإلھتمام بالعمل أو بالوظیفة*

.اإلھتمام بالجانب العالئقي بین الموظفین*

:ومیز بین أربعة أنماط للقادة نذكرھا على النحو اآلتي

.بالعملالقائد المھتم أكثر-

.القائد الذي یھتم أكثر بالعالقات بین الموظفین-

.القائد الذي ال یھتم كثیرا بالعمل وبالعالقات مع األفراد-

.القائد الذي یھتم كثیرا بالعمل وبالعالقات-

.143مرجع سابق ص:محمد رسالن الجیوشي-)01(
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إذ أن ھذه النماذج األربعة قد تتمیز بالفعالیة في موقف معین وتكون عكس ذلك في 

العناصر األساسیة التي یجب على القائد " ولیام ریدن"دائما مواقف أخرى،وعلیھ یحدد 

:فیما یلي.إدراكھا 

.ضرورة إستیعاب القائد لظروف العمل-

.إدراك القائد لطبیعة العنصر البشري داخل التنظیم-

لعل ما یالحظ على ھذه النظریة ھو تركیزھا على عنصر واحد من أركان القیادة وھو 

إذ اإلعتماد علیھ وحده ال یخلق قائدا،وإنما األمر یتعلق .ھھ أحاديالموقف مما یجعل توج

بصالحیة القائد كشخص تتعلق بھ مجموعة من السیمات والخصائص،والقیادة 

كعملیة،ورغم ھذا فما یمیز ھذه النظریة ھو عنصر المرونة في تفسیر القیادة،إذ أعطتنا 

.حیوي في تحدید الشخصیة القیادیةمفھوما للقیادة من خالل الموقف ذاتھ وإبرازه كعامل

:1967إسھامات فرد  فیدلر-ب
یعتمد ھذا اإلتجاه على تحدیده لعناصر الموقف،وكیفیة تأثیر بعض العناصر على 

الموقف في حد ذاتھ،كون فاعلیة القیادة تتحدد من خالل مدى مالئمة النمط القیادي 

یقصد ھنا بالموقف اإلداري،مختلف المستخدم في موقف معین ومتطلبات ھذا الموقف،و

.)01(الظروف التي تواجھ القائد كونھ الوحید الذي یتحمل مسؤولیة القیادة

وفي ھذا النموذج تقاس درجة نجاح القیادة بتحدید أو تكوین تشخیص دقیق للموقف 

أن الموقف یرتبط "فیدلر"وكذا بمستوى أداء المرؤوسین لعملھم واإلشراف علیھ،ویحدد

:بثالث عناصر على النحو اآلتي

:الھیكل التنظیمي للمنظمة*

والذي ترتسم فیھ كل الوظائف والمھام المطلوب إنجازھا،بغیة الوصول إلى 

أھداف التنظیم،إذ كلما كان الھیكل التنظیمي مھیكل ودقیق كلما كانت وظائف القائد بسیطة 

.وواضحة

:المنصب القیادي*

.142مرجع سابق،ص:محمد رسالن الحیوشي-)01(
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والذي یتعلق بقوة المركز اإلداري الذي یشغلھ الشخص والذي من خاللھ 

.یستطیع ممارسة مسؤولیاتھ من تواب وعقاب

:عالقة القائد بالمرؤوسین*

حیث أن الجانب العالئقي لھ دور مھم في ممارسة القائد لوظائفھ فكلما كانت 

رتیاح لدى المرؤوسین األمر الذي العالقة واضحة وبسیطة كلما وفر ذلك نوع من اإل

.یمكنھم من أدائھم لوظائفھم بشكل جید

كما تتفاعل ھذه العناصر مع عناصر أخرى كالخبرة التي یمتلكھا القائد وكذا مجال 

ورغم ما توصل إلیھ من العناصر " فیدلر"تخصصھ ،ودرجة تماسك المرؤوسین،غیر أن 

للموقف جاء بسیطا،إذ أن التدخالت في " لرفید"الثالثة المتعلقة بالموقف إال إن تقییم

.الموقف یمكن الكشف على غرارھا على مواقف جدیدة 

كونھ راعى مدى ھیكلة العمل دون مراعاة لمدى صعوبتھ أو سھولتھ ،إذ أنھ كلما زادت *

.)01(صعوبة العمل كلما كان تأثیر القائد أكثر

العالقات لیس ھو األفضل،إذ إتجاه تكیف العمل و" فیدلر"إن المقیاس الذي وضعھ *

.ھناك مقاییس أخرى أكثر دقة وأكثر صالحیة

:النظریة التفاعلیة-3
و ترتبط ھذه النظریة في تحلیلھا على جانبین أساسین وھما الموقف والسمات 

.كونھا نظریة تعتمد على التوفیق بین النظریتین السابقتین

ل إجتماعي بین شخصیة القائد وجمیع المتغیرات كون القیادة ھي عملیة تفاع

:المحیطة بالموقف القیادة وذلك باإلعتماد على ثالث أبعاد أساسیة

السیمات الشخصیة للقائد والتي تحدد بمدى قدرة القائد على التفاعل مع الجماعة وتحقیق -

.األھداف

فشلھا من خالل عنصر التأثیر على أھمیة المرؤوسین كعامل مؤثر في نجاح القیادة أو -

التفاعل معھم وإحداث نوع من التكامل مع سلوك الجماعة ولعل من أبرز اإلتجاھات 

باألبعاد والخصائص التي یمكن على أساسھا والمتعلقة"سانفورد"النظریة ھي إسھامات

.204مرجع سابق ،ص:سعید محمد المصري–)01(
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تحلیل وتحدید مكانة ووضع الجماعة ومدى مالئمتھا لعمل ما،بغیة تمكین القائد من 

:او لعل من أھم ھذه األبعادالتفاعل معھ 

:المناخ التنظیمي) أ

ویقصد بھ البیئة الداخلیة التي یعمل في إطارھا األفراد،حیث أنھ كلما كان ھذا 

المناخ خالیا من مظاھر التوتر والصراع كلما ساعد ذلك على تعاون األفراد مع بعضھم 

.ب مع القائد للشعور بروح الفریق الواحدالبعض،وھذا بدوره سیؤدي إلى التجاو

:األفراد)ب

وذلك من خالل عددھم وحجمھم ومدى إستقرارھم،وما یتعلق بھم من مھارات 

.وإمكانیات والمستوى التعلیمي،وكذا الخلفیة اإلجتماعیة والقائمة السائدة لدیھم

:اإلختالف بین األفراد العاملین)جـ
ویرجع ھذا اإلختالف اآلراء حول مختلف األقتراحات والتعلیمات 

.والمعلومات

وفي ھذه الحالة یبرز دور القائد كموجھ ویعمل على إزالة الخالفات وتوحید 

اآلراء،لذا ال بد على القائد أن حقق أكبر درجة من التفاعل مع مرؤوسیھ األمر الذي یقوي 

.لھ النجاح في القیادةالصلة بینھم ویكفل

وعموما فقد أسھمت ھذه النظریة في تحدید الخصائص اإلداریة،إذ أنھا لم تلغي 

وھدفھا ھو الجمع بین النظریتین كمعیار ’إسھامات نظریتي السیمات والموقف في القیادة

.جدید لتحدید القیادة

یة النابعة من عالقة القائد وعلیھ فھذه النظریة تؤكد على أھمیة السیمات الشخص

والمرؤوسین،وأكدت على أن نجاح القیادة یعتمد على قدرة القائد في إختیار النمط القیادي 

)01(.الذي یتالئم مع الموقف ومع حاجات المرؤوسین في ظل ظروف البیئة اإلجتماعیة

:النظریة السلوكیة-4
حیث قاما بصیاغة نموذج "شمیدت"و" نومتانی"یعد من أول المھتمین بھذا اإلتجاه 

لتحلیل سلوكیات القائد المحتملة والمتعلقة بإستخدام سلطتھ في عملیة إتخاذ القرارات 

.والمجال الذي یسلكھ المرؤوسین في سیاق حریة التصرف
.140،صمرجع سابق:سعید محمد المصري–)01(
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حیث إنطلقا من كون القائد یواجھ العدید من الصعوبات أثناء البحث عن األسلوب 

خاذ القرارات خاصة من حیث المشاركة بین القائد والمرؤوسین،والنموذج الذي األنجع إلت

قدمھ الباحثان یحدد طرفین إلمكانیات سلوك القائد مع مرؤوسیھ أثناء عملیة إتخاذ 

.القرارات

.إذ على الیسار یحافظ القائد على اإلنفرادیة في إتخاذ القرارات: الطرف األول*

.یترك القائد للمرؤوسین حریة المشاركة في إتخاذ القراراتعلى الیمین: الطرف الثاني*

وبین المجالین األول والثاني توجد عدة أسالیب أھمھا األسلوب الوسط الذي یشارك فیھ كل 

.من القائد والمرؤوسین في عملیة إتخاذ القرارات

:تيوتنطلق ھذه النظریة من أربعة تظم أساسة لإلدارة على النحو اآل" لیكرت"نظریة 

.المتسلط اإلستغاللي یمثل اإلتجاه الكالسیكي):1(نظام *

.المتسلط العادي وتمثل العالقات اإلنسانیة):2(نظام*

.الدیمقراطي اإلستشاري ویمثل اإلتجاه السلوكي):3(نظام*

.اإلدارة الجماعیة بالمشاركة ویمثل أنجع األنظمة): 4(نظام *

العناصر الضابطة والممیزة لھ نذكرھا على كما أنھ حدد لكل نظام مجموعة من 

:النحو اآلتي

:ویعتمد على: المتسلط اإلستغاللي):1(نظام-

üمركزیة اإلدارة.

üإنعدام الثقة بین المرؤوسین.

ü،الحوافز عن طریق عوامل كالخوف واإلكراه

:ویعتمد على جملة العناصر اآلتیة: المتسلط العادل):2(نظام-

vأقل مركزیة من األول.

vمح في بعض األوقات بالمشاركة في إتخاذ القراراتیس.

vإستخدام سلطة العقاب والثواب.

:ویتكون من النقاط اآلتیة: النظام الدیمقراطي اإلستشاري):3(نظام-

.وجود عنصر الثقة
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.تقریر الحوافز على المكافآت

.تقدیم اإلستشارة فقط

كة اإلداریة،حیث قاما ونظریتھ تسمى أیضا بنظریة الشب":بلیك وموتن"نظریة -5

:بدراسة القیادة اإلداریة على أساس التركیز على عنصریین أساسین

.ااإلھتمام بالعمل واإلنتاجیة-

.اإلھتمام باألفراد العاملین-

.وقد قسما أنماط القیادة األساسیة إلى خمسة أقسام

.وتتقلص فیھا اإلھتمام بالعمل واألفراد:القیادة الفقیرة-أ

.تركیز اإلھتمام بالعمل بینما یتقلص اإلھتمام باألفراد:القیادة المتسلطة-ب

أو تتمیز باإلھتمام الكبیر بالعاملین ویتقلص اإلھتمام : قیادة النادي اإلجتماعي-جـ

بالعمل،األمر الذي یؤدي إلى تكوین عالقات مرضیة ملیئة بالرضا،

لنوع من القیادة بكل من األفراد والعمل بشكل ویھتم ھذا ا:قیادة حد الوسط- د

.متوازن ولكن لیس إلى الحد األعلى درجة

ویعمل ھذا النوع من اإلھتمام المتجانس لكل من العمل واألفراد :قیادة الفریق- ھـ

)01(وإلى درجة أعلى من اإلھتمام

الشبكة اإلداریة
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عموما لقد تعدد اإلتجاھات النظریة المفسرة للقیادة إذ كل نظریة تنطلق من منطلقات 

تختلف عن األخرى،وھذا راجع إلختالف األطر المرجعیة لكل باحث من جھة وكذا 

تركیزه عل جانب واحد ،غیر أنھ وفي أغلب الحاالت ما یعاب على ھذه النظریة ھو 

اب النظرة الشمولیة الدقیقة المفسرة للقیادة،ومن الممكن القول عندھا بأن كل نظریة غی

تكمل األخرى وكل جانب یتكامل مع األخر لیعطي تفسیرا عاما ودقیقا ،إذ في حاالت 

معینة یمكن لتفسیر النظریة الموفقیة أن یكون ھو األرجح وفي أحیان أخرى تبرز بعض 

.رجة إعتباره المحك الوحید للقیادة وھكذا النظریات األخرىالسمات في الشخص القائد لد

:نظریات التنمیة:ثالثا
إن مشكالت التنمیة بصفة عامة دفعت بالعدید من المفكرین والباحثین بالتفكیر 

وإیجاد حلول لھا،أو على األقل تفسیر قضایاھا تفسیرا علمیا وھذا ما نلحظھ من خالل كم 

یة بإعتبارھا عملیة تاریخیة ال بد أن یكون لھا منحى تدرس من النظریات،فالتنم

خاللھ،فالمشكلة لیست في تبني إطار دون األخر وإنما في قدرة ذلك اإلطار على خدمة 

.وتفسیر الواقع بطریقة أكثر دقة وترتبط عادة بواقع شعوب العالم الثالث

في التفسیر والتحلیل،فالتخلف نتیجة وعلیھ ال بد من الربط بین عملیة التنمیة والتخلف 

للرأسمالیة،أي ال بد أن یفسر التخلف في إطار العالقات اإلستغاللیة للمجتمعات المتقدمة 

على حساب الدول المتخلفة،فالتخلف كظاھرة لیست عملیة متأصلة في ھذه الشعوب،كما 

ریس التبعیة حاولت تثبتھ اإلتجاھات المدعمة للنزعة الرأسمالیة،كمحاولة منھا لتك

.والسیطرة وذلك لتحقیق تقدمھا على حساب الدول الضعیفة

ولظاھرة التخلف خلفیات قد تكون إدیولوجیة داخلیة،وقد تلحق بھا عوامل خارجیة 

كاألخطاء التي تقع فیھا ھاتھ الدول أثناء تطبقھا لإلستراتجیات التنمویة،والتي عادة ال 

لمحلیة،وقابلیة ھذه البیئة للتغییر ومدى مرونة تراعي فیھا خصوصیات المجتمعات ا

فكریة،ونظریة تھتم بالبحث الخطة التنمویة في حد ذاتھا وعلیھ فقد ظھرت عدة محاوالت

.والتحلیل في قضایا التنمیة والتخلف،فكانت التفسیرات الماركسیة أكثر إرتباطا بالواقع

معضمھا في إتجاھین وسوف تركز دراستنا ھذه على جملة من النظریات تصب في

.الماركسي والنموذج النظیري البدیل*الرأسمالي و*أساسین 
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)01(ینطلق النموذج الرأسمالي من مجموعة من الفروض نحددھا على النحو اآلتي

.إعتبار التخلف حالة متأصلة في دول العالم الثالث وخاصة الدول المتخلفة-أ

تنمیة یقتضي األخذ بنفس األسلوب الذي إتبعتھ إن إنھاء التخلف والسیر في طریق ال- ب

.تقدمھاالدول المتقدمة في

.إغفال متعمد لدور اإلستعمار التاریخي في تخلف دول العالم الثالث- جـ

إن أھم ما تشترك فیھ النظریات الرأسمالیة إغفالھا لألبعاد التاریخیة والخصوصیة - د

.العالم الثالثلدولالمجتمعیة والثقافیة

عجز ھاتھ النظریات عن تقدیم تفسیر مالئم لعملیة التغییر وذلك راجع لسیطرة نزعة- ھـ

التحیزالعنصري،إلدیولوجیات توازنیة ومحاولة دعم مصالح الرأسمالیة في المحافظة 

.العالم الثالثعلى أوضاع التخلف في

باب التخلف أما النظریة الماركسیة فقد قدمت تفسیرا للعملیة التاریخیة وتطور أس

ومختلف الطرق التنمویة خاصة الماركسیة المحدثة وكشفھا لمختلف األبعاد اإلمبریایة 

.تاریخیا

)02(إذ تنطلق الماركسیة من فكرة جوھریة في أن التخلف ال بد أن ینطلق من عاملین إثنین

معاھدة تراكم عملیة التخلف من خالل السیطرة اإلستعماریة تاریخیا ودور اإلمبریالیة ال- 1

.فیھا

تراكم وإستمرار التخلف من الداخل أثناء عملیة التنمیة وھذا راجع إلى تطبیق - 2

.إستراتیجیات تنمویة وفقا للنموذج الغربي بشكل ال یالئم مع واقع المجتمعات المحلیة

:عموما یمكن التفصیل في محتوى جل الرؤى والنظریات السابقة على اآلتي

:لياإلتجاه الرأسما-1
یرتبط مفھوم التنمیة اإلقتصادیة عادة بزیادة اإلنتاج وإرتفاع معدل التراكم 

الرأسمالي وتحسین مستوى المعیشة،وكذا اإلرتفاع في معدالت اإلستھالك ھنا یرتبط 

أیضا والنمو التكنولوجي وبعده إرتقى ھذا المفھوم لیعبر عن قضایا ترتبط بالعوامل 

.23ق صمرجع ساب:مریم أحمد مصطفى–)01(
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ة وبالتالي محاولة توجیھ كل الجھد التنمویة إلى ضرورة إحداث اإلجتماعیة والثقافی

تغیرات ثقافیة وحتى إجتماعیة بغیة تحقیق األبعاد المرجوة من التنمیة بصورة أكثر 

.مسؤولیة

إلى ضرورة رسم سیاسة للقضاء على الفقر كظاھرة إجتماعیة " elliotألیوت"حیث أكد 

جون "یة في العملیة التنمویة دفعإقتصادیة،فاإلھتما بالعوامل غیر إقتصاد

إلى ضرورة معالجة المجتمعات النامیة بإعتبارھا إنساقا إجتماعیة تتكون "myrdalمردال

من مجموعة النظم المتراصة نسبیا،إذ أن حركة النسق الصاعدة تعني بھا التنمیة،وبالتالي 

.فھو یرفض الفصل بین كل ماھو إقتصادي وإجتماعي

النظریة في ھذا النموذج الرأسمالي یعتمد على إفتراض رئیسي ھو إذن جل الرؤى 

أن التنمیة تعتمد على النمو اإلقتصادي وبالتالي فھي رھینة معدالت النمو المرتفع بعض 

.إلخ،ومن بین المنظرین في ھذا المجال نجد...النظر عن األبعاد اإلجتماعیة والثقافیة

مراحل التي تمر بھا عملیة التنمیة،ومن خالل إذ تنطلق من أھم ال:نظریة والت رستو-أ

ذلك صنف المراحل التي یمر بھا المجتمع إلى خمس مراحل نسبیة نذكرھا على النحو 

:)01(اآلتي

: المجتمع التقلیدي*

إذ یستند على مجموعة من الوظائف اإلنتاجیة المحدودة،ویعمل أفراده في مجالي 

لدخل إلى درجة الكفاف الذي ال یساعد علىالزراعة والحرف،ویصل فیھ متوسط ا

اإلذخار،وتسود فیھ األمیة،كما یتمیز من الناحیة السیاسیة بسیادة النظام القبلي والعائلة 

في النظام اإلجتماعي ككل،كما یتمیز أیضا بكون "محوریا"اللذین یلعبان دورا مركزیا و

.عملیة التغیر تحدث بصورة بطیئة

:ر اإلنطالقمجتمع تتوفر فیھ معایی*

وھي مرحلة تلي المرحلة التقلیدیة حیث یتحول فیھا المجتمع من المجتمع التقلیدي 

إلى مجتمع بإستطاعتھ التغیر واإلستفادة من التطور العلمي،وعلیھ یمكن وصفھا بالمرحلة 

.اإلنتقالیة
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:مرحلة اإلنطالق*

للنمو التطور یعد عندھا أمرا ویتم فیھا التغلب على مختلف المعوقات الوظیفیة

في مجال التغیر وفیھا أیضا تزدھر ضروریا،كما تلعب فیھا العوامل التكنولوجیة الریادة

.الصناعات واألرباح وتزید فرص العمل،ومستوى األداء بصورة عامة

:مرحلة النضج*

لفترة التي عمر أو ا" روستو" وتتسم ھذه المرحلة بتجاوز الصناعات األولیة،ویقدر

وتتمیز .یتحول وینتقل فیھا المجتمع من مرحلة اإلنطالقة إلى مرحلة النضج بستین عاما

.على العموم بزیادة وتیرة اإلنتاج بشكل یفوق التزاید في عدد السكان

:مرحلة اإلستھالك الوفیر*

ھذه " ورست" وتتمیز عادة بزیادة الدخل الفردي وتسود فیھ دولة الرفاه عموما وضع

حول التطور عبر المراحل " كارل ماركس"المراحل كبدیل لجل المراحل التي وضعھا 

.اإلجتماعیة

في ھذا المجال على أن عملیة التنمیة بالنسبة للدول المتخلفة ال بد " رستو"كما یؤكد 

أن تتم وفقا لمحاكاة إنجازات الدول المتقدمة،وما یالحظ على ھذه النظریة أنھا ترسم

سیاسیات الدول المتخلفة على غرار النموذج الغربي إذ أنھ ومن جملة اإلنتقادات التي 

كونھا حاولت وضع نظریة وحاولت " nisbetنسیبت"وجھت لھا خاصة من طرف

.تطبیقھا على جل المجتمعات مھما كانت الفروقات والخصوصیات

الواقع التاریخي للعدید كونھا تتفق مع " رستو"یؤكد صدق نظریة berl"بیرل"أما 

)01(.من الدول

عن عدم جدوھا في تفسیر الواقع التنموي خاصة " رستو"عموما كشفت نظریة 

بالنسبة للدول النامیة في مجال التنمیة والتخلف وعجزت أیضا عن تقدیم تفسیر علمي 

دول لھا خاصة بتلك الدول أو تقدیم حلول لھا،وذلك من خالل إغفالھ أن ھناك بعض ال

.حضاراتھا كالصین دون تتبعھا أو مرورھا بالمرحلة التقلیدیة
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إن إنشغال المفكرین بالتجارب واإلستراتیجیات العربیة جعلھم یركزون على تجاربھا 

والتي یؤاخذ إغفالھم للبعد التاریخي لظاھرة التخلف وكذا الخصوصیة الثقافیة 

ي لنموذج معین في مجال التنمیة ال یدل تلقائیا واإلجتماعیة للشعوب،إذ أن التكرار اآلل

:على نجاحھ في دول أخرى نظرا تأثیر العوامل السیكولوجیة في عملیة التنمیة

إن عملیة التنمیة من ھذا المنظور ترى بأن عملیة التغیر في حد ذاتھا ترجع إلى 

ور ترتبط بسیمات طبیعة األفراد وإستعداداتھم لقبول أو رفض فكرة التغیر،ھذه األم

شخصیة وأسالیب النشئة وكذا درجة الوعي اإلجتماعي،حیث أن ھذه النظریات العربیة 

تنطلق من التركیز على األبعاد النفسیة وتؤكد على ضرورة توفیر العدد الكافي من األفراد 

.الذین یتمیزون بدافع الرغبة واإلنجاز

لشخصیة العربیة التي تعد في حد وعلیھ فھي تؤكد على ضرورة إكتساب أنماط ا

.ذاتھا مرحلة من مراحل التغیر

إلى عامل الدافعیة الفردیة التي تعد من أھم " Mc.cleeane""ماكیالن" في حین أشار

دوافع التنمیة وإنجاز مختلف العملیات التنمویة بأسالیب أفضل،لذا ال بد من توفیر دافع 

ة،ھذه الخصائص التي تعد أمورا وخصائص البحث العلمي المتواجد في الدول المتقدم

.نادرة في الدول المتخلفة

إھتماما بالغا بدور القیادات في التنمیة وتشجیعھ وتطوره للدافعیة "ماكیالن"كما إھتم 

على اإلنجاز،حیث تعد ھذه الفئة من اللذین یقع علیھم العبئ في تنمیة ھذا الدافع ،من خالل 

دائما القائد "ماكیالن"حسبسائل،ولعل من أبرز ھؤالء القادةإقامة وإستخدام جمیع الو

الذي أھتم بتشجیع اإلھتمام بالذات في تطویر العمل الجاد ألفراد " نیریدي"التنزاني

.المجتمع

أیضا على ضرورة تشجیع وتدریس رجال األعمال وتوفیر " ماكیالن"كما شجع 

برازه لدور الثقافات الدینیة والقیم في عملیة فرص التعلیم بالنسبة للمرأة،أضف إلى ذلك إ

.تطویر وتحسین ھذا الدافع
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"ھاجین"ومن جھة أخرى أكد   "hagen " على تأثیر ودور األسرة في تنمیة القدرات

الشخصیة اإلبداعیة للفرد التي ھي بدورھا تساھم في عملیة التنمیة ألنھا عوامل تتدخل في 

).لدینیة،األسرةالقیم ا(عملیة التنشئة اإلجتماعیة

بید أنھ ما یالحظ على ھاتھ األراء أنھ قد یكون ھناك حالة من عدم اإلنسجام والتوافق بین 

الدوافع وبین القیم والثقافات وبین الواقع الفعلي لعملیةالتنمیة ،إذ قد یتعرض الشخص 

فع المزود بتلك الدوافع إلى إحباطات متتالیة من الواقع تدفع ھي األخرى بتالشي دوا

اإلنجاز،ومن بین ھاتھ العوامل اإلقتصادیة والسیاسیة،وھي بدورھا تشكل عوامل خارجیة 

.تعیق العوامل الداخلیة كدافع اإلنجاز

فتؤكد على أن إنخفاض مستوى اإلبداع یفسر غیاب عنصر "hagen"أم ھاجین

مھم لعنصر اإلبداع التجدید في المجاالت اإلجتماعیة واإلقتصادیة،كما إھتم بالذكاء كعامل 

.ھذا الخیر یعزى إلى الحاجة إلى اإلستقاللیة والنظام وطبیعتھ

إنخفاض المستوى اإلبداعي للشعوب وكذا األفراد إلى الحالة "hagen"ویرجع ھاجین

التسلطیة ،أو إلى نمط الشخصیة التقلیدیة،الذي ال یتماشى مع عملیة الخلق واإلبداع وھي 

.)01(ة خاصة اإلقتصادیةدوافع لتحقیق التنمی

ھو المستوى التحلیلي الذي یتراوح "ماكیالن"و"ھاجین "غیر أنھ ما یالحظ على كل من 

بین ثنائیة التقلید والحداثة، وإنكاره للخصوصیة الثقافیة والتاریخیة لشعوب العالم 

.المتخلف

:تنمیة فيفقد أبرز أھمیة المراحل الخمسة في عملیة ال"روجرز"أما بالنسبة لـ

كونھ یتدخل في عملیة القبول والرفض ومدى اإلستجابة للتغییر لذا فإن الوعي :الوعي- *

.بالتخلف من أھم دوافع التغیر

.المصلحة- *

.التقییم- *

.اإلختیار- *

.التبني- *
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وخالصة القول أن جل اآلراء السابقة عبرت عن خالصة أفكار غربیة كرست 

على مجتمعات المختلفة،كلما أنكرت التدرج التاریخي لنمو ھذه لنموذج السیطرة الغربیة

المجتمعات والخصوصیة الثقافیة لبناء وتطویر أو خلق نموذج تنموي لبلد متخلف من 

جھة أخرى،أغفلت دور الدول المتقدمة في تخلف ھذه الدول،كما أن ظاھرة التخلف في حد 

النموذج التطوري للمجتمعات ،وھناك ذاتھا ترجع إلى آثار إستعماریة عملت على عرقلة 

حیث "میردال"و"ماركوز"و"جالدنر"أیضا من المنظرین من إنتقد ھذه النظریات من بینھم

:)01(یمكن إجمالھا في العناصر اآلتي ذكرھا

" الغرب"إن ھذه النظریات وضعت لخدمة مصالح المجتمعات المتقدمة،وبصفة أدق - 1

.الثوإبقاء السیطرة على دول العالم الث

عدم قدرة ھذه النظریات على فھم ظاھرة التخلف كظاھرة تاریخیة ففقر العالم الثالث - 2

.وثراء العالم المتقدمة،ظاھرة مرتبطة ببعضھا البعض

:اإلتجاه الماركسي- 2

:ویمكن توضیح أفكار كارل ماركس حول التنمیة والتخلف في

.ون نقده ووضع بدیل لھإن اإلنسان لیس بإمكانھ فھم النظام القائم د- 1

إذ أن نسق اإلنتاج یبدأ بحالة ¨والبناء العلوي*العالقة بین كل من البناء اإلقتصادي- 2

عقبة الثبات حتى یكون من أكثر النظم كفاءة لكنھ في حالة تدخل عوامل إجتماعیة یصبح

یقف أمام تطبیق التكنولوجیات وإیجاد أسواق حدیثة حیث ال بد للتطور التاریخي أن ال

أن النظام المعزز إجتماعیا ینبغي القضاء علیھ " كارل ماركس"عند ذات المرحلة إذ یقول 

.من خالل ندرة إجتماعیة تخلق ما یسمى بالنظام المركب تمزج بین القدیم والحدیث

)02(إذ حدد كارل ماركس خمسة مراحل لتطور المجتمعات وھي على النحو اآلتي

.بدائيمرحلة اإلنتاج ال)أ

.89،92التنمیة اإلجتماعیة المفاھیم والقضایا،عالم الكتب القاھرة بدون سنة النشر ص:علي الكاشف-)01(
ن    البناء ا * اج ع كل اإلنت ألساسي العالقات الخاصة بملكیة وسائل اإلنتاج وتكره كل من قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج ،ش
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.مرحلة العبودیة)ب

.مرحلة اإلقطاع)جـ

.مرحلة الرأسمالیة)د

.مرحلة اإلشتراكیة)ھـ

إن تطور الرأسمالیة ودورھا الرئیسي في عملیة التغیر،أكد على دور الرأسمالیة في - *

.تطوبر وسائل اإلنتاج

برجوازیة تعد الرأسمالیة معوق في مراحلھا األولى،إذ یؤدي تراكم المال لدى الطبقة ال- *

إلى تزاید الصراع حیث أن نمو الثروة في أیدي الرأسمالیین ینمو بمحاذاة ذلك عوامل 

.الفقر والبطالة

وھكذا تخلف الرأسمالیة بذور فنائھا،ومع وعي الطبقة العاملة وتعاظم معاناتھا فتتزاید 

الل بذلك شدة الصراع وعلیھ نلحظ بأن الماركسیة تعالج قضیة التنمیة والتخلف من خ

.مفھوم الصراع كقوة دافعة لھ،وتعد الطبقة الوسیلة الرئیسیة إلحداث عملیة التغیر والتنمیة

الذي بدوره یتضمن إجراء "التغیر الثوري"كما إھتم أیضا وفي ھذا النطاق بمفھوم 

تحوالت جذریة على كافة األبعاد اإلقتصادیة والسیاسیة واإلجتماعیة والثقافیة 

الطبقة كمحرك رئیسي لعملیة التنمیة والتغیر،وأیضا مفھوم الوعي للمجتمع،ولذا مفھوم 

.)01(لتحریك الطبقة إزاء الثورة

:الماركسیة المحدثة-3
بشكل یالئم مع الواقع الفعلي " أفكار كارل ماركس" لقد أعاد المركسیون المحدثون

بھا الشعوب،حیث للمجتمعات خاصة النامیة وبیان مختلف الظروف التاریخیة التي مرت 

ساھمت الماركسیة المحدثة في تطویر التنظیر للتنمیة والتغیر في تأكیدھا على الفھم 

الشمولي للواقع والتحلیل التاریخي للتنمیة والتخلف وتحویل بؤرة اإلھتمام من البحث في 

.48،صمرجع سابق:مریم أحمد مصطفى –)01(
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مة الخصائص البنائیة للبلدان النامیة إلى فھم المحتوى العالمي للعالقة بین الدول المتقد

.)01(والدول النامیة

والتنمیة تتضمن تحسینا حقیقیا في المستوى العام للحیاة عن طریق التغذیة 

السكانیة،اإلسكان،الرعایة الصحیة،التعلیم بالنسبة لجمیع األفراد باإلضافة إلى التقلیل من 

...درجة التفاوت في توزیع الدخل

ازیة،وخاصة من زاویة إغفالھا كما أن الماركسیة المحدثة إنطلقت من نقدھا للبرجو

للجانب التاریخي للشعوب المتخلفة،والتي تعتمد أیضا على التحلیل على غرار التفاوت 

.بین اإلمبریالیة وشعوب العالم المتخلف

"بول باران"حیث أكد   "poul baran " على أن عملیة التنمیة الثوریة،وأن

یط اإلشتراكي،وأن تطبیق ھذا النموذج من األسلوب الوحید لھا ھو إتباع أسلوب التخط

.التخطیط ال یتم في مجتمع ال تزال تسود فیھ وسائل اإلنتاج الخاضعة لمصالح الخاصة

فیرجح ظاھرة التخلف في الدول النامیة إلى التبعیة كما " bettelheim" "بتلھایم"أما

معات،لما لھا من آثار أكد على دور اإلستعمار في تكریس ظاھرة التخلف في ھذه المجت

في تجمید إقتصادیات الدول،لذا ال بد من النظال ضد التخلف وضرورة التخلص من 

التبعیة اإلقتصادیة والسیاسیة،وكذا تحسین مستوى المعیشة ،وتلبیة اإلحتیاجات األساسیة 

.للسكان

وامل كما أبرز دور الصناعة و الزراعة في نجاح عملیة التنمیة والتي ترتبط بع

التصنع،ومجمل ھاتھ العملیات تعتمد على المشاركة الجماھریة،األمر الذي یتطلب توفیر 

وعي جماھیري،ومن ثمة وعند دراسة التنمیة والتخلف ال بد من اإلنطالقة ومن فھم 

:وإستعاب العناصر اآلتیة

:وعي الدول المتخلفة بتخلفھا-

مل تاریخیة والمتمثلة باألساس في أي دراسة التخلف بصففتھ ظاھرة موجودة بفعل عوا

الحركات اإلستعماریة الموجھة ضد الدول النامیة وال بد من اإلبتعاد عن التفسیر القائل 

.بأن ظاھرة التخلف ھي ظاھرة متأصلة في ھاتھ الشعوب

.95ص1،1982اإلمبریالیة،ترجمة عیسى عصفور،منشورات عویدات،بیروت، :فلیب بریار و بیار دوسین كلفر-)01(
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الوعي و إدراك اإلمكانیات الداخلیة التي تساھم في إحداث التنمیة،وفھم مختلف -

یة بغیة إدراك وإنتقاء النموذج األصلح والذي یتوافق مع اإلستراتجیات التنمو

.الخصوصیات الثقافیة لشعوب العالم الثالث

:التنمیة بین النظریة والتحدیث-4
وینطلق ھذا اإلتجاه من أن ھناك إزدواجیة في العالم بین المجتمع التقلیدي والمجتمع 

ي الزراعة واآلخر یتمثل في الحدیث،وبین قطاعین إقتصادیین إحداھما یتمثل ف

.الصناعة،أي أنھا تعتقد بفكرة الثنائیة

ویمكن بیان أھم الفرضیات التي تنطلق منھا ھاتھ اإلتجاھات والمدعمة للفكر الحدیث 

خاصة في مجال دراسة التنمیة والتخلف،والتي تقر بأن اإلختالفات بین التطور والتخلف 

فالدول المتخلفة عجزت عن اللحاق بركب الدول ترجع إلى فوارق زمنیة،وبالتالي

المتقدمة،وھذا بدوره راجع إلى إبتعادھا عن میكانزمات وعوامل التقدم،األمر الذي خلق 

فجوة بین العالم المتقدم والعالم المتخلف كونھا تفتقد الخصائص الثقافیة والتكنولوجیة التي 

دعي اإلستعانة بخبرات وتكنولوجیات تساعدھا للوصول إلى مرحلة التقدم،األمر ذاتھ یست

الدول المتقدمة بغیة تقصیر المسافة،فالعوامل الثقافیة بالنسبة للدول المتخلفة تشكل عائق 

.أمام تطورھا

وفي ضوء األطروحات تبلورت فكرة التحدیث وأفكار مدرسة التبعیة التي ینطلق 

)01(:یشكل دعوة إدیولوجیة تبنى علىأنصارھا من اإلعتماد على اإلقتداء بالنموذج الغربي

.تبنى مجتمعات العالم الثالث لقیم المجتمع الرأسمالي-أ

.التمھید لتكامل ھذه المجتمعات والتعاون مع الشركات المتعددة الجنسیات-ب

اإلبتعاد عن القیم األصلیة لتلك المجتمعات والتحلي بقیم المجتمعات األخرى،-جـ

جتماعي والسیاسي في ضوء إستراتیجیة وإدیولوجیة الدول إعادة تشكیل البناء اإل-د

.المركزالرأسمالیة التي تشكل

:على العموم یمكن حصر أھم النقاط التي تنطلق منھا مدرسة التبعیة إلى مایلي

.180مرجع سابق ص:أحمد مجدي حجازي-)01(
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كال من التقدم والتخلف متالزمان،كونھا وجھان لعملة واحدة،حیث یبدأ التخلف مع النشأة -أ

.مالیة وبالتالي فھي نتاجة عن الحركات اإلستعماریةاألولى للرأس

التي تعمل على إستنزاف ثرواتھا )التبعیة(سیطرة الدول الرأسمالیة على الدول المتخلفة- ب

من أجل تحقیق مایسمى بالتراكم الرأسمالي،األمر الذي مھد لحركات اإلستغالل الموجھة 

.النسبة لبلدان العالم الثالثمن طرف الدول المتقدمة في مقابل ظاھرة التبعیة ب

طبیعة العالقات اإلقتصادیة والتي تمیز بخلق ھوامش تمثلھا الدول الفقیرة من خالل - جـ

تكریس فكرة التراكم الرأسمالي و العمل على المستوى الدولي،الذي یعتمد على عدم 

لق ما یسمى األمر الذي یخ.التكافؤ،األمر الذي أدى إلى عدم إستقاللیة دول العالم الثالث

.بإستراتیجیة المركز و یخلق عالقات غیر متكافئة بین دول العواصم والمحیطات

:نظریة بدیلة في التنمیة-5
أن المجتمع یظل في حالة التوازن،وھذا التوازن في النسق ال یدعوا "بارسونز"یرى 

تستدعي إقامة إلى التغیر،أو حتى التفكیر فیھ كما أنھ من الممكن أن ال تنشأ ظروف 

تعدیالت یمكن أن تؤدي إلى التنمیة والتحدیث،أضف إلى ذلك أن عدم النجاح في مواجھة 

ضروریات الحیاة اإلجتماعیة یؤدي إلى خلل وظیفي یؤدي بدوره إلى ظھور حالة من 

یظل قائما كلما كانت الوظائف المختلفة متوازنة )المجتمع(التفكك،أي أن توازن النسق

.نسبیا

ن التنمیة تتعلق عادة بإحداث تغییرات في بناء النسق،إذ أنھ في حالة ما إذا ظل إ

النظام اإلقتصادي كما ھو فإنھ سوف تعیق التنمیة مقابل مصالح المجتمع،بینما تتطلب 

.تحریك كافة إمكانیات النظام اإلقتصادي بخلق وظائف جدیدة تحقق متطلبات النسق

:ؤى النظریة في إتجاھینعموما یمكن حصر ھذه الر

یدرس التمیة من خالل تغیرات موجھات النظام اإلقتصادي واإلجتماعي وذلك بإستخدام -أ

.التخطیط المركزي لمواجھة مشكلة التخلف

یدرس قضایا التنمیة من خالل إجراء تصحیحات في مختلف الموجھات اإلجتماعیة - ب

جھ إلى التخطیط الرأسي،الذي یعرف واإلقتصادیة الذي یبتعد عن التخطیط الشامل ویت

.بالتخطیط القطاعي وتنظیم المجتمع
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إن مختلف الجھود التي تبذل لتوجیھ التغیر من أجل التنمیة الشاملة للمجتمع وكذا إستیعاب 

كافة التحدیات،تشكل في معظمھا إتجاھات ونظریات حاولت في معظمھا أن تعطي تفسیرا 

التخلف خاصة النظریة الماركسیة التي یمكن اإلعتماد لظاھرة التنمیة وبغیة القضاء على

.علیھا في التغیر الشامل باإلبتعاد عن العنف الثوري

كما أبرز ھاتھ النظریة الماركسیة دور وأھمیة األبعاد التاریخیة في فھم الواقع التنموي 

ریة وقضایا التخلف والتنمیة في دول العالم الثالث،كما أبرزت دور الحركة اإلستعما

.واإلمبریالیة وإستمراریة التخلف

ومن خالل ھذا الطرح ھناك من المنظرین من حاولوا تحدید أبعاد نظریة بدیلة تھتم 

)01(بدراسة قضایا التنمیة وتنطلق معظمھا من النقاط اآلتیة

دراسة التنمیة یقتضي التطرق لألسباب التاریخیة وال بد أن یكرس بالضرورة اإلعتراف *

نھ یعد اللبنة األساسیة للتغیر،كما یستلزم إبراز دور مختلف العوامل الداخلیة بمضاھرة أل

باإلعتماد على .إلستراتیجیات خاصة في مجال التنمیةوالذي یرتبط بھا إتباع ھاتھ الدول

اإلطار الفكري لكل مرحلة من مراحل التطور التاریخي باإلضافة إلىضرورة التعرض 

.لمختلف المعوقات

یة على أساس أنھا عملیة تغیر مقصودة وشاملة وتتضمن أبعاد إقتصادیة فھم التنم*

وإجتماعیة وثقافیة وحتى سیاسیة،وال بد من النظر إلیھا بصورة متكاملة ،وبالتالي فھم 

.العملیة التنمویة على أساس أنھا إرادة التغیر وھي ھدف في حد ذاتھا

الوعي خاصة على مستویات القیادات ترتبط عملیة التغیر المؤدیة إلى التنمیة إلى نمو*

الموجھة لھا وأیضا على مستوى الجماھیر الشعبیة وذلك من خالل المشاركة في إتخاذ 

القرارات وتحدید اإلحتیاجات حتى تنفیذ المشاریع وعلیھ یتضح لنا أھمیة البعد 

.السیكولوجي كدافع حیوي لعملیة التنمیة

ألخالقي،فالتنمیة كعملیة ال ینظر إلیھا كمفھوم بل ال بد أن تنطوي التنمیة على البعد ا*

تتعدى إلى أھداف ونتائج،فالتنمیة إذن أسلوب للتغیر الذي تكون الریادة فیھ لإلنسان الفرد 

.فھو غایتھا ووسیلتھا

.67مرجع سابق ص:أنظر مریم أحمد مصطفى-)01(
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ضرورة إجراء دراسات مقارنة لنماذج تنمویة من خالل التعرف على مواقع النجاح *

اإلستراتجیات لمواجھة التخلف بطریقة تراعى فیھا والفشل فیھا،وذلك إلقتراح أھم 

.خصوصیات المجتمعات المحلیة

المقاربات النظریة لدراسة المجتمع المحلي والمشاركة :رابعا
:مقاربة القوة/1:في السلطة

"ھنتر"لقد إعتمد   "f-hunter " في دراسة ألنماط السلطة في المدینة من خالل

:سؤالین مركزیین وھما

من ھم رجال السلطة؟)أ

كیف یعملون من خالل إتصالھم ببعضھم البعض؟)ب

وھذا ما یدفعنا للقول بأنھ ركز إھتمامھ على مناقشة طبیعة السلطة في المجتمع 

المحلي المحدد في األساس بالمجتمع األكبر،كون السلطة وظیفة ضروریة في المجتمع 

على إتخاذ القرار وبالتالي فمثل ھذه الوظیفة ال بد أن وكذا المجتمع المحلي ألنھا تنطوي 

.)01(یعھد بھا رجال معینین إلنجاز أھداف إجتماعیة في أي مجتمع

ینطوي على عدة مراحل التي ضمنھا قوائم القادة في مجتمع المدینة " ھنتر"إن منھج 

لمدنیین الغرفة التجاریة ورابطة الناخبات ومحرري الصحف وبعض القادة ا:حصل علیھا

اآلخرین في إعتقاده بأن المدینة منظمة واألشخاص الذین یشغلون المناصب متصلون 

.بشكل ما بعالقات القوة

:بتقسیم ھؤالء القادة إلى أربعة فئات حسب تخصصاتھم" ھنتر"وقد قام 

.قائمة مدنیة- *

.قائمة حكومیة- *

.قائمة رجال األعمال- *

.175قائمة قادة مكان وعددھم - *

وقد كانت النتیجة التي وصل إلیھا في أبحاثھ أنھ ھناك جماعة محددة بوضوح ھي 

وھي قوة سلطة ""argional cityجماعة متخذي القرار تسیطر على الحیاة في 

.15ص1991الید العاملة الریفیة في الصناعات الجزائریة،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر :بوخلوف محمد-)01(
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ومتماسكة وواعیة من رجال األعمال الذین ینتمي كل منھم لآلخر كمدیرین لألعمال 

ذه الفئة المسیطرة ال یتدخلون بالضرورة المحلیة المتضامنة وبالرغم من أن أعضاء ھ

بشكل مكشوف في شؤون المدینة فھم یصنعون السیاسة ویراقبون تنفذھا من وراء 

الكوالیس بواسطة عیونھم المنتشرة في كل مجاالت الحیاة العامة للمدینة،كما أن لھم حق 

.)01(اإلشراف على كل القطاعات وحتى أدق المسائل المحلیة للتنمیة الحضریة

أما على المستوى المحلي فقد تكون ھناك رغبات خاصة بجماعة من الجمعات 

إلجراء تغیرات على بناء المدینة أو تحویل األنشطة بشكل یتماشى مع ھامش التصرف 

.بالنسبة لھذه القیادة المنتجة

:المقاربة اإلستراتیجیة/2
J.c.toling' "ون كلود توینیغوج"" M.crozier"" میشال كروزیھ"لقد أكد كال من 

على أھمیة النظام السیاسیى اإلداري مستعینین بالمقاربة اإلستراتجیة من 1976عام "

خالل دراستھا وتحلیلھا لعالقات السلطة داخل التنظیمات اإلجتماعیة بوصفھا عالقات 

.تفاعلیة تستلزم دائما فاعال أو عدة فاعلین إجتماعیین یؤثرون على اآلخرین

إلدارة أو القیادة المحلیة كھیئة إداریة تظھر كتنظیم واسع یحتوي على مجموعة من فا

:المؤثرات 

.كالمركزیة التامة للقرارات*

.المراقبة*

. إلخ...المشاركة*

كما أكدا الباحثین على أھمیة النظام السیاسي اإلداري وذلك من خالل مجموعة 

ختلف الفاعلین حیث بینت النتائج غیاب إتخاذ القرارتاألسئلة التي تمت مع م

فوجد المنتخبین المحلیین رئیس البلدیة وأعضاء المجالس البلدیة والمجالس.المشتركة

العامة من جھة المواطنین من جھة ثانیة الذین یسیرون المصالح الخارجیة لإلدارة على 

مجتمع المدینة في الدول النامیة دراسة في علم اإلجتماع الحضري ترجمة وتعلیق محمد محمود :بیدیز جیرالد-)01(
.98والنشر القاھرة مصر،ال توجد سنة نشر،صالجوھري،دار النھضة المصریة  للطبع 
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ؤالء یشكلون مجموعتین منفصلتین كل ھ.المستوى الوطني ،الدولة ،والوالي،رئیس الدائرة

.بیروقراطیا

حیث نمط التنظیم ھنا یعرض بناء السلطة من خالل التبیان في الدور والمكانة 

والمركز والمنصب فعالقة السلطة ترتكز على درجة التماسك من الجماعات المھنیة 

التي ینتمي إلیھا من المختلفة،ومن ثمة فإن كل فاعل یندمج تماما في إستراتیجیة الجماعیة 

حیث المنصب الذي یشغلھ،وتمثل اإلستراتیجیة األساسیة لھذه الجماعات في ممارسة 

قواعد وأسالیب تمكن الجماعات من توسیع نطاق إمتیازاتھا وتفوقھا عن الفئات 

.)01(األخرى

وقد أكد الباحثین أیضا من خالل مالحظات والتي تركز على تسییر المرافق العامة على 

لمستوى المحلي األقلیمي وجود عدم توازن دائم تقریبا بین العاصمة والوالیة ،وعلیھ ینتج ا

عن ھذه الوضعیة تجاوزات في سلطة وإستعمال النفوذ،وتداخال في المسؤولیات بین 

اإلدارة والقیادات المحلیة وعلیھ فالقرارات تغیب المشاركة الخاصة بالجماھیر الشعبیة 

اإلحتیاجات المحلیة وإنما تستجیب لحجات خارجیة بعیدة عن كما أنھا تلبي جملة 

.المجتمع،الذي بدوره یوجد في إطار تھمیشي یتمیز بالالمباالة وال مشاركة

:مقاربة التنمیة المحلیة الحضریة/3
إن عدم التوازن بین األقالیم الجھویة یؤكد في غالب األحیان إستفادة القیادة المنتخبة 

تنمیة حیث تستولي على كل ما یستفید منھ المجتمع المحلي من تسھالت إضافة من ثمار ال

إلى قدرتھا التأثیریة على تنفیذ مختلف السیاسات،وغالبا ما تلجأ ھذه القیادات إلى تكریس 

فكرة وتطلعات السلطة المركزیة حیث تعمد إلى إقامة شبكات المحسوبیة،لیتسنىلھا إقامة 

.)02(التنظیم اإلداري إحتكارھا لمصالحھاوتشكیل عالقات عمل داخل 

أما بوازي فیري أن المخططین الجھویین لعینة تأثیریة تحاول تغییر المقاییس التي 

.وضعتھا السیاسة الوطنیة وإزاحة القیود التي تعرقل عمل الجماعات المحلیة

التفكیر اإلجتماعي الخلدوني وعالقتھ ببعض النظریات اإلجتماعیة دیوان  المطبوعات الجماعیة :خضیر إدریس-))01(
.111،123،ص2،1992

.267ص2000مصر 2التغیر اإلجتماعي المكتبة اإلنجلو مصریة،ط: عالم إعتماد محمدزیدان أحمد-)02(
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لذي یقوم بھذه وعلیھ فالتخطیط یكون في ید أقلیة تسیطر على السلطة ویكون ا

العملیة أقرب إلى الجھات التي تتوفر بھا المعلومات الكافیة حول موارد وخصوصیات 

.وإمكانیات المجتمع المحلي الحضري محل الدراسة 

كما یمكن للنخبة المحلیة والجماعات المحلیة عندما تكتسب التجربة والخبرة في 

مكن إستخدامھا لتحسین أوضاعھ مجال التنمیة المحلیة تكسب أیضا معلومات ی

بظھور نخبة جھویة تنصب نفسھا محامیة عن المصالح "ھیلموریست"فیقر

الجھویة،والتدخل المتزاید من طرف أفراد لھم خلفیة إقلیمیة في الشؤون الوطنیة كلھا 

.)01(عوامل تعتبر جزءا مھما في عملیة توزیعیة تزید من قوة مساومة الجھات الناشئة

مل القول أن ھذه النظریة تؤكد فكرة جوھریة تتمثل في أن القیادات المنتخبة ومج

ومع وصولھا إلى مراكز ھامة في التنظیم وھو المجلس المحلي أو غیرھا من المراكز 

العلیا تتحول أفكارھا و ممارساتھا نحو مصالحھم الشخصیة وتعمل بكل األسالیب وتحول 

.جتمع إلى عملیة خاصة باألفرادعملیة التنمیة من عملیة خاصة بالم

:المقاربة التعددیة-4
"داھل"لقد حاول   "R-dahl" من خالل مدخل إتخاذ القرار الذي ضمنھ بحثھ الذي

و الذي أعطى بعد تاریخیا مما أضاف للبحث أصالة وعمقا " من یحكم" یحمل عنوان

من القرن الثامن عشر وذلك من خالل قیامھ بمسح لسیاسة مجتمع المدینة وذلك إبتداءا

حتىالعقد السادس من القرن العشرین بغیة تبیان أن بناء السلطة قد تغیر كرد فعل للتغیر 

.في المجتمع  محل الدراسة

في دراستھ من ثالث أسئلة محوریة لدراسة المدینة ولعل أھمھا " داھل"وقد إنطلق

وكیف تتخذ ھذه القرارات،ومن ھي السؤال الثاني الذي یتعلق مباشرة بإتخاذ القرارات 

.الجھة التي لھا تأثیرا أكبر في إتخاذ القرار

دار المعرفة الجامعیة األزاریطة األسكندریة )مدخل علم اإلجتماع السیاسي(نظریة القوة:سعد إسماعیل علي -)01(
.80،91ص1998
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ومن ثمة قام بتطبیق ھذه األسئلة على عینة تتكون من زعماء المدینة على أساس إنتقاء 

فكانت القرارات الخاصة بالتنمیة الحضریة وكذا " مناطق محددة إلجراء البحث والتحلیل

.)01()"رئیس البلدیة(العمدةالترشحات السیاسیة ومنصب 

إن البارزین إقتصادیا كانت معظم أنشطتھم موجھة "وأخیرا توصل إلى نتیجة تتمثل 

نحو التنمیة الحضریة ،وھو بذلك مجال البحث الوحید الذي یؤثر في مصالحھم دونما 

تلك إھتمامھم بالمناصب الحزبیة أو التعلیم ألن أغلبھم حسب رأیھ دائما لم یكن یسكن

.)02(المدینة

ھذا األمر لم یمنعھم إكتسابھم للسطة في مجال عملھم ویرى أن القادة اإلقتصادیین 

مجرد نخبة ممكنة 

وال تجعل منھم نخبة فعلیة ذلك راجع إلى عدم إستخدامھم للمصادر المتاحة لھم بفعالیة 

.ألن نشاطھم كان متوقف على مجال واحد وھو التنمیة الحضریة

حیث أن "یقر بأن رئیس البلدیة لھ المبادرة في مثل تلك المسائل " داھل"وعلیھ فإن 

أعضاء المجلس البلدي المنتخبین وعلى رأسھم رئیس البلدیة إستطاعوا عن طریق 

اإلنتخابات أن یكسبوا تأیید أصحاب المصالح من المواطنین لبرنامجھم،وذلك عن طریق 

.)03("مصالح كل الفئات المجتمعیة للبلدیةمحاولة الجمع والتكیف مابین 

أما بالنسبة للھیئة التنفیذیة وھي الجماعات المحلیة وعلى رأسھا رئیس البلدیة وفي 

الوقت الذي یریدون فیھ تحقیق إلتزاماتھم ووعودھم لمنتخبیھم یجد أن ھذا األمر یتناقض 

والسبب في ذلك ھو اإلختالف مع مصالحھم ومصالح فئات أخرى تنافسھم على السلطة،

والتنوع الموجود في تكوبن فئات السلطة،وھي الحالة التي یسمھا بالجماعیة في السلطة 

.وكل فئة تنشط حسب مصالحھا

.98ص1996علم اإلجتماع المعاصر،دار المعرفة الجامعیة،اإلسكندریة مصر :جابر سامیة محمد-)01(
المجتمع مدخل نظري لدراسة المجتمعات المحلیة المكتب التنمیة و:حمود مسعد الفاروق ومحمود منال طلعت -)02(

.110،113ص2001الجامعي الحدیث لألزاریطة اإلسكندریة مصر 
تنمبة المجتمعات المحلیة ،نموذج المشاركة في إطار ثقافة المجتمع ال یوجد دار للنشر وال :خاطر أحمد مصطفى-)03(

.28ص1998بلد النشر 
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تقر بوجود مجموعة من القوى المتنافسة " داھل"وعلیھ نجد النظریة التعددیة حسب

التكوین والتكتل خاصة فیما یتعلق والجماعات المصلحة المتغیرة بإستمرار ودورھا في

.بإتخاذ القرار في المجتمع الحضري ویرتبط ھذا التغییر على حسب مصالحھا

وأخیرا یمكن القول أن مجمل المقاربات النظریة لدراسة التنمیة والسلطة على 

جتماع اإلالمستوى الكلي والمحلي،فبالنسبة لمقاربة التحلیل اإلستراتیجي كمقاربة في علم

التنظیمي تركز بوجھ خاص على تحلیل وتحدید السلوكات اإلنسانیة من خالل تحلیلھ

وعلیھ یلجأون .ودراستھ لعالقات السلطة التي تنجم وفقا لتفاعل األفراد مع بعضھم البعض

إلى تكوین مراكز عند مراقبة وذلك بغیة الحفاظ على مصالحھم المشتركة من خالل عملیة 

ظاھر فعل المشاركة یرتبط بحجم السلطة التي یحتكم إلیھا وذلك بحسب التنمیة وعلیھ فم

.مكانتھ في إستراتجیة التخطیط

أما بالنسبة لمقاربة التنمیة المحلیة الحضریة تتكامل في تحلیلھا مع المقاربة السابقة وتركز 

رتكز على التنمیة الحضریة ،وتركز على أن المشاركة المحلیة في تنمیة المجتمع المحلي ت

.على أن التنمیة المحلیة جزء من السلطة في إتخاذ القرار ألفراد المجتمع 

على خالف النظریة التعددیة التي ترى وجود مجموعة من القوى المتنافسة والمتغیرة 

.ویرتبط ھذا التغیر بمصالحھا الشخصیة
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:خالصة

خالل األفكار المعروضة في ھذا الفصل أن إن أھم إستخالص یمكن الخروج بھ من

یبرز من خالل تعدد اإلتجھات " دور القیادة المنتخبة في التنمیة المحلیة"أھمیة موضوع 

النظریة  التي تعرضت لھ ،فالقیادة  بخصائصھا وممیزاتھا تشكل األساس الحضاري التي 

األوضاع اإلجتماعیة تعتمد علیھ المجتمعات المحلیة والدولة لرسم إستراتیجیة تغییر

.واإلقتصادیة والثقافیة  من حالة      ركود وتخلف إلى حالة من التطور واإلزدھار

كما یمكنھا أن تساھم في رسم وتخطیط وتنفیذ المشروعات التنمویة التي ترتبط 

إرتباطا فعلیا بحاجیات المواطنین الحقیقیة ،بصفتھم ھم الذین أختارو ھؤالئي القادة 

.ثیلھم رسمیا في السلطةلتم

وال بد أن ال ننسى ضرورة إشراك األفراد المحلیین غیر رسمیین في التخطیط 

والتنفیذ للتنمیة المحلیة بصفتھم الفاعلین الحقیقین في ھذا المجال ،وعلیھ فقد أكدت معظم 

ل أفراده اإلتجاھات النظریة أن المشاریع التي تفتقر إلى مشاركة المجتمع المحلي من خال

.أقرب إلى الزوال والفشل
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:الفصل الثالث

القیادة المنتخبة مھارات وإستراتیجیات
.تمھید

.خصائص ومھارات القیادة المنتخبة :أوال
.تعریف القائد المنتخب-1

.خصائص القیادة المنتخبة-2

.تخبنئد الماأسالیب إختیار الق-3

.مصادر قوة القیادة المنتخبة-4

.القائد المنتخب اإلداريوظائف : نیاثا
.التخطیط-1

.التنظیم-2

.التنسیق-3

.اإلتصال-4

.الرقابة-5

.إتخاذ القرارات-6

.خالصة



تمھید

یعتبر القائد المنتخب الشخص الذي یتطلع إلیھ المرؤوسین ألخذ التوجیھات 

زنة بین رغبات األفراد وقدراتھم والتعلیمات منھ ،كونھ ینظم العمل  وذلك بمحاولة الموا

مع متطلبات العمل دون تنازالت من طرفھ،كما أنھ الشخص المختص في إتخاذ القرارات 

األساسیة ،وعلى ھذا یجب أن یتصف بصفات تساعده على أداء وظائفھ على أكمل وجھ  

ا ومقومات نجاحھ تعتمد باألساس على مدى إتقانھ للعملیات القیادیة وعلیھ سیكون ھذ

الفصل بمثابة عرض لمجمل وأھم ھذه المھارات والخصائص وأیضا اإلستراتیجیات التي 

تعتمد علیھا القیادة المنتخبة  من خالل العملیات اإلداریة كالتخطیط والتنسیق واإلتصال 

.إلخ...والتكوین
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:خصائص ومھارات القائد المنتخب-أوال
ھو األصل في العملیة القیادیة لما یكتسبھ من شخصیة قویة یعتبر القائد المنتخب 

ومھارات فكریة لقیامھ بأعمالھ القیادیة على أكمل وجھ لذا إرتأینا التطرق لتعریفھ 

.،خصائصھ ،أسالیب إختیاره ،ومصادر قوتھ

:تعریف القائد المنتخب-1
ي أعضاء جماعتھ الشخص الذي یكون تأثیره ف:"یعرف القائد المنتخب على أنھ 

أكبر من تأثیر أي واحد منھم ،وذلك من حیث تجدید ھذه الجماعة ومن حیث تنفیذ 

)01(."الھدف

:خصائص ومھارات القائد المنتخب-2
بما أن القیادة المنتخبة تعبر عن قدرة القائد على تحقیق أھداف المنشأة اإلداریة،وذلك 

الظروف والمواقف المحیطة ،ولكي یستطیع تحقیق بواسطة التأثیر في التابعین لھ في ظل 

.ھذه األھداف یجب أن یتمتع بمھارات وقدرات تساعده على أداء عملھ

:ولقد إتفقت الدراسات الحدیثة على أھم مھارات القائد المنتخب وھي

:المھارات اإلنسانیة-أ
ون لھ قدرة التأثیر لكي یستطیع القائد المنتخب أن یؤدي نشاطھ بصورة جیدة وتك

على التابعین لھ ،یجب علیھ أن یتمتع بمھارات إنسانیة تساعده على ذلك والتي یمكن 

:)02(ذكرھا في النقاط التالیة

القدرة على معاملة اإلتباع معاملة حسنة،وھذا یتطلب منھ أن یتصف بالتسامح 

.والقدرة على تفھم مشاعر الغیر واإلحترام

.فة مقومات الجماعة ویعمل على اإلصالح والتوفیقأن یكون على وعي بكا

.248ص1984بیروت دون طبعة سنة –رج فكرة السلطة الرئاسیة ،منشورات عویدات مبدأ تد:عمار عوابدي-)01(
فن القیادة والتوجیھ في إدارة األعمال العامة،ترجمة محمد عبد الفتاح إبراھیم،دار النھضة العربیة :أردواي تید-)02(

.66-65ص1965القاھرة 
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الثقة بالنفس ویتحقق بقوة اإلرادة والمثابرة دون ملل مع القدرة على ضبط 

اإلنفعاالت والسیطرة بأعمال مظاھر السلوك إلخضاعھا لمتطلبات الشخصیة 

.القیادیة الھادفة

.وأحزان أمالمشاركة القائد اإلداري الوجدانیة في شؤون الجماعة من أفراح 

:المھارات الفكریة-ب
یجب على القائد المنتخب أن یتمتع بمھارات فكریة تمكنھ من أداء نشاطھ وتحقیق 

:األھداف المسطرة ،وأھم ھذه المھارات ھي

یجب أن یتصف بالقدرة الفائقة على النظر في مشكالت الجماعة وإعطاء الحلول 

.كاء لدى القائد المنتخبالمناسبة ،وھذا یجب أن یتدخل عامل الذ

.قدرة القائد المنتخب وإستعداده الفكري لتقبل إقتراحات وأراء المرؤوسین 

.كما یجب أن یتصف بقدرتھ على تغییر أسالیب العمل حسب الظروف الطارئة

.سرعة القائد المنتخب في إتخاذ القرارات

.القدرة على التنبؤ بالمشكالت قبل وقوعھا

ى القیام بعملیة اإلتصال الداخلي مع المرؤوسین وأجزاء المنظمة القدرة الفائقة عل

.اإلداریة

:المھارات الفنیة-جـ
:تتمحور أھم المھارات الفنیة التي یجب أن یتمتع بھا القائد المنتخب فیما یلي

.اإللمام بجمیع جوانب العمل الفنیة

.تفھم األنظمة واإلجراءات واللوائح

دارة یضع القائد المنتخب األولویات ویركز على النتائج وعلى من خالل أھداف اإل

.قیام كل شخص بدوره وفي نفس الوقت على مسؤولیتھ في تحقیق النتائج الكلیة

.أن یكون على درایة كافیة بأعمال التابعین ومعرفة مراحلھا وعالقتھا ومتطلباتھا

عجل في إتخاذھا وال یتردد القدرة على إتخاذ القرارات وإصدار األوامر،بحیث ال یت

فیھا حتى ال تفوت الفرصة ،وأن یحسن التوقیت الصائب مع عدم اإلسراف في 

.إصدار األوامر والنواھي
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.أن یكون لدیھ قدر كبیر من الكفاءة الفنیة والمھنیة إلى جانب الخبرة

:المھارات التنظیمیة-د
:وتتمثل في 

.رفة أبعادھا وأثارھاالقدرة على تفھم نوع القرارات ومع

.العمل على بناء جماعة قویة متماسكة ورفع الروح المعنویة لدى أفرادھا

.یجب أن یمتاز كذلك بالقدرة الفائقة على إحداث التنسیق بین جھود المرؤوسین 

أن یمتاز القائد اإلداري بالنضج الشخصي لیتمكن من أداء وظائفھ الھامة داخل 

.المنظمة

منظمة وخططھا والبیئة المحیطة بھا إلعتبارھا جزء ال یتجزأ من ھذه تفھم أھداف ال

)01(.البیئة ألنھا تؤثر وتتأثر بھا 

:أسالیب إختیار القائد المنتخب-3
إن حسن اإلدارة وتحقیق أھداف التنظیم یتوقف على قدرة  وكفاءة القادة اإلداریین 

دارة العامة بدراسة أحسن األسالیب وأجدرھا في تحقیق أھداف التنظیم،لذلك یھتم علماء اإل

إلختیار القادة المنتخبین،وعلى كل حال فإن ھذه األسالیب تختلف بإختالف النظم اإلداریة 

والسیاسات المطبقة في ھذه التنظیمات ،ویمكن إدراج ھذه األسالیب بصفة عامة في خمسة 

)02(:أسالیب وھي

.الحریة المطلقة-أ

.المركز اإلجتماعي-ب

.اإلنتخابات-جـ

.التعلیم واإلعداد األكادیمي-د

.الجدارة-ھـ

:الحریة المطلقة في اإلختیار-أ
المكتب الجامعي -علم اإلدارة-علم النفس  علم اإلجتماع.جاالت العالقات اإلنسانیة في م:حسین عبد الحمید رشوان -)01(

.203ص1997اإلسكندریة .الحدیث
. 204المرجع نفسھ ،ص–)02(
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ھذا األسلوب في تعیین القادة اإلداریین یفترض أن السلطة المختصة تقوم 

.بإختیارھم وال تراعي في ذلك معاییر معینة أو ضوابط محددة

ألن . ولذلك یسمیھ البعض باإلختیار غیر المشروطفحریتھا مطلقة في ھذا المجال

.)01(اإلختیار ھذا یكون دون التقید بشروط أو ضوابط موضوعیة محددة 

ومثال ذلك یحتار رئیس الجمھوریة كبار معاونیھ اإلداریین من أنصاره الذین یثق فیھم 

.ألسالیب یقدرھا ھو دون سواه

لعالقات الشخصیة في إختیار القادة األمر الذي ویعیب ھذا األسلوب أنھ یعتمد على ا

یھدد الجھاز اإلداري بالخلل والفساد ویؤدي إلى إنتشار المحسوبیة فضال عن إغفالھ 

.للروح الدیمقراطیة وإنتھاكھ لمبدأ المساواة بین المواطنین في تقلد الوظائف العامة

ختیار القادة المنتخبین إال أنھ وھكذا فإن ھذا األسلوب ال یصلح في الوقت الراھن إل

.)02(یمكن إتباعھ إلختیار القادة اإلداریین الذین یغلب علیھم الطابع السیاسي

:المركز اإلجتماعي-ب
یعتمد ھذا األسلوب على أساس إختیار القادة اإلداریین من بین األفراد الذین ینتمون 

.إلى طبقة إجتماعیة مرموقة

إلى سلوك طریق إختیار القادة على أساس المركز )03("جالدن"ألستاذ وقد أشار ا

اإلجتماعي للفرد وإنتمائھ لطبقة معینة قد أدى إلى خلق تقالید إداریة معینة في بعض 

.األسر حیث إعتادت ھذه األسر على إعداد أفرادھا للقیام بمھارة اإلدارة والتفاني فیھا

ى أساس المركز اإلجتماعي ال تتماشى مع اإلتجاھات لكن طریقة إختیار القادة عل

معینة الدیمقراطیة المعاصرة، والمنطق یفرض عدم قصر وظائف القیادة على أبناء طبقة

دون طبقة أخرى ،بل یجب أن یكون اإلختیار على أساس الجدارة مع مبدأ المساواة بشأن 

.للمناصب القیادیةشغل الوظائف العامة لكل من یتوافر فیھ الشروط المطلوبة 

أصول اإلدارة العامة ،دار المطبوعات الجامعیة،اإلسكندریة :محمد رفعت عبد الوھاب،إبراھیم عبد العزیز شیحا)01(
.381ص1998

.301-300ص-المرجع نفسھ-)02(
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:اإلنتخاب-جـ
یقوم ھذا األسلوب على أساس إختیار القادة عن طریق اإلنتخاب وھذا األسلوب لھ 

جذوره التاریخیة القدیمة فقد كان القادة یختارون باإلنتخاب العام لمباشرة المھام اإلداریة 

احیة الظاھریة  والء والسیاسیة في وقت واحد وھو أسلوب في اإلختیار یضمن من الن

القائد للمصلحة العامة حسبما یتصوره الرأي العام،إال أن ھذا األسلوب إذا كان یصلح 

إلختیار الشعب إال أنھ ال یصلح إلختیار القادة اإلداریین ،ألنھ ال یضمن إختیار الكفاءات 

المجال اإلداري لتولي وظائف القیادة ،لذلك ال نؤید ھذا األسلوب بالنسبة إلختیار القادة في 

إال أنھ بالنسبة لبعض الوظائف اإلداریة التي یغلب شاغلھا من القادة الصفة التمثیلیة مثل 

.)01(الحكام المحلیین كرؤساء المجالس المحلیة

:التعلیم واإلعداد األكادیمي-د
ویقوم ھذا األسلوب على إعداد القادة اإلداریین في معاھد أو مدارس تعد خصیصا 

لھذا الغرض حیث یتم فیھا تلقین مبادئ اإلدارة الحسنة ،ویلتحق بھذه المدارس طلبة على 

مستوى معین من المؤھالت واللغات بقصد اإللتحاق  بالوظائف القیادیة المختلفة ،ومثال 

.ذلك المدرسة الوطنیة لإلدارة في الجزائر

الطرق نجاحا في إختیار وال جدال في إعتبار طریق اإلعداد والتدریب من أكثر

.القادة حیث یتم تدریبھم علمیا وعملیا على ممارسة وظائف القیادة

:الجدارة-ھـ
یعتبر طریق الجدارة ھو الطریق العادي والمتبع في أغلب الدول فیما یتعلق 

.بالتعیین في الوظائف،ویعتبر أفضل أسلوب وأصدقھ إلختیار القادة اإلداریین

یضمن إختباره إختیار صفوة العناصر الصالحة للقیام بأعباء اإلدارة فضال وھذا النظام

.عن تحقیق التكافؤ والمساواة بین طلبي شغل الوظائف القیادیة في اإلدارة

وھكذا ینتھج ھذا األسلوب طریق إجراء مسابقات عامة تكشف عن صالحیة 

.غیرھم وتمیزھم تلقائیاوإمكانیات ومھارات بعض المتقدمین لشغل الوظائف دون

.301مرجع سابق،ص:حسین عبد الحمید رشوان-)01(
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وھكذا تبقى عملیة إختیار القادة اإلداریین خاصة بكل إدارة على حدا والطریقة التي 

وذلك یكون مبني على مبادئ مسطرة .تعتمدھا في اإلختیار ونجدھا األحسن بالنسبة لھا 

القائد لكن تبقى أنجع طریقة ھي الجدارة وذلك للتأكد من نتیجتھا ونوع .تتبعھا كل منظمة 

.الذي سیتقلد المنصب والتأكد من نتیجتھا ومصادر قوتھ وطریقة عملھ داخل المنظمة

ولھذا یمكن التطرق إلى مصادر قوة القائد التي یحتاجھا طوال تقلده لھذه المناصب 

.)01(القیادیة اإلستراتیجیة وكیف یحافظ على مكانتھ داخل المنظمة

:مصادر قوة القیادة-4
:صحیح أن القیادة حصیلة مزیج من العناصر منھا

شخصیة القائد،وما یتعلق بمرؤوسیھ،وطبیعة التنظیم بالبیئة التي تعیشھا المنظمة وظغوط -

الزمن ومن أھم ھذه العناصر القائد المنتخب الذي یعتبر ھو ركیزة ھذه العملیة ،حیث أن 

ھذا القائد أو من قدرة تأثیره قوة التأثیر تأتي من الوضع أو المركز الذي یتمتع بھ

الشخصي وسماتھ الشخصیة التي یتمیز بھا وھذه األشكال المختلفة مصادر قوة القائد 

:)02(نستعرضھا على النحو التالي

:القوة الشرعیة أو القانونیة-أ
وھذه القوة نتیجة مركز القائد في الھیكل التنظیمي داخل المنظمة و تعترف بھا 

.)03(ة ،وتعتمد على قیم المرؤوسین والملزمین بتنفیذ قراراتھ المنظم

:قوة المكافأة-ب
وھذه القوة تعتمد على إدارة مكافأة األخرین مثل الرواتب والترقیات والجوائز 

والحوافز وكذلك تعتمد ھذه القوة على إدراك المرؤوسین بأن المؤثر یملك القدرة على 

.المكافئة

.304ص.مرجع سابق :محمد رفعت عبد الوھاب -)01(
.2002-2001مرجع سابق ص:حسین عبد الوھاب رشوان-)02(
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:اإلكراه واإلجبارقوة -جـ
بما لدى القائد من سلطة إلیقاع الجزاء والعقاب أوالثواب ،إذ أن خوف الفرد من 

العقوبة مخالفة الرؤساء أو توقعھ الحصول على المكافأة عند إطاعة للرؤساء وتعتمد ھذه 

.القوة على إدراك المرؤوس أن المؤثر یملك القوة على التأدیب والعقاب

:برةقوة الخ-د
كما أن ما یملكھ القائد من مھارة وقد یمیزه عن غیره لھ في األثر في قوتھ وھذه 

القوة تأتي من الخبرات والمعلومات السابقة ومن التجارب التي یمر بھا القائد فتزید من 

قدرتھ على التصرف والتأثیر في األخرین وكذلك یعتمد على إدراك المرؤوسین بأن القائد 

.المعرفة الخاصة التي قد تكون مفیدة إلشباع الحاجات لھیمتلك

:قوة العالقة واإلعجاب-ھـ
وھي القوة التي تأتي عن طریق العالقة واإلعجاب وربط العالقة وتعتمد ھذه القوة 

على رغبة المرؤوسین في التشبھ بقائد جذاب واإلنقیاد وراءه دون إلزام قانوني وھذا 

ن صفات القائد الشخصیة المحببة للمرؤوسین ،كما أن مشاركة القائد اإلعجاب نابع م

لھموم مرؤوسیھ ومساعدتھم وتوجیھھم وتذلیل صعاب عملھم كلھا عوامل یستمد القائد 

.منھا قوتھ

:وظائف القائد المنتخب اإلداري:ثانیا
إختالف من المتفق علیھ لدى كتاب اإلدارة العامة أن القادة اإلداریین على 

مستویاتھم الوظیفیة وإختالف مواقع عملھم وطبیعتھا یمارسون مجموعة من الوظائف 

:التي تعتبر وظائف مشتركة بنھم،ویمكن حصرھا في العناصر التالیة

.التخطیط.1

.التنظیم.2

.التنسیق.3
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.اإلتصال.4

.الرقابة.5

.إتخاذ القرار.6

وضرورة األخذ بھذه وسنعمل على تفصیل كل وظیفة على حدا لتبیان أھمیة 

.الوظائف من طرف القائد المنتخب وتكون ھذه العملیات وفق خطوات معینة

:التخطیط-1
یعتبر التخطیط الوظیفة األساسیة من بین الوظائف األخرى التي تتوالھا اإلدارة 

.بصفة عامة والقائد بصفة خاصة الذي یعتبر ھو المشرف والمسیر لھذه العملیة

لتخطیط ھو عملیة إعداد برامج وخطط لنقل المنظمة أو اإلدارة من الحاضر إلى فا

المستقبل بحیث تتماشى مع التوقعات المستقبلیة قصد تحقیق األھداف ،بحیث تتماشى مع 

التوقعات المستقبلیة قصد تحقیق األھداف واألنشطة المراد إنجازھا،ودراستنا للتخطیط 

.،وعناصره،أھمیتھ وأنواعھیحتم علینا التطرق إلى تعریفھ

:تعریف التخطیط-أ
إن تعدد األراء في وظیفة التخطیط كوظیفة من وظائف القائد المنتخب تختلف  

.)01("بأنھ عملیة صنع القرارات بشأن المستقبل"بإختالف وجھات النظر فیعرفھ وارین

دارة الموارد إضافة لكونھ أي أنھ عملیة تھدف إلى ترشید القرارات الخاصة بتوزیع إ

نشاط ذھني منظم حول القرارات واألنشطة ذات العالقة بالفرد أو الجماعة أو وحدة العمل 

.)02(المنظمة ذات العالقة بالمستقبل

:ومن خالل التعریفین السابقین نستنتج ما یلي

vأن التخطیط نشاط یتكون من عدة مراحل أو خطوات.

v للمستقبل تتم في الوقت الحاضرأن التخطیط ھو عملیة تحضیر.

warn ,kirl 1966 large-planning –englowood. نقال عن77حسن إدارة األعمال ص: أمین عبد العزیز-)01(
N.J bateman et zeithaml,p138
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v أن التخطیط ھو تحدید ألوجھ اإلستفادة  من الموارد المتاحة لتحقیق أھداف

.المنظمة

إذن ھو منھج یتضمن ما یجب عملھ في فترة مستقبلیة سواء على المدى القصیر 

.المتوسط أو البعید لتحقیق غایات وأھداف مرغوب فیھا

:عناصر التخطیط-ب
من خالل التعریف السابقة للتخطیط الذي یعتبر عملیة دراسة المستقبل من أجل 

الوصول إلى أھداف محددة مع وضع الترتیبات واإلجراءات الالزمة لتحقیق تلك األھداف 

.)01(ومن خالل التعریف نستخلص ثالث عناصر أساسیة في عملیة التخطیط

:دراسة الظروف واألوضاع الحاضرة*

لبدیھي أن عملیة التخطیط المستقبلي یتطلب من القائد المنتخب معرفة الظروف من ا

الحاضرة ألن المستقبل مرتبط بالحاضر ،وأن الماضي یحمل كثیرا من دوافع وأسباب 

.وعوامل الحاضر

فدراسة الحاضر تتضمن تجمیع المعلومات من مختلف المصادر وبطریقة دقیقة عن 

والبشریة الموجودة فعال،وتقنین النشاطات العامة وتقدیر مدى فعالیتھا  اإلمكانیات المادیة 

.وعوامل القوة والضعف فیھا،ونحدید الظروف اإلجتماعیة واإلقتصادیة السائدة

:دراسة المستقبل*

یعتمد ھذا العنصر على قدرة القائد المنتخب على التوقع والتنبؤ بما سیكون علیھ  

اریة وذلك لفترة زمنیة معینة ودراسة المستقبل تعتبر جوھر عملیة تطور المنظمة اإلد

التخطیط فبناء على دراسة األوضاع الحاضرة ویستطیع القائد اإلداري في المنظمة 

اإلداریة أن یحدد إحتماالت التطورات التي یمكن أن تقع في المستقبل والمشكالت التي 

ن خالل عملیة التخطیط المستقبلي أن یحدد یجب مواجھتھا وبھذا یستطیع القائد اإلداري م

.األھداف التي یسعى لتحقیقھا ووسائل بلوغ تلك األھداف المستقبلیة

:أھداف الخطة*
دار الفكر العربي .یقالتخطیط اإلجتماعي والسیاسة اإلجتماعیة بین النظریة والتطب:منى عویس ،عبلة األفندي-)01(

.49ص1994القاھرة 

105



تعتبر أھداف الخطة عملیة أساسیة للتخطیط فھي الغایة التي یراد تحقیقھا في 

مستقبل إنما ترمى المستقبل في فترة زمنیة محددة  ،فدراسة الحاضر وبالذات دراسة ال

.)01(على تحدید أھداف معینة یبتغي من خاللھا القائد المنتخب الوصول إلى أھدافھ

:ویستلزم أن یتوفر في ھدف الخطة أربع إعتبارات

.أن یكون الھدف مشروعا أي متفقا مع اإلتجاھات العامة وقیم المجتمع-

افھم الشخصیة لضمان أن یكون مقبوال لدى العاملین بالمنظمة وأن یتالئم مع أھد-

.تعاملھم في التنفیذ

.أن یكون واضحا ومعلوما لدى العاملین في كل مستویات التنظیم-

أن یكون واقعیا ال خیالیا أي من الممكن تحقیقھ بالنظر إلى اإلمكانیات -

.)02(المحدودة

:أھمیة التخطیط-جـ
ب ،تتضمن تحدید أھداف التخطیط كأحدى الوظائف التي یقوم بھا القائد المنتخ

المنظمة وإختیارات السیاسات ومن ثم تصمیم اإلجراءات والبرامج لتحقیق األھداف 

:بالفاعلیة المطلوبة ومن أبرز فوائد التخطیط ما یلي

مواجھة الظروف المتوقعة وغیر المتوقعة حیث أن القائد عندما یخطط -

ضیر مسبق ال یتعامل مع األحداث والظواھر التي سوف تحدث وذلك بتح

لمواجھة األمور اإلداریة بل یختلف األمر عند حدوث ظروف غیر متوقعة 

،فالتخطیط یستطیع أن یدعم موقف القائد في مواجھة مثل ھذه الظروف 

.ویساعد على المتغیرات قبل حدوثھا

وضع أھداف محددة وواضحة كون محور إھتمام أثناء فترة الخطة مع -

قیق األھداف للحصول على نتائج دون أي تحدید الموارد الالزمة لتح

.تقصیر

أساسیات اإلدارة العامة،دار المطبوعات األممیة،اإلسكندریة :محمد رفعت عبد الوھاب ،حسین عثمان محمد عثمان -)01(
.300،ص2000

،القاھرة إدارة األعمال وتحدیات القرن الحادي والعشرون ،دار قبأ للطباعة والنشر والتوزیع:أمین عبد العزیز-)02(
.78ص2001
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التنسیق بین المصالح والمستویات اإلداریة المختلفة الذي یعمل القائد -

المنتخب على تحقیقھا بحیث یتم وضع خطة على مستوى كل إدارة بحیث 

تتكامل مع الخطط األخرى حتى تسھل لھ مھمة وضع أسالیب العمل 

مرؤوسین معرفة ما المطلوب منھم بدقة وخطواتھ وإجراءاتھ مما یجعل ال

.)01(وكیفیة إنجازه

تسھیل عملیة اإلتصال بین اإلدارات واألقسام واألفراد والجماعات حیث -

یعمل التخطیط على توفیر المعلومات والبیانات التي تتناسب مع األھداف 

والخطط والبرامج والمعاییر وكافة قنوات اإلتصال وفي كل اإلتجھات بین 

.رة المدیرین والمرؤوسین اإلدا

ویعمل خالل الخطط العملیة التي وضعت من طرف القائد المنتخب -

لمساعدة مرؤوسیھ وطبقا لخطوات محددة یؤدي إلى رفع الثقة حیث یشعرة 

كل منھم أنھ  یسیر على برنامج مدروس ،وبھذا یؤد إلى رفع الفعالیة 

.والكفاءة داخل المنظمة

:أنواع التخطیط-د
تمد كل منظمة في تخطیطھا المستقبلي على انواع مختلفة من التخطیط تختلف تع

:)02(بإختالف مستویاتھا اإلداریة نقسمھا على النحو التالي

:التخطیط اإلستراتیجي*

یشمل ھذا النوع من التخطیط إتخاذ القرارت حول األھداف واإلستراتیجیات في 

بمستوى القیادة العلیا أو تعتبر األھداف المدى الطویل حیث أن الخطة اإلستراتیجیة

.)03(اإلستراتیجیة األھداف أو النتائج المرتبطة بالمدى الطویل

:التخطیط التكتیكي*

.200مرجع سابق،ص:أمین عبد العزیز -)01(
.80المرجع نفسھ،ص–)02(
.39ص1975،القاھرة،2-عملیة تدریب الرؤساء،ترجمة حامد بكر،دار الفكر العربي،ط:نتانیال كنوتد-)03(
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وھذا التخطیط یختص باإلدارة الوسطى حیث یكون المدیرین في ھذا المستوى 

على المھام  و برامج محدد لھم اإلجراءات والعملیات التي یحققھا وھذا التخطیط یركز 

.اإلنتاج  واإلحتیاطات المالیة والبشریة وعلى األقسام الوظیفیة

:تخطیط العملیات*

یركز ھذا التخطیط على برامج العمل ویكون في المدى القصیر أو المستقبل 

القریب بحیث یغطي فترة زمنیة محددة أقصاھا سنة من خالل إستعراضنا للتخطیط 

وأساسیة یمارسھا القادة بإختالف مستویاتھم اإلداریة وبالرغم من السرعة في كوظیفة ھام 

التغیرات الخارجیة والثورة التكنولوجیة والمعلومات واإلتجاه إلى العولمة فإن التخطیط 

.نشاط ذھني یقرر فیھ القادة ماذا یریدون في المستقبل وكیفیة تحقیق أھدافھم

:التنظیم-2
م من بین الوظائف الھامة التي یمارسھا القائد المنتخب فالتنظیم ظاھرة یعتبر التنظی

إجتماعیة یشارك في أدائھا عدة أفراد تظھر حاجة كل منھم إلى التعاون مع األخرین بلوغا 

مفھومھ ،مبادئھ األساسیة،أدواتھ :،لذلك سنتعرض إلى التنظیم من حیث )01(ألھدتفھم

.وخصائص التنظیم الجید

:لتنظیممفھوم ا-أ
ویقصد بھ تلك العملیات التي تھدف إلى تحسین أداء الوحدات اإلداریة لخدماتھا  

عن طریق تبسیط اإلجراءات وإستغالل الموارد المتاحة إستغالال أمثل ،وذلك بتنسیق 

الجھود البشریة في أي منظمة إلمكان تنفیذ الخطط الموضوعة والسیاسات المرسومة 

:)02(من التنظیم جانبین ھامین ھماوبھذا المعنى یتض

الجانب الوصفي والجانب الدینامیكي،فالجانب الوصفي یقصد بھ التنظیم و الوضع  

القائم  والجانب الدینامیكي في الجھاز اإلداري من حیث توزیع العمل على إدارات 

حتى تتالئم األقسامواألقسام المختلفة إعادة النظر في التنسیق بین أعمال ھذه اإلدارات و

.235مرجع سابق ،ص:رفعت عبد الوھاب -)01(
.38مرجع سابق،ص:محمد قاسم القریوني-)02(
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مع تغیر أھداف الجھاز اإلداري وتطوره ومن ھذا نستنتج أن التنظیم لیس ھدفا في حد 

.ذاتھ وإنما ھو وسیلة ناجحة لتحقیق األھداف

:المبادئ األساسیة للتنظیم-ب
إن نجاح أي عمل إداري یتوقف إلى حد كبیر على وظیفة التنظیم التي تعتبر من 

ف األساسیة التي یمارسھا القائد اإلداري في المنظمة ،ونظرا ألھمیتھ فقد بین الوظائ

إستقطبت إھتمام الكثیر من الباحثین في علوم اإلدارة،و توصل الكتاب إلى تحدید عدة 

مجموعات من المبادئ التي یمكن اإلسترشاد بھا عند القیام بعملیة التنظیم زمن أشھر ھذه 

بالوصایا (جمعیة إدارة األعمال األمریكیة والتي تعرف المبادئ الوصایا التي وضعتھا

:)01(وھي)العشر للتنظیم

.تحدید وتوزیع المسؤولیات على الرؤساء-

.یجب أن تقف السلطة على الرؤساء-

.عدم تغییر مسؤولیات الوظائف بدون دراسة للنتائج التي سوف تنتج عن التغییر-

.عدم إنتقاد الموظفین علنا أمام مرؤوسیھم-

.دم تلقي الموظف أوامر أكثر من الرئیسع-

.عدم تخطي الرؤساء المباشرین وإصدار أوامر إلى مرؤوسیھم-

ضرورة موافقة الرؤساء المباشرین على أي تعدیل في المرتبات والترقیات -

.والجزاءات

.عدم إھمال الخالفة البسیطة بین الرؤساء-

.عدم إنتقاد الموظفین لبعضھم البعض-

ات الالزمة للموظفین ومساعدتھم للوصول إلى مستوى الجودة توفیر اإلمكانی-

.والدقة المطلوبة

.22ص2001مصر 01-تنمیة المھارات القیادیة للمدرین الجدد،أتراك للنشر والتوزیع،ط:السیدعلیوة-)01(
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وحدد آخرون مجموعة أخرى من المبادئ وإن كانت ال تختلف في جوھرھا كثیرا 

:)01(عن  التي سبق ذكرھا والبعض اآلخر قد یكون مكمال لھا وھي

.تنفیذھاتحدید السیاسات وتعریفھا لجمیع األفراد المسؤولین عن -

.تقسیم وتخطیط العمل ووضع البرامج لتنفیذه بصفة منتظمة-

.تحدید المسؤولیات وتوزیعھا وتفھم الموظفین لھا-

.وضع طرق العمل المناسبة والسیر علیھا-

.توزیع اإلمكانیات المادیة والبشریة بطریقة عادلة-

.تفویض السلطة المناسبة بما یتناسب مع المسؤولیة-

.لوظیفیة بین العاملین تنظیم العالقات ا-

.توفیر القیادات الرشیدة لألقسام المختلفة-

.یجب أن تسود وحدة القیادة والھدف جمع أجزاء المنظمة-

.محاسبة الموظفین على حسن إستغالل اإلمكانیات في العمل-

الدراسة المستمرة لكافة الموضوعات المتعلقة بالتنظیم ولكي ینجح التنظیم یجب أن -

.محكم وإعداد محكم لوصول القادة للھدف المسطریسبقھ تخطیط 

:  أدوات التنظیم-ج

:)02(تستخدم عدة أدوات للقیام بعملیة التنظیم من طرف العاملین وأھمھا

.وھي متنوعة وشاملة للبیانات المطلوبة كالسجالت الخاصة بالعاملین: السجالت-

اریر تقدم سنویا أو نصف سنویة  أو إما أن تكون دوریة أوعادیة،فھناك تق:التقاریر-

.شھریا أو أسبوعیا حسب متطلبات العمل

وھي ھیاكل تنظیمیة أو رسومات بیانیة توضع تنظیم العمل :الخرائط التنظیمیة-

.والتسلسل الوظیفي

أصول علم اإلدارة العامة،تطبیقات ودراسات على المملكة العربیة السعودیة،دار الفكر :أمین الساعاتي-)01(
.123-122ص1997العربي،القاھرة 

.27-26ص-مرجع سابق:السید علیوة–)02(
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تعتبر من أدوات التنظیم الھامة وھو كتیب صغیر یبین أھداف المنظمة :أدلة التنظیم-

.،فھو كمرآة بالنسبة للمنظمةونوع العمل الذي تمارسھ

یعتبر في كثیر من األحیان أداة من التنظیم لذلك تھتم األجھزة :التوصیف الوظیفي-

التنظیمیة في الدولة أینما كانت بإجراء توصیف للوظائف فیھا حتى تشملھا قوانین 

.الخدمة المدنیة وقرارات إصالح الجھاز اإلداري بالدولة

: خصائص التنظیم الجید-د
یمكن للفرد أن یجني الكثیر من الفوائد إذ ما قام بتنظیم أموره وأعمالھ في حیاتھ 

العامة والیومیة،وكذلك الشأن بالنسبة للمنظمة التي قد تجني الكثیر من الثمار إذا ما سلكت 

سلوكا جیدا 

د یتمیز في تنظیم أجھزتھا اإلداریة وكیفیة أداء ھذه األجھزة ألعمالھا والتنظیم الجی

:)01(بالخصائص التالیة

تقسیم العمل واألخذ بمبدأ التخصیص بشرط أن تسمح األعمال بالتقسیم دون أن -

.یؤدي ذلك إلى  تفتیھا

توفر المرونة الكافیة یجب أن یتمتع التنظیم بالمرونة حتى یمكن من إجراء -

.التعدیالت التي تتطلبھا الظروف الطارئة

حتى یمكن القضاء على ظاھرة تداخل وضوح اإلختصاصات وضوحا تاما-

.اإلختصاصات

وحدة القیادة واألمر إذ ینبغي أن یلقاھا المرؤوسون في موقع معین أوامرھم من -

.رئیس واحد

.تسلسل القیادة وفقا لنظام التدرج الھرمي-

.تكافئ السلطة والمسؤولیة إلمكان إنجاز أي عمل من األعمال-

.29مرجع سابق،ص:السید علیوة-)01(
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ن تحدید عدد أمثل من العاملین یمكن اإلشراف مراعاة نطاق اإلشراف حیث ال یمك-

.علیھم وذلك یختلف من منظمة ألخرى

.تحقیق أھداف المنظمة،فالتنظیم الجید یعمل على تحقیق أھداف المنظمة-

.وضع الشخص المناسب في المكان المناسب-

یجب أن یراعي التنظیم وحدة الھدف بحیث تعمل كل اإلدارات واألقسام و -

.ر واحدالوحدات في إطا

یجب أن یكون التنظیم متماشیا مع السیاسة العامة لكي ال یصطدم عند التنفیذ -

.بقوانین تتعارض معھ

یجب أن یكون التنظیم مالئما للبیئة فإذا كانت المنطقة تتمسك بالعادات والتقالید -

.نحرص على عدم التعارض معھا

ألعمال المنوطة بكل تحدید المسؤولیات اإلداریة في التنظیم وبیان السلطات وا-

.مستوى

تحدید العالقات في التنظیم تحدید دقیق سواء كان بین رؤساء ومرؤوسیھم أو بین -

.المرؤوسین بعضھم البعض

.وجوب مراعاة أحدث األسالیب في التنظیم األداء الجید وتطویرھا كلما أمكن ذلك -

كن الوصول إلى النتائج ومن خالل ھذه الخصائص التي یتمیز بھا التنظیم الجید یم

.المرجوة إذا ما تحققت وتكاملت

:التنسیق-3
یؤكد كتاب اإلدارة العامة أن التنسیق ضروري بالنسبة إلى مختلف أوجھ النشاط 

داخل المنظمة اإلداریة الواحدة وبین وحدة إداریة وأخرى من ذات مستواھا أو 

سبة لرجل اإلدارة الناجح بمثابة الغریزة أو تعلوھا،لذلك یقول البعض أن التنسیق یعد بالن

.العادة

ومن ھذا التعریف نستنتج أن وظیفة التنسیق ال تقل أھمیة عن الوظائف األخرى 

.التي یمارسھا القائد اإلداري المنتخب  إذن

فما ھو التنسیق؟الدواعي إلى التنسیق؟أھداف التنسیق؟ صور التنسیق؟
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:تعریف التنسیق-أ
الجھد المبذول لتأكید سھولة العمل المشترك :"أن  التنسیق ھو " أوردواي  تید" یرى

بین الوظائف والقوى المكونة ألجزاء المختلفة لمنظمة في سبیل تحقیق أھدافھا بأقل قدر 

.)01("ممكن من اإلحتكار  وأكبر قدر ممكن من الفعالیة التعاونیة

د المبذول من طرف القائد اإلداري لجعل العمل فالتنسیق إذن یعبر عن الجھ

.المشترك أكثر سھولة ویسر حتى یمكن تحقیق الھدف الجماعي بأعلى قدر من الفعالیة

الدكتور "و" الدكتورة لیلى تكال"و" الدكتور عبد الكریم درویش"حیث أجمع كل من 

عة والربط بین جھود ،على أن  التنسیق ھو التوفیق بین نشاط الجما"سلیمان الطماوي

وعالقات األفراد األوركیسترا الذي یحتكم نشاط كل فرد فیھا إلى نغم یساھم في إخراج 

.القطعة الموسیقیة المتكاملة إلى حیز الوجود

ونجاح القائد في عملیة التنسیق ال یعتمد على حسن النوایا فال بد من سالمة التنظیم 

التخصص وإحساس العاملین بروح التعاون في جمیع اإلداري وتوزیع العمل حسب مبدأ 

.المستویات اإلداریة

:منع اإلزدواجیة في العمل-

قد یكون التنسیق ضروریا لمنع اإلزدواجیة في العمل حتى یمكن تحقیق الھدف 

.المشترك للوحدات اإلداریة العامة

:منع المنافسة-

إلداریة فیما بینھا من أجل الحصول على العمالة من الطبیعي أن تتنافس الوحدات ا

المدربة أو األموال الالزمة لممارسة نشاطھا ،ومنھا یلزم التنسیق بین ھذه الوحدات عن 

.طریق وضع معاییر یتم بموجبھا إعطاء أولویة لنشاط أحدھما على نشاط األخریات

:المساواة في المعاملة-

قواعد وسیاسات موحدة تسري على الحاالت في ھذه الحالة یجب وضع 

واألوضاع المتماثلة تحقیقا للمعامالت العادیة بین الجمیع ونعني بھ تنسیق السیاسات 

ھناك المتعلقة بشؤون العاملین ومختلف الوحدات اإلداریة،منعا لتفاوت في المعاملة ،لكن

.98ص1968القاھرة 02-اإلدارة ھدفھا وإنجازاتھا،عالم الكتب،ط:أوردواي تید-)01(
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ا المعاملة تختلف بإختالف ظروف یتعسر على القائد اإلداري من المساواة بین العاملین فھن

.ظروف العمل

:ضبط المسافات اإلداریة بین وحدات الجھاز اإلداري-

من المعروف أن ثمة قوانین حاكمة للظواھر اإلداریة ومنھا قانون باركسنون الذي 

إكتشف إتجاه كل وحدة إداریة حبا في البقاء واإلستمراریة إلى زیادة حجم أعمالھا 

كذا قد تنجح  وحدة إداریة أو أكثر في الوصول إلى مبتغاھا وقد یكون على وعمالھا،وھ

حساب وحدات أخرى التي تفشل في إحتالل مكانھا الطبیعي ومن ھنا یأتي دور التنسیق 

.كوظیفة یعمل على إعادة المسافة اإلداریة المعقولة بین مختلف الوحدات اإلداریة

:ضغطحمایة الوحدة اإلداریة من جماعات ال-

إن الھدف األساسي الذي أنشأت ألجلھ الوحدات اإلداریة والتي تعمل ألجلھ ھو 

تحقیق أو تطبیق السیاسة العامة للدولة التي تقرھا السلطة السیاسیة ،لكن ھناك إعتبارات 

قد تدفع الوحدة اإلداریة إلى اإلنحراف عن الطریق المرسوم لتنفیذ السیاسة العامة للدولة 

نتیجة لتدخل جماعات ضاغطة مثل النقابات ،أحزاب سیاسیة ،جمعیات التي تقوم وھذا 

بدفع الوحدات اإلداریة إلى السیر في طریق یتعارض مع اإلتجاه الصحیح في تنفیذ 

.)01(السیاسة العامة

:دواعي التنسیق-ب
أصبح التنسیق في الوقت الحاضر ضرورة ملحة من ضروریات التي یجب على 

دارة والقائد بصفة خاصة العمل بھ وذلك لتحقیق ھدف محدد وواضح ومن خاللھ یمكن اإل

:للقائد أن یقیم مدى نجاحھ وضرورة العمل بالتنسیق تولدت نتیجة ألسباب عدة وھي

الحروب واألزمات التي أظھرت الحاجة الشدیدة إلى التنسیق بین الوزارات -

.انیةالمختلفة عقب إندالع الحرب العالمیة الث

.439-436مرجع سابق،ص:محمد عبد الوھاب-)01(
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إتساع مجاالت النشاط اإلداري وتنوع أھدافھ مما ترتب علیھ زیادة المنظمات -

اإلداري تحت مسمیات مختلفة،وزارة ،ھیئة،مؤسسة ،ومن ھذا كان التنسیق 

.ضروریا لكي ال تسیر كل منظمة إداریة بمعزل عن المنظمات األخرى

.األخذ بمبدأ التخصیص عند تقسیم العمل-

.یط بھدف تحقیق التنمیة في جمیع المجاالتاألخذ بمبدأ التخط-

تضخم الجھاز اإلداري وھو أمر طبیعي إلتساع نشاط الدولة واألخذ بمبدأ -

التخصص ویعني ذلك تعدد الوحدات اإلداریة وتكاثرھا والزیادة المستمرة في 

.العاملین في الوحدات اإلداریة المختلفة

:أھداف التنسیق -ج
ق خصوصا  على المستوى اإلداري حول فكرة جامعة خالصتھا تدور أھداف التنسی

.التوفیق بین جھود الوحدات  اإلداریة المختلفة

:ویحدد بعض الباحثین أھداف التنسیق في النقطة الجوھریة اآلتیة

:منع التنازع بین الوحدات اإلداریة-

حدات اإلداریة عن طریق یؤدي عملیة التنسیق إلى منع التنازع في العمل بین الو

.التوفیق بین أوجھ نشاطھا بما تتحقق معھ المصلحة على أحسن وجھ

:اإلتصال-4
إن اإلتصال كوظیفة یمارسھا القائد المنتخب تكتسي أھمیة كبیرة في إطار 

المنظمات اإلداریة  المعاصرة التي تخم حجمھا وإتسعت دائرة نشاطھا ،ولذلك إعتنى عن 

دارة العامة بتعریف اإلتصال ،أسالیبھ،أنواعھ،العوامل المؤثرة فیھ ،والھدف من كتاب اإل

.عملیة اإلتصال

:تعریف اإلتصال-أ
لقد أثارت المسألة خالفا بین كتاب اإلدارة العامة ،ویمكن أن نتعرض إلى بعض 

:منھم
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لة ینجم عنھا مركب من المعلومات معطاة ومتقب:"على أنھ " أوردواي تید"حیث یعرفھ -

.)01("تغییر في اإلتجھات والسلوك ،وتبادل في الفكر والشعور بین شخصیة وأخرى

مشاركة العناصر في السلك وفي أنماط الحیاة :"أن اإلتصال یعني" غریفیت"وعند 

.)02("عن طریق إیجاد مجموعة من القواعد

ھي األداة التي تربط بین كافة عملیة اإلتصال":"سلیمان الطماوي" وعند الدكتور

أرجاء الجھاز اإلداري سواء في عالقتھ الداخلیة أو الخارجیة وھي تتم في صورة بسیطة 

،ومباشرة وغیر رسمیة في المكاتب الصغیرة المكونة من عدد محدود من الموظفین 

.")03(ولكنھا تغدو معقدة ورسمیة وذات طابع غیر مباشر في المنظمات الكبیرة

عملیة یتم بمقتضاھا توصیل معلومات ما بین شخص ما "كذلك عرف اإلتصال أنھ

.)04("إلى شخص آخر قصد القیام بعمل أو إحداث تغییر ما

:والظاھر من ھذه التعریفات على إختالف صیاغتھا أن اإلتصال عناصر ثالث 

.ل بھطرفا العملیة ذاتھا ،المرسل أو المتصل إلیھ أو المتص:العنصر األول-

.موضوع اإلتصال:العنصر الثاني-

.وسیلة اإلتصال:العنصر الثالث-

:أسالیب اإلتصال-ب
ھناك أسالیب متعددة من اإلتصال وإختیار وسیلة اإلتصال المناسبة رھن بالعدید من 

:)05(اإلعتبارات منھا

.السرعة المطلوبة لتحقیقھ-

.درجة السریة المطلوب توفرھا فیھ-

.ل ومدى أھمیتھتكلفة اإلتصا-

.عدد األشخاص المطلوب اإلتصال بھم-

.94-93اإلدارة ھدفھا وإنجازاتھا،مرجع سابق، ص: أوردواي تید-)01(
القیادة اإلداریة وفعالیاتھا داخل المنظمة اإلداریة مذكرة تخرج لنیل شھادة تقني :مةبن ناصر سعاد ،خبتلة فطی-)02(

.61ص2002سنة 99سامي في تسییر الموارد البشریة المعھد الوطني المتخصص في التكوین المھني بقالمة دفعة 
.63المرجع نفسھ ص)03(
.124ص1996بیروت 01-للدراسات والنشر والتوزیع ،طاإلدارة عملیة ونظام ،المؤسسة الجامعیة:كامل بربر -)04(
.49ص1998اإلتصال الجماھیري والمجتمع الحدیث،النظریة والتطبیق،دار المعرفة الجامعیة :سامیة محمد جابر–)05(
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.وعلى غرار ذلك یمكن أن نحدد قنوات اإلتصال التي قد تكون شفاھیة مكتوبة أو مصورة

:اإلتصال الشفوي*

یتم ھذا األسلوب عن طریق نقل وتبادل المعلومات بین المتصل والمتصل بھ شفاھیا 

.ال عن طریق الھاتفوال یشترط أن یرى أحدھما اآلخر مث

ویتمیز ھذا األسلوب أنھ أكثر سھولة وأكثر یسرا وأكثر إقناعا للمرسل إلیھ وھذا النوع لھ 

أھمیة خصوصا بالنسبة للمسائل التي تحتاج إلى شرح وتفسیر والتي تثیر عددا من األسئلة 

.حیث یمكن الرد علیھا

مراد نقلھا أو تبادلھا بین غیر أنھ یعاب على ھذا األسلوب أنھ یعارض المعلومات ال

.أطراف اإلتصال خاصة إذا تم عن طریق الغیر بالتحریف أو سوء الفھم

:ویتكون أسلوب اإلتصال الشفوي بوسائل مختلفة من أھمھا

.المقابالت الشخصیة أو المكالمات الھاتفیة-

.الندوات والمؤتمرات واللقاءات واإلجتماعات-

:اإلتصال الكتابي*

:عملیة اإلتصال عن طریق الكتابة بحیث یصدرھا المرسل إلى المرسل إلیھتتم

وھذا األسلوب یعتبر من متطلبات األمور في المنظمات الكبیرة الحجم المعقدة 

.)01(التنظیم ومن مزایا ھذا األسلوب

یمكن حفظ المعلومات موضوع الرسالة المكتوبة والرجوع إلیھا خصوصا بالنسبة -

.ف المعدةللمواق

.تحمي المعلومات من التحریف ،فالجمیع سوف یرون نفس المعلومات-

.یعتبر وسیلة إقتصادیة من حیث وقت اإلدارة ومالھا وجھدھا-

.ولھذه الطریقة من اإلتصال مساوئ أیضا-

عدم جدواھا في الظروف اإلستثنائیة ،فاإلتصال الشفوي ضمن السرعة لضرورة -

.لمواجھة الموقف

.99مرجع سابق ص:سامیة محمد جابر-)01(
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ن ھذه الوسیلة ال تثیر إھتمام المرسل إلیھ كما ھو في اإلتصال الشفوي فالمالحظ أ-

.وتحرم المرسل من معرفة مدى تقبل المرسل إلیھ المعنى الذي یریده

ال یمنع ھذا األسلوب من إحتمال تحریف قد یكون للكلمة الواحدة أكثر من معنى -

ثقافتھ ودراستھ فال یدخل في ذھن المرسل إلیھ إال المعنى الذي یتفق وطبیعة 

.المتخصصة في العمل

أنھا تفترض أن لدى المرسل إلیھ الوقت الكافي لدراسة الرسالة المكتوبة فھمھا -

غیر ذلك ال یصدق دائما خصوصا إذا تكاثرت الرسائل المكتوبة یمكن لإلتصال 

:بأسلوب الكتابة أن یتم بطرق متعددة

.التقاریر-

.المذكرات واإلقتراحات-

.المنشورات والتعلیمات المصلحیة والكتب الدوریة-

:اإلتصال المصور*

یتم ھذا األسلوب عن طریق إستخدام الصور أو الرسوم لنقل مضمون اإلتصال 

:ویتحقق ھذا األسلوب بوسائل مختلفة من أھمھا

م السینمائیة،الملصقات،الصور الفتوغرافیة،التي یتم نشرھا في الصحف التلفزیون ،األفال

.والمجالت واإلعالنات

:أنواع اإلتصال*

یمكن النظر إلى اإلتصاالت من زوایا مختلفة وتقسیمھا بالتالي إلى أنواع عدیدة 

:أھمھا تقسیم اإلتصاالت إلى نوعین

.إتصاالت رسمیة-

.إتصاالت غیر رسمیة-

:تصال الرسمياإل-

وھو الذي یتم من خالل خطوط ومنافذ اإلتصال التي یقرھا التنظیم سواء نص علیھا 

في الئحة التنظیم أو نظامھ األساسي سواء كان كذلك داخل الوحدة اإلداریة ،أو بینھا وبین 

:الوحدات األخرى أو بینھا وبین األفراد ولھ صور عدیدة منھا
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:اإلتصاالت النازلة-

وھو اإلتصال یبدأ من أعلى الھرم اإلداري المتجھ إلى األسفل داخل المنظمة ،قد 

تكون إدارة علیا إلى اإلدارة الوسطى أو من ھذه األخیرة إلى العمال،أو من اإلدارة العلیا 

إلى العمال مباشرة دون المرور باإلدارة الوسطى،وتكمن أھمیة ھذه الصورة في أنھا تنقل 

القادة إلى المستویات األدنى وبھا یتمكن المرؤوسون من معرفة وتفھم العمل أفكار 

.المطلوب

:ویراعى القائد عند إجرائھا اإلعتبارین اآلتیین

.إعطاء المعلومات بحریة مع تحققھ من أنھا تنساب برفق إلى أسفل-

وجموع العاملین إستخدام قنوات اإلتصال إلیجاد الفھم المتبادل بین القیادة-

.بالمنظمة

:اإلتصاالت الصاعدة-

وھي التي تتم بین شخصین یوجدان في مستوى إشرافي واحد ،أو بین شخصین ال 

.یكونان في ذات اإلتصال اإلشرافي شریطة أن ال یكونا مرتبطین بعالقة سلطة تنفیذیة

لرجال اإلدارة باإلتصال وتستخدم ھذه اإلتصاالت أساسیة في األخبار والتنسیق وتسمح 

السریع والمباشر حتى وإن كانوا ینتمون إلى منظمات أو إلى أقسام مختلفة،

كما انھا تتیح الفرصة للقائد اإلداري لإلستفادة من خبرات زمالئھ داخل المنظمة 

.وخارجھا

:اإلتصال غیر الرسمي-

التي تقوم بین األفراد في ینشأ ھذا اإلتصال نتیجة للعالقات الشخصیة واإلجتماعیة

.المنظمة اإلداریة أي أنھ یوجد بجوار اإلتصال الرسمي وذلك بصورة تلقائیة

ووجود ھذا اإلتصال غیر الرسمي في المنظمة اإلداریة یدل في الواقع على وجود 

.خلل في اإلتصال الرسمي ،ولذلك فھو یأتي مكمال لھ

ال حینما یرید القائد المنتخب إزداء نصیحة إلى قد یكون اإلتصال غیر الرسمي ناز-

.أحد مرؤوسیھ
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قد یكون صاعدا وذلك في الحالة التي یرید أحد العاملین تقدیم إقتراحات معینة -

.تخص سیر المنظمة

قد تكون أفقیة كـأن یتصل قائد منتخب بزمیلھ من ذات المستوى لیدلي إلیھ -

.بإنطباعاتھ الشخصیة عن سیر العمل ومشاكلھ

:تتمثل أھمیة اإلتصال غیر الرسمي فیما یلي

اإلتصال غیر رسمي تمكن من الحصول على معلومات بسرعة أكبر فعن طریقة -

.من اإلتصال الرسمي

أن مجرد وجوده یدل على إھتمام الموظف الشخصي  بالمنظمة التي یعمل فیھا -

لفة مثال بساعة وبمن یعمل فیھا ،بما یتجاوز اإلھتمامات الشكلیة والروتینیة المخت

...الحضور واإلنصراف

.أن اإلتصال غیر الرسمي یحقق أكبر قدر ممكن من المشاركة في صنع القرارات-

:العوامل المؤثرة في اإلتصال-

كظاھرة إجتماعیة یخضع لنوعین من العوامل بعضھا یشكل معوقات لھ والبعض 

.اآلخر یشكل عوامل ناجحة

:معوقات اإلتصال-

إن نجاح اإلتصال ال یتم بمجرد صدور الرسالة من القائد اإلداري وإنما یتحقق 

ھذا النجاح في حالة حدوث نتائج إیجابیة غیر أن ثمة عوامل قد تعیق نجاح عملیة 

اإلتصال بین المرسل والمرسل إلیھ وتحقیق الھدف المحدد وتتمثل ھذه المعوقات في 

:)01(العوامل التالیة

قد تكون عائقا لإلتصال في حاالت كثیرة منھا تعدد الكلمات المستخدمة أو : اللغة -

.إختالف مدلولھا من منطقة إلى أخرى

قد یخلق ھذا العامل عائقا بین المرسل والمرسل إلیھ بسبب :الفروق الفردیة -

.إختالف القیم والعادات أو اإلختالف في التخصص المھني أو في المستوى

.498مة مرجع سابق ،صأساسیات اإلدارة العا:محمد رفعت عبد الوھاب عثمان محمد عثمان-)01(
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إذا ساد الشك وعدم اإلطمئنان بین طرفي عملیة : اإلطمئنانسیادة الشك وعدم-

.اإلتصال إنعدم التعاون وضعفت الثقة بینھما

إن اإلتصاالت إذا زادت عن القدر المناسب قد تخلق عبئا : اإلفراط في اإلتصال-

.على المرسل إلیھ إذ أنھ قد تتطلب تخصیص الكثیر من وقتھ

:مقومات نجاح اإلتصال-

مھما كانت المعوقات التي تصادف القائد المنتخب في اإلتصال بمرؤوسھ إال أنھ 

یمكن تجاوز ھذه المعوقات وتحقیق الھدف وذلك بتوفیر عوامل تؤدي إلى النجاح نذكر 

:)01(منھا

المھارة في الحدیث ویكون ذلك باإلھتمام بأسلوب التعبیر ولھجتھ وإلستخدام -

أكثر من معنى ،وال تؤدي إلى تغییر موضوع لكلمات الواضحة التي ال تأخذ

.اإلتصال

أن تكون لھ القدرة على حسن اإلستماع لألخرین حتى وإن كانوا من الذین ال یجب -

اإلستماع إلیھم فمن ال تتوفر فیھ ھذه الخصلة ال یعطي للمرؤوسین الفرصة لعرض 

.وجھة نظرھم والنقاش معھم فیما یخص أھداف المنظومة

ي إتصالھ الرسائل المكتوبة تعین علیھ أن تكون سھلة القراءة فالرسائل إذا إستخدم ف-

.الصعبة ال تقرأ وحتى وإن فرأت ال تفھم

أن یحرص على أن یكون موضوع اإلتصال واضح في ذھنھ قبل أن یتصل وأن -

.یكون على علم ودرایة بما سینقلھ في رسالتھ لكي ال تتضارب أوامره وتعلیماتھ

.اإلتصال قبل أن یجریھأن یحدد الھدف من-

أن یقدم للمرؤوسین المعلومات التي تلزمھ ولیس المعلومات التي یرغب ھو كقائد -

.في تقدیمھا حتى یستطیع العامل أداء عملھ وعلى أكمل وجھ

مطابقة أفعالھ ألقوالھ فإذا كانت تصرفاتھ مناقضة لكلماتھ فإن المرؤوسین لن -

.یصدقوه وسوف یشككون في إخالصھ
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إذا فإذا توفرت كل ھذه العوامل التي تدرج ضمن عملیة اإلتصال وعملت بطریقة 

متجانسة ویكون األساس فیھا القائد اإلداري الركیزة األساسیة في ھذه العملیة حتما تؤدي 

.إلى نتائج إیجابیة وتحقق الھدف المسطر

:الرقابة-5
ھا القائد المنتخب وھي عبارة عن عملیة تعتبر الرقابة من أھم الوظائف التي یباشر

تتم في جمیع المستویات اإلداریة األخرى وال تقتصر على اإلدارة العلیا وحدھا فالقائد 

علیھ أن یراقب مرؤوسیھ ویزن أعمالھم ویقیمھا فیستطیع تحدید أخطائھم ویعمل على 

لى العملیة إصالحھا ویوجھھم لعدم تكرارھا لتحقیق الھدف ال بد من وجود رقابة ع

اإلداریة إذن فما ھي الرقابة والمراحل التي تمر بھا وأنواعھا وما ھي وسائلھا؟

:مفھوم الرقابة-أ

كلمة الرقابة تحمل معاني متعددة مثل التفتیش والمراقبة واإلشراف والمتابعة 

طط والمالحظة ویعرفھا البعض بأنھا التحقق من إتمام التنفیذ وفق المقررات والخ

.والبرامج في حدود التعلیمات والقواعد الموضوعة

كما یعرفھا البعض بأنھا تعتي اإلشراف والمراجعة من جانب سلطة أعلى للتعرف 

.على كیفیة سیر العمل داخل المنشأة

ویعتبر أوضح مفھوم الرقابة ھو ذلك النشاط الذي تمارسھ اإلدارة في المنشأة  

لعمل فیھا یسیر وفق السیاسات والخطط الموضوعة لتحقیق أھداف المنشأة مع للتأكد من ا

.)01(كشف األخطاء واإلنحرافات والعمل على إصالحھا

وبھذا فالرقابة تعد وظیفة رئیسیة یباشرھا القائد اإلداري وترتبط أكثر بالتخطیط 

ط،وتظھر الحاجة إلى فال یمكن تصور تخطیط بدون رقابة وال رقابة إال في ظل تخطی

.الرقابة كلما كبر حجم التنظیمات اإلداریة وتفرع نشاطھا
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:أنواع الرقابة-ب
تنقسم الرقابة في المنظمات أو المنشآت إلى رقابة داخلیة وھي التي تنبع من داخلھا 

وتمارسھا ذاتھا على نفسھا ورقابة خارجیة وھي التي تمارسھا أجھزة متخصصة من 

.ج التنظیم أو المنشأةخار

:الرقابة الداخلیة*

یقصد بالرقابة الداخلیة أنواع الرقابة التي تمارسھا كل مؤسسة على أوجھ النشاط 

التي تؤدیھ،وتمتد ھذه المراقبة عادة إلى جمیع العملیات التي تؤدیھا ھذه األجھزة كما تمتد 

بة من خالل التدرج الوظیفي أي رقابة خالل مستویات التنظیم المختلفة وتمارس ھذه الرقا

.الرئیس لمرؤوسیھ،وإلى جانب ذلك توجد أجھزة متخصصة للرقابة والتفتیش

والغرض األساسي من الرقابة الرئاسیة التي تقوم على رقابة الرئیس لمرؤوسھ ھو 

أسلوب الوصول إلى المعلومات التي بموجبھا تتأكد المنشأة من كیفیة سیر العمل فیھا و

التنفیذ حتى یتمكن القادة من إتخاذ القرارات المتصلة بأوجھ النشاط المختلفة سواء بالنسبة 

.للحاضر أو المستقبل

وتقوم فكرة الرقابة الداخلیة على خلق الوسائل الرقابیة الناجحة داخل المنظمة لرفع 

على إتباع سیاسات وأسالیب كفاءة األداء بالنسبة للعاملین وھذه الكفاءة ترتبط بالقدرة

.رقابیة تنبع من داخل المنظمة ویجب أن ترتبط ھذه األسالیب بین العمل وأھدافھ

ویجب أن یكون واضحا لدى القادة اإلداریین بأن الرقابة یجب أن ال تفھم على أنھا 

لعاملین بأنھا ما تصید األخطاء التي تقع من المرؤوسین بغیة عقابھم فالرقابة السلیمة تقنع ا

ھي إال أداة لقیاس تقدمھم في العمل وتحسین مستوى أدائھم ورفع كفاءتھم وھذا المفھوم 

اإلیجابي للرقابة اإلداریة كثیرا ما یكون غیر واضح للقائمین بمسؤولیة الرقابة نفسھا إذا 

یتمكن ما نظروا إلیھا على أنھا وسیلة للتحكم والتسلط والبطش عن طریق ممارسة الرقابة

القائد من الوقوف على المعلومات األساسیة بصورة عاجلة وفي صورة واضحة مع عمل 

المقارنات الضروریة بین النتائج التي یحصل علیھا في نواحي مختلفة لمعرفة حسن األداء 

ومدى مطابقتھ للخطة وفي ضوء ذلك یستطیع إستبعاد أنواع الرقابة غیر المجدیة التي ال 

إلیھاتوجد حاجة ماسة
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ومن خالل تدرج السلم اإلداري نجد الرقابة الداخلیة موجودة عند كل مستوى 

بواسطة الرؤساء ووظیفتھم في ھذا المجال یراقبوا أعمال المرؤوسین للتأكد من حسن 

.سیر العمل ومن أن تعلیماتھ وتوجیھاتھ تنفذ في صورة مرضیة للمنشأة

:الرقابة الخارجیة*

ولى عملیة الرقابة الخارجیة عادة ھیئات مستقلة عن السلطة التنفیذیة داخل تت

ةحیث أصبحت تمارس بوساطةالمنشأة ،وقد تكون ھذه الھیئات متخصصة فال رقاب

أجھزة متخصصة مستقلة ویتركز ھذا النوع من الرقابة على األمور المتعلقة بالسیاسة 

.العامة للمنظمة

زة الرقابة الخارجیة على عدة إعتبارات أھمھا طبیعة نظام ویتوقف وجود أجھ

الحكم القائم والتنظیم الحكومي السائد وطبیعة النشاط الحكومي ذاتھ والفلسفة التي تقوم 

علیھا النظم الرقابیة ومدى توافر أنواع الرقابة وتوافر العناصر التي تقوم علیھا،ویرى 

الرقابة الداخلیة الذاتیة التي تمارسھا المنشأة البعض أن ھذا النوع من الرقابة أعظم من

.على نفسھا

وینبغي أن یتطور أسالیب العمل بأجھزة الرقابة الخارجیة بحیث ال یقتصر مھمتھا 

على وجود الرقابة والتفتیش وإنما تمتد إلى النواحي اإلیجابیة مثل القیام بالبحوث 

ق أھدافھا وإزالة العقبات من سبیلھا وتبسیط والدراسات بھدف مساعدة األجھزة على تحقی

.)01(اإلجراءات وتحسینھا

:مراحل الرقابة-ج
:یمكن للمنظمة أن تطبق أي نوع من الرقابة وذلك بإتباعھا لمراحلھا التي تتمثل في 

وھي الرقابة التي تسبق التنفیذ وحدوث اإلنحرافات عن المعاییر : الرقابة المسبقة*

.مح بإتخاذ اإلجراءات التصحیحیة قبل حدوثھاالموضوعیة ،وتس

وھي الرقابة التي تكشف إنحرافات األداء أثناء تنفیذ النشاط؟:الرقابة المتزامنة*

:وتأخذ ھذه الرقابة الخطوات التالیة: الرقابة الالحقة*
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.قیاس األداء بعد حدوث التنفیذ وتحدید األعراف-

.تصحیح اإلنحراف-

.تعدیل األداء الحالي وتحدید الخطوات العالجیة لألداء في المستقبل-

:)01(وھكذا نستنتج أن مراحل الرقابة تتبع الخطوات التالیة

.تحدید معاییرنمطیة لإلنجاز-

.قیاس األداء ومقارنتھ بالمعاییر -

.تفسیر النتائج وتصحیح اإلنحرافات-

.وسائل الرقابة اإلداریة-د

:ھناك وسائل متعددة للرقابة اإلداریة نذكر منھا ما یلي

المباشر یعتبر أھم الوسائل وأبسطھا كونھ یقوم على اإلتصال:اإلشراف والمالحظة-

.بالعاملین وتوجیھ النصح لھم ومكافئتھم أو عقابھم ویكون في مختلف المستویات اإلداریة

ویقصد بھ التأكد من حسن أداء األعمال والتحقق من دقة إنجازھا ویقوم بھ أناس :التفتیش-

متخصصون ذوي كفاءة وخبرة حتى یتمكنوا من اإللمام باألمور وكشف األخطاء 

.وتصحیحھا

ویعتبر من وسائل الرقابة السلبیة ومعظم اإلداریین ال یجیدون ھذه :قد وتوجیھ اللومالن-

.الوسیلة

وتوضع ھذه التقاریر لتقدیر كفاءة األعمال اإلداریة،وبیان كیفیة سیرھا :التقاریر اإلداریة-

أو لبیان سلوك العاملین أو لتوضیح ظاھرة معینة فھي تنقل صورة واضحة ألي من ھذه 

إلى القائد اإلداري لیصبح على علم بھا فتفیده عند إتخاذ القرار وتكشف لھ أمورا اإلمور 

.یسھل عالجھا في الوقت المناسب

تعمل التحریات اإلداریة على محاولة إكتشاف أسباب التعقیدات :التحریات والمتابعة-

.المكتبیة واإلنحرافات القیادیة التي تتمثل في المحاباة واإلستغالل واإلسراف

.تستخدم إلستخراج البیانات عند األداء الفعلي ألي عمل من األعمال:السجالت-
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ولھا أھمیتھا في األعمال الرقابیة المقارنات التي تتم عند بحث أمر من :اإلحصاءات-

األمور أو عرض مشكلة من المشاكل،وتكون عونا للجھة الرقابیة على إستكمال بحوثھا 

.)01(ر من المشاكلوالمشاركة في وضع الحلول لكثی

:إتخاذ القرارات-6
یقرر كتاب اإلدارة العامة أن مھمة إصدار القرارات اإلداریة مھمة عامة یشترك 

والتي )02(فیھا كافة القادة اإلداریین ویشیر الكثیرون منھم إلى انھا جوھر عملیة القیادة 

العمل وتحقیق أھداف یتخذھا القائد اإلداري بصورة فعالة وسریعة لضمان ضرورة 

.اإلدارة ونجاحھا

.إذا فما ھو القرار اإلداري ؟أھمیتھ،أنواعھ،مراحل إتخاذ القرار

:مفھوم القرار اإلداري-أ
لقد أجمع كتاب اإلدارة العامة على أن جوھر فكرة القرار اإلداري یدور حول 

كل طریقة منھا ثم التعرف على مختلف الطرق الممكنة لمواجھة موقف معین وتقییم 

و یستطیع تحمل أثار تطبیقھ بإعتبار أنھا أثار إختیار المسلك الذي یبدوا أنھ أحسن 

لإلختیار الحر كذلك یعبر القرار عن أفضل البدائل التي تتوخى أفضل السبل لبلوغ الھدف 

.الذي من أجلھ أتخذ

ین عدة دالئل أو مواقف كذلك عرف القرار اإلداري على أنھ اإلختیار المدرك من ب

سلوكیة من أجل تحقیق ھدف أو أھداف معینة على أن یكون ذلك مصحوبا بتحدید 

.إجراءات التنفیذ

:أھمیة القرار اإلداري-ب
إن للقرار أھمیتھ الخاصة بالنسبة للقیادة اإلداریة حیث أنھ أداتھا الرئیسیة لممارسة 

ابة،ذلك أنھا جمیعا تنقل من مرحلة الدراسة وظائفھا من تخطیط وتنظیم وتوجیھ ورق

.واإلعداد إلى مرحلة التطبیق بإتخاذ القرار
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وتتجلى أھمیة القرار بالنسبة للقائد المنتخب الذي یملك حق إتخاذه من بین عدة 

:بدائل وتتمثل أھمیتھ في

یمیل تعتبر اإلدارة ھمزة وصل بین الجمھور والسلطة السیاسیة فإن الرأي العام-

إلى الحكم على ھذه األخیرة عبر تصرفات رجال اإلدارة وما یجذب إنتباھھ عادة 

.ھو القرار السیئ ولیس القرار الحسن

إن القرار في إطار اإلدارة العامة وإن كان عادة فردا بعینھ أو جماعة محددة ،أو -

.لخاصةإقلیما واحدا،إال أن أثاره أبعد من تلك التي یرتبھا في إطار اإلدارة ا

یخضع القرار اإلداري للمؤثرات ولضغوط خارجیة،نظرا إلرتباط اإلدارة -

.بالسیاسة

كذلك تتمثل أھمیة القرار اإلداري أنھ یعمل على توجیھ سلوك المرؤوسین بطرق -

.مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق التوعیة

الخزینة یجب على القائد أن یتخذ قرارا إیجابیا وسلیما لكي ال ینعكس سلبا على -

.العامة

كل ھذه اإلعتبارات تكشف عن أھمیة القرار للقائد اإلداري وعملیة إتخاذ القرار 

مطلوبة في أي مستوى إداري في المنظمة،وتتفاوت القرارات في درجة بساطتھا أو 

تعقدھا فبعضھا یعتبر قرارا روتیني بسیط وبعض القرارات تعتبر ھامة وإستراتیجیة 

.یظھر نتیجة ألمور مفاجئة وغیر متوقعةكما أن بعض القرارات

:أنواع القرارات اإلداریة-ج
بعد تبیان أھمیة القرار اإلداري في المنظمة تطرق فقھاء اإلدارة العامة إلى تقسیم 

:)01(القرارات التي یصدرھا القائد اإلداري إلى عدة أنواع تتمثل في

:لشخصیةالقرارات الوظیفیة والتنظیمیة والقرارات ا-

القرارات الوظیفیة ھي التي یتخذھا القائد بإعتباره عضوا في التنظیم أي عندما 

یعمل بصفتھ الرسمیة أثناء القیام بوظائفھ بإعتباره  مسؤوال  عن التنظیم القرار الصادر 

بتعیین أو تنقل موظف أو تأدیبھ،أما القرارات الشخصیة ولیس بإعتباره عضوا مسؤوال 

.155مرجع سابق،ص:أمین الساعاتي -)01(
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تنظیم أي تلك القرارات المتصلة بتصرفاتھ الشخصیة ،فالقرار الصادر بتخصیص عن ال

.مدة شھر من إجازتھ السنویة وقضائھا بالخارج

:القرارات الصریحة والقرارات الضمنیة-

فالقرار الصریح ھو القرار الذي یفصح فیھ الرئیس اإلداري عن مسلكھ في موقف 

ي بالمنح أو بالمنع،أما القرار الضمني فھو القرار الذي یستفاد معین بالموافقة  أو عدمھا أ

من قرار یتصل بموضوع آخر القرار الذي یستفاد منھ مسلك القائد،وإن لم یعبر عنھ 

صراحة،كأن یطلب من موظف إذن من رئیسھ باإلنصراف قبل إنتھاء موعد العمل 

.الرسمي فال یرد علیھ أو یغیر مجرى الحدیث إلى موضوع آخر

.ویالحظ أن القرار الضمني ھو شعوري ومقصود شأنھ في ذلك شأن القرار الصریح

:القرارات المكتوبة والقرارات الشفویة-

أما )الئحة،التعلیمات أوامر مكتوبة(فالقرارات  المكتوبة تصدر في صیغة مكتوبة

وقة ولیس القرارات الشفویة فھي القرارات التي تخرج للوجود عن طریق كلمات منط

مكتوبة، والغالب أن تكون القرارات الصادرة في شكل مكتوب حتى یسھل الرجوع إلیھا  

.عند الحاجة وحتى یكون ثمة  دلیل ثابت بصدور القرار ویسھل تفسیره

:القرارات اإلنفرادیة والقرارات الجماعیة-

في ھذا الشأن من القرار اإلنفرادي ھو الذي ینفرد القائد بصیغتھ دون مشاركة 

.جانب من یعینھ أمر القرار

أما القرار الجماعي فھو الذي یكون ثمرة جھد ومشاركة جماعیة ،فاألول یمثل 

.أسلوب تسلط اإلدارة ،بینما الثاني یمثل أسلوب دیمقراطي لھا

:القرارات األساسیة اإلنشائیة والقرارات الروتینیة-

ة أو اإلنشائیة وتسمى بالقرارات المتكررة وھي القرارات التي القرارات األساسی

ال تتكرر في حیاة المنظمة وإن تركزت فال یتم ذلك إال على فترات متباعدة،وتتعلق ھذه 

القرارات غالبا بالنظام األساسي للتنظیم بحیث تؤدي إلى إحداث تغییرات أساسیة سواء 

ات ال تھتم بالمشكالت المعقدة والھامة في المنظمة باإلنشاء أو التعدیل أو اإللغاء فھي قرار
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ومن أمثالھا القرارات التي تمس تغییر نوع السیاسات المتبعة داخل المنظمة أو إنشاء 

.إدارة فرعیة جدیدة لھا

أما القرارات الروتینیة فھي تلك القرارات المتكررة والمتعلقة باألعمال الجاریة 

جارب والخبرات السابقة وال تحتاج إلى دراسة وتظھر عادة في نطاق وتتخذ بناءا على الت

.األعمال المكتوبة

وتزداد القرارات األساسیة في قمة التنظیم اإلداري لما تتسم بھ اإلدارة العلیا من 

.فنیة وتعقید بینما تزداد الروتینیة في المستویات دون العلیا في الجھات اإلداریة

:القاعدیة والقرارات الفردیةالقرارات-

القرارات القاعدیة والالئحیة والتي تصدر لمواجھة فرد أو أفراد غیر محددین 

بحیث یسري مضمون القرار على كل من توفرت فیھ الشروط المحددة ،أما الفردیة فھي 

انونیة التي  یترتب تلك التي تصدر لفرد محدد بذاتھ وال یھمھ علم اإلدارة العامة باآلثار الق

.على كل نوع من القرارات القاعدیة 

والفردیة بقدر ما یھتم بمدى عمق وشمول القرارات األولى سواء من حیث إعدادھا 

.ودراستھا

ومدى نطاق تطبیقھا وذلك على عكس القرارات الفردیة التي ال یكون لھا تأثیر على حیاة 

.)01(المنظمة

:یة صنع القراراتالمراحل التي تمر بھا عمل-د
قد تكون القرارات التي یصدرھا القائد على قدر كبیر من األھمیة وقد ال تكون كذلك 

.وذلك حسب تأثیر القرارات على حیاة التنظیم وحسن سیره

ومن الطبیعي أنھ كلما إزدادت  أھمیة ھذه القرارات كلما إحتاج األمر من صانعھا 

عمیق في تحلیل المشكلة التي تتطلب إصدار ھذه القرارات فالقرار بذل جھد كبیر وبحث

الصادر من القائد یرفض اإلذن للموظف ترك العمل أثناء وقت  العمل الرسمي یحتاج إلى 

جھد أقل من قرار یتخذه بإعادة النظر في تنظیم ھیكل وحدتھ اإلداریة أو تغییر أو تجدید 

.سیاسة العمل

.66-65مرجع سابق،ص:سید علیوة -)01(
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لقرارات و رغم بیان أھمیة إتخاذھا ورغم تبیان الجھد الذي یقوم بھ وعملیة صنع ا

: )01(صانعوا القرارات فإنھا تمر بمراحل واحدة وتكمن في أربعة مراحل وھي

üمرحلة تشخیص المشكلة.

üمرحلة البحث عن البدائل.

üمرحلة تقییم البدائل.

üمرحلة اإلختیار بین البدائل،أي إختیار البدیل األمثل.

:ة تشخیص المشكلةمرحل-

ونقصد بھذه المرحلة دراسة الحالة الكائنة وتحري أسبابھا أي تحدید الحالة التي ال 

یرضى عنھا القائد اإلداري ویرید التخلص منھا،لھذا كلما إتسعت المشكلة وكانت 

حساسة كان ال بد على القائد اإلستعانة بأصحاب الخبرة لسلوكھ المسلك الصحیح في 

.التشخیص

:مرحلة البحث عن البدائل-

والمقصود بذلك البحث عن الحلول والمسالك المختلفة لحل المشكلة القائمة وھذه 

المرحلة دقیقة جدا وتتطلب من القائد اإلداري شأنھا شأن مرحلة تشخیص المشكلة 

.اإلستعانة بأراء الغیر ،المتخصصین منھم والمبتكرین

:مرحلة تقییم البدائل-

عندما یتضح للقائد البدائل المتاحة وجب علیھ بعد ذلك أن یقوم بتقییم كل بدیل 

:على حدى من النواحي اآلتیة

.إمكانیة تنفیذ البدیل ومدى توافر اإلمكانیات المادیة والبشریة الالزمة لتنفیذه-

.أثار تنفیذ البدیل على العمل داخل المنظمة خاصة وخارجھا-

.تماعیة  للبدیل ومدى إنعكاساتھ على أفراد المنظمةاألثار النفسیة واإلج-

.مناسبة الوقت والظروف لتبني ھذا البدیل-

.إستجابة المرؤوس للبدیل-

.الزمن الذي یستغرقھ تنفیذ البدیل حتى ال یتفاقم المشكل-

.29مرجع سابق ص:أدوارد تید-)01(
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وھكذا یبني نجاح القائد في تقییمھ للبدائل وھو أمر یتوقف على مدى صدق و حداثة 

.بني من خاللھا تشخیص المشكلةالبیانات التي 

):إختیار البدیل األمثل(مرحلة اإلختیار بین البدائل-

وتعتبر ھذه المرحلة من أشق المراحل التي یجتازھا القائد قبل إتخاذ القرار،فبعد 

أن یتم تقییم البدائل یتبعھ بعد ذلك القیام بعملیة التفضیل واإلختیار فیما بینھما ویتسم ذلك 

بمقارنة البدائل من حیث المزایا والعیوب،ثم إختیار البدیل األفضل واألحسن والتوصل 

إلى الحل األمثل، ویتوقف ھذا اإلختیار على توافر عناصر معینة في القائد ،مثل 

.الصدق،الكفاءة وقوة الشخصیة،وقدرتھ على التصرف السلیم إضافة إلى الوقت

وب وعلى القائد الجید أن یزن كال منھا ویختار الحل وھكذا فلكل بدیل مزایا وعی

.)01(أو البدیل األمثل

:خصائص القرارات اإلداریة-ھـ
یواجھ القائد من المشاكل والموضوعات التي تحتاج إلى إتخاذ القرارات  وتمثل 

ضغوطا علیھا للبث فیھا،وبعض المشكالت والموضوعات البسیطة التي ال تحتاج إلى 

.خاذ قراراتإت

ونظرا للمنظمة التي یعمل فیھا القائد تختلف من قرار فإن النتائج التي تترتب على 

المسلك الذي یسلكھ متخذ القرار یختلف من حالة ألخرى،ولذلك نفرق بین أربعة حاالت 

.)02(تمثل خصائص القرارات اإلداریة

:إتخاذ القرارات في حالة التأكد-

الحالة یعرف القائد متخذ القرار ماذا سیحد  بالضبط لدیھ معلومات كاملة في ھذه

وواضحة عن النتائج المتوقعة ،وھذا القرار یأخذ في حالة التأكد الصحیح وقد یحدث 

.مخاطر في المستقبل ولكن حالة التأكد عند إتخاذ القرار كانت موجودة

:إتخاذ القرارات في حالة المخاطرة-

.350مرجع سابق،ص:السید علیوة-)01(
.151-150إدارة األعمال وتحدیات القرن الحادي والعشرین،مرجع سابق،ص:أمین عبد العزیز -)02(
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معظم القرارات التي تتخذ في حالة ظروف المخاطرة ترجع لنقص المعلومات إن 

أو وجودھا ولكنھا غیر كافیة لتحدید النتیجة المتوقعة وتكون ھناك مخاطر إذا كان إحتمال 

تعتبر مقبولة في %90وإذا كانت نسبة النجاح %100نجاح القرار یقل عن نسبة 

.%90ذا قلت نسبة النجاح عن المخاطرة ،وتعتبر المخاطرة كبیرة  إ

:حالة الصراع والمنافسة-

وھي الحالة التي نكون عملیة إتخاذ القرارات أكثر صعوبة ألن القائد علیھ ضغوط 

من طرف المنافس ،ومن خالل الوقت الذي یتخذ فیھ القرار والظروف المحیطة  و البدائل 

من التنبؤ بتحدید اإلستراتیجیات التي المتاحة أمامھ في إتخاذ القرار ورشده یمكننا

.یختارونھا

وإستنتاجا  لما تقدم یجدر بنا اإلشارة إلى أن تطرقنا لوظائف القائد اإلداري كل 

على حدى یعود ألھمیتھا ولدراستھا جیدا لكن ال ننفي أنھ توجد رابطة وثیقة وعالقة تكامل 

لزما لكي یصل القائد اإلداري إلى األھداف بین جمیع الوظائف فالقیام بھا ضروریا  وم

.المسطرة وبنتائج إیجابیة

وھكذا تبقى عملیة القیادة المنتخبة ھي نتیجة الوظائف التي یقوم بھا القائد و ھذا 

.یلغي أن ھناك عوامل تؤثر في ھذه العملیة ومن جمیع النواحي

تھ وأخرى في التابعین وقدراتھم وھناك فنجد ھناك عوامل تؤثر في القائد ومھار

.ما یؤثر في الھدف المشترك إضافة إلى الموقف

ویبقى دائما القائد الذي یراعي كل ھذه العوامل ویدرسھا ویمیل على تجنب 

.إعاقتھا للوصول إلى ما یصبو إلیھ
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خالصة

لقول بأن القائد المنتخب ھو الشخص من خالل ما توصلنا إلیھ في ھذا العمل یمكننا ا

الذي لھ قدرة التأثیر على اآلخرین عن طریق اإلشراف علیھم والعمل على أن یحققوا 

أھداف المنظمة وذلك یكون عن طریق تفاعل كل وظائف القیادة بطریقة متجانسة 

ائد للوصول إلى األھداف المسطرة ولكن ھذا ال یتم إال من خالل توفر خصال معینة في الق

المنتخب كقائد إداري كالفكریة واإلنسانیة منھا،وھناك خصائص أخرى تتعلق 

.إلخ...بالمرؤوسین  في حد ذاتھم كاإلھتمام بالعمل والدافعیة

إضافة إلى أھمیة توفر الخصال المناسبة لكلیھما،یبقى أن الدور الفعال والمؤثر في 

لقائد المنتخب وھذا ما نالحظھ من خالل العملیة التنمویة یعود بالدرجة األولى إلى ا

.مختلف الوظائف والسلوكات التي یقوم بھا إزاء المجتمع المحلي
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الفصل الرابع

تطور التنظیم اإلداري والتنمیة المحلیة بالجزائر
تمھید

مراحل تطور التنظیم اإلداري بالجزائر:  أوال
.1847-1834التنظیم اإلداري في المرحلة بین -1

.1868-1848التنظیم اإلداري في المرحلة بین -2

.1862-1869التنظیم اإلداري في المرحلة بین -3

.1962التنظیم اإلداري المحلي بعد -4

.90/08قانون البلدیة رقم : ثانیا
.المجلس الشعبي البلدي-1

.الجھاز التنفیذي البلدي-2

.بلدي القواعد القانونیة لتكوین المجلس الشعبي ال-3

.إختصاصات المجلس الشعبي البلدي-4

.رئیس المجلس الشعبي البلدي وإختصاصاتھ-5

.واقع التنمیة المحلیة بالجزائر:ثالثا
.التنمیة في الجزائر أثناء اإلستعمار-1

.السیاسة التنمویة في الجزائر بعد اإلستقالل-2

.اإلجتماعیةتنمیة الھیاكل األساسیة-3

.مخططات التنمیة المحلیة بالبلدیة-4

.خالصة



تمھید

إن تطور التنظیم اإلداري والتنمیة المحلیة بالجزائر مرا بفترات متعاقبة نتیجة 

التغیرات والخصوصیات السیاسیة واإلقتصادیة  لكل مرحلة ،إذ تعود البدایات األولى إلى 

ي اإلداري بحكم العامل التاریخي مع ضرورة اإلعتراف القانون الفرنسي المركز

بتأثیرات النموذج الیوغسالفي ،وال ننسى السیاسات اإلداریة التي إتبعھا التواجد العثماني 

بالجزائر  والذي تمیز بالبساطة في تركیبتھ اإلداریة،حیث الوزارة أنا ذاك كانت تسمى 

ومھمتھ األساسیة -الوالي-سلطتھ األغابالدیوان ویشرف على تسییرھا الباي،ویأتي تحت

.جمع الضرائب

أما فترة ما بعد اإلستقالل فقد إستدعت الضرورة  إعادة بناء في التنظیم اإلداري من 

جھة وكذا رسم إستراتیجیات تنمویة تتالئم مع المرحلة، مرحلة البناء فظھرت مجموعة 

علیھ یمكن القول أن التنمیة المحلیة من المخططات شملت المیادین الحیویة للتنمیة،و

بالجزائر شأنھا شأن التنظیم اإلداري مرت بمراحل عدیدة أفرزتھا سیاسة الدولة من جھة 

.والظروف اإلقتصادیة واإلجتماعیة من جھة أخرى 

.كل ھذه األمور وغیرھا سیأتي تفصیلھا مع محتوى ھذا الفصل
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:داري المحلي في الجزائرمراحل تطور التنظیم اإل:أوال
یعتبر أسلوب اإلدارة المحلیة في التنظیم اإلداري من أھم األسالیب األكثر نجاعة 

وفعالیة في تحقیق المطامح الشعبیة ،كما یعد أكثر األسالیب تجسیدا لمبدأ الالمركزیة 

.اإلداریة

الدولة بین أجھزتھا وعلیھ فاإلدارة المحلیة تعني عادة توزیع الوظیفة اإلداریة في

المركزیة في العاصمة وھیئات محلیة مستقلة عنھا،ومن ثمة فھي أسلوب في التنظیم 

.)01(اإلداري الحكومي من شأنھ تحقیق الالمركزیة اإلداریة

وعلیھ فالجزائر تعد من أھم الدول التي تعتمد في تنظیمھا اإلداري على أسلوب 

بلدیة فیھ الوحدة األساسیة في التنظیم تعلوھا الدائرة ثم اإلدارة المحلیة والذي تتخذ ال

.الوالیة

المتعلق 1976جانفي 18الصادر 24-67حیث نصت المادة األولى من األمر رقم 

أن البلدیة ھي المجموعة اإلقلیمیة السیاسیة واإلداریة واإلقتصادیة "بالبلدیة على

وتعین وتحدد حدودھا اإلداریة بموجب وتحدث بموجب قانون"واإلجتماعیة والثقافیة

.)02(مرسوم صادر من طرف رئیس الجمھوریة بناء على تقریر من وزیر الداخلیة

أما بالنسبة لقانون البلدیة الجدید فیعبر عنھا بالجماعة اإلقلیمیة األساسیة وتتمتع 

.)03(بالشخصیة المعنویة واإلستقالل المالي وتحدث بموجب قانون

عن ذلك الجھاز التخطیطي من "أما المعنى الحقیقي للبلدیة في عصرنا الحالي تعبر 

صالحیاتھ التنفیذیة لمشروعات تنمویة كما أنھا تھدف إلى توفیر البیئة الصحیة التي 

تساعد المواطنین على إستثمار  مواردھم وطاقاتھم للمشاركة والمساھمة في العملیة 

.)04("المدى الطویلالتنمویة في المدى القصیر و

أما من الناحیة السیولوجیة فالبلدیة عادة كتنظیم إداري محلي تعبر عن حقیقة طبیعیة 

وثقافیة ،بحیث تكون ھذه .تظم مجموعة من األفراد تجمع بینھم روابط جغرافیة وتاریخیة

،دار الفكر "اإلدارة العامة العربیة والمعاصرة،أصولھا العلمیة وتطبیقاتھا المقارنة":حمدي أمین عبد الھادي-)01(
.116ص1977العربي ،القاھرة،

.1976المادة األولى من قانون البلدبة -)02(
.،مرجع سابق08-90المادة األولى من قانون البلدیة رقم -)03(
.09ص.10،1983،الكویت،العدد ،مجلة المدینة العربیة"التطویر اإلداري للمدن العربیة"ب،إسحاق یعقوب القط-)04(
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كتنظیم فالبلدیة)01(الروابط مشتركة ومتضامنة بشكل متجانس وال یأتي القانون لیكرسھا

إداري محلي تعمل على تلبیة حاجات المجتمع المحلي اإلجتماعیة واإلقتصادیة وذلك ال 

وھذه البلدیة تسیر من طرف .یخرج عن إطار الصالحیات واإلختصاصات المخولة لھا

.مجلس شعبي بلدي ورئیسھ الذي یمثل الھیئة التنفیذیة

نواع من اإلحتالل األجنبي بدایة ولقد مرت الجزائر خالل الفترات متعاقبة إلى أ

ودخول المستعمر الفرنسي،وھذه الفترة التاریخیة تمیزت 1830حتى 1513باألتراك 

بأسلوب معین من اإلدارة المحلیة خاصة في الفترة اإلستعماریة الفرنسیة ،الذي كان لھ 

راحل تأثیر كبیر على التنظیم اإلداري في الجزائر لذا سنحاول عرض ھذه الفترة وفق م

.أساسیة

:1847-1834التنظیم اإلداري في المرحلة  من -1
التي حاولت تجسید أسلوب 1834حیث تقرن ھذه المرحلة مع صدور الئحة 

المركزیة اإلداریة وذلك من خالل إنشاء منصب الحاكم العام،ومن مھامھ متابعة وزارة 

ة والعسكریة،ویحمل ھذا الحرب الفرنسیة ویعاونھ مجلس من كبار الشخصیات المدنی

المجلس الصفة اإلستشاریة وعلیھ قسمت الجزائر على إثرھا إداریا إلى ثالث مناطق 

:رئیسیة

:المناطق المدنیة-

وھي المناطق التي یقطنھا العنصر األوربي وتخضع لنفس النظام اإلداري المعمول 

ة المجاورة لھا وتدار من قبل بھ في فرنسا،وتتمثل في المناطق والمدن والمناطق الزراعی

.مجلس بلدي ورئیس منتخب كما ھو الحال في فرنسا

:المناطق العسكریة-

وھي مناطق یقطنھا سكان جزائریین وإدارتھا خاضعة لإلدارة العسكریة،حیث بقیت 

.محافظة على النمط العثماني

)01( essaid taib .ladémocratie à l'épruve de la décentralisation léxemple de la commune en
algérie revue idra .lécole d'administration .alger n°2 vl1991 p5.
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:المناطق المختلطة-

جزائریة و یخضع فیھا األوربیون لإلدارة وھي مناطق یقطنھا األوربیون وقلة

المدنیة والجزائریون لإلدارة العسكریة حیث أنشأت في ھذه المناطق ما یسمى بالمكاتب 

یسیرھا ضباط فرنسیون وھدفھم في ذلك تمویل الجیش الفرنسي 1845العربیة وذلك سنة

.)01(والسیطرة على مقاومة الجماھیر

:1868-1847ینالتنظیم اإلداري في الفترة ب-2
والذي ینص على ضم الجزائر إلى فرنسا 20/12/1874وفیھا تم صدور قانون 

وعلیھ بدأت فرنسا بإتخاذ مجموعة من اإلجراءات لنقل "وذلك بإعتبارھا ملحقة فرنسیة،

تطبیق القانون اإلداري الفرنسي على الجزائر،وعلیھ قسمت الجزائر إلى ثالث والیات 

ویحكم كل والیة والي یعمل على مساعدتھ مجلس الوالیة )نة،وھرانالجزائر،قسنطی(ھي

.)02("كما ھو في فرنسا

حیث أوضحت معظم لوائح وقرارات ھذا القانون إختصاصات كل من الحاكم العام 

والمجلس الجزائري،ویعتبر وفق ھذه اللوائح الحاكم العام صاحب السلطة اإلداریة العلیا 

طة إصدار اللوائح التنفیذیة والقوانین وسلطة الرفض أو الموافقة على في البالد،ویملك سل

قرارات المجلس الجزائري،لذا توضع تحت تصرفھ جل القوات العسكریة الموجودة في 

وقد أنشأ وألول مرة مجلس جزائري یشكل عن طریق اإلنتخاب،إذ ینتخب نصفھم "البالد،

.)03("عضو120لغ عدد أعضاءه من الجزائریین والنصف اآلخر من األوربیون وب

أضف إلى ذلك تمیزت ھذه الفترة بنظام اإلدارة غیر المباشرة وذلك باإلعتماد على 

القبائل الذین أعترف لھم بحق الملكیة الفردیة لألراضي،وحلت بذلك القبائل محل المجلس 

حدید ضریبة الرأس سنوات ویقوم مجلس القبیلة بت03البلدیة،ویتم إنتخاب رئیس القبیلة كل 

خالفات والجنحوالفصل في القضایا المدنیة وتحدید الغرامات المالیة والم

1977محاضرات في المؤسسات اإلداریة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،:أحمد محى-))01(
.1ج4ص1979الملحق

.35ص1984،2اإلدارة المركزیة في المؤسسات اإلداریة المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر،ط:علي زغدود -)02(
.133مرجع سابق ص:رشوانحسین مصطفى -)03(
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:1962-1868التنظیم اإلداري في المرحلة بین-3
:وفیھا قسمت البالد من الناحیة اإلداریة إلى

:بلدیات كاملة الصالحیة -

ون،أین أقیمت المجالس البلدیة وتتمركز في القسم الشمالي الذي یرتكز فیھ األوربی

ذات السلطة الكاملة والتي تتولى اإلشراف على الخدمات اإلجتماعیة والتعلیمیة،ویدار ھذا 

النوع من البلدیات من طرف مجلس بلدي و رئیسیھ اللذان ینتخبان من طرف السكان 

.المحلیین

:بلدیات األھلیة-

الجزائریین ویشرف على إدارتھا أشخاص حیث أقیمت ھذه المناطق األھلیة بالسكان 

.معینون من طرف الحاكم العام،لكن لیس لسكانھا أي دور في إدارتھا وتسییرھا

:بلدیات مختلطة-

وھي البلدیات التي تضم العنصر األوربي والعنصر الوطني وھي تقع على المناطق 

إذ یحكم إنشاء ھذه البلدیات . ھالجنوبیة أین یقل األوربیون،وال ینتخب الرئیس بل یتم تعیین

كما أنشأ في مكان تلك البلدیات عدة مراكز رئیسیة " 1937فیفري08القانون الصادرفي 

)01("انتزعت من إختصاصات القیادة وأصبحت تدار من طرف األوربیون وحدھم

ومن خالل ماتم عرضھ یمكن أن نالحظ أن البلدیات ال تستخدم كتنظیم محلي إال 

سة األمور اإلداریة البحتة سواء مدنیة أو عسكریة،وھذا في إطار خدمة المصالح لممار

.األوربیة الفرنسیة ال غیر

لذا نستطیع أن ندرك بأن ھذه البلدیات لم تستخدم كتنظیم محلي وال تقوم بأي دور إلشراك 

ات وقد شاركت السیاسالمجتمع المحلي األصلي في تسییر موارده وأمور تنمیة مجتمعھ،

.اإلستعماریة في التقلیل من أشكال التنظیم المحلي ودوره في التنمیة

وعلیھ فالبلدیة في ھذا الوقت تتمیز بعدم التجانس وكانت تسمى بتسمیات عدیدة 

كالدوار،وال یسمح للجزائریین باإللتحاق بالوظائف اإلداریة سوى في مجاالت محدودة 

.ة كانت في ید الفرنسیونألن السلط.إلخ...كالنظافة،البناء،

.36،صمرجع سابق:رشوانحسین مصطفى -)01(
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كما یمكن أن نالحظ بأن الجزائریین في ھذه الفترة محرمون من أبسط حقوقھم 

.كالتعلیم العمل،السكن،وھدف المستعمر من ھذا ھو إبعادھم من تسییر مواردھم

وعلى ھذا یمكن القول أن التنظیم اإلداري المحلي في فترة اإلحتالل الفرنسي كان 

ما ضمنیا مبني على اإلكراه والضغط للخضوع لإلدارة المركزیة التي لم تكن تخضع تنظی

للشرعیة في تواجدھا،فنجد أن رئیس البلدیة لم یكن وجوده ناتج عن إختیار أفراد المجتمع 

.المحلي،بل كان یعین من قبل اإلدارة الفرنسیة التي تعمل على تجسید مصالحھا ال غیر

:1962حلي بعد التنظیم اإلداري الم-4
لقد عانت الجزائر بعد اإلستقالل مباشرة من فراغ إداري ناتج عن إنعدام اإلدارات 

الجزائریة القادرة على تسییر الشؤون اإلداریة،أضف إلى ذلك العجز المالي التي تعاني 

منھ في ذلك الوقت نتیجة المساعدات التي قدمت للمتضررین من الحرب وكان على 

في ھذه الفترة وضع حلول عاجلة لإلصالح اإلدراي،فحاول مجلس الثورة إعطاء الجزائر 

البلدیة قیمتھا الحقیقیة كمؤسسة،وتحدید مبادئھا األساسیة،وذلك من خالل تقلیص في عدد 

.)01(البلدیات وإعادة تنظیم أجھزتھا لتسھیل عملیة إدارتھا وتسییرھا

في الجزائر كان نقل حرفي لنموذج الفرنسي وقد سبق أن رأینا أن التنظیم البلدي

غیر أن ھذا النموذج القدیم لم یعد قادرا على خدمة المجتمع المحلي،األمر الذي أدى 

بمحاولة السلطات العلیا تطبیق نماذج أخرى جعلت البلدیة الجزائریة تبدو وكأنھا الحل 

في الجزائر بعد اإلستقالل ویمكننا ذكر أھم المراحل التي مر بھا النظام اإلداري البلدي 

:من خالل المراحل اآلتیة

:1967-1962المرحلة اإلنتقالیة )أ
وفیھا تعرضت البلدیة الجزائریة مباشرة لنفس األزمة المؤسساتیة التي مست 

القطاعات األخرى،وذلك بعد الھجرة الجماعیة لإلطارت األوروبیة عقب اإلستقالل 

جان خاصة على رأسھا رئیس یقوم بدور رئیس البلدیة في مباشر،ولسد الفراغ عینت ل

إنتظار صیاغة قانون خاص بالبلدیات یتالئم مع الوضع الجدید ،وتم بالفعل إجراء سمي 

.163مرجع سابق ص:أحمد محیو-)01(
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بعد بلدیة أصبح عددھا1962.1500باإلصالح اإلقلیمي للبلدیات،فبعد أن كان عددھا سنة

ألف نسمة 18اني قدرهأي بمعدل سك1963ماي 16بلدیة وذلك في 676اإلصالح 

.)01(للبلدیة

" وسمیت ھذه المرحلة بالمرحلة التجمیع ،قصد مساعدة البلدیات القیام بمھامھا ثم

إنشاء لجان لتدعیم البلدیات في النشاط اإلقتصادي واإلجتماعي وھما لجنة التدخل 

1962أوت 06وتستمد أصولھا من األمر الصادر ) O.I.E.S(اإلقتصادي واإلجتماعي

.)C.C.O.S.S"()02(والمجلس البلدي للتنشیط اإلقتصادي

وتضم اللجنة األولى عدد من ممثلي السكان وتقنین في المرافق العامة ویمثل دورھا 

أساسا في تقدیم أراء حول مشروع المیزانیة وكل ما یتعلق بالتنمیة اإلجتماعیة 

.واإلقتصادیة في المنطقة

یة فقد كانت تضم ممثلین عن اإلتحاد العام للعمال الجزائریین وعن أما اللجنة الثان

والمتضمن تنظیم وتسییر 1963مارسي22الحزب والجیش،وذلك وفق المرسوم الصادر 

المؤسسات الشاغرة،وكانت وظیفتھ األساسیة تنظیم ومتابعة المشروعات المسیرة 

.ذاتیا،كنوع من مشاركة البلدیة في التسییر الذاتي

وبھذا نستطیع القول بأن دورھا محصورا وبقي بعید كل البعد عن الدور التنموي 

المحلي ،إذ أن الالمساواة التي یحدثھا تحكم الدولة في التمویل للمشروعات  الكبرى 

.الخاصة بالتنمیة،لكن أھم إمتیاز في ھذه الفترة ھو القضاء على العدد الضخم للبلدیات

:لبلدیةمرحلة صیاغة قانون ا)ب
ومیثاق الجزائر ومیثاق طرابلس أھم المرجعیات في محاولة 1963لقد شكل دستور

السلطة الجزائریة التفكیر في صیاغة قانون للبلدیات یتناسب وظروف الجدیدة وكذا 

رسمیا المكانة العامة للبلدیة 1963سبتمبر10طموحات الجماھیر،وعندھا كرس دستور

م المكتب السیاسي لجبھة التحریر الوطني بإعادة مسودة مشروع في التنظیم اإلداري فقا

غیر مطبوع لقانون اإلدارة البلدیة،وبعد التغییر السیاسي ولإلجتماع الذي حصل في 

والذي تمخضت عنھ فكرة اإلصالح،وبعد إصالحات عدیدة قام مجلس 1905جوان 19
.11التنظیم اإلداري للجماعات المحلیة،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،دون سنة النشر،ص:عبید لخضر -)01(
.136الوجیز في القانون اإلداري،دار ریحانة،الجزائر،دون سنة النشر،ص:عمار بوضیاف-)02(
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أعمال ،یتناول تنظیم جدول 1966أكتوبر 26إلى 22الثورة في الفترة الممتدة من 

المجالس الشعبیة في جل أنحاء الوطن وعقب ھذه اإلجتماعات المتتالیة جاء 

الذي شمل میثاق البلدیات ورسم الخطوط العریضة لمھام المجالس 1967جانفي18مرسوم

البلدیة خاصة في میدان التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة والصناعیة والمواصالت والسكن 

.)01(نیةوالحمایة المد

- 69صدر قانون خاص بتنظیم الوالیات بوجب أمر رقم1969وبعدھا وفي سنة 

،فیعتبر الوالیة الخلیة التي یجسد من خاللھا مبدأ 1969مارس23والمؤرخ في 38

)02(الدیمقراطیة وھمزة الوصل بین القمة والقاعدة وصورة بارزة من صور الالمركزیة

أصبحت اإلدارة المحلیة تتكون من عدد من الوالیات وإنطالقا مما سبق فقد

والبلدیات یحكمھا قانون وطني،وتعمل على تدعیم مشاركة المواطنین المحلیین وذلك عن 

.طریق ممثلیھم في المجالس الشعبیة البلدیة والوالئیة

:1981المعدلةفي سنة1967إصالحات)جـ
ذج الفرنسي خاصة فیما یخص التنظیم لقد تأثر معظم القوانین الجزائریة بالنمو

اإلداري خاصة في مجال اإلختصاصات التي منحت للبلدیات ،حیث جاءت إصالحات 

بإسناد بعض المسؤولیات السیاسیة واإلقتصادیة للمجالس الشعبیة البلدیة،وقد تمت 1967

في العملیة بصورة تدریجیة توسعت حسب قدرات وإمكانیات المنتخبین المحلیین،وقد تم 

ھذه الفترة إختیار ثلثي األعضاء من المنظمات الوطنیة ومناضلي جبھة التحریر الوطني 

الذین یمثلون مختلف الطبقات المھنیة واإلجتماعیة،فكان الحزب ھو الوسیط بین اإلدارة 

.والمواطنین

مجاس بلدي یشملون جل أنحاء 676أجریت أول إنتخابات إلختیار1967وفي فیفري 

أعطت القیادة الثوریة مجموعة أوامر تقضي بضرورة 1978الجزائري،وفي عامالقطر 

توسیع سلطات البلدیة،فباإلضافة إلى تنظیم شؤون الحمایة المدنیة أضیفت مھمة اإلشراف 

على بناء المدارس اإلبتدائیة،وعنصر التمویل لھذه المشاریع كان یأتي من طرف 

.182مرجع سابق،ص:أحمد محیو-)01(
،المجلة الجزائریة للعلوم القضائیة واإلقتصادیة "دور المجالس الشعبیة في النھضة الوطنیة:"عمار بوحوش-)02(

.08ص1972سبتمبر4المجلد3والسیاسیة،جامعة الجزائر،العدد
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تكوین الموظفین األكفاء وذلك لتكلفھم بالقیام الدولة،وقد ساعدت ھذه األخیرة أیضا على

)01(ببعض المھام اإلداریة والتقنیة

أجریت اإلنتخابات البلدیة الثانیة وأدت إلى بروز وجوه جدیدة في 1971وفي عام 

الكثیر من البلدیات وقد أجریت ھذه اإلنتخابات في ظروف حسنة أین خصصت الدولة 

ملة اإلنتخابیة حیث أصبح عدد البلدیات على إثرھا إعانات مالیة لتنشیط الح

،ھذه اإلجراءات كرست من إستقرار النظام اإلداري الجزائري،غیر ان )02(مجلس691

المجالس الشعبیة البلدبة في ھذه الفترة لم تكن تھدف إلى التخلي عن المركزیة وتجسید 

الطاقات البشریة على الدیمقراطیة على مستوى القاعدة وإنما كانت تھدف إلى تجسید

.مستوى كل المجموعات المحلیة

والذي نجم عنھ قصور في دور 1967ونتیجة للنقص الموارد في قانون البلدیة لسنة

المجالس الشعبیة البلدیة ،فقد حاولت السلطات الجزائریة القیام ببعض التعدیالت على 

سیة بقیت على حالھا إذ أن ،غیر أن معظم المبادئ األسا1981قانون البدیة والوالیة سنة

:التنظیم البلدي أناذاك یعتمد على ثالث ھیئات رئیسیة

.المجلس الشعبي البلدي* 

.رئیس المجلس الشعبي البلدي* 

.المجلس التنفیذي* 

طیع أن ندرك أن معظم القرارات والقوانین الصادرة في ھذه المرحلة غیر وعلیھ نست

كافیة وال تولي إھتماما للجانب التنموي،وبقیت بذلك السلطة المركزیة المتحكم األساسي 

في تسییر الموارد المحلیة وذك من خالل ممثلیھا كالوالي ورئیس الدائرة،كما كان لتأثیر 

واحد على صناعة القرار أثر في غیاب اإلھتمام باألداء اإلدیولوجیة وسیطرة الحزب ال

والدور التنموي وال ننسى أیضا سیطرة اإلتجاه اإلشتراكي خاصة في مجال التنمیة وذلك 

.بسیطرة اإلدارة المركزیة وإنفرادھا بعملیة التخطیط على المستوى الوطني والمحلي

)01( ministére de lintérieur.la commune.reuve la vie des collectivités locales
.alger.n°1.1978.p21.

.13مرجع سابق ،ص:عمار بوحوش )02(
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:1990إصالحات -د
:جانبینولقد شملت ھذه اإلصالحات

والمؤرخ في 09-90لقد صدر قانون الوالیة الجدید:09-90القانون الوالئي-

لیعبر عن ضرورة إدخال بعض المتطلبات الدیمقراطیة،كنتیجة لتغیر 07/04/1990

السیاسي الحاصل في البالد أنذاك خاصة بعد ظھور مایسمى بالتعددیة الحزبیة وعلیھ نجد 

:)01(على أن للوالیة ھیئتین ھمامن قانون الوالیة تنص 08المادة 

.المجلس الشعبي الوالئي-

.الوالي-

فیعد جھاز للمداولة المنتخب الذي یمنح :أما فیما یخص المجلس الشعبي الوالئي

السلطة الالمركزیة ویمثل المواطن ویطرح إنشغاالتھ حتى تؤخذ عند التخطیط للتنمیة 

:ضاء یتراوح عددھم بینالمحلیة،ویتألف عادة ھذا المجلس من أع

.نسمة250000عضو في الوالیات التي یقل عدد سكانھا عن 35-

.نسمة1550000عضو في الوالیات التي یتعدى عدد سكانھا 55و -

ویتكون أعضاءه من المترشحین بإسم األحزاب الفائزة في اإلنتخابات ،وال یشترط 

ون رئیس المجلس من القائمة التي أحرزت على األغلبیة،أما بالنسبة لدورات ھذا أن یك

دورات عادیة في السنة ،وقد تعقد دورات إستثنائیة بناءا على طلب من 04المجلس فعددھا

الوالي والذي یحضر جمیع إجتماعات المجلس ،أو من رئیس المجلس الشعبي الوالئي أو 

.من ثلثي أعضاء المجلس

أضف إلى ذلك صالحیات المجلس الشعبي الوالئي التقلیدیة والتي عادة تتمثل في 

إذ نجد وحسب . إلخ...التصویت على المیزانیة ،وإدارة امالك الدولة ،وإبرام الصفقات

وھي تتمثل في 09-90من القانون82إلى 62صالحیات جدیدة في المواد 1990قانون 

:)02(اآلتي

.التھیئة العمرانیة-
المجتمع العربي المعاصر،بحث إستطالعي إجتماعي،مركز دراسات الوحدة :بركات حلیم-)01(

.38،ص1982،بیروت،لبنان،2العربیة،ط
سیاسة التخطیط ،التنمویة وإعادة تنظیم مسارھا في الجزائر،دیوان المطبوعات :بھلول محمد بلقاسم حسن-)02(

.98،ص1999عیة ،الجزائرالجام
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.قطاع الصحة-

.قطاع الثقافة والریاضة-

.قطاع السكن-

.قطاع الفالحة والري-

.قطاع الھیاكل األساسیة اإلقتصادیة-

.قطاع التجھیزات التربویة وتجھیزات التكوین المھني-

.قطاع النشاط اإلجتماعي-

:الھیئة التنفیذیة-

یة بإستثناء بعضھا إذ یعد الوالي ممثال لمختلف قطاعات النشاط على مستوى الوال

كالعمل التربوي والتكوین والضرائب وتحصیلھا والرقابة المالیة للنفقات العمومیة وإدارة 

.الجمارك

أن الوالي 38- 69ویعتبر الوالي ممثال للوالیة بحیث یتضح خالفا لمحتوى األمر 

جلس الشعبي أصبح مطالبا بإعطاء المعلومات وبصفة منتظمة للم09-90وفي ظل قانون 

الوالئي في شكل تقریر حول حالة تنفیذ المداوالت والمقترحات التي یبدیھا المجلس،أضف 

إلى ذلك یتولى الوالي إطالع أعضاء المجلس الشعبي الوالئي سنویا على نشاط مصالح 

الدولة في الوالیة،وتتمثل اإلدارة المساعدة للوالي في أجھزة تنفیذیة كالدائرة التي تشكل 

الوصل أو الوسیط بین البلدیة والوالیة والمصالح الخارجیة للدولة ویخضع الوالي جلقة

في سلطتھ واإلدارة المساعدة لھ للرقابة الوصائیة على األعمال واألجھزة للسلطة 

.المركزیة

عموما یمكن القول أن الوالیة ھي صورة من صور الالمركزیة اإلداریة،كون 

الوالئي لم یتم إختیارھم من طرف السلطة المركزیة وإنما یتم أعضاء المجلس الشعبي 

إنتخابھم من قبل المواطنین،األمر الذي یساعد في تعزیز مشاركة المواطنین في عملیة 

.التنمیة المحلیة من خالل قیاداتھم المنتخبة،بینما الوالي یعین من طرف السلطة المركزیة
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:90/08قانون البلدیة رقم :ثانیا
والذي تسیر وفقھ 1990لقد كان للدستور أثر كبیر في صدور قانون البلدیة الجدید  

البلدیات إلى حد الیوم ،وھذا بعد التأكد من عدم جدوى القانون القدیم ،كونھ ال یتالئم مع 

.المتغیرات الجدیدة التي عرفتھا الجماعات المحلیة في الجزائر

منتخبة من المجلس الشعبي البلدي والھیئة التنفیذیة والمتمثلة وتتكون ھیئات البلدیة ال

.في ھیئة رئیس المجلس الشعبي البلدي

:المجلس الشعبي البلدي/1

إن تنظیم المجلس البلدي ال یختلف عن تنظیم المجلس الشعبي الوالئي خاصة في 

:)01(عضویتھ الموزعة كاآلتي

.نسمة10000عدد سكانھا أعضاء في البلدیات التي ال یقل07-

نسمة20000إلى10001أعضاء في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین09-

نسمة50000إلى20001عضو في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین11-

نسمة100000إلى50001عضو في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین15-

نسمة200000إلى100001سكانھا بینعضو في البلدیات التي یتراوح عدد23-

. إلى فوق200001عضو في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا 33-

ویترأس ھذه المجالس رئیس البلدیة ،ویعمل المجلس من خالل إجتماعھ في دورة 

عادیة كل ثالث أشھر ویجتمع في دورة إستثنائیة كل ما تتطلب أمور البلدیة ذلك سواء 

.رئیس البلدیة أو من الوالي أو من ثلثي أعضاء المجلسبدعوة من

أما بخصوص تنظیمھ الداخلي فإنھ یتألف من لجان دائمة ولجان مؤقتة بغیة معالجة 

المسائل التي تتعلق بالبلدیة وقد تكون ھذه اإلجتماعات علنیة یحضرھا مواطنین لكن دون 

.التدخل في النقاش والتداول

إلى صالحیات المجلس الشعبي التقلیدیة وضعت تحت المنتخبین صالحیات وإضافة 

جدیدة ذات طابع إجتماعي إقتصادي وكذا في مجال التھیئة العمرانیة والتخطیط وإتخاذ 

التطور الحضري والمناطق الحضریة المتخلفة بالمدن ،منشورات جامعة :أحمد بوذراع-)01(
.113،ص1977باتنة،الجزائر،
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القرارات كما یمكنھ وضع خطط تنمویة قصیرة أو متوسطة أو طویلة المدى ویصادق 

ع مخطط الوالیة وأھداف مخططات التھیئة علیھا وال بد ان تكون األمور السابقة تنسجم م

أضف إلى ذلك على البلدیة أن تتولى أمور خاصة بالبیئة والصحة والنظافة .العمرانیة

العمومیة وتوزیع المیاه الصالحة للشرب أم في المجال اإلقتصادي وفي إطار التنمیة 

ادھا إلى المحلیة ،تعمل البلدیة على تخصیص رأس مال على شكل إستثمارات یتم إسن

.صنادیق المساھمة التابعة للجماعات المحلیة

وبخصوص المجال اإلجتماعي تتكفل البلدیة بتقدیم المساعدات في مجال الصحة 

السكن،التربیة،إذ تعمل على إنشاء مؤسسات تعلیمیة،وترقیة برامج السكن،وإنجاز المراكز 

.الصحیة والثقافیة والدینیة كالمساجد

ھذا المجال أن الوصایة تبقى ممارسة على أجھزة المجلس وأعمالھ وتشكل والمالحظ في

اإلطار القانوني الذي یحد من مشروعیة سلطة البلدیة،كون مداوالتھا ال تكون قابلة للتنفیذ 

.إال بعد مصادقة الوالي

:الجھاز التنفیذي البلدي-2
:)01(عددھم كما یليویتكون من رئیس البلدیة وعدد من النواب یساعدونھ 

.منتخب13إلى 11بالنسبة للمجالس البلدیة المكونة من 02-

.منتخب23بالنسبة للمجالس البلدیة المكونة من 04-

.منتخب33بالنسبة للمجالس البلدیة المكونة من 06-

وفي ھذا المجال تكون صالحیات ھذا المجال صورة مصغرة على مستوى البلدیة 

لوالي ویكون رئیس البلدیة ممثال للدولة والمصالح العلیا للوطن ویقوم عن صالحیات ا

بإتخاذ اإلجراءات اإلحتیاطیة الضروریة الوقائیة،كما یختص بالمصادقة على الوثائق 

وھذا الجھاز التنفیذي أیضا ال تكون قرارتھ نافذة إال بعد مرور یوم من إبالغھا للوالي 

كننا تمییز بعض المصالح المتخصصة على مستوى كما یم.بإستثناء الحاالت الطارئة

:البلدیات نذكرھا على النحو اآلتي

الید العاملة الریفیة في الصناعات الجزائریة،دیوات المطبوعات :محمد بوخلوف-)01(
.98،ص1991الجامعیة،الجزائر،
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یرأسھا األمین العام ویتولى تمثیل رئیس المجلس الشعبي البلدي : األمانة العامة-

.داخل البلدیة ویقوم بمساعدتھ في تنفیذ المداوالت

خاصة المتعلقة وتعمل على تجسید المخططات البلدیة للتنمیة و:المصالح التقنیة-

.إلخ...بمجال الصحة ،البناء والتعمیر 

وتكون تابعة للدولة كالمصالح التقنیة للدولة وتتواجد خاصة في : مصالح أخرى-

البلدیات غیر مؤطرة قصد مساعدتھا على متابعة األشغال العمومیة كالجسور 

.والطرق

.الحرس البلدي:المصالح المتعلقة باألمن-

عمال 90/09والقانون الوالئي90/08لقول بأن كال من القانون البلديعموما یمكن ا

على تنظیم العمل اإلداري المحلي وذلك بغیة الوصول إلى الآلمركزیة في النشاط التنموي 

خاصة على المستوى المحلي غیر أن المالحظ أن معظم ھذه القوانین واإلجراءات تخضع 

رس فكرة البروقراطیة السلبیة ویعمل على قتل للوصایة من السلطات العلیا وھذا ما یك

المبادرات المحلیة،ھذه المركزیة تعمل أیضا على إلغاء مشاركة المواطنین المحلیین في 

.الفعل التنموي

:القواعد القانونیة لتكوین المجلس الشعبي البلدي-3
عن النظام إن دراسة القواعد القانونیة للمجلس الشعبي البلدي تجرنا للحدیث 

اإلنتخابي البلدي،بإعتباره تجسیدا لإلختیار الشعبي وعلیھ نحاول معرفة من یقوم باإلختیار 

.ومن ھو المختار وعلى أي األسس تعتمد عملیة اإلختیار

:الناخب-أ
یعد "والتي تنص على97/07من قانون اإلنتخاب المحددة في األمر05تحدد المادة 

من العمر ثمانیة عشر سنة كاملة یوم اإلقتراع،وكان متمتعا بحقوقھ الناخب الجزائري یبلغ

المدنیة والسیاسیة،ولم یوجد في إحدى حاالت فقدان األھلیة المحددة في الشرع المعمول 

.)01("بھ

.،الجمھوریة الجزائریةالمتعلق باإلنتخابات1997مارس06المؤرخ 97/07من األمر 05المادة-)01(
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ویحدد محمد الصغیر بعلي الشروط التي البد أن تتوفر في الناخب وفقا للقانون 

)01(نحو اآلتيالجزائري نوردھا على ال

.سنة18بلوغ -

...).اإلدانة الجزائیة ،سحب الثقة ،القصر(عدم وجوده في أماكن عدم األھلیة -

.التمتع بالحقوق الوطنیة-

.الجنسیة الجزائریة-

.التسجیل بالقائمة اإلنتخابیة للبلدیة التي یقطن بھا-

ت الناخب والتي تمكنھ وبھذا یمكن القول بأن القانون جاء صریحا وواضحا في تحدید صفا

.من أن یكون مسؤوال على قراراتھ ویتحمل عواقب ھذه القرارات

:المنتخب-ب
لقد حدد المشرع الجزائري جملة من الشروط الواجب توفرھا في الشخص المرشح 

من قانون اإلنتخابات نذكرھا على .98،82،93،82،85،94لإلنتخابات تحددھا المواد 

:)02(التوالي

.سنة25وغ بل-

.إثبات أداء الخدمة الوطنیة أو اإلعفاء منھا-

إعتماد المترشح من طرف حزب أو أن یرفق ترشحھ بالعدد الالزم من التوقیعات بحیث -

.من ناخبي البلدیة%5ال تقل عن 

.اإلمتناع عن الترشح في أكثر من قائمة واحدة عبر التراب الوطني-

من مترشحین ینتمیان إلى أسرة واحدة سواء بالقرابة عدم الترشح في قائمة واحدة ألكثر -

.أو المصاھرة أو من الدرجة الثانیة

ومن خالل ما سبق ندرك أن المشرع الجزائري ال یستثني جنس  الترشح لإلنتخابات 

فللنساء الحق في الترشح كما للرجل كذلك ،وكذا ال یشترط اإلنتماء إلى حزب ما وإنما 

-115ص2002دار العلوم للنشر والتوزیع ،عنابة الجزائر،القانون اإلداري،التنظیم اإلداري:محمد الصغیر بعلي -)01(
116.

.جزائریة،الجمھوریة ال82المادة1989و1997من قانون اإلنتخابات 98،82،93،82،85،94المواد –)02(
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ترشح،فكلما توفرت األھلیة بجمیع مؤشراتھا كلما تمكن الفرد ھناك حریة مطلقة في ال

.الجزائري من الترشح دون أي قید

:جـ العملیة اإلنتخابیة
وتعبر عن تلك المراحل التي تمر بھا العملیة اإلنتخابیة حتى مرحلة إعالن النتائج 

:النھائیة ویمكن بیانھا على النحو اآلتي

:القائمة اإلنتخابیة-

وھي القائمة التي یسجل فیھا جمیع أسماء الناخبین في البلدیة وعلیھ حاول 

المشرع الجزائري إحاطتھا لحمایة البالغة نظرا ألھمیتھا،وذلك بغیة السیر الحسن 

لإلنتخابات،وعلیھ أسندت عملیة إعداد ھذه القائمة ومراجعتھا إلى لجنة إداریة تتكون 

.لشعبي البلدي وممثل عن الواليمن قاضي ویرأسھا رئیس المجلس ا

وقد خول القانون ألي ناخب أو ممثل للحزب حق اإلطالع على القائمة اإلنتخابیة 

ومراقبتھا وحق تقدیم شكوى إلى رئیس اللجنة اإلداریة في حالة إھمال إسمھ أو شطبھ 

لیة ،وعلیھ فإعداد القائمة اإلنتخابیة یعد من المراحل األو)01(دون مبرر قانوني واضح

.الھامة في العملیة اإلنتخابیة ككل

:التصویت-

حیث تتم مرحلة التصویت بموجب مرسوم رئاسي یوجھ إلى الھیئة اإلنتخابیة 

قبیل ثالث أشھر من التاریخ المحدد إلجراء التصویت،وعموما یتم التصویت في یوم 

شراف مكاتب واحد ،غیر أنھ قد یقدم في بعض الحاالت اإلستثنائیة ،ویتم تحت إ

.التصویت التي یعین أعضاءھا الوالي

بأن التصویت في اإلنتخابات البلدیة عام "من قانون اإلنتخابات 02وتحدد المادة 

وھذا ما یمنح خصوصیة للعملیة اإلنتخابیة ویضمن )02("ومباشر وسري وشخصي

.الحریات الشخصیة لألفراد

:والتصویت قد یتخذ أشكال

:التصویت العام-
.1997من قانون اإلنتخابات لسنة25المادة -)01(
.من القانون نفسھ02المادة-)02(
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ویھدف إلى توسیع الھیئة اإلنتخابیة لتمثیل األغلبیة الساحقة من العدد اإلجمالي 

.لسكان البلدیة

:التصویت المباشر-

ویھدف عادة إلى تجسید فكرة الدیمقراطیة بجمیع مبادئھا وذلك من خالل 

.التصویت المباشر للشعب دون وسائط أو عراقیل

:التصویت السري-

تضمن السریة ضمانا للحریات الشخصیة لألفراد،وھذا یتم من خالل عادة 

.إستغالل الوسائل المتاحة للسیر الحسن للعملیة اإلنتخابیة

:التصویت الشخصي-

إذ یحدد قانون اإلنتخابات الجزائریة ضرورة تصویت الناخب نفسھ،مع وجود 

.ا المنتخببعض الحاالت اإلستثنائیة وال تكون إال بوكالة یمنحھ

:الفرز-

تعد مرحلة الفرز المرحلة األخطر في العملیة اإلنتخابیة كونھا ترتبط بمدى 

مصداقیتھا،لذا ال بد من الحرص على أن یقع التزویر وقد حاول المشرع الجزائري 

القیام بجملة من التعدیالت حول طرق الفرز،إذ تتم عملیة الفرز من قبل أشخاص 

.)01(ابة الشعبیةمعینین وتحت الرق

ھذه المرحلة تتم في المكاتب التي جرى فیھا التصویت فور إنتھاء الوقت المحدد 

.للتصویت وبطریقة علنیة

:النتائج-

إن عملیة إعالن النتائج النھائیة تتضمن ھي األخرى مجموعة من المراحل إذ 

مستوى كل مكتب وتعلق یقوم أعضاء مكتب التصویت بتحریر محضر لنتیجة الفرز على

.نسخة منھ بمكتب التصویت ذاتھ

.وبعدھا یتم إبالغ النتیجة للجنة اإلنتخابیة من طرف رؤساء المكاتب 

.یتم تحریر محضر لإلحصاء البلدي لألصوات وتعلق نسخة منھ بمقر البلدیة

.126مرجع سابق،ص:محمد الصغیر بعلي–)01(
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ل من ثالثة ترسل اللجنة البلدیة نسخة منھ أي المحضر للجنة الوالئیة والتي تتشك

ساعة ثم 48قضاة یعینھم وزیر العدل وعلى ھذه اللجنة أن تنھي أعمالھا في أجل أقصاه 

.ترسل محضرا إلى وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة

كما یمكننا القول أیضا أن عملیة توزیع المقاعد تتم مباشرة بعد عملیة  إنتھاء اإلنتخابات 

.)01(لت علیھا كل قائمة مع تطبق مبدأ األغلبیةبالتناسب حسب عدد األصوات التي حص

وعلیھ یمكن القول أن المجلس الشعبي البلدي ال یتم إال وفق أسس ومبادئ قانونیة 

حددھا قانون اإلنتخابات وإن إسقاط لمرحلة من مراحل اإلنتخابات یلغي العملیة بأكملھا 

كان المحلیین كل الحریة في إختیار ویقضي على شرعیتھا،كما یمكننا أن نالحظ بأن للس

األشخاص الذین یمثلونھم في الدولة،وینقلون مطالبھم للسلطات العلیا في البالد كذلك 

العملیة اإلنتخابیة تضمن نوعا من مشاركة الجماھیر في التنمیة المحلیة حتى وإن كان ھذا 

كة الدولة في بطریقة غیر مباشرة،من خالل إختیار أشخاص یمثلونھم في عملیة مشار

.إدارة شؤونھم وشؤون التنمیة المحلیة

:إختصاصات المجلس الشعبي البلدي-4
تشكل الظروف السیاسیة واإلقتصادیة والثقافیة واإلجتماعیة السائدة في الدولة 

المحك األساسي إلتساع دائرة صالحیات الھیئات المحلیة خاصة البلدیة،األمر الذي جعل 

یعدل ویغیر من طبیعة وشكل الصالحیات التي یمنحھا للمجالس 1990ة الجدید قانون البلدی

الشعبیة البلدیة،بشكل یتناسب مع الطبیعة السیاسیة وإدیولوجیة المجتمع والتوجھات 

اإلقتصادیة التي تفرضھا التغیرات العالمیة خاصة التي قررت الجزائر على إثرھا إنتھاجھا 

.1989بعد دستور 

نا تحدید ھذه اإلختصاصات وفق القانون الجدید الخاص بالمجالس الشعبیة ویمكن

:البلدیة على النحو اآلتي

.الجمھوریة الجزائریة،1997،من قانون اإلنتخابات لسنة88المادة -)01(
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:التھیئة والتنمیة المحلیة)أ
تعد التھیئة والتنمیة المحلیة من المھام األساسیة للمجلس الشعبي البلدي وعلیھ 

،ینفذ على المدى الطویل یقتضي ھذا األخیر إعداد مخطط تنموي محلي یخص البلدیة

.)01(أو المتوسط أو القصیر

وال بد لھذا المخطط أن یتناسب مع الظروف ومع مخطط الوالیة وبرامج 

الحكومة بشكل عام خاصة في مجال التھیئة العمرانیة كما یتولى المجلس الشعبي 

المعلومات كما یمكنھ أن یستعین ببنك"البلدي مھمة السھر على تنفیذ ھذا المخطط،

الموجود على مستوى الوالیة والذي یشترط فیھ أن یتوفر على جمیع الدراسات 

.)02("والمعلومات واإلحصائیات اإلجتماعیة والعلمیة المتعلقة بكافة بلدیات الوالیة

ویتولى المجلس الشعبي البلدي أیضا في ھذا المجال رسم النسیج العمراني 

.)03(لتشریعات التنظیمیة المعمول بھا في مجال التھیئة العمرانیةللبلدیة وفقا لألحكام وا

لقد منح قانون البلدیة حق المبادرة في أي عمل ما من شأنھ تطویر األنشطة 

،وال بد لھا أن تتماشى مع برنامجھا التنموي وقدراتھا المادیة وكما من )04(اإلقتصادیة

.المتعاملین اإلقتصادیین حق البلدیة أیضا إتخاذ أي إجراء من شأنھ تشجیع

إتخاذ أي إجراء من شأنھ التكفل بالفئات المحرومة اإلجتماعیة خاصة في مجال 

.السكن،التعلیم،الشغل،الصحة 

كل ھذه األمور تترك المجال واسعا للمجلس الشعبي البلدي صالحیات تطبیق خطط 

ر موجود فعلیا وواقعیا،ھذا وبرامج ممن شأنھا تنمیة المجتمعات المحلیة،فصل ھذا األم

.ما سنحاول الكشف عنھ في الجانب المیداني

:التعمیر والھیاكل األساسیة والتجھیز)ب
تتولى البلدیة والمجلس الشعبي البلدي مھمة المراقبة الدائمة لعملیات البناء والتعمیر 

لیھا،لذا أقر المشرع وضرورة التأكد من المواصفات البنائیة،وإحترامھا للقواعد المتفق ع

.،مرجع سابق90/08من قانون البلدیة رقم86المادة -)01(
.145صمرجع سابق:مد بوضیافأح-)02(
.،المرجع نفسھ90/08من قانون البلدیة رقم87المادة -)03(
.من القانون نفسھ88المادة -)04(
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ضرورة حیازتھا على ترخیص مسبق من طرف المصالح التقنیة للبلدیة وكذا تسدید 

.الرسوم التي أوجبھا وحددھا القانون

كما أقر المشرع أیضا ضرورة مراعات المساحة الفالحیة والزراعیة وكذا تجانس 

ي للبلدیة مع ترك مساحة المجموعات السكانیة والطابع الجمالي والمعماري والتراث

.)01(خضراء،ومنع أي مشروع من شأنھ اإلضرار بالبیئة

عموما یمكن القول إن مجال التھیئة العمرانیة تعد من أھم اإلختصاصات التي تبرز 

.من خاللھا سلطة المجلس الشعبي البلدي في تسییر وتنمیة المجتمع المحلي

:التعلیم)جـ
تولي مھمة إنجاز المؤسسات البلدیة وتجھیزھا وصیانتھا كما لھا تعمد البلدیة ل

صالحیات تخص أي مجال یمكن من خاللھا تشجیع النقل المدرسي وكل ما یمكن 

.)02(ترقیتھا

وھذا اإلجراء أقربھ قانون البلدیة نظرا ألھمیة ھذا المجال في إنعاش المستوى التعلیمي 

التعلیمللفئات والمجتمع المحلي خاصة في مجال

:األجھزة اإلجتماعیة والجماعیة)د
یعد عامل إنجاز المراكز الصحیة والقاعات العالجیة ومختلف الھیاكل واألجھزة 

الخاصة بالشبیبة والثقافة والریاضة والترقیة من أھم المھام التي یتولى المجلس الشعبي 

.البلدي إنجازھا

اإلجراءات التي من شأنھا ترقیة السیاحة وتشجیع كما ال بد على البلدیة بمجلسھا إتخاذ كل

المستثمرین ،وتتولى أیضا تشجیع نشاط الحركة الجمعویة بمختلف مجاالتھا وكذا 

المشاركة في بناء وصیانة المساجد والمدارس القرآنیة ،والمحافظة على الممتالكات 

.)03(الدینیة المتواجدة حول تراب البلدیة

.،مرجع سابق90/08من قانون البلدیة94إلى91المواد من-)01(
.من القانون نفسھ97المادة -)02(
.القانون نفسھمن 105إلى 100المواد من -)03(
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:السكن) ھـ
لى البلدیة والمجلس الشعبي البلدي أن یوفر جل شروط الترقیة العقاریة وھذا وفق ع

من قانون البلدیة،ھذا األمر جاء محاولة للتقلیص من أزمة السكن 106ما تنص علیھ المادة

التي ھي األخرى تؤثر في الوضع اإلجتماعي بشكل عام،كما تؤثر سلبا وتخلق بعض 

لبیوت القصدیریة وتشویھ الوضع العام للمدینة وتساھم في اآلفات اإلجتماعیة كإنتشار ا

.نشر الجریمة

:الصحة والنظافة والمحیط)و
جملة من المھام التي تتولى البلدیة بمجلسھا تجسیدھا نحددھا 107لقد حددت المادة 

:على النحو اآلتي

.المحافظة على النظافة العمومیة-

.لشربالسھر على توزیع المیاه الصالحة ل-

.صرف ومعالجة المیاه القدرة-

.مكافحة األمراض المعدیة واألوبئة ومنع إنتشارھا-

.المحافظة على نظافة األغذیة واألماكن العمومیة-

.مكافحة التلوث وحمایة البیئة-

ھذه األمور وغیرھا من شأنھا المحافظة على صحة المواطن والقضاء على بعض 

یومیة،كما لھده األمور أیضا دور ھام جدا في تجسید ما یسمى المشاكل التي تخص حیاتھ ال

.بتنمیة المجتمع المحلي من خالل اإلھتمام باألمور التي تخصھ

:اإلستثمارات اإلقتصادیة)ز
یعد عامل اإلستثمارات اإلقتصادیة من أھم الواجبات التي تتولى القیام بھا البلدیة 

على تشجیع اإلستثمارات والمستثمرین اإلقتصادیین بمجملھا كما ال بد لھا من العمل

،وعلیھا تخصیص رأسمال على شكل إستثمارات تسند إلى صنادیق المساھمة التابعة 

.)01(للجماعات المحلیة

.،مرجع سابق08-90قانون من 104المادة -)01(
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عموما من خالل اإلختصاصات السابقة المسندة للبلدیة بھیاكلھا المتعددة والذي یعد 

االت التعبیر الدیمقراطي خاصة من الناحیة المجلس الشعبي البلدي مجاال من مج

كما یشكل أیضا إطارا مرجعیا لمشاركة .المحلیة،وقاعدة خصبة للآلمركزیة اإلداریة

المواطنین في تنمیة شؤونھم المحلیة وفق ما نص علیھ القانون الذي بدوره إعتمد على

القوانین الخاصة التحدید العام لھذه اإلختصاصات والذي یترك فیھا التحدید الخاص إلى

لكل قطاع،أضف إلى ذلك أن كل ھذه األمور یتوقف تطبیقھا على اإلمكانیات الخاصة لكل 

بلدیة ،ھذا ما ترك فجوة أو مجال للمماطلة والتالعب في تطبیق اإلجراءات القانونیة 

.واإلقتصادیة ،والبضبط األمور التي تخص تنمیة المجتمع المحلي

:بلديتسییر المجلس الشعبي ال-5
تعتمد مھام المجلس الشعبي البلدي على عقد دورات تجرى على غرارھا مداوالت ،وللجان 

المتخصصة دور ھاما في العمل على حسن سیر أعمال المجلس ویمكن بیان كیفیة سیر المجلس من 

:خالل النقاط اآلتیة

:الدورات)أ
ن المجلس الشعبي البلدي یعقد على أ1990من قانون اإلنتخبات 14تنص المادة

.مرة كل ثالث أشھر)01(أربعة دورات عادیة

كما یمكنھ عقد دورات إستثنائیة بطلب من الوالي أو ثلثي األعضاء أو من 

.)02(رئیسھ

حیث یعمد رئیس المجلس الشعبي البلدي إلى تسلیم اإلستدعاءات إلى أعضاء المجلس 

ة بجدول األعمال ،قبل عشرة أیام من موعد كتابیا وإلى مقر سكناھم مرفوق

اإلجتماع،ویمكن تخفیض ھذه المدة في الحاالت اإلستعجالیة،ویكلف الرئیس بتدوین 

المداوالت في سجل المداوالت كما یشترط أن ینشر أو یعلق جدول األعمال في قاعة 

.)03(المداوالت

.1990من قانون اإلنتخابات 14المادة -)01(
.من القانون نفسھ15المادة -)02(
.من القانون نفسھ17المادة -)03(
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إستوفى حضور األغلبیة،وإذا لم وھذا اإلجتماع ال یعقد وال یكون قانونیا إال إذا

یتحقق ھذا الشرط،یحضر إستدعائین متتالیین بفارق ثالثة أیام على األقل،فتكون بذلك 

.)01(المداوالت الثالثة صحیحة مھما یكن عدد األعضاء الحاضرین

ومن خالل إنعقاد ھذه الدورات یكون الفضاء مھیئ لمناقشة جل المسائل وبكل 

تي تتعلق بالتنمیة المحلیة،كونھم یعبرون عن اإلختیار الشعبي وكونھم حریة خاصة ال

.المسؤولین عن مطالب الشعبیة

:المداوالت) ب
ویعد المجلس الشعبي البلدي الھیئة القانونیة والشرعیة المكلفة بالمداوالت في البلدیة 

س ومتابعتھما ومناقشة والتي تعقد علنیة كما یتمكن المواطنین من الحضور لجلسات المجل

أعمالھا وھذا بھدف تطبیق وتجسید مبدأ الرقابة الشعبیة،وال تتم ھذه المراقبة إال بتمكین 

من قانون اإلنتخابات 19سكان البلدیة من مراقبة منتخبیھم األمر الذي أشلرت إلیھ المادة 

لسة مغلقة حیث نصت على أن تكون المجلس الشعبي علنیة ویمكن أن یقرر المداولة في ج

:في الحالتین التالیتین

.فحص حاالت المنتخبین اإلنضباطیة*

.)02(فحص المسائل المرتبة باألمن والمحافظة على النظام العمومي*

لذا أعطى المشرع الجزائري الحق ألي شخص طبیعي أو معنوي من اإلطالع على 

ة وھو ما أشارت إلیھ مداوالت المجلس والحصول على نسخة منھا على نفقتھ الخاص

یحق ألي شخص طبیعي أو معنوي أن یطلع في عین المكان على محاضر "22المادة

مداوالت المجلس الشعبي البلدي وأن یأخذ نسخة منھا على نفقة،تتكفل المصالح البلدیة 

.)03(المعنیة بتطبیق ھذا اإلجراء

دقة األغلبیة المطلقة لألعضاء ویتم إتخاذ القرارات في المجلس الشعبي البلدي بمصا

وفي حالة تساوي األصوات یرجع القرار األخیر إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي وعلیھ 

.،مرجع سابق1990قانون اإلنتخابات من 17المادة -)01(
.من القانون نفسھ19المادة -)02(
.انون نفسھمن الق22المادة-)03(
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یمكن القول أن رئیس المجلس الشعبي البلدي یتمتع بصوتین إحداھما صریح واآلخر 

.ضمني في حالة تساوي األصوات

یوم من تاریخ إیداعھا مقر 15ر وقرارات المجلس تعد صالحة للتنفیذ بعد مرو

وقد )01(من قانون البلدیة 45،44،43،42الوالیة ،مع األخذ بعین اإلعتبار أحكام المادة

نص القانون على ضرورة تعلیق محاضر المداوالت في األماكن المخصصة لإلعالم 

صت أیام من تاریخ المداولة وفق ما ن08المواطنین،لتمكینھم من اإلطالع علیھا خالل 

.من قانون البلدیة41علیھ المادة 

:اللجان)جـ
إن تعقد المشكالت اإلجتماعیة واإلقتصادیة والثقافیة والسیاسیة التي یواجھھا المجلس 

الشعبي البلدي تجعل المواجھة الفردیة صعبة لكل ھاتھ األمور،لذا جاءت اللجان كضرورة 

.تنقسم اللجان إلى دائمة ومؤقتةملحة تستدعي تضافر جھود مجموعة من األعضاء و

:اللجان الدائمة-

.وھي اللجان التي تتمیز باإلستمراریة ،بالرغم من التحیز الذي یقع على أعضائھا

:اللجان المؤقتة-

أو اللجان الخاصة وھي لجان تعین من أجل القیام بمھمة معینة ،وینتھي عملھل 

.)02(بإنتھاء المھمة التي أوكلت إلیھا

للمجلس الشعبي البلدي أن "على أنھ 1990من القانون البلدي24وتنص المادة 

یكون من بین أعضاءه لجان دائمة ولجان مؤقتة قصد دراسة القضایا التي تھم البلدیة 

:خاصة في المجاالت األتیة

.اإلقتصاد والمالیة-

.التھیئة العمرانیة والتعمیر-

.ةالشؤون اإلجتماعیة والثقافی-

.،مرجع سابق1990قانون اإلنتخابات من 39المادة -)01(
إتجھات معاصرة في الحكم المحلي،دار النھضة العربیة،مصر،دون سنة :محمد فتح اهللا الخطیب وأخرون-)02(

.134ص.النشر
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وتشكل ھذه اللجان بمداوالت المجلس الشعبي البلدي كما یمكن مالحظة أن قانون 

نوردھا على 1967البلدیة الجدید قد ألغى بعض اللجان التي كانت موجودة في قانون 

:)01(النحو اآلتي

.لجنة الفالحة والتنمیة-

.لجنة التجھیز واألشغال-

.لجنة المراقبة-

.یطلجنة التخط-

ویمكننا إرجاع أسباب ھذا التقلیص ھو إلغاء قانون الثورة الزراعیة وقانون 

المستثمرات الفالحیة،وھذا بغیت مسایرة التوجھ اإلقتصادي الجدید خاصة بعد 

وتتمتع ھذه اللجان باإلستقاللیة في تسییر أعمالھا،حیث تقوم بوضع نظامھا 1989دستور

ل بھ،وبالنسبة لرئاسة اللجان فیتم وفق إختیار المجلس الشعبي الداخلي وتحدد كیفیات العم

یرأس اللجنة منتخب بلدي یعینھ المجلس الشعبي "25البلدي وھذا ما نصت علیھ المادة

.)02("البلدي وتعد اللجنة نظامھا الداخلي وتصادق علیھ

طلبات حاول اإلستجابة للمت1990/08وأخیرا یمكن القول ان قانون البلدیة 

الجماھریة خاصة من خالل أعمال اللجان عكس القانون القدیم الذي تقرر بموجبھ أمر 

مشاركة المواطنین في أعمال اللجان من إختصاص الوالي وحده،كما إستجاب القانون 

الجدید أیضا لفكرة التعددیة الحزبیة إنعكاساتھا على تمثیل ھذه اللجان وذلك بحسب 

.لس الشعبي البلديالتكوینات السیاسیة للمج

:رئیس المجلس الشعبي البلدي وإختصاصاتھ-6
بعد تخلي الجزائر عن فكرة الحزب الواحد وإحالل نظام التعددیة الحزبیة كان من 

الضروري إصدار قانون البلدیة الجدید الذي یتناسب مع األدیولوجیات من جھة ومع 

.،الجمھوریة الجزائریة1967لسنة67/24من قانون البلدیة رقم94المادة -)01(
.،مرجع سابق90/08من قانون البلدیة 25ةالماد-)02(
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الجدیدة،األمر الذي أنعكس أیضا على طریقة التغیرات اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة 

.إختیار رئیس المجلس الشعبي البلدي ،إختصاصاتھ،مھامھ،وكیفیة إنھائھا

:كل ھذه األمور وغیرھا نوردھا بالتفصیل على النحو اآلتي

:طریقة إختیار رئیس المجلس الشعبي البلدي-أ
ن طرف أعضائھا إختیار رئیسا بعد تحدید القائمة الفائزة أو الحزب الفائز یتم م

أیام من اإلعالن عن النتائج،إذ یترأس الجلسة األولى 08للمجلس الشعبي البلدي في خضم 

ویقوم المكتب بمناداة األعضاء .مكتب مؤقت یتكون من عضوین أكبرھم وأصغرھم سنا

حسب النتیجة المثبتة في محضر لجنة إنتخابات البلدیة واإلشراف على عملیة إختیار

سنوات یبلغ القرار فورا إلى والي الوالیة الذي بدوره یتولى 05الرئیس،وبعد إختیاره لمدة

.)01(أیام بعد إعالن عن نتائج اإلقتراع08تنصیبھ في مدة أقصاھا

وبعدھا مباشرة یعلن ھذا القرار للموطنین عن طریق اإلعالنات التي تلصق على 

.لمخصصة إلعالم الجمھورأبواب ولواحق البلدیة أو في اللوحة ا

:كیفیة إختیار نواب رئیس المجلس الشعبي البلدي-ب
لم یحدد المشرع الجزائري أي الطرق والسبل المتعلقة بكیفیة إختیار نواب رئیس 

المجلس الشعبي البلدي،فلم یشترط أن یكون النواب من نفس القائمة ،بل ترك الفضاء 

من قانون 53عبي البلدي،األمر الذي أقرتھ المادة واسعا لتقدیرات رئیس المجلس الش

.البلدیة

:كیفیة تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي للھیئة التنفیذیة-جـ

یعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي جھاز تنفیذي ولھذا فالحدیث عن ھذا الجھاز 

.)02(یتطلب الحدیث عن رئیس المجلس الشعبي البلدي

ل ما سبق ندرك أن دائرة مھام وصالحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي ومن خال

.قد إتسعت بسبب التغیرات الحالیة

.،مرجع سابق90/08من قانون البلدیة49مادة ال-)01(
،مجلة الفكر البرلماني،الجزائر،مجلس "إختصاصات الھیئات التنفیذیة للجماعات المحلیة"مسعود شیھوب ،-)02(

.17،ص02،2003األمة،العدد

160



:إختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي-د

تتوزع إختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي في تسییر شؤون البلدیة إلى 

:نوعین

.األول بصفتھ ممثال للدولة

.مثال للبلدیةوالثاني بصفتھ م

:إختصاصات رئیس البلدیة بصفتھ ممثال للدولة*

لقد صرح القانون في كثیر من الحاالت ویتولى رءیس المجلس الشعبي البلدي 

بإعتباره ممثال للدولة نشر وتنفیذ    القوانین و اللوائح في إقلیم البلدیة واألمر بإتخاذ 

ئل التي یخضعھا القانون لمراقبتھ وسلطتھ اإلجراءات على المستوى المحلي،خاصة المسا

:)01(وھي على النحو اآلتي

:إختصاصات متعلقة بالضبط اإلداري-

من قانون البلدیة على أن یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي 62حیث تنص المادة 

وتحت سلطة الوالي نشر وتنفیذ القوانین وعبر تراب البلدیة،كما علیھ السھر على حسن 

سیر النظام واألمن العمومیین وعلى النظافة العمومیة باإلضافة إلى السھر على تنفیذ 

إجراءات التنفیذ والرقابة والتدخل فیما یخص اإلسعافات وكذا ضمان أمن وسالمة 

األشخاص واألموال وإبعاد كل ما من شأنھ المساس بالراحة العمومیة،كما أنھ مكلف 

المة األشخاص واألموال،وإتخاذ إجراءات لمكافحة بالمحافظة على النظام العام وس

األمراض والقضاء على األمراض المعدیة والقضاء على الحیوانات المؤذیة،وكذلك 

المحافظة على نظافة األماكن المخصصة لعرض وبیع المأكوالت وتأمین نظام الجنائز 

.)02(والمقابر مع مراعاة الشعائر الدینیة وطبقا للعادات والتقالید

:اإلختصاصات المتعلقة بالحالة المدنیة-

إذ یسھر رئیس المجلس الشعبي البلدي على تنفیذ التدابیر الوقائیة واإلحتیاطات 

.المتعلقة سالمة األشخاص واألماكن العمومیة التي یمكن أن یواجھھا أي خطر

.19،مرجع سابق،ص"یة للجماعات المحلیةإختصاصات الھیئات التنفیذ":مسعود شیھوب -)01(
.،مرجع سابق90/08من قانون البلدیة رقم75إلى 71المواد رقم -)02(
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:اإلختصاصات المتعلقة بالضبط القضائي-

الشعبي البلدي مھامھ بصفتھ ضابط للحالة المدنیة وصفة ضابط یتولى رئیس المجلس 

لل المصادقة على الوثائق واإلمضاءات وإعداد القوائم اإلنتخابیة والمشاركة في عملیات 

.)01(إحصاء سكان البلدیة وغیر من مھام

من قانون البلدیة وإلى جانب ھذا یتولى مھام 68شرطة القضائیة وھذا ما تنص علیھ المادة

:إختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفتھ ممثال للبلدیة* 

یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفتھ یتمتع بالشخصیة المعنویة تمثیل البلدیة 

كما )02(في كل أعمال الحیاة المدنیة واإلداریة،وكل التظاھرات الرسمیة واإلحتفاالت 

تعارض مصالح رئیس المجلس الشعبي البلدي مع یمثلھا أمام الجھات القضائیة وفي حالة

مصالح البلدیة یعین المجلس أحد األعضاء لتمثیل البلدیة أمام القضاء أو إبرام العقود 
كما یتولى إدارة جل األعمال واإلجتماعات التي یقوم بھا المجلس وذلك من خالل )03(

.التحضیر للدورات والدعوة إلنعقاد وضبط تسییر الجلسات

كما یقوم وفي مجال الحفاظ على أموال وأمالك الدولة وتحت مراقبة المجلس 

:)04(األعمال اآلتیة

.السھر على صیانة المحفوضات-

إجراء عقود إقتناء األمالك وعقود البیع ،وقبول الھبات والوصایا والصفقات أو -

.اإلجارات

.إتخاذ القرارات المرفقة للتقادم واإلسقاط-

.اقصات الخاصة بأشغال البلدیة ومراقبة حسن تنفیذھاإلبرام المن-

.رفع الدعاوي لدى القضاء بإسم البلدیة-

.402صمرجع سابق1977محاضرات في المؤسسات اإلداریة :محمد محیو-)01(
.،مرجع سابق90/08من قانون البلدیة 58دة الما-)02(
.من القانون نفسھ66المادة -)03(
.من القانون نفسھ60المادة-)04(
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.المحافضة على الحقوق العقاریة والمنقولة التي تملكھا البلدیة-

.إتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالطرق البلدیة-

.توظیف عمال البلدیة-

الخاص بالبلدیة ،وبالمقارنة مع قانون أضف إلى ذلك مھام أخرى ذكرت في القانون

البلدیة السابق فإن المشرع قد أحدث عدة تغیرات في إختصاصات رئیس المجلس الشعبي 

البلدي،وھذا لدعم الآلمركزیة في إتخاذ القرارات وتسییر البلدیات،كما إستحدثت في 

دولة خاصةالقانون الجدید مجموعة من اإلختصاصات تتجاوز التواجد الرمزي لجھاز ال

وأخیرا نستطیع أن ندرك أن ھذه اإلختصاصات .في مجال التمیة المحلیة بجمیع فروعھا 

الموكلة لرئیس المجلس الشعبي البلدي من شأنھا توسیع دائرة صالحیاتھ لصالح تنمیة 

.المجتمع المحلي المتواجد بھ 

بالجزائر أن ندرك كما یمكننا من خالل تحلیلنا لسیولوجیة تطور النظام اإلداري المحلي

بأنھ عرف عدة تغیرات وتطورات بحسب المرحلة التاریخیة وعلیھ ضلت المجالس 

وھي 1989الشعبیة البلدیة لفترة طویلة من الزمن تحت إدارة وتسییر الدولة إلى غایة 

.فترة صدور الدستور الجدید والذي أقر بالتعددیة السیاسیة وإلغاء فكرة الحزب الواحد

الخاص بالبلدیة الذي غیر من األطر والقواعد القانونیة التي 1990/08تي قانون لیأ

كان یعتمد علیھا في تسییر المجالس الشعبیة البلدیة وفي إعداد مخططات التنمیة 

المحلیة،إذ عدل في إختصاصات المجالس الشعبیة البلدیة وكذا رئیس المجلس الشعبي 

جدید السیاسي واإلقتصادي الذي تتبعھ الجزائر،وبطریقة البلدي بطریقة تتالئم مع التوجھ ال

.تضمن تحقیق مشاركة أعضاءه وقیاداتھ في تنمیة المجتمع المحلي

:واقع التنمیة المحلیة بالجزائر: ثالثا
إن الجزائر واحدة من الدول النامیة التي تعرضت لإلستغالل من طرف المستعمر 

اب،وعند اإلستقالل وجدت الجزائر نفسھا أمام تخلف كبیر الذي لم یترك إال الدمار والخر

فكان علیھا أن تنھض من أجل اللحاق بالتغییر الحاصل في العالم،وكان علیھا أن تعتمد 

على نفسھا،فوضعت سیاسة تنمویة مست في البدایة قطاع التصنیع ثم بدأ اإلھتمام بعد ذلك 

.بالقطاعات األخرى
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:اإلستعمارالتنمیة في الجزائر أثناء-1
خالل مرحلة السیطرة التركیة في الجزائر حقق اإلنتقال نحو الرأسمالیة في فرنسا 

وإنكلترا خطى ملموسة،فتمیزت التشكیلة اإلجتماعیة اإلقطاعیة بإفراز مستلزمات رأسمال 

. من حیث إمتداد السوق وإمتداد دائرة التداول وقد إمتازت التجارة الخارجیة في الجزائر

بخضوعھا لإلدارة التركیة التي أعطت إمتیازات تجاریة لرأسمال األوربي،أما المیزة 

الثانیة فتمثلت في التحالف الطبقي الموضوعي،فتزید الطبقة المسیطرة التركیة من خالل 

تھدف سلطتھ زیادة رسوم الخروج والعائدات وعند دخول المستعمر الفرنسي للجزائر لم

قرر المجلس النیابي أن الجزائر أرض لن 1840أسمالیة ففي سنة السیاسیة إلى إحالل الر

جرى غزو الجزائر تدریجیا وبدأ 1847تتخلى عنھا السیاسة الفرنسیة وفي عام 

اإلستعمار باألراضي بكمیات أكبر كانت تھدف فرنسا من ھذه السیاسة الزراعیة حل 

قوة العمل التي یقدمھا مشكلة العاطلین عن العمل في المدن الفرنسیة وسببا في نقص

الجزائریین،فقد شكلت الزراعة القاعدة الرئیسیة لتراكم رأس المال في الجزائر 

وكانت غالبیة الید العاملة المستخدمة تعمل موسمیا فقط وفي فترات األعمال .آنذاك

الكبیرة،والمعمر یلجأ بدوره إلى إستئجار الید العاملة الضروریة وفي كل موسم یعود 

1920الموسمیون لیعرضوا خدماتھم،وإزدادت حركة الھجرة إلى فرنسا منذ سنةالعمال

لما سمح بنشوء حركة عمالیة جزائریة في الخارج،وھو مؤشر یدل على قلة نشاط 

نتیجة 1934الرأسمالیة وعجزھا عن تأمین العمل للجزائریین ككل،فتزایدت البطالة سنة

.ت المرتبطة بزراعة الكرومالوضع في القطاعات التصدیریة وكل القطاعا

ولكنھا كانت أقل بروزا في األریاف بسبب العمل الموسمي،وفي الواقع أن ركود 

األرباح ثم تراجعھا قد دفع إلى ھبوط اإلستثمار في قطاع البناء الخاص األمر الذي زاد 

حرموا بدوره من البطالة،ونشأت حول المدن أكواخ من الصفیح إكتضت بالفالحین الذین 

.من أراضیھم ولم یستطیعوا إیجاد عمل لكسب لقمة العیش

ویرتبط 1886مالیین نسمة،وھبط سنة 3قدر عدد سكان الجزائربـ1830ففي سنة 

- 1900ھذا الھبوط بالقمع العسكري في تلك الفترة،وقد تزاید السكان المسلمین بین

قدرت نسبة الجزائریین تقریبا متساوي مع تزاید السكان األوربیین حیث 1927
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،وكان معدل الوالدات العالي یعوضھ معدل الوفیات المرتفع %40واألوربیین بـ%37بـ

.نتیجة األوبئة الشدیدة و الضعف والقھر العسكري على السكان الجزائریین

وفیما یخص التعلیم فقد كان موضوع صراع سیاسي في تلك الفترة ما بین 

ة والسلطة السیاسیة الفرنسیة والطبقات اإلجتماعیة الجزائریة البرجوازیة اإلستعماری

وتركز ھذا الصراع حول طبیعة التعلیم المقدم للنشئ  الجزائري،وعملیة فتح المدارس 

واجھت معارضة كبیرة من قبل المعمریین فطلب البعض أن یكون التعلیم موجھا أكثرا في 

جھة ومن ق التعلیم اإلبتدائي األولي ھذا منالمجال المھني لكن ھذا األخیر ال یمكن أن یسب

جھة ثانیة عدد المراكز المھنیة الموجودة للسكان األصلیین قلیلة،فأصبحت المدرسة 

مطابقة للمدرسة الفرنسیة،فكان اإلقبال معدوما وھذا لم 1883الفرنسیة في الجزائر منذ 

السیاسة األفضلیة لتعلیم یكن بسبب اإلنتقاء الشدید الصعوبة لدى الدخول،وقد أعطت ھذه 

.منطقة القبائل بقصد تقسیم السكان الجزائریین

أصبح القبول في المدرسة الفرنسیة عاما وفھم اآلباء فائدة التعلیم 1920وفي عام 

وأصبحوا یطالبون بإنشاء مدارس جدیدة وتوسیع المدارس القائمة وكان الكثیر منھم 

في منازلھم وعلى حسابھم،وھكذا حصلت الصناعة یعلمون أطفالھم اللغة الفرنسیة

من فروع التعلیم %38من التعلیم الفني الممتاز و%53.5على 1954المعدنیة سنة 

جزائري یعملون في فرنسا في ذلك الوقت 151793أصل %73.3التقني،والواقع أن 

.م الجزائریینوالبناء واألشغال العمومیة،أما المدارس التقنیة كانت في الجزائر مغلقة أما

طالبا 179كان ھناك 1954وكان التعلیم یخص األغلبیة من الجزائریین،وفي عام 

66طالبا،وفي الطب165في جامعة الجزائر مسجلین في الحقوق،وفي اآلداب58من أصل

.طالبا113طالبا،أما في العلوم فكان ھناك

خبة المثقفة رغم قلتھا القائد الطبیعي وفي نھایة الفترة اإلستعماریة أصبحت ھذه الن

.)01(للكفاح التحرري وھي التي ستصیغ سیاسة التنمیة اإلقتصادیة بعد اإلستقالل

:)02(السیاسة التنمویة في الجزائر بعد اإلستقالل-2

-89-46ص1979تكون التخلف في الجزائر،الشركة الجزائریة للنشر والتوزیع،الجزائر،:عبد اللطیف بن أشنھو -)01(
304.
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وقد تطور منذ ھذا 1967بدأت التنمیة في الجزائر بتطبیق أسلوب التخطیط عام 

ھ وحجم برامجھ وفتراتھ وأسلوبھ ویعود ھذا إلى التجربة المكتسبة التاریخ في تنظیم

تمیزت اإلستراتجیة اإلنمائیة 1980إلى سنة1967میدانیا خالل المرحلة الممتدة من سنة

على القطاع المنتج وخاصة التصنیع،ثم تمیزت المرحلة الموالیة بإعادة تنظیم اإلقتصاد 

البدایة ثم برامج التصحیحات الھیكلیة فتمیز الوطني بما یسمى إعادة الھیكلة ھذا في

في المخططین األول والثاني بالمركزیة ثم إتجھت السیاسة التنمویة نحو دعم الآلمركزیة 

أو تحت أسلوب تطبیق .المخططین الثالث والرابع وجزء من المخطط الخماسي

.المخططات البلدیة أو تحت أسلوب تطبیق إعادة ھیكلة المؤسسات

وفي األخیر توجھت خالل تطبیق الجزء الثاني من المخطط الخماسي وبالتتحدید 

إلى نظام إستقاللیة الوحدات اإلقتصادیة أو مایسمى اإلصالح 1987مع نھایة عام 

التي 1989- 1980اإلقتصادي الجدید،وقد قدر حجم اإلستثمارات أثناء الفترة الممتدة من

ملیار دینار جزائري،وتمیز المخطط 715ثر من تمیزت بتطبیق مخططین خماسیین في أك

بأنھ ساھم في إعداد الھیاكل الحزبیة والمجالس المنتخبة،كما 1984- 1980الخماسي األول

.أنھ تمیز بأنھ أول تجربة تخطیطیة لفترة أطول لسابقاتھا وھي فترة خمس سنوات

الركیزة األساسیة فأتسعت ھذه الفترة وكان توجھھا حول جعل التھیئة اإلقلیمیة

للتنمیة،وجعل إستراتجیة ترقیة قطاع الھیاكل األساسیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة الوسیلة 

المثلى لتحقیق التھیئة اإلقلیمیة كما إتسعت كمیة إستثمارات ھذا المخطط لتصل تكالیف 

.ملیار دینار جزائري560.5برامجھ إلى 

صادق المجلس الشعبي الوطني على 1984وفي األسبوع األخیر من شھر دیسمبر

ویمتاز ھذا المخطط بأنھ تكمیل 1989-1985مشروع قانون المخطط الخماسي الثاني

للمخطط الخماسي األول من حیث اإلھتمام لتسییر كذلك أنھ وضع في أولویات التنمیة 

مجال الفالحة والري،وأعطى للصناعة والزراعة دورا حیویا إلستقطاب السكان إلى 

المناطق الداخلیة من البالد،كذلك إعتمد في تحلیلھ على الوضعیة اإلقتصادیة العامة للبالد 

،د م و 2سیاسة التخطیط وإعادة تنظیم مسارھا في الجزائر،ج:محمد بن قاسم حسن بھلول–)02(
.270-231-136،ص1999ت،الجزائر،سنة
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دخلت الجزائر سیاسة إنمائیة جیدة أطلق علیھا 1987ومتطلبات التنمیة وفي أواخر

.مایسمى باإلصالح اإلقتصادي الجدید

إنتاجیة وطنیة ھامة لقد أدت جھود التنمیة في إطارھا التخطیطي إلى خلق طاقات 

.في القطاع العام

:)01(تنمیة الھیاكل األساسیة اإلجتماعیة-3
نقصد بقطاع الھیاكل األساسیة اإلجتماعیة البنیة التحتیة التي ھي أحد األنشطة 

الحیویة في التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة،ویتكون ھذا القطاع من المرافق التي یتلقى 

ت إجتماعیة وثقافیة متعددة ومرتبطة بترقیة مستوى صحتھ وتكوینھ فیھا الفرد خدما

ومعیشتھ،ویتمثل مضمون ھذه الھیاكل في قطاع السكن والتجھیزات المرتبطة بھ كشبكات 

المیاه والتنمیة،ودور الثقافة والتجھیزات الریاضیة والمؤسسات الدینیة وحدائق األطفال 

.صحةوغیرھا ثم مؤسسات التعلیم والتكوین وال

فنجد أن المجموعة األولى من مرافق البنى التحتیة اإلجتماعیة تتمثل في السكن 

والتجھیزات جماعیة،أما المجموعة الثانیة فتتمثل في التكوین والصحة الذین یمنحان 

لإلنسان القدرة على الحیاة والتطور والتحكم في أسباب بناء الحضارة وھدف ھاتین 

یر لإلنسان جمیع شروط الحیاة المادیة والثقافیة من أجل تحضیره المجموعتین ھو التوف

للعمل واإلنتاج،فقطاع الھیاكل األساسیة  اإلجتماعیة لیست مرتبطة مباشرة باإلنتاج ولكن 

ھذه المرافق ھي إستثمارات غیر منتجة بطریقة مباشرة ولكنھا مع ھذا ذات أھمیة كبیرة 

ھو عالقة إجتماعیة مرتبطة بعالقات إجتماعیة أخرى في تطور اإلنتاج مستقبال ،فاإلنتاج 

تتعدى حدود قطاع اإلنتاج الزراعي أو الصناعي،ولقد إھتما الجزائر في ھذا القطاع أي 

:الھیاكل األساسیة اإلجتماعیة بھدفین أساسیین ھما

یتمثل في وجود إختالل كبیر في التوازن بین النمو الدیمغرافي :ھدف إجتماعي-أ

.السكنیةوالوحدات

.68-63مرجع سابق،ص:محمد بلقاسم حسن بھلول-)01(
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یتمثل في تعمیر التراب الوطني بإنشاء مراكز سكنیة في مناطق :ھدف سیاسي-ب

الھضاب العلیا وفي الجنوب حیث الكثافة السكانیة ضعیفة جدا وتوافر الموارد الطبیعیة 

.وھذا لخلق حركة إقتصادیة نشیطة وإیقاف نزوح السكان من األریاف نحو المدن

سیاسیة في ید الدولة إلعادة تنظیم التراب الوطني،فوجود إن قطاع السكن یعتبر وسیلة

الفرد في مكان جغرافي معین ھو شرط أساسي لبعث الحیاة في ھذا المكان وھذا التواجد 

.یستلزم شروط مادیة وأخرى إجتماعیة وثقافیة

:إنصب إھتمام الدولة في ھذا القطاع حول ثالثة أھداف ھي:تنمیة قطاع السكن-

.تنظیم المدن القدیمة وتوسیعھا-

تطویر الحیاة السكنیة في الریف وتحدیث مراكزه الحضریة في الوالیات والدوائر -

.والبلدیات

.بعث مدن جدیدة في مناطق الھضاب العلیا والصحراء-

وقد إھتمت الجزائر ضمن مخططاتھا التنمویة بإنشاء مدن صغیرة ومتوسطة في 

فیة وفي مناطق الھضاب والصحراء،وھذا من أجل اإلستفادة من ھذه المناطق المناطق الری

من خالل مواردھا وبھذا ستتجنب الدولة التوسع على حساب األراضي الخصبة،كذلك نجد 

ھذه المناطق ھي مناطق ذات طبیعة قاسیة،كما تقل فیھا المیاه وتنخفض فیھا خصوبة 

وھذا ماتقوم بھ الدولة من خالل سیاستھا التي األراضي مما یدعو إلى بناء منشآت كبیرة 

تھدف إلى تحضیر الشروط المادیة واإلجتماعیة لنقل اإلستثمارات الصناعیة وھذا سیسبب 

في إستقطاب مناطق الھضاب العلیا والصحراء قدرة إقتصادیة وإجتماعیة أعلى من المدن 

.الصغیرة أو المتوسطة

دولة اإلرتكاز على وضع دراسات عمیقة وقد برمج كذلك ضمن مخططات ال

وشاملة لمدن الجزائر القدیمة والجدیدة خاصة في الھضاب العلیا والجنوب،وترتكز على 

.إنشاء وسائل اإلنجاز في مختلف المستویات خاصة المستویات المحلیة وصوال إلى البلدیة

:تنمیة قطاع التعلیم والتكوین-

ت الفرد وتھذیب تفكیره وترقیة مستواه لیتجاوب مع ھذا القطاع یعتني بمھارا

حاجات التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة ویؤثر فیھا كذلك وھذا كي یحقق أكبر تقدم فنجد 
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الجزائر التي ھي أكبر واحدة من البلدان النامیة التي تولي عنایة كبیرة جدا بمشكلة التعلیم 

ل حیث جاء مبدأ دیمقراطیة التعلیم وحق والتكوین وقد بدأ ھذا اإلھتمام منذ اإلستقال

.المواطن فیھ

ولكن ھذه السیاسة عرفت تطورا عبر مراحلھا وھذا بالبحث عن وسائل ناجعة لكي 

تتوافق مع األھداف السیاسیة الطامحة للتنمیة الشاملة ونجد ھذا التجدد في التفكیر والبحث 

.لوصول إلى التنمیةفي المخططات التي جاءت بھا الدولة من أجل ا

:وقد إمتازت السیاسات السابقة في التعلیم والتكوین بما یلي

وفق حاجاتھا )الوزارات( عدم وجود سیاسة موحدة نتیجة لتعدد الجھات المكونة -

.الخاصة

عجز القطاعات اإلقتصادیة عن تغطیة جانب التعلیم التقني بسبب ضعف توافق برامج -

.التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیةالتعلیم مع حاجات 

.ضعف التكامل بین فرع التعلیم وفرع التكوین المھني-

نالحظ من خالل ھذه السیاسات وجود إختالل وھذا نتیجة عجز كبیر في إشباع 

حاجات المجتمع إلى إستخدام الكفاءات الوطنیة وكذلك عجز في مختلف القطاعات 

.یؤدي إلى إختالف في مستوى التكویناإلقتصادیة واإلجتماعیة مما

كما  كانت الدولة تعاني من نقص في التأطیر مما أدى بالجزائر إلى طلب العون الفني 

األجنبي كذلك نظمت الجزائر بعثات إلى الخارج في إطار عقود صناعیة  متوسطة األجل 

لون في قطاع أو تكوینات متخصصة عادیة وزیادة للعلم فإن معظم اإلطارات الفنیة یشتغ

الصناعة ،ومشكلة أخرى كانت تواجھ الجزائر في النقص في اإلطارات اإلنسانیة مثل 

العمال المؤھلین والمساعدین  واألعوان الشبھ الطبیین ،وھذا النقص یمكن مالحظتھ في 

مختلف فروع النشاط اإلقتصادي خاصة في فروع البناء واألشغال العمومیة نظرا إلعتماد 

علیھ في سیر اإلنجاز ولذلك یجب إعادة تشغیل المغتربین وعددھم كبیر في اإلستثمارات

.مستوى التكوین وإیجاد عالقة تكاملیة بین التعلیم المدرسي والتكوین المھني

یھدف ھذا القطاع إلى وقایة الفرد من األمراض ومكافحتھا :تنمیة قطاع الصحة-

والخلق فھذا القطاع كذلك یحمل أھمیة كبیرة بإستمرار للحفظ على قدرة اإلنتاج واإلبداع 

169



مثلھ مثل القطاعات السالفة الذكر ،وقد دعمتھ الدولة ،فبعد اإلستعمار قررت الجزائر 

.تطبیق سیاسة الطب المجاني

ولقد إھتمت الدولة في الماضي  في ھذا المجال بالتكوین العددي أي بالكم في عدد 

وفي عدد اإلطارات الشبھ طبیة وھذا نتیجة العجز الذي كان األطباء الذین یجب تكوینھم 

شائعا في مختلف الفئات  اإلطارات الطبیة ،وإعتمدت الجزائر من أجل تنمیة قطاع 

:الصحة على ثالث مبادئ تتمثل في

.عنایة الدولة بالمناطق المختلفة في إطار سیاسة التھیئة اإلقلیمیة-

من العالج ،وھذا من خالل تطبیق شروط النظافة في وقایة الفرد بإعتبار الوقایة خیر-

.جمیع المحیطات اإلجتماعیة 

تطویر البحث الطبي وھذا من اجل تقدم ھذا العلم وتغلبھ على األمراض المستعصیة -

.وعالجھا دون اللجوء إلى نقل المریض إلى الخارج

:التشغیل* 

عامل وكان معدل 710000لـخالل المخطط الخماسي األول تم خلق مناصب شغل 

وھذا معدل أقل 1984-1980في الفترة الممتدة ما بین %4.3النمو السنوي للتشغیل ھو 

ورغم ھذا فإن التوسع المسجل في التشغیل من %9.7من الھدف التقدیر الذي یمثل 

نتیجة إیجابیة ألن الجزائر كانت %88طرف الدولة خاصة كان حصتھ من ھذه الزیادة 

1980مة الدولة العالمیة التي حققت ھذا المستوى من نمو التشغیل خالل الفترة من مقد

.1984إلى 

بینما عرفت معظم البلدان األخرى حاالت عكسیة تمثلت في إنتشار البطالة التي بلغ 

%4.3ملیون عاطل ،كذلك ألن متوسط تمو 35حجمھا في البلدان الصناعیة الرأسمالیة 

وھذا %3.2یغطي كامل معدل النمو السنوي للسكان المقیمین  الذي یتمثل بـفي العالم

ضمن امن إجتماعي ویحول دون ظھور بطالة،  ویعتبر كذلك نتیجة إیجابیة ألنھ أظھر 

تغیر ھام في ھیاكل التشغیل تمثل في زیادة نسبة العمال المؤھلین الذین تكونوا في 

موع العمال وخاصة الجدد،وبلغ وزن اإلطارات مؤسسات التكوین والتعلیم مقارنة بمج

.%25ما یقارب 1984وأعوان التحكم في مجموع التشغیل عام 
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لقد تطور التشغیل تطورا واضحا بسبب المكاسب السیاسیة واإلقتصادیة في الجزائر 

والتي تتمثل في القفزة  التي سجلھا تطوره خاصة منذ تطبیق أسلوب التخطیط حتى أصبح 

عمل مأمنا لكل طالب وأصبح مضمونا لكل فرد متحصل على الكفاءة والتأھیل من ال

.مؤسسة التعلیم أو التكوین

وھي سنة الشروع في تطبیق سجل التخطیط  تطورا لخلق دینامیكیة 1967وفي سنة 

جدیدة بفضل اإلستثمار المعتمد ،وھي دینامیكیة حیة ونشیطة خصوصا على صعید قطاع 

ألشغال العمومیة ،وقطاع الصناعة الذي سجل  وألول مرة في تاریخ الجزائر البناء وا

دخولھ مرحلة إنمائیة نوعیة جدیدة وھي مرحلة التصنیع والتي أبرزت تطورت في 

التشغیل،ومعنا ھذا أن دینامیكیة اإلستثمار ترتبط بدینامیكیة التشغیل في بعدھا الكمي 

قویة تتمیز ببھاضة التكالیف ألنھ من اجل خلق والنوعي وھذه العالقة ھي عالقة عضویة 

1969-1967منصب شغل واحد ال بد من تحمل نفقات إستثماریة،ففي المخطط  الثالثي 

وقد قفزت ھذه النسبة في المخطط %20كانت نسبة العمال الذي تم تشغیلھم حوالي

.%90إلى 1989- 1985الخماسي الثاني 

نفسھا مجبرة إلتخاذ إجرائین بسبب التغیرات التي وقد وجدت المؤسسة الوطنیة

طرأت على الوحدات اإلقتصادیة ویتمثالن في مراجعة سیاسة التشغیل التي یتعلق 

قد طغى على الحسابات اإلقتصادیة  أما 1980- 1967الحساب اإلجتماعي خالل الفترة 

عاملة الجدیدة ریثما یتم اإلجراء الثاني فتمثل في إغالق باب التشغیل الجدید أمام القوة ال

إمتصاص فائض الید العاملة التي تشكو فیھا الوحدات اإلقتصادیة مشكل الطالة المقنعة ،إذ 

.)01(ا فمشكل التشغیل قائم ویتطور تطورا سیئا ومنھ فال بد من دینامیكیة لإلستثمار

میة في ھذه ومنھ فإن الجزائر تواجھ تحدیات داخلیة وخارجیة ولدراسة واقع التن

الدولة ال بد من معالجة تاریخیة ألسباب التخلف،وإعتراف بمظاھره في المجتمع ألن 

اإلعتراف بالتخلف مقدمة ضروریة لإلصالح والتغیر،كما أنھ آن األوان أن تدرك القیادة 

السیاسیة الحاكمة خاصة في البلدان العربیة أن الواقع المجتمعي یمر بمرحلة تغییر سریعة 

.86-72مرجع سابق،ص:حسن بھلولمحمد بلقاسم-)01(
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فصلة عن التغیرات العالمیة التي تشكل في كثیر من جوانبھا تحدیا صعبا ال على غیر من

.مستوى كل بلد من البلدان العربیة فحسب بل على مستوى العالم العربي ككل

:مخططات التنمیة المحلیة بالبلدیة- 4

طن تعد البلدیة بإعتبارھا ملتقى لمختلف التطلعات اإلجتماعیة و اإلقتصادیة للموا

وأنسب جھاز إداري محلي یمكنھ تحقیق ھذه المتطلبات ،وذلك من خالل مخططات التنمیة 

.المحلیة التي تخدم المصلحة العامة

إذ أن  مشاركة البلدیة ال تنحصر في التخطیط للتنمیة على المستوى المحلي فحسب 

الوطني للتنمیة بل تتعداه إلى الصعید الوطني حیث تساھم في التحضیر وإنجاز المخطط

وفق اإلمكانیات البشریة والمادیة المتاحة لكل بلدیة في إطار الصالحیات المخولة لھا 

تعد البلدیة مخططھا "على انھ 1990من قانون البلدیة لسنة 86قانونیا وعلیھ تنص المادة 

التنموي القصیر والمتوسط والطویل المدى وتصادق علیھ وتسھر على تنفیذه في إطار 

صالحیات المسندة لھا قانونیا وبإنسجام مع مخطط الولیة وأھداف مخططات التھیئة ال

.)01("العمرانیة

حیث عرفت مخططات التنمیة المحلیة في الجزائر تطورات عدیدة وكان الھدف منھا 

غالبا إیجاد برامج تنمویة ناجحة للقضاء على التدھور اإلقتصادي واإلجتماعي الموروث 

مار الفرنسي ،وأنطلقت معركة البناء والتشیید بكل اإلمكانیات المتاحة كبرامج من اإلستع

وبرامج التشغیل (D.E.L)وبرامج نفقات التجھیز الریفي (P.E.L)التجھیز المحلي 

1970،وقد عرفت ھذه المرحلة من المخططات وقبل )02(الكامل وبرامج التنمیة الصناعیة

داریة بسبب المركزیة المفرطة في التخطیط،باإلضافة إلى العدید من المشكالت المالیة واإل

تعدد المخططات والصعزبات التي تجعل إدراجھا ضمن المخطط الوطني أمرا صعبا 

.جدا،األمر الذي نتج عنھ عدم توحید المنھجیة في العمل

ونظرا لعدم توحد ھذه المخططات وصعوبة تنفیذھا لجأت إلى محاولت توحیدھا من 

73/136ل المخطط البلدي للتنمیة ومخطط التحدیث الحضري على إثر المرسوم رقم خال

.،مرجع سابق90/08من القانون البلدي رقم 86المادة -)01(
)02( Ahmed bahri ,mahfoud berkani,miloud mokrane:le planipication en algerie,revue

intégration ,alger n°1/1975,p35.
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حیث حدد شروط التسییر الممثلة في اإلعتمادات المالیة فائدة 09/08/1979المؤرخ في 

.الوالي

1980ولقد خصصت مناقشة المؤتمر اإلتثنائي لحزب جبھة التحریر الوطني جوان 

اإلقتصادیة واإلجتماعیة ومشاكل التنمیة بشكل عام ،ولقد حاز لدراسة المسائل واألمور

موضوع التخطیط الحیز الكبیر من النقاش،وإنجر عنھ تحویل كتابة الدولة للتخطیط إلى 

.وزارة الدولة للتخطیط والتھیئة العمرانیة

:برامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي- أ

ویر اإلستثمار العمومي بواسطة ویھدف إلى تط2001إذ أنشئ ھذا البرنامج سنة 

إنجاز مشروعات مسجلة ضمن مختلف برامج التجھیز العمومي للدولة ویخضع لنفس 

قواعد التسییر الخاصة بالبرنامج العادي غیر أن اإلختالف الوحید یكمن في كون 

إعتمادات الدفع ال تلغى بإنتھاء السنة وإنما توضع على مستوى الحساب الخاص لخزینة 

. )01(ةالوالی

:البرامج القطاعیة-ب

:)02(وتتوزع ھذه البرامج القطاعیة على النحو التالي

:البرامج القطاعیة الممركزة-

وھي البرامج والمشروعات الكبرى ذات البعد الوطني أو الجھوي ،والھدف األساسي 

د جغرافیة،وتسجل منھا یتمثل في تھیئة اإلقلیم على المستوى المحلي فتحتوي على أبعا

.تعاون الوزارات والھیئات المختصة

:البرامج القطاعیة غیر الممركزة-

والھدف األساسي منھا یتمثل في محاولة تحقیق التوازنات الجھویة وتسجل ھذه 

.البرامج برمز الوالي الذي یعتبر األمر الوحید بالتصرف

:المخطط البلدي للتنمیة-

،الجمھوریة 78،ص2003ملتقى رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ،:تقریر وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة )01(
.الجزائریة

.77المرجع نفسھ،ص-)02(
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والذي یتعلق بشروط تسییر وإنجاز 1974ج األكثر إستعماال منذ سنة یعد ھذا البرنام

المخططات البلدیة للتنمیة ،ویعد من اإلختصاصات المباشرة للبلدیة أو المجلس الشعبي 

البلدي من حیث اإلختیار،المالئمة والمشاریع المقترحة وأثرھا المباشر على الجماعات 

.المحلیة والمشاركة الشعبیة

المخطط البلدي بمثابة البرنامج اإلقتصادي واإلجتماعي الھام في البلدیة حیث یعد 

یلمس جمیع القطاعات ویعمل على ضرورة اإلستجابة لمختلف األھداف التنمویة،ویشكل 

األداة األفضل للتنمیة المحلیة نظرا إلرتباطھ بضرورة تحقیق الحاجات األساسیة 

.للمواطنین في جمیع المجاالت

:ة تحضیر وتنفیذ المخططات البلدیة الخاصة بالتنمیةكیفیف- أ

:حیث ولتحضیر وتنفیذ ھذه المخططات ال بد من مرورھا على عدة خطوات أساسیة

:دراسة مالئمة النشاطات*

وھذه الخطوة من إختصاصات المجلس الشعبي البلدي والذي یعمل على تقدیر 

فیذھا،مع مراعاة إحتیاجات المواطنین ووضع ومالئمة النشاطات والبرامج الواجب تن

البلدیة،وضرورة دراسة تكامل ھذا البرنامج وتوافقھ مع مشروعات البلدیات 

األخرى،وظروف البلدیة بشكل عام وذلك في ظل األولویات والتوجھات الوطنیة 

،وعلیھ على المجلس الشعبي البلدي عند إعداد وتنفیذ )01(وخصوصیات إقلیم البلدیة

.ططات التنمویة ضرورة مراعاة خصوصیات البلدیة الموجھ لھا مثل ھذه المشاریعالمخ

:إعداد وتسجیل مخططات البلدیة*

إن معرفة المجال البشري والمادي للبلدیة یعد شرطا أساسیا ومسبقا إلعداد وتحضیر 

خالل برامج التنمیة المحلیة الذي یشمل مختلف المعلومات الخاصة بھذه المجاالت من 

بنك المعلومات اإلحصائیة الموجودة على مستوى الوالیة األمر اآلخر الضروري ھو 

التأكید على دراسة األراضي التي ستتم فوقھا المشروعات التنمویة وتأثیرھا على النسیج 

.العمراني

،الجمھوریة المتعلق بشرط وتسییر وتنفیذ برامج البلدیة للتنمیة1973أوت 09المؤرخ ف73/136المرسوم رقم -)01(
.لجزائریةا
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ویتبع ھذا التحضیر لمخططات البلدیة جملة من المراحل نوردھا على النحو 

:)01(اآلتي

.بط قائمة مقترحات المشروعاتض-

.ضمان وجود دراسة وقطع أرضیة لقیام المشروع-

.تحكیم اإلقتراحات على مستوى لجنة الدائرة-

.تقدیم البرامج للمجلس الوالئي بھدف ضمان التكامل مع مختلف البرامج-

.إعداد البطاقة التقنیة للمشروعات الموافق علیھا-

ة التخطیط والتھیئة العمرانیة وتبلیغھا عن طریق تسجیل المشروعات من طرف مدیری-

.الوالي للبلدیات

:تنفیذ البرامج ومتابعتھا*

حیث یتم تنفیذ ھذه البرامج الموافق علیھا وعلى مستوى البلدیة عن طریق إختیار 

المتعاقد أو إحدى الشركات المكلفة بإنجاز المشروع ضمن القانون المحدد للصفقات 

.العمومیة

وبعد ذلك یكلف مكتب الدراسات أو القسم الفرعي والمتخصص قطاعیا من متابعة 

سیر المشروعات ،وبعدھا یتم اإلقرار بإنجاز األشغال بواسطة وضعیات شھریة،والذي 

.یمكن من تسھیل التقدیرات في مجال إعتمادات الدفع السنوي

.عیة األشغال المؤشر علیھاویقوم رئیس البلدیة بإستالم الحواالت المعادلة لوض

:إستالم المشروع وإقفالھ*

حیث عند إنھاء إنجاز العملیات السابقة ورفع التحفظات وتسلیم شھادة المطابقة یتم 

.إستالم المشروع وإقفالھ

وعلیھ ومن خالل حدیثنا عن كیفیة تحضیر وتنفیذ المشروعات التنمویة یتأكد لنا أن 

جسید االمركزیة في التخطیط والتنفیذ كما تتیح للمواطنین ومن خالل الدولة تسعى إلى ت

ھذه المخططات التعبیر عن حاجیاتھم وطموحاتھم التي یقترحونھا بأنفسھم ویقترحون 

االمركزیةوالالتمركز ،وسائل تطبیق الدیمقراطیة على مستوى اإلدارة المحلیة ،تربص اإلدارة :الحسین إبن الشیخ-)01(
.،الجمھوریة الجزائریة29-28،ص1985المحلیة،
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حلول لھا،ھذا العمل الحیوي جدا ومن خاللھ یستطیع رئیس المجلس الشعبي البلدي 

.وأعضاءه تأكید فكرة القیادة أو تنحیتھا

:مخططات تنمیة البلدیةتمویل*

إن المجلس الشعبي البلدي بقیادتھ یحتاج لتنفیذ مخططات التنمیة المحلیة إلى موارد 

:كي تتمكن من إنجاز المھام الموكلة لھا،والموارد المالیة قد تكون)مادیة(بشریة ومالیة 

شرة والرسوم موارد مالیة محلیة،والتي تتشكل من أموال الضرائب المباشرة وغیر المبا-

.)01(والخدمات ومحاصیل األمالك والھبات والوصایا والقروض

لكن المالحظ ومع تنوع مصادر تمویل ھذه المشروعات التنمویة إال أنھا تبقى عاجزة 

عن تغطیة إحتیاجات ھذه المشاریع إذ غالبا ما یستخدم القسم الكبیر منھا في أمور التسییر 

المستخدمین،ونفقات صیانة الطرق،ونفقات صیانة األموال المتعلقة باألجور ومرتبات

المنقولة و العقاریة،وتسدد الحصص واألقساط المترتبة على البلدیات ونفقات تسییر 

.)02(مصالح البلدیة وفوائد الدیون

ھذا ما یفسر الضعف الشدید في تمویل قسم التجھیز واإلستثمار اللذان یتعلقان مباشرة 

محلیة،األمر الذي یدفع بالمجلس الشعبي البلدي إلى طلب المعونات الخارجیة من بالتنمیة ال

األمر الذي یزید من مراقبة الدولة عن طریق صرف األموال المقدمة " الدولة أو الوالیة

إلى درجة التدخل في أمور ونشاطات المجلس الشعبي البلدي وإعاقة نشاطھ أو حتى في 

،األمر الذي یجعلنا ندرك أن نقص التمویل )03("أجلھاتحقیق األھداف التي أنشأت من

المادي ولجوء المجالس للدولة یجعلھا دائما تحت رحمتھا وسیطرتھا،بحكم تمویلھا 

.لمشروعات التنمیة المحلیة

:مصادر تمویل مركزیة-

لقد تشكلت طرق عدة لتمویل الجماعات المحلیة وھي من الطرق الحدیثة وتتمثل في 

یق الخاصة قصد التكفل بالمشروعات التنمویة وتغطیة العجز الذي تعاني منھ الصناد

:وتتمثل ھذه الصنادیق في

.166بق،صأسس اإلدارة المحلیة وتطبیقاتھا على نظام البلدیة والوالیة في الجزائر،مرجع سا:مسعود شیھوب-)01(
.،مرجع سابق90/08من قانون البلدیة 106المادة -)02(
،المجلة "أثر التمویل المركزي في إستقاللیة الجماعات المحلیة في القانون الجزائري":مصطفى كراجي -)03(

.352ص02عدد34،الجزء1996الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة واإلقتصادیة ،جامعة الجزائر،
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:الصندوق المشترك للجماعات المحلیة-

ویعمل على تغطیة العجز الناجم عن نقص حصیلة الضرائب المتعلقة ببلدیة ویعد 

واإلستقالل المالي ویخضع مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري یتمتع بالشخصیة المعنویة 

لوصایة وزارة الداخلیة ویتولى ھذا الصندوق تسییر صنادیق الضمان والتضامن من 

.)03(البلدیات والوالیات

إذ یھدف ھذا الصندوق لتدعیم مختلف البرامج التنمویة الخاصة بالتنمیة المحلیة في 

بیعیة أو الحوادث غیر المتوقعة البلدیات التي تعیش وضعا مالیا مزریا نتیجة الكوارث الط

وتتخذ اإلجراءات المتبعة لمنح ھذه اإلعانات جملة من اإلعتبارات كمساحة البلدیة ومعدل 

النمو فیھا،ومدى تماشي المخطط التنموي مع المخطط الوطني األمر الذي یجعل من ھذا 

مون الصندوق المشترك للجماعات المحلیة بموافقة الوالي،الذي یتولى تحدید مض

.المشروع وغالفھ المالي الذي یفضلھ القائمین على ھذا المشروع

:الصندوق الوطني لتنظیم وتنمیة الفالحة--

ویتولى ھذا الصندوق دعم مختلف المشاریع الموجھة للتنمیة الریفیة خاصة المناطق 

.التي تعاني عجزا مالیا

:الصندوق اإلجتماعي للتنمیة-

من الصنادیق دعم المشاریع الموجھة التي تشجع المبادرات ویتولى ھذا النوع 

الخاصة بإنشاء المؤسسات الصغرى وتوفیر مناصب عمل من خالل نظام الشبكة 

اإلجتماعیة،ویتولى أیضا منح قروض للنشاطات الصغرى ،ووكالة التنمیة اإلجتماعیة ھي 

.)02(التي تتولى تنفیذ عملیات ھذا الصندوق

:نمیة الجنوبالصندوق الخاص بت-

یتكفل الصندوق الخاص بتنمیة الجنوب تدعیم مشاریع التنمیة المحلیة في المناطق 

الجنوبیة خاصة مختلف البلدیات التي تعاني عزلة ونقص في الموارد المحلیة أو إنعدامھا 

المتضمن تنظیم صندوق الجماعات المحلیة المشتركة وعملھ،الجریدة 04/11/1986المؤخ 8/266المرسوم رقم -)03(
.،الجمھوریة الجزائریة451988الرسمیة رقم 

.الجمھوریة الجزائریة،40ص04/11/1986المؤخ 8/266المرسوم رقم --)02(
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- 242ویخضع للمرسوم رقم 1998وأنشأ ھذا الصندوق بموجب قانون المالیة لسنة 

.2000أوت16في المؤرخ 2000

ومن خالل ما سبق ذكره نستطیع  أن نقول أن مصادر التمویل المالي للمشاریع 

التنمویة الخاصة بالبلدیات في أغلبھا تخضع للتمویل المركزي الذي یتسبب في الضغط أو 

یستخدم كوسیلة ضغط في ید السلطات المركزیة للتحكم في المجالس الشعبیة البلدیة،وذلك 

تقیید إختصاصاتھا وحریتھا في التسییر وتنفیذ برامج التنمیة المحلیة وقد تصل من خالل

في بعض الحاالت التنمیة المحلیة صادرة من القمة،وبحكم قرارات مركزیة،وال تعبر عن 

.اإلرادة الحقیقیة للفئات الشعبیة وللسكان والمجالس
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:خالصة

نا التعرف أیضا على اإلطار التنظیمي لإلدارة المحلیة من ومن خالل ھذا الفصل حاول

خالل القوانین والتشریعات التي سنھا المشرع الجزائري،والذي من خاللھ حددت 

صالحیات الوالیة وباألخص صالحیات ومسؤولیات المجالس الشعبیة البلدیة،وقد لخصنا 

الوصایة الشدیدة على فیھ مجموعة من اإلنتقادات ،لعل أھماھا المركزیة المفرطة و

المجالس الشعبیة البلدیة سواء من ناحیة صناعة القرار التنموي أو مصادر التمویل المالي 

خاصة في مجال تنظیم العالقة 1990للمشاریع التنمویة رغم المرونة التي یفرضھا قانون 

ت ومواد انت والیة أو الدولة كما أن ھناك مجاالكبین البلدیة واإلدارة المركزیة سواء 

قانونیة تسمح لرئیس المجلس الشعبي البلدي التحرك من خاللھا لفائدة البلدیة التي یرأسھا 

خاصة في مجال صیاغة المشاریع وطرق تنفیذھا،غیر أن كل ھذه األمور تبقى نظریة 

،نرید البحث عنھا میدانیا وواقعیا وذلك من خالل التقرب من أعضاء المجلس الشعبي 

لطارف كقیادة منتخبة من جھة أو من خالل سكان البلدیة الذین إنتخبواالبلدي لبلدیة ا

ھؤالئي األعضاء لینوبوا عنھم ویمثلونھم على مستوى السلطات العلیا للدولة أو على 

.مستوى تحقیق التنمیة المحلیة لبلدیتھم
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:الفصل الخامس

اإلجراءات المنھجیة

تمھید

.مجاالت الدراسة:أوال
.لدراسةامدخل عام لمجال-1

.المجال الخاص للدراسة-2

.المجال الزماني للدراسة-3

.أدوات جمع البیاناتو المنھج:ثانیا
المنھج-1

:أدوات جمع البیانات-2
.إستمارة إستبیان-أ

.المقابلة-ب

.المالحظة-جـ

.السجالت والوثائق-د

.لعینة وطرق إختیارھاا: ثالثا
خالصة



:تمھید

دور القیادة "لقد تناولنا في الفصول السابقة عرضا تحلیلیا للجانب النظري لموضوع 

من خالل التركیز على متغیرین مھمین وھما القیادة والتنمیة "المنتخبة في التنمیة المحلیة

.المحلیة

جراءات المنھجیة المتبعة في دراسة ھذا وسنحاول في ھذا الفصل التعرض ألھم اإل

الموضوع ،بدایة نذكر المنھج المستخدم وأدوات جمع البیانات مع توضیح مفصل 

لمجاالت الدراسة بشكل عام وخاص،ثم لجأنا إلى تحدید العینة وطرق إختیارھا وصوال 

أھم إلى عرض كیفیة تحلیل البیانات المیدانیة وطریقة عرضھا وأخیرا لجأنا إلى ذكر

.الصعوبات التي تعرضنا لھا أثناء الدراسة النظریة والمیدانیة
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:مجاالت الدراسة:أوال
:مدخل عام لمجال الدراسة-1

یرجع تاریخ والیة الطارف إلى أمد بعید شأنھا شأن العدید من الوالیات الوطنیة،وذلك 

خیة التي تشھد على تعاقب الحضارات من خالل بعض المواقع واألماكن األثریة التاری

على جھة الشمال الجزائري ولوحظ تواجد بعض اآلثار تعود إلى العھد الروماني ببلدیة 

.بوقوس الذي یرجع إسمھا إلى إسم بربري

كما تعرف المنطقة تواجد للصبغة العربیة اإلسالمیة الشاھدة على القیمة التجاریة 

،وتجدر اإلشارة إلى أنھ ھناك بعض المناطق األثریة ال والثقافیة والحضاریة للمنطقة

:تزال شاھدة إلى یومنا ھذا على تعاقب الحضارات بالمنطقة نذكر منھا

.محطة دمات الحس الواقعة ببلدیة عین العسل-

.محطة عین خیار الطارف تعود إلى الحضارة المتواجدة حول بحر قزوین-

لى العصر الحجري والواقعة برمل المغارات تأتي نحمل نقوش حجریة تمتد إ-

.السوق

ووالیة الطارف كغیرھا من الوالیات الجزائریة تأثرت بالتقسیمات واإلصالحات اإلداریة 

العدیدة خاصة فیما بإستقاللیتھا عن والیة عنابة ویرجع وجودھا إلى التقسیم اإلداري لسنة 

1984.

:المجال الجغرافي-أ
:شرق الجزائر،لھا حدود مع الجمھوریة التونسیة ویحدھاتقع والیة الطارف في شمال 

.البحر األبیض المتوسط:شماال -

.مجوعة من الجبال التي تمتد إلى والیتي سوق أھراس وقالمة:جنوبا -

.والیة عنابة:غربا -

.تونس:شرقا -
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ھذه الوضعیة اإلستراتیجیة والخصوصیة الجغرافیة للمنطقة أعطت الوالیة أھمیة 

سیاحیة قصوى وجعلتھا قطبا ومحطا للدراسات العلمیة و اإلستغالل العلمي من خالل 

.التجارب الخاصة بالبحیرات وھجرة الطیور بالمنطقة

:السطح الفیزیائي للمنطقة-ب
ھكتار ویتمیز 000300تقع الوالیة في أقصى الشرق الجزائري وتتربع على مساحة 

والمركب من خالل ثالث مجموعات كبیرة ذات نزعة سطحھا غیر المتجانس والمختلف 

.فالحیة ،غابیة وسیاحیة ومن بین ھذه المجموعات

من المساحة ℅19ھكتار أي 00057ذات مساحة تقدر بـ :سھول وسفوح الجبال-

الكلیة للوالیة التي تضم بلدیات عین عسل،الطارف ،بحیرة الطیور،بن مھیدي 

.بیطة مختار،البسباس،زریزر،الشط،الذرعان،ش

وبالنظر إلى اإلمكانیات الكامنة وسھولة الوصول لھا تعتبر ھذه المنطقة الكثر إمتدادا 

للتطورات اإلقتصادیة واإلجتماعیة األمر الذي جعلھا تواجھ ضغط دیمغرافي ناجم 

.بالدرجة األولى عن النزوح الریفي

من المساحة الكلیة ℅4ھكتار أي 00012وتقدر مساحة الھضاب بـ:منطقة الھضاب-

:للوالیة وتظم البلدیات اآلتیة

.الشط-

.بریحان-

.القالة-

.جزئیا بلدیة السوارخ-

0002تمارس الفالحة بطریقة مكثفة وتحتل زراعة الفول السوداني المرتبة السیادة،

.ھكتار إضافة إلى التربیة المكثفة لألبقار المحلیة

من المساحة الكلیة ℅73كتار أي ھ00022وھي ذات مساحة :منطقة الجبال-

:بلدیات مصنفة فالحیة وھي08للوالیة،وتظم 

.بوقوس-

.العیون-

183



.الشافیة-

.الزیتونة-

.عین الكرمة-

.واد الزیتون-

.حمام بني صالح-

.رمل السوق-

.من المجموع العام للسكان℅21كثافة دیمغرافیة منخفضة -

.بنیة حضریة قلیلة التطور-

).راعة غذائیةز(فالحة مكثفة وقوتیة

:المناخ-جـ
بالنسبة لھذه المجموعات المختلفة من ناحیة التضاریس فإنھا تتمیز أیضا 

بإختالف الخصائص المناخیة من الشمال إلى الجنوب،وبالفعل فإن المناخ غیر الجاف 

.الحار والرطب یتوزع من الشمال الغربي إلى الشمال الشرقي

تنحصر في المستوى البیومناخي الخفیف في الشمال والرطب أما المنطقة الجبلیة فإنھا

.المعتدل في الجنوب

:التنظیم اإلداري-د
لقد تأثرت والیة الطارف على سیاق الوالیات األخرى بالتقسیمات واإلصالحات 

.اإلداریة العدیدة الخاصة بتقسیم الدوائر والبلدیة

:بلدیة ،موزعة كاآلتي24ئر ،دوا07:حیث تتكون والیة الطارف من

.الطارف،عین العسل،بوقوس،الزیتونة:وتظم البلدیات: دائرة الطارف/1

.القالة،السوارخ،رمل السوق،العیون:وتظم البلدیات:دائرة القالة/2

.بن مھیدي،الشط،بریحان:وتظم البلدیات:دائرة بن مھیدي/3

.البسباس،زریزر،العصفور:وتظم البلدیات:دائرة البسباس/4

.الذرعان ،شیحلني،شبیطة مختار:وتظم البلدیات:دائرة الذرعان/5
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بوحجار،عین الكرمة،واد الزیتون،حمام :وتظم البلدیات:دائرة بوحجار/6

.بني صالح

.بوثلجة ،بحیرة الطیور ،الشافیة:البلدیاتوتظم : دائرة بوثلجة/7

:الخصائص السكانیة-و
بلدیة بكثافة 24نسمة موزعین على 380420یبلغ عدد سكان والیة الطارف 

كحد أقصى على مستوى الذرعان وكحد أدنى حمام 2كم/نسمة 145متوسطة تقدر بـ

.بني صالح 

:حسب حجم السكان على النحو اآلتي وعلیھ یمكن تصنیف البلدیات 

:*لتصنیف البلدیات حسب عدد السكان) 01(تنظیمي رقمشكل

،مدیریة التخطیط واإلحصاء،والیة 2007من إحصائیات البیانات اإلحصائیة الخاصة بالشكل التنظیمي مأخوذة *
.الطارف

0005من 
9999إلى 

نسمة

شیحاني
السكان

10610
نسمة

الزیتونة
السكان

9489
نسمة

بریحان
السكان 

4549
نسمة

السوارخ
السكان

6124
نسمة

الشافیة
السكان

4118
نسمة

واد 
الزیتون
السكان 

1286
نسمة

العیون
السكان

3905
نسمة

بلدیة 
حمام بني 

صالح 
السكان 

2195
نسمة

بلدیة رمل السوق نسمة0005أقل من 
ةنسم2304السكان 
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من
00020

إلى
99929

نسمة

القالة
السكان

36729
نسمة

الطارف
السكان

01226
نسمة

شبیطة مختار
السكان

26224
نسمة

من
00010

إلى
99919

نسمة

بوحجار
السكان

64519
نسمة

بوثلجة
السكان

54818
نسمة

عین 
الكرمة
السكان

54914
نسمة

عین 
عسل

السكان
46514

نسمة

العصفور
السكان

07712
نسمة

بوقوس
السكان

91511
نسمة

یزرزر
السكان

78811
نسمة

بحیرة 
الطیور
السكان

76610
نسمة
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من
00030

إلى
99939

نسمة

الذرعان
السكان

10038
نسمة

بن مھیدي
السكان

13036
نسمة

الشط
السكان

11935
نسمة

00040من أكثر
نسمة

البسباسبلدیة 
نسمة13950السكان 
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ذكور و ℅50.03ع سكان والیة الطارف حسب الجنس فیقدر بـأما بالنسبة لتوزی

على التوزیع 2005ومن جھة أخرى فقد دلت أھم المؤشرات الدیمغرافیة لسنة ℅49.97

)01(.اآلتي حسب الدوائر

2005یوضح أھم المؤشرات الدیمغرافیة لدوائر والیة الطارف ) 02(جدول رقم 
عدد الدائرة

الموالید 

األحیاء

عدد 

فیاتالو

الزیادة 

الطبیعیة

معدل 

الزیادة 

الطبیعیة

المعدل 

العام 

للموالید 

بالنسبة 

لعدد 

السكان

المعدل 

الخام 

℅للوفیات

المعدل 

الخام 

لوفیات 

األطفال

1.2715.052.699.59+938168770الطارف

1.7321.514.5820.51+1024218806القالة

0.163.872.2719.23+312183129بن مھیدي

0.295.152.3223.62+381172209الذرعان

0.447.493.1620.26+543229314البسباس

1.3416.233.0539.24+739139600بوحجار

0.9111.903.0020.04+449113336بوثلجة

مجموع 

الوالیة
438612223164+0.7710.432.9121.43

:یةالخصائص اإلجتماع-ھـ
:نشاط السكان-

أغلبیة سكان بلدیة الطارف و نظرا لطبیعة المنطقة الزراعیة یمارسون النشاط 

:األراضي الزراعیة على مساحات تقدر حسب التوزیع اآلتيعالزراعي،حیث تتوز

.من المساحة الكلیة℅40.11أي 75729الزراعة العشبیة على مساحة - 1

.من المساحة الكلیة℅8.63أي 4046مساحة األشجار المثمرة على - 2

19الدلیل اإلحصائي مرجع سابق ص )01(
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.من المساحة الكلیة℅1.85أي 3721الكروم على مساحة - 3

.من المساحة الكلیة℅8.10أي 0006المراعي على مساحة - 4

.من المساحة الكلیة℅41.31أي 64030الزراعة الدوریة على مساحة - 5

.على الزراعة بالدرجة األولىوھذا ما یبرھن ویؤكد إعتماد المنطقة 

:)01(الخلفیة الثقافیة و اإلجتماعیة  و العالقات السكانیة-

أغلب سكان بلدیة الطارف ھم سكان أصلیون لھذه الوالیة من قبل العھد 

،وكل بلدیة من بلدیات ھذه "بوقوس"اإلستعماري وینحدرون معظمھم من الحدود التونسیة 

ول عروشیة حیث تسود بینھم عالقات قرابة ومصاھرة وحسن الوالیة تتكون من أص

الجوار ورغم أنھ  و مع مرور الزمن تالشت فكرة العروش وحلت محلھا األحیاء 

.والمشاتي إال ان العالقات السكانیة ال تزال متینة

:إقتصادیات المدینة-

لمنطقة تعرف والیة الطارف تقلصا في المؤسسات الصناعیة نظرا لطبیعة ا

الزراعیة بالدرجة األولى،حیث تتركز مناطق النشاط الزراعي بالمناطق الریفیة وحتى 

الحضریة بالمنطقة،حیث تتصدر الریادة زراعة الخضروات واألشجار المثمرة كالزیتون 

.والكروم والحمضیات والحبوب الجافة

:نوي فقدربـحسب التقریر الس2006إلى 2005أما اإلنتاج الحیواني لسنة 

.بالنسبة إلنتاج البقر00087

.بالنسبة إلنتاج الماعز00049

.بالنسبة إلنتاج الغنم000120

.الدیك الرومي+بالنسبة إلنتاج الدجاج 800352

.بالنسبة إلنتاج دجاج البیض10036

.بالنسبة إلنتاج صندوق نحل33125

:إنتاج الطماطم الصدارة بـأما بالنسبة لإلنتاج النباتي فیحتل 

.19الدلیل اإلحصائي،مرجع سابق،ص)01(
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216Ren(QX/HA)البطاطا 

وھناك بعض المنتجات الخرى كالزراعة الصناعیة والمكسرات والتبغ والحبوب 

.وزراعة الخضروات والزراعة العلفاویة واألشجار المثمرة وكذا زراعة عنب الكروم

زراعي فبالنسبة للمذابح تتوفر وتتوفر والیة الطارف على قاعدة تحتیة في المجال ال

.07،وحدات التحویل 05بیوت التبرید . مذبحة11الوالیة على 

أما بالنسبة للمؤسسات الخدماتیة فتتوفر البلدیة على رصید متواضع خاصة بالنسبة 

:للفنادق،حیث تتوزع على ثالث بلدیات كما یوضحھ الجدول اآلتي

بوالیة الطارفیوضح عدد الفنادق) 20(جدول رقم 
عدد الغرفإسم الفندقالبلدیة

22الجدیدبوثلجة

103المرجان

32المرسى

60یوغرطة

23بولیف

44المنار

15طارق

15األمیر

15السعاده

10نسیم

15الجزیرة

19النور

30دیرلي

24الرمل الذھبي

القالة

15الحدائق

30دي جاب اهللاسی
بحیرة الطیور

32البحیرة

504فندق17المجموع
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أما بالنسبة للمخیمات الصیفیة فتتوزع على بلدیتي القالة والشط كما تتمیز والیة 

:الطارف بالطابع السیاحي حیث نستطیع حصر اھم المناطق السیاحیة في

.السوارخبلدیة الشط،بلدیة بن مھیدي،بلدیة بریحان،بلدیة القالة وبلدیة 

وتتوفر والیة الطارف على مناطق إستحمام ساھمت في رقي السیاحة بالمنطقة 

:نذكر أھم المناطق

.بلدیة الزیتونة تتوفر على منبع إستحمام یسمى بسیدي طراد

.بلدیة بوقوس تتوفر على حمام مكسانة

.بلدیة بني صالح تتوفر على حمام بني صالح

.فر على حمام سیدي جاب اهللابلدیة بحیرة الطیور تتو

.بلدیة بوحجار تتوفر على حمامي زتوت وسیدي زاید

:الھیاكل الریاضیة-

.متعدد الریاضاتOMSملعب واحد كرة الید في الطارف 

.ABفي الطارف 6ملعب جواري 

.F12أرضیة ملعب كرة قدم 

.مركبات07مركب ریاضي 

.04OMSقاعة متعددة الریاضات 

.24عاب قاعدة أل

.10دار الشباب

.02بیت الشباب

.02قاعدة متعددة الریاضات

.05مسبح 
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:)01(فھي موزعة حسب الجدول اآلتيأما بالنسبة للرابطة الریاضیة
یوضح عدد الرابطات الریاضیة) 30(جدول رقم 

عدد الممارسینعدد الفرقالرابطة
اإلطارات 

الدائمة

اإلطارات غیر 

دائمة

10600339كرة القدم

062030211ألعاب القوى

118400226الكارتي والطیكوندو

04680210الكرات الحدیدیة

01330108المالكمة

072060108التنس

3919500699المجموع

.215عدد الفرق بالنسبة للرابطة المتخصصة في الریاضة المدرسیة -

.23000لریاضة عدد الممارسین بالنسبة لنفس ا-

.200عدد اإلطارات الدائمة لنفس الریاضة -

.35عدد اإلطارات غیر الدائمة بالنسبة لنفس الریاضة-

.12عدد الفرق بالنسبة لرابطة الریاضة الجواریة-

.600عدد الممارسین بالنسبة لنفس الریاضة-

.02عدد اإلطارات الدائمة للریاضة الجواریة-

.20ة للریاضة الجواریةعدد اإلطارات غیر الدائم-

خالصة القول أن والیة الطارف تستحوذ على رصید مؤسساتي ضخم خاصة من 

الناحیة اإلداریة ورغم ھذا ال تزال المنطقة تعاني من نقص كبیر في ھذه الھیاكل الخدماتیة 

ة الصناعیوالترفیھیة واإلقتصادیة وبالضبط الصناعیة فوالیة الطارف تقل بھب المناطق

.20الدلیل اإلحصائي مرجع سابق،ص)01(
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بدرجة كبیرة وھذا راجع بالدرجة األولى لطبیعة المنطقة الزراعیة من جھة وطبیعة 

.البرامج التنمویة الموجھة للزراعة والقطاع اإلداري فحسب

:)میدان الدراسة(المجال الخاص للدراسة-2
إن تحدید المجال الخاص للدراسة المیدانیة یعد من الخطوات المھمة في البحوث 

اعیة،حیث إتفق معظم الباحثین في مناھج البحث اإلجتماعي على ثالث مجاالت اإلجتم

رئیسة وھي المجال المجال الجغرافي الذي یتحدد من خالل اإلطار المكاني للدراسة 

،وثانیا المجال البشري الذي یظم وحدات وأفراد المجتمع المبحوث،وأخیرا المجال 

:)01(عناصر التالیةالزمني،وإنطالقا مما سبق یمكن التطرق لل

:المجال الجغرافي-أ
:تقع بلدیة الطارف في أقصى شمال شرق الوطن،حیث یحدھا

.من الشمال بلدیة القالة-

.من الغرب بلدیة بوثلجة-

.من الجنوب بلدیة بوقوس-

.من الشرق بلدیة عین عسل-

:موزعة كاآلتي2كلم14011تقدر مساحتھا بـ-

زراعیة2كلم2322

جبلیة2كلم7888

رعویة2كلم120

.1998نسمة حسب إحصائیات 25720یبلغ عدد سكانھا 

:الشكل العمراني للمنطقة-ب
یتمیز الشكل العمراني لبلدیة الطارف بالتنوع واإلختالف حسب المنطقة في حد 

:ال اآلتیةذاتھا،حیث نمیز األشك

.20الدلیل اإلحصائي مرجع سابق،ص)01(
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البناءات ذات الطبیعة اإلستعماریة وھذا النمط ھو من مخلفات الفترة اإلستعماریة - 

.التي عاشتھا المنطقة ویسود ھذا النمط في بعض المناطق والمدن خاصة وسط المدینة

من األنماط ℅75البناءات الشعبیة وھذا النمط ھو السائد بقوة ویمثل حوالي-

رى وھذا راجع لطبیعة المجتمع في حد ذاتھ وتتمیز ھذه البناءات بمساحات وفضاءات األخ

.سواء كانت حدائق أو لإلستعمال الشخصي

غزى ھذا النمط بقوة المنطقة وھو موزع حسب المشاریع فمنھا :العمارات-

مسكن 40مشاریع 

.إلخ...مسكن80ومنھا

.د باألساس المناطق المبعثرة وحواشي البلدیةإضافة إلى البیوت القصدیریة والتي تسو

:المرافق والخدمات-جـ
2لكم87.88تقدر المساحة اإلجمالیة لألراضي الفالحیة:قطاع الفالحة والري-

.تستحوذ على شبكة مائیة ھائلة ومجموعة من السدود: المیاه ببلدیة الطارف-

:بلدیة الطارف من ناحیة الصحة والخدمات الصحیة علىتتمیز :التغطیة الصحیة-

.مركز صحي26894

.جراح أسنان1792

.صیدلي4482

.عون شبھ طبي389

.طبیب عام840

.طبیب مختص996

لیكون 01وعدد التابعة للقطاع العام 06أما عدد الصیدلیات التابعة للقطاع الخاص- 

.07مجموع الصیدلیات 

02لتابعة للقطاع العام وعدد المخابر ا01أما عدد المخابر التابعة للقطاع الخاص - 

.03لیكون مجموع المخابر

تعاني بلدیة الطارف من نقص كبیر في الھیاكل :الھیاكل الثقافیة والریاضیة-

الریاضیة والثقافیة وھي موزعة كاآلتي
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.01عدد المالعب-

.04قاعة ألعاب-

.01دار شباب-

.01مسبح-

تتمیز الھیاكل التربویة ببلدیة الطارف بالتنوع واإلعتدال وھي :الھیاكل التربویة-

:موزعة كاآلتي

.                      124عدد األقسام .                         04عدد المتوسطات -

.28عدد األقسام 01عدد الثانویات -

.04عدد مراكز التكوین المھني-

.14عدد المدارس اإلبتدائیة -

20.76ة للطرق الوطنیةتتمیز الطارف كبلدیة بالمسافة الكلی:النقل والمواصالت- 

.كلم38.400كلم أما الطرق البلدیة بـ 

.48والطریق رقم44كما تستحوذ على طریقین وطنیین  وھو الطریق رقم 

:ومن بین اإلمتیازات في ھذا المجال بدایة األشغال بالطریق السیار شرق غرب

.*ریق السیارح بدایة األشغال بالطضتو)01(صورة فوتوغرافیة رقم 

.المصدر الواقع المیداني*
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: المجال الدیمغرافي-د
:تتمیز المؤشرات الدیمغرافیة لبلدیة الطارف بالخصائص اآلتیة

.نسمة25720عدد السكان -

.938عدد المولید األحیاء-

.    168عدد الوفیات-

.770الزیادة الطبیعیة-

.℅1.27معدل الزیادة الطبیعیة-

.℅15.05المعدل العام للموالید بالنسبة لعدد السكان-

.℅2.69المعدل العام للوفیات  بالنسبة لعدد السكان-

.℅9.59المعدل العام لوفیات األطفال-

:فيالجانب اإلجتماعي والثقا-ھـ
تتمیز التركیبة اإلجتماعیة لبلدیة الطارف بالطابع الذي تتمیز بھ نظام العروش 

والعالقات القرابیة التي تعتمد بالدرجة األولى على المصاھرة من األقارب ھذا في البدایة 

.حیث من بین العروش المكونة للسكان األصلیین لبلدیة الطارف

).تحري،قداش،دیردي،داودي(ربعة عائالت،عرش أوالد عمر بن علي ،ویظم أ-

.إلخ...عرش صغیري ویظم العائالت غناس ،طایف،-

كما أنھ معظم القاطنین بھذه البلدیة ھم أصلیین بھذه المنطقة وینحدرون أغلبھم من 

.منطقة بوقوس الواقعة على الحدود التونسیة

:بیانھا على النحو اآلتيكما تنقسم بلدیة الطارف إلى أربعة مناطق سیرد

:منطقة سیدي بلقاسم-

كلم،وقد 02تعتبر قریة سیدي بلقاسم من قرى بلدیة الطارف تبعد عن مقر البلدیة بـ

ثم تغیرت التسمیة في العھد "مشتة إسم اهللا"كانت تسمى قبل اإلستعمار الفرنسي

بھا لعدة سنوات لتستقر نسبة لمعمر فرنسي أقام" أیوس"اإلستعماري لیطلق علیھا إسم 
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والذي یبلغ عدد سكانھا أكثر من ألف نسمة ،وھي "بقریة سیدي بلقاسم" تسمیتھا أخیرا 

).مشتة سبع رقود،مشتة كضوم،مشتة الكازون(عبارة عن مشاتي 

أما بالنسبة ألصل السكان فھم ینحدرون من أصل واحد ویظم مجموعة من العائالت 

.إلخ...عائلة تریدي،عائلة بلیلي،عائلة بوناصري،عائلة فالح،,معائلة قواس:نذكر منھا

أما بالنسبة للعالقات الجواریة فھي مبنیة على المحبة  و التعاون والترابط 

.اإلجتماعي

:منطقة عین خیار-

نسمة 6000إلى 500كلم یتراوح عدد سكانھا من 06تبعد عین خیار عن الوالیة بـ

عائلة (ي األخرى من مجموعة من العائالت الكبرى وتتكون ھ

.م1848وتعد من أقدم القرى حیث یرجع تاریخھا إلى حوالي)معمري،تریدي،غرسي،دین 

:منطقة القرقور-

تقع قریة القرقور بالطارف یحدھا من الشرق بلدیة الطارف ومن الغرب بلدیة 

تعد منطقة القرقور .نة والمطروحةبوثلجة ومن الشمال عین خیار ومن الجنوب الزیتو

ذات طابع ریفي محض ومعزولة عن العالم الخارجي،فقیرة للغایة ،سكانھا یعتمدون على 

.حیاة البساطة لغیاب المرافق الحیویة بالمنطقة

:وینقسم القرقور إلى ثالث مناطق كاآلتي

ü 01منطقة القرقور رقم.

ü 02منطقة القرقور رقم.

ü 03رقم منطقة القرقور.

:ویمكن التفصیل في خصائص كل منطقة على النحو اآلتي

مسكن 204وھي منطقة حضریة إلحتوائھا على ما یقارب :01منطقة القرقور رقم -

ھذه المساكن أكدت الدراسات العلمیة مؤخرا أن المادة Le préfabriquéجاھز 

سب التقریر اإلجتماعي وھي غیر صالحة للسكن ح1980المستعملة قدیمة یرجع إلى 

.سنوات للسكن فحسب10للبلدیة إذ حدد لھ 

.ھي منطقة شبھ ریفیة یغلب علیھا طابع البناء الذاتي:02منطقة القرقور رقم -
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ھي منطقة ریفیة تحتوي على مساكن قصدیریة وبعض مساكن :03منطقة القرقور رقم -

.البناء الذاتي

عائالت زریف ،لعرفي،رفاس،غناس یعرفون یتواجد بالقرقور سكان أصلیین ك

بعرش خمیر وھناك عائالت دخیلة على ھذه المنطقة وجدت بحكم العمل في مدینة 

الطارف وأغلب سكانھا موظفین بمقر الوالیة بمدینة الطارف ،یبلغ عدد سكانھا حوالي 

.ساكن2500

ض الخصائص العلمیة وقد تم في دراستنا ھذه إختیار المناطق التي تستحوذ على بع

كالتشغیل وتواجد مؤسسات وإدارات وھیاكل مؤسساتیة وكذا الموقع الجغرافي والجذور 

القرقور،عین خیار،سیدي (التاریخیة وعلیھ أختیرت من بین المناطق الشعبیة ھذه 

)بلقاسم،المطروحة

:المطروحة نظرا إلعتبارات اآلتیة

زائري،یحدھا من الشمال بلدیة الطارف تقع في أقصى الشمال الشرقي الج:المطروحة* 

ومن الجنوب بلدیة الزیتونة وعین الكرمة ومن الشرق عین عسل ومن الغرب قریة 

نسمة ویبلغ عدد السكنات المشغولة 7000القرقور وبلدیة بوثلجة یتراوح عدد سكانھا 

.مسكن689

سكانھا من كانت المطروحة عبارة عن أراضي فالحیة شاسعة ،أغلبیة:تاریخ المنطقة-

عرش عمر بن علي عمیرات،تریدي،بلعیدي، تستحوذ المطروحة على موقع أثري ھام 

.حفر في فترة الثالثینات یرجع إلى ما قبل مجیئ الفنیقیین 

أما في عھد الحضارة الفنیقیة كانت تسمى بالمنطقة المحایدة وبعد ضعف الفنیقیین 

ى بعض مناطقھا بنومیدیا الشرقیة وفي عھد تكونت فیھا الحضارة الفنیقیة ویطلق عل

كما تمیزت المطروحة بكونھا المركزي . اإلستعمار الفرنسي تم ترسیم الموقع األثري

البلدي للبلدیة في ھذه الفترة ،وأثناء الثورة التحریریة قامت بھا عدة معارك ویعتبر 

بین أصبحت قریة فالحیة من 1975من سكان المنطقة مجاھدین،وفي سنة ℅90

.قریة من برنامج الثورة الزراعیة1000
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تتمیز المطروحة بالطابع العشائري الذي یعتمد على نظام العروش والعالقات 

.القرابیة التي تعتمد على المصاھرة

وعلى الرغم من مرور الزمن وتالشي فكرة العروش وإنتشار فكرة األحیاء 

.اعیة ال تزال جیدةوالمشاتي إال أن شبكة العالقات اإلجتم

.2007مقاطعات سنة06وأصبحت 1998في سنة 04عدد المقاطعات *

.160عدد البنایات *

.34عدد السكناتالشاغرة*

.698عدد السكنات المشغولة*
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:التجمعات المبعثرة*

قة أو منط15كما تتمیز بلدیة الطارف كذلك بما یسمى بالمناطقة المبعثرة وتظم 

:)01(تجمع موزعة كاآلتي

یوضح توزیع عدد السكان والمساكن المشغولة على التجمعات المبعثرة)40(جدول رقم 

عدد المساكن المشغولةعدد السكانالمنطقة

24333الزوایزیة

36196مشتة حدة

10718فیض الغبار

13232)01(سماتي 

7743)2(سماتي

17123)03(سماتي

5210)04(تيسما

902تجمعات المطروحة

32277)04(قرقور

6709)03(قرقور

15721)02(قرقور

18229)01(بن سبتي

45482)02(بن سبتي

وكل ھذه المناطق تتمثل في البنایات المتناثرة أو بعض البیوت القصدیریة المتواجدة 

دیة لھذه األراضي،أما عن العالقات المكانیة في أراضي أصحابھا والمتمیزة بالملكیة الفر

فالملكیة ھي التي تحدد العالقة المكانیة،أما عن العالقات الجواریة فتتمیز بالعالقات الجیدة 

.كون طبیعة البناء اإلجتماعي في ھذه المناطق یعتمد على قیم التعاون والتكافل اإلجتماعي

.والیة الطارفمة والتنظیم بحسب تصریح مدیر الشؤون العا)01(
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وھي تشترك في ) 02(بعثرة منطقة بن سبتيوقد أخترت من بینم ھذه التجمعات الم

الخصائص اإلجتماعیة مع المناطق األخرى غیر أنھا األكثر من حیث عدد السكان 

.والسكنات المشغولة 

:عموما یمكن حصر المناطق المعنیة بالدراسة من خالل النقاط اآلتیة

.ارف                األحیاء المخططةالتجمع المركزي الرئیسي            بلدیة الط- 

.التجمعات الثانویة                        المطروحة              األحیاء الشعبیة- 

.األحیاء الفقیرة)                02(التجمعات المبعثرة                   بن سبتي-

:المجال الزماني للدراسة-3
إستخراج عینة الدراسة قمنا بإجراء زیارات إستطالعیة لھیئات ومدیریات قبل

مختلفة، كمدیریة اإلحصاء،ومدیریة التعمیر والبناء،ومدیریة التنظیم والشؤون العامة 

إلخ،وذلك قصد جمع اإلحصائیات حول عدد السكان والمساكن ببلدیة ...ببلدیة الطارف

ع الكلي،فتم اإلعتماد في ذلك على اإلحصاء الذي الطارف،قصد إختیار عینة ممثلة للمجتم

جویلیة 08وقد كانت ھذه الزیارات في الفترة بین 2007أجرتھ مدیریة التخطیط أفریل 

.على شكلفترات متقطعة2007جانفي 10إلى غایة 2006

وبعد أن تم إعداد ووضع إستمارة اإلستبیان عمدنا إلى القیام بزیارات أخرى إلى 

10دیة الطارف وبالضبط  رئیس وأعضاء المجلس الشعبي البلدي لتطبیق دلیل المقابلة بل

.جویلیة لمدة أسبوعین

أما بالنسبة للمبحوثین المستھدفین من عملیة التنمیة المحلیة فقد تم تطبیق اإلستمارة 

ستبیان جویلیة ودامت شھر كامل ،ورغم أن ھدفنا األول ھو تطبیق إستمارة اإل24في 

على أرباب األسر في المساكن المشغولة للتجمعات الثالثة،إال أننا لم نجد تعاونا من طرف 

المبحوثین  فأضطررنا إلى إختیار عینة من كل تجمع وقمنا بتوزیع اإلستمارة فكانت  في 

. أحیان كثیرة ال ترد فلجأنا إلى تطبیقھا ھي األخرى عن طریق المقابلة
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:جمع البیاناتوأدواتالمنھج:ثانیا
:المنھج-1

للحصول على المعلومات و البیانات المتعلقة بالظاھرة المدروسة حول موضوع 

إتبعنا في المعالجة على المنھج الوصفي التحلیلي "دور القیادة المنتخبة في التنمیة المحلیة"

ما تحتویھ الذي  یضمن وصف الواقع الفعلي لھذا الدور من جھة وتحلیلھ وتفسیره وفھم 

.من أنساق فرعیة من جھة ثانیة

كما إعتمدنا على وصف عالقات السلطة أي القیادة المنتخبة بالمواطنین المحلیین ومدى 

إنعكاساتھا على التنمیة بالمنطقة  بإختالف أدوارھم ومراكزھم ودرجة إرتباط التنمیة 

.المحلیة باإلمكانیات المادیة والبشریة المتاحة 

ذلك سعینا من خالل المنھج الوصفي التحلیلي إلى التعرف الدقیق على أضف إلى

الواقع الحقیقي للمارسة الفعلیة للقیادة المنتخبة ببلدیة الطارف من خالل الجمع بین النص 

القانوني وبین الممارسة الحقیقیة ،بغیة الوقوف على أھم المعوقات المعرقلة لدور القیادة 

.حلیةالمنتخبة في التنمیة الم

و علیھ فالدراسة الحالیة تتضمن جملة من األدوات المتعلقة بالمنھج الوصفي التحلیلي 

وبالبحث المیداني  منھا مایساعد على الوصف الكمي للظاھرة والذي یترجم من خالل 

األرقام واإلحصائیات التي یتم الحصول علیھا بعد عملیة التفریغ ،ومن خالل الوثائق 

.تزودنا باإلحصائیات حول البیانات المتعلقة بموضوع الدراسةالرسمیة التي 

كما لجأنا أیضا إلى الوصف الكیفي وذلك بإستعانتنا بأداتي المالحظة والمقابلة بغیة 

فھم مؤشرات الدراسة ومحاولة تحلیل وتفسیر متغیرات الظاھرة المدروسة من خالل 

.المزاوجة بین الطرح النظري والواقعي

:ات جمع البیاناتأدو-2
تعتمد عملیة تحدید أدوات جمع البیانات على اإلنتقاء الدقیق للمنھج المستخدم ،كما ال 

یمكن للباحث أن یحقق األھداف المرجوة من دراستھ إال إذا كانت ھذه األدوات مصممة 

.بطریقة جیدة وسلیمة وتعمل في إنسجام مع المنھج المطبق
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حلقة وصل بین الجانب النظري والمیداني للدراسة بشكل عام إذ أن ھذه الخطوة تعد

،ولما كان ھدف دراستنا المركزي ھو التعرف على دور القیادة المنتخبة في التنمیة 

:المحلیة فقد إقتضى ذلك إستخدام مجموعة من األدوات نذكرھا على النحو اآلتي

:إستمارة إستبیان-أ
حول دور القیادة المنتخبة في التنمیة المحلیة وقمنا لقد تم إعداد إستمارة إستبیان 

بإجراء زیارات میدانیة لبعض التجمعات السكانیة الممثلة لبلدیة الطارف بشكل عام،بغیة 

إستمارة وزعت على عینة من السكان شملت التجمعات 450تطبیق اإلستمارة إذ تم طبع 

:اآلتيالثالث ببلدیة الطارف وللتوضیح أكثر نورد التصمیم 

:یوضح التجمعات میدان الدراسة)02(شكل تنظیمي رقم

سؤال إعطاء فرصة كافیة 59وقد روعي في تصمیم اإلستمارة والتي تتكون من 

للعینة إلبداء الرأي حول دور القیادة المنتخبة في التنمیة المحلیة  ،كما روعي أیضا وجود 

:أسئلة اإلستمارة المحاور اآلتیةأسئلة  معلقة وأخرى مفتوحة ،وقد شملت 

وتضمنت ھذه البیانات معلومات حول 09إلى 01وتضم األسئلة من :البیانات  األولیة *

الجنس والسن ،الحالة المدنیة،المستوى التعلیمي،مكان اإلقامة ،فترة اإلقامة بالبلدیة محل 

.إلخ...الدراسة،الوظیفة،اإلنتماء السیاسي

وتھدف ھذه البیانات إلى التعرف على الخصائص :المنتخبةبیانات حول القیادة *

حیث وضعت األسئلة "أعضاء المجلس الشعبي البلدي"والسمات الخاصة بالقیادة المنتخبة 

بلدیة الطارف

تجمع مركزي 

وسط بلدیة 

األحیاء المخططة

تجمع ثانوي

المطروحة

األحیاء الشعبیة

تجمعات مبعثرة

)02(ي بني سبت

األحیاء المتخلفة
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وشملت أھم األسس التي على أساسھا تم إختیار القیادة المنتخبة،وأھم 15إلى 10من 

لتطرق  لنمط التسییر المتبع من طرف الصفات الواجب توفرھا في ھذه القیادة ،وكذا تم ا

.القیادة المنتخبة ومدى تأثره على األوضاع العامة ببلدیة الطارف

مما ال شك فیھ أن معرفة القیادة المنتخبة لمفھوم :بیانات خاصة بمفھوم التنمیة المحلیة*

التنمیة المحلیة حسب أراء المبحوثین ،ولما یتضمنھ ھذا المفھوم من أنساق فرعیة 

ؤشرات تلعب دور كبیرا في قیام ھذه القیادة بدورھا في مجال التنمیة المحلیة ،وفي وم

سبیل ذلك تم حصر مجموعة من المؤشرات الخاصة بالمفھوم في حد ذاتھ من خالل 

.43إلى 16سؤال من 27إجابات المبحوثین لذا وضع 

دى تحسنھا أما األوضاع العامة ببلدیة الطارف وم16حیث إستھدف السؤال رقم 

فقد تضمن مؤشرات المفھوم من تعلیم،أمیة،صحة ،میاه صالحة 36إلى 18األسئلة من 

للشرب،الصرف الصحي،الكھرباء ،التشغیل،النقل،اإلسكان،الكوارث التي تعرضت لھا 

.إلخ...المنطقة

وبعدھا حاولنا التعرف على مدى رضى المبحوثین على دور القیادة المنتخبة لنخلص

في األخیر إلى التطرق إلى العراقیل التي تعاني منھا القیادة المنتخبة والبلدیة بشكل 

.عام،والتي تعرقلھا في عملیة التنمیة المحلیة

:المحلیةبیانات حول دور القیادة المنتخبة في وضع وتنفیذ خطط وبرامج التنمیة*

ر التي تقوم بھا القیادة یعتبر عامل وضع خطط وبرامج التنمیة المحلیة من أھم األدوا

أسئلة من السؤال 06المنتخبة في مجال التنمیة المحلیة ،ولقد وضعنا من أجل معرفة ذلك 

.49إلى 44

إستھدف معرفة المشاریع التنمویة التي تم وضعھا من طرف القیادة 44فالسؤال 

المواطنین أما یبحث في مدى تلبیة ھذه المشاریع إلحتیاجات 45المنتخبة ،والسؤال 

وضع لتعرف على إمكانیة سھر القیادة المنتخبة على إنجاز المشاریع الخاصة 46السؤال 

یبحث في إمكانیة مراقبة القیادة المنتخبة إلنجاز وتنفیذ 48بالتنمیة المحلیة ،یلیھ السؤال 

المشاریع التنمویة ،وفي حالة عدم المراقبة حاولنا التعرف عن أسباب ذلك من خالل 

.49السؤال 
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بیانات خاصة بتشجیع القیادة المنتخبة لمشاركة المواطنین في وضع وتنفیذ برامج *

:التنمیة المحلیة

إلى التعرف على إمكانیة 54إلى غایة 50حیث تھدف األسئلة إبتداءا من السؤال 

ل مشاركة المواطنین في برامج ومشروعات التنمیة المحلیة ،وصور ھذه المشاركة تموی

.إلخ...إدارة،تبرع بالعمل أو باألرض،تقدیم األفكار والمقترحات

كیفیة تدعیم القیادة المنتخبة للمواطنین في مجال التنمیة 53كما تضمن السؤال 

المحلیة كالمساعدة في الحصول على قروض بأسعار مناسبة أو المساعدة على شكل منح 

الحصول على إعفاءات ضریبیة أو الحصول أو تقدیم مساعدات وخبرات فنیة ،أو تسھیل 

.على قطع أرضیة للسكن أو محال تجاریة للعمل بھا

یھدف لمعرفة كیف یتم التنسیق بین القیادة المنتخبة والمواطنین في 54وجاء السؤال 

مجال التنمیة المحلیة ،وجاء ھذا السؤال مفتوحا لیترك للمبحوث التعبیر عن رأیھ بكل 

.حریة

:ات حول المعوقات التي تحد من دور القیادة المنتخبة في التنمیة المحلیةبیان*

وتھدف إلى التعرض ألھم المشاكل التي 59إلى 55وظم ھذا المحور األسئلة من 

.تعاني منھا القیادة المنتخبة والتي تعیقھا في أداء دورھا

ني منھا القیادة المنتخبة عند العرض ألھم المشاكل التي تعا55حیث إستھدف السؤال 

وضع وتنفیذ خطط وبرامج التنمیة المحلیة بالمنطقة ،وضم ھذا السؤال إقتراحات لھذه 

المشاكل كالمشكالت المالیة  ،مشكالت متعلقة بنقص الكوادر الفنیة ،مشكال تتعلق بعدم 

طات وجود تنسیق بین أعضاء المجلس واإلدارات األخرى،مشكالت تتعلق بعدم وجود سل

إلخ،لیترك في ...كافیة للقیادة المنتخبة ألداء دورھا،مشكالت متعلقة بالمباالة المواطنین 

.األخیر للمبحوثین إقتراح مشكالت أخرى تعاني منھا القیادة

الذي 57فقد تطرق إلى كیفیة الحد من ھذه المشكالت لیتبع بالسؤال 56أما السؤال 

مبحوثین عن الدور الذي تلعبھ القیادة ویكون ھذا یبحث عن مدى رضى المواطنین ال

.السؤال من األسئلة التأكیدیة التي تحاول تأكید أو نفي صدق المبحوث في اإلجابة
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ویبحث في أھم  اإلحتیاجات التي یعاني منھا 59لنخلص في األخیر إلى السؤال 

المنتخبة في مجال التنمیة المبحوثین في مجال التنمیة المحلیة،وذلك لتحسین دور القیادة

.المحلیة

:المقابلة-ب
المقابلة ھي عبارة عن لقاء وجھ لوجھ بین شخص باحث ومبحوث یھدف من خاللھ 

الباحث إلى التعرف على بیانات من الطرف اآلخر عن موضوع دراستھ أو الكشف عن 

لمقابلة ھي سلوك لفظي إتجاھاتھ  الفكریة  وعتقادتھ عن طریق تبادل الحدیث معھ،لذا فإن ا

.وعملیة من عملیات التفاعل اإلجتماعي

وھي وسیلة مستقلة للحصول على البیانات شأنھا شأن اإلستبیان فالباحث في حالة 

المقابلة ال یقتصر دوره على مجرد تسجیل إجابات المبحوثین ،لكن في الوقت نفسھ یسجل 

)01(.انفعاالتھ ویقوم بعمل إستنتاجات عن الموقف

أعضاء المجلس الشعبي البلدي  لبلدیة (وعلیھ أجرینا المقابلة مع القیادة المنتخبة 

سؤال تتفق في مضمونھا  مع 21وقد كانت ھذه المقابلة مقننة ومرفقة بدلیل ظم ) الطارف

.أسئلة اإلستمارة وجھت للقیادة المنتخبة

یئات اآلتیة والقائمین على إدارة كما أجریت أیضا مقابالت غیر مقننة مع الھ

:شؤونھا

.مدیریة التعمیر والبناء*

.مدیریة التنظیم والشؤون العامة*

.مدیریة اإلحصاء والسكان*

.مدیریة التخطیط*

.المصالح التقنیة ببلدیة الطارف*

.رئیس المجلس الشعبي البلدي ببلدیة الطارف وأعضاءه*

لمعلومات حول مؤشرات دراستنا المتعلقة بالتنمیة وذلك بغیة جمع البیانات وا

المحلیة ببلدیة الطارف كعدد السكان،توزیعھم،عدد السكنات،عدد التجمعات

.132ص1979مناھج البحث العلمي،مكتبة عین شمس،القاھرة :فا روق یوسف أحمد-)01(
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السكانیة،وخصائص كل مجموعة،إحصائیات حول قطاع التعلیم ،النقل والمواصالت 

.إلخ...الصحة

سؤاال تتفق 14لجمعیات ضم كما ال یفوتنا ذكر أننا قمنا بتجھیز دلیل مقابلة خاص با

.في مضمونھا أیضا مع أسئلة اإلستمارة قصد معرفة مختلف األراء حول ذات الموضوع

غیر أن ھذا الدلیل لم یطبق نظرا للغیاب الكلي لمقرات الجمعیات وعند اإلستفسار عن 

ذلك تبین أن الجمعیات ببلدیة الطارف لیست لھا مقرات وإنما ھي عبارة عن أشخاص 

.ر علینا الوصول إلیھمیتعذ

:المالحظة-جـ
تعتبر المالحظة األداة األولیة لجمع البیانات  في جمیع العلوم تقریبا ،وھي بصفة 

عبارة عن إدراك الظواھر والوقائع والعالقات عن طریق الحواس سواء وحدھا أو "عامة 

.)01("بإستخدام األدوات المساعدة 

ا في ھذه الدراسة من خالل إدراك سلوك وإنفعاالت وردود فعل لذا تم اإلعتماد علیھ

.القیادة المنتخبة والمواطنین

وإستخدمت إنطالقا من مرحلة الزیارة اإلستطالعیة التي تمت في مختلف التجمعات 

السكانیة لبدیة الطارف ،كما تمت المالحظة أیضا من خالل تسجیل ھذه المالحظات  في 

:مالحظات اآلتیةدفتر خاص ضم ال

على شكل العالقات اإلجتماعیة التي تربط بین أفراد المجتمع المحلي  :العالقات األساسیة-

القرابیة خاصة في التجمعات المبعثرة والتجمع –ببلدیة الطارف إستمرار للعالقات األولیة 

لخاصة الثانوي ،كما تتمیز شبكة العالقات أیضا بالتضامن اإلجتماعي في بعض المواقف ا

.وإنشاء نظام التعاون والتآزر اإلجتماعي

80تعبر عن عدم إنسجام السكان وإختالف أصولھم وھذا نجده بحي :عالقة ثانویة -

.مسكن بوسط البلدیة أي المجموعة المخططة40مسكن بوسط بلدیة الطارف وحي 

.98مرجع سابق،ص:فاروق یوسف أحمد -)01(
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متبادل لكال ھي عالقة یشوبھا نوع من  اإلغتراب ال:عالقة المواطن بالسلطات المحلیة-

من الطرفین ،حیث أن المواطن یعتقد بأن المسؤول ینظر إلیھ نظرة تھمیش وال مباالة،أما 

.المسؤول فیرى بأن المواطن مطالب بتحسین سلوكاتھ وإدراكھ لواجباتھ وحقوقھ

:السجالت والوثائق-د
ئیة والوثائقیى باإلظافة إلى األدوات السابقة تمت اإلستعانة بتحلیل المعلومات اإلحصا

التي حصلنا علیھا من األجھزة التنفیذیة والمجلس الشعبي البلدي،ولقد جمعت البیانات من 

الوثائق والسجالت التي تخدم موضوع الدراسة سواء من الجانب النظري أو المنھجي 

:ومن أھم الوثائق المعتمد علیھا

.یة واإلنتخاباتالقوانین والمراسیم التنفیذیة المتعلقة بالبلدیة والوال-أ

.الدستور الوطني القدیم والجدید-ب

B.R.A.T1 P.C.Dالسجالت والوثائق بالبلدیة ،كمخطط -جـ

:العینة وطرق إختیارھا: ثالثا
تعتبر عملیة تحدید العینة من الخطوات المنھجیة التي ترتبط بصفة مباشرة بطبیعة 

في دور القیادة المنتخبة في التنمیة الموضوع المدروس،ونظرا لكون دراستنا ھذه تبحث 

المحلیة دراسة میدانیة ببلدیة الطارف،فإن العینة أختیرت من بلدیة الطارف وتضمنت 

.مجموع المستھدفین من العملیة التنمویة وھم السكان المحلیین لبلدیة الطارف

الطارف ولقد تم إختیار عینة عشولئیة منتظمة من مجموع السكان القاطنین ببلدیة

بجمیع المناطق والتجمعات التابعة لھا،حیث تم إختیار مجموعة من األحیاء والمناطق تعبر 

عن مجموعات متجانسة سواء من الناحیة الدیمغرافیة أو الجغرافیة من المجموع الكلي 

مسكن1322حوالي 2007للمساكن المشغولة ببلدیة الطارف والذي یبلغ حسب إحصاء

:*آلتيموزعة على النحو ا

وتظم األحیاء المخططة وتعبر عن التجمع المركزي الرئیسي :المجموعة األولى-1

3006الذي بدوره یتكون من عدة مجموعات إحصائیة یقدر عدد المساكن المشغولة فیھا بـ

الخاص بعدد السكان والمساكن المشغولة بوالیة الطارف،مدیریة التخطیط ،والیة 2007نتائج إحصاء *
.13/07/2007الطارف،یوم
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ونظرا لتجانس األحیاء لھذه المجموعة قمنا بإختیار الحي الواقع في وتابعة لوسط المدینة

مسكن وھو المجتمع المراد 542در عدد المساكن المشغولة فیھ بـشمال المنطقة،فق

.بالدراسة المیدانیة

وتظم األحیاء الشعبیة وتعبر عن التجمعات الثانویة والتي تظم :المجموعة الثانیة-2

سكن 698مناطق أختیرت منھا منطقة المطروحة والتي یقدر عدد السكنات فیھا بـ04

.مشغول

13تظم األحیاء المتخلفة وتمثل المناطق المبعثرة وتظم و:المجموعة الثالثة-3

منطقة موزعة على كافة حواشي بلدیة الطارف ویمكن توضیح أكثر من خالل الجدول 

الموالي والذي یبین بالتفصیل األسماء وعدد السكان والمساكن بالمناطقة التابعة لبلدیة 

.الطارف میدان الدراسة

سكن،وعلیھ فدراستنا المیدانیة سوف تركز على 82مشغولة حیث یبلغ عدد المساكن ال

إجراء البحث المیداني على ھذه المساكن والمستھدفین من برامج ومشاریع التنمیة 

.المحلیة
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یوضح خصائص التجمعات الرئیسیة ببلدیة الطارف)50(جدول رقم 

عدد السكانالتجمعاتاألحیاءالمجموعات
عدد المساكن 

مشغواةال

المجموعة 

األولى

األحیاء 

المخططة

تجمع مركزي 

رئیس
137503006

4326698المطروحة

2119366القرقور

عة 
مو

مج
ال

نیة
لثا

ا

اء 
حی

األ

بیة
شع

ال

3386553عین خیار

23433مشتتة حدة

36196مشتة حدة

10718فیض لغبار

13232)01(سماتي

7743)02(سماتي

17123)03(سماتي

5210)04(یماتي

0902)04(مطروحة

32277)04(قرقور

6709)03(قرقور

15721)02(قرقور

18229)01(بن سبتي

عة 
مو

ــــ
ــــ

ــــ
جـ

الم
ـثة

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

الــ
ــــالث

ــــ
ــــ

ــــ
حــ

األ
رة

ـقی
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

 الف
یاء

ـ

45482)02(بن سبتي

وإلختیار العینة أختیرت مجموعة من التجمعات والمناطق ببلدیة الطارف تتوفر 

فیھا شروط معینة إلجراء المعاینة المیدانیة ،  أخترت نظرا لتوفرھا على جملة من 

:الشروط والخصائص نذكرھا على النحو اآلتي
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مجموعات إحصائیة لعدد من السكنات المشغولة تتوزع على مناطق كونھا تتكون من-

.مخططة من طرف جھاز التخطیط واإلحصاء بالبلدیة أو الوالیة

.أنھا تتوفر على أكبر عدد من السكان والسكنات المشغولة-

أنھا تتوفر على أھم المرافق الحیاتیة والضروریة من مؤسسات -

.إلخ...تعلیمیة،إداریة،خدماتیة،

.أنھا تتموقع ضمن مجموعات متجانسة دیمغرافیا وجغرافیا-

ومن خالل جملة الخصائص الفارطة تم إختیار من كل مجموعة تجمع فكان اإلختیار 

:)في المالحق(وحسب المخطط على النحو اآلتي

ت المجموعة األولى     األحیاء المخططة       منطقة شمال البلدیة         عدد السكنا-

.542المشغولة

المجموعة الثانیة     األحیاء الشعبیة      منطقة المطروحة        عدد السكنات -

.698المشغولة

عدد السكنات )      2(المجموعة الثالثة      األحیاء المتخلفة     منطقة بني سبتي-

.82المشغولة

غول كإطار مسكن مشN=542+698+82=1322حیث قدر المجموع الكلي 

للمعاینة وبحساب العینة 

.℅10نأخذ نسبة 

: فتحسب بالشكل اآلتي
100

132210´ n=132=مسكن.

:موزعة كاآلتي

:المجموعة األولى-
100

.مسكن=54´54210

:المجموعة الثانیة-
100

.مسكن70@69.8=´69810

:ة الثالثةالمجموع-
100

.مساكن08=´8210

.kولتحدید مجال اإلنتقال أو مساحة اإلنتظام 
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:المجموعة األولى-
54

542=10.3

:المجموعة الثانیة-
70
698=9.97@10

:المجموعة الثالثة-
8

82=10.25@10-1=9

K=10

والجدول الموالي یوضح العینة المقصودة من المساكن والمراد دراستھا حسب 

المجتمعات اإلحصائیة حیث نعمد في البدایة إلى اإلختیار العشوائي فنستعمل الطریقة 

:اآلتیة

10-1=9.

:ة بالنسبة فینتج  عنھ األرقام اآلتی

وقد قمنا بحصر كافة المساكن المشغولة حسب ).األحیاء المخططة(للمجموعة األولى -1-

:فظھرت األرقام األتیة542إلى 1ترقیمھا من ارقم

9192939495969798999109

119129139149159169179189199209

219229239249259269279289299309

319329339349359369379389399409

419429439449459469479489499509

519529539

.549نستغني عن الرقم 
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698إلى 1وفیھا تم حصر المساكن المشغولة من الرقم :بالنسبة لألحیاء الشعبیة-2-

:فظھرت األرقام اآلتیة

9192939495969798999109

119129139149159169179189199209

219229239249259269279289299309

319329339349359369379389399409

419429439449459469479489499509

519529539549559569579589599609

619629639649659669679689699

وفیھا تم حصر جمیع المساكن المشغولة حسب ترقیمھا من :بالنسبة لألحیاء الفقیرة-3-

:وھي المساكن المقصودة بالدراسة المیدانیة82إلى 1

0919293949596979

. أرقام فقط08نأخذ 

ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتأكد من صدق أو خطأ فرضیاتھا سوف یتم تطبیق 

رة إستبیان على مجتمع الدراسة  المذكور آنفا بصفتھم المستھدفین من برامج إستما

ومشاریع التنمیة المحلیة من سكان محلیین على حسب أرقام البیوت المذكورة سابقا حیث 

توجھ ھذه األداة للقائم على شؤون كل أسرة وفق لمحاورھا األساسیة،وسیتم التعرف لنتائج 

.المواليھذه الدراسة من خالل الفصل
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خالصة

أخیرا یعتبر ھذا الفصل الذي یتناول اإلجراءات المنھجیة التي إعتمدنا علیھا في 

دراستنا بمثابة الطریق السدید الذي سیوجھ الباحث نحو إجراء الدراسة المیدانیة  حیث تم 

كاملة حول مختلف من خالل ھذا الفصل إلى تحدید مجاالت الدراسة وھذا لرسم صورة 

الظروف التي جرى فیھا العمل المیداني وكذا التطرق إلى القواعد والخطوات المنھجیة بدأ 

بالمنھج الذي إعتمدنا علیھ في ھذه الدراسة وذكر أھم األدوات التي تم اإلعتماد علیھا 

ى لجمع البیانات من المیدان من إستمارة ومقابلة ومالحظة ووثائق وسجالت باإلضافة إل

.ذلك تم تحدید نوع العینة وطرق إختیارھا 
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دور القیادة المنتخبة في التنمیة المحلیة:الفصل السادس

)عرض وتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة(
:تمھید

عرض و تحلیل البیانات الخاصة بالفرضیة األولى :أوال

.خصائص القیادة المنتخبة:حول

یانات الخاصة بالفرضیة الثانیة عرض و تحلیل الب: ثانیا

.مفھوم التنمیة المحلیة:حول

عرض و تحلیل البیانات الخاصة بالفرضیة الثالثة : ثالثا

دور القیادة المنتخبة في وضع وتنفیذ برامج التنمیة :حول

.المحلیة

عرض و تحلیل البیانات الخاصة بالفرضیة الرابعة : رابعا

ذ خطط وبرامج التنمیة مشاركة المواطنین في وضع وتنفی:حول

.المحلیة

عرض و تحلیل البیانات الخاصة بالفرضیة الخامسة :خامسا

المعوقات التي تحد من دور القیادة المنتخبة في مجال : حول

.التنمیة المحلیة

.خالصة



:تمھید

یتناول ھذا الفصل الدراسة المیدانیة التي قمنا بھا بإجرائھا لمعرفة الدور األساسي 

في عملیة التنمیة المحلیة ،وكذلك الجوانب ) المجلس الشعبي البلدي(قیادة المنخبة لل

المختلفة التي تؤثر على ھذا الدور ،خاصة المتعلقة بالصفات الشخصیة واألنماط السلوكیة 

للقائد المنتخب،كما یركز ھذا الفصل على الدور الذي تقوم بھ القیادة المحلیة في تشجیع 

ة في مشروعات التنمیة المحلیة ،وأھم المشاكل التي تواجھ القیادة المشاركة الشعبی

.المنتخبة والتنمیة المحلیة وكیفیة مواجھتھا

إذ تعد عملیة تحلیل البیانات المحصل علیھا من المیدان من أھم الخطوات المنھجیة 

ثل الھدف لإلجابة عن تساؤالت الدراسة ،والتأكید الفعلي في إختیار فروضھا ،إذ یتم

األساسي من التحلیل ھو ترتیب وتنظیم وتصنیف المعلومات وإبراز العالقات اإلرتباطیة 

بین الظواھر األمر الذي یمكننا من التفسیر الدقیق، حیث إعتمدنا في دراستنا ھذه لدور 

القیادة المنتخبة في التنمیة المحلیة على اإلستمارة كتقنیة لجمع البیانات من المیدان ،حیث 

تمت عملیة التفریغ بنفس ترتیب محاورھا،حیث أن كل محمر یھدف إلى إثبات أو نفي 

:فرضیة حیث تم على النحو اآلتي

.تحلیل البیانات الفرضیة الفرعیة األولى)1

.تحلیل البیانات الفرضیة الفرعیة الثانیة)2

.تحلیل البیانات الفرضیة الفرعیة الثالثة)3

.رابعةتحلیل البیانات الفرضیة الفرعیة ال)4

.تحلیل البیانات الفرضیة الفرعیة الخامسة)5

أضف إلى ذلك عمدنا إلى اإلستعانة بدلیل المقابلة الموجھ للقیادة المنتخبة والھدف من 

ذلك ھو مساعدتنا في فھم الواقع كما ھو،وكذا بغیة مقارنة آراء مجتمع البحث حول 

.خبةمحاور الدراسة بشكل عام مع بعض أراء القیادة المنت

إعتمدنا على تصمیم جداول إحصائیة لتفریغ وتحلیل البیانات التي تصف لنا نتائج و

الدراسة من خالل نسب مؤویة ومن خالل مدرجات تكراریة ومنحنیات وسیأتي بیانھا في 

الكمي والكیفي الفصل المیداني ،أما فیما یخص التعلیق فقد حاولنا الجمع بین األسلوبین
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إن األسلوب الكمي بیاناتھ اإلحصائیة ال یكفي وحده "ل یقول حسن الساعاتيوفي ھذا المجا

لفھم الظواھر اإلجتماعیة أو حتى جوانب معینة من الظاھرة كالمواقف واألراء والقیم 

اإلجتماعیة فھما عمیقا بل یجب اإلستعانة باألسلوب الكیفي أیضا،ألن ذلك یعمل على 

كثر شمولیة،األمر الذي یساعدنا على دقة التحلیل توضیح الرؤیة وتعمیق الرؤیة بشكل أ

وضبط التفسیر وبخاصة في البحوث اإلجتماعیة التي تتطلب نوعا خاصا من المعالجة 

.)01("یتناسب مع طبیعتھا

كما عمدنا أثناء تحلیل وھذا المزج الھدف منھ ھو التوصل إلى نتائج أكثر دقة وعلمیة

لمجموع الخاص بكل مجموعة ،وأحیانا أخرى على المعطیات المیدانیة وتفسیرھا على ا

المجموع الكلي المتعلق بكل المجموعات أو األحیاء الثالث مخططة،شعبیة ،متخلفة 

.والھدف من ھذا ھو أولویة التفسیر والتحلیل

.196،ص1982تصمیم البحوث اإلجتماعیة،نسق جدید،دار النھضة العربیة،بیروت،:حسن الساعاتي–)01(
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مجتمع عرض وتحلیل البیانات المتعلقة بخصائص :أوال

:الدراسة
لیل البیانات المتعلقة بموضوع الدراسة وبفرضیاتھ عادة ما یرتبط عرض وتح

بخصائص المجتمع المراد دراستھ،وعلیھ سیتم التطرق إلى أھم ھذه النقاط وفق العناصر 

:اآلتیة

حسب الجنسمجتمع الدراسة یوضح توزیع )10(جدول رقم

الخاصالمجموعأنثىذكر الجنس

بةالنسالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالتصنیف 

األحیاء 

المخططة
3742.53℅1737.78℅5440.91℅

األحیاء 

الشعبیة
4551.72℅25℅55.567053.03℅

األحیاء 

المتخلفة
0505.75℅0306.66℅0806.03℅

المجموع

العام
87100℅45100℅132100℅

ر في أن النسب تختلف حسب المناطق فكانت نسبة الذكو)01(یوضح الجدول رقم 

ھذا األمر یدل أن ℅37.78وھي أكبر من نسبة اإلناث℅42.53األحیاء المخططة 

المرأة مازالت تعاني من نقص في المشاركة في الحیاة العامة كما یعود سبب ذلك إلى 

طبیعة المجتمع في حد ذاتھ والذي یتسم بالذكوریة،وحجب المرأة عن أي قرار أو مشاركة 

م أنھ وعند بحثنا عن مستویات النساء بھذه المنطقة تأكد أنھن فعلیة في جمیع المجاالت رغ

على مستویات علمیة ال بأس بھا ھذا من جھة ومن جھة ثانیة یشتغلن بقطاع التعلیم أو 

.قطاع الخدمات
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أما بالنسبة لألحیاء الشعبیة فالحال یختلف حیث أن نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور 

وھي أكبر من نسبة الذكور التي تقدر ℅53.56ثل نسبةمن أفراد العینة ،حیث تم

تشارك في = المطروحة(وھذا راجع إلى أن المرأة في المجتمعات الشعبیة ℅51.72بـ

الحیاة العملیة إلى جانب الرجل وفي بعض األحیان تحل محل الرجل في حالة غیابھ حیث 

نھ كالمدینة فال یكون یكون طوال الیوم باألرض أو بمناطق العمل البعیدة عن منطقة سك

.متواجد بالبیت

حیث )2بن سبتي(والحال نفسھ بالنسبة للمجموعة الثالثة والتي تظم األحیاء المتخلفة 

والتفوق لإلناث ℅05.76على عكس نسبة الذكور كانت ℅06.66كانت نسبة اإلناث

.راجع لنفس األسباب بالنسبة لألحیاء الشعبیة

قات بین النسب الخاصة بكل مجموعة ھذا راجع إلى التفوق العددي أما بالنسبة للفرو

بالنسبة لألحیاء الشعبة كون المنطقة التي أنھت البلدیة تخطیطھا حسب المجموعات 

اإلحصائیة و المناطق المخططة المركز أو فعملیة التخطیط لم تنھي البلدیة العمل بھا،لھذا 

لنخلص في األخیر إلى أن المجموع الكلي ركزنا فقط على المناطق واألحیاء المخططة

87مكن من إثبات طبیعة المجتمعات الذكوریة إذ كان المجموع الكلي لجمیع المجموعات 

.أنثى154كر أما عدد اإلناث فكان ذ

:حسب السنمجتمع الدراسةیوضح توزیع )20(الجدول رقم 
العامالمجموعمتخلفةاألحیاء الاألحیاء الشعبیةاألحیاء المخططة التصنیف

℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعددالسن

18-301120.371927.140000.003022.73

31-432037.043144.290337.505440.91

44-561018.521014.290337.502317.42

57-690712.960710.000000.001410.61

70-820611.110304.280225.001108.33

541007010008100132100المجموع  الخاص

إن معظم أفراد العینة ھم من الفئة الشابة التي تتراوح )2(یوضح الجدول رقم 

:سنة حیث تتوزع النسب على النحو اآلتي43- 18أعمارھم بین
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)01(المجموعة بالنسبة لألحیاء المخططة   ℅57.41-

)02(بالنسبة لألحیاء الشعبیة                        المجموعة ℅71.43-

)03(بالنسبة لألحیاء المتخلفة                        المجموعة℅37.5-

ة ویرجع األمر إلى تأكید سیطرة الفئة الشابة ببلدیة الطارف محل الدراسة إلى طبیع

المجتمعات الریفیة التي تمیل إلى اإلنجاب وعدم تنظیم النسل بسبب الجھل وعدم توفیر 

األدویة وأسالیب التنظیم الحدیثة بالمنطقة،ولو الحظنا أكبر نسبة لوجدناھا بالمجموعة 

من المجموع الكلي تلیھا المجموعة ℅71.43حیث مثلت نسبة ) األحیاء المتخلفة( الثانیة

).األحیاء المتخلفة(فالمجموعة الثالثة ) المخططةاألحیاء(األولى 

وقد یعد األمر إیجابي ألن الفئة الشابة یمكن لھا أن تحمل لواء التغییر بالمنطقة التي 

تعاني تأخر في التنمیة المحلیة،وھذا ما الحظناه من خالل اإلظرابات التي قاموا بھا أمام 

.خر المنطقةمقر البلدیة وبصفتھم المتضررین من تأ

أما بالنسبة للكھول والشیوخ فتأتي في المرتبة الثانیة واعلبھم مجاھدین یتبعون 

:حیث تتوزع النسب على النحو اآلتي)ج،ت،و(سیاسة الحزب الواحد 

).األحیاء المخططة(بالنسبة للمجموعة األولى ℅31.48-

).األحیاء الشعبیة(بالنسبة للمجموعة الثانیة℅24.29-

).األحیاء المتخلفة(بالنسبة للمجموعة الثالثة℅37.50-

ومن خالل المالحظة نالحظ أن نسبة ھذه الفئة أكبر في المجموعة الثالثة وھذا راجع 

إلى تمركز ھذه الفئة بأماكن نشأتھا وأصولھا األولى بالمناطق الریفیة تلیھا التمركز في 

والنشأة كانت بالمدینة وأما المرتبة الثالثة فكانت المجموعة األولى كون البدایات األولى

.للمجموعة الثانیة وھي األحیاء الشعبیة

:سنة وتتوزع كاآلتي82- 70لنخلص في األخیر أن  الفئة العمریة بین 

).األحیاء المخططة(بالنسبة للمجموعة األولى ℅11.11-

).األحیاء الشعبیة(بالنسبة للمجموعة الثانیة℅04.28-

).األحیاء المتخلفة(بالنسبة للمجموعة الثالثة℅25.00-
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فھذه الفئة ضعیفة مقارنة بالفئات األخرى وأكبر نسبة نجدھا باألحیاء المتخلفة وھذا 

راجع إلى الطبیعة الریفیة بالمنطقة التي تساھم في إطالة الفترة العمریة لإلنسان من خالل 

.النظام الغذائي

حسب الحالة المدنیةمجتمع الدراسةتوزیع وضحی) 30(جدول رقم
المجموعأرملمطلقمتزوجعازب

الخاص

الحالة المدنیة

التصنیف

℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد

األحیاء 

)1مج(المخططة
1043.484139.05011000266.675440.91

األحیاء الشعبیة

)2(جم
1356.525653.3300000133.337053.03

األحیاء المتخلفة 

)3مج(
00000807.62000000000806.06

23100105100110003100132100العامالمجموع

تثبت معظم الدراسات اإلجتماعیة أھمیة اإلستقرار اإلجتماعي بالنسبة للفرد والمجتمع 

بالنسبة ℅39.05حیث تشكل ھذه الفئة أكبر نسبة وھي ) 03(الجدول رقم وھذا ما یؤكده

فتشكل نسبة )األحیاء الشعبیة (أم المجموعة الثانیة ) األحیاء المخططة(للمجموعة األولى 

.℅07.62بنسبة) األحیاء المتخلفة(وفي األخیر المجموعة الثالثة ℅53.33

ج أن بلدیة الطارف بصفتھا مدینة ریفیة في من خالل النسب السابقة یمكن إستنتا

.معضمھا تعتمد على حیاة البداوة فإن سن الزواج یكون مبكرا

تلیھا نسبة العازبین نظرا لنسبة الشباب المتواجدة بالمنطقة ثم األرامل ،أما الشیئ 

قرار الملفت للنظر ھي نسبة فئة المطلقین التي ال تشكل إال تكرار واحد وھذا یثبت إست

الوضع والعالقات اإلجتماعیة بالمنطقة ،وبالتدقیق نالحظ أن ھذا التكرار میز المجموعة 

فتنعدم فیھا نسبة المطلقین ) 03(والمجموعة ) 02(الحیاء المخططة،بینما المجموعة ) 01(

وھذا ما یثبت فعال الطابع العشائري المبني على القرابة والعالقات الزواجیة التي تعتمد 

اییر جماعیة ،فعند حدوث أي مشكل بین إثنین إال وقامت العائالت المتصاھرة على مع

بتسویة الوضع وذلك لتجنب الصدامات والنزاعات العائلیة على خالف المدینة التي تقل 
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" العالمة إبن خلدون" فیھا درجة القرابة ،وتكثر فیھا المشكالت اإلجتماعیة وھذا ما أثبتھ 

.تمعات البدویة والمجتمعات الحضریة وقضیة العصبیةعند حدیثھ عن طبیعة المج

حسب المستوى التعلیميمجتمع الدراسةیوضح توزیع ) 04(الجدول 

جامعيثانويمتوسطإبتدائيأمي
المجموع 

الخاص

المستوى 

التعلیمي

℅سبةالنالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعددالتصنیف

اء 
حی

األ

طة
خط

الم
)

)1مج

07350541.670829.63038.573181.585440.91

بیة
شع

 ال
اء

حی
األ )

)2مج

06300759.331866.673291.430718.427063.03

لفة
تخ

الم
ء 

حیا
األ )

)3مج

073500000103.70000000000806.06

ع 
مو

مج
ال

عام
ال

2010012100271003510038100132100

أن المستوى التعلیمي بمنطقة الطارف بشكل عام ) 04(نالحظ من خالل الجدول رقم

قد إرتفع مقارنة بالسنوات الماضیة وھذا ما تؤكده النسبة العالیة للمستوى الجامعي بتكرار 

ألمر ،ا℅81.58الریادة بنسبة ) 01(مقارنة بالمستویات األخرى وتحتل المجموعة 38

الذي یدل على إرتفاع المستوى التعلیمي والثقافي ألفراد العینة وھم یحملون شھادات 

وھي قلیلة وھذا راجع لضعف اإلمكانیات ℅18.42بنسبة ) 02(جامعیة تلیھا المجموعة

المادیة والمؤسسات بھذه المنطقة ونقص المواصالت وقساوة الظروف التي حالة دون 

عام أما بالنسبة للفتاة فتصل إلى سن معین تمنع من إتمام إتمامھم للدراسة ھذا بشكل
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دراستھا وتوجھ للحیاة الزوجیة وتكوین بیت واإلستقرار ،واألمر الذي یؤكد ھذا اإلتجاه 

.ھو إنعدام المستویات العلیا الجامعیة في األحیاء المتخلفة

وع الكلي وتكون من المجم27ویحتل المستوى الثانوي المرتبة الثانیة بتكرار 

األحیاء الشعبیة التي غالبا حالت الظروف المادیة والطبیعیة ) 02(األولویة للمجموعة 

دون إتمام تعلیمھم رغم اإلمكانیات المعرفیة التي یتوفرون علیھا ،أما المرتبة الثالثة فكانت 

التي من المجموع الكلي حیث نالحظ حسب التقاریر 20للمستوى األمیة التي تشكل تكرار

أعدتھا بلدیة الطارف ونتائج دراستنا تراجع ھذه النسبة نظرا إلنشاء مراكز ومعاھد  

.مدارس محو األمیة وتشجیع التعلیم بالمنطقة لكل الفئات الشعبیة

من المجموع الكلي وھذا 12أما المستوى األخیر فكان لإلبتدائي حیث شكل تكرار

ھذه الفئة معظمھا تعاني من حالة فقر شدید لم تمكنھا راجع إلى تشجیع العلم بكل الوسائل و

من المجموع الكلي ℅35من مواصلة التعلیم بالنسبة لألحیاء المتخلفة فكانت النسبة 

.لمستوى األمیة والحال ذاتھ بالنسبة لألحیاء المخططة
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حسب مدة اإلقامةمجتمع الدراسةیوضح توزیع )05(جدول رقم

ان وإنتماءه لألرض ھي طول فترة اإلقامة بالمنطقة إن من عوامل إستقرار اإلنس

) 05(والتي تتحكم فیھا معاییر عدة ،من بینھا ملكیة األرض،وھذا ما یثبتھ الجدول رقم 

سنة وھي 32- 22من المجموع الكلي تمتد بین 40حیث أن أعلى تكرار لمدة اإلقامة ھو 

العام حول بلدیة الطارف فھم فترة لیست یسیرة ھذا ما یثبت كالمنا في المجال الخاص و

ممثلة ℅67.50في معظمھم سكان أصلیون بالمنطقة،فكانت أعلى نسبة بالنسبة لھذه الفئة 

.لألحیاء الشعبیة لتنعدم بالنسبة لألحیاء المتخلفة

المجموع56÷55من54÷44من43÷33من32÷22من21÷11من10÷01من
الخاص

مدة 
ةاإلقام

ددالتصنیف
سبةالع

الن
دد℅

سبةالع
الن

دد℅
سبةالع

الن
دد℅

سبةالع
الن

دد℅
سبةالع

الن
دد℅

سبةالع
الن

دد℅
سبةالع

الن
℅

طة
خط

الم
ء 

حیا
األ

)1(مج

2268.750952.941332.500104.67066003255440.91

بیة
شع

 ال
اء

حی
األ

)2(مج

1031.250847.062767.501780.95022006507053.03

لفة
تخ

الم
ء 

حیا
األ

)3(مج

0000000000000314.29022003250806.06

وع
جم

الم
عام

321001710040100211001010012100132100ال
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سنوات وھي الفترة التي شھدت فیھا البلدیة 10-01بعدھا تأتي الفترة الممتدة بین 

إلقتصادیة ،اإلداریة والمؤسساتیة ساعدت في تمركز السكان بالمنطقة  جملة من التغیرات ا

بالنسبة لألحیاء المخططة ،والسبب ℅68.75خاصة مركز الوالیة و البلدیة ومثلت بنسبة 

الثاني راجع لتطویر مركز البلدیة وإنشاء بعض المراكز والمؤسسات اإلداریة 

ر الذي إستدعى نزوح للید العاملة من كافة الخدماتیة،فكانت الحاجة لید عاملة مؤھلة األم

).إلخ...سوق أھراس،عنابة،أم البواقي،قالمة(مناطق الجزائر

كما عملت الوالیة على تشجیع اإلستقرار بالمنطقة وتنمیتھا من خالل إنجاز بعض 

سكن 40المشاریع السكنیة ومنحھم إیاھا وتندرج ضمن السكنات الوظیفیة مثل حي 

.مسكن80ومشروع 

وھي نسبة قلیلة مقارنة ℅31.25فمثلت بنسبة ) 02(أما بالنسبة للمجموعة 

).02(لتنعدم بالنسبة لألحیاء المتخلفة المجموعة) 01(بالمجموعة

سنة كذلك أكبر نسبة ممثلة من طرف األحیاء الشعبیة 43- 33أما الفترة الممتدة بین 

ذا راجع دائما لألصول األولیة لھؤالء من مجموع ذات العینة ،وھ℅80.95بنسبة 

السكان  فلو دققنا المالحظة بالنسبة لألحیاء المتخلفة ألدركنا أنھا تبدأ بالظھور بدایة من 

لملكیة األرض وإستقرار اإلقامة وھذا راجع65- 53إلى غایة 43-33الفترة الممتدة بین 

.بالمنطقة
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حسب نوع الوظیفةدراسةمجتمع الیوضح توزیع )06(جدول رقم 

تعرف بلدیة الطارف میدان الدراسة في الفترة الحالیة إنتعاشا في إنشاء المؤسسات 

اإلداریة األمر الذي یسمح بإرتفاع في حصیلة الموظفین اإلداریین ھذا ما أثبتھ الجدول 

من المجموع الكلي للوظائف الموجودة بالمنطقة،ومثلت أعلى نسبة 43بتكرار ) 06(رقم

) المطروحة(كون ھذه المنطقة℅51.16أي األحیاء الشعبیة بنسبة ) 02(جموعة رقمالم

متواجد بھا أقدم فرع إداري في تاریخ الوالیة ككل والمتمثل في الفرع البلدي الذي تعود 

الذي یوضح إرتفاع  ℅46.51أصولھ للفترة اإلستعماریة تلیھا األحیاء المخططة بنسبة 

.والخدمات بالمركز البلدينسبة المؤسسات اإلداریة

المجموع فالحعامل بالبناءبطالمتقاعدإداريأستاذ
الخاص

نوع 
الوظیفة

التصنیف

دد
الع

سبة
الن

℅

دد
الع

سبة
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℅

دد
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سبة
الن

℅

دد
الع

سبة
الن
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سبة
الن

℅

دد
الع

سبة
الن

℅

دد
الع

سبة
الن

℅

طة
خط

الم
اء 

حی
األ )1(مج

0743.752043.510753.851126.190266.670746.675440.91

بیة
شع

 ال
یاء

ألح
ا

)2(مج

0950.252251.160538.462764.2900000746.677053.03

لفة
تخ

الم
اء 

حی
األ )3(مج

0000102.330107.960409.520133.330106.660806.06

عام
 ال

وع
جم

الم

161004310013100421000310015100132100
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℅02.31األحیاء المتخلفة بنسبة ضعیفة جدا ) 03(أما أضعف نسبة فترجع للمجموعة

.كون الوظیفة األساسیة بھذه المنطقة ھي خدمة األرض

من المجموع الكلي للوظائف 42أما المرتبة الثانیة فترجع لصنف البطالین بتكرار 

لدراسة تعاني من إرتفاع ساحق في نسبة البطالة بحیث تزید في ھذه البلدیة محل ا.األخرى

بسبب التدني في المستوى التعلیمي من جھة وبسبب ℅64.29بنسبة ) 02(المجموعة 

حیث ترتفع ھذه 16بعدھا تأتي وظیفة أستاذ بتكرار .نقص عروض العمل من جھة ثانیة

.النسبة في األحیاء الشعبیة والمخططة 

وھو ضعیف 15لمرتبة الرابعة فتعود لقطاع الفالحة وخدمة األرض بتكرار أما ا

بالمقارنة بالوظائف األخرى ،ویرجع األمر أیضا إلى عدم رغبة جیل الشباب في خدمة 

.األرض والفالحة بل یفضلون البطالة على العمل في الفالحة حسب تصریح أفراد العینة

وھم یشكلون في أغلبھم فئة 13لمتقاعدین بتكرار لنصل في األخیر إلى الفئة ا

لتأتي في مؤخرة .المجاھدین كزن بلدیة الطارف محل الدراسة تغلب علیھا ھذه الفئة أیضا 

یلیھا ℅66.67بنسبة )01(وھو ما تتمیز بھ المجموعة 03الترتیب مھنة البناء بتكرار 

) 03(المجموعة 

.℅33.33بنسبة

حسب اإلنتماء السیاسيمجتمع الدراسةع یوضح توزی)07(جدول رقم

جبھة التحریر 

الوطني

التجمع الوطني 

الدیمقراطي

المجموعمحایدحركة اإلصالح

الخاص

اإلنتماء السیاسي

℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعددالتصنیف

األحیاء 

)1مج(المخططة
1434.150457.1401503542.685440.91

األحیاء 

)2مج(الشعبیة
2253.660228.5701504554.887053.03

األحیاء 

)3مج(المتخلفة
0512.190114.2900000202.440806.06

41100071000210082100132100العامالمجموع
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محل الدراسة المیدانیة یفضلون نالحظ أن أفراد العینة ) 07(من خالل الجدول رقم 

الحیاد وعدم الحدیث عن المجال السیاسي أو اإلنتماءات الحزبیة حیث كان عدد أفراد 

.فرد من المجموع الكلي لإلنتماءات األخرى82العینة الممثلین لھذا اإلتجاه 

واألمر یرجع إلى عامل الخوف نتیجة المراحل التي مرت بھا المنطقة على إثر 

تلیھا ℅54.88بنسبة ) 02(م ،فأعلى نسبة ممثلة من طرف المجموعة 1988أزمة 

.بنسبة ضعیفة جدا) 03(فالمجموعة ) 01(المجموعة 

أما المرتبة الثانیة فكانت لحزب جبھة التحریر الوطني وھذا یدل على إنتماء ھذه 

℅53.66وحة بنسبة الممثلة المطر) 02(الفئة إلى فئة المجاھدین خاصة المجموعة 

.℅34.15بنسبة ) 01(مقارنة بالمجموعة 

وأخیرا تأتي حركة اإلصالح والتجمع الوطني الدیمقراطي بتكرارات ضعیفة 

.على التوالي02،07وھي 

والمالحظة األخیرة التي یمكن الخروج بھا في ھذا الجانب ومن خالل إحتكاكنا 

أغلبیتھم ینقصھم الوعي السیاسي وقلة الخبرة في ھذا المجال،فھم بمعظم أفراد العینة أن 

.یفضلون إما عدم الكالم وإما جبھة التحریر كونھا في جذور الكیان الجزائري

حسب معرفتھم بالتشكیلة السیاسیة توزیع مجتمع الدراسةیوضح )08(جدول رقم

للقیادة المنتخبة

المجموع النعم

الخاص

المعرفة بالتشكیلة

السیاسیة

℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعددالتصنیف

األحیاء 

)1مج(المخططة
3042.862438.715440.91

األحیاء 

)2مج(الشعبیة
3550.003556.457053.03

األحیاء 

)3مج(المتخلفة
0507.140304.840806.06

7010062100132100المجموع العام

228



أن أغلبیة أفراد العینة لدیھم معرفة بالتشكیلة السیاسیة ) 08(یبین الجدول رقم 

فرد من المجموع الكلي للعینة 70بتكرار) المجلس الشعبي البلدي(المكونة للقیادة المنتخبة 

جبھة التحریر (وھذا راجع لمشاركتھم السیاسیة في إختیار ھذه القیادة بالدرجة األولى 

عیھم بنقص الخبرة السیاسیة لھذه القیادة وھذا ما أثبتھ رئیس المجلس رغم و)  الوطني

الشعبي البلدي في حد ذاتھ والذي یؤكد على أن إنتخابھ كان على أساس اإلنتماء للحزب ال 

أو بسبب اإلنتماء ) رتبة عقید(على أساس الوعي السیاسي كونھ عسكري في أصولھ 

جھلون التركیبة السیاسیة للقیادة ،كونھم بعیدون فرد من أفراد العینة ی62مقابل .للعرش 

عن النشاط السیاسي من جھة وإھتمامھم بالمجال المعیشي اإلقتصادي بالدرجة األولى كما 

أن معیار التحضر أو التخلف لیس لھ عالقة بمعرفة التشكیلة السیاسیة للقیادة حیث كانت 

) 02(أو المجموعة) 01(لمجموعة أعلى النسب تبین عدم الوعي بھذه التشكیلة سواء في ا

℅07.14أي األحیاء المتخلفة التي كانت نسبة المعرفة أكثر ) 03(على خالف المجموعة

.℅04.84مقابل 
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:حسب إجابات مجتمع الدراسةخصائص القیادة المنتخبة:ثانیا
م بجھود التنمیة مما ال شك فیھ أن نجاح المؤسسات واإلدارات المحلیة في القیو

المحلیة وخدمة المواطنین یتوقف على جھود القیادة المنتخبة التي تقوم بالتخطیط وتنفیذ 

السیاسات المحلیة،وعلى مقدرتھا على العمل وتحقیق األھداف والنتائج ویتطلب وجود 

مثل ھذه القیادة توفر مجموعة من الخصائص والصفات المتعلقة بھا موزعة حسب النقاط 

:ةاآلتی

:أسس ومعاییر إختیار القیادة المنتخبة-1
تؤكد الدراسات الحدیثة والنظریات العلمیة المتعلقة بالقیادة على ضرورة وجود 

معاییر علمیة إلختیار القیادة كإستراتیجیة للتخطیط وحسن التنفیذ والتكوین واإلتصال 

.لخإ...وفعالیة إتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاریع التنمویة

غیر أن الواقع الفعلي یؤكد نقص كبیر وفادح في توفر جملة الخصائص األمر الذي 

أدى بالمواطنین أفراد العینة التأكید على ضرورة توفیر مجموعة من الخصائص 

والصفات على أساسھا یتم إختیار القیادة المنتخبة من خالل عملیة اإلنتخاب كما یؤكده 

:الجدول الموالي
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حسب إجابات مجتمع یوضح أسس ومعاییر إختیار القیادة المنتخبة)09( جدول رقم

الدراسة

التصنیف

أسس اإلختیار

األحیاء المخططة

)01(المجموعة

األحیاء الشعبیة

)02(المجموعة

األحیاء 

المتخلفة

المجموعة 
)03(

المجموع

03040209العدد األمانة

33.3344.4522.22100℅النسبة
02100214العدد المسؤولیة

14.2871.4314.29100℅النسبة
25060334العدد حق وواجب

73.5317.6508.82100℅النسبة
15180134العدد الكفاءة

44.1252.9402.99100℅النسبة
07150325العدد حریة 

286012100℅النسبةالمواطن
07110018العدد الثقة

38.8961.1100100℅النسبة
01070008العدد المستوى 

12.5084.5000100℅النسبةالعلمي

607111142العدد المجموع

42.255007.75100℅النسبة
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إختالف وتنوع األسس والمعاییر التي على أساسھا یتم ) 09( یوضح الجدول رقم 

ر القیادة المنتخبة من خالل عملیة اإلنتخاب بغیة تحقیق مطالبھم وإحتیاجاتھم المحلیة إختیا

غیر أن المالحظ من خالل إجابات المبحوثین أن معیاري ممارسة اإلنتخاب كحق وواجب 

من المجموع الكلي 34واإلختیار على أساس كفاءة المترشح یحتالن الصدارة بتكرار 

إلنتخاب كحق وواجب مھم جدا في بلورة الوعي السیاسي إلجابات المبحوثین ،كون ا

.للمواطن واإلمتناع عنھ یحد ویعیق المشاركة السیاسیة

ففي الجزائر یتم تولي منصب قیادي منتخب على أساس اإلنتخاب ال التعیین عكس ما 

یار قوانین اإلدارة المحلیة المصریة فقد أطلقت سلطة رئیس الجمھوریة في إخت" یحدث في

القیادة للمجلس دون شروط محددة سواء من حیث السن أو المؤھل أو الخبرة كما أنھا ال 

.تشترط توفر صلة خاصة تربط بین القیادات المحلیة

كما أكد تقریر اللجنة المحلیة والتنظیمات الشعبیة المصریة على عدم وجود إعداد 

تم تعینھا ولیس لدیھا أي خبرة في مجال سلیم للقیادات المحلیة مؤكدا أن ھناك قیادات ی

.)01("اإلدارة المحلیة

أما الكفاءة فھي مھمة جدا لرسم إستراتیجیة التنظیم بطریقة تحقق األھداف التنمویة 

أضف إلى ذلك المستوى التعلیمي الذي یأتي في المؤخرة رغم أھمیتھ كون الواقع الفعلي 

ستواھا التعلیمي الثالثة ثانوي،خاصة على مستوى لمعظم القیادات المحلیة ال یتجاوز م

بلدیة الطارف میدان الدراسة،فالنتائج المیدانیة أثبتت أن عملیة اإلختیار تتم على أسس 

ومعاییر شخصیة أو حزبیة ال على أسس ومعاییر موضوعیة كما أثبتتھ إجابة رئیس 

احد وھو إنتمائھ لجبھة المجلس الشعبي البلدي لبلدیة الطارف فإنتخابھ تم على أساس و

.التحریر الوطني رغم نقص حنكتھ السیاسیة حسب رأیھ دائما ونظرا لتكوینھ العسكري

على الرغم من تأكید نظریة السمات المتعلقة بالقائد على ضرورة توفر جملة من 

.)02(الخصائص الفكریة والعقلیة والنضج العقلي والفكري والثقافة العالیة

تقریر لجنة اإلدارة المحلیة والتنظیمات الشعبیة،مجلس الشعب،الفصل التشریعي السادس،الجلسة الثانیة المنعقدة -)01(
.04،ص1991أفریل 22

.125مرجع سابق،ص:أمین عبد العزیز -)02(
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التكراري الموالي یوضح أسس إختیار القیادة المنتخبة محل الدراسة حسب والجدول 

.أولویتھا

یوضح أسس إختیار القیادة المنتخة) 01(تكراري رقم مدرج 

:یوضح الجدول التكراري أن أھم األسس التي تم على أساسھا اإلختیار ھي 

. تكرار 34حق وواجب   )أ

.تكرارا34الكفاءة )ب

.تكرارا25حریة المواطن )ت

.تكرارا18الثقة )ث

تكرارا14المسؤولیة )ج

.تكرارات09األمانة )ح

.تكرارات08المستوى التعلیمي )خ

أما إذا أردنا التفصیل على مستوى المجموعات اإلحصائیة الثالث كانت أعلى نسبة 

من المجموع الكلي لنسبة اإلختیار℅73.53األحیاء المخططة )01(ممثلة بالمجموعة 
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حق وواجب
الكفاءة

حریة المواطن
الثقة

المسؤولیة
األمانة

المستوى التعلیمي

233



℅12.50ول حق وواجب یلیھا الكفاءة وفي المرتبة الخیرة المستوى التعلیمي بنسبة األ

.من المجموع الكلي لنفس اإلختیار

℅71.43على عكس المجموعة الثانیة فأساس تحمل المسؤولیة یحتل الصدارة بنسبة 

أدى إلى عدم نظرا لغیاب ھذا العامل بالنسبة للقیادة المنتخبة لبلدیة الطارف األمر الذي

تلبیتھا إلحتیاجات المنطقة والقضاء على المشاكل التي تعاني منھا المنطقة أما األساس 

لتأتي .من مجموع النسب الخاصة بنفس اإلختیار℅17.65الثاني ھو الثقة بنسبة

المجموعة الثالثة لألحیاء المتخلفة وتؤكد على جانب آخر وھي خاصة األمانة والتي تؤكد 

من المجموع الكلي لنفس ℅22.22ا نظریة السمات المتعلقة بالقائد بنسبة علیھا دائم

وھذا بسبب تجربة المواطنین وما شھدتھ المنطقة میدان الدراسة من خالل إنتشار .اإلختیار

المظاھر السلبیة لإلدارة كالفساد اإلداري اإلختالس،قضیة الوالي،الرشوة،التالعب في 

قانون عند إسناد بعض المشاریع للمقاولین والشركات حسب تنفیذ عقود األعمال،تجاھل ال

.إجابات المبحوثین دائما

:توفر الصفات الحقیقیة في القیادة المنتخبة-2
تتمیز القیادة المنتخبة ببلدیة الطارف على مجموعة من الصفات والخصائص قد 

فات التي یراھا تساھم في بلورة الفكر التنموي أو ھدمھ ،وللكشف على توفر الص

:المستھدفین ضروریة ألي قیادي منتخب نور الجدول الموالي

234



حسب إجابات یوضح مدى توفر الصفات الحقیقیة في القیادة المنتخبة)10(جدول رقم 
مجتمع الدراسة

التصنیف

مدى توفر الصفات القیادیة

األحیاء 
المخططة 

)01(مج

األحیاء 
الشعبیة 

)02(مج 

اء األحی
المتخلفة 

)03(مج

المجموع

17130434العدد نعم
5038.2411.76100النسبة

0614020العدد المستوى 
307000100℅النسبةالتعلیمي

07050315العدد المسؤولیة
46.6733.3320100℅النسبة
05090115العدد الصدق 

33.336006.67100℅النسبةوالمصداقیة
08060115العدد الكفاءة

53.334006.67100℅النسبة
09240033العدد حمایة 

حقوق 
المواطن

27.2772.7300100℅النسبة

05050010العدد أخرى تذكر
505000100℅النسبة
577609142العدد

ال

ھا
فر

تو
ب 

ــــ
ــــ

جـــ
لوا

ت ا
ـفا

ــــ
ــــ

صـــ
ال

عالمجمو
40.1453.5206.34100℅النسبة
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من خالل الجدول السابق تبین النتائج المیدانیة وجود تفاوت كبیر بین توفر الصفات 

:الضروریة وعدمھا فجاءت موزعة على النحو اآلتي

.كرارت34توفر الصفات الحقیقیة في القیادة المنتخبة ببلدیة الطارف -

مفردة ،األمر الذي یؤكد 108=34-142عدم توفر الصفات الحقیقیة للقیادة المنتخبة -

عدم اھلیة الجھاز المحلي وكفاءتھ في مجال تسییر أمور التنمیة المحلیة وحمایة حقوق 

وعلیھ یلح .إلخ...المواطنین خاصة المتعلقة بالحاجیات الضروریة كالسكن والصحة والمیاه

خاصة أفراد العینة على ضرورة توفر جملة من الخصائص التي تفتقر إلیھا المستھدفین و

:قیادتھم جاءت موزعة كاآلتي

.من مجموع اإلجابات33اإللتزام بحمایة حق المواطنین بتكرار)أ

.مفردة20المستوى التعلیمي بتكرار)ب

.تكرار لكل صفة15المسؤولیة المصداقیة والكفاءة بـ)جـ

.مفردات10بتكرارالتكوین اإلداري )د

وما یالحظ على ھذه النتائج تأكید المواطنین على ضرورة حمایة حقوقھم وتلبیة 

إحتیاجاتھم ألن التنمیة المحلیة ال تبدأ إال من خالل ھذه الخطوة وھذه األخیرة ال تأتي إال 

أن بتوفر الوعي الذي ساھم مساھمة بالغة في التغیر حسب الفكر الماركسي خاصة،كما 

قضیة الوعي أیضا ترتبط بالمستوى التعلیمي الذي یؤدي إلى إدراك اإلستراتیجیة اإلداریة 

.المناسبة لتحقیق أھداف التنمیة المحلیة

أضف إلى إلحاح المبحوثین على ضرورة التكوین اإلداري للقیادة المنتخبة الذي 

:ساس إلى عاملین إثنینتفتقر إلیھ الطارف میدان الدراسة ،حیث یرجع تكوینھم باأل

.عن طریق الممارسة-

.عن طریق التكوین العسكري-

ھذا األخیر یعتمد على فكرة جوھریة تتعلق بكون القادة یتخذون من سلطتھم 

الرسمیة أداة للضغط على المرؤوسین وإجبارھم على إنجاز العمل وتعتمد باألساس على 

.)01(فرضیتین أساسیتین

.394مرجع سابق،ص:محمد رفعت عبد الوھاب ،حسن عثمان محمد عثمان-)01(
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.عدم إعطاء أي إعتبار للعالقات اإلنسانیة:األولى

سلبیة العاملین بالمؤسسة والتنظیم اإلداري،وھذا ما وجدناه فعال من خالل إحتكاكنا :الثانیة

.بالعاملین داخل البلدیة میدان الدراسة

متعلق بالقیادة ھذه المالمح تؤكد سیطرة النمط األوتوقراطي التسلطي خاصة ال

التسلطیة المستبدة التي یحاول فیھا القیادي المنتخب تركیز كل السلطات في یده مع تأكیده 

واألمر ذاتھ یثبتھ بقیة أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدیة .على طاعة المرؤوسین لھ 

.الطارف حول رئیسھم

:المعاییر التي یعتمد علیھا نمط التسییر-3
قیادة عادة بالنمط الذي ینتھجھھ الشخص مع مرؤوسیھ لتحقیق أھداف تتعلق ال

خاصة المتعلقة بالتنمیة المحلیة الذي یختلف بإختالف الظروف والمھام واألھداف و تحدید 

النمط الذي تنتھجھ القیادة المنتخبة لتسییر أمور البلدیة فمنھم من یلجأ إلى العدالة ومنھم 

إلخ ،غیر أن المھم بالنسبة لدراستنا معرفة خصائص ...یة من یلجأ إلى األسالیب السلب

:وھذا ما یوضحھ الجدول الموالي . النمط القیادي الذي تعتمد علیھ القیادة المنتخبة

237



یوضح نمط التسییر المعتمد من طرف القیادة المنتخبة وكیفیة تأثیره ) 11(جدول رقم
تمع الدراسةحسب إجابات مجعلى الوضع العام للبلدیة

نعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تأثیر نمط التسییر
وطبیعتھ على 
أوضاع 
البلدیة

نمط التسییر التصنیف

تراجع 
بسوء 
التنمیة

إنتشار  
الفوضى

إستغالل 
أمثل 

للموارد 
البشریة

یحسن 
وى المست

التنموي

أخرى
المجموعالتذكر

00000304010311العدد 000027.2736.3709.0927.27100℅النسبة)01(مج
00000405030113العدد 000030.7738.5623.0707.69100℅النسبة)02(مج
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أن نمط التسییر 15- 13یتبین على غرار الجدول السابق الذي یظم األسئلة من

بلدیة الطارف میدان المعتمد من طرف القیادة المنتخبة لھ عالقة بطبیعة األوضاع العامة ب

.من مجموع اإلجابات℅84.03الدراسة بنسبة 

من ℅42.25إذ یعتمد نمط التسییر على المحسوبیة والرشوة والالمباالة بنسبة 

النسبة الكلیة لإلجابات وھي نسبة عالیة تحتل الالمباالة الصدارة بسبب غیاب التواصل 

تسویة بعض المشكالت العالقة المتعلقة بالصرف بین القیادة المنتخبة والمواطنین وعدم 

الصحي خاصة،أما عاملي المحسوبیة والرشوة فتستخدم أكثر في مجاالت التشغیل ومنح 

السكنات وكذا توزیع القطع األرضیة لإلستخدام الشخصي ،األمر الذي أدى إلى تراجع 

.مستوى التنمیة بالمنطقة

من المجموع ℅41.18تشار الفوضى بنسبةھذه المظاھر السلبیة للتسییر أدت إلى إن

الكلي لإلجابات ومن أبرزھا إحتجاج المواطنین أمام مقر البلدیة بسبب سوء اإلدارة خاصة 

فرع األحوال الشخصیة ،وكذا التسییر والتوزیع غیر العقالني للثروة،إذ أن معظم 

رد البشري توجھ في المیزانیة الموجھة للتنمیة المحلیة بجمیع مؤشراتھا واإلھتمام بالمو

.*الغالب إلعادة ترمیم أو إعادة تبلیط األرصفة رغم صالحیتھا وھذا ما أثبتھ الواقع

إعادة تبلیط األرصفة بالمجموعة األولى:توضح)2(صورة فوتوغرافیة رقم 

.الواقع المیداني:المصدر*
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ھذه األخرى نجد عكسھا تماما عند القیادة المنتخبة والتي ترجع على أن سبب 

باألساس إلى شیوع نسق قیمي معیق للتنمیة بالمنطقة یرتبط بطریقة تفكیر سكان الفوضى 

منطقة الطارف ،وقد أجریت بالفعل دراسات تجریبیة في كثیر من بلدان العالم أثبتت أھمیة 

نسق القیم والثقافة ودوره الفعال في قبول مشروعات التنمیة المحلیة أو رفضھا،بمعنى 

.ن النسق القیمي وبرامج ومشروعات التنمیة المحلیةھناك تأثیرات تبادلیة بی

وتتحدد ھذه المشروعات في أن برامج ومشروعات التنمیة المحلیة تؤدي إلى تغییر "

النسق القیمي،كما أن بعض القیم قد تمارس تأثیرا سلبیا على التنمیة مما یعیقھا ویحول 

.")01(دون تحقیقھا ألھدافھا

القیمى التي تؤثر سلبا على التنمیة المحلیة ضعف الثقة بین ومن اھم عناصر النسق 

.المواطنین والقیادة المنتخبة الناجم عن كثرة الوعود والتصریحات دون تنفیذھا

ورغم ھذا اإلتجاه إال اننا ال ننكر وجود إجابات تثبت إعتماد القیادة المنتخبة على 

ي أدى إلى تحسین المستوى التنموي األمر الذ℅08.92العدالة في التسییر بنسبة

من المجموع الكلي لإلجابات بنعم ،في مجاالت الكھرباء ℅05.16بالمنطقة بنسبة 

وتوفیر المیاه الصالحة للشرب وتوفیر النقل الخاص وتحسن المستوى التعلیمي بالمنطقة 

.سواء من حیث الھیاكل أو الموظفین واألساتذة

من ℅03.76اإلستغالل األمثل للموارد البشریة بنسبة كما ان النسبة تقل بشأن 

من نفس التصنیف وتؤكد على ℅01.88محموع اإلجابات بنعم،لتأتي أضعف نسبة ھي

أن نمط التسییر یعتمد على العدالة التي تضمن حقوق المواطنین وإحتیاجاتھم الضروریة 

.المتعلقة بالتنمیة المحلیة

بحوثین للشطر الثاني الذي یؤكد على عدم وجود عالقة وما ھو مالحظ عدم فھم الم

من مجموعة اإلجابات،حیث أنھم℅05.16بین نمط التسییر والتنمیة المحلیة بنسبة

یكتفون بذكر نمط التسییر المتبع من طرف القیادة المنتخبة ویتفقون على أنھ یعتمد على 

:العدالة في كافة المجموعات بنسب متفاوتة ،موزعة كاآلتي

).01(األحیاء المخططة المجموعة ℅27.27-

المجلد الرابع عشر،العدد .مجلة اإلدارة،"القیادات المنتخبة والمشاركة الشعبیةالعالقة بین":مغازي أحمد سعد-)01(
.18ص1981الثاني أكتوبر
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).02(األحیاء الشعبیة المجموعة ℅07.69-

).03(األحیاء المتخلفة المجموعة ℅00.00-

وھذا یدل على عدم وعي المبحوثین رغم توفر اإلقتراحات من طرفنا لتسھیل 

.اإلجابات

: ولعرض وتحلیل البیانات الخاصة بالفرضیة الثانیة ح: ثالثا

:حسب إجابات مجتمع الدراسةمفھوم التنمیة المحلیة
لمعرفة دور القیادة المنتخبة في التنمیة المحلیة یجدر بنا فھم مضمون التنمیة المحلیة 

لدى المستھدفین منھا وبغیة تحقیق ذلك إعتمدنا على مجموعة من المؤشرات إنتقلنا على 

:لیة بمنطقة بلدیة الطارف وفقا للنقاط اآلتیةغرارھا من الخصائص العامة للتنمیة المح

:تطور األوضاع العامة ببلدیة الطارف-1
یعد تحسن األوضاع العامة من أھم الدالئل على الدور الفعال للقیادة المنتخبة ،لنكشف 

:یقة ھذا األمر مع الجدول المواليحق
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حسب إجابات مجتمع لدیة الطارفیوضح تطور األوضاع العامة بب) 21( جدول رقم

الدراسة

ل نتائج الجدول السابق ندرك  أن األوضاع العامة ببلدیة الطارف میدان من خال

مفردة من أفراد العینة،كون إستراتجیة القیادة الحالیة 56الدراسة لم تشھد أي تغییربتكرار

ال تتعلق بالدرجة األولى بالمواطن ومشكالتھ بل تھتم بمصالحھا الشخصیة حسب إجابات 

بمستوى الوضع اإلجتماعي واإلقتصادي للقیادة المنتخبة المبحوثین ویبرھنون على ذلك

الخاصالمجموعتراجع كثیراتراجعبقي كما ھوتحسن نوع ماتحسن كبیر تطور 

األوضاع

التصنیف

دد
الع

سبة
الن

℅
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سبة
الن

℅
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الع
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℅
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)
)2مج

0266.671445.162239.290947.370730.435440.91

لفة
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األ

)
)3مج

00000206.450508.930105.2600000806.06
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الم عام
ال

0310031100561001910023100132100
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ونظیره بالنسبة لغالبیة سكان المنطقة الذین یعانون من ) أعضاء المجلس الشعبي البلدي(

مشكالت جسیمة كمشكلة الصرف الصحي التي أدت بدورھا إلى إنتشار مرض السل 

نطقة على عیادة للعملیات وبعض األوبئة ،وكذا مشكالت متعلقة بالصحة إذ ال تتوفر الم

.الجراحیة كما ال تتوفر المنطقة على مناطق صناعیة خاصة التحویلیة منھا

نظرا لكون التحضر یقتضي ℅51.18أعلى نسبة بـ) 01(وقد مثلت المجموعة

توفر مجموعة من الخدمات والمؤسسات ،والطارف لم تشھد إال في اآلونة األخیرة تدشین 

سافرین ،وكذا مقر للبرید األمر الذي مكن بعض أفراد العینة من القول أن محطة لنقل الم

.من أفراد العینة31المنطقة تعرف تحسن نوع ما بتكرار 

غیر أن ھذا ال یمنع من وجود إجابات تثبت تدھور وتراجع الوضع العام المتعلق بالتنمیة 

بلھا إنخفاض في مستوى فردا،فبرغم من إرتفاع عدد السكان وإحتیاجاتھم قا23بتكرار

المشاریع التنمویة المقترحة ،فالمالحظ أن بلدیة الطارف تركز في سیاستھا التنمویة على 

وتحویل بعض اإلدارات إلى المنطقة اإلداریة *المشاریع اإلداریة كإعادة بناء مقر الوالیة 

.الجدیدة طریق المطروحة

لجدیدة ببلدیة الطارفالمنطقة اإلداریة ا:توضح)3(صورة فوتوغرافیة رقم 

كون المجموعة األولى تمثل ℅69.57بنسبة ) 01(وأعلى نسبة مثلتھا دائما المجموعة 

.الواقع المیداني:المصدر*
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مقر البلدیة والوالیة األمر الذي یجعلھا تحتاج إلى مشاریع تنمویة تقلص من حجم البطالة 

صناعیة ،كبناء مصانع لذا یقترحون في ھذا المجال ضرورة إقامة مشاریع لبناء منطقة 

.لتحویل المواد الزراعیة إلى صناعیة كالطماطم والمربى والحلیب والجبن وتعلیب اللحوم

فإستراتیجیة القیادة المنتخبة تعتمد على المحافظة على الوضع الراھن ال على 

.إستراتیجیة التغیر والتطور

نطقة تشھد تحسن كبیر خاصة في مفردات أن الم03كما عبر بعض أفراد العینة وبتكرار 

.مجال النقل والمواصالت والتعلیم والكھرباء

على خالف أفراد أعضاء المجلس الشعبي البلدي التي تقر بتحسن الوضع بنسبة 

كبیرة جدا خاصة المشاریع المتعلقة بتزوید المنطقة بالمیاه الصالحة للشرب والكھرباء 

.والنقل والمواصالت

:ع التعلیم واألمیةوضع قطا-2
لقد أدركت القیادة المنتخبة ببلدیة الطارف محل الدراسة المیدانیة أن القضاء على 

التخلف وتحقیق التقدم إلقتصادي واإلجتماعي لن یكون إال من خالل التنمیة الشاملة في 

والبشریة كافة المجاالت األمر الذي یتطلب تعبئة الجھود والطاقات واإلمكانات المادیة

.حتى تحقق التنمیة المطلوبة وبالسرعة المرجوة

إنطالقا من ھذا أدركت القیادة المنتخبة بأن التعلیم ومحو األمیة عنصران ھامین 

في نحقیق التنمیة الشاملة بالمنطقة ،والجدول الموالي یوضح وضعیة ھذین المؤشرین 

:بالمنطقة
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:حسب إجابات مجتمع الدراسةقطاع التعلیم واألمیةیوضح وضع ) 31(جدول رقم 

األمیةقطاع التعلیم

ــع
ض

قطاع التعلیم واألمیةالو

℅النسبةالعدد℅النسبةالعددالتصنیف

0101.851120.37)01(األحیاء المخططة المجموعة

00001115.71)02(األحیاء الشعبیة المجموعة

جدا
یة 

ــــ
لـــ

عا

00000112.50)03(حیاء المتخلفة المجموعةاأل

1527.781935.19)01(األحیاء المخططة المجموعة

2637.141217.14)02(األحیاء الشعبیة المجموعة

 ما
وع

ة ن
الی

ع

0787.500675.00)03(األحیاء المتخلفة المجموعة

0203.701527.78)01(األحیاء المخططة المجموعة

07103144.29)02(األحیاء الشعبیة المجموعة طة
وس

مت

00000112.50)03(األحیاء المتخلفة المجموعة

3055.560814.81)01(األحیاء المخططة المجموعة

3144.291115.71)02(األحیاء الشعبیة المجموعة ضة
خف

من
0112.500000)03(األحیاء المتخلفة المجموعة

0611.110101.85)01(األحیاء المخططة المجموعة

0608.570507.15)02(األحیاء الشعبیة المجموعة

جدا
ضة 

خف
من

00000000)03(األحیاء المتخلفة المجموعة

5410054100)01(األحیاء المخططة المجموعة

7010070100)02(األحیاء الشعبیة المجموعة وع
جم

الم

0810008100)03(المجموعةاألحیاء المتخلفة
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مفردة 62أن قطاع التعلیم یعرف إنخفاضا بتكرار)13(رقمیوضح الجدول

للمجموعات الثالث ،وھذا راجع بالدرجة األولى إلى عدم إستیعاب الھیاكل التربویة للحجم 

منطقة تستحوذ على الھائل والتزاید الكبیر في عدد التالمیذ ،خاصة في المرحلة الثانویة فال

04قسم وعلى الرغم من أن عدد المتوسطات یفوقھا أي حوالي 28ثانویة واحدة تظم 

قسم حسب إحصائیات رسمیة مقدمة من طرف مدیریة التخطیط 150متوسطات تظم 

.بوالیة الطارف

كما أنھ ھناك من اإلجابات تقر بتحسن الوضع العام المتعلق بقطاع التعلیم ،وھم 

فئة التي لم تستوعب السؤال جیدا ،حیث یركزون على التحصیل التربوي وجاء ذلك ال

مفردة ،وال یعنون تطور وتحسن في القطاع في بحد ذاتھ وھذا ما تؤكده النسبة 48بتكرار 

من المجموع الكلي للعینة ،وحسب أراء ℅87.50بـ) 03(العالیة التي مثلتھا المجموعة 

لفعلي یثبت إرتفاع في معدالت النجاح رغم عدم الھیاكل التربویة المجموعة ذاتھا فالواقع ا

.وتوفرھا على الشروط الضروریة للتدریس

أما إذا حاولنا التطرق إلى المبحوثین الذین یؤكدون على ان مستوى قطاع التعلیم 

ي المتعلق بالتكوین المھني فبلدیة الطارف تستحوذ على إمتیاز یتمثل في المركز الوطن

.للتكوین الفندقي والسیاحي،ویظم طلبة من كافة أقطار الوطن

ومما ال شك فیھ أن األمیة ھي إحدى مظاھر التخلف اإلقتصادي واإلجتماعي ،كما 

أنھا من أھم عقبات التنمیة ،لذلك فإن القضاء علیھا ھدف من أھداف التنمیة المحلیة،ومن 

الخطط والبرامج الخاصة بمحو األمیة في نطاق ھنا یرز دور القیادة المنتخبة في إعداد

.)01(الوحدة المحلیة

واألمر ذاتھ أولتھ القیادة المنتخبة ببلدیة الطارف للقضاء وتقلیص من حجم األمیة وذلك 

من خالل فتح دور التعلیم كالمساجد والمدارس كما منحت إمتیازات للمتفوقین خاصة كبار 

وھو ما أثبتتھ إجابات المبحوثین بكونھا .عمرة أو جوائز السن والمتمثلة في منح مالیة أو

من المجموع الكلي 47مستواھا متوسط وعدم اإلرتفاع في حجم غیر متمدرسین بتكرار 

.ألفراد العینة بالنسبة للمجموعات الثالث

بعض األثار اإلجتماعیة لبرامج اإلصالح في مصر ،بحث مقدم لنیل شھادة الدكتوراه ،كلیة :حمد نصارھبة أ-)01(
.74ص1992نوفمبر 23القانونیة جامعة القاھرة ،اإلقتصاد والعلوم السیاسیة 
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أما أقل نسبة فمتلثھا مجموعة اإلجابات التي تقر بأن نسبة األمیة منخفضة جدا 

من أفراد العینة ،بسبب عنایة القیادة المنتخبة بمجال التعلیم ومحو األمیة 06ر بتكرا

.كمؤشران أساسیان للتنمیة المحلیة

:مستوى قطاع الصحة ببلدیة الطارف-3
تعد الصحة العمومیة من دعائم التنمیة المحلیة وعلى الرغم من التطور الذي شھدتھ 

اء الوحدات اإلستشفائیة والمستشفیات الضروریة خاصة بلدیة الطارف منذ نشأتھا في بن

،ومراكز األمومة والطفولة وغیرھا من الوحدات العالجیة،إال أن العدد المطلق ال یدل 

داللة كافیة على مدى توفر الخدمة الصحیة ،وعلیھ ال بد من إجراء مقرنات بین عدد 

الموالي یوضح واقع قطاع السكان وھذه الوحدات للحصول على معدل التغطیة ،والجدول

:الصحة ببلدیة الطارف میدان الدراسة
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حسب إجابات مجتمع یوضح وضع قطاع الصحة ببلدیة الطارف) 14(جدول رقم

الدراسة
المجموع ضعیف جداضعیفمقبولجید نوع ماجید جدا

الخاص

تطور 

األوضاع

℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةعددال℅النسبةالعدد℅النسبةالعددالتصنیف

طة
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ء 

حیا
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)
)1مج

00000635.291938.781955.881032.265440.91

بیة
شع

 ال
اء

حی
األ

)
)2مج

011001058.822857.141544.121651.617053.03

لفة
تخ

الم
ء 

حیا
األ

)
)3مج

00000105.890204.0800000516.130806.06

ع 
مو

مج
ال

عام
ال

0110017100491003410031100132100

تشھد بلدیة الطارف من خالل نتائج الجدول السابق ضعفا في قطاع الصحة حسب 

إجابات المبحوثین إال أن أعلى تكرار یؤكد على أنھ مقبول وھذا راجع بالدرجة األولى إلى 

الموظفین واألطباء من جھة والمواطنین من جھة أخرى ،رغم العالقات اإلنسانیة بین

.ضعف اإلمكانیات المادیة واألطباء المتخصصین

فبلدیة الطارف ال تتوفر إال على مستشفى واحد وقطاع صحي واحد ھذا بالنسبة 

الشعبیة أي األحیاء)02(فرد من أفراد العینة ،أما المجموعة 19بتكرار ) 01(للمجموعة 
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فردا ،حیث أنھم یقرون بأن وجوده كعدمھ ،ومن 15فتتوفر على قاعة عالج واحدة بتكرار

:أھم المشكالت المتعلقة بھذا القطاع نوضحھا على النحو اآلتي

.إنعدام األطباء المختصین خاصة طب نساء وأطفال-

.قریة المطروحة)02(إنعدام سیارة إسعاف على مستوى المجموعة-

.مة لیلیة مما یعرض الكثیر من المواطنین إلى حاالت الخطرعدم وجود مداو-

بفتقر المركز الصحي لإلمكانیات الصحیة الضروریة كأجھزة رادیو األشعة ،جھاز -

.إلخ...ضغط،حقن،

.عدم وجود مركز أمومة-

).03(والمجموعة ) 02(عدم وجود صیدلیات على مستوى المجموعة -

إنعدام الخدمة الصحیة بمنطقتھم كونھا أحیاء ومساكن ھذه المجموعة أكدت على

مبعثرة وتخلو من التركز السكاني فیضطرون إلى الذھاب إلى المدینة أو القرى المجاورة 

.من المجموع الكلي للعینة05فجاء تأكید ھذه األراء بتكرار 

19رأضف إلى ذلك ھناك بعض اإلجابات تؤكد على أن قطاع الصحة جید بتكرا

.ومعظمھم من المواطنین المیسوري الحال سواء مادیا أو علمیا

:مستوى توزیع المیاه الصالحة للشرب-4

یعتبر تطور المرافق العامة في مجاالت المیاه الصالحة للشرب والصرف الصحي 

من والكھرباء من میكنزمات التنمیة المحلیة لذا تبرز مكانة ودور القیادة المنتخبة وذلك 

خالل إھتمامھا بھذه المؤشرات ،فلو أخذنا قطاع توزیع المیاه الصالحة للشرب فقد أولت 

القیادة المنتخبة عنایة بالغة لھذا الجانب كما لقیت الدعم من طرف الدولة في إطار 

اإلنعاش اإلقتصادي للوالیات والبلدیات ذات الطابع الریفي وخصصت میزانیة ھائلة لبناء 

وس بغیة تجمیع المیاه ،إذ عرفت البلدیة نسبة تساقط عالیة خاصة في سدي ماكسة وبوق

فصل الشتاء تسببت في وجود الكثیر من المسطحات المائیة وإیزاء ھذا الوضع فكرت 

.السلطات المحلیة في إیجاد حل لھذه الوضعیة رغم التأخر في إنجاز ھذه المشاریع
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بلدیة الطارف فھي منطقة تكثر فیھا أضف إلى ذلك اإلمتیاز الذي تستحوذ علیھ

الینابیع الطبیعیة والمیاه الجوفیة العدنیة ورغم ھذا كلھ ماھي الوضعیة التي تعیشھا البلدیة 

:في مجال توزیع المیاه الصالحة للشرب ،ھذا ما سنكتشفھ مع الجدول اآلتي

إجابات حسب مستوى توزیع المیاه الصالحة للشرب ببلدیة الطارف) 15(جدول رقم

:مجتمع الدراسة

تقر بأن مستوى توزیع ) 15(معظم نتائج الدراسة المیدانیة من خالل الجدول رقم

ت توزیعھا المیاه الصالحة للشرب ال یكفي إحتیاجاتھم نظرا لتذبذب طریقة وساعا

فرد من المجموع الكلي ألفراد العینة ،وأعلى نسبة مثلتھا المجموعة 75بتكرار

مفردة من المجموع الكلي ألفراد العینة ،حیث تتواجد بالمنطقة بعض 75بتكرار )02(

األحیاء مازالت إلى حد الیوم غیر مزودة بمیاه صالحة للشرب بمنازلھم مما یدفعھم إلى 

میاه اآلبار والمنابع الطبیعیة الموجودة في الجبال،أما األحیاء المزودة التزود بھا من خالل

بالمیاه الصالحة للشرب فھي تعاني من نقص في توزیعھا فأحیانا یبقى المواطنین لمدة 

أسبوع دون میاه حسب إجابات المبحوثین وعكس ھذه اإلجابات تكون مع تصریح النائب 

) 02(ة الطارف والقائم على أمور المجموعة األول بالمجلس الشعبي البلدي لبلدی

المطروحة الذي یقر بالمبالغ الباھضة التي خصصتھا البلدیة لقطاع المیاه الصالحة للشرب 

النعم
المجموع 

الخاص

مدى كفایة توزیع المیاه الصالحة للشرب

التصنیف

℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد

2543.862938.675446.91)1مج(األحیاء المخططة المجموعة

2442.114661.337053.03)2مج(األحیاء الشعبیة المجموعة 

0814.0300000806.06)3مج(اء المتخلفة المجموعة األحی

5710075100132100المجمــــــــــــــــــــــــوع العام
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من المشروع أنجزت حسب رأیھ، ℅85ملیون لتصفیة المیاه 800بمنطقة المطروحة 

).02(وتوصیل المیاه لحي سماتي 

وثین الذین یؤكدون نقیض أراء القیادة المنتخبة إذ أن عام لنعود إلى إجابات المبح

أصیب فیھ العدید من السكان بالمرض وإنتشار األوبئة بسبب إختالط المیاه 2000

الصالحة للشرب مع قنوات المیاه القذرة بمحاذات المركز الجامعي بالطارف ومشتة فیض 

*.لالغبار رغم إتصالھم بالقیادة المنتخبة لحل ھذا المشك

مركز إختالط المیاه الصالحة للشرب بالصرف :توضح)3(صورة فوتوغرافیة رقم

الصحي

.الواقع المیداني:المصدر*
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فھي أیضا تؤكد على عدم كفایة المیاه الصالحة للشرب بتكرار ) 03(أما المجموعة 

أفراد من العینة وھذا راجع لقربھم من الینابیع الطبیعیة وبالتالي ال داعي لدور القیادة 08

.نتضارھا لتوزیع المیاه الصالحة للشرب حسب إجابات المبحوثین دائماوإ

من 57كما ال یمكننا إنكار نسبة ال بأس بھا من المواطنین تؤكد كفایة المیاه بتكرار 

.المجموع الكلي ألفراد العینة 

ة في وأخیرا نالحظ تضارب كبیر بین إجابات المبحوثین وتصریحات القیادة المنتخب

مجال كفایة المیاه الصالحة للشرب األمر الذي یؤكد لنا الھوة  بین الجھتین بین تصریحات 

غیر موجودة على أرض الواقع و الصور الفتوغرافیة دلیل على ذلك وبین حاجة الشعب 

وثقافتھ اإلتكالیة الذي ال یأخذ زمام المبادرة والمشاركة في تصلیح بعض القنوات القدیمة 

.والمصداقیة أمر ضروري لتحقیق أھداف التنمیة المحلیةفالتكامل 

:وضع الصرف الصحي ببلدیة الطارف-1
إن ما یمیز مشروعات الصرف الصحي بمیدان الدراسة ھو تركیزھا على وسط 

المدینة والبلدیات الكبرى أما القرى والمشاتي فنصیبھا محدود في ھذا المجال ،وھذا ما 

:یثبتھ الجدول الموالي

حسب إجابات مجتمع یوضح وضع الصرف الصحي ببلدیة الطارف) 16(جدول رقم

:الدراسة

النعم
المجموع

الخاص

وضع الصرف الصحي

التصنیف
℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد

2142.863339.765440.91)1مج(األحیاء المخططة المجموعة

2755.104351.817053.03)2مج(األحیاء الشعبیة المجموعة 

0102.040708.430806.06)3مج(األحیاء المتخلفة المجموعة 

4910083100132100العامالمجمــــــــــــــــــــــــوع
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من أفراد 83أن معظم إجابات المبحوثین وبتكرار ) 16( یوضح الجدول رقم 

وعات الصرف الصحي إلحتیاجات المنطقة مما العینة یؤكدون ضعف إستیعاب مشر

بسبب مشكل فساد ) 02(یؤدي إلى عدم توفر النظافة ،إذ أن أعلى تكرار مثلتھ المجموعة

وعدم صالحیة قنوات الصرف الصحي خاصة بمحاذات المركز الجامعي بالطارف 

.طریق المطروحة

طنین یالقرى من وما ھو مالحظ وحسب تصریحات القیادة المنتخبة عجز الموا

وھذا بسبب نقص المیزانیة .إلخ...اإلسھام بجھودھا الذاتیة في مجال تصلیح القنوات 

المخصصة لھذا المجال ومطالبین الدولة بتخصیص اإلعتمادات الالزمة لتنفیذ مشروعات 

.الصرف الصحي

رف الصحي كما أشارة القیادة دائما إلى عدم العدالة في توزیع المنح الخاصة بالص

والمیاه الصالحة للشرب ،على الرغم من تأكید المبحوثین على خطورة المشكل وتسببھ في 

من 43بتكرار ) 02(اإلختالط بالمیاه الجوفیة الصالحة للشرب األمرالذي أثبتتھ المجموعة

.أفراد العینة

ن عنایة مفردة ،فبرغم م33بتكرار ) 01(أما المرتبة الثانیة فكانت للمجموعة 

القیادة المنتخبة بھا إال أنھا تعرف ھي األخرى عجزا خاصة المناطق البعیدة عن الواجھة 

وھذا ما الحظناه فعال أثناء تفحصنا للواقع الفعلي لقنوات الصرف ) أي المناطق الداخلیة(

.الصحي

أن مستوى الخدمة في مجال الصرف ) 03(أضف إلى ھذا كلھ تأكید المجموعة

) 01(من أفراد العینة وأعلى تكرار عبرت عنھ المجموعة 43حي ال بأس بھا بتكرار الص

نظرا لكونھا مقر الوالیة والبلدیة وبالتالي ال بد أن تكون مستوى الخدمة عالیة خاصة على 

وھذا راجع بالدرجة ) 03(والمجموعة ) 02(الواجھة ،وأقل تكرار عبرت عنھ المجموعة 

التي تعتمد على المبادرات الفردیة وما ھو مالحظ دائما ھو األولى لطبیعة الخدمة 

تضارب بین أراء المبحوثین و أراء القیادة المنتخبة إذ أن كل جھة تلقي اللوم على الجھة 
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األخرى وتفضل مبادرة الجھة األخرى باإلصالح غیر أنھ من الفروض تظافر الجھود 

.لھذا المجالعلى المستویین وتكاملھا بطریقة تضمن تغطیة جیدة

:مستوى تغطیة مشروعات الكھرباء إلحتیاجات منطقة الطارف-06
لقد إتضح من خالل دلیل المقابلة الذي أجریناه مع القیادة المنتخبة أن قضیة اإلنارة 

وتزوید القرى والمدن ببلدیة الطارف بالكھرباء ضرورة أساسیة لتحویلھا إلى مجتمع 

یتیح مجاال أوسع إلستخدام القوى العاملة بصورة أكثر متحضر صناعي زراعي ،مما 

مالئمة ،كما إعتبرتھا ضرورة ملحة لتصنیف الفوارق اإلجتماعیة الحضریة من الریف 

والمدینة ،مما یؤدي في النھایة إلى الحد من تیار الھجرة الداخلیة ،أما عن أراء المواطنین 

:فسوف نكتشفھ من خالل الجدول اآلتي

حسب إجابات مستوى تغطیة مشروعات الكھرباء إلحتیاجات المنطقة) 17( جدول رقم 

:مجتمع الدراسة
المجموعضعیف جداضعیفمتوسطعالي نوع ماعالي جدا

الخاص
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تبین النتائج المیدانیة من خالل ھذا الجدول أن حجم التوزیع المتعلق بالكھرباء 

من المجموع الكلي ألفراد العینة وتعرف اإلنارة المنزلیة طاقة 56عالي جدا بتكرار 

إستیعاب عالیة نوع ما عكس إنارة الشوارع التي تشھد تذبذب في التوزیع خاصة في وسط 

.من أفراد العینة23تكرار المدینة ب

كما شھدت المناطق الثانیة عنایة فائقة من طرف القیادة المنتخبة في مجال توزیع 

الكھرباء وتعمیمھا ،وساھم في ھذا الوضع األمني الذي عرفتھ المنطقة خالل التسعینات 

.والذي إستدعى ضرورة إنتشار وتعمیم الكھرباء لضمان أمن الطرقات

أفراد من المجموع الكلي للعینة،ویحتل المرتبة الثانیة 06قد عبر عن ھذا اإلتجاه و

فردا نظرا 38التصنیف الذي یھدف إلى القول أن طاقة اإلستیعاب متوسطة بتكرار 

.لإلنقطاعات المفاجئة والتي تكون في معظم األحیان معلن عنھا

وھو عدد ال بأس 22جدا بتكرار وأجاب بعض المبحوثین أن تغطیة الكھرباء عالي

بھ وأضعف نسبة شھدھا التقییم الذي یقر بأن توزیع الكھرباء ضعیف وضعیف جدا

لكل صنف وھذه اإلجابات مست الفئات التي تمتنع عن دفع المستحقات المالیة 08بتكرار 

.الخاصة بالكھرباء

جیدة وأولت القیادة وعلیھ ندرك أن مستوى تغطیة الكھرباء للمنطقة عالیة و

.المنتخبة عنایة فائقة وفعلیة بھذا المجال

:مستوى التشغیل ببلدیة الطارف-07
یمكن التعرف على أثر التنمیة المحلیة في المجتمعات المحلیة من خالل مدى إسھام 

ھذه التنمیة في خلق فرص عمل جدیدة،لذا سوف نحاول التعرف على جھود القیادة 

:ي مجال التشغیل وخلق فرص العمل من خالل الجدول اآلتيالمنتخبة ف
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:حسب إجابات مجتمع الدراسةمستوى التشغیل ببلدیة الطارف)18( جدول رقم
المجموعضعیف جداضعیفمتوسطعالي نوع ماعالي جدا
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خط

الم
ء 

حیا
األ

)
)1مج

0000011001445.161634.782342.595440.91

بیة
شع

 ال
اء

حی
األ

)
)2مج

000000001754.842554.352851.857053.03

لفة
تخ

الم
ء 

حیا
األ

)
)3مج

0000000000000510.870305.560806.06

وع
جم

الم عام
ال

0010001100311004610054100132100

یوضح الجدول السابق أن مستوى التشغیل ببلدیة الطارف محل الدراسة المیدانیة 

أعلى ) 02(من أفراد العینة ،إذ مثلت المجموعة 100ضعیف وضعیف جدا بتكرار 

جود عدة عوامل تكرار كون نصیب الریف من البطالة أعلى من نصیب المدینة بسبب و

من أھمھا محدودیة اإلستثمارات الموجھة للقطاع الریفي التي یمكن أن تسھم في خلق 

المزید من فرص العمل ،وكذا التزاید المستمر في حجم السكان وأیضا عدم التوازن بین 

حجم السكان ومساحة األراضي الزراعیة المستغلة ألن المنطقة زراعیة بالدرجة األولى 

.لكیة الزراعیة إلى ملكیات مصغرةوتفتیت الم
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وتثبت إجابات المبحوثین إعتماد التشغیل ومنح فرص العمل على عاملي 

المحسوبیة والرشوة،األمر الذي أدى إلى إنتشار الفساد والفقر وحتى بالنسبة لعروض 

البلدیة تشغیل الشباب والشبكة اإلجتماعیة،فقد أدلى لنا المبحوثین بأنھم توجھوا إلى مقر

لطلب ھذه المناصب فلم یقابلھم المسؤولیین إال  بالتھمیش واإلھمال والحقرة،فرغم أن 

نسمة أي یفوق بكثیر بلدیة 7000قریة المطروحة یبلغ عدد سكانھا )02(المجموعة 

الطارف المركز إال أن مناصب العمل توجھ كلھا لمقر البلدیة ویستفاد منھا سكانھا لذا 

وحة جعلھا بلدیة مستقلة بذاتھا ولھا میزانیتھا الخاصة حتى تخلق طالب سكان المطر

.لنفسھا إستثمارات خاصة ترفع عنھم العزلة والتھمیش

كما ال ننكر وجود فئة ال بأس من المبحوثین تؤكد أن مستوى التشغیل متوسط 

في من أفراد العینة ،بسبب حیازة بعض البطالین على مساعدات وقروض31بتكرار 

إطار القروض المصغرة إلنجاز مشاریع خاصة تتالئم مع الشھادة أو الدیبلوم المتحصل 

.علیھ

أما القول بأن مستوى التشغیل بمیدان الدراسة بلدیة الطارف بمجموعاتھا الثالث 

من أفراد العینة ،كونھ یستحیل 01عالي وعالي جدا فجاءت اإلجابات ضعیفة جدا بتكرار 

.لعدد الھائل لطالبي الشغل حسب إجابات القیادة المنتخبةتغطیة ا

وعلیھ ندرك في األخیر أن قضیة الشغل وفرص العمل مرھونة بتجانس بین 

العرض والطلب أي بین عروض التشغیل وعدد طالبي العمل،ومیدان الدراسة یشھد ھوة 

أثیر قطاع التشغیل ببعض وفجوة كبیرة بین القیادة المنتخبة والعاملین ،إضافة إلى ت

.إلخ...المظاھر السلبیة التي تنتھجھا بعض القیادات كالرشوة والمحسوبیة والمحاباة

:تطور قطاع النقل والمواصالت-08
یعد قطاع النقل والمواصالت من أھم المظاھر التي تعمل على إنعاش اإلقتصاد 

سھم في تسھیل حركة المواطنین وقضاء المحلي وإسراع وتیرة التنمیة المحلیة ،كما ت

إحتیاجاتھم،ولمعرفة مدى تطور وإنتعاش  قطاع النقل والمواصالت في ظل دور القیادة 

:المنتخبة نورد الجدول الموالي
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حسب إجابات یوضح مدى تطور وإنتعاش قطاع النقل والمواصالت) 19( جدول رقم

:مجتمع الدراسة
األحیاء 

المخططة

)01(المجموعة

األحیاء الشعبیة

)02(المجموعة

األحیاء 

المتخلفة

)03(المجموعة

العامالمجموع التصنیف

تطور وإنتعاش 

لنقل قطاع ا

والمواصالت
℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد

3870.375375.7206759773.48نعم
غیاب شبكة 

طرقات ونقل 

المسافرین

0611.11000000000604.55

غیاب اإلھتمام 

بالنقل عبر 

األریاف

0203.700405.7102250806.06

تدخل النقل غیر 

الرسمي
0305.500405.7100000705.30

ال
0509.260912.8600001410.61سوء التسییر

الخاصالمجموع
541007010008100132100

والخاص بمؤشر النقل والمواصالت أن المنطقة مجال ) 19( الجدول رقم یوضح

الدراسة المیدانیة تعرف تحسنا كبیرا في مجال ھذه الخدمة بغیة ضمان السیر الحسن 

إلقتصادیات المنطقة،فالقیادة المنتخبة أولت عنایة فائقة لمجال النقل والمواصالت فلم 

في فترة الخمس سنوات األخیرة وأیضا لم تعرف تشھد المنطقة محطة لنقل المسافرین إال

من النسبة الكلیة ℅73.28النقل الخاص إال في اآلونة الحالیة وھذا ما عبرت عنھ نسبة 

بسبب إرتفاع حجم العینة فیھا ،وأیضا كون ) 02(للعینة وأعلى تكرار عرفتھ المجموعة 

في وسائل النقل فسیارات النقل الواقع الفعلي یثبت أن قریة المطروحة تعاني نقصا فادحا 
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الجماعي الموجودة على مستوى القریة ال تكفي وال تلبي احتیاجات المنطقة في مجال 

النقل ،أما بخصوص النقل البلدي یكاد ینعدم كما تنعدم سیارات األجرة الخاصة 

.بالقریة،األمر الذي یساھم في شل حركة النقل خاصة باللیل وفي الحاالت المستعجلة

ھذه الظروف ساھمت في بروز فئة تسعى للربح السریع جراء ھذه الوضعیة 

المزریة إذ یضطر المواطن لدفع الضعف في الحاالت الطارئة ،كما ال یجد المواطن بدا 

وھذا .إلخ...من إنتظار وسائل النقل القادمة من المناطف المجاورة كعین الكرمة وبوحجار

ي الذي قام بھ المركز الوطني للدراسات والتحالیل الخاصة ما أثبتھ التقریر اإلجتماع

.)01(بالسكان والتنمیة

أما في مجال النقل المدرسي فاألمر ذاتھ ویشھد ضعف كبیرا خاصة في المجموعة 

فال تتوفر إال على حافلة مدرسیة واحدة تعاني من اإلكتضاض بسبب إستخدامھا من )02(

ألخرى أو من طرف المتمدرسین بمعاھد ومراكز أخرى،وقد طرف الفئات اإلجتماعیة ا

أثر نقص النقل المدرسي على مستوى التحصیل التربوي لھذه الفئة خاصة المستوى 

.الثانوي

26.52وھذا ما أثبتھ إجابات المبحوثین الخاصة بعدم إنتعاش مجال النقل بنسبة 

:سباب موزعة على النحو اآلتيمن النسبة الكلیة وھذا راجع إلى جملة من األ℅

℅10.61تراجع وضعف مجال النقل والمواصالت راجع إلى سوء التسییر بنسبة -

بسبب غیاب دور القیادة المنتخبة خاصة في المناطق الریفیة والمناطق المبعثرة و الریفیة 

.بسبب غیاب النظرة الشمولیة وتركیز اإلھتمام على المركز فحسب

من النسبة الكلیة للعینة وأكبر فئة كانت من ℅06.06ألریاف بنسبةغیاب النقل عبر ا-

).02(المجموعة

والمتمثل في سیارات المواطنین والتي ال ℅05.30تدخل النقل غیر الرسمي بنسبة -

.تستحوذ على تصریح قانوني لممارسة ھذا النشاط 

.℅04.55غیاب شبكة للطرقات والمواصالت بنسبة -

اإلجتماعیة اإلقتصادیة الجواریة لبلدیة نتائج حلقات النقاش مع السكان المحلیین الموقع المطروحة ،الدراسات-)01(
2004بلدیة الطارف والیة الطارف ceneap\الطارف المركز الوطني للدراسات والتحالیل الخاصة بالسكان والتنتمیة 

.25ص
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رك أنھ رغم التطور الملحوظ على مستوى قطاع النقل والمواصالت وعلیھ ند

لمیدان الدراسة إال أنن نعیب علیھ تركیزه على مركز مقر البلدیة والوالیة ویؤكد أیضا 

.غیاب شمولیة النظر بسبب دزر القیادة المنتخبة في ھذا المجال

:مستوى برامج اإلسكان-9
اإلستقرار اإلجتماعي ومن المؤشرات الرئیسیة یعد عامل اإلسكان من ظروریات

للتنمیة المحلیة ورغم عنایة الدولة بھذا المجال وتنوعھ إال أن ھذا ال یعني كفایتھ وتغطیتھ 

:إلحتیاجات المواطنین خاصة في میدان الدراسة والجدول الموالي یوضح ذلك

مجتمع الدراسةمستوى برامج اإلسكان ببلدیة الطارف حسب إجابات)20(جدول رقم

سیئة جداسیئةمقبولةجیدةجیدة جدا
المجموع 

الخاص

تطور 

األوضاع

التصنیف
℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد

ء 
حیا

األ

طة
خط

الم
)

)1مج

00000466.672037.042842.420233.335440.91
اء 

حی
األ ال

بیة
شع

)
)2مج

00000233.333259.263350.000350.007053.03

اء 
حی

األ

لفة
تخ

الم
)

)3مج

000000000203.700507.580116.670806.06

ع 
مو

مج
ال

عام
ال

000006100541006610006100132100

ن أن اإلسكان توضح أن أكبر تكرار عبر ع)20(الجدول رقمأن  نتائجحیث

من المجموع الكلي للعینة وأعلى نسبة مثلتھا 66ببرامج المختلفة سیئة جدا بتكرار 

260



نسمة 7000فردا  فبالرغم من أن المطروحة یبلغ عدد سكانھا 33بتكرار ) 02(المجموعة

ومقارنة بالقرى األخرى إال أنھا ال تزال تعاني من ھذا المشكل وذلك إلعتماد عملیة منح 

ت على الرشوة والمحسوبیة إذ أن ھناك العدید من العائالت تعاني من اإلكتظاظ السكنا

وھناك من ال تزال تقطن البیوت القصدیریة لمدة عشر سنوات أو أكثر الحصول على 

من 05بتكرار )03(أو المجموعة ) 02(سكن إجتماعي سواء تعلق األمر بالمجموعة

.المجموع الكلي ألفراد العینة

مسكن و حي 20حتى المواطنین الذین تحصلوا على سكنات جدیدة كحي و

مسكن أیضا یشتكون من ضیق المسكن وعدم مطابقتھ لمواصفات البناء ودلیلھم في 50

والتي تعرضت على إثرھا أسقف المنازل إلى 2003سبتمبر 05ذلك ما خلفتھ عاصفة 

.التعریة والتلف

تحصلوا على السكنات للبناء الذاتي فھم أیضا أما بخصوص األشخاص الذین 

یشتكون من عدم التملیك من طرف البلدیة لألراضي ونقص في مواد البناء وعجزھم عن 

.إتمام مساكنھم مع تأخر إن لم نقل غیاب دعم البلدیة وغالء مواد البناء خاصة اإلسمنت

بة من إجابات المبحوثین كما توصلت نتائج الدراسة المیدانیة إلى أن ھناك نس

من أفراد العینة ،وھذا راجع إلستراتیجیات 54أكدت لنا أن برامج اإلسكان مقبولة بتكرار 

القیادة المنتخبة من خالل تطبیقھا وتنویعھا لبرامج اإلسكان كالسكنات الترقویة 

في أو منح قطع أرضیة للبناء أو منح قروض للمواطنین وإستغاللھا .إلخ...واإلجتماعیة

من 06مجال اإلسكان ،أما القول بكون برامج اإلسكان جیدة فھي ضعیفة جدا بتكرار 

أفراد العینة ،وھذا راجع بالدرجة األولى إلى عدم التغطیة الكلیة لطلبات السكن ،لتنعدم 

.عند القول بأنھا جیدة جدا

نین الترجع إال عن وفي الجانب المقابل أدلت لنا القیادة المنتخبة أن أراء المواط

طبیعة شعوب المنطقة والتي مھما توفرت لھا وإمتیازات إال أنھا تظل دائما منقوصة 

ویفضلون الشكوى رغم حیازة بعضھم على مسكنین حیث تتولى القیادة المنتخبة بناء 

.الوحدات السكنیة للمواطنین إال أنھم یعجزون عن دفع مقدمھا و أقساطھا
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ر البناء والتعمیر عند زیارتھم المیدانیة ألحد المشاریع السكنیة أن كما أشار تقری

الشاغل یقوم بإستكمال البناء كالحائط واألبواب على حسابھ األمر الذي یكلفھ أكثر مما لو 

.تم إتمامھا وتركیبھا من طرف الشركات المتعاقدة معھم

یة إال أنھا ال تتوفر على أضف إلى ذلك أنشأت الدولة اآلالف من الوحدات السكن

.المرافق الضروریة كالكھرباء والصرف الصحي والمیاه

ونخلص في األخیر إلى أنھ ورغم الزیادة في المشاریع الخاصة بالسكن خالل 

السنوات الماضیة إال أنھا ال تزال ھناك فجوة إسكانیة ،كما انھ ھناك بعض السكنات ال یتم 

بھا بغلقھا وعدم اإلستفادة منھا ،وھذا راجع لملكیتھم المتعددة إستغاللھا إذ یقوم أصحا

للسكنات ،ونجمل أھم العوامل التي أدت إلى شكل السكن إلى إنخفاض الدخل بالمقارنة 

بتكلفة السكن ،حیث ترتفع قیمة اإلجار واألقساط  الشھریة بما بفوق المرتب الشھري 

ت حیث إستطاع التخطیط اإلقتصادي ویختلف ھذا الوضع عما كان سائدا في السبعینا

واإلجتماعي أن یحقق أھم التوازنات في مجال اإلسكان كما أن برامج اإلسكان الحالیة 

.تفتقر إلى سیاسة واضحة وشاملة ودائمة

الكوارث التي تعرضت لھا بلدیة الطارف ورد فعل القیادة المنتخبة -10

:في ھذا المجال
اكل المواطنین واإلسراع في إیجاد حلول لھا من المالمح یعد عامل اإلھتمام بمش

الجیدة والتفكیر اإلستراتیجي،كما یعد خاصیة أساسیة لتحصیل التنمیة المحلیة وعلیھ 

یوضح الجدول الموالي مدى تعرض المنطقة میدان الدراسة إلى الكوارث وردود فعل 

.القیادة المنتخبة إیزاء ھذا الوضع
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یوضح ردود فعل القیادة المنتخبة إیزاء الكوارث التي تعرضت لھا )21(جدول رقم

:المنطقة حسب إجابات مجتمع الدراسة
األحیاء 

المخططة

)01(المجموعة

األحیاء الشعبیة

)02(المجموعة

األحیاء المتخلفة

)03(المجموعة

المجموع العام التصنیف

تعرض المنطقة

℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعددللكوارث

3768.523854.290337.507859.09ال

0712.961014.280112.501813.64تقدیم اإلعانات واإلغاثة

الآلمباالة وعدم اإلھتمام 

بمشاكل المواطنین
00000811.430225.001007.58

اإلھتمام بالمواطن ومنحھ 

0101.850608.570225.000906.82سكنات تعویضیة

عم
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
نــ

0916.670811.4300001712.87تأخر اإلغاثة وقلة الوسائل

541007010008100132100المجموع الخاص

من أفراد العینة یؤكدون عدم تعرض ℅59.09تبین نتائج الجدول أن نسبة 

أو المتعلقة بفعل اإلنسان لذا یجھلون كیفیة معالجة ھذه المشكلة منطقتھم للكوارث الطبیعیة 

.من طرف القیادة المنتخبة

من أفراد العینة تقر بحدوث بعض الكوارث المتراوحة بین ℅40.91اما نسبة 

الحرائق واألعاصیر والفیضانات وبالتالي ردود الفعل التي تتبناھا القیادة المنتخبة في ھذه 

:وحسب األولویة كاآلتيالحالة

.℅13.64تقدیم اإلعانات الخاصة باإلغاثة -

.℅12.87تأخر اإلغاثة نظرا لقلة الوسائل -

.℅07.58الالمباالة وعدم اإلھتمام بمشاكل المواطنین  -

والمالحظ من خالل ھذه النتائج أن القیادة المنتخبة ومن خالل إجابات المبحوثین 

خاذ القرار خاصة إذا تعلق األمر بتقدیم المساعدات واإلعانات ففي الكثیر تتمیز بسرعة إت

من الحاالت تلجأ القیادة إلى تقدیم األغطیة ولوازم اإلطعام وتوفیر سكنات مؤقتة ،وحسب 

إجابات المبحوثین دائما فإن ھذه المساعدات ال تأتي إال بعد تفحص القیادة المنتخبة بنفسھا 
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حین حدیثھ عن عملیة صنع القرارات التي ال تكون " إدوارد تید"للوضع وھذا ما یؤكده

:)01(بطریقة عشوائیة بل تمر بعدة مراحل وھي

.ـ مرحلة تشخیص المشكلة

.ـمرحلة البحث عن البدائل

.ـمرحلة تقییم البدائل

.ـمرحلة اإلختیار بین البدائل أي إختیار البدیل األمثل

ابات تناقضھا وتؤكد تأخر اإلغاثة وھذا راجع باألساس غیر أن ھذا ال یمنع وجود إج

إلى نقص الوسائل المتعلقة بسیارات اإلطفاء أو وسائل األمن الذاتي وتوفیر سكنات دائمة 

وقد یكون سبب التأخیر یرجع أیضا إلى عدم اإلھتمام بمصالح ومشاكل المواطنین 

من أفراد ℅12.87یة بنسبةوبالمقابل إھتمام ھذه القیادة المنتخبة بمصالحھم الشخص

.العینة 

أخیرا نستطیع القول أن دور القیادة في مجال مواجھة الكوارث بجمیع أنواعھا 

مقبول إلى حد بعید كونھ تلجأ إلى سرعة إتخاذ القرار في الوقت المناسب وھذا من سمات 

باألساس وخصائص القیادة،وعن تأخر ھذه اإلعانات في بعض الحاالت فالسبب یرجع

إلى نقص الوسائل المادیة وتقلص الجھود التطوعیة والذاتیة من طرف المواطنین وإنتظار 

ما سوف تفعلھ البلدیة بقیادتھا وھذا ھو عیب موطنین بلدیة الطارف حسب أراء القیادة 

المنتخبة حیث نجد الدول الشرقیة وعلى رأسھا المحافظات المصریة یكثر فیھا العمل 

رجة األولى وھذا ما أكدتھ دراسة قام بھا الدكتور إسماعیل محمد عرمان التطوعي بالد

. )02(ومجدي ناشد

:مدى رضى األوساط الشعبیة على مستوى أداء القیادة المنتخبة-11
إن قضیة معرفة مدى رضى األوساط الشعبیة ال یدرك إال من خالل الجھود التي 

حلیة ،ومن خالل حجم اإلستفادة من مشاریع التنمیة تبذلھا القیادة في مجال التنمیة الم

.29مرجع سابق ص:إدواد تید -)01(
لحضاري دوافعھ ومشاكلھ التحضر والبطالة في مصر،ندوة التوسع ا:إسماعیل محمد عرمان،وجدي ناشد -)02(

.145ص2003وسیاسات التنمیة الحضریة ،دار الكتب المصریة،القاھرة،
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المحلیة بالنسبة للجمھور المستھدف خاصة ما تعلق األمر بمشاریع التشغیل والسكن 

إلخ ،والجدول الموالي یوضح مدى رضى ...والصحة والكھرباء والصرف الصحي 

.الجمھور المستھدف من ھذه المشاریع التنمویة وعن دور القیادة المنتخبة

یوضح مدى رضى األوساط الشعبیة على مستوى أداء القیادة المنتخبة) 22(جدول رقم 

:حسب إجابات مجتمع الدراسة
األحیاء 

المخططة

)01(المجموعة

األحیاء الشعبیة

)02(المجموعة

األحیاء 

المتخلفة

)03(المجموعة

المجموع 

العام

التصنیف

مدى رضى

األوساط الشعبیة 

دور القیادة
℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةددالع

1324.071014.290675.002921.97نعم

عدم اإلھتمام بإنشغالت 

المواطنین
1527.782028.570112.503627.27

0509.261115.710112.501712.88غیاب روح المسؤولیة

سوء التسییر واستخدام الرشوة 

لفساد والمحسوبیةوا
0814.811622.8600002418.18

عدم اإلھتمام بالمجاالت ذات 

األولویة الخاصة بالبلدیة 
0305.560405.7100000705.30

0305.560710.0000001007.58اإلھتمام بالصراعات السیاسیة

ال

0712.960202.8600000906.82نقص في المستوى التعلیمي

541007010008100132100المجموع الخاص

من أفراد العینة أكدت عدم الرضى عن ℅78.03یوضح الجدول السابق أن نسبة 

ھذا الدور ومستوى أداء القیادة المنتخبة وھي نسبة عالیة جدا ألسباب عدیدة تتراوح بین 

.األسباب الذاتیة واألسباب الموضوعیة

كون ℅27.27أن عدم اإلھتمام بمشاكل المواطنین یعد السبب الرئیسي بنسبة إذ 

المبحوثین لم یستفیدوا من المشاریع التي تتعلق بإنشغالتھم بل أن معظم المشاریع الموجھة 

لبلدیة الطارف ذات طابع إداري وال تمس اإلھتمامات األولیة للمواطن وال التنمیة المحلیة 

.سابقاومؤشراتھا المذكورة 
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℅18.18ھذا األمر راجع  إلى سوء التسییر و إستخدام الرشوة و المحسوبیة بنسبة 

ففي العدید من المرات لوحظ توزیع بعض القروض المتعلقة بمجال السكن، وعروض 

العمل یستخدم فیھ ھذه األسالیب السلبیة من طرف القیادة المنتخبة ذاتھا ،واألمر ذاتھ 

.في المالحق)40(م یؤكده الجدول رق

لیأتي عامل غیاب روح المسؤولیة كنتیجة حتمیة للعوامل السابقة وكخاصیة ممیزة 

من العینة ،كما أن األمر یتعدى ذلك فالصراعات السیاسیة ℅12.88لھذه القیادة بنسبة 

ھتمام والحزبیة تعد أولى إھتمامات القیادة المنتخبة والسعي وراء الحكم والتسییر دون إ

ھاتھ األحزاب  بقضایا التنمیة لتؤكد لنا إجابات المبحوثین سلبیة الدور الذي تلعبھ 

األحزاب رغم تنوع انتماءاتھم السیاسیة ومن خالل ممثلھیم في المجلس الشعبي البلدي 

وعنوانھا الدیمقراطیة "henry madik"عكس تماما ما أكدتھ دراسة ھنري مادك

یمكن لألحزاب أن تؤثر تأثیرا متكامال ومدعما من الآلمركزیة أنھ"الالمركزیة والتنمیة 

من خالل تقدیمھا إطار عمل یمكن أن تعمل من خاللھ كافة األجھزة  كإطار مرجعي 

یواجھ كافة اإلحتماالت والمواقف الجدیدة والذي یمكنھ من سھولة القرار ،ویمثل الرباط 

ساھم في تكامل النسق اإلجتماعي حیث القوي لمختلف المستویات،كما یمكن لألحزاب أن ت

.)01("یساعد على التوافق بین األحزاب وتحقیق أھداف التنمیة

ھدا اإلتجاه تؤكده أیضا البنائیة الوظیفیة من خالل فكرة التكامل عبر التمایز ،رغم تشكل 

ج ت و،التجمع الوطني (المجلس الشعبي البلدي من معظم التشكیالت واألحزاب السیاسیة 

...)یمقراطي،حماسالد

إال أنھا غیر متكاملة فیما بینھا وھذا ما أكده أعضاء المجلس في حد ذاتھم ویؤكدون وجود 

عدم تفاھم كبیر بین األعضاء ورئیس المجلس الشعبي البلدي حیث أثر ھذا اإلنشغال  على 

℅05.30عام بنسبةإھتمام القیادة المنتخبة بالمشاكل الحقیقیة للمواطنین والبلدیة بشكل 

على المستوى البشري وتنمیتھ والتنمیة الریفیة الزراعیة وخاصة أن بلدیة الطارف تتمیز 

.بخصائص ریفیة زراعیة بالدرجة األولى

)01( Henry madik,opcil ,p87.
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أما األقلیة من أفراد العینة أكدت رضاھا على الدور المنط للقیادة المنتخبة بنسبة 

منطقتھم في مجاالت كالنقل حیث ساھمت إجاباتھم في إضافة الجدید ل℅21.27

.إلخ...والمواصالت 

خالصة القول أن القیادة المنتخبة محل الدراسة المیدانیة ورغم طبیعة الدور الموجھ 

لھا ورغم بعض اإلیجابیات إال أن أغلبیة المواطنین عبروا عن عدم رضاھم وھذا راجع 

ات الدخل الضعیف والمستوى إلى عدم اإلھتمام بأولویات المواطنین خاصة الفئات ذ

اإلقتصادي المتوسط وھذا ما الحظناه فعال من خالل الزیارات اإلستطالعیة لمقر سكناھم 

من أفراد العینة بالمجموعة الثالثة أكدت من خالل إجابتھا رضاھا عن ℅75رغم أن 

حث دور القیادة ،وھذا یعكس ظاھرة الخوف من القیادة من جھة والفھم الخاطئ لغرض الب

.العلمي رغم محاوالتنا المتكررة توضیح األمر

:المشاكل التي تعاني منھا بلدیة الطارف-12
تتحقق أھداف التنمیة المحلیة من خالل معالجة والقضاء على المشاكل التي تعیق 

التطور اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي لھذه المجتمعات ورغم ھذا فمواطنو بلدیة 

وعینة بحثنا یشتكون من وجود العدید من المشاكل بسبب عدم عنایة القیادة الطارف أفراد

المنتخبة بإھتماماتھم وإنشغاالتھم،وھذه المشاكل موزعة حسب نتائج الجدول الموالي في 

:الصفحة الالحقة
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حسب إجابات مجتمع یوضح المشاكل التي تعاني منھا بلدیة الطارف) 23(جدول رقم

:الدراسة
األحیاء المخططة 

)01(مج

األحیاء الشعبیة 

)02(مج

األحیاء المتخلفة 

)03(مج

المجموع العام التصنیف

المشاكل

℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد

1010.201615.390311.542913.36السكن

1212.252019.230415.383610.59البطالة

0101.020504.810415.381004.61الفقر

0303.06010.960415.380806.69الصرف الصحي

0101.020403.850103.850602.77اإلنارة

0505.100605.770103.851205.53الطرقات

توفیر المیاه الصالحة 

للشرب
0303.030504.810830.771607.37

0505.101110.580103.851707.83النظافة

0404.08010.9600000502.30الصحة

0505.100201.9200000703.23نقص الموارد المالیة

0404.080302.8800000703.23نقص الخبرات الفنیة

0303.030302.8800000602.76نقص المشاریع التنمویة

غیاب التنسیق بین 

لمواطنینالقیادة وا
1010.201110.5800002109.68

1111.230504.8100001607.37سوء التسییر

0909.180403.8500001305.99المحسوبیة والرشوة

0101.020302.8800000401.84المواصالت

نقص في الھیاكل 

الریاضیة والترفیھیة
0303.06010.9600000401.84

9810010410026100217100جموع الخاصالم

أن مواطني بلدیة الطارف في ظل تسییر المجلس والقیادة )23(رقم یبین الجدول 

المنتخبة الحالیة من صعوبات ومشاكل ترتبط بمجال التنمیة المحلیة صنفت على النحو 

:اآلتي وحسب األولویة
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:البطالة-أ
بر المشكالت على اإلطالق بسبب عدم كفایة مناصب العمل تعد من أصعب وأك

الشاغرة مع طالبي الشغل أي عدم التوازن بین العرض والطلب إلى جانب إنتشار 

من إجابات ℅16.59المحسوبیة والرشوة حین تسلیم المنصب وھذا ما عبرت عنھ نسبة 

ریة لبلدیة الطارف المبحوثین والنتیجة ذاتھا توصلت لھا الدراسة اإلجتماعیة الجوا
.األكثر تأثرا بھذا المشكل) 02(وتعد المجموعة )01(

:السكن-ب
ویرتبط ھذا المشكل بقلة السكن اإلجتماعي ومحدودیتھ حیث یساھم ھذا النوع من 

على عكس مرحلة الستینات التي .مساعدة المواطن في دفع  أقساطھ الرمزیة خاصة 

من طرف الدولة ،أما بخصوص السكن التساھمي فقد عرفت إنتشارا لھذا النوع ودعما 

عرف رواجا كبیرا في ھذه المرحلة،إال أن ثمنھ المرتفع الذي ال یتناسب مع دخل المواطن 

العادي ال یسمح لھ بإقتناءه إلى جانب وجود طرق أخرى لتوزیع السكن كالمشاریع 

من ℅13.36ة المتعلقة بمنح قطع أرضیة أو قروض مالیة وھذا ما عبرت عنھ نسب

.مجموع اإلجابات

:غیاب التنسیق بین القیادة المنتخبة والمواطنین-ج
إذ یعد ھذا العامل مھم جدا في قضیة التنمیة وتنسیق الجھود الذاتیة ℅09.68نسبة

والشعبیة من أجل النھوض بمجتمعاتھم المحلیة ،كما أن تظافر ھذه الجھود یحقق نتائج 

دور " ،بعنوان"الحسني بدر" ن وھذا ما توصلت إلیھ دراسة قام بھاجیدة ومرضیة للطرفی

والتي توصلت إلى ضرورة  )02("المشاكل الشعبیة في مجال الخدمات ومشروعات التنمیة

وضع خطة محلیة للمشاركة والتنسیق بین القیادة المنتخبة والجھود الشعبیة بالجھود 

.یر جنبا إلى جنب مع خطة الدولةواإلمكانیات المتاحة في المشروعات المحلیة تس

أما عدم التنسیق وعدم نزول القیادة للمیدان ال یسمح لھ بفھم المشاركة الحقیقیة وھذا 

فحسب ما ھو مالحظ فعال من خالل میدان الدراسة فمعظم مشاریعھا ذات طابع إداري

.98صالدراسة اإلجتماعیة اإلقتصادیة الجواریة،مرجع سابق-)01(
.98الحسني بدر،مرجع سابق ،ص-)02(
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صانع تحویلیة على عكس ما ھو موجود فعال فالمنطقة تفتقر تماما لمركز تجاري أو م

إلخ ،أضف إلى ذلك عدم مشاركة المواطنین في الجھود الموجھة للتنمیة وبالتالي ال ...

.یسمح تنفیذھا بالشكل الصحیح والجید

:النظافة-د
یعاني سكان بلدیة الطارف بمجموعاتھا الثالث من مشكلة التلوث وإنتشار النفایات 

صرف الصحي تعاني من القدم والتلف وعدم وعدم تخصیص أماكن لذلك ،كما ان قنوات 

الصالحیة األمر الذي یشوه المنظر العام لبلدیة الطارف خاصة وسط المدینة ،كما نالحظ 

غیاب سالت لرمي القمامة األمر الذي یدفع بالمواطن إلى رمیھا في األماكن العامة 

.وشوارع المدینة

ل إلى عقلیة وثقافة ملك البایلك ،وال أضف إلى ذلك ثقافة المواطن   بحد ذاتھا والذي یمی

یقف عند ھذا الحد بل یتعداه إلى إنتھاج بعض السلوكات السلبیة إتجاه  حیھ وبلدیتھ كرمي 

.األوساخ والنفایات في الشوارع أو یلجأ إلى تخریب المناطق الخضراء

:سوء التسییر ونقص المیاه الصالحة للشرب-ھـ
أھم المشاكل التي تعاني منھا القیادة المنتخبة والمواطنین یعد مؤشر سوء التسییر من

ببلدیة الطارف وذلك راجع لغیاب النظرة اإلستراتیجیة الرشیدة،وغیاب التركیز على 

إحتیاجات المواطن بشكل خاص والعنایة بمشاكلھم الشخصیة ومصالحھم الذاتیة حسب 

ة الوالي من جھة والمحاكمات ،والدلیل على ذلك سرق℅07.37إجابات المبحوثین بنسبة 

القضائیة لطائفة من عمال المؤسسات اإلداریة واإلقتصادیة كعمال مدیریة البناء 

والتعمیر،حسب تصریحات المبحوثین،كل ھاتھ األمور من مظاھر اإلدارة السلبیة وسوء 

" یرةالطارف الوالیة الغنیة الفق"بعنوان "معطى اهللا " التسییر،وھذا ما توصلت إلیھ تحقیق

والتي أكدت على أنھ قد كشف آخر تقریر إجتماعي عن وزارة ولد عباس مؤخرا أن 

الطارف صنفت ثاني والیة غنیة بعد وھران على المستوى الوطني،وھو ما أجمعت علیھ 

أن ھذه الوالیة من "شھادة مختلف المسؤولین المحلیین والمركزیین على حد سواء على 

طماع اإلنتھازیین قد إستنزفوا خیرات ھذه المنطقة الطبیعیة أغنى وأجمل الوالیات إال ان أ

ھو رخیص وغالي بالرغم أن ھذه الوالیة و أجھضت تنمیتھا المحلیة بسلب ونھب كل ما
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وبلدیتھا خاصة لھا من اإلمكانیات والمؤھالت  ما یسمح لھا أن تكون من مصاف الوالیات 

عثرة رغم الطفرة المالیة التي إستفادت منھا الكبرى للوطن ،إال أن عجلة التنمیة ال تزال مت

الوالیة في السنوات األخیرة بفضل اإلنعاش اإلقتصادي  إال أن ضعف التسییر وإنعدام 

.")01(شبھ كلي ألجھزة المتابعة أدیا إلى إستنزاف المالییر حسب المالحظین

مشكلة نقص من المجموع الكلي لإلجابات أكدت على ℅07.02ونفس النسبة أي 

المیاه الصالحة للشرب المتعلقة باألساس بغیاب التوزیع العقالني للثروة المائیة التي 

.تستحوذ علیھا المنطقة ،خاصة المیاه المعدنیة

:المحسوبیة والرشوة-و
من أھم العراقیل اإلداریة المعطلة للتنمیة المحلیة بالمنطقة ،فحسب إجابات 

نطقة بمجموعاتھا الثالث  من إنتشار الفساد اإلداري المتعلق بالرشوة المبحوثین  تعاني الم

والمحسوبیة خاصة في مجال التشغیل  وتوزیع القطع األرضیة والقروض للبناء وإنشاء 

من المجموع الكلي ℅03.99المؤسسات المصغرة األمر الذي عبرت عنھ النسبة 

.إلجابات المبحوثین

:الطرقات-ز
صالحة لإلستخدام وذلك بالنسبة غیرلمنطقة من غیاب شبكة طرقاتتعاني ا

والصور الواقعیة دلیل على ذلك خاصة المجموعة ℅05.53للمجموعات الثالث وبنسبة 

*.وسط المدینة) 02(

فقیرة،عزیمة الطامعین وحقل تجارب المسؤولین الفاشلین،جریدة آخر الطارف الوالیة الغنیة ال:تحقیق معطى اهللا -)01(
.04ص1854،العدد 2006نوفمبر20ساعة ،األثنین 

.المصدر الواقع المیداني*
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وضعیة الطرقات بالمطروحة المجموعة الثانیة:توضح)4(صورة فوتوغرافیة رقم

:الفقر-ع
عد الفقر سمة أساسیة للتخلف الذي ھو اآلخر ال یخدم التنمیة المحلیة،وھذا فعال ما ی

تعاني منھ البلدیة سواء تعلق األمر بالفقر الغذائي أو الفقر المادي أو الفقر في المرافق 

من المجموع ℅04.61اإلقتصادیة واإلجتماعیة والریاضیة وھذا ما عبرت عنھ نسبة 

أن الطارف تعد من بین والیات الوطن )01(أثبت تقریر آخر ساعةالكلي للمبحوثین وقد

األكثر فقرا  وتخلفا ،حیث ال تزال مجرد ریف كبیر مترامي األطراف تعاني من مختلف 

المشاكل اإلجتماعیة واإلقتصادیة وھو ما دفع بالشباب البطال للتخوف من المستقبل الذي 

.یخیم فیھ مظاھر الفقر

:القطاع الصحي-ط
یشھد المركز الصحي لبلدیة الطارف بمجموعاتھا الثالث ضغوطات كبیرة خاصة 

في قاعة العالج ،وھذا راجع إلى ضعف اإلستیعاب نتیجة العدد الھائل للمرضى ،والنقص 

المطروحة،أضف إلى ذلك عدم)02(الفادح في اإلمكانیات العالجیة خاصة في المجموعة 

.4تحقیق معطى اهللا،مرجع سابق،ص -)01(
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بشكل كافي،وعجز في األدویة اإلستعجالیة ،ونقص في كفایة وتوفیر سیارات اإلسعاف

.من إجابات المبحوثین℅02.30المداومة اللیلیة األمر الذي عبرت عنھ نسبة 

:المواصالت ونقص الھیاكل الریاضیة والترفیھیة-ي
تعرف بلدیة الطارف مشكلة في المواصالت خاصة في المناطق النائیة والمشاتي 

جزئي في مجال تدخل القطاع الخاص لنقل المسافرین ،وكذا تدشین أول رغم اإلنتعاش ال

℅1.84وسط مدینة الطارف بنسبة ) 01(محطة لنقل المسافرین على مستوى المجموعة

وھو مھم جدا ویساھم في إستیعاب الشباب والقضاء على ℅01.75والنسبة ذاتھا أي 

شارع وإعتباره البیت الثاني لھم ،وسلك حالة الفراغ التي تدفع بالشباب إلى النزول إلى ال

الطریق المنحرف كونھ الطریق األسھل للكسب وملئ الفراغ الروحي ،فالطارف بلدیة ال 

تستحوذ إال على دار شباب واحدة ،وال تتوفر بھا أھم الخدمات كأجھزة اإلعالم اآللي 

.إلخ...

میة المحلیة یتضح من خالل وخالصة القول أن دور القیادة المنتخبة في مجال التن

.المشكالت المتعلقة بالتنمیة في حد ذاتھا

:الكھرباء واإلنارة العمومیة-ن
یعد مؤشر كھربة المناطق الحضریة والریفیة من أھم مؤشرات التنمیة المحلیة لذا 

فإن میدان الدراسة تعاني من مشكلة اإلنارة العمومیة خاصة،وھذا راجع إلى قدم وفساد 

أعمدة الكھرباء ،وقدم شبكة الكھرباء وعدم وصولھا إلى المشاتي وھذا ما أجاب عنھ نسبة 

من المجموع الكلي إلجابات المبحوثین والمالحظ یدرك أنھا نسبة قلیلة مقارنة ℅02.77

بالنسب األخرى كون الزیارات المیدانیة والمالحظة تشھد بتوفر الكھرباء واإلنارة بشكل 

.اب التي ذكرت آنفاكبیر وجید لألسب

:نقص الموارد المالیة والفنیة:ل
تعاني البلدیة بقیاداتھا نقص اإلیرادات المالیة ومصادر التمویل ،حیث كان 

اإلعتماد الكلي على المصادر الرسمیة فقط وغیاب مشاركة المواطنین والمبادرات الفردیة 

القومیة المتخصصة حول تمویل وفي المجال ذاتھ تعرضت دراسة قامت بھا المجالس 
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وحدات الحكم المحلي ،كما تعرضت أیضا لمعوقات التمویل واألسباب التي أدت إلى 

:)01(نقص الحصیلة وتتمثل في الصعوبات اآلتیة

.صعوبات في تركیب ھیكل التمویل المحلي-

.صعوبات في األسالیب واإلجراءات المالیة-

:من التوصیات تفرعت إلى مستویات ثالثوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة

.وضع إستراتیجیة التمویل المالي-

.إصدار قانون یحدد األوعیة التي یجوز فرض رسوم محلیة علیھا-

.تنشط دور األجھزة الشعبیة والحزبیة في إنشاء وتدعیم الخدمات العامة-

ل الموارد المالیة وھذه األمور ھي التي تعاني منھا قیادات بلدیة الطارف في مجا

.وتمویل المشروعات التنمویة

إلى جانب غیاب وضع الكوادر الفنیة بسبب عدم فاعلیة وتطبیق قاعدة الرجل 

لكل صنف من ℅03.23المناسب في المكان المناسب  وھذا ما عبرت عنھ نسبة 

) ℅06.14یة الكوادر الفن+نقص الموارد المالیة (المجموع الكلي إلجابات المبحوثین 

،لذا إستدعت الدراسات المیدانیة المتعلقة بالقیادة وباإلدارة الحدیثة ضرورة تطویر أسلوب 

القیادات وإختیارھم لبرامج اإلسكان البطالة ،الكھرباء،النقل ،المیاه الصالحة 

إلخ،فكلما كان العجز في تغطیة ھذه المشكالت واضح وكبیر ...للشرب،الصرف الصحي

القیادة المنتخبة ضعیف وكلما كانت التغطیة شاملة أو على األقل مقبولة كلما كان دور

كلما كان دور القیادة جید وعلیھ ندرك و من خالل نتائج الدراسة المیدانیة ومن خالل 

إجابات المبحوثین والتي تؤكد عجز القیادة المنتخبة في تغطیة والقضاء على ھذه المشاكل 

.المتعلقة بالتنمیة المحلیة

.177،222المجالس القومیة المتخصصة،مرجع سابق،ص-)01(
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:تأثیر  دور القادة المنتخبة على األوضاع العامة ببلدیة الطارف-13
من المتفق علیھ أن دور القیادة المنتخبة في التنمیة المحلیة یتضح من خالل تراجع 

أو تطور البرامج و المشاریع المتعلقة بحاجات المواطنین الضروریة خاصة التي ترتبط 

.بمجال الخدمة العامة

لمعرفة مدى تأثیر دور القیادة المنتخبة في تحسین أو تراجع التنمیة ببلدیة الطارف نورد و

:الجدول اآلتي

یوضح تأثیر دور القیادة المنتخبة على األوضاع العامة ببلدیة الطارف) 24(جدول رقم

:حسب إجابات مجتمع الدراسة

مستوى 

الدور

األوضاع 

العامة

åسیئضعیفمقبولجید

F0=10تطورت

Fe=15.15

F0=20

Fe=21.21

F0=25

Fe=24.24

F0=25

Fe=19.39
å =800F

تراجع

ت

F0=15

Fe=09.84

F0=15

Fe=13.75

F0=15

Fe=15.75

F0=15

Fe=12.60
å =520F

åå = 250Få =350Få = 400Få =320F132

ھل تتأثر األوضاع العامة ببلدیة الطارف بالدور الذي تقوم بھ القیادة المنتخبة :المشكل- 1

في مجال التنمیة؟

:صیاغة الفرضیات- 2

ال التنمیة  المحلیة ال الدور الذي تقوم بھ القیادة المنتخبة في مج: H0الفرضیة الصفریة *

.یؤثر على األوضاع العامة
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الدور الذي تقوم بھ القیادة المنتخبة في مجال التنمیة المحلیة یؤثر :الفرضیة البدیلة*

.األوضاع العامة ببلدیة الطارف

.0.05بمستوى داللة قدره X2ھو إختیار:اإلختیار المستخدم- 3

المحسوبة ـكبر أو X2 إذا كانت قیمةH0إتخاذ القرار نرفض الفرضیة الصفریة - 4

.المجدولةX2یساوي 

:X2حساب كاف تربیع - 5

)01(نحسب كاف تربیع اإلستقاللیة بالقانون 

( )2

0
0å -
F

FeF=X2

=X2

X2=01.75+0.06+0.02+01.62+02.70+0.10+0.02+02.48

:المجدولةX2بإستخراج - 6

لة یجب تحدید درجات الحریة ،وھي في حالة إختیار اإلستقاللیة المجدوX2لتحدید قیمة 

تساوي 

).01- عدد الصفوف ) (01-عدد األعمدة (

بمعنى 

لمطبق في العلوم اإلجتماعیة واإلنسانیة ،مدعم بتطبیقات وتمارین محلولة ،دیوان اإلحصاء ا:عبد الكریم بوحفص -)01(
.200،ص2005المطبوعات الجامعیة ،

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )22222222

60.12
60.1207

75.15
75.1515

78.13
78.1315

84.09
84.0915

39.19
39.1925

24.24
24.2425

21.21
21.2120

15.15
15.1510 -

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

X2=08.75
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dF=(C-1)(R-1)

وفي دراستنا ھذه درجات الحریة تساوي

dF=(4-1)(2-1)=3

نقرأ القیمة الواقعة عند تقاطع درجات الحریة بمستوى X2  في الجدول الخاص بإختیار 

المحسوبة أكبر X2لدینا .الجدولیة  X2= 07.81فنجدھا تساوي0.05أ المعتمد وھو الخط

.03بدرجات حریة تساوي 0.05من الجدولة عند مستوى الخطأ 

.وبالتالي ال نقبل الفرضیة الصفریة وعلیھ تقع في منطقة الرفض

یوضح وقوع الفرضیة الصفریة في منطقة الرفض)01(منحنى بیاني رقم

بأن دور القیادة المنتخبة في التنمیة المحلیة یؤثر على %95الباحثة متأكدة بنسبة - 7

.%5تطور وتراجع األوضاع العامة ببلدیة الطارف مع إحتمال الخطأ یقدر بـ

وھذا التأثیر یبرز من خالل مدى تقدم وتطور مؤشرات التنمیة المحلیة وتقدم المرافق 

.بیة الحاجات الضروریة للمنطقة میدان الدراسةالعامة ،وأیضا مدى تل

منطقة الرفض

منطقة القبول

المحسوبة08.75المجدولة07.81
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دور القیادة المنتخبة في وضع خطط وبرامج التنمیة :رابعا

:حسب إجابات مجتمع الدراسةالمحلیة
إن الدور الفعلي للقیادة المنتخبة یتجسد من خالل إسھامھا في وضع وصیاغة خطط 

اطا ومعرفة لواقع وإحتیاجات مجتمعاتھا وبرامج التنمیة المحلیة بصفتھا األكثر إرتب

:المحلیة ولمعرفة ھذا الدور نحاول التطرق للمؤشرات اآلتیة

أنواع المشاریع المنجزة على مستوى بلدیة الطارف وخالل الخمس -1

:سنوات الماضیة
تتمیز بلدیة الطارف بالطابع الریفي الزراعي بالدرجة األولى إال أن نتائج الدراسة 

لمیدانیة أوضحت سیادة وسیطرة المشاریع اإلداریة على المنطقة في سعي من طرف ا

:القیادة المنتخبة تغییر المنطقة اإلداریة إلى طریق المطروحة وھذا ما یثبتھ الجدول اآلتي

یوضح أنواع المشاریع التنمویة التي تم إنجازھا خالل الخمس سنوات ) 25(جدول رقم 

تمع الدراسةحسب إجابات مجالماضیة
األحیاء المخططة 

)01(مج

األحیاء الشعبیة 

)02(مج

األحیاء المتخلفة 

)03(مج

المجموع العام التصنیف

℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعددنوع المشاریع

3451.521011.1100004426.51إداریة

2030.300910.0000002917.47النقل والمواصالت

0101.520303.3300000402.41المشاریع السكنیة

0304.541415.5603302012.05الكھرباء والغاز

مشاریع متعلقة 

بالصحة
0000000000000000

0406.063033.3303303722.29توفیر المیاه

0406.062426.6704403219.27ال توجد مشاریع

641009010010100166100المجموع الخاص

من مجموع اإلجابات تؤكد إھتمام ℅26.51أن نسبة ) 25( یوضح الجدول رقم

القیادة المنتخبة بالمشاریع اإلداریة 
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وعدم إستغالل ھامش الحریة الخاص بھا في تقریر نوع المشاریع التنمویة التي تحتاجھا 

یة بتمویلھا ،كما تعتبر البلدیة بقیاداتھا ملتقى لمختلف التطلعات منطقتھم لتقوم الوصا

اإلجتماعیة واإلقتصادیة للمواطن،وأنسب جھاز إداري محلي یمكنھ من تحقیق  ھذه 

المتطلبات ،حیث تساھم في التحضیر وإنجاز المخطط الوطني للتنمیة وفق اإلمكانیات 

لصالحیات المخولة لھا قانونیا وعلیھ تنص البشریة والمادیة المتاحة لكل بلدیة في إطار ا

تعد البلدیة مخططھا التنموي القصیر "على انھ 1990من قانون البلدیة لسنة 86المادة 

والمتوسط والطویل المدى وتصادق علیھ وتسھر على تنفیذه في إطار الصالحیات المسندة 

.)01("العمرانیةلھا قانونیا وبإنسجام مع مخطط الوالیة وأھداف مخططات التھیئة 

غیر أن إھتمام القیادة المنتخبة بأجھزتھا المختلفة بالمشاریع ذات الطابع اإلداري 

یتم عن غیاب النظرة القیادیة التي تقدر اإلحتیاجات فتحدد األھداف وتسعى لتحقیقھا 

من ℅51.52أي مركز البلدیة والوالیة أعلى نسبة من اإلجابات ) 01(وتحتل المجموعة 

.المجموع الكلي

كما أكدت نتائج الدراسة المیدانیة أن مجال النقل والمواصالت لھ الرصید الجید في 

إھتمامات الدولة بشكل عام والقیادة المنتخبة بشكل خاص إذ أحدثت وسائل حدیثة لنقل 

،وأنشأت محطة لنقل المسافرین وھي المحطة الوحیدة منذ نشأت )01(خاص بالمجموعة

ومنذ أكثر من عقدین من الزمن تبقى 1984إنبثقت عن التقسیم اإلداري لسنة " بلدیة التيال

ألف ملیار سنتیم  لم یستطع 15تراوح مكانھا رغم إبتالعھا طیلة ھذه الفترة قرابة 

مسؤولیھا تجاوز مختلف التجارب لسیاسة فاشلة تنمویة  سیما لمنتخبیھا تجاوزھم 

.)02("الزمن

وھذا ما یثبت عنایة القیادة ℅30.30الریادة  بنسبة ) 01(المجموعة ودائما تحتل 

المنتخبة بالمركز وإھمال الھوامش التي تنعدم فیھا سیارات األجرة ووسائل النقل الخاص 

) 02(بالنسبة للمجموعة ℅10وقد عبرت عنھ نسبة ) 03(والمجموعة)02(المجموعة أما

ھا یعتمد بالدرجة األولى على وسائلھم الخاصة كون النقل فی) 03(وتنعدم عند المجموعة 

.أو وسائل النقل الجماعي ،كما تنعدم فیھا محطات نقل مھیكلة 

.،مرجع سابق90/08قانون البلدیة من 86المادة-)01(
.04تحقیق معطى اهللا،مرجع سابق ،ص-)02(
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أضف إلى ذلك فقد إعتنت القیادة المنتخبة بمجال الكھرباء والغاز عنایة بالغة 

بالدرجة وعملت على توفیر اإلنارة العمومیة خاصة في المناطق الثانیة بغیة ضمان األمن 

من مجموع إجابات المبحوثین ℅12.05األولى وھذه اإلجابات عبرت عنھا النسبة 

التي تشكو ) 01(على خالف المجموعة ℅15.56بـ) 02(واعلى نسبة مثلتھا المجموعة 

بالنسبة ℅01.98تذبذب في اإلنارة العمومیة أما إنارة المنازل فھي جیدة بنسبة 

.النسبة لإلنارة العمومیةب℅30وبنسبة ) 03(المجموعة 

ونظرا لطبیعة المنطقة میدان الدراسة وبسبب توفر المیاه الجوفیة واآلبار بشكل 

وأقل نسبة عبرت عنھا ℅22.29بنسبة ) 03(كبیر فقد إحتلت مشاریع المیاه المرتبة 

.℅26.40) 01(المجموعة 

تعرف ) 03(و)02(جد المجموعتینوحتى لو نظرنا إلى طبیعة ونوعیة المیاه ن

التي تعرف توزیع ونوعیة غیر جیدة ) 01(توزیع وتغطیة جیدة على عكس المجموعة

.للمیاه

كما نالحظ نسبة معتبرة من إجابات المبحوثین أكدت غیاب أي مشاریع بنسبة 

والقصد من ذلك المشاریع التنمویة الحقیقیة التي تمس بالدرجة األولى℅19.27

بسبب التھمیش ) 03(حاجیاتھم األساسیة كالسكن والشغل،وأعلى نسبة مثلتھا المجموعة 

حیث أن اإلھتمام األساسي ینصب على ) 02(وعدم إھتمام القیادة المنتخبة تلیھا المجموعة

.المركز

وأضعف نسبة عرفھا میدان السكن ودور القیادة المنتخبة في وضع وتنفیذ 

من المجموع الكلي للمبحوثین ℅02.41متعلقة بھذا المجال بنسبة مشروعات تنمویة

رغم وجود مشاریع بشكل كبیر جدا خاصة السكن التساھمي إال ان المواطن ال یستطیع 

إقتناءه وتركیزه الكلي على السكن اإلجتماعي الذي بدوره یعرف ندرة في اآلونة األخیرة  

توزیع كالرشوة والمحسوبیة والمحاباة ،وھذا ما وإعتمادھا على أسالیب غیر قانونیة في ال

أكدتھ إجابات المبحوثین دائما ،والمالحظ كذلك وفي ھذا المجال أن النوع اإلجتماعي من 

نظرا إلعتمادھا بالدرجة األولى على السكنات التي ) 03(السكنات ینعدم في المجموعة 

ة البیوت القصدیریة التي منحت في إطار البناء الذاتي والدعم الحكومي سابقا وسیطر
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تنعدم فیھا الشروط الحقیقیة للعیش ،واألمر المدھش فعال وباإلعتماد على المالحظة توجد 

بعض السكنات مخصصة للحیوانات ومالكیھا یستحوذون على سكننین فأكثر ،ھذه 

المفارقة العجیبة حیوانات تقطن بیوت ومساكن جیدة ،مواطنون یسكنون بیوت قصدیریة 

) .03(فعال في المجموعة موجودة

وأخیرا مجال الصحة لم تعرف أي دور للقیادة المنتخبة في ھذا المجال  ومنطقة 

الطارف ورثت كل القطاعات والھیاكل من الفترات السابقة لنشأتھا وھذا ما إتفقت حولھ 

.المجموعات الثالث

مشاریع التنمیة تنعدم فیھ الرؤیة وأخیرا ندرك أن وضع القیادة المنتخبة بجمیع أعضائھا لل

اإلستراتیجیة الحقیقیة والقیادة في آن واحد إذ صرح لنا رئیس المجلس الشعبي البلدي 

لبلدیة الطارف وباقي األعضاء وبخالف المشاریع اإلداریة التي تنجز یفكرون اآلن في 

ة یشكون المطروحة ،في حین أن مواطني المنطق) 02(إنجاز مشروع الواجھة للمجموعة 

إلخ،لكن ھذا ال یعني غیاب اإلھتمام البسیط ...من تدھور القطاع الصحي النقل ،النظافة

ورغم ھذا فھي ال تكفي إحتیاجات المنطقة بتكرار ) 01(المركز على الوسط المجموعة 

).01(أنظر الجدول رقم ) 01(من العینة 88

لمتعلقة سھر القیادة المنتخبة على إنجاز ومراقبة المشاریع ا-2

:بالتنمیة المحلیة
یتفق العدید من الباحثین المختصین في مجال تسییر الموارد البشریة أن إلتزام 

القیادة المنتخبة بخاصیة متابعة المشاریع التنمویة یعد من أھم ممیزات القیادة الكفئة ،اذا 

:سوف نحاول التركیز على ھذه النقطة من خالل الجدول الموالي
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حسب یوضح سھر القیادة المنتخبة على إنجاز المشاریع التنمویة) 26( جدول رقم 

:إجابات مجتمع الدراسة
األحیاء 

المخططة

)01(المجموعة

األحیاء الشعبیة

)02(المجموعة

األحیاء 

المتخلفة

)03(المجموعة

المجموع

العام

التصنیف

℅النسبةالعدد℅النسبةدالعد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدداإلقتراحات

1414.583023.440213.334619.25نعم
اإلھتمام بالمصالح 

الشخصیة
0331.254434.370320.007732.22

عدم اإلھتمام 

باإلحتیاجات 

األساسیة للمواطن

1111.460907.030213.332209.20

0909.381410.940426.672711.30غیاب المراقبة
1414.582015.630320.003715.48عدم وجود المشاریع

ال

المقاول ھو الذي 

یتولى عملیة اإلنجاز
1818.751108.590106.673012.55

961001810015100239100المجموع الخاص

ز المشاریع یوضح الجدول السابق أن القیادة المنتخبة ال تتبع السھر على إنجا

وھي نسبة مرتفعة جدا وصعب جدا نزولھم للمیدان بل عملھم ینحصر ℅91.85بنسبة 

في المكتب،حیث أن أعلى نسبة أكدت إھتمام ھذه القیادة بمصالحھم الشخصیة یحتل 

من المجموع الكلي إلجابات المبحوثین یلیھا عامل غیاب ℅32.22الریادة بنسبة 

خاصة المشاریع المتعلقة بالمؤشرات الفعلیة للتنمیة ℅15.48المشاریع أصال بنسبة 

،أضف إلى ذلك خاصیة ) 40(وھذا ما أكده الجدول رقم .إلخ...المحلیة كالسكن والصحة

متابعة اإلنجاز لیس من وظیفة ودور القیادة المنتخبة بل ترتبط بالمقاول في حد ذاتھ وھذا 

جابات المبحوثین ،مما یسمح من المجموع الكلي إل℅12.55ما عبرت عنھ النسبة 

بغیاب الرقابة من طرف السلطات العلیا لھذا المقاول وبالتالي یلجأ إلى الغش في البناء من 

282



جھة وأیضا عدم تسلیم السكنات في مواعدھا المحددة مسبقا وھذا ما عبرت عنھ النسبة 

11.30℅

لمواطنین وإحتیاجاتھم لیأتي في المرتبة األخیرة عامل عدم اإلھتمام بمصالح ا

.الضروریة 

ھذه العوامل مجتمعة تؤكد عدم سعي القیادة المنتخبة على إنجاز المشاریع التنمویة بنسبة 

.من المجموع الكلي إلجابات المبحوثین ℅09.20

.℅19.25ھذا األمر ال ینكر وجود فئة ال بأس بھا تؤكد سھرھا على اإلنجاز بنسبة 

:نتخبة للمشاریع التنمویة عند إنجازھامراقبة القیادة الم-3
المراقبة شرط حیوي لفاعلیة القیادة والتنمیة المحلیة ،وعملیة إداریة متعلقة بالقیادة 

كمفھوم وعملیة،وعلیھ عند إنجاز المشاریع المتعلقة بالتنمیة المحلیة ،ال بد من التركیز 

وكذا تسلیمھا في وقتھا ومطابقتھا على عامل المراقبة لضمان السیر الحسن للمشروعات

للمواصفات األساسیة والمتفق علیھا في العقد ،حیث أثبتت نتائج الدراسة المیدانیة أن 

:القیادة المنتخبة ال تعتمد على أسلوب المراقبة الفعلیة وھذا ما أثبتھ الجدول الموالي
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حسب إجابات اریع التنمویةیوضح مراقبة القیادة المنتخبة للمش) 27(جدول رقم 

:ةمجتمع الدراس
األحیاء 

المخططة

)01(المجموعة

األحیاء الشعبیة

)02(المجموعة

األحیاء 

المتخلفة

)03(المجموعة

المجموع

العام

التصنیف

السھر على

مراقبة المشاریع
℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد

1010.753125.410423.534519.40نعم
اإلنشغال بالمصالح 

والمشاكل الشخصیة
3537.633427.870635.297532.33

المقاول ھو من 

یتولى عملیة 

المراقبة

2122.591209.840317.653615.52

غیاب المشاریع في 

حد ذاتھا
1212.903024.590105.884318.53 ال

إھمال مصالح 

ت وإحتیاجا

المواطنین

1313.981411.470317.653012.93

0202.150100.8200000301.29ال أدري

9310012210017100232100الخاصالمجموع

أن القیادة المنتخبة محل الدراسة المیدانیة ال تعتمد على )27(رقمیوضح الجدول 

لیة جدا وھذا راجع لألسباب اآلتیة حسب وھي نسبة عا℅81.60المراقبة بنسبة 

:األولویة

.℅32.33اإلنشغال بالمصالح الذاتیة والمشكالت الخاصة بنسبة -

.℅18.53غیاب المشاریع التنمویة في حد ذاتھا بنسبة -

.℅15.53المقاول ھو من یتولى المراقبة بنسبة -

.℅12.93إھمال مصالح المواطنین بنسبة -
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℅01.29تدري ھل تقوم بعملیة المراقبة أو ال بنسبة ضئیلة جدا بنسبة الفئة التي ال -

بسبب عدم وعي المواطنین بمھام القیادة من جھة وعدم وجود حوار بین القیادة 

والمواطنین من جھة ثانیة وھناك بعض اإلجابات أثبتت تولي القیادة لمھام المراقبة بنسبة 

جریناھا مع أعضاء المجلس الشعبي البلدي على عكس نتائج المقابلة التي أ℅19.40

التي أثبتت عدم قیامھا بالمراقبة ألن ھذه المھام من إختصاص المقاول ولیس من 

.إختصاصھا ،أما المبادرة من طرف القیادة ال تكون بتاتا

والنتیجة التي نخلص إلیھا ھي أن القیادة المنتخبة ال تتولى ال عملیة اإلنجاز وال 

ة مراقبة وإتمام المشاریع المتعلقة بالتنمیة ألنھا لیست من إختصاصھا بل من عملی

إختصاصات ھیئات أخرى كالھیئة التنفیذیة والمقاولین ،غیر أن قانون البلدیة جاء صریحا 

في ھذا المجال وحدد صالحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب ما جاء في المادة 

:كما یلي*75

.ألمالك العامة واألشخاص واألمالكالمحافظة على ا-

.السھر على إحترام المقاییس والتعلیمات في مجال التعمیر-

.وھذا یدخل في مجال متابعة اإلنجاز والمراقبة للمشاریع المنجزة

مشاركة المواطنین في وضع وتنفیذ خطط وبرامج -خامسا

:حسب إجابات مجتمع الدراسةالتنمیة المحلیة
:ین في مجال التنمیة المحلیة وصورھامشاركة المواطن-01

تعد مشاركة المواطنین في وضع وتنفیذ خطط وبرامج ومشروعات التنمیة 

المحلیة عامل حیوي للتنمیة المحلیة،إذ أن ھذه األخیرة تطلب اإلتجاه نحو المشاركة 

بمسؤولیاتھم الشعبیة المكثفة والواسعة وذلك باإلعتماد على جھود المواطنین و إلتزامھم

،حیث أن الخطأ الذي وقعت فیھ معظم األقطار العربیة في تصورھم للتنمیة كونھا عملیة 

.)01(یقوم بھا المسؤولین دون سواھم وبالتالي فھم أدوات التنفیذ فقط

.مرجع سابق90/08من قانون البلدیة 75المادة  *
.38مرجع سابق ص: اشفعلي الك-)01(
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كما أن المواطنین المحلیین من شأنھم إعطاء الصورة الحقیقیة والضروریة 

:ء وغیرھا شنكشف مدى صدقھا مع الجدول اآلتيإلحتیاجاتھم ھذه األرا

حسب یوضح مشاركة المواطنین في مجال التنمیة المحلیة وصورھا) 28(جدول رقم 

:إجابات مجتمع الدراسة
األحیاء 

المخططة

)01(المجموعة

األحیاء الشعبیة

)02(المجموعة

األحیاء 

ةالمتخلف

)03(المجموعة

المجموع

العام

التصنیف

مشاركة 

المواطنین في

التنمیة وصورھا
℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد

0509.260405.7100000906.82تمویل
0407.410304.2900000705.30إدارة

المساھمة في 

ورشات العمل

1018.521318.570337.502619.70

0509.260202.8600000705.30تسویق

عم
ــــ

ــــ
ــــ

نـ

00000101.430225.000302.27أخرى تذكر
عدم اتصال القیادة 

بالمواطنین

1629.632738.570225.004534.09 ال

عدم إتصال 

المواطن بالقیادة

1425.922028.570112.503526.52

541007010008100132100الخاصالمجموع

تبین نتائج الجدول المیدانیة ان قضیة المشاركة الشعبیة ضعیفة جدا فإجابات 

من المجموع الكلي للعینة ℅60.61المبحوثین التي تؤكد عدم المشاركة تقدر بنسبة 

بسبب الفجوة الكبیرة بین المواطن والقیادة المنتخبة وغیاب خطوط ووسائط إتصالیة تسھل 

.ھذه العملیة

على عكس نتائج الدراسة حول المشاركة الشعبیة في مجال الخدمات 

وتوصل الباحث إلى ضرورة اإلستفادة من الجھود لمواجھة)01(ومشروعات التنمیة 

.18مرجع سابق ،ص:عزت محمد على-)01(
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الظروف اإلقتصادیة التي یمر بھا الشعب المصري خاصة وتأكید دور القیادات المحلیة 

.یدا لدور الجھود الذاتیة في عملیة التنمیةفي إذكاء مشاعر الجماھیر وحماسھم دعما وتأ

غیر أن ھبوط القیادة المنتخبة ببلدیة الطارف من مراكزھا ومكاتبھا صعب جدا 

وغیر مقبول بالنسبة لعقلیة المواطن ،أما بالنسبة للقیادة فیبقى ھذا األمر مجرد شعارات 

عدم إتصال القیادة بھم والذین یرجعون عدم المشاركة إلى ℅34.06فحسب وبنسبة 

.،رغم أن ھذه األخیرة تؤكد إستخدامھا لسیاسة األبواب المفتوحة وتدعیم المشاركة

األمر الثاني یتعلق بعدم إتصال المواطن بالقیادة في مجال تنفیذ وتخطیط مشاریع 

اد العینة ، من أفر℅26.52التنمیة المحلیة ،یدعو عدم اإلستقبال والمعاملة السیئة بنسبة 

والمالحظ خالل الجدول السابق یدرك أنھ ھناك نسبة ال بأس بھا تقر بوجود مشاركة في 

:برامج التنمیة المحلیة وصور ھذه المشاركة موزعة كاآلتي

یوضح صور المشاركة الشعبیة) 02(مدرج تكراري رقم

:سلم الرسم

℅1سم            1

سم             لكل 1

صورة مشاركة

فالمالحظ من خالل المدرج التكراري  یدرك بصورة دقیقة وواضحة أن المساھمة 

خاصة إنجاز ℅19.70في ورشات العمل وبالجھد المیداني یحتل الریادة  و بنسبة 

المشاریع المتعلقة باإلحتیاجات الضروریة كالمیاه والصرف الصحي  كما تكون ھذه 

ل بناء المساجد ودور العبادات تلیھا المساھمة بالتمویل الصور للمشاركة خاصة في مجا
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تمویل إدارة المساھمة في
ورشات العمل

تسویق  أخرى تذكر
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خاصة إذا تعلق األمر بالمشاریع التي تأخرت في اإلنجاز ولم ℅06.82المادي بنسبة 

تلقى دعم من طرف البلدیة  والدولة وبالتالي یظطر المواطن إلتمامھا  حسب إجابات 

ھي محدودة جدا وفي ھذا المجال المبحوثین دائما أم مساھمة الدولة في مجال التمویل ف

تعرضت دراسة بعنوان تمویل وحدات الحكم المحلي إلى مصادر وتشریعات التمویل ،كما 

تناولت أیضا معوقات التمویل المحلي واألسباب التي أدت إلى نقص الحصیلة والتي تتمثل 

:)01(في الصعوبات اآلتیة

.صعوبات في تركیب ھیكل التمویل المحلي-

في األسالیب واإلجراءات المالیة،وخلصت الدراسة إلى مجموعة من صعوبات -

:التوصیات تفرعت ھي األخرى إلى ثالث مستویات

.وضع إستراتیجیة التمویل المالي سواء من طرف الدولة أو المواطنین-

.إصدار قوانین تحدد األوعیة التي تجوز فرض رسوم محلیة علیھا -

.حزبیة في إنشاء وتدعیم الخدمات العامةتنشیط دور األجھزة الشعبیة وال-

لذا یستدعي األمر من الدولة الجزائریة بأجھزتھا المختلفة والقیادات المحلیة تبني 

ھذه اإلستراتجیات لرسم سیاسة للتمویل تكون واضحة ویساھم فیھا كال من الدولة 

.واألوساط الشعبیة

كل صورة غیر أن ℅05.30دارة بنسبة وتتساوى صورتي المشاركة التسویق واإل

الواقع الفعلي یثبت العكس ،إذ وال مرة تم إدارة المشاریع من طرف المواطنین ،ألن عملیة 

اإلدارة تقوم بھا الھیئة الوصیة مباشرة ،واإلجابة بھذا الشكل فیھا نوع من المغاالة أو عدم 

.الفھم

02.27نھا نسب قلیلة من أفراد العینة كما نجد صور أخرى للمشاركة لكن عبرت ع

وتتعلق بمجال إستخدام الوساطة والدعم اإلداري في حالة عدم إتمام المشاریع ألن ℅

عملیة اإلنجاز والتنفیذ ال تتعلق باألساس بالتخطیط للمشروع بل بالبیرقراطیة السلبیة 

ي والعملي حسب مفھوم المواطنین  وأحیانا یقوم المواطن بالتبرع بالجھد الفكر

.كالمساعدات الخیریة في مجال الصحة والرعایة اإلجتماعیة

.177،222المجالس القومیة المتخصصة،مرجع سابق ،ص-)01(
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والمجال المھم جدا الذي لوحظ وجود نوع من المشاركة فیھ ھو المیدان الزراعي 

والتي توصلت إلى أن عملیة المشاركة )01(حسب نتائج حلقات النقاش مع السكان المحلیین 

.عاونیات فالحیةفي القطاع الزراعي تتم على شكل ت

أما بالنسبة للمشاریع العامة نجد مشاركة المواطنین في ترمیم المسجد الذي كان 

20المطروحة ،وحفر قناة لصرف المیاه القذرة في حي )02(مھددا بالسقوط بالمجموعة 

مسكن لمنع إختالطھا بمیاه األمطار الخاصة بفصل الشتاء ،وكذا القیام بتسییج مقبرة 

.دائما) 02(اظ على منظر القریة في المجموعة للحف

أخیرا نخلص إلى أن مشاركة المواطنین محدودة ومحدودة جدا وتخص فقط الجھد 

العضلي بالدرجة األولى أما المشاركة في إتخاذ القرار بشأن المشاریع التنمویة التي 

لك وحتى وإن أعطى في تخصھم فھي تنعدم تمام ألن قانون البلدیة یمنح  الفرصة في ذ

بعض مواده نوع من المرونة إال أنھا تكون فقط في المشاركة بالتمویل المادي فحسب 

أضف إلى ذلك أن الطابع الممیز للقیادة المنتخبة ال یسمح بمشاركة المواطنین بإتخاذ 

فرة القرارات المتعلقة بالمشاریع التي تلمس إحتیاجاتھم ولو كان األمر كذلك لما الحظناه و

المشاریع ذات الطبیعة اإلداریة على حساب المشاریع التنمویة الحقیقیة كالسكن 

.إلخ...النقل،الصحة

كیفیة دعم القیادة المنتخبة للمواطنین في مجال مشاركتھم التنمیة -2

:المحلیة
تتولى القیادة المنتخبة لدعم مشاركة المواطنین في مشاریع التنمیة المحلیة عدة 

:بل نكشفھا مع الجدول المواليس

.98مرجع سابق ص:إردوارد تید–)01(
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یوضح كیفیة دعم القیادة المنتخبة للمواطنین في مجال مشاركتھم في ) 29(جدول رقم 

:حسب إجابات مجتمع الدراسةالتنمیة المحلیة

األحیاء المخططة 

)01(مج

األحیاء الشعبیة 

)02(مج

األحیاء المتخلفة 

)03(مج
مالعاالمجموع التصنیف

℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعددكیفیة الدعم
من خالل 

المساعدة في 

الحصول على 

قروض

1833.332028.570225.004030.30

المساعدة في 

الحصول على 

منح

0407.411318.570337.502015.16

تقدیم 

المساعدات 

الفنیة

0000101.4300000100.76

الحصول تسھیل

على إعفاءات 

ضریبیة

1222.221014.2900002216.67

توزیع قطع 

أرضیة للسكن
1018.522434.280112.503526.52

توزیع محالت 

تجاریة
1018.520202.860225.001410.60

المجموع

الخاص
541007010008100132100

الطارف بمجموعاتھا الثالث تسعى لدعم الجھود الذاتیة إن القیادة المحلیة لبلدیة

من خالل المشاركة في مشروعات  التنمیة المحلیة ،ومن خالل ما إستقر بین المواطنین 

.من شعور أن الدولة ھي المتكلف بكل شیئ ،ولتشجیعھم على المشاركة الشعبیة

جتماعات مع المواطنین ویعتمد ھذا الدور القیادي على أساس عقد دورات وإ

لتوعیتھم بأھمیة الجھود الذاتیة ودعوة األغنیاء منھم للمساھمة بجھودھم المادیة ،وتقدیم 
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نماذج لمشروعات إنتاجیة في نطاق الوحدات المحلیة ،ومن خالل مساعدتھم في الحصول 

من أفراد العینة ،وتقدیم قطع أرضیة ℅30.30على قروض وھذا ما أثبتتھ النسبة 

واطنین لبناء سكنات تخصھم ودفع أقساط مالیة رمزیة لھذه القطع األرضیة المخصصة للم

.℅26.52للسكن وبنسبة 

كما عمدت القیادة المنتخبة إلى تسھیل إجراءات الحصول على إعفاءات ضریبیة 

.℅15.16والمساعدة في الحصول على منح بنسبة ℅16.67وبنسبة 

لیقوم بعدھا ℅10.60عض الحاالت توزیع محالت تجاریة وبنسبة كما ثبت في ب

الشخص الحاصل على ھذا المحل بتجھیزه وإتمامھ ،لتأتي في األخیر قضیة دعم المشاركة 

.من أفراد العینة℅00.76من خالل منح المواطنین للخبرات الفنیة وبنسبة ضعیفة جدا 

المشاركة الشعبیة إن لم  تقل محدودیتھا و والشيء المالحظ في ھذا المجال غیاب

كون نتائج دراستنا ةالتي تكون بطریقة جماعیة من خالل المنظمات التطوعیة واألھلی

أثبتت غیاب كلي لدور الجمعیات في ھذا المیدان ألن ھذه األخیرة ال تتوفر على مقرات بل 

ابھم أما بالنسبة مجرد أشخاص غیر مستقرین في مكان واحد لذا تعذر علینا إستجو

.2007لألحزاب فاإلنشغال األساسي ھي اإلنتخابات البلدیة الخاصة بعام 

على عكس الدول المشرقیة خاصة جمھوریة مصر العربیة التي تلعب فیھا 

.المنظمات التطوعیة دورا مھما في مساندة سیاسات برامج التنمیة 

لمواطنین في محال التنمیة كیفیة التنسیق بین القیادة المنتخبة وا-3

:المحلیة
إن الحدیث عن القیادة كأشخاص وكعملیة إداریة یتطلب منا التعریج على آلیة من 

آلیاتھا وھي وظیفة التنسیق ،إذ أن القیادة الجیدة تحسن التنسیق ،كما یؤكد الباحثین 

تلف أوجھ النشاط المختصین في اإلدارة العامة على أن التنسیق ضروري بالنسبة لمخ

داخل المنظمة اإلداریة الواحدة وبین وحدة إداریة وأخرى من ذات مستواھا أو تعلوھا،لذا 

.یقول البعض أن التنسیق یعد بالنسبة لرجل اإلدارة الناجح بمثابة الغریزة أو العادة

تنسیق ومن خالل ھذا العرض نحاول معرفة ما إذا كانت القیادة المنتخبة تتولى ال

.وما ھي الكیفیة التي یتم بھا ذلك
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یوضح كیفیة التنسیق بین القیادة المنتخبة والمواطنین في مجال ) 03(جدول رقم 

:حسب إجابات مجتمع الدراسةالتنمیة
األحیاء 

المخططة 

)01(مج

األحیاء الشعبیة 

)02(مج

األحیاء المتخلفة 

)03(مج

المجموع

العام
التصنیف

كیفیة التنسیق
℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد

إتصال المواطنین 

بالقیادة المنتخبة
2037.043144.290450.005541.67

إشراك المواطنین 

في التنمیة عن 

طریق المشاركة 

في إتخاذ 

القرارات  التي 

تھمھم

1425.932028.570112.503526.52

إنشاء ھیئة 

بین واسطة 

المواطن والقیادة

0611.110912.8600001511.36

نزول القیادة 

المنتخبة للمیدان 

والتعاون مع 

المواطنین

1425.921014.280337.502720.45

541007010008100132100الخاصالمجموع

ال بد أن یتم من خالل نتائجھ أن أنجع الطرق للتنسیق )30(رقمیوضح الجدول

من خالل إتصال القاعدة بالقمة وذلك لعرض أھم إحتیاجاتھم حسب األولویة ،ومن ثمة یتم 

توعیة القیادة بطبیعة المشاریع التي ال بد أن تلقى عنایة وتوجیھ من طرف السلطات العلیا 

.من أفراد العینة℅41.67وھذا بنسبة 
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ة عن طریق المشاركة في إتخاذ القرارات أما عنصر إشراك المواطنین في التنمی

من أفراد العینة ،وھنا نؤكد على نقطة ℅26.52التي تھمھم یحتل المرتبة الثانیة بنسبة 

مھمة جدا ھي أھمیة العنصر البشري وتنمیتھ لصیاغة نموذج تنموي تراعى فیھ 

واإلجتماعیة الخصوصیات المختلفة سواء من الناحیة اإلقتصادیة والطبیعیة أو الثقافیة 

.حال بلدیة الطارف التي تتمیز بالمجتمعات الریفیة الزراعیة

والمالحظ أیضا لھذه النتائج تؤكد على نقطة مھمة جدا ،عدم تضارب نتائج 

الدراسة المیدانیة بل تسلسلھا ومنطقیتھا سواء تعلق األمر بنتائج الجدول الخاص بكیفیة 

.ي غالبیتھا تركز على المواطن وأھمیتھ وعدم تھمیشھ دعم المشاركة والتنسیق والتي ف

لذا و رغم مساعي المواطن إال أن القیادة المنتخبة ال بد أن توجھ جھودھا التنمویة 

وتنزل ھي األخرى للمیدان والمواطن وإستخدام أسلوب الحوار واإلدارة الشفافة،ولیست 

من أفراد العینة ،فمھما كانت ℅20.45إدارة األبواب المغلقة وھذا معبرت عنھ نسبة 

المعوقات التي تصادف القائد المنتخب في اإلتصال بالمواطنین ومرؤوسیھ إال أنھ یمكن 

:)01(تجاوز ھذه المعوقات وتحقیق الھدف وذلك بتوفیر عوامل تؤدي إلى النجاح نذكر منھا

.المھارة في الحدیث من خالل أسلوب التعبیر-

.ستماع لآلخرینالقدرة على حسن اإل-

.أن یحدد الھدف من اإلتصال-

.مطابقة أقوالھ ألفعالھ-

وما یمیز المبحوثین ھو إعتقادھم الجازم بعدم جدوى اإلتصال بالقیادة المنتخبة 

وإعتقاد القیادة بعدم فاعلیة المواطن،إستدعت الضرورة وضع بدیل أخر یتضح من خالل 

سیط بین القاعدة والقمة خاصة وأن المنطقة تشھد غیاب إنشاء ھیئات متخصصة لتكون الو

مقرات أو لدور المجتمع المدني بمؤسساتھ المختلفة في جھود التنمیة بسبب عدم توفر

.℅20.45إھتمامھا بالمشكالت السیاسیة الحزبیة وھذا ما عبرت عنھ النسبة 

ألربعة وھذا دلیل على أھمیة أخیرا نالحظ تناسب وتقارب النتائج بین الكیفیات ا

.كل عنصر وتكاملھ مع العناصر األخرى

.108-107مرجع سابق ،ص:سامیة محمد جابر-)01(
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المعوقات التي تحد من دور القیادة المنتخبة في مجال :سادسا

:حسب إجابات مجتمع الدراسةالتنمیة المحلیة
إن جھود القیادة المنتخبة في مجال التنمیة المحلیة ودورھا في عملیة التغییر ال یتم 

صورة تلقائیة بل یصطدم بجملة من المعوقات قد تعود إلى طبیعة القیادة في حد عادة ب

ذاتھا أو إلى طبیعة المجتمع المحلي أو حتى إلى طبیعة المنطقة المراد تنمیتھا سواء من 

.حیث التشكیلة والبناء اإلجتماعي أو من حیث البناء الطبیعي 

.اتمن خالل ھذا العنصر سوف نكتشف أھم ھاتھ المعوق

أھم المشكالت التي تعاني منھا القیادة المنتخبة والتي تحد من -1

:دورھا التنموي
ألداء الدور المنوط بالقیادة المنتخبة في مجال التنمیة ال بد من رسم إستراتیجیة 

تنمویة  تأخذ على عاتقھا المعوقات التي تعیق دورھا ومن ثم إختیار البدیل المناسب 

.اھم في صیاغة القرار بطریقة جیدة ،والذي یس

وعلیھ سوف نعرض من خالل ھذا الجدول إلى أھم المشكالت التي تعترض دور 

.القیادة المنتخبة
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یوضح أھم المشكالت التي تعاني منھا القیادة المنتخبة ألداء دورھا) 31(جدول رقم 

:حسب إجابات مجتمع الدراسة
األحیاء المخططة 

)01(مج

األحیاء الشعبیة 

)02(مج

األحیاء المتخلفة 

)03(مج

المجموع

العام
التصنیف

تالمشكال
℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد

2037.042434.290225.004634.85مشكالت مالیة
نقص الكوادر 

الفنیة
1120.370912.860337.502317.42

وجود تنسیق عدم 

بین القیادة 

المنتخبة 

والسلطات العلیا

0305.5600000112.500403.03

عدم توفر سلطات 

كافیة للقیادة 

المنتخبة

0509.563042.8500003526.52

1527.770710.000225.002418.18ال مباالة المواطنین
541007010008100132100الخاصالمجموع

ھاتھ المشكالت وحسب درجة التأثیرعلى النحو )31(رقموعلیھ یوضح الجدول 

:اآلتي

بین قلة التمویل من طرف السلطات العلیا وصغر حجم مصادر ℅34.85مشكالت مالیة -

.التمویل األخرى المتعلقة بالمواطنین

العلیا والسبب في ذلك وصایة السلطات ℅26.52عدم وجود سلطات كافیة بنسبة -

ومحدودیة ھامش حریة القیادة المنتخبة في مجال سن القوانین واإلجراءات التي تخص 

على 90/08المناطق الموجودین فیھا،وكذا القیود القانونیة التي یفرضھا قانون البلدیة 

.تصرفات القیادة المنتخبة
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وروث الذي وھذا راجع إلى الرصید الثقافي الم℅18.18ال مباالة المواطنین بنسبة -

شكل عقلیة المواطن اإلشكالیة ،أضف إلى ذلك غیاب الثقة في القیادة المنتخبة بأجھزتھا 

.المختلفة 

.℅17.42نقص الكوادر الفنیة بنسبة -

عدم وجود تنسیق بین القیادة المنتخبة والسلطات العلیا ،كون ھذا التنسیق من شأنھ أن -

نتخبة في مجال التنمیة المحلیة سواء تعلق األمر یساھم في األداء الجید لدور القیادة الم

.℅03.03بالتخطیط للمشاریع التنمویة بنسبة 

والمالحظة األخیرة في جملة المشكالت تتعلق بمنظومة القیم الثقافیة الممیزة 

لمجتمع الطارف،الذي یكرس في معظمھ قیادة ومواطنین مبدأ المحافظة على الوضع 

.لتغییر،عكس التنمیة التي تھدف بالدرجة األولى إلى التغییرالراھن وعدم ا

:كیفیة الحد من ھذه المشكالت التي تعیق دور القیادة المنتخبة -2
لقد كشفت نتائج الدراسة المیدانیة عن تنوع في المشكالت التي تعیق دور القیادة 

لف مراكزھا ومستویاتھا أن توجھ المنتخبة في مجال التنمیة ،لذا ال بد على الجھود بمخت

:إلى إستدراك طرق للحد منھا ،وھذا ما سنكتشفھ مع الجدول اآلتي
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حسب یوضح كیفیة الحد من المشكالت التي تعیق دور القیادة المنتخبة) 23(جدول رقم 

إجابات مجتمع الدراسة
األحیاء المخططة 

)01(مج

ألحیاء الشعبیة ا

)02(مج

األحیاء المتخلفة 

)03(مج

المجموع

العام

التصنیف

كیفیة الحد من

المشكالت
℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد

اإلھتمام الفعلي 

بإحتیاجات 

المواطنین

3055.562434.290450.005843.94

تحسین العالقة بین 

القیادة المنتخبة 

والسلطة العلیا

0712.963042.860225.003929.55

التخطیط الجید 

والفعال
0305.551014.280112.501410.61

التكوین والرسكلة 

خاصة في األمور 

التخطیط للتنمیة

1425.930608.570112.502115.90

541007010008100132100الخاصالمجموع

للحد من تلك المشكالت والمعوقات ال بد یوضح ھذا الجدول من خالل نتائجھ أنھ 

من األخذ بعین اإلعتبار إحتیاجات المواطنین الحقیقیة وتوحید اإلھتمامات الرسمیة لھذه 

من أفراد العینة ،كونھ یساھم في ℅43.94اإلحتیاجات ،وقد عبرت عن ھذا الرأي نسبة 

ت المحلیة للمجتمعات رسم و التخطیط للبرامج والمشاریع التنمویة المتعلقة بالخصوصیا

،فبلدیة الطارف بطابعھا الفالحي الرعوي الزراعي ال بد أن یكون اإلھتمام الكبیر یتناسب 

مع طبیعتھا على أن الواقع الفعلي یناقض الحقیقة،فالطارف كبلدیة بمجموعاتھا الثالث ال 

تتوفر ال على مصنع أو وحدة مضغرة للصناعات التحویلیة كالطماطم واللحوم 

.إلخ...جبنوال

أضف إلى ذلك ضرورة تحسین العالقات بین القیادة المنتخبة والسلطات العلیا 

وذلك لضمان السیر الحسن والحصول على  موارد مالیة وتمویل للمشاریع التنمویة 

.℅29.55بنسبة
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س المجلس كما أنھ ینقص القیادة الحالیة تكوین إداري إن لم نقل ینعدم وذلك أن رئی

الشعبي البلدي في حد ذاتھ تكوینھ عسكري لذا یلح المبحوثین على إستدراك الوضع ،و 

ضرورة التكوین والرسكلة خاصة في األمور المتعلقة بالتخطیط للتنمیة المحلیة بنسبة 

.من أفراد العینة℅15.90

أھداف المنظقة فالتخطیط یعتبر من الوظائف األساسیة التي یتم من خاللھ تحدید 

وإختیار السیاسات الواجب إتباعھا ومن تم تصمیم اإلجراءات وتحقیق األھداف،ویعمل 

كذلك على تحدید الموارد الالزمة لتحقیق تلك األھداف وللحصول على نتائج دون إیجابیة 

ویعمل أیضا على تسھیل عملیة اإلتصال بین اإلدارات واألقسام واألفراد والجماعات 

علومات والبیانات التي تتناسب مع األھداف والخطط والبرامج والمعاییر وكافة وتوفیر الم

.من العینة℅10.61األمر الذي عبرت عنھ نسبة )01(قنوات اإلتصال

.200مرجع سابق ص:أمین عبد العزیز -)01(
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اإلحتیاجات األساسیة لتحسین دور القیادة المنتخبة في مجال التنمیة -3

:المحلیة
ة خطوة أولیة لرسم سیاسة تنمویة ناجحة تشكل خطوت تحدید اإلحتیاجات عاد

وإلدراك الحاجیات األساسیة للمجتمع المحلي شأن كبیر في رسم إستراتیجیة ودور القیادة 

.المنتخبة في المجال التنموي

.لذا نحاول من خالل ھذا الجدول معرفة ھذه اإلحتیاجات

حسب لمنتخبةیوضح اإلحتیاجات األساسیة لتحسین دور القیادة ا)33(جدول رقم 

إجابات مجتمع الدراسة

ططة األحیاء المخ

)01(مج

األحیاء الشعبیة 

)02(مج

األحیاء المتخلفة 

)03(مج

العامالمجموع التصنیف

℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدداإلحتیاجات

1018.521724.280225.002921.97السكن

0712.961014.290225.001914.39الشغل

المراكز الترفیھیة 

والریاضیة
0814.810710.000112.501612.13

0916.671014.290112.502015.15الصرف الصحي

1527.781318.570112.502921.97الصحة

0509.261318.570112.501914.39المشاریع التنمویة

541007010008100132100الخاصالمجموع
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وللتوضیح أكثر نحاول التركیز على النسب أو المجموع الكلي للنسب ودون مراعاة 

الفارق بین المجموعات ألنھ ھناك نوع من التالقي في اإلحتیاجات واإلشتراك فیھا ،لذا 

:ل الدائرة النسبیة اآلتیةنحاول الكشف عن اإلحتیاجات  األساسیة للمواطنین من خال

:السكن- أ

100℅360°

س℅21.97

:وبالعملیة اآلتیة نتحصل على الدرجات مقابل النسب

100
97.21360´=79.09°

:الشغل-ب

100
39.14360´=51.80°

:المراكز الترفیھیة والریاضیة- ج

100
13.12360´=43.67°

:الصرف الصحي-د

100
15.15360´=54.54°

:الصحة- ھـ

100
97.21360´=79.09°

:المشاریع التنمویة-و

100
39.14360´=51.81°

:وبجمع الدرجات كاآلتي

79.09°+51.80°+43.67°+54.54°+79.09°+51.81°=360°
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وضح اإلحتیاجات األساسیة لتحسن دور القیادة المنتخبة في التنمیة دائرة نسبیة ت- 1

المحلیة

وبالنظر إلى الدائرة النسب نالحظ أن كال من السكن والصحة یحتال الریادة و یعدان 

من أھم اإلحتیاجات التي تعرف فجوة بین طلبھا وعرضھا لذا فتغطیتھا والتحكم فیھا من 

دة المنتخبة من شأنھ أن یحسن من مستوى القیادة في الدور واألداء بدرجة طرف القیا

.لكل صنف79.09°

كما أن مشروعات السكن تعرف نقصا فادحا من حیث التوزیع العقالني وإعتمادھا 

على المحسوبیة والرشوة كما أشرنا سابقا مما یجعل المئات التي تعاني الحاجة الفعلیة لم 

لحصول علیھا،أضف إلى ذلك الصحة إذ أن بلدیة الطارف تشھد إرتفاعا ھائال تتمكن من ا

في عدد السكان یقابلھ نقص في مستوى الخدمات الصحیة وعدم إحدات مراكز و وحدات 

.صحیة جدیدة تكفل التغطیة الشاملة إلحتیاجات المواطنین في ھذا المجال

لصرف الصحي تشكل حاجة ملحة أضف إلى ذلك حاجة تصلیح والعنایة بقنوات ا

ففي معظم الحاالت تختلط قنوات الصرف الصحي مع°54.54لمواطني المنطقة بدرجة 

السكن; 79,09

الشغل; 51,8

المراكز الترفیھیة 
والریاضیة ; 43,67

الصرف الصحي; 
54,54

الصحة; 79,09

المشاریع التنمویة ; 
51,81
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المیاه الصالحة للشرب ،كما تعمل على إعطاء المنطقة مظھرا سیئا وتساھم في عدم نظافة 

.المنطقة

كما °50.80محلیة اما بالنسبة لمؤشر غیاب الشغل یؤثر تأثیرا سلبیا على التنمیة ال

یلح سكان بلدیة الطارف بمجموعاتھا الثالث على ضرورة إحداث مراكز ریاضیة 

فالمنطقة ال تستحوذ إال على دار شباب واحدة وبمجموعاتھا °43.67وترفیھیة بدرجة 

.الثالث ،أما مراكز الترفیھ فھي تنعدم

لقیادة المنتخبة ومحاولة وأخیرا ندرك أن تحدید اإلحتیاجات  الحقیقیة من طرف ا

التقلیص من حدتھا یؤدي بالضرورة إلى فاعلیة الدور المنوط بالقیادة المنتخبة في مجال 

.التنمیة المحلیة

إذ أننا من البدایة إنطلقنا في دراستنا ھذه المتعلقة بدور القیادة المنتخبة في التنمیة المحلیة 

باإلحتیاجات األساسیة للمجتمع المحلي بتحدید مؤشرات لھذه التنمیة وھي عادة متعلقة

.إلخ...كالصحة التعلیم ،السكن،الشغل

وبعد اإلنتھاء من تحلیل إجراءات وبیانات الدراسة المیدانیة نستخلص أن التكوین اإلداري 

حسب اإلستراتیجي للقیادة المنتخبة ضعیف بل یرتبط تكوینھا باألساس بجانبین إثنین

:مادائإجابات مجتمع الدراسة

.التكوین العسكري-1

.التكوین السیاسي-2

األمر الذي یساھم في عدم جدوى وإستعاب الحاجیات األساسیة للمواطنین والمجتمع 

المحلي وسیطرة النمط األستقراطي واألحادي في القیادي المنتخبة خاصة في إتخاذ القرار 

أعضاء المجلس الشعبي "لقیادة المنتخبة في حد ذاتھا حسب إجابات المبحوثین أو ا

".البلدي

كما توصلت البیانات المیدانیة إلى عدم وعي معظم القیادة المنتخبة بمفھوم التنمیة 

المحلیة فھي عندھم عیارة عن میاه شرب ،كھرباء،نقل ،وصیانة فقط وعند البعض اآلخر 

.  مشروعات تشغیل سكن
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ا أنھ ھناك نسبة كبیرة من القیادة المنتخبة ال تشارك في صنع مشروع الخطة كم

المحلیة ویرجع ذلك من وجھة نظرھم إلى عدم توجیھ الدعوة إلیھم وتدخل الحكومة 

المركزیة في مشروع الخطة ومن ثم فال جدوى لمشاركتھم ،ویؤكد ذلك أنھم یرون أنھ 

ده القیادة المنتخبة والخطة النھائیة بعد لیس ھناك توافق بین مشروع الخطة الذي تع

.المصادقة علیھا

ان القیادة المنتخبة تسعى من جھة إلى دعم الجھود الذاتیة في التنمیة المحلیة من 

خالل تغییر ما إستقر بین الموطنین من شعور بأن الدولة ھي المتكلفة بكل شیئ ،غیر أن 

المدني بمؤسساتھ المختلفة سواء كانت أحزابا أو المالحظ یدرك أیضا غیاب دور المجتمع

.جمعیات ألنھ ال توجد أصال بل ھي عبارة عن أشخاص أكثر من تنظیمات 

كما أن القیادة المنتخبة ال تقوم بدورھا الرئیسي في متابعة إنجاز وتنفیذ 

واطن في مجال مشروعات التنمیة المحلیة وال مراقبتھا إال أنھا تعتمد على مساعدة الم

التنمیة دائما من خالل الحصول على قروض أو الحصول على قطع أرضیة للسكن أو 

.إلخ...محالت تجاریة

أما بخصوص التنسیق فھو غائب لذا جاءت إجابات وإقتراحات المبحوثین تؤكد 

على ضرورة إتصال المواطنین بالقیادة المنتخبة وإیصال إحتیاجاتھم لھا ،وكذا نزول

القیادة للمواطنین وإن تعذرت الطریقتین یلجأ إلى حل ثالث وھو إنشاء ھیئة وسیطة تتولى 

.جانب المھام
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:خالصة

إن دور القیادة المنتخبة في مجال التنمیة المحلیة یرتبط بمدى توفرھا على خصائص 

ي ال یرتبط بتغطیة مجال قیادیة تمكنھا من الوعي الحقیقي بمفھوم التنمیة المحلیة الذ

الخدمات والمرافق العامة بل یتعداه إلى الفھم الجدي للعملیات والوظائف اإلداریة بدءا 

بحسن التخطیط الذي یعتمد على تحدید اإلحتیاجات ورسم األھداف كما ال بد من حسن 

نتخبة التنظیم والتنسیق بین مختلف اإلدارات من جھة وبین السكان المحلیین والقیادة الم

.من جھة أخرى

أضف إلى ذلك تشكل المرونة في اإلتصال وعدم تشعب قنواتھ وتعقیدھا من انجع 

السبل لتحقیق تنمیة محلیة شاملة،ھذه األخیرة تستدعي حضور عامل الرقابة سواء أثناء 

.رسم خطط وبرامج التنمیة المحلیة أو أثناء المتابعة والتنفیذ

ى  أن القیادة الكفأة ھي التي تستطیع إتخاذ القرارات المتعلقة لنصل في األخیر إل

بمشاریع التنمیة المحلیة وإختیار البدیل المناسب الذي یضمن تنمیة محلیة ترتبط 

.باإلحتیاجات الحقیقیة للسكان المحلیین
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)قتراحاتالنتائج واإل:(خاتمة عامة
عرض عام

.نظرينتائج الدراسة في ضوء الطرح ال:أوال

.نتائج الدراسة الراھنة في ضوء الدراسات السابقة:ثانیا

.نتائج الدراسة وفق اإلجابة على فرضیاتھا: ثالثا

.اإلقتراحات:رابعا



:عرض عام
الل العرض التحلیلي السابق لدور القیادة المنتخبة في التنمیة المحلیة ورغم خمن 

وبین نظیرتھا في كافة بلدیات القطر الجزائري من حیث تأصلھا التشابھ الكبیر بینھا 

التاریخي،غیر أن ھذا الدور عادة ما یرتبط بطبیعة القیادة من جھة وبالخصوصیات 

.الثقافیة اإلجتماعیة اإلقتصادیة وحتى طبیعة المنطقة المراد دراستھا

بیة واآلسیویة لیصبح وعلى الرغم من تطور ھذا الدور على مستوى اإلدارة الغر

تنظیما ممیزا یحمل في طیاتھ قوى لتغییر اإلجتماعي واإلقتصادي إلى أنھ على المستوى 

الجزائري عموما وبلدیة الطارف خصوصا نشھد نقصا في الدراسات التي تؤكد فاعلیة 

.الدور من عدمھ

تقوم بھ القیادة وعلیھ حاولنا من خالل ھذه الدراسة الكشف عن الدور الفعلي التي 

من خالل جملة من المؤشرات حددت )رئیس و أعضاء المجلس الشعبي البلدي(المنتخبة 

منذ البدایة من خالل ست تساؤالت فرعیة إشتقت منھا فرضیات الدراسة جاءت على 

:النحو اآلتي

تتعلق بالبحث في أھم الخصائص التي تتواجد في القیادة المنتخبة من خالل أراء : أولھا

.لمستھدفین أو المجتمع المحلي بصفتھ المتلقي لبرامج وسیاسة التنمیة المحلیةا

فیخص مفھوم التنمیة المحلیة من خالل التطرق لبعض مؤشراتھا كقطاع التعلیم :ثانیھما

واألمیة والقطاع الصحي ،توزیع المیاه الصالحة للشرب ،الصرف 

سكان ،لنخلص إلى ھل المواطنین الصحي،الكھرباء،التشغیل،قطاع النقل والمواصالت ،اإل

.راضین عن دور القیادة في تلك المجاالت أم ال

أما عن المؤشر الثالث فیرتبط مجال وضع القیادة المنتخبة لبرامج التنمیة المحلیة من 

خالل مؤشرات فرعیة وذلك بعرض أھم المشاریع التي أنجزت خالل الخمسة سنوات 

.على إنجاز ومراقبة المشاریع المتعلقة بالتنمیة المحلیةالماضیة ومدى سھر القیادة 

وفي المؤشر الرابع تعرضنا إلى مستوى مشاركة المواطنین في وضع وتنفیذ خطط 

.وبرامج التنمیة المحلیة
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وأخیرا حاولنا التطرق إلى المشكالت أو المعوقات التي تعرقل أداء النسق وھو 

.لوظائفھ من خالل مستوى أداء ودور القیادة المنتخبةالمجلس الشعبي البلدي 

وعلیھ وفي ختام ھذه الدراسة وبعد عرض الجانب النظري حول القیادة المنتخیة وما 

یتعلق بھا من خصائص وأدوار وكذا التنمیة وما یتعلق بھا من مفاھیم ونظریات وقضایا 

.تخص المجتمع المحلي

ائج المتوصل إلیھا في دراستنا ھذه موزعة على النحو سنحاول التعرف على أھم النت

:اآلتي

:نتائج الدراسة في ضوء الطرح النظري:أوال
سبق وفي الفصل الثاني التطرق إلى أھم النظریات التي ساھمت في تفسیر دور 

القیادة المنتخبة في التنمیة المحلیة ،من خالل عرض ألھم المفاھیم وما یتعلق بھا من 

ظریات ،وعلیھ ورغم تنوعھا وإنتماءاتھا إال أن نتائج دراستنا المیدانیة أثبتت فاعلیتھا في ن

.تفسیر الواقع الفعلي لموضوع الدراسة

فبالنسبة لنظریات القیادة والخصائص والسمات المتعلقة بالقیادة المنتخبة فقد أكدت 

طا فعلیا بسلوك القیادة داخل المنظمة معظم النتائج أن سلوكاتھا وتصرفاتھا یرتبط إرتبا

وھي البلدیة والذي تحكمھ جملة من القوانین واللوائح التي تنظم العمل داخل النسق 

الفرعي وتضمن نجاعتھ في ظل وجود حد ممكن من الخلل في توازن النسق الفرعي ،نجد 

المنتخبة،غیر أن القواعد السلوكیة التي تنظم طبیعة العمل تعتبر أداة للضبط داخل القیادة

ما یؤثر على دورھا وتفاعلھا ھي تلك القوانین غیر رسمیة،فنجد تلك العالقات التي 

.تربطھا المصلحة العامة للمجتمع غالبا ما تكون أداة ضبط ،واألكثر تأثیرا على أفرادھا

ھذه المصالح حسب الدور اإلجتماعي ال بد أن یكون في حالة تساند وإعتماد 

ادل،وتظل ھذه الحالة محددة لحركة التنمیة ككل ،غیر أن النتائج المیدانیة أثبتت متب

تضارب ھذه المصالح وتناقضھا ،وعلیھ تظل حالة التوتر وعدم اإلنسجام الخاصة الممیزة 

بین القیادة المنتخبة والفئات المستھدفة من المواطنین ،وھذا فعال ما حدث أثناء اإلحتجاج 

)  01(والمجموعة ) 02(وأیضا إحتجاجات سكان المطروحة المجموعة أمام مقر البلدیة

.بسبب عنایة الیادة المنتخبة لمصالحھا الشخصیة وإھمالھا للحاجیات الضروریة للسكان
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أما بخصوص نظریات القیادة فقد ثبت تقارب النظریة الموقفیة مع النتائج المیدانیة 

علق بالخصائص والسمات الشخصیة والعامة للقیادي وإنما المتعلقة بسمات القیادة الذي یت

یتعلق بخصائص ترتبط إرتباطا كلیا بالموقف القیادي كون متطلبات القیادة تختلف بحسب 

المجتمعات والتنظیمات اإلداریة داخل النسق العام،وھو المجتمع المحلي ،واألسلوب 

لبشریة التي تمیز التنظیم الموقفي یتطلب مراعاة الظروف والتركیبة اإلجتماعیة ا

والمجتمع ،حیث یمكن لبعض الظروف أن تعیق العملیة القیادیة ودور القیادة وھي على 

:النحو اآلتي وأثبتتھا أیضا نتائج دراستنا

البناء الوظیفي للقیادة المنتخبة في حد ذاتھ والذي تسوده صراعات حزبیة سیاسیة *

ء ككل حیث أن كل عضو ینقص من شأن مصلحیة ،وعدم إنسجام وتناسق بین األعضا

.اآلخر

التشكیلة اإلجتماعیة والثقافیة لمجتمع بلدیة الطارف الذي ال یزال مجتمعا ریفیا زراعیا *

بالدرجة األولى بعیدا عن التحضر ومظاھره ،أضف إلى ذلك عقلیة المواطن ببلدیة 

یة المحافظة على الطارف التي ال تزال تجمل رواسب التخلف والمحافظة على إستراتیج

.الوضع الراھن

خبرة القیادة المنتخبة في مجال التسییر واإلدارة والتعامل مع مختلف التركیبات *

اإلجتماعیة ودراستنا في ھذا المجال أثبتت عدم توفرھا في القیادة مجال الدراسة بل 

ج الدراسة حیازتھا على الخبرة العسكریة والسیاسیة ،لذا نجد أن النمط القیادي حسب نتائ

كون فعالیة 1967"فیدلر"المیدانیة ھو النمط األوتوقراطي التسلطي،وھنا نجد إسھامات 

القیادة تتجدد من خالل مالئمة النمط القیادي المستخدم في موقف معین،ومتطلبات ھذا 

الموقف ویقصد ھنا بالموقف اإلداري،غیر أن القیادة المنتخبة تستخدم نمط واحد لكل 

.تالي ینقص من فعالیتھاالمواقف وبال

حجم الجماعة المقادة ،فرغم عدم كبرھا ببلدیة الطارف إال أن القیادة المنتخبة عاجزة عن *

.المھمشین) 03(،المجموعة)02(تغطیة متطلباتھا خاصة المجموعة
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مع ما توصل إلیھ النموذج ضاما بخصوص التنمیة المحلیة  فنتائج الدراسة تتناق-

التخلف ھو حالة متأصلة في دول العالم الثالث خاصة الدول الرأسمالي خاصة أن

.المتخلفة ،والطارف واحدة من ھذه البلدیات التي تعاني التخلف إلى حد الیوم

كما أن خصوصیة المجتمع ببلدیة الطارف الزراعي الریفي ال یھیئ الظروف 

.رق كبیر بین التخلف والتقدملسیادة النموذج الذي طبقتھ الدول الغربیة ألنھ ھناك فا

وتتوافق نتائج الدراسة مع النظریة الماركسیة في كون قضیة التخلف ھي نتیجة 

.التراكم الناتج عن السیطرة اإلستعماریة  التاریخیة التي أجلت حركیة التغییر بالمنطقة

یة التنمیة وھذا راجع إلى كذا تراكم وإستمرار التخلف ینشأ من الداخل أثناء عمل

تطبیق إسترانیجیة تنمویة وفق النموذج العربي،الذي ال  یتالءم مع واقع المجتمع المحلي 

ببلدیة الطارف غیر أن المھم بالنسبة للنظریة الماركسیة المحدثة أكدت على ضرورة 

:وعي الشعوب المتخلفة بتخلفھا،وھذا الوعي یرتكز على ثالث عناصر ھي

.ن التخلف ظاھرة موروثة وتاریخیة عن اإلستعمار الفرنسيالوعي بأ*

الوعي وإدراك اإلمكانیات الداخلیة التي تساھم في تحقیق التنمیة المحلیة،وفھم القیادة *

المنتخبة ببلدیة الطارف لمختلف اإلستراتیجیات التنمویة بغیة إنتقاء النموذج األصلح 

.الطارفوالذي یتالئم مع الخصوصیة الثقافیة لمجتمع

وھذا ما تفتقر إلیھ القیادة المنتخبة محل الدراسة المیدانیة كما تؤكد الدراسة 

المیدانیة فكرة جوھریة توصلت إلیھا مقاربة التنمیة المحلیة الحضریة إن عدم التوازن بین 

ولى على األقالیم یؤكد في غالب األحیان إستفادة القیادة المنتخبة من ثمار التنمیة حیث تت

كل ما یستفید منھ المجتمع المحلي من تسھیالت إضافة إلى قدرتھا  التأثیریة على تنفیذ 

مختلف السیاسات وغالبا ما تلجأ ھذه القیادات إلى تكریس فكرة وتطلعات السلطة 

المركزیة إذ تعمد إلى إقامة شبكات للمحسوبیة والرشوة والالمباالة ،كما تعمل على إقامة 

.ات عمل داخل التنظیم اإلداري وإحتكارھا لمصالحھاوتشكیل عالق

.وھذا فعال ما تؤكده نتائج الدراسة المیدانیة من خالل إجابات المبحوثین

عموما ھذه أھم القضایا المطروحة في عنصر نتائج الدراسة في ضوء الطرح 

یات وإن كانت في النظري ،غیر أن المالحظة التي یمكن الخروج بھا ھو أن ھذه النظر
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معظمھا بیئتھا ال تتوافق مع البیئة المحلیة الجزائریة خاصة ببلدیة الطارف ،إال أنھا وفقت 

لحد بعید في تفسیر التوجھ المتنامي لحركة ودور القیادة المنتخبة في مجال التنمیة المحلیة 

لق بالقیادة أو في الوقت الذي نشھد فیھ غیاب تنظیر العربي في المجال النظري سواء المتع

.التنمیة المحلیة

:نتائج الدراسة الراھنة في ضوء الدراسات السابقة: ثانیا
لقد توصلت دراستنا ھذه إلى جملة من النتائج سنحاول الحدیث عنھا إنطالقا من 

:تحدید أوجھ اإلتفاق واإلختالف مع الدراسات السابقة ونوردھا على الشكل اآلتي

ت الدراسة الحالیة في مجال متابعة إنجاز ومراقبة المشاریع التنمویة المتعلقة كشف

بالتنمیة المحلیة غیابھا بل توكل إلى أطراف آخرین وھي الھیئة التنفیذیة أو المقاول حسب 

إجابات القیادة في حد ذاتھا ،وفي ھذا المجال أكدت الدراسة التي أجریت حول التنظیم 

إلدارة المحلیة بمصر على ضرورة القیام بمتابعة تنفیذ خطة التنمیة العام وتطویر نظام ا

اإلقتصادیة واإلجتماعیة ،واإللتزام بمشاریعھا والمشاركة في تنفیذھا ،وھذا ما تفتقر إلیھ 

.القیادة المنتخبة ببلدیة الطارف في الوقت الذي تغیب فیھ المبادرات الفردیة لھذه القیادات

دراسة ذاتھا على إعطاء المشكلة السكانیة اإلھتمام الواجب والدراسة كما أكدت ال

الواعیة،فرغم جھود القیادة المنتخبة ببلدیة الطارف في مجال اإلسكان إال أنھا تفتقر 

.لدراسة إستراتیجیة ترابط بین حجم الزیادة السكانیة وعروض اإلسكان

مشكلة الشباب وضرورة معایشة ھذه ونفس الدراسة تؤكد على ضرورة  اإلھتمام ب

الفئة ،ودراسة مشاكلھا ووضع الحلول لھا واإلستفادة من مجھوداتھا وطاقاتھا وھذا ما 

توصلت إلیھ دراستنا الراھنة كیف ال وبلدیة الطارف بمجموعاتھا الثالث ال تتوفر إال على 

كالت المتعلقة دار شباب واحدة وتغیب فیھا دور الشباب والترفیھ بالموازاة مع المش

.إلخ...بالبطالة والتسرب المدرسي

وبالتالي توصلت دراستنا إلى ضرورة لفت اإلھتمام من طرف القیادة المنتخبة 

.لھذه الشریحة اإلجتماعیة

أضف إلى ذلك ورغم اإلجتماعات والدورات التي تحث فیھا القیادة على 

محدودة حیث توصلت دراسة حول المشاركة الشعبیة في مجال المشاركة الشعبیة إال أنھا
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الخدمات ومشروعات التنمیة في مجال تنشیط وإستثمار الجھود الذاتیة إذ تطرقت لمصادر 

تمویل خططھا ،وقد إستخدم في ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي شأن دراستنا 

لمواجھة الظروف اإلقتصادیة أیضا،و توصلت إلى ضرورة اإلستفادة من الجھود الذاتیة

التي یمر بھا المواطنین ببلدیة الطارف وتأكید دور القیادة المنتخبة في إذكاء الجماھیر  

.وحماسھم دعما وتأیدا لدور الجھود الذاتیة في مجال التنمیة

كشفت الدراسة الحالیة خاصة في مجال مشاركة الموطنین في التنمیة المحلیة 

ل تنظیمات ومؤسسات المجتمع المدني غیر ممكنة بل تعتمد على المبادرات من خال

.الفردیة وھي ضعیفة جدا وتتعلق بالجھد العضلي 

وھذا ما توصلت إلیھ دراسة حول تطویر التنظیمات المحلیة والتي أكدت على 

التنمیة صعبة أن التعرف على مدى مشاركة المواطنین في التنظیمات المحلیة ولتحقیق 

.للغایة ،على الرغم من وجود مشاركة فعلیة للمواطنین في البرامج التي تعدھا البلدیات

أما في مجال خصوصیات المجتمعات المحلیة تؤكد دراسة حول نشأة وتطویر 

المحلیات في الوالیات المتحدة األمریكیة على أن المحلیات غالبا ما تواجھ تحدیات تتمیز 

,ھا عما سواھا من الحكومات المحلیة األخرىب

فالطارف بمجملھا وقیاداتھا تجربتھا في التنمیة المحلیة تختلف إختالفا كلیا عن 

.تجارب مدینة عنابة مثال كون الطابع الزراعي الفالحي الذي تتمیز بھ

اركة الشعبیة في مجال ضرورة وضع خطة محلیة للتنمیة المحلیة وللمش

بالجھود واإلمكانیات المتاحة تسیر جنبا إلى جنب مع خطة الدولة ،فقد توصلت دراستنا 

المیدانیة ورغم توجھ الدولة والشعارات حول دور البلدیات في رسم إستراتیجیات تنمیتھا 

بنفسھا إال أنھا تفتقر إلى خطة حول تنظیم المشاركة الشعبیة وھذا ما توصلت إلیھ أیضا 

.اسة حول التنظیم العام وتطویر نظام اإلدارة المحلیة في مصر در

كما خلصت دراستنا إلى أن المشاركة الشعبیة ھي ھدف ووسیلة التنمیة 

المحلیة،وھذا ما توصلت إلیھ دراسة حول المشاركة الشعبة والتنمیة الریفیة لعبد الھادي 

.الجوھري
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كدت دراستنا على أن التمویل یعتمد على الدولة باألساس أو قضیة التمویل أ

الھیئات الوصیة والحكومة وال یكفي إحتیاجاتھا أو التكالیف الحقیقیة للمشاریع المراد 

إنجازھا ،لذا تحتاج إلى دعم المواطنین ،لذا إستدعت الضرورة وضع إستراتیجیة للتمویل 

.نشاء وتدعیم الخدمات العامة وتنشیط دور األجھزة الشعبیة والحزبیة في إ

أضف إلى ذلك نؤكد وبإسرار على الدور المنوط لألحزاب في مجال التنمیة 

المحلیة كون أنھ من شأن أفراد ھاتھ األحزاب أن یتحولوا إلى قادة منتخبین أیضا،وعلیھ 

یة الدیمقراط"بعنوان " henry" madik" ھنري مادك"وبالرغم من تأكید دراسة 

والتي أكدت على أن األحزاب بمثابة مؤسسات تنمویة حیث ركز " المركزیة والتنمیة

الباحث على مشكالت الدول النامیة من خالل مقابالت وإستمارات مع قطاعات كبیرة من 

.إلخ...السكان بعدید من الدول كالسودان والبرازیل وكوستاریكا ویوغزالفیا

حزاب أن تؤثر تأثیرا متكامال ومدعما من الالمركزیة وخلص إلى أنھ یمكن لأل

من خالل تقدیمھا إطارعمل یمكن أن تعمل من خاللھ كافة األجھزة والمؤسسات 

الحكومات كإطار مرجعي یواجھ كافة اإلحتماالت والمواقف الجدیدة والذي یمكن من 

.سھولة إتخاذ القرار

تكامل النسق اإلجتماعي من حیث أنھ كما یمكن للحزب أیضا أن یساھم في

یساعد على التوافق بین األحزاب وأھداف التنمیة ،ھذا التوجھ غیر متوفر بمیدان الدراسة 

بل كل جھود األحزاب موجھة نحو إذكاء الصراعات و التنافس من أجل السلطة 

.والمصالح الشخصیة

صة في مجال مؤشرات التنمیة أما الحدیث عن الجمعیات فال یتضح بل یغیب خا

ویظھر فقط مع قفة رمضان كما صرح لنا بھ رئیس المجلس الشعبي البلدي في حد 

ذاتھ،فكل الجمعیات ال تتوفر على مقرات بل مجرد أشخاص ،فبرغم من أن دراستنا منذ 

البدایة عمدت إلى إستخدام دلیل المقابلة موجھ للجمعیات إال ان زیارتنا المیدانیة لبلدیة

.الطارف بینت لنا صعوبة اإلتصال بھم لذا قمنا بإلغاءھا 
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:واألھدافنتائج الدراسة في ضوء الفرضیات:ثالثا
ة قشایة الدراسة إستعراض ومناھسوف نحاول من خالل العرض الموالي وفي ن

:واألھدافالنتائج المتوصل إلیھا موزعة كاآلتي وحسب الفرضیات الفرعیة

:الدراسة المتعلقة بخصائص مجتمع الدراسةنتائج-1
تشیر النتائج المتعلقة بالمحور األول الخاص بخصائص مجتمع الدراسة على 

:النحو اآلتي

%42.53معظم أفراد مجتمع الدراسة من الذكور بنسبة :جنسبخصوص خاصیة ال*

وكذا راجع إلى ان وھذا راجع إلى طبیعة المجتمع ببلدیة الطارف ذات طابع ذكوري،

المرأة ال تزال مسألة المشاركة في الحیاة العامة تعرف نقصا كبیرا على الرغم من 

.حیازتھن على مستویات علمیة عالیة

لقد بینت لنا نتائج الدراسة المیدانیة أن معظم مجتمع :سنبخصوص خاصیة ال*

نسب متفاوتة،فبالنسبة وب43و 18الدراسة من الفئة الشابة والتي تتراوح اعمارھم بین 

%71.43أما األحیاء الشعبیة فمثلتھا نسبة %57.41لألحیاء المخططة كانت تمثل 

من المجموع الكلي %37.05لنصل في األخیر إلى األحیاء المتخلفة التي كانت نسبتھا 

.لكل فئة على حدى

تي كان من الممكن وترجع ھذه النتیجة باألساس إلى طبیعة المجتمع في حد ذاتھا،وال

.لھذه الخاصیة أن تحمل على عاتق مجتمع بلدیة الطارف مكنزمات التغییر

لقد بینت النتائج المیدانیة أھمیة اإلستقرار :الحالة المدنیةبخصوص خاصیة *

،إذ تشكل ھذه )03(اإلجتماعي  بالنسبة للمجتمعات بشكل عام،وھذا ما یؤكده الجدول رقم 

بالنسبة لألحیاء الشعبیة %53.33نسبة لألحیاء المخططة وبال%39.05الفئة نسبة 

.بالنسبة لألحیاء الفقیرة%07.62و

أضف إلى ذلك سیطرة الخصائص التي تمیز المجتمعات الریفیة ومن بینھا خاصیة 

,الزواج المبكر
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لقد إرتفع المستوى التعلیمي بشكل عام في :المستوى التعلیميبخصوص خاصیة *

من خالل إرتفاع ) 04(ألخیرة في بلدیة الطارف ،وھذا ما یؤكده الجدول رقم السنوات ا

.مقارنة بالمستویات األخرى38نسبة ذوي المستوى الجامعي وبتكرار 

لقد دلت النتائج المیدانیة المتعلقة بمدة اإلقامة :مدة اإلقامةبخصوص خاصیة*

لفترة الواقعة بین أن خاصیة اإلنتماء لألرض واإلستقرار عبرت عنھما طول ا

.،إذ أن معظم أفراد مجتمع الدراسة ھم سكان أصلیون بالمنطقة32إلى 22

نظرا لطبیعة المشاریع المتعلقة بالتنمیة :نوع الوظیفةبخصوص خاصیة*

المحلیة على مستوى بلدیة الطارف والتي ھي ذات طابع إداري أثرت على 

من 43وظائف اإلداریة وبتكرار نوعیة الوظائف بصفة عامة وأدت إلى سیادة ال

.المجموع الكلي للوظائف األخرى

األمر الذي یؤكد اإلرتفاع الكبیر 42یلیھا صنف البطالین وبتكرار 

للعاطلین عن العمل وعدم توفر مناصب الشغل،أما فئة المتقاعدین فأحتلت 

.13المرتبة األخیرة وبتكرار 

النتائج المیدانیة أن معظم أفراد المجتمع تبین:خاصیة اإلنتماء السیاسيبخصوص *

محل الدراسة یفضل الحیاد وعدم التصریح بإنتماءاتھم السیاسیة والسبب الرئیسي یعود 

،وأعلى 1988إلى عامل الخوف نتیجة المراحل التي مرت بھا المنطقة على إثر أزمة 

.%54.88نسبة مثلتھا المجموعة الثانیة 

فمثلھا اإلنتماء لجبھة التحریر الوطني وھذا یعود بالدرجة األولى أما المرتبة الثانیة

إلى سیطرة غفئة المجاھدین خاصة بالنسة للمجموعة الثانیة األحیاء الشعبیة وبنسبة 

53.66%.

حیث اكدت :بخصوص خاصیة معرفتھم بالتشكیلة السیاسیة للقیادة المنتخبة*

على معرفة بالتشكیلة السیاسیة النتائج المیدانیة أن أغلبیة مجتمع الدراسة

من المجموع الكلي للعینة،وھذا راجع 70المكونة للقیادة المنتخبة وبتكرار 
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إلنتخابھم ومشاركتھم السیاسیة في إختیار ھذه القیادة من حزب جبھة التحریر 

الوطني رغم وعیھم بنقص الوعي والتكوین السیاسي لھذه الفئة حسب ما أثبتھ 

.بي البلدي ببلدیة الطارف في حد ذاتھرئیس المجلس الشع

:حسب إجابات مجتمع الدراسةخصائص القیادة المنتخبة-2
تشیر المؤشرات اإلحصائیة والنتائج المیدانیة إلى تنوع وإختالف معاییر إختیار 

القیادة المنتخبة والذي یعتمد باألساس على اإلنتخاب وممارستھ كحق وواجب من طرف 

دفین على خالف جمھوریة مصر العربیة التي تعتمد على التعیین ولیس اإلختیار المستھ

.من مجموع اإلجابات 34تكرارالأما معیار الكفاءة فیحتل نفس .34بتكرار 

أكدت الدراسة المیدانیة على عدم توفر الصفات الحقیقة في القیادة المنتخبة كالمستوى -

مقابل 108والكفاءة،فغیاب التكوین اإلداري بتكرار التعلیمي والمسؤولیة وكذا المصداقیة 

وسیادة الصفة القیادیة التسلطیة على النمط السلوكي الذي یتبعھ .مفردة تقر بتوفرھا34

رئیس المجلس الشعبي البلدي في إدارة شؤون البلدیة حیث أن ھذا النمط السلوكي یقوم 

.ئاسة ولیس القیادةعلى أساس إمالء القواعد واألراء وھو عنصر رئیسي الر

كما تعتمد القیادة على النمط األوتوقراطي وھذا راجع باألساس إلى تكوین رئیس المجلس -

.باألساس الذي یرجع للتكوین العسكري ولیس اإلداري اإلستراتیجي

بخصوص نمط التسییر فإن غالبیة اإلجابات أثبتت إعتماده على المظاھر السلبیة لإلدارة -

وتحتل الالمباالة الصدارة األمر الذي ℅42.03شوة والالمباالة بنسبة كالمحسوبیة والر

).02(و ) 01(أدى إلى حالة من الفوضى في المجموعتین 

كما أكدت نتائج الدراسة المیدانیة أن نسق ومنظومة القیم لھا دور كبیر في التنمیة المحلیة -

مشاریع ویرفضون أخرى ،كما والتي ترتبط بطریقة التفكیر التي تجعل المواطنین یقبلون

.أن بعض القیم تأثر سلبا على التنمیة المحلیة مما یعیقھا ویحول دون تحقیق أھدافھا

ضعف الثقة تعد من اھم عناصر النسق الثقافي التي تؤثر سلبا على التنمیة بسبب الوعود -

.الكاذبة المتعلقة بالتشغیل والسكن ومنح القطع األرضیة

النتائج المیدانیة عدم صحة الفرضیة األولى المتعلقة بخصائص القیادة وعلیھ أكدت 

تشكل خاصیة الفاعلیة في األداء من "المنتخبة حسب إجابات مجتمع الدراسة والتي مفادھا 
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،وثبت عدم توفر الصفات والمؤشرات التي ذكرت آنفا إال "اھم خصائص القیادة المنتخبة

.موع الكلي لإلجاباتمن المج34خاصیة الكفاءة وبتكرار 

:مفھوم التنمیة المحلیة-3
تشیر نتائج الدراسة المیدانیة بأن األوضاع العامة ببلدیة الطارف لم تعرف أي 

من أفراد العینة نظرا لعدم إھتمام 56تغییر في فترة الخمس سنوات الماضیة بتكرار 

شاریع اإلجتماعیة واإلقتصادیة المتعلقة القیادة بالمشكالت الحقیقیة للمواطنین والعنایة بالم

.بالمجتمع المحلي بل إھتمامھا الكلي ینصب على المشاریع اإلداریة

أفراد فقط یقرون بأن األوضاع تعرف تحسنا خاصة في قطاع النقل والمیاه 03مقارنة بـ

.الصالحة للشرب والكھرباء

د العینة ،وھذا راجع باألساس من أفرا62قطاع التعلیم یعرف تدھورا في مستواه بتكرار -

إلى عدم إستعاب الھیاكل التربویة للحجم الكبیر المتزاید لعدد السكان،زیادة على الوضعیة 

.المزریة للھیاكل األخرى،فالمجموعات الثالثة ال تتوفر إال على ثانویة واحدة

ي أما بخصوص التكوین المھني یعرف تحسنا مع النشاطات المتزایدة للمركز الوطن-

.للفندقة والسیاحة ،وإستعابھ للطلبة من كافة القطر الجزائري

مؤشر محو األمیة یشھد إنتعاشا نظرا لمساھمة الدولة والقیادة المنتخبة بھذا المجال ومنح -

من نفس ℅75بنسبة ) 03(مساعدات وإمتیازات للمتفوقین خاصة بالنسبة للمجموعة 

.الصنف

یادة المنتخبة في مجال التغطیة الصحیة نظرا للھوة قطاع الصحة یشھد ضعفا في دور الق

.بین حجم السكان وعدد الھیاكل الصحیة

أما الذین یقرون بأنھا مقبولة ذلك یرجع باألساس إلى العالقات اإلنسانیة بین العاملین -

والمرضى بالغرم من أن بلدیة الطارف ال تتوفر إال على مستشفى واحد وقطاع صحي 

تنعدم )03(فتتوفر على قاعة عالج واحدة،وبالنسبة للمجموعة ) 02(عةواحد أما المجمو

.من أفراد العینة49فھا الخدمة والھیاكل الصحیة بتكرار 
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عدم كفایة توزیع المیاه الصالحة للشرب ببلدیة الطارف رغم توفر میزانیة مخصصة لذا -

من أفراد العینة مقابل 75المجال ورغم توفر اإلمكانیات الطبیعیة كالمیاه الجوفیة بتكرار 

یقرون بكافایتھا ،كما أن المیاه الصالحة للشرب ال تكفي إحتیاجات المنطقة وتعرف 57

.تذبذب وإنقطاع في التزود بھا 

83توصلت النتائج المیدانیة إلى أن الصرف الصحي یعرف ضعفا في اإلستعاب بتكرار -

نظافة األحیاء وإنتشار األوبئة من المجموع الكلي للعینة األمر الذي یؤدي إلى عدم

.واألمراض

كما أكدت النتائج بإن القیادة المنتخبة تؤكد عجز المواطنین بجھودھم الذاتیة في مجال 

.النظافة وتصلیح قنوات الصرف الصحي 

من المجموع الكلي ألفراد 56بالنسبة للكھرباء فإن مستوى التزود بھا عالي جدا بتكرار -

تذبذب في التوزیع في فترات محددة ،كون القیادة ) 01(ارع المجموعة العینة ،غیر أن شو

.المنتخبة أولت العنایة بھذا القطاع بدافع أمني بالدرجة األولى

من أفراد العینة 100بخصوص مستوى التشغیل ضعیف إن لم نقل ضعیف جدا وبتكرار -

عمل أضف إلى بسبب عدم التجانس وشساعة الھوة بین طالبي التشغیل ومن عروض ال

ذلك إنتشار المظاھر السلبیة كالفساد والرشوة والمحسوبیة والمحاباة یقابل ذلك القول بأن 

.مستوى التشغیل عالي وعالي جدا بتكرار واحد فقط

وقد توصلت الدراسة المیدانیة في مجال النقل والمواصالت بأنھ یعرف إنتعاشا بنسبة -

وعزل ) 01(في الوسط أي المجموعة غیر أن عیبھ الوحید ھو تمركزه℅73.48

المناطق المجاورة والھامشیة وغیاب النظرة الشمولیة بالنسبة للقیادة المنتخبة في ذات 

.المجال

اإلسكان مؤشر ھام جدا في التنمیة المحلیة ودور القیادة فیھ ورغم الزیادة في المشلریع -

الخاصة 

،كما انھ ھناك بعض السكنات لم یتم باإلسكان وتنوعھا إال أنھ ھناك فجوة إسكانیة-

إستغاللھا ،إذ یقوم أصحابھا بغلقھا وعدم اإلستفادة منھا وھذا راجع لملكیتھم المتعددة،وأھم 

العوامل التي أدت إلى مشكل السكن ھي إنخفاض الدخل بالمقارنة مع تكلفة السكن،إذ 
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للمواطن ،ویختلف ھذا ترتفع قیمة اإلیجار واألقساط الشھریة بما یفوق المرتب الشھري 

الوضع مع ما كان سائدا في فترة الستینات ،إذ إستطاع التخطیط المنظم أن یحقق توازنات 

في مجال السكن ،كما أن السیاسة الحالیة تفتقر للوضوح والشمولیة،وعلیھ أقرت النتائج  

.من أفراد العینة 66بأن مستوى اإلسكان لیس جیدا بل سیئ جدا بتكرار 

للنتائج المیدانیة في مجال تعرض بلدیة الطارف لكوارث طبیعیة أو بفعل اإلنسان  بالنسبة-

وردود فعل القیادة المنتخبة في ھذا المجال فقد أثبتت عدم تعرض المنطقة لكوارث من ھذا 

وعلیھ یكون الجھل بطبیعة رد فعل القیادة،أما الذین یقرون ℅59.09النوع بنسبة 

وما میز القیادة ℅40.91لحرائق والفیضانات فالنسبة كانت بتعرض المنطقة لكوارث كا

.المنتخبة ھي سرعة إتخاذ القرار وتقدیم الدعم واإلغاثة للمواطنین والمنكوبین

اما في مجال رضى المواطنین بدور القیادة المنتخبة فالنسبة عالیة جدا من أفراد العینة -

عدم اإلھتمام بالمشاكل الحقیقیة تؤكد عدم رضاھا ألسباب عدیدة من بینھا℅78.03

للمواطنین وتركیزھا على المشاریع اإلداریة التي لیس لھا نتائج فعلیة على مؤشرات 

.التنمیة المحلیة

رغم نعدد التشكیلة السیاسیة المكونة للقیادة المنتخبة المجلس الشعبي البلدي إال أنھم 

كلي مضمونھ الصراعات السیاسیة یفتقرون لفكرة التكامل غیر التمایز،بل اإلھتمام ال

.℅07.78والحزبیة على حساب المواطن بنسبة

تعاني بلدیة الطارف من عدة مشاكل عجزت القیادة المنتخبة على حلھا أو على اٌألقل -

التقلیل منھا وعلى رأسھا مشكلة السكن الذي یخضع للرشوة والمحسوبیة في توزیعھ رغم 

.℅13.36تنوعھ بنسبة 

سیق بین القیادة المنتخبة والمواطنین في مجال تنمیة مجتمعاتھم المحلیة بنسبة غیاب التن-

،التي تؤكد قضیة التنسیق " حسني بدر"على عكس ما دعت إلیھ دراسة قام بھا ℅9.68

.بین القیادة والجھود الشعبیة من أجل التنمیة

المواطن وثقافة بسبب ثقافة℅07.83تعاني بلدیة الطارف من مشكلة البطالة بنسبة -

℅07.37ملك البایلك ،كما تعاني من سوء التسییر ونقص المیاه الصالحة للشرب بنسبة 
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بسبب سوء تسییرالقیادة المنتخبة وإنتشار السرقة والتھمیش إضافة إلى مشكالت أخرى 

.كالمحسوبیة والرشوة والفقر وتدھور القطاع الصحي

إن مفھوم التنمیة "ضیة الثانیة والتي مفادھا واخیرا توصلنا إلى إثبات صحة الفر

حسب " المحلیة بالنسبة للقیادة المنتخبة تعني تفعیل قطاع الخدمات والمرافق العامة

إجابات مجتمع الدراسة دائما وھذا راجع إلى التحسن الملحوظ في قطاع النقل 

.والمواصالت والمیاه

:میة المحلیةدور القیادة المنتخبة في وضع خطط وبرامج التن-4
ففي مجال المشاریع المنجزة من طرف القیادة المنتخبة تنعدم فیھ الرؤیة 

اإلستراتیجیة الحقیقیة والقیادیة في آن واحد نظرا لعدم تقدیر اإلحتیاجات الحقیقیة للمواطن 

من إجابات ℅26.51والمنطقة وإھتمامھا الفعلي ینصب حول المشاریع اإلداریة وبنسبة 

رغم اإلھتمام البسیط بمجال النقل ) 01(مبحوثین وكذا إھتمامھا بالمجموعة ال

.من أفراد العینة88والمواصالت والمیاه إال  انھا  ال تلبي إحتیاجات المنطقة بتكرار 

إن القیادة المنتخبة ال تتولى متابعة عملیة اإلنجاز وال المراقبة وإتمام المشاریع 

كون ھذه المھام لیس من إختصاصھا بل من ℅81.06المحلیة بنسبة المتعلقة بالتنمیة

إختصاص الھیئة التنفیذیة والمقاولین حسب تصریحات المبحوثین والقیادة المنتخبة ،إال أن 

) المجلس الشعبي البلدي(قانون البلدیة جاء صریحا وحدد صالحیات القیادة المنتخبة 

على إحترام 90/08من قانون البلدیة 75مادة خاصة رئیس المجلس الشعبي البلدي في ال

المقاییس والتعلیمات خاصة في مجال التعمیر والمحافظة على األمالك العامة 

.إلخ...واألشخاص

بقیام القیادة المنتخبة "تؤكد النتائج المیدانیة عدم صحة الفرضیة الثالثة المتعلقة

تتولى عملیة المتابعة والمراقبة بنسبة وال" بوضع وتنفیذ خطط وبرامج التنمیة المحلیة

وھذا راجع باألساس إلى إھتمامھا بالمشلریع اإلداریة كون ھذه الوظائف ℅81.06

خاصة بھیئات أخرى كالھیئة التنفیذیة والمقاولین حسب تصریحات القیادة المنتخبة من 

.جھة وحسب إجابات مجتمع الدراسة من جھة ثانیة
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:في وضع وتنفیذ خطط وبرامج التنمیة المحلیةمشاركة المواطنین-5
بالنسبة لمشاركة المواطنین في مجال التنمیة یتمیز بالدرجة األولى في المساھمة 

من أفراد اللعینة وأھم المجاالت التي تعرف مشاركة ℅19.70في ورشات العمل بنسبة 

.ھو المیدان الزراعي كون المنطقة ذات طبیعة زراعیة

غیر أن المالحظ محدودیة ھذه المشاركة نظرا لوجود فجوة كبیرة بین القیادة 

.والمواطنین

وعن كیفیة دعم القیادة المنتخبة للمواطنین في مجال مشاركتھم في مشروعات التنمیة 

المحلیة ومن خالل ما إستقر بین المواطنین من شعور أن الدولة ھي المتكفل بكل 

لقیادة المنتخبة على أساس عقد دورات وإجتماعات  مع المواطنین شیئ،ویعتمد دور ا

لتوعیتھم بأھمیة الجھود الذاتیة ودعوة األغنیاء للمساھمة بمساعداتھم المادیة وتقدیم نماذج 

لمشروعات ونماذج إنتاجیة في نطاق الوحدات المحلیة من خالل مساعدتھم في الحصول 

لكلي إضافة إلى تقدیم قطع أرضیة للبناء من المجموع ا℅30.30على قروض بنسبة 

℅16.67،وكذا تسھیل الحصول على إعفاءات ضریبیة بنسبة ℅26.52بنسبة 

.℅26.52والمساعدة في الحصول على منح بنسبة 

فیما یخص كیفیة التنسیق بین القیادة المنتخبة والمواطنین في مجال التنمیة المحلیة 

خالل إتصال القاعدة بالقمة وذلك لعرض أھم إحتیاجاتھا بنسبة أن أنجع الطرق تتم من 

.من أفراد العینة℅41.67

أما عنصر إشراك المواطنین في التنمیة عن طریق المشاركة في صنع وإتخاذ 

.℅26.52القرارات التي تھمھم جاءت بنسبة 

ام القیادة المنتخبة بتشجیع بقی"وعلیھ تم التأكد من صحة الفرضیة الرابعة المتعلقة 

غیر أن ھذه " مشاركة السكان المحلیین في وضع وتنفیذ خطط وبرامج التنمیة المحلیة 

المشاركة محدودة ،وتعتمد على عقد ورشات تحث فیھا السكان على أھمیة الجھود 

الذاتیة،أما نوعیة المشاركة فترتبط باألساس بالمساھمة في ورشات العمل وبنسبة 

.من أفراد مجتمع الدراسة℅19.70
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:المعوقات التي تحد من دور القیادة المنتخبة-6
بالنسبة للمعوقات و التي تحد من دور القیادة المنتخبة في مجال التنمیة المحلیة 

وعدم ℅34.85والتي تعیقھا في أداء دورھا تتعلق باألساس بالمشكالت المالیة بنسبة 

بنسبة ) المجلس الشعبي البلدي(لنسبة لصالحیات القیادة المنتخبة وجود سلطات كافیة با

ونقص الكوادر الفنیة بنسبة ℅18.18وكذا الالمباالة للمواطنین بنسبة ℅26.52

لتأتي في المؤخرة مشكلة عدم وجود نسق بین القیادة المنتخبة والسلطات العلیا ℅17.42

.℅03.03بنسبة 

الحد من ھذه المعوقات ال بد من األخذ بعین اإلعتبار اإلحتیاجات وبالنسبة لكیفیة 

من ℅43.94الحقیقیة للمواطنین وتوحید اإلھتمامات الرسمیة لھذه اإلحتیاجات بنسبة 

أفراد العینة  كونھ یساھم في التخطیط  للتنمیة،أضف إلى ذلك ضرورة تحسین العالقة بین 

ك لضمان السیر الحسن والحصول على موارد مالیة القیادة المنتخبة والسلطات العلیا وذل

.℅29.55والتمویل للمشاریع التنمویة بنسبة 

كما توصلت النتائج المیدانیة أخیرا أن تحدید اإلحتیاجات األساسیة ھي خطوة أولیة 

وكذا الصحة ℅21.97في رسم سیاسة  التنمیة إذ تعد الحاجة للسكن على رأسھا بنسبة 

عرف فجوة بین طالبي ھذه الخدمة  ومستواھا الحقیقي كما أن مشروعات السكن والتي ت

.تعرف نقصا فادحا من حیث التوزیع العقالني

أضف إلى ذلك الحاجة للعنایة بالصرف الصحي ففي معظم األحیان تختلط المیاه 

یلح سكان المنطقة القذرة مع المیاه الصالحة للشرب ،كما تساھم في عدم نظافة األحیاء كما

.℅12.13على ضرورة إحداث مراكز ریاضیة وترفیھیة بنسبة 

وعلیھ تحدید اإلحتیاجات من شأنھ أن یرتقي بدور القیادة المنتخبة في مجال التنمیة 

.المحلیة

یعد المشكل "حیث أكدت النتائج المیدانیة صحة الفرضیة الخامسة والتي مفادھا

تمویل المشاریع التنمویة من أھم العراقیل التي تعیق آداء القیادة المنتخبة لدورھا المتعلق ب

وھذا راجع باألساس إلى مركزیة التمویل وإعتماده بالدرجة األولى على دعم " التنموي

.الدولة وغیاب المشاركة الشعبیة في ھذا المجال
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:اإلقتراحات:رابعا
ة بدورھا المنشود في مجال التنمیة المحلیة وأخذ في لكي تطلع القیادة المنتخب

:اآلتیةقتراحاتاإلعتبار النتائج والمشاكل التي كشفت عنھا ھذه الدراسة نورد اإل

ü ضرورة وضع سیاسة عامة للتنمیة المحلیة تراعي األوضاع والظروف الحالیة

.لكل بلدیة والتفاوت بین البلدیات وكذلك بین الریف والحضر

üھوم التنمیة یقوم على أساس التمویل للجوانب اإلقتصادیة واإلجتماعیة تبني مف

.للتنمیة وكذلك بین الجوانب المادیة والمعنویة

ü إعادة توزیع اإلستثمارات بین البلدیات والمناطق بطریقة أكثر عدالة وللحد من

.الفجوة بین ھذه البلدیات

üوعات وخدمات العمل على أن تحصل جمیع المناطق على نصیبھا من مشر

الصرف الصحي ومیاه الشرب،إذ أن ھذه المشاریع تشكل دعامة أساسیة لكل نشاط 

.إقتصادي

ü اإلھتمام بالصناعات الریفیة المرتبطة بكل بلدیة لتحقیق التنمیة اإلقتصادیة وزیادة

اإلنتاج القومي ،ویجب تشجیع القطاع الخاص على القیام بدوره في تنمیة 

المناطق الریفیة لتوفیر فرص العمل والتخفیف من حدة الصناعات الصغیرة في 

.مشكلة البطالة في الریف

ü التأكید على اھمیة دور القیادة المنتخبة خاصة بالنسبة لألنشطة غیر التقلیدیة

.كاألمن الغذائي والصناعة

ü وضع شروط موضوعیة واضحة ومحددة إلختیار القیادة المنتخبة بحیث تتوفر

قدرة على العمل وتفھم طبیعة المنظمة المحلیة التي یعمل فیھا لذى ھذه القیادة ال

القائد ،والقدرة على إقناع المواطنین  والتواجد معھم في مواقع العمل،كما ال بد أن 

تتوفر في القادة المنتخبة الخبرة والتكوین السابق بحیث یؤخذ في  اإلعتبار 

.العاملون في مجال اإلدارة المحلیة 

üادة من النمط القیادي غیر الرسمي خاصة القیادت التطوعیة ضرورة اإلستف

.كالجمعیات واألحزاب ،بحیث یكون لھا تمثیل في المجالس الشعبیة البلدیة
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ü دعم أجھزة التخطیط بالكوادر الفنیة القادرة على وضع الخطط المحلیة واإلقلیمیة

تمكن القیادة وتوفیر العناصر المدربة على سرعة جمع المعلومات والحقائق التي

المنتخبة من دراسة موارد البلدیة وإمكانیاتھا وثرواتھا وتحدید مشاكلھا وإحتیاجاتھا 

.وترجمة ذلك إلى مشروعات التنمیة المحلیة

üتوفیر المقومات الالزمة لوضع خطط متكاملة للتنمیة المحلیة.

üتنمیة العمل على توفیر فرص حقیقیة للمشاركة الشعبیة الجادة والفعالة في ال

المحلیة وذلك من خالل توسیع وتعمیق دور القیادة في وضع خطط التنمیة المحلیة 

في إطار السیاسة العامة للتنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة وحق ھذه القیادات في 

.متابعة تنفیذ برامج الخطة

ü ضرورة التأكد من الحاجة الفعلیة للمشروعات قبل إقامتھا وإحضار معداتھا

بالتخطیط العلمي المسبق وإجراء الدراسات الفنیة واإلقتصادیة وتوفیر واإللتزام

مصادر تمویلھا قبل البدء في تنفیذھا بالمواصفات الفنیة المطلوبة وفي المواعید 

.المحددة لھا

ü الحد من تدخل الدولة في شؤون البلدیات  ،بحیث یتم تحدید إختصاصاتھا تحدیدا

.دقیقا وواضحا

üعانة الحكومیة في إطار مراعاة الظروف اإلقتصادیة واإلجتماعیة أن یتم تقدیم اإل

.لكل بلدیة

ü اإلھتمام بالدور الكبیر الذي یمكن أن تؤدیھ المشاركة الشعبیة للمواطنین في تمویل

مشروعات التنمیة المحلیة على ان یتم تبني المفھوم العلمي للجھود الذاتیة ،بحیث 

والتطوع،ولیس على أساس اإلكراه ضرورة تقوم ھذه الجھود على أساس التبرع 

.مراعاة التعاون في اإلمكانیات

ویتبین مما سبق أن الدراسة قد حولت اإلجابة عن كافة التساؤالت التي 

.طرحناھا في بدایة العمل ،كما تأكدنا من صحة الفرضیات من خطأھا

میة المحلیة من خالل التعرف على وعلیھ یمكن تقسیم أداء القیادة في التن

اإلنجازات التي تحققھا ھذه القیادة ومدى قدرتھا على التخطیط وبلورة السیاسات المحلیة  
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وقدرتھا على التنفیذ بكفاءة،والنمط السلوكي الذي تتبعھ القیادة المنتخبة في اإلدارة وكذا 

.في صنع القرار
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خاص برضى أفراد العینة بالدور الذي تلعبھ القیادة المنتخبة في مجال ) 34( جدول رقم 

:حسب إجابات مجتمع الدراسةالتنمیة المحلیة
األحیاء 

المخططة

)01(المجموعة

األحیاء الشعبیة

)02(المجموعة

اء األحی

المتخلفة

)03(المجموعة

المجموع

العام

التصنیف

رضى المواطنین
℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد℅النسبةالعدد

2240.743448.570112.505743.18نعم
عدم تلبیة مصالح 

المواطنین

0916.670912.860337.502115.91

نقص في حجم 

المشاریع التنمویة

0203.700811.4200001007.58

إنتشار المحسوبیة 

والفساد اإلداري

1425.930912.8602252518.94

ال

0712.961014.2902251914.39إنتشار الفقر والتخلف

541007010008100132100المجموع الخاص
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:بالعربیـــةصـــالملخ

بة في التنمیة المحلیة من أھم المواضیع التي تھتم یعد موضوع دور القیادة المنتخ
بدراسة         و تحلیل بناء ووظیفة األجھزة الرسمیة التي یشارك على غرارھا 

.المواطنین المحلییین و الدولة في إدارة الشؤون المحلیة على مستوى البلدیات

لمنتخبة ممثلة برئیس وعلیھ جاءت دراستنا ھذه لتكشف عن الدور المنوط للقیادة ا
و أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة في إحداث التنمیة المحلیة على مستوى البلدیات 

1990التي إنتخبو فیھا ، على الرغم من الوصایة اإلداریة التي یفرضھا قانون البلدیة 
( لدیة المتعلقة بالتنمیة بوكذا ضعف التمویل وسیطرة التمویل المركزي لمخططات ال

P.C.D( باإلضافة إلى ضرورة التعرض ألھم الصعوبات التي تعیق ھذا الدور ،
.التنموي

إذ إنطلقت دراستنا ھذه من فرضیة رئیسیة وخمسة فرضیات فرعیة ، تجادل كل 
واحدة منھا الكشف عن بعض المؤشرات المتعلقة بموضوع الدراسة ، كخصائص 

تسییر أمور التنمیة المحلیة وكذا التعرض القیادة المنتخبة والنمط القیادي المتبع في
لمفھوم التنمیة المحلیة ودور القیادة المنتخبة في وضع و تنفیذ مشروعات التنمیة 

.المحلیة وأھم المعوقات التي تحد من األداء الجید للدور التنموي
وقد تم اإلعتماد على المنھج الوصفي التحلیلي وما یرتبط بھ من أدوات بحثیة 
كالمالحظة و المقابلة  و اإلستمارة و السجالت و الوثائق في تتبع مختلف مراحل البحث 
وطبقت الدراسة على عینة من الجمھور المستھدف من برامج و مشاریع التنمیة 

مفردة مقسمة إلى ثالث  مجموعات رئیسیة على مستوى بلدیة 132المحلیة قدرت بــ 
، ) األحیاء الشعبیة (المجموعة الثانیة ) المخططةاألحیاء(الطارف ، المجموعة األولى 

).األحیاء الفقیرة(المجموعة الثالثة 
أما فیما یتعلق بالشكل العام للدراسة ، فقد ضمت ست فصول موزعة على النحو 

الفصل األول ضم اإلشكالیة و أھمیة الموضوع و أسباب إختیاره و أھدافھ : التالي
.ض مجموعة من المفاھیم ومختلف الدراسات السابقةوفروضھ ، إضافة إلى عر

لیعرض الفصل الثاني أھم اإلتجاھات النظریة المتعلقة بدور القیادة المنتخبة في 
التنمیة المحلیة موزعة على أربعة محاور رئیسیة، األول تعرض إلى نظریات الدور أما 

لیھتم المحور الثالث بتحلیل نظریات الثاني فتطرق لإلتجاھات النظریة المتعلقة بالقیادة، 
التنمیة وما یرتبط بھا من مفاھیم لنخلص إلى المحور الرابع المتعلق بالمقاربات النظریة 

.الخاصة بالتنمیة و المجتمع المحلي
بینما تعرض الفصل الثالث إلى القیادة المنتخبة مھارات و إستراتیجیات من خالل 

. یادة بإعتبارھا فن و مھارة و إستراتیجیةالتطرق إلى أھم خصائص ووظائف الق
في حین حاول الفصل الرابع البحث في تحلیل واقع التنمیة المحلیة بالجزائر و كذا 

، بغیة عرض أھم النقاط المتعلقة بالمجالس الشعبیة البلدیة 90/08قراءة لقانون البلدیة 
.من خالل أعضاءھا  و كقیادة منتخیة 



ل الخامس فحاول الكشف عن أھم اإلجراءات المنھجیة المتبعة في أما الفص
الدراسة كالمنھج و العینة و أدوات جمع البیانات وكذا مجاالت الدراسة و كیفیة تحلیل 

.البیانات وصعوبات الدراسة 

وقد تم عرض نتائج الدراسة المیدانیة وفق اإلجابة على تساؤالت الدراسة و 
فصل السادس ، حیث تم التأكد من عدم صحة الفرضیة المتعلقة بوضع و فرضیاتھا في ال

.تنفیذ ومراقبة برامج و مشاریع التنمیة المحلیة من طرف القیادة المنتخبة
وفي خاتمة ھذا العمل تم عرض خاتمة عامة تضمنت النتائج النھائیة للدراسة 

الدراسة وحسب الدراسات محاور رئیسیة وفق تساؤالت و فرضیات ثالثموزعة على 
السابقة و أیضا حسب اإلتجاھات النظریة ، لنخلص إلى عرض أھم التوصیات

.  التي توصلت لھا دراستنا ھذهواإلقتراحات



: en françaisRésumé

D’après le sujet du rôle du groupe de commandement élu
dans le développement local qui est du plus essentiel qui
s’occupe de  l’étude et de l’analyse de la construction et le rôle
des appareils officiels qui demande la participation des citoyens
locaux ainsi que du gouvernement dans l’administration des

affaires locales au niveau des communes.
       Donc notre étude survint pour montrer le rôle du groupe de
 commandement élu représenter par le président et les membres
des assemblées communales et le renouvellement du
développement local au niveau des communes dont ils ont étés
élus. Et ce au dépit des ordonnances administratives imposées
par la loi communale 1990 et aussi le faible taux de finance et la
dominance du financement central des postes communaux qui
concerne le développement ( P.C.D )et encore la rencontre des

problèmes qui fait obstacle au rôle du développement .
       Donc notre étude a commencé par une supposition essentiel
et cinq suppositions dérivées. Et  que chaque une d’entre elles
essaie de montrer quelques points concernant le sujet d’étude
comme les structures du groupe de commandement élu et le
style de commandement suivi dans l’administration du

développement local.
       Aussi nous évoquerons le sens du  développement local et le
rôle des élus dans la mise et l’application des projets de
développement local. Ainsi que les problèmes qui font obstacle

au bon rendement du rôle de développement.
       Et nous nous sommes basé sur le système analytique et
qualificatif ainsi que les moyens de recherche comme
l’observation, la rencontre, formulaire, les registres et les

documents dans le suivi des étapes de recherche.



       L’étude a été appliquée sur un certain public concerné par
les programmes et les projets de développement local, qui est de
132 papiers divisé en trois groupes essentiels au niveau de la
commune d’EL-TAREF, première groupe : les cites
programmés, deuxième groupe : les cites populaires, troisième

groupe : les cites pauvres.
       En ce qui concerne l’aspect général de l’étude elle contient

six parties divisé comme suit ;

      La première partie consiste à la problématique et la valeur
du sujet, les causes de son choix, ses objectifs, ses obligations et
encore l’étalage d’un ensemble de perceptions et des études

antérieures.
La deuxième partie étale les meilleurs penchants théoriques qui
concernent le rôle des élus dans le développement local divisé en

quatre axes essentiels.
       La 1ere  concerne les théories du rôle.

La 2eme concerne les directions théoriques concernant le
commandement

La 3eme  l’analyse des théories du développement et les objectifs
qui lui sont liés.

Nous arrivons au quatrième axe qui concerne les théories
spéciales et la société locale.

       Par contre la 3eme partie concerne le groupe de
commandement élu concernant les aptitudes et les stratégies à
travers les caractéristiques essentielles et les rôles du groupe de
commandement étant considérée comme un art et une habitude

stratégique.
Par contre la 4eme partie  a  essayé  l’analyse  de  la  réalité  du
développement local en Algérie et la lecture de la loi de la
commune 08/90 pour montrer les points essentiels qui

concernent les A.P.C à travers ses membres et les élus.
La  5eme partie à essayé de montrer les dispositions
méthodologiques essentielles suivies dans l’étude comme la
méthode et les outils des données et l’étude de l’analyse des

données et les difficultés de l’étude.



       Le résultat de l’étude sur terrain à été montré suivant la
réponse au questions de l’étude et ses suppositions dans la 6eme
partie où il à été certain que la supposition concernant la mise et
l’exécution et le contrôle des programmes et des projets de
développement locaux par le groupe de commandement élu

n’était pas correcte.
       A la fin de ce travail de ce travail il à été observé une
conclusion générale en globe les résultats finals pour une étude
divisée en trois axes essentiels suivants des questions et les

suppositions de l’étude.
Et suivant l’étude antérieures et aussi suivant les directions
théoriques nous concluons à l’étalage des ordonnances

essentielles de cette étude.



:Résumé anglais
Based on the role of the command group elected in local development is the most
important of which deals with the study and analysis of construction and the role of official

uires the participation of local citizens and government in themachinery that req
.administration of local affairs at municipal level

So our study came to highlight the role of the command group represented by the
d renewal of local development at theelected president and members of local assemblies an

And this in spite of administrative orders imposed.commune level they elected summers
and also the low rate of finance and the dominance of central1990by the Municipal Act

and still encounter problems that)PCD(ntfunding of posts for the communal developme
.hindered the development role

And each one of.So our study began with an assumption and five key assumptions derived
them tries to show some points on the subject of study as the group structures of command

.the elected leadership style followed in the administration of local developmentand
Also we discuss the meaning of local development and the role of elected

As.representatives in the development and implementation of local development projects
.roblems impeding the efficient development of the rolethe p

And we are based on the analytical system and qualification as well as research
records and documents in the following,forms,facilities such as observing the meeting

.stages of research
study was applied to a public concerned by the programs and projects of localThe

Tarf-papers divided into three main groups in the town of El132which is,development
the poor:cites the popular third group:the listed scheduled second Group:first group

.tedlis
;Regarding the general appearance of the study contains six parts divided as follows

,the causes of his choice,The first part is the problem and the value of the subject
.ceptions and previous studiesduties and still display a set of per,objectives

The second part displays the best theoretical tendencies that concern the role of elected
.local development divided into four main areas

.st concerns the theories of the role1The
for commandnd concerns the theoretical directions2The

.rd analysis of development theories and the objectives which are linked3The
.We arrive at the fourth axis on the theories of special and local society

ughrd part is the command group elected on the skills and strategies thro3For cons the
the essential characteristics and roles of the command group is considered an art and a

.strategic habit
th party has tried to analyze the reality of local development in Algeria and4For cons the

tial points concerning the CPAto show the essen90/08the reading of the law of joint
.through its members and elected officials

th part tried to show the essential methodological rules followed in the study as the5The
.method and tools of data and study data analysis and the difficulties of the study

ults of the study field was shown the following response to questions from theThe res
where it was certain that the assumptions regarding the6study and its assumptions in Part

localdevelopment and implementation and monitoring of programs and projects
development by the command group was not properly elected.

At the end of this work this work it has been observed a general conclusion in the
world final results for a study divided into three main thrusts of the following questions

.tudyand assumptions of the s



And following the previous study and also in the directions we find theoretical shoplifting
orders essential for this study


