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  :مقدمة عامة

إن التغريات املتسارعة اليت يشهدها العامل يف العصر احلايل يف مجيع اجلوانب خاصة 

االقتصادية واإلدارية، املتمثلة يف زيادة حجم املشروعات واملنظمات،تطور عدد العاملني فيها،التوسع 

املضطربة اليت تتفاعل فيها املفرط يف استعمال التكنولوجيا،الثورة يف جمال املعرفة،بيئة األعمال 

وآثار العوملة االقتصادية،التطور والتغري  املنظمة،التحديات اليت يتميز �ا سوق املنافسة التامة،حتديات

 .تشريعاتوما صاحبه من قوانني و  يف أساليب وفنون وأدوات العمل،تطور دور الدولة اجلديد،

،وجب عليها العمل على إجياد سبل  منظمة األعمال اليوم أمام حتديات كبرية اجعلكل هذ

  .كفيلة للتكيف مع هذه املتغريات، وتوفري كل ما يلزم من موارد مادية ومالية وبشرية

إن من أصعب التحديات اليت تواجه الدولة النامية مبا فيها اجلزائر يف سبيل حتقيق تنمية 

بندرة املوارد البشرية أو سوء اقتصادية واجتماعية شاملة يتمثل يف ضعف القدرات اإلدارية،اليت تقرتن 

اإلداري خاصة شاغلي استخدام املوارد البشرية املؤهلة واملدربة يف مجيع املستويات الوظيفية يف اجلهاز 

ملا كانت معظم الدول تسعى جاهدة لتحقيق تنمية ).القيادة اإلدارية(الوظائف الوسطى والعليا

شاملة،فريى البعض أنه ال توجد دول متطورة وأخرى متخلفة اقتصاديا ولكن توجد دول متقدمة 

  .أهداف التنمية الشاملةإداريا وأخرى متخلفة إدارياألن اجلهاز اإلداري املتطور سيعمل على حتقيق 

وهناك جمال مل حيض بالدراسة واالهتمام الكايف به خاصة يف اجلزائر حسب ما توفر للباحث أثناء 

ظاهر آال وهو التنمية اإلدارية احلقيقية،أو كانت تشوبه الكثري من املاملسح املكتيب 

دم االقتناع بفاعليتها،أو كو�ا تفتقر السلبية،كالتقليد،االسترياد العشوائي لربامج التنمية اإلدارية،أو لع

إن التنمية اإلدارية احلقيقية تعترب وسيلة هامة لتطوير وحتديث وجتديد .للمعايري األصيلة بالبيئة احمللية

،تعمل على زيادة )موارد بشرية،قوانني وتشريعات،هياكل تنظيمية(مكونات اجلهاز اإلداري ككل 

   ).الدولة(قدرته وفاعليته يف املنظمة



 ب 
 

ألية عملية تنموية يف ا�تمع،ألنه الوحيد دون يعترب املورد البشري الدعامة األساسية والركيزة اجلوهرية 

،وتتمثل غريه من املوارد األخرى القادر على مزج وحتريك العناصر والعوامل األخرى برشادة وكفاءة

،حيث تصبح األمهية )اإلداريةصف القيادة (الوظائف الوسطى والعليا شاغليهذه اخلصوصية لدى 

تتخذ القرار املناسب،تؤثر يف سلوك  ،،ألن هذه الفئة هي اليت تنسق اجلهودأكرب عمقا وأكثر اتساعا

يف الدول النامية ومنها اجلزائر يتطلب إن توفري وحتقيق القدرة اإلدارية املفقودة.اآلخرين أفرادا ومجاعات

االهتمام واإلملام الكبريين بأبعاد وأهداف التنمية اإلدارية توافر جمموعة من الشروط اجلوهرية أمهها 

مال،تعمل على توفري أفضل املوارد البشرية ئة املالئمة لتنفيذ املهام واالعاحلقيقية،اليت �تم خبلق البي

وتوظيفهم يف ووظائف ومهام تتوافق مع مؤهال�م وقدرا�م،وتتناسب مع متطلبات الوظائف،كما 

  .ومتابعة ،ورقابة وتنفيذوبرجمة دارية إىل ترشيد وعقلنة العمل اإلداري من ختطيط �دف التنمية اإل

أبعادا اقتصادية، اجتماعية،سياسية،وبيئية،ألن هذه األبعاد تعتمد  لمتتد عملية التنمية اإلدارية لتشم

صادية وحتقيق يف جناحها على خمرجات التنمية اإلدارية،وهي جزء ال يتجزأ منها،ألن جناح التنمية االقت

أهدافها الشاملة مرهون بوجود تنمية إدارية حقيقية ختلق جهاز إنتاجي متطور قادر على حتقيق 

حقيقة بديلة للتنمية اإلدارية،حىت  اسرتاتيجيةواجلزائر اليوم يف حاجة ماسة وضرورية إىل تبين .أهدافها

دة اليت تتطلب كذلك إصالحات حتقق أهدافها الشاملة يف إطار من التكامل والتناسق،يف ظل الرشا

مستمرة متجددة ملواكبة التحوالت والتغريات االقتصادية واالجتماعية يف إدارية حقيقية جذرية 

ا�تمع،لذلك ال بد أن يكون إصالح وتنمية وتطوير وحتديث اجلهاز اإلداري ضمن األهداف 

  .التنمية الشاملة اسرتاتيجيةضمن  االسرتاتيجيةاألولويات 

  :اإلشكالية

بناء جهاز إداري متطور قادر على إحداث التغيري والتطوير من  مهمة تتمثل يفإن للتنمية اإلدارية  

خالل تبين أساليب وأمناط تنظيمية وسلوكية،وتوفري املهارات الالزمة،بناء وحتديث هياكل تنظيمية 

ب والتنمية الذاتية كأحد أساليب تتكيف مع املتغريات اجلديدة يف البيئة اإلدارية،واالهتمام بالتدري

  :من الطرح السابق ميكن صياغة اإلشكالية الرئيسية التالية.التنمية اإلدارية املهمة
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  التنمية اإلدارية في الجزائر؟ وأفاقما هو واقع -

  :جمموعة من األسئلة الفرعية وهي لرئيسيينبثق عن هذا السؤال ا

 ؟ هاوأساليب اما هي مكونا�و  اإلدارية؟التنمية و أمهية وخصائص ما هو مفهوم-

 ؟يف اجلزائرما هي املعوقات اليت تعرقل بناء تنمية إدارية -

 ما هي مراحل وعقبات التخطيط االسرتاتيجي للتنمية اإلدارية؟-

 ما هو دور القيادة اإلدارية يف حتقيق التنمية اإلدارية؟-

  وما هي أفاق تطويره؟ما هي خصائص ومميزات اجلهاز اإلداري يف اجلزائر -

  :فرضياتال

  :ميكن صياغة الفرضية العامةكالتايل 

  .، وأفق لتطويرهاضحة املعامل لتنمية إداريةوا إلسرتاتيجيةتفتقر اجلزائر  -

  :وتنبثق عن هذه الفرضية جمموعة من الفرضيات الفرعية التالية

 .مكونا�ا وأساليبهاهناك خصائص عديدة للتنمية تنبع من  -

  .جمموعة عراقيل حتول دون عملية التنمية اإلداريةتوجد  -

 .تواجه عملية التخطيط االسرتاتيجي للتنمية اإلدارية صعوبات التكييف مع بيئة اإلدارة احمللية-

  .ا لقيادة اإلدارية دورا مهما يف حتقيق التنمية اإلداريةتلعب -

 .عوقات حتول دون حتقيق جهاز إداري متطور يف اجلزائرتوجد م -
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 :أهمية البحث

كما بالقيادة اإلدارية،   وأنه مرتبط،خاصة اجلزائر إن موضوع التنمية اإلدارية يكتسي أمهية كبرية يف 

قادرة على جتاوز  فعليةيف حماولة إبراز دور القيادة اإلدارية يف إحداث تنمية إدارية  أيضاوتكمن األمهية 

  .اإلداري التخلفمن بعض صور مكامن الضعف والقصور يف اجلهاز اإلداري، والتخفيف 

 :هدافاأل

  :�دف هذه الدراسة إىل حتقيق اآليت

  .التعرف على واقع التنمية اإلدارية اجلزائر،من خالل معرفة خصائص اجلهاز اإلداري-

  .معرفة حماوالت التيقامت �ا اجلزائر يف جمال اإلصالح والتنمية اإلدارية-

 .أمام بناء تنمية إدارية حقيقيةالتعرف على املعوقات اليت تقف حائال -

  .التنمية اإلدارية عملية دور القيادة يف إبراز-

  :منهج الدراسة

مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي يف اجلانب النظري لإلجابة على األسئلة املطروحة مبا توفر 

تخطيط للباحث من معلومات ومعارف يف جمال التنمية اإلدارية، ختطيط املوارد البشرية، ال

،مقاالت، رسائل علمية يف تاالسرتاتيجي، القيادة اإلدارية،من خالل املراجع املخلفة من كتب،دوريا

كما متت االستعانة باملنهج ،  هذا ا�ال وهذا يرجع لطبيعة الدراسة وخصائص املنهج والعالقة بينهما

أما اجلانب التطبيقي خيص .التارخيي كمنهج مساعد للبحث من خالل سرد وقائع تارخيية نظرية

  .والبيانات املطلوب مجعها عن طريق االستبيان وحتليلها العينةالدراسة امليدانية املعتمد على أسلوب 

  .ملعاجلة البيانات وحتليلها إحصائيا 19SPSSوقد استخدم نظام 

  :حدود الدراسة
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العامة وبعض املصاحل األخرى بوالية اقتصرت الدراسة على عيينة من املوظفني العاملني مبصاحل األمانة 

  .مفردة60املسيلة بواقع 

واحلصول على البيانات ) االستبيان(فيما خيص املدة املستغرقة يف بناء أداة البحث :الحدود الزمنية

أما ما يتعلق ).فيفري إىل ماي( 2011سنة  يفواملعلومات استغرقت مدة حوايل مخسة أشهر األوىل 

إىل �2000ا احلكومة اجلزائرية يف جمال اإلصالح والتنمية اإلدارية من  باإلصالحات اليت قامت

2011.  

  :الدراسات السابقة

البحث املسح املكتيب فيما خيص موضوع الدراسة مت احلصول على العديد من الدراسات  أثناء عملية

العربية واألجنبية اليت تناولت موضوع التنمية اإلدارية وارتباطه مبجموعة من املتغريات واجلوانب اهلامة 

  .اتنذكر بعض هذه الدراس.يف املنظمة،كالتطوير التنظيمي،املدرين،الشركات متعددة اجلنسيات

  :الدراسات العربية

تقييم فعالية برامج التنمية اإلدارية ملستوى اإلدارة العليا "بعنوان 19811 نجباويالدراسة علية ا-1

عضو من أعضاء اهليئة  67بالتطبيق على املعهد القومي للتنمية اإلدارية،وأخذت عيينة تتكون من 

تنمية اإلدارية،وتوصلت الدراسة إىل النتائج عضو من املتدربني املنتسبني للمعهد القومي لل57الفنية،

  :ةالتالي

برامج التنمية اإلدارية ال تتم وفقا ملنهج علمي ودراسة فعلية لتحديد االحتياجات التدريبية -

  .للمتدربني

إن برامج التنمية اإلدارية رغم اجلهود املبذولة يف إعدادها ال تقدم يف الوقت واملكان املناسب،ال -

  .املورد البشري املناسبيستفيد منها 

                                                             
 .1981.رسالة دكتوراه غري منشورة،جامعة عني مشس،كلية التجارة،مصر"تقييم فاعلية التنمية اإلدارية ملستويات اإلدارة العليا"علية األجنباوي، -1
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عدم قيام األجهزة املتخصصة يف التدريب مبتابعة وتقييم أداء املتدربني للوقوف على مدى جناح -

  .وفعالية الربامج التدريبية

تقييم الربامج التدريبية لإلدارة العليا بأكادميية السادات "بعنوان11985دراسةحافظ سيد أحمد-2

ى جناح الربامج التدريبية يف املستويات العليا من اإلدارة،ودرجة للعلوم اإلدارية،وكانت �دف مد

  :االهتمام �ا، ومستويا�ا وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية

  .عدم املوضوعية يف ممارسة وإعداد برامج التنمية اإلدارية-

  .التدريبية عدم االهتمام بطريقة اختيار املدربني واملتخصصني الذين يسامهون يف جناح العملية-

  .عدم االهتمام مبتابعة وتقييم املتدربني من أجل احلكم على فعالية الربامج التدريبية-

وكان ذلك " تقييم فاعلية التنمية اإلدارية ملستوى اإلدارة العليا"بعنوان:2دراسة إسماعيل شعبان-3

وقد أخذت عيينة تتكون من  قادة اإلداريني باجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارةلابالتطبيق على برامج 

  :موظف من العاملني يف اإلدارة العليا وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية 143

غياب املفهوم الشامل للتنمية اإلدارية والرتكيز على األسلوب التقليدي الذي يقوم على التدريب -

  .اإلداري 

 مل يتم الربط بني حمتوى الربامج األسلوب املعتمد يف التدريب اإلداري هو احملاضرات وبالتايل-

  .التدريبية واالحتياجات احلقيقية للمنظمات من الكفاءات والقيادات اإلدارية

الرتكيز على برامج التدريب اإلداري وإمهال برامج التنمية اإلدارية اليت تسد االحتياجات املستقبلية -

  .جات اآلنية فقطوترتبط باحتياجات املنظمة عكس التدريب الذي يهتم بسد احلا

                                                             
ص ص .1985.جملة البحوث اإلدارية،العدد الرابع،"العليا يف أكادميية السادات للعلوم اإلدارية لإلدارةتقييم الربامج التدريبية "حافظ سيد أمحد،- 1

71-77. 
 .1988مصر،.رسالة ماجستري،جامعة حلوان،مكتبة كلية التجارة"تقييم فاعلية التنمية اإلدارية ملستوى اإلدارة العليا"إمساعيل شعبان-  2
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املشكالت ومداخل :التنمية اإلدارية يف السودان"بعنوان 11992دراسةمحمد السعيد-4

وكانت �دف لدراسة مشكالت ومداخل التطوير والتنمية اإلدارية يف مجهورية السودان وقد "التطوير

واإلصالح موظف يعملون يف اإلدارة العليا يف كل من وزارة اخلدمة العامة 138أخذت عيينة من 

من األساتذة األكادمييني بأكادميية السودان للعلوم 53اإلداري ووزارة التخطيط ووزارة االقتصاد و

  .اإلدارية ومعهد التطوير

  :توصلت الدراسة للنتائج التالية

حلاجة املاسة والضرورية واملوضوعية للتنمية اإلدارية يف الدول النامية لتحديث اجلهاز اإلداري يف -

  .الدولة

تعاين التنمية اإلدارية يف السودان كدولة نامية من عدة مشكالت نتيجة للظروف البيئية املتعلقة -

  .يف ا�تمع السوداينباألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية السائدة 

أساسية يف نظام إن حماوالت اإلصالح اإلداري يف السودان هي حماوالت إدارية إلدخال حتسينات -

اإلدارة العامة �دف حتسني كفاءة اجلهاز القائم على ربط هذه ا�هودات بالعملية الكلية للتنمية 

  .الشاملة

وكانت "التنمية اإلدارية وأثرها على اإلنتاجية"بعنوان 21998:دراسة احمد محمد ناصر النعيمي-5

للتطوير التنظيمي،الدور الذي تلعبه التنمية اإلدارية  التنمية اإلدارية اسرتاتيجية�دف إىل التعرف على 

يف إحداث عملية التطوير التنظيمي وتشخيص أهم املشكالت اإلدارية خاصة ما تعلق منها بتنمية 

  :املديرين،وخلصت الدراسة إىل النتائج التالية

  .لعملية التنمية اإلدارية االسرتاتيجيةغياب الرؤية -

                                                             
،جامعة قناة السويس،كلية دكتوراهرسالة "املشكالت ومداخل التطوير:التنمية اإلدارية يف مجهورية السودان"حممد منري عبد ا�يد السعيد،-  1

 .1992مصر .التجارة
رسالة ماجستري غري "بالتطبيق على دائرة بلدية أبو ظيب إسرتاتيجية التنمية اإلدارية كمدخل للتطوير التنظيمي" أمحد حممد ناصر النعيمي،- 2

  .1998مصر ، شورة،جامعة عني مشس،كلية التجارةمن
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تكاملة لتدريب املديرين األمر الذي يشري إىل خلل وظيفي يف الرتقية عدم توافر خطط حقيقية م-

  .والنقل الوظيفي

  .االعتماد على أسلوب واحد يف تنمية املديرين وهو برامج التدريب اإلداري -

  وجود قصور واضح يف عملية تطبيق برامج التنمية اإلدارية-

التنمية اإلدارية وأثرها على اإلنتاجية يف بعض مؤسسات "بعنوان1:1998دراسة نجم الخرفان-6

التنمية اإلدارية،أثرها على اإلنتاجية،معدل دوران وكانت �دف إىل التعرف على "القطاع العام

مفردة موزعة بني املؤسسات اخلدمية واملؤسسات  675العمل،حيث تناولت الدراسة عيينة من 

  :م وتوصلت إىل النتائج التاليةاإلنتاجية يف القطاع العا

  .هناك عالقة طردية مباشرة بني التنمية اإلدارية وإنتاجية العمل-

  .هناك عالقة عكسية بني التنمية اإلدارية ومعدل دوران العمل-

  .باملفهوم الشامل وما يتوفر حقيقة هو التدريب اإلداري عدم حتقيق التنمية اإلدارية-

  .بالتنمية اإلدارية كأسلوب وعامل أساسي لرتقية املورد البشرية أو نقله وظيفياعدم االهتمام الكايف -

واليت تناولت الفروق احلضارية على سياسات وممارسات التنمية :2005 2دراسة الضفيري-7

من خالل املقارنة بني شركة اخلطوط اإلدارية يف شركات الطريان باستخدام أسلوب املقارنة باألفضل 

  :وشركة اخلطوط الكويتية وتوصلت الدراسة إىلالربيطانية 

وجود اختالفات جوهرية بني العناصر الثقافية للمديرين وسياسات إدارة املوارد البشرية وسياسات -

  .ممارسة التنمية اإلدارية يف كال الشركتني

                                                             
كلية   رسالة ماجستري غري منشورة،جامعة حلب،مكتبة"التنمية اإلدارية وأثرها على اإلنتاجية يف بعض مؤسسات القطاع العام،"جنم احملميد اخلرفان-  1

 .1998سوريا،، االقتصاد
دراسة :أثر الفروق احلضارية على سياسات وممارسات التنمية اإلدارية يف شركة الطريان باستخدام أسلوب املقارنة باألفضل"اليف منشر الضفريي- 2

 .2005مصر، لتجارةمقارنة بني شركة اخلطوط الربيطانية،شركة اخلطوط الكويتية،رسالة دكتوراه غري منشورة،جامعة حلوان،كلية ا
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األهداف،تتم برامج وخطط التنمية اإلدارية يف شركة اخلطوط الكويتية غري واضحة املعامل،حمددة -

اعتمادا على قرار اإلدارة العليا دون مشاركة املستويات األخرى،بينما يف الشركة الربيطانية تعتمد برامج 

تنمية إدارية واضحة ومعلنة،يتم وضعها وبرجمتها وصياغتها مبشاركة املستويات اإلدارية املتفاوتة يف اهلرم 

  .الوظيفي

ربيطانية مرتبطة باملستقبل الوظيفي للمديرين عكس الشركة برامج التنمية اإلدارية يف الشركة ال-

  .الكويتية

العملية التدريبية يف الشركة الربيطانية موجهة ومرتبطة خبطط وسياسات التأهيل الوظيفي بينما يف -

  .الشركة الكويتية غري موجهة وغري مرتبطة بتقييم األداء

ية اإلدارية يف الشركات متعددة منوذج مقرتح للتنم"بعنوان :20061دراسة حسن ديوب-8

وكانت �دف الدراسة إىل التعرف على العالقة بني التنمية اإلدارية يف الشركات متعددة "اجلنسيات

اجلنسيات،واالختالفات الثقافية فيها،وتوصلت الدراسة إىل أن هناك تأثري قوي للثقافات اليت حيملها 

الختالف هذه الثقافات يف تبين منط معني من أمناط  املديرين على املرؤوسني،كذلك هناك تأثري كبري

التنمية اإلداريةصعوبة التواصل اللغوي بني املديرين يف هذه الشركات والتابعني مما حيد من فاعلية برامج 

  .التنمية اإلدارية

�دف وكانت "التنمية اإلدارية بني حتمية التغيري ومعوقات التطبيق"بعنوان2:دراسة رافيق بن مرسلي-9

إىل معرفة مدى اعتماد اإلدارة العامة يف اجلزائر على األساليب احلديثة من أجل حتقيق تنمية إدارية 

  :فعالة،وحمققة لألهداف اليت وجدت من اجلها اإلدارة،وتوصلت الدراسة إىل

                                                             
رسالة دكتورة غري منشورة يف إدارة األعمال،جامعة عني مشس،كلية "يف الشركات متعددة اجلنسيات منوذج مقرتح للتنمية اإلدارية"ن ديوبحس أمين-  1

 .2006مصر،، التجارة،قسم إدارة أعمال
يف العلوم السياسية والعالقات  ماجستري غري منشورةرسالة "األساليب احلديثة يف التنمية اإلدارية بني حتمية التغيري ومعوقات التطبيق"رافيق بن مرسلي- 2

 2011،قسم العلوم السياسيةاجلزائر،والعلوم السياسية احلقوق،جامعة مولود معمري،كلية الدولية
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مدلول مصطلح التنمية اإلدارية ال يشمل فقط حماوالت اإلصالح اآلين والتحسني اجلزئي واملؤقت -

دمات اإلدارة العامة،لكنها عملية شاملة ومتكاملة للتحسني الدائم واملستمر ملخرجات اإلدارة خل

  .العامة،اعتماد علمي ومنهجي لتغيري اهلياكل التنظيمية والقوانني واملوارد البشرية

  .مشولية التنمية اإلدارية نابعة من بيئتها ووفقا الحتياجا�ا ويف حدود إمكانيا�ا-

  .ملمة بكل عناصر التنمية اإلدارية وتشمل كل مستويا�ااإلدارية املنشودة جيب أن تكون التنمية -

  .،دون إمهال البيئة اخلارجيةعدم قيام تنمية إدارية حقيقية إال من خالل البيئة الداخلية-

  :ثانيا الدراسات األجنبية

للتنمية  االسرتاتيجيوكانت الدراسة �دف إىل التعرف على الدور Buckley19811دراسة-1

 ThORN EMI(وقد مت تطبيق  الدراسة على شركةاإلدارية يف حتقيق النجاح التنظيمي،

Home Electrics(توصلت الدراسة إىل،:  

التنمية اإلدارية إىل العمل اإلدارية وليس إدارة األفراد الذين يقومون  اسرتاتيجياتالعمل على توجيه -

  .مبهام حمددة

  .على مفاهيم التنمية اإلدارية كفلسفة وعملية متكاملةضرورة الرتكيز -

دورا فعاال يف حتقيق النجاح التنظيمي وتنمية وفاعلية املنظمة،فهي  كاسرتاتيجيةتلعب التنمية اإلدارية  -

  اليت تعمل على توجيه األفراد يف املنظمة

Hague1988دراسة-2
لتنمية اإلدارية،وقد وكانت �دف إىل حتديد املعايري العامة لنجاح برامج ا:2

أخذت عيينة مكونة من عدد من اجلامعات واملعاهد اخلاصة اليت �تم مبجال التنمية اإلدارية يف 

  :، وتوصلت الدراسة للنتائج التاليةاململكة املتحدة

                                                             
1-Buckley,j.&kemp”Management education and Development,Vo18,vall,1987,pp 157-174 
2-Hague,D,Crieria For Success In Mangement ,Management Education And 
development,V19,Fall,1988,pp 163-173 
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 .، املدربمن أهم املعايري اليت توصلت إليها الدراسة هي العالقة بني املدير، املوظف-

  .الحتياجات املدير خالل حياته الوظيفيةلتحديد املستمر -

جيب النظر للتطبيق يف األيام القادمة وأن نضع التصور املستقبلي من خالل آخر ما توصل إليه -

  .العلم، وأن ال �تم فقط ونتعلم من آخر تطبيق عملناه يف األمس

ملتغريات املرتبطة بعملية يفهمون ويفسرون اإن جناح التنمية اإلدارية يتوقف على دور املدرين الذين  -

 .اإلدارة نفسها وباملنظمة ككل

كانت �دف إىل التعرف على الفروقات األساسية بني  Varney19881121دراسة - 3

  :التنمية اإلدارية والتطوير التنظيمي والعالقة بينهما،خلصت الدراسة إىل النتائج التالية

بعملية التطوير التنظيمي ولكنها يف الواقع تقوم بعملية هناك الكثري من املنظمات تعتقد بأ�ا تقوم  -

  .التنمية اإلدارية

للتغيري حيث تعمل التنمية اإلدارية  اسرتاتيجيةكل من التنمية اإلدارية والتطوير التنظيمي ميثالن  -

  .اجليد لألداء بينما يهتم التطوير اإلداري على تعظيم فاعلية املنظمة ككلعلى التقييم 

األسلوب يعتمد أسلوب التدخل يف التنمية اإلدارية عن طريق تدريب املديرين، أما  من حيث -

التطوير التنظيمي فإنه يعتمد أسلوب بناء العمل واملعلومات واإلثراء الوظيفي والتغيري يف اهليكل 

  .التنظيمي واالستعانة باخلرباء من خارج املنظمة

الدور االسرتاتيجي للتنمية اإلدارية  كانت �دف للتعرف على:Parkinson19902دراسة-4

منظمة كبرية يف الواليات املتحدة األمريكية،خلصت هذه الدراسة إىل  91وقد أخذت عيينة من 

  :النتائج التالية

                                                             
1-Varney,G,H,An Organization Development Approach To Management 
Development,London,Addison WeslyPuplishing Company.1988,pp2-8. 
2-Parkinson,S,ManagmentDevelopment.sStrategic Role ;Juournal Of General Management ,Vol,16,No.Winter 
1990.pp63-75. 
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كبرية فيما يتعلق بدورها يف التطوير والنجاح املتزايد الذي   اسرتاتيجيةمتثل التنمية اإلدارية أمهية  -

  .حتققه املنظمات

ل التنمية اإلدارية والتدريب أهم املشاكل اليت واجهها مدير التدريب ومدير املوارد البشرية مما متث -

  .جعلها املوضوع الرئيسي يف البحث والدراسة على مستوى جملس إدارة املنظمة

من املنظمات هلا خطط منفصلة للتنمية اإلدارية  قد حققت مستويات %70بينت الدراسة أن  -

  .ومهارات املديرين �ا مقارنة بتلك اليت ليس هلا مثل هذه اخلطط أعلى يف تطوير كفاءة 

  .نقص اخلربة يف حتديد مصادر التنمية اإلدارية كان العائق األكرب الذي تواجهه تنمية املدرين -

بعنوان دور التنمية اإلدارية والتدريب يف املنظمات اليابانية، وقد : James199211دراسة- 5

  :مدير يعملون يف هذه املنظمات، توصلت الدراسة إىل النتائج التالية110أخذت عيينة من 

  .وجود اهتمام كبري وواضح من قبل الشركات اليابانية بتنمية املديرين -

  .لوظيفية للمديرين اليابانينييف حتسني املهارات اتساهم التنمية اإلدارية  -

تساهم التنمية اإلدارية يف إعداد وتأهيل املديرين للمهام املستقبلية، عن طريق ترقيتهم إىل مناصب  -

  .أعلى

  .تساهم كل من التنمية اإلدارية والتدريب اإلداري يف حتسني العمل واستقرار املديرين -

العالقة بني التنمية اإلدارية وبني املستوى واليت �دف للتعرف على :Blakely19942دراسة -6

  :منظمة وقد توصلت إىل النتائج التالية155اإلداري وأخذت عيينة تتكون من 

 اتضح أن املنظمات الكبري ركزت على عدد من عوامل التنمية اإلدارية مقارنة باملنظمات األصغر -

  .حجما، غري أنه مل يكن هناك فرقا كبريا يف الرتكيز على صنع القرار بني تدريب املهارات الفنية

                                                             
1-James,P,Neelankavil,ManagementDevlopment& Training Programmes In Japanese Firms,The ;Juournal Of 
Management Development.Vol11,No3;1992;pp12-19. 
2-Blakely,G,l,Et Al, Management Development Programs,TheEffects Of Management Level And Corporate 
Strategy,Human Resource Development Quarterly,Vo5,No1.1994,pp 5-19. 
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  .ختتلف وتتفاوت برامج التنمية اإلدارية تبعا الختالف املهارات اإلدارية ونظرة املنظمة هلا -

تويات املتوسطة من املس املهارات الفكرية تكون هلا احلاجة يف املستويات اإلدارية العليا أكرب -

  .والدنيا

ال توجد هناك فروقات واضحة بني املستويات اإلدارية املختلفة فيما خيص العالقات اإلنسانية  -

  .والقيادة

Rothwell& Kaznas1994دراسة-7
1

كانت �دف إىل معرفة اجتاهات أخصائي تنمية املوارد :

متخصص ومتدرب يف جمال التنمية 500البشرية حنو جمهودات التنمية اإلدارية،وقد أخذت من 

  :اإلدارية،وخلصت الدراسة إىل النتائج التالية

إن أي برنامج للتنمية اإلدارية جيب أن يقوم على تقييم مهارات اإلدارة وترمجتها إىل أهداف  -

  .تعليمية الستخدامها كمرجعية لقياس مردود هذه الربامج

ن أهم العوامل األساسية اليت جيب أخذها باالعتبار عند حمتوى الربامج،احتياجات املشاركني تعد م -

  .اختيار برنامج معني

  .التنمية اإلدارية خبطط تنمية املوارد البشرية اسرتاتيجيةضرورة االرتباط بني خطط  -

Will Cocks1995دراسة-8
2

النظرية احمللية للتنمية اإلدارية وكانت �دف إىل عنوان الدراسة :

احمللية للتنمية اإلدارية،التعرف على املسارات الوظيفية ومدى تأثري برامج التنمية  التعرف على النظرية

  :اإلدارية على سلوك ومهارات املشاركني، وتوصلت الدراسة إىل

  .تؤثر برامج التنمية اإلدارية على مهارات وسلوكيات املشاركني يف هذه الربامج -

                                                             
1-Rothwell,W&Kazanas,H, Management DevelopmentMThe State Of The Art As Perceived By HRD 
Professionals,  ,performance Improvement Quarterly,Vo7,No1.1994pp 40-59. 
2-Will Cocks-Stephen,&Canway-Tony,A local Authority Management Development Programme,Executive-
Development,V8,No7.1995,pp 21-25. 
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املقدرة األساسية لربامج التنمية اإلدارية لقطاعني العام عملية تقييم هذه اآلثار تتم على أساس  -

  .واخلاص

  .املسارات الوظيفية للمديرين تلعب دورا كبريا يف تفسري التغري يف السلوك القيادي -

بعنوان احملتويات والتأثريات اجلديدة للتنمية اإلدارية، كانت �دف Rowley199511دراسة -8

  :على املنظمات وعلى املديرين، وخلصت إىل النتائج التالية إىل معرفة تأثري هذه احملتويات

  .التنمية اإلدارية شرط ضروري ومتطلب أساسي لنجاح االقتصاد ككل -

  .الدور الذي تلعبه التنمية الذاتية يف زيادة املهارات لدى املديرين -

احلاجة املاسة لربامج التنمية اإلدارية يف دعم وتطوير املهارات اإلدارية لدى املدراء حىت تتمكن  -

  .أي إعداد صف ثان من املديرين املنظمات من خلق جيل جديد من املدراء 

  .تبين خطة فعالة لكل من األفراد واملنظمة لنجاح عملية التدريب والتطوير -

�دف هذه الدراسة ملعرفة مدى كفاءة التنمية اإلدارية يف اجناز املهام  Mike19982دراسة-9

  :والقواعد التنظيمية، خلصت الدراسة إىل

تساعد التنمية اإلدارية يف جعل األفراد أكثر استعدادا لتحمل املسؤوليات واملهام، وأكثر إدراكا  -

  .سارهم الوظيفيووعيا مما يؤهلهم لشغل مناصب ووظائف أعلى، وبالتايل تطوير م

  .تساعد التنمية اإلدارية املنظمة على التكيف مع املتغريات البيئية والظروف االقتصادية -

وقد قام الباحث " كيفية الوصول على مجاعة منظمة بشكل فعلي"بعنوان Amy1دراسة-10

: التاليةتفصيلية على مديري منظمات اتصال دولية وذلك من خالل تطبيق األساليب بإجراء دراسة 

  :وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية. التنمية اإلدارية،التعليم املستمر، والتعليم التنظيمي

                                                             
3-Rowly-Jennifer,Management Development,Lihavry-Management,Vo16,No1.1995,pp5-10. 
1-Mikee Meldrum&SallyAtkinson;Is Management Development Fulfilling Its Organizational Role ?Management 
Decision,Vo36,No7.1198pp 528-533. 
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  .تؤثر برامج التنمية اإلدارية يف على تطور أداء املديرين -

إن إتباع برامج التنمية اإلدارية الفعلية يقود إىل املستوى الوظيفي املطلوب، يليب احتياجات تطوير  -

  .ء الوظيفياألدا

  .متثل التنمية اإلدارية عمال جوهريا يف زيادة املهارات املعرفية -

يف دول "والثقافة على التنمية اإلداريةأثر اختالف اللغة"بعنوان Wilkins20012دراسة-11

  :اخلليج العريب،وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية

  .واملنظمة بشكل عامتؤثر التنمية اإلدارية على أداء كل من الفرد  -

برامج التنمية اإلدارية يف دول اخلليج العريب بلغات أجنبية ومدربني أجانب مما خيلق صعوبة  -

  .االتصال بني املتدرب واملدرب نتيجة اختالف اللغة

هداف املتدربني عن أهداف أصحاب العمل يف املنظمات يف برامج التنمية اإلدارية، ختتلف أ -

يف برامج التنمية اإلدارية، بينما يهتم املسئولون لتحقيق تقدم وظيفي بعد املشاركة  فاملتدربني يطمحون

  .بانعكاس ذلك يف أداء املوارد البشرية والتغيري يف سلوكيا�م وبالتايل حتسني األداء يف املنظمة

نقص يف  نتيجة اختالف اللغة والثقافة، أصبح أساس املشاركة يف برامج التنمية اإلدارية ليس وجود -

املرتشح يف اللغة األجنبية هو الذي حيدد املهارة أو حاجة وظيفية ملهارات معينة ولكن مستوى 

  .املشاركني فيها

واليت تناولت إعادة تطوير التنمية اإلدارية من خالل Paauwe&Williams20013ةدراس-12

  :يليحتديد املفهوم، األمهية، األمناط، املكونات، وقد استنتج الباحثان ما 

                                                                                                                                                                                              
2-Amy Newman &Maureen Smith,How to creat A virtual Learning Community,Traning-And Developmen,Vo53 
,Jul1999.pp 44-48. 
1-Stephen Wilkins,management Development In The Arab gulf States-The Influence Of language and 
culture,Industrial and Commercial training, V33,No7.2001.pp260-266. 
2-JaapPaauwe&RogerWilliams,Management Development Revisited;The Journal Of Management 
Development,Vo20No2.2001pp180-181. 
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لدى املنظمة ملواجهة التغريات احلالية، حتقيق امليزة  اسرتاتيجيةأصبحت التنمية اإلدارية اآلن أداة -

  .التنافسية

التنمية اإلدارية القائدة، التنمية اإلدارية املشاركة، التنمية اإلدارية :هناك أربعة أمناط للتنمية اإلدارية-

  .الثانوية، التنمية اإلدارية التنفيذية

  .منط التنمية اإلدارية املشاركة هي األفضل يف أوربا ونيوزلندا على وجه التحديد-

لك من خالل إجراء دراسة استطالعية وذ"منذجة التنمية اإلدارية"بعنوان Jansen20011دراسة-13

ة على إحدى املنظمات األملانية بالرتكيز على سياسا�ا وممارسا�ا يف التنمية اإلدارية، وتوصلت الدراس

  :إىل

  .أن التنمية اإلدارية هي نظام متكامل -

  . أكدت وجود أمناط خمتلفة للتنمية اإلدارية، القائد، املشارك،الثانوي، والتنفيذي -

  .املنظمة باسرتاتيجيةضرورة ربط التنمية اإلدارية  -

  .ضرورة ربط األمناط املختلفة للتنميةاإلدارية بالتطوير التنظيمي  -

  .على التقييم النظامي للتنمية اإلدارية بشكل أكربضرورة الرتكيز  -

لوضع منوذج للتنمية اإلدارية لألعمال اجلزئية من وكانت �دف Dayer&Ryan20022دراسة -14

،  Limerick Citeخالل الرتكيز على برامج التنمية اإلدارية للمديرين أو املالكني للمنظمات يف

  :النتائج التالية وتوصلت الدراسة إىل

إن التنمية اإلدارية عملية تغيري وتطوير ملهارات املوارد البشرية وقدرا�م عرب تعليم مدرك وغري  -

  ).حسي أو غري حسي(مدرك

                                                             
1-Paul Jansen et all;A typology Of Management Development The Journal Of Management 
Development,V20,N2.2001p106. 
2-Michele O,Dwyer,&EamsonRyan, Management Development-A Model For Retail Business,Jounal Of 

Industrial Training,V26; N9,2002,pp 420-429. 
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هناك جمموعة من العوامل تساعد املديرين على تنمية قدرا�م على التنمية اإلدارية أن تستجيب هلا  -

 حيملها املديرين،دون إمهال عنصر ومنها التناسب بني حمتوى الربامج ودرجة التأهيل اليت

  .التكلفة،وضمان التفاعل والتحديد الدقيق والواضح هلذه الربامج

على زيادة اإلدراك والفهم لدى املديرين فيما خيص تساهم املشاركة يف برامج التنمية اإلدارية  -

  .األنظمة التكنولوجية

وتناولت الدراسة الدور اجلديد للتنمية اإلدارية بالتحول حنو Krikbride20031دراسة-15

  :وتوصلت إىل أن. للتنمية اإلدارية  االسرتاتيجيالدور 

التنمية اإلدارية  من خالل النموذج يتضمن أربعة أدوار رئيسية للتنمية اإلدارية وهي التنمية اإلدارية   -

أعمال، التنمية اإلدارية كعنصر حتفيز لألفراد، كمشارك أعمال اسرتاتيجي، التنمية اإلدارية كوكيل 

  .التنمية اإلدارية كخبري إداري

  .ضرورة معرفة املديرين هلذه األدوار وحتليل كل دور ونشاط من أنشطة التنمية اإلدارية -

و�دف لتقدمي إطار جديد لعملية التنمية اإلدارية وحتديد عوامل  Brown 20032دراسة-16

هذه الدراسة ثالثة أطر جديدة للتنمية ، وقدمت االسرتاتيجيةنمية اإلدارية النجاح من خالل الت

  :اإلدارية وهي

يكشف العالقة بني األهداف الشخصية وأهداف املنظمة يف عملية التنمية اإلدارية :اإلطار األول-

يتعلق ، فأهم ما يعرتضها هو العالقة بني هذين النوعني من األهداف، إضافة مبا االسرتاتيجية

  باملقصود بالتنمية اإلدارية

ما هو أثر التغريات يف البيئة الديناميكية على عملية التنمية اإلدارية، وكيف تعمل :اإلطار الثاين -

  .على إجياد صيغ أكثر تكامال وتناسقا

                                                             
1-Paul S Krikbride Management Development In Search of New Role ? The Journal Of Management 
Development,V22,N2.2003.P171. 
2-Paul Brown, Seeking Success Though Strategic Management  Development Journal Of  Euroean Industrial 

Training ,v27,N6.2003.PP292-296. 
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  .يأخذ بعني االعتبار املعوقات والعراقيل اليت تؤثر يف عملية التنمية اإلدارية:اإلطار الثالث-

تناولت التدريب والتنمية اإلدارية الدوليني، من خالل اختيار  Shen20051دراسة -17

  :األسلوب الذي يتم به تطبيق األطر النظرية من طرف املمارسني، توصلت الدراسة إىل

وممارسة املنظمات متعددة اجلنسيات هلا، حيث تعطي وجود فجوة كبرية بني النظريات األكادميية  -

  .اهتماما أقل للتدريب والتنمية اإلداريةهذه املنظمات 

التنمية اإلدارية والتدريب الدوليني غري فعالني، بل يرتكان أثرا سلبيا كبريا على املنظمات متعددة  -

  .اجلنسيات

وتنمية إدارية فعالة ألجل النجاح البيئة التنافسية العاملية، حتتاج املنظمات متعددة اجلنسيات لتدريب -

  .بني وزوجا�م ،مواطين البلد املضيفلكل من املغرت 

واليت تناولت حتديد األسلوب األمثل لفهم العالقة بني التنمية اإلدارية ::Luoa20052دراسة-18

للتنمية اإلدارية، ألن املنظمة  االسرتاتيجيمن خالل التعرف على الدور  االسرتاتيجيةواإلدارة 

  :تستخدم بشكل متزايد التنمية اإلدارية كوسيلة لرفع قدرا�ا لتحقيق أهدافها، توصلت الدراسة إىل

  .للمديرين االسرتاتيجيهناك ارتباط كبري بني الفعالية املدركة للتنمية اإلدارية ومستوى الوعي  -

  .املديرين وإدراكهم ندرك مفهوم التنمية اإلدارية من خالل الطرق اإلحصائية وحتليل وجهات نظر -

  .يف املنظمة اإلسرتاتيجيةوسيلة هامة لإلدارة  االسرتاتيجيةتعترب التنمية اإلدارية  -

  موقع دراستنا من الدراسات السابقة

على الدراسات السابقة للتنمية اإلدارية وارتباطها مبتغريات أخرى كالتطوير  االطالعمن خالل 

  :التنظيمي، اإلنتاجية، املديرين،  توصل الباحث إىل

                                                             
3-Jie Shen,International Training and Management Development; Theory and reality, Journal Of Management 

Development,V24,N7.2005,PP. 
1-MikkoLuoma,Managers Perceptions of the Strategic Rol Of  Management Development, Journal Of 
Management Development,V24,N7.2005,PP 645-655. 
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أمجعت معظم الدراسات على أمهية ودور التنمية اإلدارية يف كو�ا أحد األدوات املؤثرة يف املنظمة،  -

أمام املنظمة وهذا لدورها يف إعداد و�يئة املوارد البشرية يف خمتلف املستويات  اسرتاتيجيةوأداة 

  .للتكيف مع متغريات البيئة الداخلية واخلارجية اسرتاتيجيةاإلدارية، وتستخدمها املنظمة كوسيلة 

  .تشري الدراسات إىل أن التنمية اإلدارية مستمرة ديناميكية، متثل أداة لتحقيق النمو الوظيفي-

أشارت بعض الدراسات إىل أن التنمية اإلدارية �يئ املورد البشري وجتعله يف مستوى من  -

  .لتحمل مهام ومسؤوليات وظيفية أعلى، بالتايل تساعد يف تطوير وتنمية املسار الوظيفياالستعداد 

تساعد  أشارت معظم الدراسات إىل أن التنمية اإلدارية تركز على حتديد األساليب والفنون اليت -

على تطوير القدرات اإلدارية يف املنظمة مبا حيقق هلا الكفاءة الالزمة الستخدام مواردها املتاحة على 

  .الوجه األمثل

أشارت بعض الدراسات إىل أن هناك أربعة أمناط للتنمية اإلدارية وهي التنمية اإلدارية القائدة،  -

  .انوية، التنمية اإلدارية التنفيذيةالتنمية اإلدارية املشاركة، التنمية اإلدارية الث

يف كون الدراسة احلالية مت تطبيقها على منظمة خيتلف جمال الدراسة احلايل عن الدراسات السابقة -

خدمية ال تسعى لتحقيق الربح املادي، بينما مشلت الدراسات السابقة منظمات ناجحة ودولية 

  .النشاط و�دف إىل حتقيق الربح

  

 :تقسيمات البحث

 :دخل للتنمية اإلداريةنظرية، حيث تناولنا يف الفصل األوملمت تقسيم البحث إىل مخسة فصول 

أهداف وخصائص ،التعريف واألمهية للتنمية اإلدارية وعالقتها بالتدريب اإلدارييهوقد تناولنا ف

  .أساليب التنمية اإلدارية:التنمية اإلدارية) عناصر(مكونات .التنميةاإلدارية

  .اقيل التنمية اإلداريةعر وأخريا  
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مفهوم وأمهية : يهوقد تناولنا ف الفصل ختطيط املوارد البشرية،أما الفصل الثاين فتناولنا يف 

وأخريا  مفهوم ومصادر االستقطاب،مراحل ختطيط املوارد البشرية،وخصائص ختطيط املوارد البشرية

  .االختيار، والتعيني

  :من خالل  التخطيط االسرتاتيجي للتنمية اإلدارية،فتناولنا فيه : الفصل الثالثأما  

مفهوموأمهية وأساسيات التخطيط اإلسرتاتيجي للتنمية .مفهوم وأهداف التخطيط االسرتاتيجي

 اإلصالح والتنمية يفالتجربة اجلزائرية  ،مثمراحل التخطيط االسرتاتيجي للتنمية اإلدارية.اإلدارية

  .اإلدارية

  :وفيه مت التطرق إىل دور القيادة اإلدارية يف حتقيق التنمية اإلدارية،ولنا تنا الفصل الرابعأما يف 

دور القيادة مث النظريات املفسرة للقيادة اإلدارية،مفهوم وأمهية وخصائص القيادة اإلدارية 

  .اإلدارية يف التنمية اإلدارية

  :من خالل، خصائص اجلهاز اإلداري يف اجلزائر تناولنا  الفصل اخلامسيف 

 الفساد اإلداري، أسبابه وأنواعه وآثاره وطرق عالجه،البريوقراطية وأسبا�ا يف اجلهاز اإلداري 

  .الشفافية اإلدارية، مفهومها، وأسسها ودورها يف مكافحة الفساد اإلداريوأخريا

  .دراسة احلالةفخصصل الفصل السادسأما  
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  : تمهيد

إن توفر اإلمكانيات املادية واملوارد املالية لن حيقق مستويات التنمية الشاملة املطلوبة على 

الوجه األكمل ما مل يقرتن ذلك بإدارة مؤهلة للقيام بتلك املهمة األساسية واخلطرية، فالقدرة اإلدارية 

سي يف املنظمة حنو حتقيق األهداف، بدو�ا تصبح مجيع اجلهود املبذولة يف سبيل هي احملرك األسا

  .توفري احتياجات ا�تمع من السلع واخلدمات واستقطاب الوسائل التقنية جهودا عدمية الفائدة

لقد أصبح التقدم والتطور والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف املنظمة احلديثة مرهون بقدر�ا 

التخطيط، الرقابة، ( مية نظمها اإلدارية، اليت تعمل على الربط بني العناصر العضوية للمشاريع على تن

إن القدرة اإلدارية تعترب احملرك األساسي يف حتقيق التنمية . ، لتحقيق األهداف املرجوة...)التوجيه

تصادية دون أن تتوفر إدارة الشاملة إىل احلد الذي ال ميكننا يف الواقع تصور إمكانية حتقيق التنمية االق

فعالة، لن تتوفر إدارة فعالة إال من خالل االهتمام بالتنمية اإلدارية اليت تعترب ضرورية، فليس هنا أدىن 

شك يف أن التنمية اإلدارية تعترب أحد العوامل الرئيسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

فعال، موارد بشرية مدربة ومؤهلة، ونظم مرنة متكن  وسبب ذلك يعود لضرورة وجود جهاز إداري

  .املنظمة من رسم وتنفيذ اخلطة العامة، فتحسني أوضاع اإلدارة يعترب الزما ألي إجناز ميكن حتقيقه

هذا ما سنتناوله يف هذا الفصل من خالل مفهوم التنمية اإلدارية، وأمهيتها، ومكونا�ا، 

  . احلقيقية والعراقيل اليت تواجه عملية التنمية
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  اإلداري  تنمية اإلدارية وعالقتها بالتدريبالتعريف واألهمية لل :األولالمبحث 

الـــيت مل حتـــض بإمجـــاع املفكــــرين ة اإلداريـــة مـــن املفـــاهيم اإلداريـــة احلديثـــة و يعتـــرب مفهـــوم التنميـــ

ئف القيــادة اإلداريــة بوظــا ، فمــنهم مــن يربطهــاموحــد وشــامل هلــاإىل مفهــوم  داءاإلقتــوالبــاحثني حــول 

يف  ، ومــنهم مــن يربطهــا بتحســني القــدراتاإلداري اإلشــرافيف أي مســتوى مــن املســتويات واملــديرين 

وزمــن أقــل كمــا يربطهــا الــبعض اآلخــر بالقــدرة علــى اختــاذ  وضــمان االســتمرارية بتكلفــة اإلدارياجلهــاز 

وميكـن أن  ، جمموعة البدائل املتاحةمن بني يذها من أجل اختيار البديل األنسبوتنفالقرارات املناسبة 

     .على أساس القدرة على االتصال من خالل نقل املعلومات وضمان نتائجهايكون الربط قائما 

   المفهوم واألهمية للتنمية اإلدارية :المطلب األول

  :مفهوم التنمية اإلدارية -1

ع قـيم ومفـاهيم ومؤسسـات عمليـة تغيـري جـذري تتعامـل مـ"فقد عرفت التنمية اإلدارية على أ�ا

ومن أجل ذلك ال بد إلجناح هـذه ، ع وأفرزت تراكمات متشابكة ومعقدةرسخت ملدة طويلة يف ا�تم

وأن تســتخدم  وأن ترتكــز علــى منطلقــات فكريــة، التنميــة اإلداريــة مــن االعتمــاد علــى مفــاهيم متطــورة،

  1."وسائل غري تقليدية 

ألفراد واملسـئولني عـن قيـادة النشـاطات املختلفـة يف حتسني قدرات ومهارات ا"كما عرفت بأ�ا  

املنظمة وحسن استخدام املوارد املادية والبشـرية وتوجيـه هـذا االسـتخدام حنـو األهـداف احملـددة بأقصـى  

  2."كفاءة ممكنة

ــــة تنميــــة االجتاهــــات واملهــــارات الضــــرورية حبيــــث يصــــبح أو يبقــــى املــــدير "عرفــــت بأ�ــــا و  عملي

  3."فعاال

تطـــوير أداء اإلدارة وحتقيـــق الـــرتابط بـــني الكامـــل بـــني اجلهـــاز "علـــى أ�ـــا اهـــا أيضـــوقـــد مت تعريف

اإلداري وبــني خطــط التنميــة حبيــث يكــون هــذا اجلهــاز فعــاال للتنميــة وحيقــق االســتخدام األمثــل للمــوارد 

   4."البشرية وتعظيم سبل وأساليب اإلفادة من قدرا�م وإمكانا�م 

                                                 
 ،1998 مصـــر، ،اإلســـكندرية املكتـــب اجلـــامعي احلـــديث، البنـــاء االجتمـــاعي للمجتمـــع،:التنميـــة اإلداريـــة يف اخلدمـــة االجتماعيـــة ،خـــريي اجلميلـــي - 1

 .26ص
 .26،ص2002حزيران  ،سوريا ،دار الرضا للنشر والتوزيع رين،صناعة التنمية اإلدارية يف القرن الواحد والعش رعد حسن الصرن، - 2

3 - Rue leslie. wandliyod.l. Byars Mangement ;Skills and Application. Irwing. Mcgrow-Hill ; Boston (9thed) 
2000 p 275. 

 .557ص، 2003 ،مصر ،املنظمات املعاصرة مكتبة عني مشسإدارة األعمال يف  صديق حممد عفيفي، - 4
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تشـمل كـل  ،دفـة إىل التغيـريطـة منظمـة ديناميكيـة شـاملة هاعمليـة واعيـة خمط"كما عرفـت بأ�ـا

األنشــطة الالزمــة الختيــار و�يئــة القيــادة اإلداريــة واملــديرين وإكســا�م املهــارات والقــدرات واالجتاهــات 

اليت تؤهلهم ألداء عملهـم بطريقـة أفضـل مـن أجـل نقـل املنظمـة إىل وضـعية مسـتقبلية متطـورة حتقـق هلـا 

  1 ."داء التنافسي يف العوملةالتطور والنجاح واأل

 ومن خالل التعاريف السابقة يتضح أن التنمية اإلدارية هـي عمليـة دينامكيـة مسـتمرة وهادفـة 

و تلعـــب دورا أساســـيا يف  ،حتميـــة تعـــىن ببنـــاء جهـــاز إداري متطـــور وحتـــديث وتطـــوير اهلياكـــل القائمـــة

كمـا   ،وظـائف اإلداريـة الوسـطى والعليـالوا التعديل السلوكيات واملسارات اإلدارية للقيادة اإلدارية وشـاغ

ليســـهم يف حتقيـــق التنميــــة  أ�ـــا ليســـت هـــدفا يف حــــد ذا�ـــا ولكنهـــا وســـيلة للنهــــوض باجلهـــاز اإلداري

قـــدرات والكفـــآت كمـــا أ�ـــا تعمـــل علـــى حتديـــد الكيفيـــة والوســـيلة الـــيت مـــن شـــأ�ا تطـــوير ال ،الشـــاملة

  .للقيادات اإلدارية

ايا�ا العمل على توفري كافة املكونات اليت من شأ�ا حتقيق الفعاليـة يف إن التنمية اإلدارية يف غ

ويف مغزاهـا إجيـاد هياكـل تنظيميـة مالئمـة ميكـن  ،املنظمة مبا ميكنهـا مـن حتقيـق أهـداف التنميـة الشـاملة

تكييفهـــا علـــى ضـــوء املســـتجدات واملتغـــريات البيئيـــة وتـــدعيمها بالقـــدرات واملهـــارات البشـــرية مـــع تـــوفري 

أمــا مــن حيــث األســلوب فتهــتم بــالتطوير والتحــديث وفــتح ا�ــاالت أمــام  وارد املاديــة والفنيــة الالزمــة،املــ

  : )1/1(ميكن تلخيص ماهية التنمية اإلدارية يف الشكل التايل رقم  ،التدريب مبا ينمي القدرات

  ماهية التنمية اإلدارية :)1/1(شكل رقم

                    

                                                    

   

                         

   

                                                  

  

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية من  التنمية اإلدارية يف اجلهاز اإلداري يف اململكة العربية السعودية، :المصدر

  .78ص ،1986 مصر، ،لية االقتصاد والعلوم السياسيةك ،جامعة القاهرة نبيل زكي عمر،:إعداد 

                                                 
  .176ص، 2007 ،جامعة عني مشسشركات دولية النشاط،كلية التجارة، إدارة املوارد البشرية من منظور ال ،خطاب وآخرون دعايدة سيــــــ  1

  الجــهود التي

تبـذل لتـطوير الـجهاز  

  اإلداري 

   مــن خالل

  وضع الهياكل التنظيمية المالئمة

  وإجراءات العملط نظم تبسي

                                      تطوير مهارات القوى العاملة

تطوير مهارات القوى العاملة 

  العمــل تحســين بيــئة

لتحــقيق أهداف التنـمية 

بكفاءات  ةاالقتصــادي

   عاليــة وبأقــل التــكاليـف



  لتنمية اإلداريةلمدخل                                                                الفصل األول
 

25 
 

  :اإلداريةأهمية التنمية  -2

إن وجـــود املنظمـــات الناجحـــة رهـــن مبـــا يتـــوفر لـــديها مـــن قيـــادة إداريـــة كفـــؤة وهـــذا ميثـــل الـــدافع 

ة القياديــة يف ب اإلشــرافيالــذين يتولــون املناصــ اإلداريــنيادة األساســي وراء االهتمــام بتنميــة وإعــداد القــ

يف  1وبنــاءا علــى هــذا األســاس تتحــدد أمهيــة التنميــة اإلداريــة  ،الــيت تعكــس جناحهــا وتفوقهــا ،املنظمــة

  :النقاط التالية 

االستخدام األمثل للموارد املتاحة مبا يكفـل إنتـاج السـلع واخلـدمات القـادرة علـى حتقيـق إشـباع  -

  .تجددةقيق رغبا�م املختلفة واملحاجات املستهلكني وحت

حتقيـــق التـــوازن واالنســـجام والتوافـــق يف األنشـــطة االقتصـــادية وزيـــادة قـــدرة اإلدارة علـــى حتقيـــق  -

والســعي لتحقيــق هــذه  التوافــق والتناســب بــني األنــواع املختلفــة لــربامج التنميــة اإلداريــة مــن جهــة،

  .ا�تمعالربامج من جهة ثانية مما يتولد عنه زيادة الدخل القومي وحتيق رفاهية 

التقــــدم العلمــــي والتقــــين والتقــــادم املعــــريف واحلاجــــة املتزايــــدة ملســــتويات تنظيميــــة عاليــــة ومتطــــورة  -

مـــا يعكســـه ذلـــك مـــن زيـــادة يف  تتناســـب مـــع تزايـــد األفـــراد يف املنظمـــة خاصـــة يف ا�ـــال اإلداري،

  .املستويات اإلدارية وما يصاحبه من تعقيدات يف تنفيذ األنشطة واملهام اإلدارية

فدور مـدارس التكـوين واجلامعـات ال تلقـن الطالـب الوظـائف  ،ص فاعلية الدراسات اإلداريةنق -

نظم اإلداريـــة بأســـلوب واملبـــادئ اإلداريـــة واملفـــاهيم واملعـــارف و املهـــارات يف تطبيـــق األســـاليب والـــ

حيـــث يقــــع العـــبء بعـــد ذلــــك عنـــد إعـــداد القيـــادة اإلداريــــة علـــى الـــتعلم أثنــــاء  ،علمـــي تطبيقـــي

  .املمارسة

البحــث وحماولــة الوصــول إىل أســاليب وطــرق تدريبيــة متقدمــة وحديثــة لتــدريب القــادة اإلداريــني  -

وبشــكل خــاص الرتكيــز علــى بــرامج التنميــة اإلداريــة والتنميــة الذاتيــة الــيت جتعــل القائــد اإلداري يف 

  .للعملاملوقف الفعلي 

الــيت تعــود إمــا إىل عــدم   املنظمــات،نقــص أو انعــدام املــوارد املاليــة املخصصــة للتنميــة اإلداريــة يف -

واملتطلبــات املســتقبلية هلــذه القيــادة اإلداريــة الــيت ترجــع هــي األخــرى إىل  تالتأكــد مــن االحتياجــا

  .التغريات السريعة يف طبيعة وظروف املنظمة أو إىل ضغوط العمل

                                                 
 . 156ص ،1985كلية االقتصاد، منشورات جامعة دمشق،   ،إدارة األفراد ،خليل سلمان الفارس - 1
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العوائـــد  عــدم التأكــد مـــن مــدى جديــة الـــربامج احلاليــة للتــدريب اإلداري وصـــعوبة وبــطء تقيــيم -

  .املتأتية منه

 هـابين كما أن هناك مربرات أخرى تربز أمهية التنمية اإلدارية بالنسبة للدول النامية خصوصـا ومـن

  :يليما 

حيــــث تعتــــرب الســــمة األساســــية والبــــارزة لألنظمــــة اإلداريــــة يف البلــــدان  :عامــــل التخلــــف اإلداري -أ

بــطء يف اإلجــراءات   ،وتيين واجلمــود يف التنفيــذاملتخلفــة ظــاهرة اإلداري وتــنعكس مظــاهره يف العمــل الــر 

ومــن افــة التنظيميــة واإلداريــة احلديثــة، وبدائيــة يف العمــل والتنفيــذ وضــعف اإلطــار اإلداري وافتقــاره للثق

  1 .مظاهر التخلف كذلك التسيب والتغيب عن مكان العمل وطول وقت تقدمي اخلدمة

اسـتعمال الوظـائف اإلداريـة جبميـع مـا يرتتـب "ي يقصـد بالفسـاد اإلدار  :عامل الفساد اإلداري  -ب

عليهـــا مـــن هيبـــة ونفـــوذ وســـلطة لتحقيـــق منـــافع شخصـــية وماليـــة وغـــري ماليـــة وبشـــكل منـــاف للقـــوانني 

فالفســــاد يعمــــل علــــى توجيــــه وتصــــريف اجلهــــاز اإلداري عــــن هدفــــه األساســــي ، 2"والتعليمــــات الرمسيــــة

از اإلداري الفســاد اإلداري عــدم تــدخل اجلهــمــن أســباب انتشــار و  والرمســي إىل حتقيــق أهــداف خاصــة،

ضــعف الرقابـة ممــا يولــد الشـعور باليــأس لــدى األفـراد ويــدفعهم لتقــدمي الرشــوة أو  ،يف معاجلـة االحنرافــات

  .وهذا ما يربز أمهية ضرورة التنمية اإلداريةوساطة للحصول على اخلدمة أو احلق، استخدام ال

ألساسـية والتحـدي الـذي تواجهـه الـدول الناميـة يتمثـل يف إن املعضـلة ا :عامل التحـدي اإلداري -جـ

بالتــايل فهــي أمــام  ،اوزهــا للحــاق بركــب العــامل املتقــدمالقضــاء علــى فجــوة التخلــف اإلداري وحماولــة جت

تنميـة املـوارد  اجلهـد ينصـب علـى هـذا ،لى ما هو عليـه يف الـدول املتقدمـةحتدي جهد مضاعف يزيد ع

  .ارية على وجه اخلصوص بربامج التنمية اإلداريةالبشرية وتنمية اهلياكل اإلد

اإلدارة اجليـدة هـي فـ ،إن التغيري اإلداري ميثـل مطلـب مجيـع البلـدان الناميـة :عامل التغيير اإلداري -د

الناميــة ســعت جاهــدة لتحقيــق هــذا التغيــري مــن  نغــري أن البلــداالــيت تعمــل علــى إحــداث هــذا التغيــري، 

نظيمية ولكنها تتميز بقصور واضح يف التنمية اإلدارية وقصور وفجوة بني خالل بناء اهلياكل واألطر الت

   .األداء الفعلي واملنشود

  :تزايد االهتمام بالتنمية اإلدارية وبصفة جوهرية بعد احلرب العاملية وذلك لألسباب التالية لقد

                                                 
  .550حممد صديق عفيفي، مرجع سابق، ص  - 1
  .38الصرن، مرجع سابق، ص حسن رعد - 2
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ة العليــا والوســطى غلــب وظــائف اإلدار أالرصــيد املعــريف وطبيعــة التكــوين واإلعــداد العلمــي لشــاغلي  -1

   .يفرض االهتمام املتزايد بربامج التنمية اإلدارية

تركيبة العملية اإلدارية وتعقيـدا�ا ممـا جيعلهـا عرضـة للتـأثر مبجموعـة مـن العوامـل البيئيـة السـائدة يف  -2

اريــة مــا حتــوزه هــذه القيــادة مــن مهــارات إدو البيئــة االجتماعيــة للقيــادة اإلداريــة و  بيئــة العمــل اإلداري ،

عله مع هذه املتغـريات ولضمان أداء القائد اإلداري واملسري وتفا ،مرتبطة بالوظيفة املوكلة لديه وتنظيمية

  .وجب إعداد برامج تكفل تنمية قدراته ،من املهارة اإلدارية والكفاءة العالية مبستوى عال

مـع مـا  ،ةن املـوارد البشـريالدور املتنـامي للمشـرفني والقـادة اإلداريـني خصوصـا ذات االرتبـاط بشـؤو  -3

ـــادة يف درجـــة اإلعـــداد العلمـــي هلـــم ف مـــع األعبـــاء امللقـــاة علـــى ســـوف يتضـــاع ،يتطلـــب ذلـــك مـــن زي

مما يفرض إعدادهم و�يئتهم للقيام �ذه املهام وذلك عن طريـق إعـداد بـرامج للتنميـة اإلداريـة  ،عاتقهم

  .البناء بينهماليت �دف إىل توفري مناخ للتعاون املشرتك وجمال للتفاهم 

احلاجــة لقيــادة ومشــرفني إداريــني أكفــاء بعــد تطــور االمتيــازات الــيت مينحهــا القطــاع اخلــاص جلــذ�م  -4

واالستحواذ علـيهم ،لكـن املشـكلة املطروحـة هنـا أن إعـداد قيـادة ومشـرفني جيـدين يتطلـب وقتـا طـويال 

  .فبذلك يف املراحل األوىل للتوظي مما يفرض االهتمام ونفقات مرتفعة،

  المفاهيم األخرى نمية اإلدارية بالتعالقة  :المطلب الثاني

وتتجلــى مظــاهر  املفــاهيم اإلداريــة فيمــا بينهـا حــىت مــن طــرف بعـض املهتمــني بــاإلدارة، لتتـداخ

ومـع النمـو  ،داري، وكـذلك مـع التطـوير اإلداريهذا التداخل بني مفهوم التنمية اإلداريـة واإلصـالح اإل

  .اإلداريمع التخطيط و  ،اإلداري

كافــة عمليــات "يعــرف اإلصــالح اإلداري علــى أنــه :اإلصــالح اإلداريالتنميــة اإلداريــة ب عالقــة -1

تنظـــيم األجهـــزة اإلداريـــة وكـــذلك تنميـــة العـــاملني وحتفيـــزهم  ورعـــايتهم وبصـــفة عامـــة كـــل مـــا يزيـــد مـــن 

   1."الكفاءة اإلدارية ويقضي على مشكالت اإلدارة

ا�هودات املصـممة خصيصـا لتحقيـق تغـريات أساسـية " أنهكما عرف اإلصالح اإلداري على 

مـــن خـــالل اإلجـــراءات لتحســـني مـــن خـــالل عمليـــات إصـــالح شـــاملة أو علـــى األقـــل  يف نظـــام اإلدارة

   2."ه الرئيسية كاهلياكل اإلدارية واألفراد واإلجراءات مكونات عنصر واحد أو أكثر من 

  :اإلداري ومنها  ح�ا اإلصال إىل بعض األبعاد اليت يتصف هذه التعاريف تشري

                                                 
  . 1984مصر الطبعة األوىل،  دار الكتاب املصري، معجم مصطلحات العلوم اإلدارية، أمحد زكي بدوي، - 1
  .88، ص1997 التنمية اإلدارية، دار زهران األردن، قيس املؤمن وآخرون، - 2
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عمليـات التغيـري الكليـة يف اجلهـاز حيث يستهدف البعد الشـمويل  :البعد الشمولي والبعد الجزئي -

ضــــمن اســـــتهداف البنـــــاء الشـــــامل  ،ملاديــــة والوظائفيـــــة وحـــــىت الســـــلوكيةاإلداري مــــن حيـــــث اجلوانـــــب ا

از اإلداري وتطـويره وحتديثـه يف جـزء مـن فيتمثـل يف النظـر إىل اجلهـبينمـا البعـد اجلزئـي . ككـلللمجتمع  

  1.وتطويره حىت وإن استهدف جانب فقط من جوانبه إصالحهمكوناته حبيث يتم 

علــى الــرغم مــن صــعوبة واســتحالة أحيانــا احلكــم علــى نتــائج عمليــة اإلصــالح  :الجــوهر واإلجــراء -

علــــى أ�ــــا متثــــل يف 2 حاإلصــــالوالوســــائل الشخصــــية املطبقــــة أثنــــاء  اإلداري ميكــــن اعتبــــار اإلجــــراءات

علــى الـرغم مــن حمدوديـة وضــعف جوهرهـا القسـم األكــرب واألساسـي يف إدارة عمليــة اإلصـالح اإلداري 

  .نون يف إحداث االستجابة املرغوبةالقا

لتحسـني األداء ديناميكية هذا البعد يشري لإلصالح اإلداري بأنه عملية تطوير  :لتفاعلاالديناميكية و 

الراهن ملواكبة التغريات احلاصلة يف البيئة اإلدارية لذلك يعترب اإلصـالح علـى أنـه  يف الوضع  3التشغيلي

   .عملية ديناميكية ويف حركية دائمة

والتــــدرج يف إحــــداث عمليــــة  اإلصــــالح اإلداري يتبــــع املرحليـــةميكــــن اإلشـــارة إىل أن ســــبق  ممـــا

كمـــا يعتـــرب أكثـــر حتفظـــا  ،ح بعـــض عناصـــر اجلهـــاز اإلداري فقـــطفهـــو يكتفـــي أحيانـــا بإصـــال ،التغيـــري

العتماده النظرة املتأنية واألسلوب البطيء  يف تطوير اجلهـاز اإلداري عكـس التنميـة اإلداريـة الـيت تعتـرب 

كما أ�ا مستمرة وديناميكيـة ،  مشوال واتساعا وتستهدف أبعاد عديدة يف احمليط االجتماعي ككل رأكث

وير القـدرة اإلداريـة خالفـا لإلصـالح اإلداري الـذي ودائمة حتدد الكيفيـة واألسـاليب الـيت متكـن مـن تطـ

  .عادة ما ال يتصف باالستمرارية والدوام بقدر ما يتصف بالدورية احملدودة

درجـــة مـــن  إجيـــاد"يعـــرف التطـــوير اإلداري علـــى أنـــه :التطوير اإلداريعالقـــة التنميـــة اإلداريـــة بـــ -2

السـلوكية الـيت يتصـف �ـا اجلهـاز اإلداري مـن  النوعية والكمية ولألمناط والضوابط األبعادالتناسب بني 

للتحسني يف اجلهاز اإلداري باملعىن امليكانيكي  ،وبني األبعاد النوعية والكمية للسلع واخلدمات ، جهة

التقـــــين والفـــــين يف اجلهـــــاز أو اهليكلـــــي ويتضـــــمن بعـــــدا ســـــلوكيا وغالبـــــا مـــــا يركـــــز اهتمامـــــه علـــــى البعـــــد 

   4."اإلداري

                                                 
 . 70ص، ، مرجع سابقرعد حسن الصرن - 1-2
  .42جع سابق، صفيصل بن معيض، مر  - 3

 .77ص  ،هفيصل بن معيض، املرجع نفس -4
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ينطلــق مــن االفــرتاض بــأن هــذا التطــوير ميكــن فهمــه وبالتــايل "داري بأنــهكمــا عــرف التطــوير اإل

مــن جهــة واألهــداف ممارســته ضــمن العالقــات الــيت تــربط النشــاطات الــيت تــؤدى داخــل اجلهــاز اإلداري 

  1."اختاذ القرارات اإلدارية عمليةإىل حتقيقها من جهة أخرى أي ضمن  يرمياليت 

العمــــل تعـــديالت وتغــــريات جزئيـــة علـــى نظـــم وأســـاليب التطوير اإلداري يهـــتم بإدخـــال فـــ لـــذا

علــى أمنــاط وســلوك وضــوابط حمــددة �ــدف للوصــول إىل جهــاز إداري أكثــر   ،وهياكــل اجلهــاز اإلداري

علــى الــرغم مــن ذلــك فهــو ، كمــا يهــدف إىل تكييــف الغايــات العامــة للنظــام اإلداري ،وفاعليــةكفــاءة 

  .مشل منهوأعترب التنمية اإلدارية أعمق يكتسي بعدا جزئيا وسكونيا أحيانا وبالتايل ت

تســتهدف  اوجهــود) بصــورة جزئيــة( يف غاياتــه بتحقيــق أهــداف اويظــل التطــوير اإلداري مرتبطــ 

    2:تتمثل يفللتطوير اإلداري مقومات يعتمد عليها وهذه املقومات  اكم. حتقيقهاالتنمية اإلدارية 

حتديد العدد األمثل املطلـوب  ادة اإلداريني من خاللويتم تطوير املديرين والق :تطوير المديرين -أوال

هــذا يتحقــق و  مــنهم والــذين تتــوافر فــيهم الشــروط املوضــوعية خاصــة شــاغلوا الوظــائف الوســطى والعليــا،

يضــاف إىل ذلــك القيــام بعمليــة التــدريب والتأهيــل عمليــا  ،االختيــار الســليم للقيــادة واملــدير مــن خــالل

والتأهيــــل مــــع ضــــمان االســــتمرارية يف عمليــــة التــــدريب  ،واملهــــارات �ــــدف تزويــــدهم باملعــــارفونظريــــا 

  .واستخدام احلوافز لذلك

مـن خـالل دراسـة الفـرص والتحـديات وحصـر املشـاكل والعراقيـل الـيت حتـول  :تطوير المنظمات -ثانيا

اسـب نواختيـار البـدائل املتاحـة الـيت تت من خالل مجع البيانـات الالزمـة، يتم ذلكو  أهدافهادون حتقيق 

حيـــث تســـاير األنظمـــة والقـــوانني الســـائدة يف املنظمـــة  تطـــوير الـــنظممث  مـــع الظـــروف احمليطـــة باملنظمـــة،

  .املنظمة التغريات اليت تعرفها

إىل نتـــاج عمليـــة التنميـــة "يشـــري مفهـــوم النمـــو إلداري  :لنمو اإلداريعالقـــة التنميـــة اإلداريـــة بـــا -3

يم كمــا ونوعــا كمــا أنــه يشــري إىل الكفــاءة يف اإلدارة والتنظــ  فهــو ميثــل الزيــادة يف قــدرة اإلدارة ،اإلداريــة

تغيـــري النظـــام االجتمـــاعي القـــائم "كمـــا يشـــار للنمـــو اإلداري علـــى أنـــه،  واإلجـــراءات والطرائـــق والقيـــادة

                                                 
  . 79صاحل أمحد صاحل، مرجع سابق، ص  - 1
العــدد الثالــث تشــرين  ،دمشــق ،ة واإلنتاجيــةجملــة فصــلية تصــدر عــن مركــز تطــوير اإلدار  ،تطــوير اإلداري شــؤون إداريــة حديثــةالتنميــة وال عــادل اجلــودة، - 2

 .8ص ،1981 ،األول
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أي أنــه يعــرب عــن أهــداف أيديولوجيــة  ،حيــل حمــل النظــام القــدميباعتبــاره أداة هامــة يف قيــام نظــام جديــد 

  1."حمددة

لتنميـة اإلداريـة يف هذا التعريف يتضـح أن النمـو اإلداري هـو نتيجـة وحمصـلة عمليـة امن خالل 

مـــن خـــالل التوافـــق بـــني متطلبـــات  كمـــا أن غاياتـــه تتمثـــل يف االســـتعداد لعمليـــة التغيـــري، ،املقـــام األول

 أي حماربـــة اجلمـــود يف النظـــام القـــدمي وإحـــالل حملـــه نظـــام جديـــد فهـــو يســـعى ، التغيـــري والواقـــع الـــراهن

ويظــل ، بــدأومــن أيــن ت ،وكيــف تبــدأ ،لإلجابــة علــى بعــض التســاؤالت اجلوهريــة مــىت تبــدأ عمليــة التغيــري

  .النمو اإلداري حمصلة ونتيجة التنمية اإلدارية

ــالتنميــة اإلداريــة عالقــة  -4 عمليــة حتديــد "يعــرف التخطــيط اإلداري علــى أنــه  :التخطيط اإلداريب

والكيفيــــــة الـــــيت يــــــتم مـــــن خالهلــــــا حتقيــــــق  زمنيـــــة املســــــتقبلية،األهـــــداف الواجــــــب حتقيقهـــــا يف الفــــــرتة ال

اختيــــار وحتديــــد أهــــداف املنظمــــة "كمــــا ميكــــن تعريــــف التخطــــيط اإلداري بأنــــه يتضــــمن  ، 2"األهــــداف

وبرامج العمل والتنسيق والربط بني هذه األهداف وحتديـد وسـائل وأهداف اإلدارات واألقسام الرئيسية 

  .3"وأساليب تنفيذها

مـــن وظـــائف اإلدارة وعليـــه يعتـــرب التخطـــيط اإلداري وظيفـــة أساســـية  الســـابقني فنيوفقـــا للتعـــري

وان التخطــيط اجليــد يأخــذ  ،وتطــوير اخلطــة فــالتخطيط اإلداري هــو عمليــة يتمحــور جهــدها يف تنميــة

كمـا يعمـل .املناسبة مبا يضمن حتقيق األهـدافوحتديد وسائل العمل بعني االعتبار الظروف املستقبلية 

علــى التقليــل مــن املخــاطر الــيت تصــاحب عمليــة التغيــري والتطــوير عنــد االســتفادة مــن الفــرص التخطــيط 

اليت تعتمـد  ةهو أحد املرتكزات األساسي ،أن التخطيط اإلداري، ومن هنا ميكن مالحظة 4االستثمارية

التنميــة كمــا يســاهم يف حتقيــق أهــداف  ،)اجلــزء بالكــل ( عالقــة ميثــلوبالتــايل  ،عليهــا التنميــة اإلداريــة

  .اإلدارية 

مـن املسـلم بـه أن التنميـة االقتصـادية تتطلـب وجـود  :التنمية االقتصاديةلتنمية اإلدارية باعالقة  -5

ومبــين  ،حــىت حتقــق أهــدافهاجهــاز إداري كفــؤ يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن اخلــربة لتنفيــذها بشــكل صــحيح 

ك عالقـــة تـــرابط عضـــوية بـــني علـــى هـــذا األســـاس فـــإن هنـــا علـــى أســـس متينـــة وقواعـــد تنظيميـــة ســـليمة،

التنميـــــة االقتصـــــادية  ميكـــــن تعريـــــفوقبـــــل إبـــــراز هـــــذه العالقـــــة  ،االقتصـــــاديةالتنميـــــة اإلداريـــــة والتنميـــــة 

                                                 
  .26مرجع سابق، ص  لي،خريي اجلمي - 1

2  - Rue leslie. wandliyod. l.Byars,op ;cit;p140. 
  .265ص، 1982 ،بريوت ،دارة العامة، دار النهضة العربيةدراسات يف اإل عبد الغفور يونس، - 3

  .399، ص1992بريوت،  ،تنظيم وإدارة األعمال، الدار اجلامعية ،عبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قحف - 4
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السياســـات واإلجـــراءات املخططـــة املتمثلـــة يف إحـــداث تغـــريات جذريـــة يف هيكـــل وبنيـــان ا�تمـــع "بأ�ـــا

عمليــة يــزداد فيهــا الــدخل "بأ�ــا عرفــتو  ، 1"وحتقيــق زيــادة ســريعة ودائمــة يف متوســط الــدخل الفــردي

يف قطاعــات معينــة تعــرب عــن عاليــة مــن معــدالت القــومي ودخــل الفــرد يف املتوســط باإلضــافة إىل حتقيــق 

جمموعة من الوسائل املرسومة الرامية إىل زيادة كمية العناصر "التنمية االقتصادية بأ�ا وعرفت 2."التقدم

جـــراءات الوطنيـــة املخططـــة واملتمثلـــة يف إحـــداث تغـــريات كـــذلك هـــي جممـــوع السياســـات واإل املنتجـــة،

احلقيقـي حبيـث يسـتفيد  وحتقيق زيادة سـريعة ودائمـة يف متوسـط الفـرد ،جذرية يف هياكل وبنيان ا�تمع

    .3"منها مجيع أفراد ا�تمع

هـي عمليـة ديناميكيـة مسـتمرة تسـعى لتحريـك العناصـر فالتنمية االقتصـادية وفقا هلذه التعريف 

لموســــة وحقيقيــــة يف الســــلع إلنتــــاج وحتقيــــق معــــدالت مــــن النمــــو املقبولــــة لتحقيــــق زيــــادة م ةألساســــيا

ــــة ردي والــــدخل القــــومي وبصــــورة شــــاملة، و وزيــــادة مســــتوى الــــدخل الفــــ ،واخلــــدمات ــــن حتقــــق التنمي ل

هــذا اهلــدف إال بوجــود جهــاز إداري متطــور قــادر علــى املســامهة يف حتقيــق هــذه األهــداف االقتصــادية 

مـن هنـا تـربز عالقـة الـرتابط والتكامـل بـني  ،تواجه عمليـة التنميـة االقتصـادية يل الصعوبات اليت قدوتذل

  :ميكن حصرها يف النقاط التالية  والتكامل وعالقة الرتابطالتنمية االقتصادية والتنمية اإلدارية 

ـــدات وتعق تنظيميـــةزيـــادة حجـــم املشـــروعات واملنظمـــات ومـــا صـــاحب ذلـــك مـــن مشـــاكل إداريـــة  - ي

جوهريــة مســألة  ةانفصــال اإلدارة عـن امللكيــة حيــث أصـبحت اإلدار  يضـاف إىل ذلــك ،العمليـة اإلداريــة

كما يتطلب ذلك جهـود إداريـة هـدفها حتقيـق التنسـيق والتوافـق   ، واستمراريتهاأهداف املنظمة  قلتحقي

  .�ا ةومالئمة اهلياكل التنظيميبني زيادة حجم املنظمة 

 التخطيط والرقابـة واإلشـراف ممـا أدى إىل زيـادة الطلـب علـى القيـادات اإلداريـة توسع دور الدولة يف -

  .اهرة وذات الكفاءة واملتخصصةامل

وتنفيـذ خطتهـا ممـا يفـرض إعـادة  التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تتطلبه عملية التنميـة االقتصـادية -

  .اإلدارية ساليبواألجهزة واأليف ختطيط وتنظيم وإدارة املوارد البشرية النظر 

ومــا يتطلــب ذلــك مــن إعــادة النظــر يف مهــارات األفــراد  ،زبــائن مــن الســلع واخلــدماتتنــوع رغبــات ال -

  .أدائهم مع ضرورة إعداد برامج تدريبية للوفاء مبتطلبا�اومستويات 

                                                 
  .87الصرن،  مرجع سابق، ص  حسن رعد - 1

  .50، ص1997حريب عريقات، مقدمة يف التنمية والتخطيط االقتصادي، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  - 2

  .47موسى اللوزي، مرجع سابق، ص  - 3
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يــة حــدوث الكثــري مــن التغــريات يف عالقــات اإلنتــاج وقــوى العمــل ممــا جعــل اإلدارة وتنميتهــا عمليــة فن -

   1.بالغة التعقيد

أساســـــيا مـــــن عناصـــــر التنميـــــة  اهـــــذه املـــــربرات تشـــــري إىل أن التنميـــــة اإلداريـــــة تعتـــــرب عنصـــــر           

تســعى لتحقيــق وتــوفري احتياجــات التنميــة االقتصــادية مــن املــوارد ذلــك أن التنميــة اإلداريــة ، االقتصــادية

االقتصـــادية كو�ـــا تعـــىن بتحديـــد وتـــوفري املـــوارد  وألن التنميـــة اإلداريـــة هـــي أداة التنميـــة البشـــرية املدربـــة،

خدمـة أغـراض التنميـة  كـل ذلـك بقصـد  ،البشرية وبناء اهلياكل اإلداريـة وحتديـد أسـاليب وأنظمـة العمـل

  :تتحدد من خالل أربعة أطر أساسية هي كما أن العالقة بني التنميتني.االقتصادية 

  .التخطيطيواإلطار  يمي،اإلطار التنظ اإلطار الفلسفي، ،اإلطار التارخيي

أوال  يبـدأ البحـث مـن حيـث أيهمـا حياول البـاحثون مـن خـالل هـذا اإلطـار  :اإلطار التاريخي -أوال 

يف الواقـع تباينـت أراء املفكـرين والبـاحثني يف أولويـة مـن تبـدأ  التنمية اإلدارية، مهل التنمية االقتصادية أ

كمـــا ،  2"وأن التنميـــة االقتصـــادية هـــي نتيجـــةاألساســـي إن اإلدارة هـــي احملـــرك "مـــثال يقـــول "فبـــرت دركـــر"

تعترب عنصرا جوهريـا يف حتقيـق التنميـة إن القدرة اإلدارية "حيث يقول  "جون جالربيت"يؤيده يف ذلك 

  3 ."دارة فعالةإميكننا معه تصور إمكانية حتقيق تنمية اقتصادية بدون حتقيق  بالقدر الذي ال

االقتصادي يف الـدول يـؤثر بـدون شـك يف رغبتهـا علـى لتقدم ا"فقد أكد على أن  "وايدنر"أما 

تطـــوير نظامهـــا اإلداري وتنميـــة جهازهـــا اإلداري البريوقراطـــي وهـــذه النظـــرة تـــرى أن التنميـــة االقتصـــادية 

   4."تسبق عملية التنمية اإلدارية

ــــة اآلراءهــــذه  ــــة وال الثالث ــــة العضــــوية الرتابطيــــة بــــني التنميــــة اإلداري ــــة تعكــــس جــــوهر العالق تنمي

  .االقتصادية

إن احملــور األساســي الــذي يعكــس العالقــة بــني التنميــة االقتصــادية والتنميــة  :اإلطــار الفلســفي -ثانيــا

مهــا عوامــل اإلنتــاج وعالقــات  :والــذي يــتحكم فيــه عــاملني أساســيني يتمثــل يف زيــادة اإلنتــاج اإلداريــة

هــي أســلوب  مظهــرين حلقيقــة واحــدةوعالقــات اإلنتــاج مهــا علــى هــذا األســاس فــإن فعاليــات  نتــاج ،اإل

أمــا التنميــة اإلداريــة فتهــتم بتطــوير  ،صــادية �ــتم بزيــادة عوامــل اإلنتــاجعليــه فــإن التنميــة االقتو  ،نتــاجاإل

                                                 
  .88الصرن، مرجع سابق، ص  حسن رعد - 1

2  - Peter;Druker;ManagmentS;New Role "in Harvard Reviw November ;december,1969,p6. 
  .88ص الصرن، مرجع سابق، حسن رعد - 3

  .37قيس املؤمن وآخرون، مرجع سابق، ص  - 4
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ميكــن توضــيح هــذا الــرتابط مــن ، و وحتســني وســائل اإلنتــاج فاهلــدف املشــرتك بينهمــا هــو زيــادة اإلنتــاج

  . )1/2(خالل الشكل رقم 

  

  ألساس الفلسفي للعالقة بين التنمية اإلدارية والتنمية االقتصاديةا ):1/2(شكل رقم 

  

  
ص  ،2002.دار الرضا للنشر والتوزيع، سوريا،صناعة التنمية اإلدارية يف القرن الواحد والعشرين الصرن حسن رعد :المصدر

91.  

  

غري أن دارية التنمية االقتصادية والتنمية اإلمن خالل هذا الشكل يتضح الرتابط والتكامل بني 

  .3من جوانب اإلنتاج وهذا ما يعكسه الشكل رقم اهتمام كل واحد منهما جبانب حمدد 

  :اهتمام كل من التنمية اإلدارية والتنمية االقتصادية ):1/3(الشكل رقم
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .40ص  1997.التنمية اإلدارية، دار زهران، األردنقبس املؤمن وآخرون،: المصدر
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سائل و اهتمام كامل ب اإلنتاج فقط
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هنــاك مســار مســتقيم لتحقيــق النمــو يتكــون مــن خلــيط مــن  أنيتضــح ) 3(م رقــمــن الشــكل 

املثلــى للنمـــو مـــا مل حيقــق الكفـــاءة  أنلكــن هـــذا املــزيج ال ميكـــن  ،التنميــة االقتصـــادية والتنميــة اإلداريـــة

  .تمع الواحديتحقق نوع من التوازن  بينهما يف ا�

ووسـائل بـة ومـدى تـوفر عوامـل اإلنتـاج إن حتقيق التوازن األمثل يرتبط بتحقيـق األهـداف املطلو 

  :التنمية االقتصادية والتنمية اإلداريةوهناك ثالثة مناذج من التوازن بني ، اإلنتاج

وأدواتــه يف  بكميـة كبـرية تفــوق كميـة وسـائل اإلنتـاج اإلنتـاجيف حالـة تـوفر عوامــل  :نمـوذج األولال -أ

ع ألطــر التنميــة االقتصــادية واســتخدام ا�تمــع فــإن النمــو ســوف يكــون علــى أســس االســتخدام الواســ

  .ما ميكن من أطر التنمية اإلدارية ملواكبة ذلك وقصد الوصول ال حقا حلالة التوازنأقصى 

 يف حالــة وجــود نــوع مــن التــوازن العقــالين بــني عوامــل اإلنتــاج ووســائل اإلنتــاج :النمــوذج الثــاني -ب

ن خـالل اسـتخدام التنميـة االقتصـادية والتنميـة ميكن الوصول إىل اإلطار األمثل للنمو والذي يتحقق م

  .اإلدارية بشكل متوازن

فـإن  يف ا�تمع  يف حالة توافر وسائل اإلنتاج بنسب تفوق توفر عوامل اإلنتاج :النموذج الثالث -جـ

عوامــل اإلنتــاج باألســلوب باســتخدام النمــو ســوف يكــون مــن خــالل التوســع يف أطــر التنميــة اإلداريــة 

  .حماولة الوصول إىل عملية التوازنمثل للحفاظ على ثروة ا�تمع وبالتايل العقالين واأل

كل   نترتبط بنظرية االحتماالت اليت تساعد يف حتديد املزيج األمثل ألإن هذه النماذج الثالثة 

مطلوبــة وبالتــايل الســعي  ،تركيبــة مــن التنميــة االقتصــادية والتنميــة اإلداريــة تــؤدي إىل حتقيــق زيــادة مثلــى

واليت ميكن اعتبارهـا مـؤثرات أساسـية علـى  ،والذي يتوقف على جمموعة من العوامل ،تحقيق منو مثايلل

مثـــل مـــا وبالتـــايل تـــؤثر يف كـــل مـــن عمليـــة التنميـــة اإلداريـــة والتنميـــة االقتصـــادية  ،جممـــل عمليـــة التنميـــة

  .)1/4(يوضحه الشكل رقم

  :صاديةاالقتمؤثرات التنمية اإلدارية والتنمية )1/4(شكل رقم 

  

  

  

  

  
  .43ص، مرجع سابق 1997.قبس املؤمن وآخرون،التنمية اإلدارية، دار زهران، األردن  :المصدر

 االحتياجات

 النظـــم

 عوامل اإلنتاج

 التقنيــة

 التنمية اإلدارية

 التنمية االقتصادية

 زيادة اإلنتاج النمــو
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إن مســار العمليــة اإلنتاجيــة ميثــل جممــل التنميــة االقتصــادية الــيت تنفــذ ضــمن  :اإلطــار التنظيمــي -ثالثــا

نتاجيـة يف مجيـع مراحلهـا وهـذا إطار حيدد االستخدامات املثلى واملسـارات الفعالـة يف حتقيـق العمليـة اإل

اإلطار هـو إطـار التنظـيم أو إطـار التنميـة اإلداريـة والـذي يعتـرب العنصـر الرابـع مـن عناصـر اإلنتـاج كونـه 

ميكــن .نميــة االقتصــادية للوصــول إىل أهــدافها بكفــاءة وفاعليــة ميثــل العنصــر األساســي املــنظم حلركيــة الت

  .)1/5(توضيح العالقة بينهما من خالل الشكل رقم

  

  :التنمية اإلدارية والتنمية االقتصادية  )   1/5(شكل رقم 

  

  

  

  
 
 
 
 

 .44، ص 1997 .األردن .التنمية اإلدارية ، دار زهرانقبس املؤمن وآخرون، : المصدر

ســياقات العالقــة بـني التنميــة اإلداريــة والتنميـة االقتصــادية تشــري أن  كل يالحـظشــمـن خــالل ال

ة متثـــل اإلطـــار املـــنظم حلركـــة التنميـــة االقتصـــادية يف اســـتخدامها لعناصـــر وطـــرق إىل أن التنميـــة اإلداريـــ

وبالتـــايل حتقيـــق "مبـــا يضـــمن كفـــاءة اســـتخدامها وعـــدم التبـــذير فيهـــا ، اإلنتـــاج األساســـية بصـــورة فاعلـــة

    1."واألمثل يف ا�تمع بأشكال منتظمة وفاعلة مبا يؤدي إىل حتقيق النمو املتوازن أهداف التنمية

الـــذي إن حتقيـــق النمـــو األمثـــل يـــرتبط بشـــكل مباشـــر بعنصـــر التخطـــيط  :اإلطـــار التخطيطـــي -عـــاراب

 ،د وسائل التكامل والتوازن بينهماألنه حيد يشكل عنصر الربط بني التنمية اإلدارية والتنمية االقتصادية

ر التخطـيط عنصـ إدخـال ، وفال ميكن إجياد هذا الرتابط وهذا التكامل إال عن طريق التخطيط الشامل

بالتـايل احملـور الـذي تـدور حولـه أطـر سـد االحتياجـات ، بينهما تصبحان متثالن مركز العملية اإلنتاجيـة

   2.البشرية يف ا�تمع

                                                 
  .91ص   مرجع سابق،الصرن، حسن رعد  - 1

  92ص .نفس املرجع - 2

 التكنولوجيا التعليم

  األرض

  رأس المال

 العمل

 يستخدم
  راداالف

  الجماعات

 المنظمات

 
 
 

  سلع
  

  خدمات 

إلشباع 

الحاجات 

 اإلنسانية

 زيادة يبين

 من قبل

 التنظيم

 التنظيم
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العالقة بني التنمية اإلدارية والتنمية االقتصادية هي عالقة أساسية وجوهريـة تـرتبط  أنمما سبق يتضح  ـــ

 ،عملية تعتمد التخطيط الشامل يق الرفاهية يف ا�تمع وفق سياساتبتحقيق النمو األمثل وبالتايل حتق

  . )1/1(إن وجود العالقة هذه يوضح كذلك من خالل متطلبات كل منهما من اجلدول رقم و 

  متطلبات التنمية اإلدارية ومتطلبات التنمية االقتصاديةيبين  :)1/1(رقم جدول 

  اإلدارية متطلبات التنمية  متطلبات التنمية االقتصادية

ـــــــات االقتصـــــــادية املتاحـــــــة وحتديـــــــد -1 دراســـــــة اإلمكاني

  مسارات تطوره 

دراســـــة اإلمكانيـــــات اإلداريـــــة املتاحـــــة وحتديـــــد مســـــارات 

  تطورها

التطـــــور التكنولـــــوجي وتأثرياتـــــه احلاليـــــة  ىدراســـــة مـــــد-2

  واملستقبلية على تطورات اإلمكانيات االقتصادية 

ومتطلباتــــــه دراســــــة مــــــدى التطــــــور اإلداري وإمكاناتــــــه -

  .احلالية واملستقبلية

حتديــد املســارات واإليـــديولوجيات الــيت حتكــم عمليـــة -3

  التنمية االقتصادية

الــــيت حتكــــم عمليــــة  تحتديــــد املســــارات واإليــــديولوجيا-

  التنمية اإلدارية  

دراســــــــة واقــــــــع التخطــــــــيط االقتصــــــــادي وتشــــــــخيص -4

  إمكاناته واملعوقات اليت تواجهه

وتشـــخيص إمكاناتـــه واملعوقـــات  دراســـة الواقـــع اإلداري-

  والعراقيل اليت تواجهه

  حتديد اهليكل اإلداري-  حتديد اهليكل االقتصادي-5

  التنفيذيةحتديد أطر ودراسة العمليات -  حتديات أطر ودراسات العمليات التخطيطية-6

وتطـــري القـــوى  حتديـــد تطـــوير مســـارات التنميـــة البشـــرية-  حتديد املسارات السكانية وخطط القوى العاملة-7

  العاملة

وضـــع صـــيغ وأطـــر جديـــدة حلســـاب معـــدالت النمـــو -8

  االقتصادي وحجم التطور يف اإلمكانيات املتاحة

وضـــــع صـــــيغ وأطـــــر علميـــــة لتحديـــــد حجـــــم األجهـــــزة -

اإلداريـــــة وحتديـــــد كفاءا�ـــــا وقابليتهـــــا يف اختـــــاذ القـــــرارات 

  توحتمل املسؤوليا

  اجلة القوانني اإلدارية وتعديلهامع  معاجلة القوانني االقتصادية وتعديلها-9

  .46ص  ، 1997.التنمية اإلدارية، دار زهران، األردن،وآخرونقيس املؤمن :المصدر 

مرجع 2002.دار الرضا للنشر والتوزيع، سوريا،صناعة التنمية اإلدارية يف القرن الواحد والعشرين الصرن حسن رعد :           

  .89،88ص ص ،سابق
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لقـد اختلفـت اآلراء وتباينـت وجهـات النظـر حــول  :التنميـة اإلداريـة وإدارة التنميــةالعالقـة بـين  -6

اإلدارة املســـئولة عـــن ختطـــيط وتنفيـــذ بـــرامج التنميـــة االقتصـــادية "مفهـــوم إدارة التنميـــة فقـــد عـــرت بأ�ـــا 

  1."واالجتماعية والسياسية

تقــــــاء مبســــــتوى األداء إدارة وتطــــــوير وإدارة التطــــــوير والتحــــــديث لالر " أ�ــــــاهــــــا بفيتعر مت كمــــــا 

واإلنتاجيــة واالســتثمار األمثــل للطاقــات البشــرية واإلمكانيــات املاديــة يف ســبيل حتقيــق أهــداف التنميــة 

   2."الشاملة 

لكــن  دورهــا فقــط يف التنفيــذ، ينحصــر الأن إدارة التنميــة لنــا يتبــني  نيالتعــريف ينمــن خــالل هــذ

كما  ي الذي يقوم على التحليل العقالين املوضوعي،التغيري ذلك أ�ا تتسم بالتفكري املنطقعلى تعمل 

املتطــورة ســواء كانــت  تطبيــق االســرتاتيجيات ةغايتهــا األساســي أ�ــا تــرتبط بــالظروف البيئيــة وتتــأثر �ــا،

تراعــي يف ذلــك عنصــر و  إداريــة أو معلوماتيــة أو غريهــا مبــا يكفــل متابعــة ومراقبــة تنفيــذ اخلطــط التنمويــة،

تعمـــل علـــى إجـــراء و  ،البشـــرية والزمنيـــة واملكانيـــةميـــة اإلداريـــة مـــن حيـــث األبعـــاد التكامـــل يف بـــرامج التن

غــري أن التنميــة  التنســيق والتعــاون بــني خمتلــف اجلهــات ذات العالقــة بالتنميــة اإلداريــة لتحقيــق أهــدافها،

التنميــة اإلداريــة وبــالرغم مــن التشــابه والتــداخل أحيانــا يف األدبيــات والغايــات إال أ�ــا ختتلــف عــن إدارة 

  :)1/2( رقم اجلدولهذا االختالف يف  إبرازوميكن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .5ص ،1989 الثانيةعامل الفكر الطبعة  التالزم بني التنمية اإلدارية وإدارة التنمية، عبد العزيز احلمود، - 1
عــامل  مــدخل لدراســة ودور إداريــي التنميــة وأمهيــة تــأهيلهم لتحقيــق األهــداف املنشــودة علــى صــعيد الــوطن العــريب، إدارة التنميــة، أســامة عبــد الــرمحن، - 2

 .45ص  1989 الفكر،
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  االختالفات الجوهرية بين التنمية اإلدارية وإدارة التنمية ):1/2(رقم الجدول

  إدارة التنمية  التنمية اإلدارية

  .التنمية �تم بفلسفة وأهداف واسرتاتيجيات-  .�تم بتطوير وحتسني الوسائل واألساليب اإلدارية للتنمية-

تركــز علــى معرفــة الكيفيــة الــيت ميكــن مــن خالهلــا تطــوير القــدرات -

  .اإلدارية

ـــــد - ـــــة وحتدي ـــــى وضـــــع اإلطـــــار الفكـــــري والفلســـــفي للتنمي تركـــــز عل

  .األهداف ،اختيار البدائل املمكنة وحتديد األولويات

  .يم وتنفيذ ورقابة العمليات التنموية�دف لتخطيط وتنظ-  .�دف إىل تطوير وحتسني األداء اإلداري وأجهزته يف ا�تمع

عمليـــة حتديـــد الـــربامج التخطيطيـــة والتنفيذيـــة للتنميـــة اإلداريـــة يف -  .جهد موجه لتطوير وحتسني وتنمية القدرات والطاقات اإلدارية-

  .ا�تمع ووضعها موضع التنفيذ

ختــتص بعمليــة تطــوير األداء اإلداري لألجهــزة املســئولة عــن إدارة -

  .واملنظمات والنشاطات التنموية املشروعات

حتتفــي بــإدارة السياســات والــربامج واملشــروعات الــيت حتقــق التنميــة -

  .الشاملة يف ا�تمع

العمــل وطــرق  وإجــراءاتتعــاجل املســائل والقضــايا اإلداريــة كــنظم -

واملوضــــــوعات اخلاصــــــة بتطــــــور اهلياكــــــل التطبيــــــق ودراســــــة الوقــــــت 

   .لسلوكيةالتنظيمية والوظيفية واالجتاهات ا

 وفلســفتها ،وأطــر رئيســية تتعلــق بالتنميــة أيديولوجيــةتعــاجل قضــايا -

العــام للتنميــة جبوانبهــا  وحمتواهــا وحتديــد األولويــات وتصــميم اإلطــار

  .املختلفة وحتديد أهدافها وجماال�ا

إ�ـــا عمليـــة تطـــوير األجهـــزة الـــيت تتـــوىل تطبيـــق العمليـــات املختلفـــة 

  .للتنمية

   .يتوىل تطبيق عمليات التنمية يف ا�تمعإ�ا اجلهاز الذي 

حتدد الكيفية واألساليب اليت تـؤدي إىل تطـوير القـدرات اإلداريـة -

يف اجلهــــاز اإلداري مبــــا يــــؤمن هلــــا الكفــــاءة والفاعليــــة يف اســــتخدام 

  .واملوارد املتاحة اإلمكانيات

اإلداريــة املالئمـة لتشـغيل اجلهــاز اإلداري  الطـرق واألسـاليبحتـدد -

   .يف ا�تمع نمية ومواجهة مشكالته مبا حيقق النمو الفعالللت

  .تغطي كافة قطاعات ا�تمععملية واسعة وشاملة   .عملية متخصصة تغطي جماالت التطوير اإلداري

والتطـــــوير وتغيـــــري اهلياكـــــل التنظيميـــــة  تشـــــمل عمليـــــات التـــــدريب-

ت وحتســني وتطــوير طــرق األداء واإلنتــاج وحتســني وتطــوير اإلجــراءا

   .وتفعيلها

تشــمل عمليــات بنــاء الفلســفة التنمويــة وأهــدافها واجتاها�ــا وبنــاء -

وحتديث األجهزة واملنظمات التنموية ووضع األطر التنسيقية العامـة 

واملتكاملة لعمليـة التنميـة الشـاملة وتفعيـل األجهـزة اإلداريـة املسـئولة 

  .عن التنمية اإلدارية

ص  ،2002.تنمية اإلدارية يف القرن الواحد والعشرين، دار الرضا للنشر والتوزيع، سورياصناعة ال ،رعد حسن الصرن :المصدر

  .98،97ص

  

  :التدريب اإلداريب التنمية اإلدارية عالقة -7

مبـا يقدمـه مـن التدريب اإلداري عنصرا أساسيا ومهما يف جناح أي برامج للتنميـة اإلداريـة يعترب 

يف حتســني مســتويات  ،لــى تنفيــذها أو املــوارد لبشــرية الــيت تنفــذهاللقيــادة اإلداريــة املشــرفة ع إســهامات

من األنشطة املهمـة يف حتقيـق التنميـة اإلداريـة احلقيقيـة نظـرا لألهـداف  يعتربو  ،تغيري سلوكيا�م أدائهم،

  .املرجوة منه
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مـــؤهالت ومعـــارف  نشـــاط تعلـــيم وتغيـــري للعـــاملني إلكســـا�م"فقـــد عـــرف التـــدريب علـــى أنـــه 

التـدريب و  يركز على عاملني يف وظائف معينة وعلـى مـؤهالت حيتاجو�ـا لتحسـني أدائهـم،فهو  حمددة،

   1."كما أنه نشاط متارسه أكثر منظمات األعمال نشاط شائع ملعاجلة حاجات العاملني احلاليني،

 ةهادف ويتضمن ثـالث جوانـب رئيسـي منظم يرتبط بتغيري السلوك،إجراء "كما عرف على أنه

   2."املعرفة مث االجتاهات واليت تدعى املهارات االجتماعية املهارات،: هي

واملنظمـات لتحقيـق مـن أهـم الروافـد اهلادفـة إىل االرتقـاء بـاألفراد "أنه  على بكما عرف التدري

هو حمور التنمية والتغيري جيـب أن الفرد  أنومبا  اجلودة والتميز يف األداء يف عصر تكنولوجيا املعلومات،

التدريبيـــــة املتطـــــورة واملتجـــــددة الـــــيت تناســـــب مجيـــــع ريب جمموعـــــة مـــــن النشـــــاطات تتضـــــمن خطـــــة التـــــد

  3.".املستويات اإلدارية والتنظيمية لتليب حاجات التنمية والتطوير

متجــدد يهــدف علــى اكتســاب مهــارات ممــا ســبق يتضــح أن التــدريب نشــاط ضــروري مســتمر 

السـلوكيات واالجتاهـات مبـا يسـاعد كـذلك تغيـري يف  ومعارف جديدة والتخلي عن تلك اليت تقادمت،

عمومـا فـإن التـدريب يهـدف علـى حتقيـق جمموعـة  .املوارد البشرية يف أداء وظائفها علـى الوجـه األكمـل

  4:هداف ميكن حصرها فيما يليألمن ا

 البشرية وحتسني الرحبية للمنظمة حتسني املعرفة الوظيفية للموارد.  

 موارد البشريةتعديل الرضا الوظيفي واحلالة املعنوية لل.  

 يساعد يف حتقيق أهداف املنظمة.  

 اإلدارة( وارد البشرية واملنظمةحيقق التدريب ويطور االنفتاح والثقة بني امل(.  

  املتدربنيحيقق التدريب تعلم.  

  املستقبليوفر التدريب معلومات لتخطيط التدريب والتنمية واملوارد البشرية يف.  

تخدم التـدريب كـأداة للحكـم علـى مـدى قابليـة وقـدرة املـوارد لتطبيق بـرامج التنميـة اإلداريـة يسـ

مـن خـالل بـرامج التـدريب  ،البشرية على حتقي أهدافها من خالل ما اكتسبته مـن مهـارات ومعلومـات

ذلــك أن التــدريب  عــن طريــق تقيــيم األداء للحكــم علــى خمرجــات عمليــة التــدريب، الــيت شــاركت فيهــا،

                                                 
 . 236ص ،2008 ردن،األ عمان، ،4ط دار وائل للنشر، األعمال اخلصائص والوظائف اإلدارية، سعاد نائف برنوطي، -1

 .10، ص 1996يوسف بن حممد القبالن، أسس التدريب اإلداري، دار علم الكتب، الرياض،  - 2
 .93،92ص ص  ،2006 األردن، دار أسامة للنشر والتوزيع، املعجم اإلداري، مسري الشوبكي، - 3
 .301ص  ،2007 مصر، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية، فريد النجار، -4
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 ،وحتقيقه من أهداف فيتم بلورة وترمجة ذلـك يف شـكل بـرامج تدريبيـةيهتم مبعرفة ما هو مطلوب اجنازه 

  1.يهتم أخصائيو التدريب والتنمية اإلدارية بصقل هذه الربامجو 

هـو الوسـيلة الـيت التـدريب ف إن التدريب والتنمية اإلدارية عمليتان متكاملتان لبعضهما البعض،

يعمـل  هـوو  قيقية وبدرجـة عاليـة مـن الدقـة والفعاليـة،احلاإلدارية أهدافها  من خالهلا حتقق برامج التنمية

يهـدف  مـاك مـن خـالل التـأقلم والتجـاوب مـع احتياجـات التنميـة اإلداريـة،على تنفيذ هـذه األهـداف 

  .إىل تنمية اإلمكانيات واملهارات وهي أحد أهداف التنمية اإلدارية العامة

نظــرا  للداللــة علــى نفــس املفهــوم، ةالتــدريب والتنميــة اإلداريــيســتخدم يف الكثــري مــن احلــاالت 

وكـذلك الطـابع  أو األهداف املرجوة من كل منهما، ،للتشابه الكبري بينهما سواء يف خطوات إعدادمها

حيـث يعتـرب  غري أن الفرق بني التدريب والتنميـة اإلداريـة واضـح وجلـي، ،الرمسي والشمويل الذي مييزمها

كمـا أن  رامج التنمية اإلدارية وليس فقط الوسـيلة الوحيـدة،التدريب أحد األساليب الشائعة يف تنفيذ ب

    .لتدريب مقومات إدارية ختتلف عن اخلصائص واملواصفات اليت تتميز �ا التنمية اإلدارية عمومال

يف األخري نشـري إىل التـداخل بـني هـذه املفـاهيم اإلداريـة املختلفـة ولكـن يف الواقـع فأ�ـا مجيعهـا 

انزميـــات فهـــي �ـــدف إىل تطـــوير اجلهـــاز اإلداري ســـواء بصـــورة كاجلوانـــب وامليو  اآلليـــاتوإن اختلفـــت 

غـري أنـه تبقـى يف نظرنـا أن ، وسـواء كانـت حركيـة مسـتمرة أو ظرفيـة مؤقتـة شاملة أو يف جوانـب جزئيـة،

وكذلك �موعة اخلصائص اليت متيزهـا  التنمية اإلدارية أمشل هذه املفاهيم نظرا للهداف اليت تستهدفها،

  .وهذا ما سنتطرق له يف املبحث الثاين غريها من املفاهيم اإلدارية األخرى،عن 
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  .أهداف وخصائص التنمية اإلدارية :المبحث الثاني

يعـــــد مـــــن أهـــــم  مســـــتوى التخلـــــف واألداء الـــــذي مييـــــز اجلهـــــاز اإلداري يف الـــــدول الناميـــــة، إن

إن التنميــــة ، يــــذ التنميـــة الشــــاملةوضـــحالة وضــــعف تنف األســـباب الــــيت تــــؤدي لتـــدين مســــتوى اخلدمــــة،

وكـــفء قـــادر علـــى تنفيـــذ اخلطـــة االقتصـــادية الكليـــة الـــيت  ىل جهـــاز إداري متطـــورإاالقتصـــادية حتتـــاج 

أل�ــا  تلعــب التنميــة اإلداريــة الــدور البــارز يف حتقيــق أهــداف التنميــة الشــاملة، لــذا ،تنتهجهــا احلكومــات

فهي وتعمل على تطويرها يف كل املستويات ة اإلدارية متثل أحد أهم األدوات الفعالة لإلصالح األجهز 

ويف مجيـــع املســـتويات بصـــفتها عمليـــة خمططـــة ســـابقة  تقـــوم بوظـــائف التطـــوير والتحـــديث واإلصـــالح،

  .ومالزمة لعملية التنمية االقتصادية

وتعتـــرب التنميـــة اإلداريـــة اجلهـــاز املســـئول علـــى جنـــاح األداء اإلداري يف كـــل املســـتويات بـــالنظر 

ســواء كــان ذلــك  رورات الداعيــة لالهتمــام �ــا مــن جهــة وكــذلك لألهــداف الــيت تســعى لتحقيقهــا،للضــ

املســتوى الفــردي وحــىت تــؤدي التنميــة اإلداريــة دورهــا ال بــد كــذلك مــن تــوافر  أوعلــى املســتوى اجلزئــي 

   .ملبحثوالوضوح وهذا ما سنتناوله يف هذا ا االستمرارية، ،والرمسية ،جمموعة من اخلصائص كالشمولية

  .التنمية اإلدارية تضرورا: األولالمطلب 

هناك العديد من األسـباب والعوامـل الـيت تؤكـد أمهيـة وضـرورة التنميـة اإلداريـة سـواء تعلـق األمـر 

يف حيـث ستسـاعدها أو البلـدان الناميـة  ،واليت تكفل هلا احلفاظ على تقـدمها ورياد�ـابالدول املتقدمة 

وميكــــن تقســــيم هــــذه  دة العراقيــــل الــــيت تقــــف حائلــــة دون تقــــدمها،إزالــــة العقبــــات والتخفيــــف مــــن حــــ

  .أسباب تنظيمية وأسباب فنية أسباب اجتماعية، إنسانية، أسبابإىل األسباب أو الضرورات 

وتتجلى هذه األسباب من خالل طبيعة الرتكيبة الـيت متيـز املـوارد البشـرية يف  :األسباب اإلنسانية :أوال

املـــوارد بالتخصـــص وزيـــادة نســـبة املتعلمـــني وارتفـــاع مســـتوى التعلـــيم وذوي حيـــث تتميـــز هـــذه  املنظمـــة،

فتخـــرج أعـــداد هائلـــة مـــن املـــدارس واجلامعـــات مـــن محلـــة املـــؤهالت  ،املهـــارات واالختصاصـــات املعمقـــة

عـــن قيـــادة وإدارة مـــوارد بشـــرية أكثـــر ثقافـــة  يـــوحي بـــأن اإلدارة ســـوف تصـــبح مســـئولة"العليـــا املختلفـــة،

كما أن الثقافة والتعليم وتنوع التخصصـات واملهـارات   1،"ختصصا وأعمق مهارات وأعلى تعليم وأدق

  .خيلق عند العاملني مستويات عالية من الطموح والتوقعات مما يدعو االهتمام بالتنمية اإلدارية
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  :وميكن النظر هلذه األسباب االجتماعية والبيئية من خالل :األسباب االجتماعية :ثانيا

الســكان ومــا يشــكله مــن زيــادة يف الطلــب علــى الســلع واخلــدمات مــع متركــز الســكان يف تزايــد عــدد  -

ختطـط وتقـرر وتنفـذ وحتقـق األهـداف والنتـائج  1.ممـا يولـد احلاجـة إىل إدارة واعيـة وذكيـة مناطق حمددة،

  .اليت ترضي الزبائن وتشبع حاجا�م

مر حسن يف كلتا احلالتني يتطلب األو  أخرى، أحياناإن املوارد املتاحة تتصف بالندرة أحيانا وبالوفرة  -

ويطرح  هنا التحدي الكبري وهو كيـف  واستخدام هذه املوارد لتحقيق أكرب عائد ممكن منها، استغالل

وهـــذا األمـــر حيتـــاج إىل إدارة واعيـــة ختطـــط هلـــذه  ،ميكـــن تنميـــة هـــذه املـــوارد وزياد�ـــا وحســـن اســـتغالهلا

  .اإلمكانيات وحتسن استغالهلا وحتديدها

لضـــمان البقــاء البـــد مـــن تـــوافر جهـــاز و  اشــتداد درجـــة املنافســـة بـــني املنظمــات املختلفـــة يف الســـوق، -

  .قادر على املنافسة والصمودو إداري كفء 

املكتشـــف منهــــا حيتــــاج إىل تطـــوير وإمنــــاء وحســــن و  هنـــاك ثــــروات طبيعيــــة متـــوفرة يف منــــاطق معينــــة، -

جتيد استغالل هذه املوارد وتوجههـا لتحقيـق  إدارة واعيةوهذا حيتاج إىل  ،االستغالل لتحقيق اكرب عائد

   2.رفاهية ا�تمع

  :سباب من خاللوميكن التعبري عن هذه األ :األسباب التنظيمية :ثالثا

اإلدارة احلكيمــة والرشـــيدة و  مــدى التنــوع والتخصـــص يف املنظمــات وتوقعــات التوســـع يف املســتقبل، -أ

  .ططة سواء تعلق بتلك احلالية أو املستقبليةهي اليت حتقق األهداف املرجوة واملخ

فلـم يعـد احلصـول علـى الـربح هـو احملـرك األساسـي واهلـدف الوحيـد  التنوع يف أهـداف املنظمـات، -ب

 ،3الزبــائن وتــوفري فــرص وظيفيــة وإرضــاءمنهــا التوســع والنمــو  أخــرىلكــن هنــاك أهــداف  للمنظمــات،

  .تسعى لتحقيقهاو هلا ألهداف املتعددة حتتاج إىل إدارة ختطط فا

لكنهـا  إن امليزة األساسـية لـإلدارة ليسـت فقـط العمليـة الـيت تسـتغل الثـروات واإلمكانيـات املتاحـة، -ج

وحتــدث التغــري املطلــوب واملناســب يف  تســاهم يف وضــع األهــداف وتشــارك يف حتقيقهــا يف الوقــت نفســه

  .قطاعات حيوية

                                                 
 .58ص  ،مرجع سابق صاحل أمحد صاحل،- 1
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ـــار -د فالقائـــد  عمليـــة التنميـــة اإلداريـــة مســـتمرة، اإلدارة عمليـــة مســـتمرة كـــذلك جيـــب أن تكـــون باعتب

ـــا علـــى  اإلداري امللتـــزم واجلـــاد يف العمـــل يلتـــزم بتحقيـــق النتـــائج بدرجـــة عاليـــة مـــن الفاعليـــة وتـــؤثر إجياب

لــذلك تعتــرب  1،...)اإلخــالص واحلــرص ،املثــابرة ،اجلديــة يف العمــل( هلــم حماســنه مثــلفينقــل  املرؤوســني

اصــة يف املنظمــات الكبــرية الــيت تتميــز فيهــا العمليــة اإلداريــة بالتعقيــد التنميــة اإلداريــة ضــرورة وحتميــة خ

  .فتحتاج إىل عدد كبري من القيادة اإلدارية املاهرة 

للمنظمـات إن التقـدم التقـين والعلمـي ومـا يصـاحبه مـن ابتكـارات واخرتاعـات  :األسباب الفنيـة :رابعا

ذب جتـ أنالواعيـة الـيت تسـتطيع  لـإلدارةاجـة تولـد احل واإلدارة من أساليب وفنـون جديـدة وطـرق حديثـة

فالتقـــدم التكنولـــوجي حيتـــاج إىل إدارة  ،يف الوقـــت املناســـبب الوســـائل والفنـــون الـــيت حتتاجهـــا ســـتقطتو 

  .وعقالنية برشادهحديثة واعية تستخدمه 

    .)1/3(ص ضرورات التنمية اإلدارية يف اجلدول رقم يلختميكن 

  داريةاإل ضرورات التنمية):1/3(جدول رقم

  الجانب الفني  الجانب التنظيمي  الجانب االجتماعي  الجانب اإلنساني

  مــــــيـــــــــــــــالتعل

  افةـــــــــــــــــقــــــالث

  وحـــــــــــمـــــالط

  عـــــــــدوافـــــال

  اإلمكانياتندرة 

  منافسة املشروعات

  زيادة السكان

  انتشار التعليم

   الثروات الطبيعية

وع وختصــــــــــــــــــــــص تنــــــــــــــــــــــ

  املنظمات

  تغري تركيبة العمال

  واهلياكل التنظيمية

  الدور القيادي لإلدارة 

  اإلدارة عملية مستمرة

التقـــدم الفـــين والتقـــين يف 

اآلالت والطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق 

  واألساليب

ـــــــات  اســـــــتغالل اإلمكاني

  املتاحة

اإلدارة العربية، دار الشموع  الثقافية،  دراسة حتليلية لواقع ،ياإلدار يف التنمية والتطوير  قراءات ،د صاحلمحأصاحل  :المصدر 

  .55ص  ،2003.اجلماهرية اليبية

كمـا أن  إن هذه الضرورات جتعل من عمليـة التنميـة اإلداريـة عمليـة حتميـة وهامـة وديناميكيـة،

علـى  ،من األهدافعتني ميكن أن نشتق من خالهلا جممو  تنوع وتعدد األهداف اليت تسعى لتحقيقها،

  .وهذا ما سنتناوله يف املطلب املوايل ،وى اجلزئيالكلي وعلى املست

  

  

                                                 
  .61، 60ص ص  ،مرجع سابق صاحل أمحد صاحل، - 1
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   :اإلداريةأهداف التنمية :المطلب الثاني

عــة يميكــن تقســيم جمموعــة األهــداف الــيت حتققهــا عمليــة التنميــة اإلداريــة إىل جممــوعتني تبعــا لطب

سـتوى أهـداف علـى املو  إىل أهداف على املستوى الكلـي، ،وأثارها، ومن يستفيد منها ،هذه األهداف

   .اجلزئي

�ـدف التنميـة اإلداريـة إىل خلـق جهـاز إداري قـادر علـى إحـداث التغيـري  :على المستوى الكلي:أوال

تعكس قيم ما سـامهت بـه  حيث يتمكن من حتويل مدخالت العملية اإلدارية على خمرجات املطلوب،

كمـا تعمـل التنميـة  ،الشاملة مة اليت سطر�ا خطة التنميةاحتقيق األهداف الع عملية التنمية اإلدارية يف

اإلدارية على ترشيد عملية تطوير اجلهاز اإلداري وتدعيمه بالقدرة اإلدارية الفعالـة الـيت تضـمن االرتقـاء 

لبلـــوغ هـــذا املســـتوى يتطلـــب إحـــداث تغـــري  ،والفاعليـــة مبســـتوى احلـــايل إىل مســـتوى أعلـــى مـــن الكفـــاءة

  التنظيمية  واملهارات، اهلياكل فملكونات املعار و تشمل هذه ا 1.مكونات القدرة اإلدارية جذري يف

والعمــل كــذلك علــى خلــق املنــاخ التنظيمــي املالئــم لإلبــداع  ؛نظــم وأســاليب العمــل ،والوظيفيــة

   .مع احمليطواالبتكار وخلق التفاعل اإلجيايب 

ومـتالئم مـع  فاإلداري مكيـإن بلوغ تنمية القدرة اإلدارية كهدف شـامل يسـعى جلعـل اجلهـاز 

تسخريه وفقا ملتطلبات املرحلـة والعمل على  ،العناصر واملتشابكةهام املتغرية واملتجددة وبالغة التعقيد امل

كما  ،ميكن اجلهاز اإلداري من حتقيق األهداف بدرجة عالية من املهنية واالحرتافية ،احلالية واملستقبلية

  . حل املشكالتواإلسراع يفاليت قد تطرأ يف املستقبل  يعمل على مواجهة التحديات

 عمومـــا ميكـــن أن خنلـــص إىل أن للتنميـــة اإلداريـــة علـــى املســـتوى الكلـــي ثالثـــة أهـــداف مرتابطـــة

  :وهي

متثــل جممــل النظريــات اإلداريــة احلديثــة ويتطلــب حتقيــق  هــذه املعلومــات :إضــافة معلومــات جديــدة-1

  :شرطني أساسيني

لرفــع مــن مســتوى أدائهــم احلــايل إىل وا مــداركهمتــوفر مســتوى معــني مــن الــذكاء فــيمن ترجــي تنميــة  -

  .مستوى أعلى عن طريق التدريب و�ذيب السلوك واالستفادة من التجارب اجليدة

                                                 
 .73ص ،1979مصر  القاهرة، اهليئة املصرية للكتاب، اإلدارة املصرية رؤيا جديدة، علي السلمي، - 1
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أن يتــوافر قــدر كــايف مــن االســتعداد واالســتجابة لــدى هــؤالء لالســتفادة مــن بــرامج وجهــود التنميــة  -

ية واســــتبداهلا بســــلوكيات مــــع قــــدر�م وقــــابليتهم للتخلــــي علــــى املكتســــبات والرواســــب الســــلب اإلداريـــة،

  .ميكن الوصول إىل ذلك باالعتماد على التعليم والتدريب الفعالنيو  ،ومعارف وفنون جديدة

 إن التعـرف علـى النظريـات اإلداريـة احلديثـة ال يكفـي لتجـاوز الـروتني واجلمـود، :االتجاهاتتغيير -2

يتولد لدى الفرد قناعة ذاتية  حصر النقائص ومكامن القصور لن جيدي نفعا، بل البد من أنكما أن 

ويتحقــق هــذا التغيــري مــن خــالل العناصــر املســاعدة  ،لرتمجــة ذلــك يف شــكل تغيــري يف االجتاهــات فعليــا

  :التالية

   .توفر عنصر املرونة الكايف لألفراد املعنيون بعملية تغيري االجتاهات -

ديثة اليت نريد واألساليب واملعلومات احلاالستعداد املبدئي واإلجيايب لتقبل وتعلم املفاهيم والنظريات  -

  .تلقينها وتعلمها

االنتقــال جبهــود التنميــة اإلداريــة مــن التلقــني النظــري إىل مرحلــة التطبيــق العملــي مــع تبيــان وتوضــيح  -

علـى أن يـتم ذلـك يف منـاخ مالئـم ومسـاعد لعمليـة  من عملية االكتسـاب والتطبيـق،الفوائد الشخصية 

  .التنمية اإلدارية

بلــوغ  إن حتقيــق وتــوافر اهلــدفني الســابقني ال يعــين بالضــرورة :زيــادة المهــارات والقــدرات اإلداريــة-3

اكتســاب قــدرات جديــدة مبــا يضــمن النقلــة النوعيــة ممارســة و  يف األداء،مســتوى مــن املهــارات وتطــوير 

  :لتحقيق ذلك البد من توافر النقاط التاليةو  ،ويف جود�ا يف العملية اإلدارية وأداء

  .إتاحة الفرصة املالئمة لرتمجة املكتسبات النظرية يف الواقع امليداين ويف مواقع العمل والتنفيذ -

تقومي السلوك عن طريق املتابعة من خـالل إقـرار بـرامج تـدريب �ـدف إىل تقـومي السـلوكيات السـلبية  -

  .وتصحيحها وتفادي بعض العادات اإلدارية السيئة

افـق بـني القـيم واملثـل الـيت تتبناهـا اإلدارة يف مواقـع العمـل ومسـتوى التغـري توفر عنصـر االنسـجام والتو  -

  .املنشود

يقصــد �ــا جمموعــة األهــداف الــيت حتققهــا عمليــة التنميــة اإلداريــة يف  :علــى المســتوى الفــردي -ثانيــا

القـدرة بلـوغ نتائج ميكن بلوغها وترمجتها من خالل جهود التنمية اإلداريـة والـيت بـدو�ا ال ميكـن  شكل

  :وميكن حصر هذه األهداف اجلزئية يف النقاط التالية ،اإلدارية املنشودة

يف خطـــة  علـــى بلـــوغ األهـــداف الـــيت مت حتديـــدها قـــادرايكـــون  :تكـــوين وتطـــوير وبنـــاء جهـــاز إداري-1

  .التنمية الشاملة املقرتحة متاشيا مع وظائف املنظمة احلديثة اليت تتفاعل يف حميط متغري متجدد
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د وعقلنــة األنظمــة والقــوانني واللــوائح والتشــريعات الــيت تــنظم وتســري األنشــطة االقتصــادية مبــا ترشــي -2

  .يتوافق مع اخلطة الشاملة

املاديــة والتكنولوجيــة للعمــل اإلداري حــىت تســاهم يف رفــع الكفــاءة ومواكبــة التطــورات  ةالبيئــتــوفر  -3

  .احلديثة يف علم اإلدارة

فكــار جديــدة مرتبطــة بالعمــل اإلداري وتنميــة وتطــوير مــا لــديهم مــن اكتســاب املــوظفني ملفــاهيم وأ -4

  .خصوصا يف جمال الفنون واألساليب اإلدارية ،مفاهيم وأفكار تبعا ملتطلبات املرحلة ومواكبة التطور

إحداث تغيريات جذرية يف أفكار وتوجهات العاملني وسلوكهم وخاصة القيادة اإلداريـة الـيت تـدرك -5

  1.دورها يف عملية التنمية اإلدارية وأمهية قبل غريها خطورة

من أجـل  "االهتمام بالعالقات اإلنسانية يف ا�تمع اإلداري وخاصة بني القيادة اإلدارية واملرؤوسني-6

ه الكرامـة حتفـظ فيـ الـذي يـدفع اجلميـع للعمـل برغبـة وإخـالص، ،خلق جو مـن الثقـة واالحـرتام املتبـادل

تـاح فيـه اإلمكانيـات الفعليـة إلظهـار املبـادرات واملشـاركات يف اإلدارة كمـا ت ،الشخصية وتقـدر النتـائج

  2."وبصورة فعالة

 ،وكفــاءة العــاملني ســتوى االقتصــادي واالجتمــاعيتتناســب مــع امل لألجــور، ةوضــع سياســة ســليم -7

كمــا حيــث تتصــف هــذه السياســة بالعدالــة واملرونــة الكافيــة ملواجهــة التغــريات االقتصــادية واالجتماعيــة  

تراعـــي هــــذه السياســـة التغــــريات املتعلقـــة بتــــوفر املــــوارد البشـــرية يف خمتلــــف التخصصـــات وامليــــادين الــــيت 

   3.تتطلبها عملية التنمية االقتصادية

مــن خــالل وضــع اخلطــط الالزمــة  يــتمحيـث  التخطـيط العلمــي للمــوارد البشــرية واالختيــار الســليم، -8

وأكفأهــا وفقــا لالحتياجــات وتبعــا ء أفضــل العناصــر يســاعد علــى اســتقطاب وانتقــاو  ،لالختيــار والتعــني

مـــع مراعـــاة وضـــع نظـــام فعـــال ومتطـــور لعمليـــة الرتقيـــة قـــائم علـــى األســـاليب  ،4للمـــؤهالت واملواصـــفات

  5.العلمية لتقييم أداء املوارد البشرية

عـــين بـــذلك منظـــور متكامـــل يف جـــوهرة األصـــيل، ونعمليـــة اإلداريـــة وفـــق لتأصـــيل البعـــد احلضـــاري ل-9

ستفادة مـن التجـارب العامليـة يف جمـال تنميـة القـدرات اإلبداعيـة مبـا يتوافـق وثقافـة وخصوصـية عمليـة اال

                                                 
 .74ص  ،مرجع سابق ،علي السلمي -1
 .42ص ، مرجع سابق اهلمداين، - 2
 .135ص ،مرجع سابق رحيم عويس نغميس، - 3
 .162ص ،1999 ،جامعة عني مشس كلية التجارة، ية،إدارة املوارد البشر  علي حممد عبد الوهاب، - 4
 .180، الرياض، ص1978سبتمرب 19-16علي حممد عبد الوهاب، املدير والتنمية اإلدارية، املؤمتر األول للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية  - 5
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الـيت جنحـت يف بيئـات إداريـة لألمنـاط  1املستطاع على النقل العشـوائي قدر داالبتعاو  التنمية يف ا�تمع،

هـذا ال يعـين االنغـالق علـى غـري أن ، أخرى وتطبيقها دون األخذ بعني االعتبار خصوصية البيئة احملليـة

التجـــارب األخـــذ بيســـتدعي  خصوصـــا يف عصـــر العوملـــة والشـــراكة لكـــن االنفتـــاح علـــى العـــامل الـــذات،

اإلدارية الناجحة وتكييفها حمليا خدمة للواقع االقتصادي واالجتماعي واإلداري الذي هو حمور التنمية 

  .تطويروال

وحــىت حتقــق  ،ذلك بعمليــة التنميــة اإلداريــةام كــمتثــل جــوهر االهتمــ ،إن هــذه األهــداف وغريهــا

يتم التطـرق إليهـا يف سـالـيت و  التنمية اإلدارية هذه األهداف ال بد أن تتوافر فيها جمموعة من اخلصائص

  .املطلب الثالث

  خصائص التنمية اإلدارية  :الثالثالمطلب 

 ،اليــة واملســتقبليةحتياجــات احللكــي حتقــق التنميــة اإلداريــة أهــدافها يف مواجهــة التحــديات واال

تعكـس أمهيـة كـربى يف فهـم ومعرفـة حقيقـة التنميـة اإلداريـة ن أن تتـوافر فيهـا جمموعـة اخلصـائص البد مـ

  :وميكن تلخيص هذه اخلصائص يف العناصر التالية

الطابع القانوين التشريعي الذي تتم يف إطاره جهود التنمية اإلدارية " �ا يقصدو  :الرسميةخاصية  -1

ذلك أن التنمية اإلداريـة جيـب أن تصـدر عـن اهليئـات املختصـة  ،2"وتعتمد عليه لتكتسب طابع الرمسية

مبجموعــة مــن القواعــد واألســس  ،ل ذلــك أجهــزة إداريــة تــنظم أعماهلــاوتنشــئ ألجــ) الدولــة( يف املنظمــة

  .املساعدة يف تنفيذ القرارات 

ناهـــا ريـــة تـــتم مبوجـــب قـــرارات عليـــا تتبكمـــا تتجلـــى خاصـــية الرمسيـــة يف أن عمليـــة التنميـــة اإلدا

فــإذا مل تصــدر هــذه التنميــة بواســطة القــرارات الــيت ترســم وحتــدد اخلطــط  ،اهليئــات املختصــة يف املنظمــة

ال  ،ن عمليــة التطــوير والتحــديث املنشــودةأل وتنشــئ األجهــزة الــيت تتــوىل عمليــة تنفيــذ التنميــة اإلداريــة،

فهــي الــيت ترســم اإلطــار الرمســي والفعلــي  ،رها اإلدارة العليــاتصــدتــتم إال بنــاءا علــى سياســات وقــرارات 

  .3كما أ�ا ال تتحقق مببادرات فردية عشوائية ولكنها متر عرب القنوات الرمسية لعملية التنمية اإلدارية،

                                                 
املنظمـة العربيـة للتنميـة  ،العـدد الرابـع ا�لـة العربيـة لـإلدارة ا�لـد التاسـع، اإلدارية العربيـة يف تطـوير اإلدارة، دور مؤسسات التنمية ،حسن أبشر الطيب - 1

  .34ص ، 1987عمان،اإلدارية 

  .23،22ص ص  ، مرجع سابق ،اهلادي حسني اهلمداين عبد - 2

جامعـة عـني مشـس   ،أمحـد حممـد ناصـر النعيمـي ،املاجسـتري يف إدارة األعمـال درجـة رسـالة نيـل إسرتاتيجية التنمية اإلدارية كمـدخل للتطـوير التنظيمـي، - 3

  .55ص ،1998كلية التجارة ،
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مبعـىن  ،نظمـةإن خاصية الرمسية تعين أن التنمية اإلدارية تشـمل وتغطـي التنظيمـات الرمسيـة يف امل

، يإلداريــة تكتســب الصــفة الرمسيــة مــن حيــث اســتهدافها عمليــة التطــوير والتحــديث اإلدار ا ةأن التنميــ

رمسيــة تتــوىل مســئولية تطــوير القــدرات اإلداريــة مبــا يــؤمن معــدالت  بالتــايل تفــرض وجــود أجهــزة وأدوات و 

  :هذه األجهزة تتمثل يف ،1النمو وحتقيق التنمية الشاملة

حتديـد مسـؤولية علـى  ،ما تتطلبه مـن خطـط للتنفيـذ ،جمتهاف وبر أجهزة تتوىل مسئولية حتديد األهدا -

  .التنفيذ وعالقتها باألجهزة اإلدارية األخرىعملية لية من تقع ع

مهمتهــا وضــع بــرامج للتــدريب اإلداري وحتديــد ميزانيتــه وأهدافــه ، أجهــزة تتــوىل تنميــة املــوارد البشــرية -

فــع مسـتوى األداء لـدى القيـادة اإلداريـة مـن خــالل ،كمـا �ـتم بر وسـط والطويلعلـى املـدى القصـري واملت

تعــاون املــوارد البشــرية وحتقــق الرضــا الــوظيفي  ممــا تــؤدي إىل ،إعــداد سياســة لألجــور واحلــوافز والرتقيــات

  .ز االنتماء والوالء للمنظمةيوتعز 

نهــا أجهــزة مهمتهــا تطــوير عمليــة االتصــال داخــل املنظمــة أو بــني خمتلــف املنظمــات لربطهــا فيمــا بي -

  .للوقت واجلهد ااقتصاد، بإتباع أساليب االتصال احلديثة

حبيــث تكــون أكثــر انســجاما مــع بيئــة العمــل  ،ري املنــاخ التنظيمــي داخــل املنظمــةمهمتهــا تــوف أجهــزة -

  2.اإلداري مبا حيقق التوازن والتطابق بني البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية

ة يف إطــار جهــود التنميــة بــني الوحــدات اإلداريــن مهمــة هــذه األجهــزة تعكــس درجــة التكامــل إ

مــع حتديــد نقــاط الضــعف ومعاجلتهــا إن وجــدت �ــدف جعــل البيئــة التنظيميــة أكثــر مالئمــة  ،اإلداريــة

لكون عملية التنمية اإلدارية عملية ديناميكية مستمرة وطويلـة األجـل فنجاحهـا ، جلهود التنمية اإلدارية

ذلــك أن السياســة املســتقرة حتــدد التوجهــات وترســم اخلطــط  ،رارب تــوفري سياســات تتميــز باالســتقيتطلــ

وأل�ــا حتـدد املراجعــة الدوريــة للتقيـيم مــن خــالل  التفصـيلية العتمادهــا علـى التحليــل والدراســة امليدانيـة،

يف السياسـات أحـد العوامـل لعل عامل االسـتقرار  ،ة اإلداريةمع احملقق من برامج التنمي طلوبمقارنة امل

   .اليت يتوقف عليها مدى جناح عملية التنمية اإلدارية) أمههان إن مل يك(

  

                                                 
أميـن  ،درجـة املاجسـتري يف إدارة األعمـالرسـالة مقدمـة لنيـل  ،بـالتطبيق علـى قطـاع الـدواء يف مصـرالتنمية اإلداريـة وأثرهـا علـى تطـوير املسـار الـوظيفي  - 1

  . 50ص ،2002 قسم إدارة األعمال، ،كلية التجارة  ، مشسجامعة عني ،ديوب حسن
 .34رعد حسن الصرن، صناعة التنمية اإلدارية، مرجع سابق، ص  -  2
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وتعتـرب 1تشمل مجيع جوانـب املسـألة اإلداريـة واملسـتويات اإلداريـة  أ�اأي  :الشموليةخاصية  -ثانيا  

  :اهخاصية الشمولية من أهم خواص التنمية اإلدارية وذلك للعديد من األسباب أمه

يل حتقيـق التنميـة اإلداريـة تشـمل كافـة اجلوانـب التنظيميـة الـيت مـن شـأ�ا أن اجلهود اليت تبذل يف سب -

وهــذه اجلوانــب تشــمل اجلوانــب البشــرية واإلجرائيــة والتشــريعية  ،التــأثري يف قــدرة وكفــاءة اجلهــاز اإلداري

   2.والبيئية

ن لــة مــخيلــق حا أنإن اقتصــار جهــود التنميــة اإلداريــة علــى جمــال واحــد أو عناصــر حمــددة مــن شــأنه  -

زئيـة مـن جوانـب التنميـة ذلك أن عزل األجهزة اإلداريـة أو اجلوانـب اجل ،عدم التوازن يف اجلهاز اإلداري

بـني مكونـات اجلهـاز مبعزل عن اجلوانـب الكليـة األخـرى يـؤدي إىل أن يكـون التفاعـل والتـأثري  ،اإلدارية

ممـا يسـتدعي  ،التنميـة اإلداريـة سـلبا علـى جهـود بل قد تـنعكس ،حمدودة التأثرياإلداري عدمية اجلدوى 

 "ةوملـــا كانـــت كـــل جوانـــب التنميـــة اإلداريـــ النظـــرة الشـــمولية يف التنميـــة اإلداريـــة بقصـــد حتقيـــق أهـــدافها

تتداخل وتتفاعل مع بعضها البعض فإنه مـن الصـعب تصـور تنميـة يف جانـب دون أن تصـاحبها تنميـة 

  3."يف اجلوانب األخرى

ولية قــد يعطــي انطباعــا خاطئــا بــأن هنــاك متــايز يف عناصــر كمــا أن عــدم اعتمــاد النظــرة الشــم

   .التنمية اإلدارية من حيث األمهية عند إعداد برامج التنمية اإلدارية

عـدم القـدرة علـى معرفـة تـأثري و  ،طة و متداخلة يصعب التفرقة بينهـامرتاب إن عناصر التنمية اإلدارية -

علـى تنميـة العنصـر ملثـال ال ميكـن االعتمـاد فعلـى سـبيل ا ،عنصر من هذه العناصر على الباقي أي

بـــل ال بـــد أن ميتـــد  األهـــم يف عمليـــة التنميـــة اإلداريـــة وهـــو املـــوارد البشـــرية دون غـــريه مـــن العناصـــر،

تطــوير يف ومــا يتطلــب ذلــك مــن  ،عناصــر األخــرى مــن املنــاخ التنظيمــياالهتمــام كــذلك ليشــمل ال

  .)والتشريعات ،القوانني ،اهلياكل( اجلوانب األخرى

 ،متكاملــة ،تطلــب تنفيــذ مهــام ووظــائف متناســقةتإن الــربامج الــيت تضــطلع جبهــود التنميــة اإلداريــة  -

دون مراعـاة عنصـر التنظـيم  ،أن تبلـغ غايا�ـا دون التخطـيط هلـاحيث أنه ال ميكـن للتنميـة اإلداريـة 

هــود املبذولــة مــع مراعــاة خاصــية التنســيق بــني اجل واألنشــطة الالزمــة لــذلك تبعــا لألجهــزة، يف املهــام

 .تقييم النتائج املخططةو  والرقابة عليها،

                                                 
 .156ص  ع سابق،مرج ،أمحد عبد السالم دباس - 1

 .22مرجع سابق، ص  ،قيس املؤمن وآخرون - 2

 .27مرجع سابق، ص عبد اهلادي حسني اهلمداين،  - 3
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اإلداريــة بــدءا بــالتخطيط كــل ذلــك يعكــس أمهيــة خاصــية الشــمولية الــيت تتميــز �ــا عمليــة التنميــة 

  .ابالتنفيذ وما يصاحب ذلك رقابة وتصحيحوانتهاء 

ظرفيــا مرحليــا ال ال تعــين هــذه اخلاصــية أن التنميــة اإلداريــة ليســت عمــ: خاصــية االســتمرارية  -ثالثــا

تعـين بـأن التنميـة اإلداريـة ظـاهرة ولكنهـا  ،1مكـانأو أ�ا عمليـة مقيـدة بزمـان و  ،وخيتفي يلبث أن يزول

واألوضـاع  أن التواصـل ا�تمعـي مسـتمر والظـروف"العملية اإلدارية ذلـك ستمرارتبعا ال وعملية مستمرة

 أنكمــا   2"،اإلداريــة متطــورة ومســتمرة أيضــالــذلك ال بــد مــن أن تكــون التنميــة  تتغــري وتتجــدد وتتطــور،

  :هناك جمموعة من األسباب جتعل من عملية التنمية اإلدارية عملية مستمرة منها 

كـــذلك احلاجــــات البشـــرية واإلداريـــة تتميــــز بالتجـــدد والتغــــري  ،ن الوظـــائف تتميـــز بالتعــــدد والتنـــوعأ -

 األنشـطةن طريـق ضـمان اسـتمرارية والتنوع ممـا يسـتوجب ويفـرض مواجهـة متطلبـات تعـدد الوظـائف عـ

املتمثلـــة يف عناصـــر وجهـــود التنميـــة اإلداريـــة الـــيت حتقـــق فعاليـــة اجلهـــاز اإلداري يف و  الـــيت تضـــمن ذلـــك،

 ولعل ابرز مثال لذلك ما أحدثته الثـورة املعلوماتيـة يف جمـال إنتـاج واسـتهالك ،املنظمة ويف ا�تمع ككل

  .3"على احلياة اإلدارية  وتأثري ذلك تعن طريق اإلنرتن املعلومات

فمـن الضـروري  ،لكنهـا تتـأثر �مـا ات والتطورات،دارة ال تبقى معزولة عن هذه التغري إلإن التسيري وا -

لكون التطور العلمـي والتقـين  ،دارةإلاالستفادة من منجزات التكنولوجيا احلديثة واستخدامها يف جمال ا

  .ب أن تكون عليه عملية التنمية اإلدارية متغري بطبيعته متجدد يف خصائصه كذلك األمر جي

 بالــــذي تتجلـــى مظـــاهره مــــن خـــالل األســــالي إن التطـــور واحلداثـــة يف املفــــاهيم والنظريـــات اإلداريـــة -

ويف القواعـــــد واألســـــس احلديثـــــة يف الـــــنظم  ،ياجلديـــــدة يف الربجمـــــة الديناميكيـــــة والتخطـــــيط اإلســـــرتاتيج

فنــون وعلــوم اإلدارة احلديثــة ملواكبــة هــذه التغــريات واالســتفادة واالتصــاالت ممــا حيــتم اإلملــام واالهتمــام ب

 بوإال سـيكون االعتمـاد علـى األسـالي ،منها يف ظل الظروف السائدة خدمة ملتطلبات التنمية اإلداريـة

ى هذا ال يتوافق مع متطلبات التنمية مما ينعكس سلبا علـى مسـتو و  القدمية هو السائد وامليزة اليت متيزه،

  .خصوصا اجلوانب املتعلقة باملهارات واخلربات املرتبطة باملوارد البشرية ،ذي يتقهقر إىل الوراءاألداء ال
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مــدخال�ا ومــن احملــيط إن اخلصــائص البيئيــة أليــة منظمــة متثــل ا�ــال احليــوي الــذي تســتمد منــه 

دون األخذ بالتايل يصعب دراسة أية منظمة قائمة و  ،تقدم له خمرجات هذا التفاعل ،فيهالذي تتفاعل 

  .ماديا ومعنوياقدر�ا على التفاعل البناء واإلجيايب يف ترمجة متطلبات هذا احمليط بعني االعتبار 

إن ضرورة مراجعـة التنظـيم يف األجهـزة اإلداريـة القائمـة بصـفة مسـتمرة يف مجيـع عناصـر التنميـة 

ومـدى االسـتعداد لتلبيـة متطلبـات  وجهودها بغية التطور والتجديد ملواكبة هذه احلركية والتغـري،اإلدارية 

 هـذه قد تفـرضو  ،ظروف التوسع يف بعض األجهزة ظرفيا أو بصورة مستمرةقد تقوض أحيانا ، ا�تمع

بـأجهزة أكثـر  االظروف التخلي عن بعض األجهزة القائمـة لعـدم صـالحيتها للظـروف احلاليـة واسـتبداهل

  .تطورا وأكرب فاعلية

ليــه تشــمل كافــة عناصــر كمــا متــت اإلشــارة إ إن التنميــة اإلداريــة :خاصــية التــوازن واالتســاق -رابعــا

فهـــي �ـــتم بتطـــوير املنظمـــات وتطـــوير  ، 1العمـــل اإلداري وهـــذه العناصـــر تتميـــز باالنســـجام فيمـــا بينهـــا

حيـتم علـى التنميـة اإلداريـة أن تعمـل يف إطـار وهـذا  ،لتشريعية وتنميـة املـوارد البشـريةوااهلياكل التنظيمية 

 ق يف القطاعــــات االقتصــــادية املختلفــــة بشــــكل متماســــك ومنســــجم يــــتالءم مــــع املتغــــريات مــــن االتســــا

  .جودة وكفاءة وفاعلية اجلهاز اإلداريجتماعية ويساعد على حتسني وتطوير االقتصادية واال

ويستشــف مــن خاصــية الوضــوح املظــاهر الرئيســية الــيت تتميــز �ــا عمليــة  :خاصــية الوضــوح -خامســا

  :ومنهاالتنمية اإلدارية 

هـداف الـيت ونعين بذلك أن تكون األ ،هداف اليت تسعى عملية التنمية اإلدارية لتحقيقهاوضوح األ -

سياســــات  نيوضــــح مــــا يلــــزم مــــ ألن ذلــــك حتــــددها التنميــــة اإلداريــــة واضــــحة املعــــامل حمــــددة املالمــــح،

  .لتنفيذها من خالل الربامج والسياسات املعتمدة وإمكانيات

جلهــود وبــرامج التنميــة اإلداريــة وإال ســوف  يــدها ميثــل احللقــة الفعليــةإن وضــوح األهــداف وحتد

جمموعــة مــن  تنميــة اإلداريــة يتطلــب اإلجابــة علــىفوضــوح أهــداف ال ،ل اجلهــود أدراج الريــاحتــذهب كــ

 من أين ومىت ومبـاذا نبـدأ؟ كيف ميكن توجيه اجلهود؟ من سيوجه جهود التنمية اإلدارية ؟األسئلة منها  

هــل اهلــدف هــو تنميــة  مــا هــو املوضــوع اجلــوهري واهلــام الــذي �ــتم بدراســته؟ ج املرجــوة؟مــا هــي النتــائ

علــى  أم أن اهلــدف يشــمل مجيــع هــذه العناصــر؟ ؟هــل هــو تطــوير الــنظم واإلجــراءات ة ؟املــوارد البشــري

  .تتحدد األهداف اليت نريد حتقيقها فنسخر هلا مجيع اإلمكانيات ضوء اإلجابات
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إن حتقيــق أهــداف التنميــة اإلداريــة يتطلــب أن تــتم تبعــا  :األهــدافيف حتقيــق  ةوضــوح اخلطــة املعتمــد -

املسـئولة عنهـا مسـئولية و  ،جهـزة املعنيـة بالتنميـة اإلداريـةتشـمل مجيـع األ خلطة حمكمـة ودقيقـة وواضـحة،

  .يةسواء تعلق األمر باألجهزة املعنية أو ا�االت املستهدفة من عملية حتقيق التنمية اإلدار  مباشرة،

مـا يـنجم ، و  أفرز�ـا جهـود التنميـة اإلداريـةتقيـيم النتـائج الـيت ،املعايري اليت تستخدم يف الرقابـةوضوح  -

عموما فالوضوح ال يقتصر  حيث تتصف هذه املعايري بالواقعية والقابلية للتنفيذ،، عن ذلك من قرارات

  .ا عملية التنمية اإلداريةعلى هذه العناصر ولكن يتوسع ليشمل مجيع العناصر اليت تنطوي عليه

كمـا متيزهـا عـن غريهـا مـن املفـاهيم اإلداريـة  ،التنمية اإلدارية توضح ص و اليت إن هذه اخلصائ

جيـب أن  ،لكي حتقق التنمية اإلداريـة مـن خـالل هـذه اخلصـائص أهـدافها ،األخرى تربز كذلك أمهيتها

  .سنتناوله يف املبحث املوايل ذا ماهو  تتوافر فيها جمموعة من املرتكزات أو املكونات األساسية
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  التنمية اإلداريةومرتكزات  عناصرو مكونات  :المبحث الثالث

جيـــب تــوافر جمموعـــة مـــن العناصــر واملكونـــات تشـــكل  لتحقيــق عمليـــة التنميـــة اإلداريــة بنجـــاح،

يري والشروط املساعدة يف كما جيب أن تتوافر جمموعة من املعا  ،طار العام الذي يساهم يف حتقيقهااإل

لـن و  ،صوصـية العمـل اإلداري يف املسـتقبلتعمل هذه الشروط علـى مواجهـة املشـاكل املرتبطـة خب، ذلك

ضـمان السـري لغايتهـا األساسـية  يتأتى ذلك ما مل تنتهج سياسات إدارية واضحة املعـامل سـهلة التطبيـق

 بــذلك ال بــد مــن تــوافر جمموعــة مــن املكونــاتلتقــوم التنميــة اإلداريــة ، و العــادي واجليــد للعمــل اإلداري

ومفـاهيم إداريـة حديثـة �ـدف يف النهايـة إىل حتريـر وتطـوير اجلهـاز  ،األساسية ومرتكزات فكريـة وعقليـة

مطالــب هــذا  هــذا مــا ســنتناوله يفو ، وتبعــث فيــه روح احلداثــة واإلبــداع ،مــن الــروتني والتخلــفاإلداري 

  .البحث

  التنمية اإلدارية )روعناص(مكونات  :المطلب األول

جيــب أن  ،إلداريـة قـادرة علــى مواجهـة الصـعاب والتغلــب علـى املشـكالتتكـون التنميــة ا لكـي

حــىت تكــون أكثــر فاعليــة ولتواكــب التغــريات يف ة مــن املكونــات والعناصــر األساســية تتــوافر فيهــا جمموعــ

  :ما يليمن هذه العناصر علوم وفنون اإلدارة 

مـن قـيم وسـلوكيات متـس  دومتثل هذه القيم جمموع ما يـؤمن بـه األفـرا :عالقيم السائدة في المجتم -

المية، كمــا ميكــن اإلشــارة هنــا إىل القــيم اإلســ اجلانــب اإلداري دون إمهــال العقيــدة ملــا متثلــه مــن أمهيــة،

 ،رآنيــة واألحاديــث النبويــة الشــريفةاإلســالمية واالسرتشــاد باآليــات القجيــب التحلــي بــاألخالق " حيــث

إلسالم يدعو إىل فا. 1"يوالقيم اإلسالمية على السلوك اإلدار كس هذه اآليات واألحاديث حيث تنع

 للمجتمـع، ااحلرص على املصلحة العلي ،العدل بني الناس واألمانة يف املعامالت، ،الصدق يف احلديث

لقويـة الـيت الرغبـة ا ،املقـام إىل ضـرورة اإلميـان الصـادقكمـا نشـري يف هـذا  ،الدعوة إىل مكـارم األخـالقو 

  .حىت تتحقق األهداف املرجوة من برامج التنمية اإلداريةيشعر �ا العاملون يف ا�ال اإلداري 

حـــىت تكــون بـــرامج التنميـــة اإلداريــة فعالـــة ال بـــد مــن مراجعـــة ودراســـة  :تطــوير األنظمـــة والقـــوانين  -

مواكبـة ات والقـوانني القـدرة علـى القوانني واللوائح والتشريعات ألنه مبرور الوقت تفقد الكثري من النظريـ

لـــيت وتشـــكل أحــد العقبـــات ا، تعجــز عـــن حتقيــق األهـــداف املرجــوةو  ،التطــورات الـــيت تعرفهــا املنظمـــات

  .لذلك جيب تطويرها وحتديثها ملواكبة هذه التغريات اليت يعرفها ا�تمع ،يشتكي منها القادة اإلداريون
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يســـاهم وبشـــكل فعـــال يف  ون املـــوارد البشـــرية،بشـــؤ إن تعـــديل وتطـــوير القـــوانني ســـيما املتعلقـــة 

كمــا يعتــرب أحــد املتطلبــات األساســية للنهــوض بــربامج التنميــة اإلداريــة ،  حتقيــق التنميــة اإلداريــة الفعالــة

  .لقدر�ا على استقطاب واستيعاب القيادة اإلدارية املاهرة

ة اإلدارية بشكل كبري علـى يتوقف جناح جهود عملية التنمي :تطوير وتنمية شؤون الموارد البشرية -

ميتلكـون و  .تتـوافر فـيهم املـؤهالت واملواصـفات املطلوبـةمـن قيـادة ومرؤوسـني و ما يتوفر مـن مـوارد بشـرية 

إىل أن هـــذه القـــدرات البشـــرية حتتـــاج دومـــا إىل مـــع اإلشـــارة  ،رات إبداعيـــة يف القيـــادة واإلدارةقـــدمـــن 

العلمــــي اهلــــادف إىل زيــــادة قــــدرة الفــــرد علــــى ن واملــــراالتــــدريب املــــنظم "حيــــث أن  التــــدريب املســــتمر،

اســــتخدام وتطبيــــق املبــــادئ واملفــــاهيم اإلداريــــة احلديثــــة يف املواقــــف العمليــــة يســــاهم يف حتقيــــق التنميــــة 

   1".اإلدارية

حتتــاج إىل  بــرامج وجهــود التنميــة اإلداريــة، ســابقا فــإن كمــا متــت اإلشــارة إليــه :النظريــات اإلداريــة -

ــــة نابعــــ ــــة مــــن نظريــــات إداري ــــه أن "ذلــــك أن  ،ة أو منســــجمة ومتكيفــــة معهــــاالبيئــــة احمللي املتعــــارف علي

النظريــات اإلداريــة الســائدة يف البلــدان الناميــة هــي نتــاج بيئــة غربيــة ونتــاج تفاعــل اقتصــادي واجتمــاعي 

الســبب األكــرب يف ذلــك هــو  ولعلــى 2،"وإداري خيتلــف كليــة عــن البيئــة الــيت احتضــنت هــذه النظريــات

من  ،دها وتطبيقها دون تكييف أو دراسةألنه مت استريا، اإلدارية يف البلدان الناميةاألجهزة ختلف هذه 

هنــا تــربز أمهيــة وضــع وتطــوير نظريــات إداريــة نابعــة مــن البيئــة احملليــة توافــق خصوصــية الواقــع وتناســب 

ظريـــات لنهـــذا ال يعـــين عـــدم األخـــذ كليـــة �ـــذه ا، خصـــائص ومميـــزات الطـــابع اإلداري يف هـــذه البلـــدان

ـــة احملليـــة عنـــدهم  لكـــن جيـــب التعامـــل معهـــا حبـــذر علـــى أن ال نعتقـــد بأنـــه مـــا صـــلح ،الغريبـــة عـــن البيئ

تشــكل النظريــات اإلداريــة  يئــة الزمانيــة واملكانيــة خيتلفــان، كمــا أنألن الب ،بالضــرورة سيصــلح يف بيئتنــا

   .ه من املرؤوسنيالتمفصل الفكري الذي يستلهم منه القائد اإلداري أسلوب التعامل مع غري 

مـا و  ،أعمـالإن تطور ومنو أي منظمة إمنا يقاس حبجمها وما تنجزه من  :تطوير الهياكل التنظيمية -

بالتـايل يعتـرب تطـور اهلياكـل التنظيميـة مـن العناصـر األساسـية لديها من موارد بشرية كمـا ونوعـا، و يتوفر 

دى الـــتالؤم مـــع اهلياكـــل مـــن شـــأ�ا حتديـــد مـــهـــذه  احلقيقيـــة، واهلامـــة يف ســـبيل حتقيـــق التنميـــة اإلداريـــة

التنظيميـة ال غـري أن تطـور اهلياكـل " ،تطـور ومنـو املنظمـةحىت ال تشـكل عائقـا أمـام  ،املتغريات اجلديدة

                                                 
  .317ص  ،2003األردن، ،الطبعة الثانية مطابع األندلس، ،يب اإلداري بني النظرية والتطبيقالتدر  أمحد عبد الفتاح ياغي، - 1

جامعــة  ،مــذاينادي حســني اهلرســالة مقدمــة لنيــل درجـة الــدكتوراه يف لعلــوم السياســية، عبــد اهلــ التنميـة اإلداريــة ومعوقا�ــا يف اجلمهوريــة العربيــة اليمنيــة، - 2

 .43ص ، 1989مصر  ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية  القاهرة،
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تنميــة يف القيــادة واملــديرين واملــوارد  بــل ال بــد مــن أن يرافــق ذلــك تطــور يف اإلجــراءات، ،يكفــي وحــده

ويتجلـــى تطـــوير اهلياكـــل  1،"التشـــريعات إذا دعـــت احلاجـــة لـــذلكالبشـــرية وحتـــديث وتطـــوير القـــوانني و 

مـن خـالل حتديـد االختصاصـات املطلوبـة  التنظيمية باعتماد التخصص وتقسيم العمل داخـل املنظمـة،

ــــد الواجبــــات  توضــــيح طبيعــــة العالقــــة بــــني هــــذه املســــتويات،و  ،يف املســــتويات اإلداريــــة املختلفــــة حتدي

   .رد داخل املنظمة والصالحيات اليت يقوم �ا كل ف

  مرتكزات التنمية اإلدارية :المطلب الثاني

، أ�ـا تسـتهدف بصـورة ديناميكيـة تطـور الواقـع ية اإلدارية عملية بالغة التعقيـدتعترب عملية التنم

تكون  أن فهي أمشل وأعمق وأوسع من، خمططة وهادفةو االقتصادي واالجتماعي بصورة شاملة ومتزنة 

 وحيياهـا ا�تمـع لكنها تتسع لتشمل العادات والتقاليـد والسـلوكيات الـيت يعيشـها  ،عملية إدارية روتينية

مــن عمليــة التنميــة هــذا مــا جيعــل العــادات والقــيم التشــابك والتعقيــد و  هــذهمــن خصــائص و  ،عــرب الــزمن

علــى متطلبــات ومرتكــزات فكريــة ومفــاهيم إداريــة  االعتمــاد طلــبي االهتمــام  بإجنــاح براجمهــا،اإلداريــة و 

عـن طريـق اختيـار  ،�دف باألسـاس إىل حتريـر املنظمـة مـن العمـل البريوقراطـي وحماربـة التخلـف اإلداري

  .ت العمل اإلداري يف العصر احلديثأفضل الوسائل وأكثرها تطورا وحداثة ملواجهة متطلبا

ري يف العناصـر املكونـة للجهـاز اإلداإن اعتبار عملية التنمية اإلدارية عملية شاملة �موعة من 

من املرتكـزات الـيت و  أحيانا مع القيم املوروثة القدمية واليت تقاوم أية عملية للتغيري،املنظمة، قد تصطدم 

  :ما يلي تعتمدها التنمية اإلدارية يف حتقيق أهدافها نذكر

التجـــارب الناجحـــة والنمـــاذج  بالقـــدرة علـــى اســـتيعاو مســـايرة التطـــورات اجلديـــدة يف جمـــال اإلدارة  -1

مــع حصــر كـــل الطاقــات املتاحـــة  ،القــدرة علـــى اســتخدامها يف الواقـــع وامــتالك ،يــة األكثــر تطـــورااإلدار 

بغية حتقيـق أهـداف وغايـات التنميـة  ،2ضمان ترشيد استخدامها مبا يكفل احلصول على نتائج مثمرةو 

  .اإلدارية 

بقـــدر مـــن 3داريـــةوالصـــحيحة يف اختيـــار القيـــادة اإلداريـــة ويف مجيـــع املســـتويات اإل ةالطـــرق الســـليم -2

  .خدمة ملتطلبات التنمية اإلدارية واملشاركة الفعالة يف اختاذ القرارات ،الشفافية والوضوح والدميقراطية

                                                 
  .155مرجع سابق،  أمحد عبد السالم دباس، - 1

 .31ص ،،  مرجع سابقصناعة التنمية اإلدارية رعد حسن الصرن، - 2

 .318ص  ،، مرجع سابقيالتدريب اإلدار  حممد عبد الفتاح، - 3
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األمـــر  التســليم بـــان التنميـــة اإلداريـــة نشــاط مســـتمر متغـــري تعرتيـــه الكثــري مـــن العقبـــات واملعوقـــات، -3

الطـــابع الشـــمويل يف مكونـــات وعناصـــر إضـــفاء راســـة ذلـــك بنـــوع مـــن اجلديـــة والتعمـــق و الـــذي يـــدفع بد

  .مبا يضمن حتقيق األهداف املرجوة منها يف أبعادها اليت �تم �ا، ةيف األنشطو  التنمية اإلدارية

ــــا -4 ــــوي بعــــدا اجتماعي ــــة  ،لكو�ــــا حتت ــــة والتعليمي ــــاج إىل االســــتفادة مــــن املؤسســــات الرتبوي فهــــي حتت

صيل للقيم والتوجهات اإلجيابية وضـمان اسـتمرارية من أجل إضفاء الطابع األ ،واإلعالمية يف ختطيطها

  .التنمية اإلدارية كعملية ديناميكية مستمرة

يبقـــى الســـؤال  ،أكثـــر فاعليــةإن هــذه املرتكـــزات واخلصــائص جتعـــل مــن عمليـــة التنميـــة اإلداريــة 

دها أو مـــا هـــي األســـاليب الـــيت تعتمـــ كيـــف تتحقـــق التنميـــة اإلداريــة املســـتمرة ؟،  اجلــوهري املطـــروح هـــو

  .يف سبيل حتقيق أهدافها؟ هذا ما سنتناوله يف املبحث املوايلالتنمية اإلدارية 
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  أساليب التنمية اإلدارية  :المبحث الرابع

كعمليـــة مل يــتم تطبيقهــا يف أرض الواقــع   مــا ،يــة ال حتقــق النتــائج املرجــوة منهــاإن التنميــة اإلدار 

مـاد جمموعـة مـن األسـاليب املسـاعدة يف التطبيـق بطريقـة علميـة جيـب اعت وحىت يتحقق ذلك، ،مستمرة

وتتعــدد أســاليب التنميــة اإلداريــة بتعــدد ، فاألســلوب اجليــد يســاهم يف صــنع النجــاح، صــحيحة وفعالــة

هنـــاك أســـاليب مباشـــرة كقيـــام ف، تعـــدد األهـــداف املرجـــوةاإلداريـــة وبتعـــدد وتنـــوع املنظمـــات و  املشـــاكل

هـذا و  وهناك ما يرتبط بإصـالح القـوانني والتشـريعات التنمية اإلدارية بذلك،املباشر عن عملية  املسئول

  :تاليةلب الااملطسنتناوله يف  ما

  األساليب المباشرة : المطلب األول

   :علىوتعتمد األساليب املباشرة 

دة إن تنفيــذ التنميــة اإلداريــة يــتم بعــ :قيــام القائــد اإلداري بالتنميــة اإلداريــة فــي مجــال عملــه -أوال

حبســــب الظــــروف الــــيت تعيشــــها املنظمــــة واإلمكانيــــات الــــيت تتــــوافر لــــديها والتحــــديات الــــيت  أســــاليب،

ومــن هــذه األســاليب قيــام القائــد اإلداري  ،فتختــار مــا تــراه مناســبا خلصوصــيتها مــن أســاليب ،تواجههــا

ريـــة عصـــرية يتطلـــب وجـــود قيـــادة إدا"فنجـــاح عمليـــة التنفيـــذ  بعمليـــة التنميـــة اإلداريـــة يف جمـــال عملـــه،

،  1"شـراف وتنفيـذ التنميـةإلمتتلك الرغبة يف التغيري وتسعى جاهـدة إلحداثـه فتوكـل هلـا مهمـة ا متفهمة،

عنـد اختـاذ  كما متتلك هذه القيادة الدراية الكافية واخلربة الالزمة اليت تسرتشدها عملية التنميـة اإلداريـة

  .ةاملطلوبالقرار األمثل حنو املشاركة الفعلية يف حتقيق األهداف 

ألن  ،ة اإلداريــة واحــد مــن أهــم واجبا�ــامــن طــرف القيــاد كمــا يعتــرب االهتمــام بالتنميــة اإلداريــة

ديفيـــد  "حيـــث يقـــول ،االجتاهـــات والســـلوكيات للمرؤوســـني القائـــد اإلداري الكـــفء يعمـــل علـــى تغيـــري

جــــدار�م وأهليــــتهم وألننــــا حنــــرتم ونقــــدر  إيل حتقيقهــــا، نألننــــا اقتنعنــــا باألهــــداف الــــيت يتطلعــــو  "بــــراون

إننـــا نقبـــل طوعـــا  ،نتخـــذهم منوذجـــا حيـــا حيفزنـــا لـــألداءو  ،م ومحاســـهمنقـــدر عملهـــم ومهـــارا� للموقـــع،

   2."الذي يتعاملون به معنا  باألسلو قرارا�م ألننا نثق يف حكمتهم وألننا حنن 

غــري أن التغــري يف . املزيــد مــن اجلهــود والتنــايف يف العمــل املشــرتك واإلجيــايب فــالتحفيز يــدفعهم إىل بــذل 

فعمليـــة التغيـــري يف ا�ـــال اإلداري تعتـــرب أســـاس التنميـــة  ،وارد البشـــرية حيتـــاج إىل وقـــت طويـــلســـلوك املـــ

                                                 
 .276ص   ،2002 ،لبنان ،دار النهضة العربية بريوت إدارة املوارد البشرية من منظور اسرتاتيجي، ،بلوطحسن إبراهيم  - 1

2  - David Brown; Ledership and Folle Wership. Nreca Management ;Quarterly;fall;1979;p28    .  



  لتنمية اإلداريةلمدخل                                                                الفصل األول
 

58 
 

حماولـــة معرفـــة الطريقـــة الـــيت ميكـــن عنـــد  ،هـــو كـــائن ومعرفـــة مـــا ميكــن أن يكـــون فهـــي تـــرتبط مبـــا اإلداريــة

  1.اتبعاها االنتقال إىل وضع أفضل

إن حتقيـق التنميـة :العمل والحد من تعـديالت القـوانين وتشـكيل اللجـان التخفيف من قيود -ثانيا

تـوفري و  ،تسـاهم يف بلـورة التنميـة اإلداريـةاملاديـة واملوضـوعية الـيت  باإلدارية يتطلب جمموعة من األسـالي

) الرمسيـــــة( قـــــوانني حتتـــــاج إىل ،أ�ـــــا إضـــــافة إىل املـــــوارد البشـــــرية حيـــــث الظـــــروف والشـــــروط املســـــاعدة،

  .،كما حتتاج إىل أجهزة مساعدة وجلان مؤقتةات تتصف باملرونةوتشريع

العتمادهـا علـى القـوانني والتشـريعات  ،ة ببعض مزايا وصفات البريوقراطيـةأحيانا تتصف العملي

والقوانني اليت جتاوزهـا للتخفيف من قيود العمل وجب التخلي عن اللوائح  ،اليت حتكم اإلدارية با�تمع

ذلـك لتخفيـف وقـع  ،ة يف نظم اإلدارة وعلومهـا فنو�ـاماشى مع املتغريات اجلديدأصبحت ال تت ،الزمن

وتكييفهـا مـع   2ميكـن ختفيـف هـذا عـن طريـق تبسـيط إجـراءات العمـل.العملية اإلدارية على املتعاملني 

بـــدور العالقـــات اإلنســـانية  االهتمـــامالظـــروف واملتغـــريات وإعـــادة تنظـــيم أســـلوب تنفيـــذ املهـــام وكـــذلك 

التجديــد الــدوري التغيــري و  كمــا ميكــن أن نعتمــد لتخفيــف هــذه القيــود ،للمــوارد البشــريةح املعنويــة والــرو 

يف حماربـة  بقصد بث التغيري والتجديـد والـيت يعـاب عنهـا عـدم تفهـم الظـروف اجلديـدة ،للقيادة اإلدارية

ن خالل تطـوير كما ميكن االعتماد لتخفيف القيود م. 3اجلمود وإعطاء حركية أفضل للجهاز اإلداري

بعالقــة اجلهــاز اإلداري بــا�تمع  االهتمــام ،كانتــه اهلامــة يف النظــام اإلداريوظيفــة البحــث العلمــي ملــا مل

  .عن طريق البحوث امليدانية 

قـــد تعرقـــل املنظمــة واملســـرية للتنميـــة اإلداريـــة  والقـــوانني احلــد مـــن التعـــديالت املســـتمرة يف التشـــريعات -

إىل فنلجـــأ مـــثال " ،تها يف إطارهـــا الصـــحيحهـــا عـــن طريـــق إعـــادة صـــياغلـــذلك وجـــب احلـــد من ،مســـارها

قيد العمـل اإلداري يعمل على تع غري أن املبالغة يف إتباع هذا األسلوب ،تعديل القوانني بعض القوانني

  . 4"لذلك تعمل برامج التنمية اإلدارية على التقليل من هذه التعديالت املستمرة ،وعدم استقراره

تقـدمي  تقوم بدراسة وتشخيص وضعية اجلهـاز اإلداري،:تشكيل اللجان املؤقتة والدائمة العمل على  -

مبــا حتــوزه مــن خــرباء الــذين  ،اليب املهمــة يف التنميــة اإلداريــةالتوصــيات ،وتعتــرب هــذه اللجــان أحــد األســ

                                                 
 .227ص  ،،  مرجع سابقالتنمية اإلدارية ،موسى اللوزي - 1
 .320ص  مرجع سابق، فتاح ياغي،أمحد عبد ال - 2

  .401ص  مرجع سابق، ،صناعة التنمية اإلدارية رعد حسن الصرن، - 3
  .75ص  ،1982 السعودية، ،جدة دار الشروق، إدارة التنمية والتنمية اإلدارية، أمحد رشيد،  -4
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والـــذين يهتمـــون بالبحـــث عـــن أســـباب الضـــعف والتخلـــف والفســـاد اإلداري  يشـــكلون هـــذه اللجـــان،

  1. احللول والتوصياتوتقدمي

يف التنميــة اإلداريــة مهمتهــا دراســة أوضــاع األجهــزة املتخصصــة يف التنميــة إنشــاء أجهــزة متخصصــة  -

وذلــك مــن خــالل إعــادة تنظــيم هــذه األجهــزة  مــع تقــدمي التوصــيات لتطويرهــا، ،يف املنظمــاتاإلداريــة 

األجهــزة املتخصصــة مــن  هــذه نشــاءيعتــرب إ.تــدريب العــاملني فيهــا  فيهــا، تاإلداريــة وتبســيط اإلجــراءا

  .وهو أسلوب معمول به يف معظم دول العامل التنمية اإلدارية  لتحقيق األساليبأفضل 

  المهام  وإسناددورية العمل : نيالمطلب الثا

ما تتنوع األهداف وخصائص املوارد البشرية يف املنظمة ممـا  ،املهام واألنشطة يف املنظمة تتنوع 

حيــث ميكـن أن تكـون مــن  ،ذه املتغـريات مـن خـالل تنفيــذ بـرامج التنميـة اإلداريـةيفـرض التعامـل مـع هــ

  .التدريب أثناء العمل أو من خالل إسناد املهام  خالل دورية العمل،

مـن مكـان عمـل إىل أخـر، لالحتكـاك ويـتم مـن خـالل ذلـك تـدرج القائـد اإلداري : العمل دورية -1

 ،يف اكتسـاب مهــارات جديــدة بيســاعد هـذا األســلو . عليهـامبواقـع ومــوارد بشـرية غــري تلـك الــيت تعــود 

نتيجــة  يعــاب علــى هــذا األســلوب الضــياع يف العمليــة اإلنتاجيــة. لــذلكعلــى أن يتــوفر الوقــت الكــايف 

يضـاف إىل ذلـك عـدم    2الشعور الناجم عن التغريات يف احمليط وحمدودية القدر من املهارات املكتسـبة

  .مق يف دراسة املشكالت اإلدارية اليت تواجه القائد اإلداريكفاية الوقت الالزم لبحث والتع

ذلـــك للفوائـــد  ،اهلامـــة يف التنميـــة اإلداريـــة بيعتـــرب التـــدريب أحـــد األســـالي: التـــدريب أثنـــاء العمـــل-2

ذلـــك، املهـــارات . 3ياإلدار كمـــا أن التـــدريب يضـــمن كفـــاءة وجهوزيـــة اجلهـــاز العديـــدة الـــيت تتـــأتى منـــه  

رصــيدا حقيقيــا مكتســبا للقيــادة اإلداريــة تعتــرب  ملمارســة ومواجهــة املشــكالت،احلقيقــة الــيت تكتســب با

يف  ىتســـاهم هـــي األخـــر  ،واملواقـــف اإلداريـــة وحماولـــة حلهـــا حيـــث أن حماكـــاة املشـــكالت .واملنظمـــات

ومــا  مبــا حتتاجــه،غــري أن ذلــك غــري كــاف ملــد القيــادة اإلداريــة . اإلداريــةتنميــة قــدرات ومهــارات القيــادة 

لكـــن  ،ن خـــربات ومهـــارات ومعـــارف تســـاعد يف مواجهـــة املتغـــريات املرتبطـــة بالعمليـــة اإلداريـــةيلزمهـــا مـــ

  .العملوجب صقل ذلك من خالل الربامج التدريبية يف مواقع 

                                                 
 .136رجع سابق، ص حممد شاكر عصفور، التنمية اإلدارية وتطبيقا�ا يف اململكة العربية السعودية، م - 1

  .243ص  صالح عبد الباقي، إدارة املوارد البشرية، الدار مرجع سابق، - 2

 .249حسن إبراهيم بلوط، إدارة املوارد البشرية، مرجع سابق، ص   -3
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ـــاء خاصـــة،  :إســـناد المهـــام -3 تـــرتك لـــه جممـــل احلريـــة يف التصـــرف  حيـــث يكلـــف الفـــرد مبهـــام وأعب

مثــال ذلــك أن  ،املشــكالت واملواقــف الــيت تعــرض هلــااجهــة مث يــتم احلكــم علــى مقدرتــه يف مو . والتنفيــذ

أو أن يضــع شخصــا أمــام  يف منطقــة معينــة،تعهــد اإلدارة ألحــد األفــراد بإعــداد خطــة لزيــادة املبيعــات 

هـــذه السياســـات غايتهــــا .احلكــــم عليـــه وكيفيـــة التصــــرف تبعـــا للموقـــف زمـــن مث حتـــدي احـــد املواقـــف 

ملرجـوة منهـا تبعـا رية على الوجـه الـذي حتقـق مـن خاللـه األهـداف ااألساسية حتقيق وتنفيذ التنمية اإلدا

  .للظروف احمليطة

غــري أن عمليــة التنميــة اإلداريــة خبصائصــها وعناصــرها ومكونا�ــا تواجههــا الكثــري مــن العقبــات 

  .بحث املوايلهذا ما سنتناوله يف امل والعراقيل اليت حتول دون حتقيقها و
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   .معوقات وعراقيل التنمية اإلدارية :امسالمبحث الخ

التخلـي و وتغيـري الـذهنيات  ،وحماربـة اجلمـود اإلداريكغريها من العمليات اليت �دف إىل تغيري 

تواجـــه عمليـــة التنميـــة اإلداريـــة ، واســـتبداله بأســـاليب وفنـــون حديثـــة ،عـــن مكتســـبات ورواســـب قدميـــة

حتـول دون موعـة مـن العراقيـل والصـعوبات الـيت جم ولـدممـا ي، من طـرف الـبعضمواجهة ومقاومة شديدة 

  .تنفيذها بكفاءة وفاعلية

فهنــاك معوقــات  ،بتعــدد ا�ــاالت الــيت تســتهدفها التنميــة اإلداريــة 1إن هــذه املعوقــات متعــددة 

هنــاك ، و والتــداخل بــني األجهــزة ،فقــدان األصـالة ،اريــة مثــل مشـكلة القيــادة اإلداريــةاإلدمرتبطـة بــاملوارد 

هنــــاك  معوقــــات مرتبطــــة بــــاملوارد االقتصــــادية واملــــوارد البشــــرية،و  ،تبطــــة بالبنيــــة االجتماعيــــةعوقــــات مر م

  ...معوقات مرتبطة بالتنظيم ومعوقات مرتبطة بأجهزة التنمية اإلدارية 

   .المعوقات السياسية واالجتماعية :المطلب األول

السـائد يف البلـد مهمـا   السياسـينظرا لطابع الرمسيـة الـذي تتميـز بـه التنميـة اإلداريـة فـإن النظـام 

كما أن العراقيل االجتماعية ويف  ،كان مستوى تطوره سوف يكون له األثر البالغ على التنمية اإلدارية

ـــايل فإنـــه يتولـــد جمموعـــة مـــن و مقـــدمتها حماربـــة التغيـــري ســـوف تقـــاوم تنفيـــذ عمليـــة التنميـــة اإلداريـــة  بالت

  .املعوقات السياسية واالجتماعية

 إن اجلهــاز اإلداري يف أي بلــد يتــأثر بالنظــام السياســي القــائم ويــؤثر فيــه، :ت السياســيةالمعوقــا -1

اإلدارة مـا هـي إال ، فـميثالن حلقات متداخلة من القـيم واملبـادئ والـنظم ألن النظام السياسي واإلداري

حـد وأ هـي جـزء مـن السـلطةو لـذلك وسيلة يف يد السلطة لتنفيذ اخلطة وما تتخذه مـن قـرارات وخطـط 

،  2واإلدارة ن التالحم والتـداخل هـو طبيعـة العالقـة الـيت تـربط بـني السياسـةاألدوات الفاعلة ومن هنا فإ

نظــام سياســي تنمــو وتزدهــر يف ظــل  أنعلــى إدارة التنميــة مــن املســتحيل  رمبــالو كمــا أنــه مــن الصــعب 

فهــي حباجــة لضـــمان  لكــون عمليــة التنميــة اإلداريـــة عمليــة ديناميكيــة مســتمرة ،يتميــز بعــدم االســتقرار

انيـة مسـتوحاة مـن حتدد على أسس مبنيـة علـى دراسـة ميد ،ومستمرةإداريا جناحها توافر سياسة رشيدة 

غـري أن جنـاح واسـتقرار ، السياسـية واإلداريـةإمكانيات ا�تمع وحاجياته تتناول بالبحث  ،البيئة اإلدارية

مســتقر خاصــة يف الــدول الناميــة الــيت هــذه السياســة اإلداريــة غــري مضــمون يف ظــل نظــام سياســي غــري 

                                                 
 ،1978 ية للتنمية اإلداريـة بالريـاض،حبث مقدم للمؤمتر العلمي السنوي للمنظمة العرب معوقات التنمية اإلدارية يف الدول العربية، ،كمال نور اهللا  - 2- 1

 .14ص ،1979القاهرة  ،مطابع سجل العرب
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والـــذي يـــتم اختيـــاره علـــى أســـس غـــري ، 1بشـــخص املســـريعـــادة مـــا يـــرتبط جنـــاح وتنفيـــذ اخلطـــة اإلداريـــة 

كـــذلك لعـــدم  ومتطلبا�ـــا،ألمهيـــة التنميـــة اإلداريـــة  بصـــرف النظـــر عـــن مـــدى إدراكـــه ،أحيانـــا موضـــوعية

والربامج وعـدم ظهـور ك من تغري يف السياسات ، مع ما يرفق ذلاستمرارية هؤالء القادة وسرعة تغيريهم

  .من كل عملية تنمية إداريةالنتائج املرجوة 

تواجـه جهـود التنميـة اإلداريـة العديـد مـن العقبـات االجتماعيـة يف الـدول  :المعوقات االجتماعية -2

لئـك الـذين خاصـة أو  أو خـارج اجلهـاز اإلداري، لمقاومة التغيـري الـيت تنشـأ مـن داخـ مههالعل أ النامية،

 نظـرا لعـدم قـدر�م علـى التكيـف مـع املتغـريات اجلديـدة، ،املفاهيم القدميـة لوظـائف اإلدارةعاصروا فرتة 

يبـدون نوعـا مـن املقاومــة أمـام كـل حماولــة إذ  ،فكــار واملفـاهيم اإلداريـة احلديثــةعـدم تقـبلهم للثقافـة واألو 

قايف واالجتماعي والرتكيبة االجتماعية والقبلية يضاف إىل ذلك التمايز والتباين الث.للتغيري حنو األفضل 

اخـذ  لـذا علـى خـرباء التنميـة اإلداريـة يف ا�تمعات النامية واليت تعترب واحدة مـن العقبـات االجتماعيـة،

  :هذه اجلوانب بعني االعتبار وميكن النظر هلذه العقبات االجتماعية من خالل

اجتماعيـا وثقافيـا  ةواملكتسـب ةد واملعتقدات والقيم املتوارثـاليت تشمل مجيع التقالي: القيم االجتماعية -

الـيت متثـل احلوصـلة النهائيـة املعرفيـة والسـلوكية و  يضاف لـذلك قـيم خاصـة بـا�تمع اإلداري، أو سلوكيا،

مــن فكــرهم وملزمــة هلــم يف يكتســب العــاملون يف ا�ــال اإلداري قيمــا تصــبح جــزء و  ،اإلداريــة ةللممارســ

  .واجه مبقاومة تغيريهاكتسبات حىت ولو كان �ذيبا سوف يأي تغيري هلذه املوأن  ،تصرفا�م

الــيت تكــون يف الغالــب  ،والطبقــي كاالنتمــاء الــديين والطــائفي واإلقليمــي :تاالنتمــاءات والــو الءا-

إضــافة هلــذه االنتمــاءات  ،اتق القيــادة اإلداريــة يف املنظمــةمتداخلــة ممــا تفــرض ضــغوط إضــافية علــى عــ

فمنهـا مـا يتصـل بنـوع  ، الغالـب كثـرية ومتعـددة بطبيعتهـانتماء للجهاز اإلداري والـيت تكـون يفهناك اال

مهمـا كـان يشـكل جمتمعـا خاصــا حيـث أن كــل مسـتوى إداري  ،وموقعهـا يف اهليكـل التنظيمـي الوظيفـة

ـــدفاع عنهـــا حـــد  لـــه تقاليـــده وأعرافـــه الـــيت جيـــب أن حتـــرتم حـــد القداســـة،بـــه  ومصـــاحل مشـــرتكة حتـــتم ال

  .من أجل بقائها ومقاومة أي تغيري ميسهاالستماتة ا

دد تنفيـذ بـرامج �ـاملعوقـات االجتماعيـة الـيت مهما كان نوعهـا مـن أخطـر أنـواع  تعترب الوالءات

وإال  ،فهـي تراعـي املصـاحل اجلوهريـة هلـذه االنتمـاءات عنـد إعـداد خطـة التنميـة اإلداريـة ،التنمية اإلدارية

تســعى بنفســها للتغيــري مــن قــوى تعمــل ضــد التغيــري إىل قــوى ضــاغطة حتولــت بعــض هــذه االنتمــاءات 

                                                 
 .155ص ، مرجع سابق رحيم عويس نغميس، -1
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تقــع عمليــة التنميــة اإلداريــة يف دوامــة الضــغوط  وبالتــايل ،باألســلوب والطريقــة الــيت تضــمن هلــا مصــاحلها

فقط التقدم والتطـور ولكنهـا تـؤثر سـلبا علـى مسـتوى االجنـازات احملققـة والتوازنات والقوى اليت ال �دد 

املصــاحل املاديــة الناجتــة عــن التفاعــل غــري املتــوازن بــني للتخلــف الفكــري هلــذه االنتمــاءات وذلــك نتيجــة 

مـن جهـة أخـرى للتبـاين يف البنيـان و  ،سـلوكي هلـذه املصـاحل مـن جهـة ثانيـةومدى التواؤم االجتماعي وال

ــــة  ومــــن أجــــل جتنــــب املواجهــــة،.االجتمــــاعي واالقتصــــادي ــــة بالتنمي ــــة اإلداري جيــــب ربــــط جهــــود التنمي

  .االجتماعية 

   .المعوقات اإلدارية وأجهزة التنمية اإلدارية: المطلب الثاني

تعترب العوائق اإلدارية من بني العوائق اهلامة اليت تواجه عملية التنمية اإلداريـة أل�ـا تقـف حجـر 

 ةعثــرة يف ســبيل جناحهــا وذلــك لتعــدد هــذه العراقيــل وتشــابكها فيمــا بينهــا وأثرهــا املتعــددة علــى التنميــ

  :اإلدارية، ومن هذه العراقيل

ذات طبيعــة معقــدة الرتباطهــا بــالنمط  مســتمرة، عتبارهــا عمليــة ديناميكيــةبا :المعوقــات اإلداريــة-1

حىت نضـمن جنـاح بـرامج عمليـة التنميـة و  ،املنظمة أو خارج اجلهاز اإلداري السلوكي للموارد البشرية يف

ي داخـل اجلهـاز اإلداري وخارجـه �ـدف حصـر هـذه ال بد من دراسة ملقومات السلوك البشر  اإلدارية،

  .1املعوقات اإلدارية واليت ميكن حصرها يف النقاط التالية

حيث تظهر مشكلة القيادة يف عدم توافر القـدرات الكافيـة لتنميـة قيـادة  :مشكلة القيادة اإلدارية -أ

والتهرب ى اختاذ القرارات مع ضعف يف القدرة عل قادرة على النهوض بأعباء املنظمات، إدارية حقيقية

 مــــع ،2إىل التنميـــة اإلداريــــة علـــى أ�ــــا نشـــاط إداري روتــــين حيـــث ينظــــر اإلداريــــة ةمـــن مســــئولية التنميـــ

عــدم االنســجام والتوافــق بــني القيــادة اإلداريــة وخصــائص التنميــة  ،افتقــارهم بعنصــر التأهيــل والتخصــص

  .واملتغريات اجلديدة  فالظرو  اإلدارية املوضوعية مع عدم تفهم وتكيف هذه القيادات مع

وتقبـل كـل مـا هـو جديـد دون دراسـة أو  يـتم االعتمـاد علـى اخلـربات األجنبيـة، :فقدان األصـالة -ب

اقتبســت نظــم اجنليزيــة والــبعض اآلخــر قــام حيــث جنــد بعــض الــدول قــد "،تكييــف للواقــع اإلداري احمللــي

إن تـوفري عنصـر األصـالة ال . 3"يابانيـة وآلخر نقـل نظـم وبعضها نقل نظم أمريكية، بنقل نظم فرنسية،

                                                 
 .402،401رعد حسن الصرن، صناعة التنمية اإلدارية يف القرن الواحد والعشرين،  مرجع سابق، ص ص  - 1
  .63أمحد ناصر النعيمي، مرجع سابق، ص  - 2

  .201ص اإلسكندرية، الدار اجلامعية، اإلدارة العامة رؤية إسرتاتيجية حلماية اجلهاز اإلداري من التخلف والفساد، ود أبو بكر،مصطفى حمم - 3
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أل�مـا جـوهر األصـالة ولكـن يكـون  يعين االستغناء يف جـوهره عـن االبتكـار والتجديـد واخللـق واإلبـداع

  .بيئة اإلدارية لذلك بأخذ اخلصوصية احمللية ل

اذ تتجلــى مظــاهر هــذا التــداخل عنــد اختــ :التــداخل بــين المراكــز اإلداريــة وتفشــي البيروقراطيــة -جـــ

�ايــة الــذي يــؤدي يف  األمــر التنميــة اإلداريــة يف املنظمــة، والــيت تــرتك اثــأرا ســلبية علــى عمليــةالقــرارات 

أو يظهـــر هـــذا التـــداخل عنـــد فـــرض بعـــض  ،مـــن شـــأ�ا إحـــداث التغيـــري ،األمـــر إىل مقاومـــة كـــل عمليـــة

دي إىل تفشــــي الــــيت بــــدورها تــــؤ و  ،، مــــا تــــراه مناســــبا مــــن قــــراراتالقيــــادات اإلداريــــة وفــــق صــــال حيتهــــا

  .البريوقراطية نتيجة هلذا التداخل أو إطالة مدة تقدمي اخلدمة

وهـــو يعـــين غيـــاب إســـرتاتيجية متكاملـــة  :فقـــدان الخطـــة الشـــمولية والنمـــو العشـــوائي لألجهـــزة -د

ممـــــا يـــــؤدي إىل انعـــــدام الـــــرتابط والتكامـــــل بـــــني أجهـــــزة التنميـــــة اإلداريـــــة ومعاهـــــدها  للتنميـــــة اإلداريـــــة،

تعمل بصورة منفردة ولـيس يف إطـار تنظيمـي  ا يفرض على هذه األجهزة نوع من العزلةممو  املتخصصة،

بالنســـبة للنمـــو العشـــوائي فيتجلـــى مـــن خـــالل الزيـــادة املفرطـــة فيهـــا مـــع غيـــاب املعـــايري  أمـــا، متكامـــل

  .جلهاز اإلداري وعدد العاملني فيهوما ينجم عن ذلك من تضخم يف ا ،املوضوعية هلذه الزيادة

ممـا  ،ينيـة الـيت تعيـق التنميـة اإلداريـةهنـاك العديـد مـن املمارسـات الروت :وتين وطول اإلجراءاتالر  -هـ

ومـن نتـائج ذلـك الفشـل يف حتقيـق األهـداف املرسـومة مـن إىل ضعف احلماس املـرتبط بتنفيـذها، يؤدي 

م غـــري يضـــاف إىل ذلـــك شـــيوع الرشـــوة واالســـتخدااإلداريـــة وخططهـــا واســـرتاتيجيا�ا،  عمليـــات التنميـــة

وكذلك  ،مع ضعف وسائل الرقابة املشروع لألموال العامة وتغليب املصاحل الفردية على املصاحل العامة،

  .م القدرة على تغيري السلوك والقيم السائدةدع

مــن نقــص تعــاين الــدول الناميــة  :ة اإلداريــةمــع هجــرة الخبــر االفتقــار إلــى المعاهــد المتخصصــة  -و

 ،إلعــداد بــرامج وخطــط ،التنميــة اإلداريــة ويف تكــوين القيــادة اإلداريــة شــديد يف املعاهــد املتخصصــة يف

علـــى (يضـــاف إىل ذلـــك هجـــرة اخلـــربة اإلداريـــة  معاهـــد اإلدارة والتنظـــيم،و كمعاهـــد التـــدريب اإلداري 

متـــارس  أو هروبـــا مـــن الضـــغوط الـــيت إىل الـــدول املتقدمـــة إمـــا طلبـــا للكســـب املـــادي )الـــرغم مـــن قلتهـــا 

زيــــف ال يهــــدد فقــــط ا�تمــــع ومــــا يشــــكله هــــذا االســــتمرار يف اهلجــــرة مــــن ن ا،بكــــل أشــــكاهل  1ضــــدها

لكــون اجلهـــاز اإلداري هـــو املؤهـــل علـــى تنفيـــذ خمتلـــف  بــل يتعـــداه علـــى حيـــاة ا�تمـــع ككـــل، ،اإلداري

  .السياسات

                                                 
  .474كمال نور اهللا، مرجع سابق، ص  - 1
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  :حيث تتمثل هذه املعوقات يف:معوقات مرتبطة بأجهزة التنمية اإلدارية في حد ذاتها -2

و يظهــر مــن خــالل اجلمــود الــذي يطبــع أحــد مكونــات وعناصــر : ة ونقــص املصــداقيةعــدم املالءمــ -

التنمية اإلدارية كاملوارد البشرية الذين ال تتوافر فيهم الشروط املطلوبة، أو الذين ال ميتلكون فرص ذاتيـة 

اقية فيعــود أمــا نقــص عامــل املصــد .احلديثــةاملرتبطــة باملعرفــة اإلداريــة  ومهــارا�م اخلاصــةلتنميــة قــدرا�م 

باألســاس إىل ســوء اســتخدام املعــارف واملعلومــات اإلداريــة يف الســابق ومــا ترتــب عــن ذلــك مــن شــعور 

بعــدم القبــول وغيــاب املصــداقية اإلداريــة، يضــاف إىل ذلــك نقــص أو جتاهــل دور اإلدارة العامــة واملبنيــة 

  .أساسا على العلم والدراية

  .قتصاديةمعوقات الموارد البشرية واال: المطلب الثالث

إن املــوارد البشــرية تعتــرب هــي املنفــذ املباشــر  :معوقــات مرتبطــة بــالموارد البشــرية والمــوارد الماديــة-1

أل�ــا تــؤثر علــى فاعليــة بــرامج التنميــة اإلداريــة  وقدراتــه ،اإلداريــة مبســتوى تأهيلــه وخرباتــه لــربامج التنميــة

  :1ما يلي ومن املعوقات املرتبطة باملوارد البشرية

ب العالقـات اإلنســانية والــيت ميكـن التعبـري عنهـا بغيـاالبشـرية اب التعـاون بـني اإلدارة وهـذه املـوارد غيـ -

  .انعدام الثقة بني الطرفنييؤدي إىل ا مم ،يف املنظمة

عـدم التوافـق بـني ختصصـات املـوارد البشـرية يف الكثـري مـن احلـاالت ومتطلبـات التنميـة اإلداريـة األمـر  -

  .ربامج باملستوى املطلوبال يذالذي ال يساهم يف تنف

 سيطرة و  ،د وتطبيق برامج التنمية اإلداريةمع ارتفاع تكاليف إعدا ،توافر املوارد املادية الضرورية عدم -

  .وقلة االنضباط الذايت وغياب الضمريوانعدام املسئولية وعدم االلتزام  ةالفردي على اإلدار الطابع  -

 2 .التبذير واإلسراف مما يؤدي إىل ،جية ونقلهاوارد الفنية والتكنولو سوء استعمال امل -

ذلـك أن هـذه السـمات تلعـب دورا أساسـيا يف دعـم البنيـان ، معوقات مرتبطة بالسمات الشخصية -

زاد ميلهــا  فــإذا كانــت الشخصــية مرتبطــة بــالتنظيم  للتنميــة اإلداريــة أو تكــون معيقــة لــه، التنظيمــي

ومـن خصـائص  ، فهـي تعيقـهبـه ذا كانت غري مرتبطة العكس إو  لتقبل التطورات اليت ختدم أهدافه،

  3 :مايلي الشخصية املعيقة للتنمية اإلدارية

                                                 
  .411رعد الصرن، صناعة التنمية اإلدارية، مرجع سابق، ص  -2 - 1

  
  .174ص  عبد اهلادي حسني اهلمذاين، مرجع سابق، - 3
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 ،اجلمـود التقيـد بـالروتني، التشـبث بـالرأي، االستهتار، الالمباالة، ،السلبية ،التكاسل ،التعصب   

  .والتعايل التحيز، التسلط

م العوامل اليت حتـدد مـدى جنـاح أو بـرامج تعترب العوامل االقتصادية من أه :المعوقات االقتصادية-2

ضـــروري لتنفيـــذ هـــذه الـــربامج مـــن عدمـــه ولكـــون العمليـــة مســـتمرة  التنميــة اإلداريـــة فتـــوفر املـــوارد املاليـــة،

موارد اقتصادية ثابتة تضـمن اسـتمرارية وشاملة، فهي حتتاج إىل متويل ضخم بالتايل ال بد من ختصيص 

وتطــوير أســاليب العمــل تكــون تطــوير اهلياكــل اإلداريــة  تنميــةقــات ، ذلــك إن نفعمليــة التنميــة اإلداريــة

لــيت وتكنولوجيــا متطــورة تشــمل كــل املســتويات األن التطــوير يلزمــه إدخــال فنــون عمــل حديثــة  ،مرتفعــة

ـــة التطـــورات  ،يعـــاد النظـــر فيهـــا عنـــد التطبيـــق كـــذلك األمـــر باســـتخدام نظـــم املعلومـــات احلديثـــة ملواكب

  .املعرفية

لتدريب وتنمية مهارات وقدرات األفراد فهي حتمل أكرب عناصر التنمية اإلداريـة تكلفـة أما بالنسبة 

بـأن "لـذلك يقـال) ومـا يصـاحب ذلـك مـن حـوافز وزيـادة يف األجـور(حيث أنـه يلزمهـا تـدريب مسـتمر 

التنميـــة اإلداريـــة أكثـــر جمـــاالت التنميـــة تكلفـــة والـــيت تـــدعو الضـــرورة لدراســـة جـــدواها يف ضـــوء مفهـــوم 

اختــاذ القــرار النهــائي علــى ضــوء النتــائج املســطرة  ،ســواء علــى املــدى القريــب أو البعيــدفــة والعائــد التكل

  :نقص املوارد االقتصادية يؤدي إىلو 1".وأثارها على حتقيق أهداف التنمية

  .ال يساعد على تنفيذها على الوجه األكمل واألحسن ،يةعرقلة تنفيذ برامج التنمية اإلدار  -

خل وأثـــر ذلـــك علـــى املســـتوى املعيشـــي والتعليمـــي وتـــردي األوضـــاع الصـــحية اخنفـــاض مســـتوى الـــد -

  .من اخنفاض يف اإلنتاجيةوما ينجم عن ذلك من آثار سلبية  وتدين املستوى التعليمي،

 .التنظيميتراجع يف مستوى الكفاءة والفاعلية واألداء وتراجع يف كفاءة اهليكل  -
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  :خالصة الفصل

�دف إىل تطوير وترقية اجلهاز  ،ية مستمرةالتنمية اإلدارية كمفهوم وعمل تناولنا يف هذا الفصل

اإلداري يف املنظمـــة وهـــي عمليـــة شـــاملة كـــذلك لكو�ـــا �ـــتم بتنميـــة مجيـــع مكونـــات وعناصـــر التنميـــة 

ويف الكثـــري مـــن األدبيـــات  اإلداريـــة املختلفـــة مـــن مـــوارد بشـــرية وهياكـــل تنظيميـــة وقـــوانني وتشـــريعات،

تتقــاطع معهــا يف نقــاط وختتلــف معهــا  ،يم اإلداريــة األخــرىن مفهومهــا بــالكثري مــن املفــاهاإلداريــة يقــرت 

وهــي يف نظرنــا األمشــل واألكثــر تعبــريا مــن غريهــا مــن املفــاهيم األخــرى وإن   وتكملهــا يف نقــاط أخــرى،

  . كانت مجيعها �دف أحيانا إىل حتقيق نفس األهداف والغايات

لـــيت تســـتمدها مـــن القـــوانني والســـلطة الـــيت تشـــرف علـــى صـــفة الرمسيـــة ا كـــل هـــذا يف قالـــب أو

  .الرئيسة لعملية التنمية اإلداريةا التوازن واالتساق بني املكونات ميز� ،تنفيذها

التنميــة  إنو  ،إن التنميــة اإلداريــة عمليــة مفتوحــة كــذلك ومتجــددة ألن الظــروف والبيئــة متغــريان

أو العناصــر الــيت تســاهم يف حتقيــق أهــدافها ومــن  اإلداريــة هــي عمليــة مركبــة مــن جمموعــة مــن املكونــات

  املرتبطــة بــاملوارد البشـــرية تاملكونــاو  كــالقيم الســائدة يف ا�تمـــع،هــذه املكونــات جنــد املكونـــات البيئيــة  

  .  كتطوير هذه املوارد

وتعتمـــد التنميـــة اإلداريـــة يف تنفيـــذها وحتقيـــق أهـــدافها علـــى جمموعـــة مـــن األســـاليب منهـــا قيـــام 

ئل لعامـل التـأثري يف مجاعـة داري بالتنمية اإلدارية يف جمال عمله ألنه يعترب من أهم هذه الوسـاالقائد اإل

  .العمل

 اجتماعيـةعوقـات مبالنسبة ملعوقـات التنميـة اإلداريـة فقـد تنوعـت مـن معوقـات سياسـية إىل  أما

وحــىت  يـة معقــدة،يف األخــري اتضـح أن التنميــة اإلداريــة عملو  ،معوقـات اقتصــادية ومعوقـات تنظيميــة ىلإ

حتقق أهدافها وتذلل املعوقات خاصة ما تعلق منها باجلانب البشري جيب حتقيـق وتـوفري املـورد البشـري 

فر البيئــة و ويســاهم يف حتقيــق األهــداف املرســومة ويــ الكــفء القــادر علــى تنفيــذ بــرامج التنميــة اإلداريــة،

   .املناسبة لذلك

 واحــد مــن أهــم الوســائل املســاعدة يف حتقيــق ذلــك،وميكــن االســتعانة بــربامج التــدريب باعتبــاره 

لـــه مـــن فوائـــد علـــى املـــوارد ملـــا  ،ةيـــوحتقيـــق التنميـــة اإلداريـــة احلقيقيلعـــب دورا أساســـيا يف ختطـــيط  كمـــا

  .ألنه يعمل على كسب املهارات والسلوكيات اليت تتطلبها متطلبات التنمية اإلدارية احلقيقية  ،البشرية
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مبـا فيهـا الذي تتوافر فيـه الشـروط املناسـبة لتحقيـق أهـداف املنظمـة  ريد البشور إن توفري هذا امل

لـــيس بـــاألمر  ســـواء تعلـــق األمـــر بتخطيطهـــا أو تنفيـــذها أو اإلشـــراف عليهـــا، ،أهـــداف التنميـــة اإلداريـــة

ولن يتحقق هلا ذلـك إال مـن  أل�ا تتفاعل يف حميط تنافسي مع ندرة هذه املوارد، ،السهل على املنظمة

     . سنتناوله يف الفصل الثاينهذا ما و ط املوارد البشرية خالل ختطي

   

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

خطیط الت
االستراتیجي 

  للموارد البشریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  :تمهيد
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إذا اهتمـت  ،لـن تنفـذ باملسـتوى املطلـوبو  منهـا لـن حتقـق األهـداف املرجـوة إن التنمية اإلداريـة

ذلــك أن املــورد البشــري يعتــرب ، و ألنظمــة واهلياكــل دون االهتمــام بـاملورد البشــرياو فقـط بتطــوير القــوانني 

جنــاح أيــة عمليــة تنميــة مبــا فيهــا  أناملهــم يف عمليــة التنميــة االقتصــادية،كما  والعنصــر يساســاحملــرك األ

  .على مدى توفر املهارات الالزمة من املوارد البشرية ،ةيعتمد يف العديد من جوانبه األساسي ،اإلدارية

هـــارات يعمـــل علـــى حتقيـــق وتـــوفري هـــذه امل ،البشـــرية مـــن أجـــل التنميـــة اإلداريـــةفتخطـــيط املـــوارد 

كما أن التنوع يف أساليب وفنون اإلنتاج ومستوى التكنولوجيا املتطورة يتطلـب مهـارات عاليـة ،  املطلوبة

مــن هنــا تــربز ختطــيط املــوارد البشــرية كعمليــة حيويــة وضــرورية لضــمان شــروط مالئمــة لتحقيــق ، ملواكبتــه

تنحصــر مهامهــا فقـــط يف الــيت ال  احلديثــة للتنميــة، اإلســرتاتيجيةالكفــاءة الالزمــة متاشــيا مــع متطلبــات 

أل�ـا القـادرة ، أيضـا خطـط لتنميـة مهـارات املـوارد البشـريةلكنهـا تتطلـب  ،التوسع املـادي يف االسـتثمار

  .اإلبداعو وحدها على اخللق 

كمـا أن ،  علـى أن ينمـو ويتطـورالقـادر ، مقارنة مع بـاقي املـوارد األخـرى، فاملورد البشري وحده

انني واهلياكـل ال حيقـق متطلبـات التنميـة اإلداريـة احلقيقيـة إذا مل يصـاحب ذلـك الرتكيز علـى تطـوير القـو 

مــع مــا يتطلــب ذلــك مــن تغــري يف  والعمــل علــى تنميــة مهاراتــه وقدراتــه، اهتمــام فعلــي بــاملوارد البشــرية،

، ســيتم معاجلــة هــذا ولــن يتحقــق ذلــك إال مــن خــالل ختطــيط املــوارد البشــريةســلوكيات املــوارد البشــرية 

  :صل يف املباحث التاليةالف

 مفهوم وأمهية ختطيط املوارد البشرية.   

 اخلصائص اليت متيز هذا التخطيط.  

 راحل اليت متر �ا عملية التخطيطامل.   

 ةجذب واختيار املوارد البشرية اليت حتتاجها املنظم.  

  

  

 
  

  

  

  .مفهوم وأهمية وخصائص تخطيط الموارد البشرية :األولالمبحث 
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وكفــاءة مواردهــا فعاليــة  ىاحلديثــة يف حتقيــق أهــدافها يتوقــف بدرجــة كبــرية علــ إن جنــاح املنظمــة

 علـى أ�ـالمـوارد البشـرية ، حيـث ينظـر للرفـع وحتسـني فاعليـة املنظمـة األجنـعألنـه ميثـل املـدخل  ،البشـرية

ت مــن مهــارا امبــا ميتلكهــ ،اعدة هلــمــوارد مســا إال هــي مــا أليــة منظمــة واملــوارد األخــرىالثــروة احلقيقيــة 

لو رغبت  ،رغبت أن ختطط لعام فأبذر احلبوب لو"امليالدقبل  الصينيني  حد احلكماءأيقول  وقدرات،

فـاملورد  1،"أما لـو رغبـت أن ختطـط مـدى احليـاة فـنم الرجـال أن ختطط ألعوام عشرة فأغرس األشجار،

بشـري هـو احملـرك املـورد ال"ذلـك أن ، البشري وتنميته وختطيطه يف مطلع ومقدمة مقومات جناح املنظمـة

وال ميكــن هلــذا املــورد أن حيقــق نتــائج ذات قيمــة مبجــرد تــوافره  األساســي لرفــع كفــاءة وأداء أي منظمــة،

أن تطــوير  دلــذلك فإنــه مــن املؤكــ بــل ال بــد مــن تنميتــه واســتغالل معارفــه الظــاهرة والكامنــة، وتواجــده،

وإمنـا يكـون  مبجرد احلصول على هذه املوارد،ال ميكن أن يتم  وقدرا�ا، طاقا�ا واستثمار املوارد البشرية

ولـن يتحقـق ذلـك ، 2"ارد باستعمال األساليب املالئمـةنتيجة جلهود املنظمة املوجهة حنو تنمية هذه املو 

  .ختطيط املوارد البشرية وظيفة إال من خالل

  .مفهوم تخطيط الموارد البشرية :األولالمطلب 

م املوارد البشرية عدة تعريفات واختالفات فهناك مـن عرف مفهو  ،كغريه من املفاهيم اإلنسانية

  3.ختطيط املوارد البشرية ،ختطيط التعليم ينظر إليه على أنه ختطيط القوى العاملة،

ألنـــه يهـــتم إضـــافة إىل مشـــاكل وتطلعـــات املـــوارد  ،يف اعتقـــادي أن ختطـــيط املـــوارد البشـــرية هـــو األمشـــل

الهتمـــام مبجـــاالت التخطـــيط إىل  ،)التعلـــيم ،التكـــوين ،التـــدريب(يئتهـــا وتطورهـــا ووســـائل � البشـــرية،

  .الرعاية االجتماعية واألمن الصناعي، ،الصحي

وختطـــيط املـــوارد  األفـــراد نوقـــد عـــرف ختطـــيط املـــوارد البشـــرية مـــن طـــرف معهـــد التطـــوير لشـــؤو 

ل الظروف املتغرية العملية املنهجية املستمرة اليت يتم من خالهلا حتليل املوارد البشرية يف ظ"البشرية بأنه 

وتعتـرب هـذه العمليـة  وسياسات شؤون األفراد املتطورة اليت تتناسب مـع الفعاليـة طويلـة املـدى للمنظمـة،

جــزءا مكمــال إلجــراءات التخطــيط واملوازنــة املشــرتكة وذلــك ألن التكــاليف والتقــديرات اخلاصــة بــاملوارد 

  4."االبشرية تؤثر يف اخلطط املشرتكة طويلة األجل وتتأثر �

                                                 
  .32، ص 2000دار الصفا للنشر والتوزيع، عمان األردن،  نادر أمحد أبو شيحة، إدارة املوارد البشرية، -  1
 .76ص  ، 2009عبد العزيز برعوث، حامت بن سليمان عبد املطلب، بناء قدرات التفكري اإلسرتاتيجي لتنمية مواردنا البشرية، ردمك الرياض، -  2
  .139،138ص ص ،1998.يذكر بلد النشراملكتب اجلامعي احلديث ، مل  عقيل جاسم أبو رغيف، ختطيط املوارد البشرية ، -  3
  .24ص ،2003باري كشوان، إدارة املوارد البشرية، دار الفاروق للنشر والتوزيع، الطبعة العربية األوىل،  -  4
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جمموعــة مــن املبــادئ والسياســات واإلجــراءات املتعلقــة "كمــا عــرف ختطــيط املــوارد البشــرية بأنــه

إىل حتديــد وتــدبري األعــداد واملســتويات املطلوبــة مــن األفــراد ألداء أعمــال  بــاملوارد البشــرية والــيت �ــدف 

  1."يف حتقيق أهدافها بوجه عام ويسهم ةخطة املنظممعينة يف أوقات حمددة بتكلفة مناسبة مبا يساير 

بأنــه العمليــة الــيت تضــمن للمنظمــة أن يتــوافر هلــا مــا حتتــاج إليــه مــن املــوارد "كمــا عــرف أيضــا  

وتكون هذه املوارد قادرة علـى العمـل بكفـاءة  البشرية بالعدد والنوعيات املناسبة ويف التوقيت املناسب،

  2."وفاعلية إلجناز املهام املطلوبة لتحقيق أهداف املنظمة

يعــين تقــدير االحتياجــات املســتقبلية مــن املــوارد  إن ختطــيط املــوارد البشــرية تبعــا هلــذه التعــاريف، 

ي مع مراعاة عامـل الوقـت الـذ ،من حيث العدد واملهارة والتخصص البشرية من حيث الكم والكيف،

املنظمـة قيـق أهـداف واحملافظة عليها وتنميتها لتحوكذا إمكانية تدبريها  ،جيب أن تتوافر فيه هذه املوارد

  .وطموحات املوارد البشرية

تبعـــا كمـــا أن التخطـــيط للمـــوارد البشـــرية هـــو تقـــدير كمـــي ونـــوعي للمـــوارد والطاقـــات البشـــرية 

ـــة عـــن التخطـــيط الشـــامل يف  لظـــروف ســـوق العمـــل، وان عمليـــة التخطـــيط هـــذه ليســـت عمليـــة معزول

ف يـؤدي إىل حتديـد سياسـات املنظمـة ألن ذلك سـو  كما ينبغي أن يتكامل مع هذه العملية،  ،املنظمة

التنســيق بــني التخطــيط الشــامل وختطــيط املــوارد  ألن وأولويا�ــا والــيت تتــأثر بــدورها بتــوفر املــوارد البشــرية،

  .البشرية أمر الزم وضروري

إىل أن عمليـــة ختطـــيط املـــوارد البشـــرية جـــزء مـــن عمليـــة  ،كمـــا تشـــري التعـــاريف الســـابقة كـــذلك

ورد البشـري علـى ن يكون املوأ ،جمرد عملية حتدث من قبيل الصدفة ة وليستحتدث بوعي بعد الدراس

  .املستوى املطلوب

مسـتمرة �ـدف إىل  أن عملية ختطيط املوارد البشرية هي عملية دينامكيةومما سبق ميكن القول 

اجليــد مبــا يضــمن الســري  ،بليةتــوفري أعــداد ونوعيــات خمتلفــة مــن املــوارد البشــرية خــالل فــرتة زمنيــة مســتق

  .واحملافظة عليهاموحات هذه املوارد ومبا يضمن حتقيق أهداف املنظمة وط ،للخطة

  )2/1( رقم الشكلوارد البشرية يف وميكن تلخيص مفهوم ختطيط امل

  

                                                 
 ،ارة جامعة عني مشسعبد احلميد عبد الفتاح املغريب، إدارة املوارد البشرية ملواجهة حتديات وبناء اسرتاتيجيات القرن الواحد والعشرين، كلية التج - 1

  .45، ص 2007
  .99، ص2007علي حممد عبد الوهاب وآخرون، إدارة املوارد البشرية، كلية التجارة، جامعة عني مشس،  -  2
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  تخطيط الموارد البشرية: )2/1(رقم  شكل

  .87،ص2004 عمان، ،دار جمدالوي للنشر والتوزيع ،العوملة عليها اتوتأثري إدارة املوارد البشرية  سنان املوسوي،:المصدر  

  

املخطـــط تـــربز عمليـــة ختطـــيط املـــوارد البشـــرية بأ�ـــا عمليـــة ديناميكيـــة مســـتمرة  مـــن خـــالل هـــذا

وذلك لكونه مرتبط مبتطلبات التحليل الشامل للمنظمـة  ،تناسقة معهمتداخلة مع التخطيط الشامل وم

أما هدفنا ماذا نريد فهي  ،البيئة الداخلية واخلارجية آلن إال من خالل حتليلفنحن ال ندري أين نقف ا

املرحلة األوىل يف عملية التخطيط والـيت تتحـدد مـن خـالل حتديـد اهلـدف الـذي نريـد حتقيقـه يف املرحلـة 

يف األخــري نتســاءل هــل حققنــا مــا كنــا نصــبو إليــه أم ال ؟  القادمة،هــذه األهــداف تتطلــب مــوارد ماليــة،

  .تتكرر العملية مث  هذا ما نتأكد منه مقارنة األهداف املخططة واملنجزة،و 

ونظـرا للــدور الـذي تلعبــه املـوارد البشــرية يف املنظمــة فـإن هنــاك العديـد مــن األسـباب الــيت تــدعو 

  :لالهتمام �ذا املورد ومنها

م للتكنولوجيــا مــا رافــق ذلــك مــن اســتخداوتطــور حجــم املنظمــات ومنــو العمالــة و التطــور الصــناعي  -1

ات يف وتأهيــل وخــربة للتعامــل معهــا مــن خــالل مــا تفرضــه مــن تغــري ومــا تفرضــه مــن حتــديات  اجلديــدة،

 یل الشامل متطلبات التحل تخطیط الموارد البشریة 

تحلیل وتقییم البیئة الخارجیة والداخلیة  من أین نبدأ
 وخصائص الموارد البشریة 

تحدید أھداف الموارد البشریة في ظل الكفاءة  ما ذ نرید
 التنظیمیة والعدالة بین الموظفین 

اختیار نشاطات الموارد البشریة الالزم  كیف نحقق ما نرید 
 وتخصیص الموارد البشریة

 كیف حققنا ما نرید 
تقییم النتائج المحققة والوضع الجید والبدء 

 مرة أخرى بنفس اإلجراء 
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يف اهليكل التنظيمي للمنظمـة الـذي تفرضـها  تيضاف إىل ذلك  التغريا ،أمناط وأساليب وفنون العمل

ا يزيـد مـن احلاجـة كـل هـذ  ،والذي يظهر مـن خـالل التخلـي عـن بعـض الوظـائف التكنولوجيا اجلديدة،

  .لتخطيط املوارد البشرية

ممـــا أدى إىل التغـــري يف تركيبـــة وخصـــائص املـــوارد البشـــرية ومـــا يفرضـــه مـــن  :ارتفـــاع مســـتوى التعلـــيم -2

املـــوارد  "وضـــمان وســـائل أكثـــر حداثـــة إلدارة هـــذه النوعيـــة مـــن خـــربات ومهـــارات إلدارة هـــذه املـــوارد،

الــذي  ،عوبة احلصــول علــى املــوارد املدربــةصــ يضــاف إىل ذلــك اليــة،املتســلحة بــالعلم املتميــزة بالثقافــة الع

ألن ، يعـود باألسـاس إىل عـدم التوافـق بـني أنظمـة التعلـيم الرمسيـة وأنظمـة التـدريب ومتطلبـات الوظـائف

  .1"أنظمة التعليم قد صممت بطريقة ال تشجع على تعلم املهارات الفنية والصناعية 

مما يفرض االهتمام  ،ور وما متثله من ضغط على املنظمةكتلة األجمن خالل   :ارتفاع تكلفة العمل-3

  .باملوارد البشرية وتوفري إدارة متطورة قادرة على إدارته

اكتشاف دور وأمهية األداء البشري كأحـد أهـم احملـددات الرئيسـية للكفايـة مبـا حيـوزه مـن خصـائص -4

وكــذلك لــدوره اإلشــرايف علــى بقيــة  نتاجيــة،يف حتقيــق الكفايــة اإل يومواصــفات جتعــل منــه املــورد الرئيســ

  .العناصر األخرى بصفتها مساعدة له

قــدر�ا علــى حتفيزهــا لتحقيــق املزيــد مــن و  ،ة يف توجيــه جهــود املــوارد البشــريةإدارة املــوارد البشــري دور-5

  .اإلنتاجيةالكفاءة 

وانني ولــوائح تــنظم مبــا تصــدره مــن قــ :عالقــات واالتفاقيــات اجلماعيــةتوســع دور الدولــة يف تنظــيم -6

مبــا ميثلــه ذلــك مــن حتــد جديــد أمــام املنظمــة يــدفعها لتــوفري جهــاز إداري قــادر علــى  ،عالقــات العمــل

 ،ة يف املطالبـــة بتحســـني ظـــروف العمـــليضـــاف إىل ذلـــك دور النقابـــات العماليـــ .تطبيـــق هـــذه القـــوانني

كل الــيت تواجــه املــوارد املشــا مــا يتطلــب وجــود هيئــة إداريــة خمتصــة يف املســامهة يف حــل  وزيــادة األجــور،

  .البشرية

كمــا تكتســي أمهيــة إن عمليــة ختطــيط املــوارد البشــرية تعمــل علــى حتقيــق جمموعــة مــن األهــداف  

  .سنتناوله يف املطلب املوايل  وهذا ما بالغة بالنسبة للمنظمة

  

  

  

                                                 
  . 36،35، ص ص مرجع .مصر/ احلديثة، االسكندرية اجلامعيةالسلوك اإلنساين يف املنظمات، الدار راوية حسن،  -  1



  لموارد البشرية االستراتيجي ل تخطيطال          الفصل الثاني                                   
 

  75

  أهداف وأهمية تخطيط الموارد البشرية :المطلب الثاني

ىل حتقيـــق جمموعـــة مـــن األهـــداف والـــيت تعكســـها جمموعـــة مـــن إ يســـعى ختطـــيط املـــوارد البشـــرية

مـن هـذه  سباب والعوامل اليت تدعو إىل االهتمام بتخطيط املـوارد البشـرية ومـن هـذه األسـباب نـذكراأل

  :األهداف

وهــي متثـــل جمموعــة مــن األهــداف حتققهــا عمليــة ختطـــيط  :أهــداف تخطــيط المــوارد البشــرية -والأ

  : املوارد البشرية وهي

سـاهم يف توضـيح الوقـع التعرف على الوضع احلايل للموارد البشـرية باملنظمـة وذلـك تفصـيلي، مبـا ي -1

لتجنب وجود فـائض أو عجـز يف املـوارد البشـرية 1يف كل املستويات اإلدارية والوظيفية ،بصورة صحيحة

  .وتوزيعها بشكل أفضل بني املستويات الوظيفية واألقسام واإلدارات

حيث يتم تـوفري أعـداد كافيـة منهـا  ادرة على جذب املوارد البشرية واالحتفاظ �ا،تكون املنظمة ق -2

يف الوقـــت نفســـه تتمتـــع هـــذه األعـــداد باملهـــارات املناســـبة الـــيت متكنهـــا مـــن العمـــل بكفـــاءة حـــىت حتقـــق 

  2.املنظمة أهدافها

قــدرة املنظمــة علــى مــع ضــمان تســتفيد املنظمــة مــن املــوارد البشــرية الــيت مت توظيفهــا اســتفادة كاملــة  -3

التوقــع والتصــرف يف املــوارد البشــرية بنــاءا علــى التغــريات يف الطلــب علــى الســلع واخلــدمات الــيت تقــدمها 

  .املنظمة

التنبؤ بأعـداد ومسـتويات املـوارد البشـرية الالزمـة ملختلـف األنشـطة يف املنظمـة خـالل الفـرتة الزمنيـة  -4

  .تلجأ إليها املنظمة للحصول على احتياجا�ااملستقبلية مع حتديد مصادر االستقطاب اليت 

الوقـوف علــى املشـاكل الــيت تواجــه عمليـة ختطــيط املــوارد البشـرية والــيت حتــد مـن االســتخدام األمثــل  -5

  .�اللموارد البشرية مع قدرة املنظمة  على التحكم يف التكاليف اخلاصة 

مســتوى التشــغيل االقتصــادي ول إىل حتديــد معــامل وخطــة التعيــني والتــدريب الالزمــة لضــمان الوصــ -6

ن املنظمـــة قـــادرة علـــى ضـــمان أن تتلقـــى كـــل التـــدريب والتطـــوير أو  ،3الســـليم  واملســـتقر داخـــل املنظمـــة

عـــالوة علـــى تطـــوير بعـــض القـــدرات اإلداريـــة حـــىت  ،مســـتوى األداء يف املهـــام واألنشـــطةالالزمـــني لرفـــع 

  .قع أخرى إذا ما اقتضت احلاجة إىل ذلكتتمكن هذه املوارد من القيام بأي مهام خاصة بأي موا

                                                 
   .46صملغريب، مرجع سابق، عبد احلميد عبد الفتاح ا -  1
 .باري كشوان، إدارة املوارد البشرية، مرجع سابق، ص -  2
  .100، ص2007إدارة املوارد البشرية،كلية التجارة، جامعة عني مسس،  عايدة خطاب وآخرون، -  3
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يســـاعد ختطـــيط املـــوارد البشـــرية يف احلصـــول علـــى أحســـن الكفـــاءات مـــن املـــوارد البشـــرية يف ســـوق -7

علــى حتســني اســتخدام املــوارد البشــرية بالشــكل العمــل أو مــن خمــزن املهــارات يف املنظمــة،كما يســاعد 

  1.سياسة إنتاج أكرب وتكاليف أقلالذي حيقق 

مـــع وضـــع سياســـات  ،حبـــث ودراســـة العوامـــل املـــؤثرة فيهـــارف علـــى املعـــروض مـــن العمالـــة مـــع التعـــ-8

وبــرامج متعلقــة باالختيــار والتعيــني وتنميــة املـــوارد البشــرية ملواكبــة عمليــة التخطــيط والتغــريات الداخليـــة 

   .واخلارجية

يشـها املنظمـة إال أ�ـا علـى الـرغم مـن الظـروف العاديـة الـيت تع :أهمية تخطيط الموارد البشرية -ثانيا

حتتــاج يف كــل مرحلــة مــن املراحــل إىل إحــالل املــوارد البشــرية الــيت حتتاجهــا يف املســتقبل ممــا يفــرض أمهيــة 

  :ميكن إبرازها يف النقاط التالية ختطيط املوارد البشرية واليت

،كما املنظمـــة وارد البشـــرية املتاحـــة يفرشـــادة االســـتفادة مـــن املـــإىل  يـــؤدي ختطـــيط املـــوارد البشـــرية -1

  .يساعد يف مواجهة التغريات املفاجئة يف العمالة 

حبيــث  ووظــائف املــوارد البشـرية وأهــداف املنظمــة، بـني نشــاطات  املوازنــةيـؤدي ختطــيط إىل حتقيــق  -2

  2.وارد البشرية واألداء التنظيمييف أداء املكفاءة الحتقق هذه املوازنة 

ســامهة فعالــة يف زيــادة املــوارد البشــرية الكفــوءة مــن خــالل تســاهم عمليــة ختطــيط املــوارد البشــرية م -3

حتديـــد احلاجـــات كمـــا ونوعـــا وبشـــكل مســـبق مـــع األخـــذ بعـــني االعتبـــار التغـــريات احملتملـــة يف أســـاليب 

  .وفنون اإلنتاج واملستوى التكنولوجي 

نظمــة يــوفر ختطــيط املــوارد البشــرية الكفــاءات البشــرية بشــكل متناســق مــع حاجيــات ومتطلبــات امل -4

  .وارد البشرية املتنوعة الكفاءاتوهكذا تقلل من الفائض أو العجز يف امل

كاالختيـــار والتعيـــني تعتـــرب عمليـــة التخطـــيط األســـاس يف جنـــاح خطـــط وسياســـات املـــوارد األخـــرى   -5

  .الكلييف وضع خطة للموارد البشرية على املستوى  سكذلك األساو والتدريب والتطوير 

مثـل حيـث أن ختطـيط املـوارد البشـرية حيـدد بشـكل دقيـق العـدد األ ،لـة املقنعـةاحلد من ظاهرة البطا -6

 ،البشـــرية يف أمـــاكن العمـــل املختلفـــةمـــع ضـــمان التوزيـــع األمثـــل للمـــوارد  ،والكـــايف مـــن املـــوارد البشـــرية

  3.املسامهة يف حتقيق أهداف املنظمة

                                                 
 .88، ص 2004 مان،ع ،دار جمدالوي للنشر والتوزيع ،العوملة عليها إدارة املوارد البشرية وتأثريات ،سنان املسوي -  1
  .56،55،ص ص 1999سهيلة حممد عباس، على حسني علي، إدارة املوارد البشرية دار وائل للطباعة والنشر الطبعة األوىل عمان، األردن،  -  2
  .48رجع سابق، ص ، معبد احلميد عبد الفتاح املغريب، إدارة املوارد البشرية ملواجهة حتديات وبناء اسرتاتيجيات القرن الواحد والعشرين -  3
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ممـــا يتـــيح خـــزان مـــن  ،ملنظمـــةيســـاعد ختطـــيط املـــوارد البشـــرية يف ختطـــيط املســـار الـــوظيفي داخـــل ا -7

غــري أن هنـاك العديـد مـن املشـاكل الــيت  .املعلومـات عـن املـوارد البشـرية تلجــأ إليـه املنظمـة وقـت احلاجـة

  :ا ما سنتناوله يف املطلب املوايلتواجه عملية ختطيط املوارد البشرية وهذ

  المشاكل الخاصة بعملية تخطيط الموارد البشرية :المطلب الثالث

ليــة ختطــيط املــوارد البشــرية يف املنظمــة مــن أعقــد عمليــات التخطــيط واخلطــط األخــرى تعتــرب عم

   :وهذه املشاكل هي، كما أ�ا مفتوحة ومستمرة ،ري هو حمورها وهو قوامها وأساسهالكون املورد البش

 فمـن املمكـن أن ،املورد البشري أثنـاء تنفيـذ اخلطـة به من الصعب بل من املستحيل توقع ما سيقوم -أ

د أو رفـض القيـام بـبعض األمـور والتمـر  مثال االسـتقالة أو اإلصـابة مبـرضعند يعطل سري اخلطة بسهولة 

  1.وامرعلى اللوائح وعدم االستجابة لأل

لكنهـــا  ،نتـــوج متجــانس مبواصــفات جـــودة جمــددةإن احتياجــات املنظمــة ال تتمثـــل يف قــدر مــن م -ب

يصعب احلصول عليها أحيانـا، إذا كـان سـوق  ،لبشريةت خمتلفة جدا من املوارد اتتمثل يف أعداد نوعيا

  .العمل يتصف بالندرة الشديدة 

بالتـــايل فإنـــه مـــن الصـــعب وضـــع  ،بـــني شـــخص وآخـــر املـــوارد البشـــرية هنـــاك متـــايز واخـــتالف بـــني -جــــ

  .خمتلفونوالوظائف افئ ومتساوي ألن األفراد مع مجيع املوارد وبشكل متكسياسات ومناهج تتناسب 

وافـــق بـــني حجـــم العمالـــة املطلوبـــة مـــع االحتياجـــات مـــن حيـــث تـــوافر املـــؤهالت واخلـــربات عـــدم الت -د

  .والقدرات

 فغالبـــا مـــا ال يكـــون تعتـــرب إدارة الفـــائض والعجـــز يف املـــوارد البشـــرية أصـــعب مـــن أي مـــورد آخـــر، -هــــ

كـون كمـا أن احلصـول علـى مـوارد جديـدة إضـافية ت ختفيض أعداد من املوارد البشرية بالشـيء السـهل،

   .كما تستهلك الكثري من اجلهد والوقت مكلفة،

متميـزة مـن  يتطلـب وجـود فكـر مـتمكن وعنايـة ممـا ،ارد البشرية إىل تعامل حساس وحـذرحتتاج املو  -و

  .طرف القيادة اإلدارية

قــد حيــدث  ،حالــة حــدوث عجــز يف املــورد البشــري التوقــف االضــطراري عــن العمليــة اإلنتاجيــة يف -ل

  .سري العملية بشكل عامعلى  عملييت االستقطاب واالختيار وما ينعكس ذلك أحيانا اختالل يف

يكــون املطلـــوب أحيانــا وضـــع املــوارد البشـــرية يف أمـــاكن حمــددة ويف أوقـــات معينــة ويكـــون حتريكهـــا  -م

  .حتريك العناصر أو املوارد األخرىوتبديلها من موقع آلخر أقل سهولة من 

                                                 
  .27،26باري كشوان، إدارة املوارد البشرية، مرجع سابق، ص ص  -  1
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يضاف إىل ذلـك ضـعف   ،ط املوارد البشرية، أو عدم دقتهاملية ختطيعدم توفر البيانات الكافية لع -ن

  1.عليهاكفاءة القائمني على عملية التخطيط وتعدد العوامل املؤثرة 

واألنشــطة األخــرى  صــعوبة التنســيق والتكامــل يف الكثــري مــن احلــاالت بــني ختطــيط املــوارد البشــرية -ص

  2.ريب والنقل والرتقيةمثل االختيار والتعيني والتد الضرورية لتنميتها

  خصائص تخطيط الموارد البشرية :الرابعالمطلب 

لكـي تواكـب املسـتجدات و  ،البشـرية يف تنفيـذ أهـداف املنظمـة حىت حتقق عملية ختطيط املوارد

فإنــه جيــب أن تتصــف عمليــة ختطــيط املــوارد البشــرية  والــيت تتعــرض هلــا، واملتغــريات الــيت متــر �ــا املنظمــة،

صـــائص تضـــفي الصـــفة الديناميكيـــة لعمليـــة ختطـــيط املـــوارد البشـــرية وتكســـبها أمهيتهـــا مـــن اخل ةمبجموعـــ

  :بني تلك اخلصائص ما يلي من  املتزايدة بالنسبة للمنظمة وللموارد البشرية،

فهـي  ،املـوارد البشـرية عمليـة ديناميكيـةعلـى اعتبـار أن عمليـة ختطـيط  :مفتوحـةالعملية الخاصية  -1

صــائص احمليطــة باملنظمــة والــيت تطبــع عمليــة التخطــيط خب مــن العناصــر البيئيــة تتــأثر وتتفاعــل مبجموعــة

والرتكيبة السكانية تؤثر يف ختطـيط إن الظروف االقتصادية واالجتماعية وخربات حمددة واضحة املعامل، 

بعضها  ،د البشري حمل تقدير واهتمام كبرياملوارد البشرية ففي بعض السياسات والتوجهات يكون املور 

  .آلخر يلغي وجوده وال يعريه أدىن اهتماما

ممــا يــؤثر ســلبا عليــه، نتيجــة لغيــاب الــوعي واإلدراك بقيمــة ودور هــذا املــورد البشــري يف عمليــة التنميــة  

  .ككل

يف عملية التنميـة مـن خـالل مـا تتيحـه ومـا  اكبري   اكما تؤثر الظروف واملتغريات االقتصادية تأثري 

وانتهـاج سياسـة اقتصـادية واضـحة املعـامل "املشـاريع االسـتثمارية  توفره من فرص عمل للتوسع يف حجم

تــؤثر علــى  ممــا، 3"ذات األثــر االجيــايب علــى املــوارد البشــرية، كمــا قــد يكــون هلــذه السياســات أثــر ســليب 

  .عملية ختطيط املوارد البشرية باعتبارها عملية مفتوحة على البيئة احمليطة باملنظمة

اجـه عمليـة ختطـيط املـوارد إن من أصعب التحديات اليت تو  :مستمرةالة متطور العملية ال خاصية -2

 يتطلــب مزيــد مــن التأهيــل والتــدريب" الســريع، ملواكبــة هــذه التطــورو  يهــي التقــدم التكنولــوج ،البشــرية

ــــاج ومنــــاذج  ــــون اإلنت ــــة كظــــروف وأســــاليب وفن ــــة احلديث والتخطــــيط للتعامــــل مــــع األســــاليب التكنولوجي
                                                 

  .74،73، مرجع سابق، ص صعبد احلميد عبد الفتاح املغريب، إدارة املوارد البشرية ملواجهة حتديات وبناء اسرتاتيجيات القرن الواحد والعشرين - 1
  .88ص موسى اللوزي، التنمية اإلدارية، مرجع سابق،  -2
العنصر البشري أساس اإلدارة بواسطته تنشط ومن أجله تعمل، جملة اإلداري، : أمحد دباس، التنمية اإلدارية العربية يف مطلع القرن الواحد والعشرين -  3

  .69،68، ص ص 1999عدد نيسان، 
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كــل هــذه التحــديات تفــرض علــى املنظمــة تنميــة مواردهــا ،  1"الفريــق أو املنظمــةوعالقــات العمــل داخــل 

مـن خـالل تقيـيم  ويـتم ذلـك مـن خـالل مراجعـة الـربامج القائمـة أو، 2البشرية وتطـوير معارفهـا وطاقا�ـا

وإعداد برامج جديدة قادرة على ضمان استجابة سلوكيات املوارد البشرية �دف تكييفها مع متغريات 

   .وجيا احلديثةالتكنول

جــه إن هــدف ختطــيط املــوارد البشــرية هــو تــوفري مــا حتتا: الحديثــة تســتجابة للتطــورااال خاصــية-3

قـــادرة كـــذلك علـــى مســـايرة الواقـــع املتســـم م و قـــادرة علـــى تنفيـــذ املهـــا ،املنظمـــة مـــن مـــوارد بشـــرية مـــاهرة

سواق سواء كانـت أسـواق يضاف إىل ذلك التغريات يف األ، باملنافسة الشديدة وما تفرضه من حتديات

ب علـــى كمـــا أن ســـرعة االســـتجابة للطلـــ،  )ســـلع وخـــدمات أو أســـواق التقنيـــة والتكنولوجيـــا (اإلنتـــاج 

وبالتـــايل فـــإن ختطـــيط املـــوارد  يعـــد مســـة التخطـــيط اجليـــد للمـــوارد البشـــرية، ،العمالـــة املـــاهرة  مـــن الســـوق

 شرية هو استجابة ملتغريات العرض والطلبالبشرية يستجيب هلذه املتغريات وبالتايل فتخطيط املوارد الب

 .اصلة يف البيئة السوقية اخلارجيةواستجابة للتغريات احل ،على املوارد البشرية يف املنظمة

لحديث عن العناصر األساسية اليت تتطلبهـا عمليـة هذه اخلصائص يقودنا كذلك ل احلديثإن 

  :سيتم تناوهلا يف املطلب املوايلالتخطيط واليت 

  العناصر األساسية في تخطيط الموارد البشرية : خامسال المطلب

التخطيطيـــة  ةيـــإن ختطـــيط املـــوارد البشـــرية باعتبارهـــا عمليـــة استشـــراف مســـتقبلي تتعلـــق بالعمل

ومــدى تــوافر أو  ،عــا الخــتالف احلجــم وطبيعــة املنظمــةفهــي ختتلــف مــن منظمــة إىل أخــرى تب الشــاملة

ومـــدى األمهيـــة الـــيت تكتســـيها  ،املرســـومةجمموعـــة األهـــداف والكفـــاءات وتبـــاين  عـــدم تـــوافر املهـــارات 

نظمـــات هنـــاك العديـــد مـــن العناصـــر الـــيت تشـــرتك فيهـــا مجيـــع املغـــري أن .عمليـــة التخطـــيط يف املنظمـــة 

  :تتمثل يف وهذه العناصرباختالف أحجامها وطبيعتها، 

مـــن ختطـــيط  ةوتبـــدأ هــذه املرحلـــة مــن خـــالل حتديــد األهـــداف املســتوحا :مرحلــة التشـــخيص  -أوال

وختتلــف هــذه األهــداف بــاختالف املراحــل والظــروف الــيت متــر  ،املــوارد البشــرية ضــمن األهــداف العامــة

فمثال �دف املنظمة إىل حتقيـق نـوع مـن التـوازن بـني اخلـربات املطلوبـة واملـؤهالت املناسـبة ، �ا املنظمة

التقليــل مــن عــدم التــوازن بــني  أو �ــدف إىل لشــغل وظيفــة مــا يف مســتوى اإلدارة العليــا أو الوســطى،

                                                 
  .89مرجع سابق، ص  ،موسى اللوزي -  1

2  - Loic Cadin; gestion des ressources humaines(pratique et élément de théorie) Dunod; paris, 

2002; p 347. 
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مث تســـعى لتنفيـــذ هـــذا اهلـــدف يف حتديـــد ا�ـــاالت  ،الوظيفـــة ومـــؤهالت الفـــرد كهـــدف أوىلمتطلبـــات 

حـىت يتسـىن هلـا ذلـك ال بـد مـن مراجعـة و  ،راسة، والتخطيط مع توضـيح األسـباباحملتملة للدالوظيفية 

كنتيجـة   ل كل التغريات احملتمل إدخاهلـاوكذلك حتليمة، شاملة لكل األهداف اليت تضمنتها اخلطة العا

  .لتلك التغريات التكنولوجية أو اهليكلية أو فنون العمل

هـــو فحـــص فالتشـــخيص  ،عنـــه مـــن فجـــوات يف األداء املنشـــود أخـــريا تقيـــيم األداء ومـــا يـــنجمو   

تغيــريه الحقــا تبعــا ألهــداف املنظمــة ومــدى إمكانيــة حــدوث ذلــك  شــامل دقيــق للموجــود مــع إمكانيــة

 .ذلك أن املورد البشري وحده القادر على إجياد بعض اخلطط لتنمية املوارد البشرية لواقع،يف ا

لكي تكون عملية ختطيط املوارد البشرية عملية منظمة وذات فاعليـة يف  :المتطلبات األساسية -ثانيا

  :وهي ةألساسياحتقيق أهدافها ال بد من أن تتوافر فيها جمموعة من املتطلبات 

وتنميـة  إن توافر السياسة الواضحة املعامل احملددة األهـداف يف تـدريب ختطـيط :الواضحةة السياس -أ

قائمـة "فالسياسة هـي  .التخطيطاملرجوة من عملية يساعد يف حتقيق األهداف  ،واختيار املوارد البشرية

 بــالقرارات طتبهــي ترشــيد التفكــري املــر و  لألهــداف واألفكــار الــيت حتــدد التــزام املنظمــة يف جمــاالت معينــة،

  1."وتضمن توافق القرارات مع األهداف

على جانب كبري من  يعترب حتديد املسئولية يف ختطيط املوارد البشرية، :تعريف واضح للمسئولية -ب

ن حتديد هذه املسئولية يرتكز على نقطتـني أل، األمهية باعتبار التخطيط عملية فنية ووظيفة إدارية هامة

الــدور أو املهــام الــيت يقــوم �ــا شــاغل و يف الوظيفــة الــذي يشــغله املــورد البشــري   مهــا املوقــع  :أساســيتني

  .الوظيفة

ــا عمليــات  ختطــيط املــوارد البشــرية يتطلــب التــزام مجيــع املــوارد البشــرية  إن تنفيــذ :مــدى االلتــزام -ثالث

قيــق التنفيــذ ألنــه ميثــل الــدافع احلقيقــي الــذي يوجــه الطاقــات واملــؤهالت لتح واألطــراف املتصــلة بــذلك،

از اخلطـــة مـــن جانـــب هـــذا االلتـــزام يولـــد الشــعور مبســـئولية إجنـــاح واجنــ .مبســتوى مـــن النجـــاح و الرشــادة

هـذه ،كما يضمن املشاركة اخلالقـة مـن طـرف املـوارد البشـرية مـن خـالل فهـم واسـتيعاب املشرفني عليها

واالســتفادة منهــا   إجناحهــان املــورد البشــري الــواعي بأمهيــة اخلطــة يســعى جاهــدا للمســامهة يفأل، اخلطــة

  .مع مراعاة أهداف املنظمة كذلك ،بصورة مجاعية أو فردية على األقل

جيب مراقبة تنفيذها رقابة فعالـة مـن  لضمان حتقيق األهداف احملددة يف اخلطة، :الرقابة الفعالة -رابعا

ططــة للوقــوف علــى مــدى ققــة ومقارنتهــا مــع املخخــالل تــوفري آليــة ميكــن مــن خالهلــا متابعــة النتــائج احمل
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مــع ضــمان التــدخالت التصــحيحية والوقائيــة  جنــاح أو عــدم جنــاح اخلطــة وحصــر االحنرافــات احلاصــلة،

  .الالزمة 

ومـدى  لذلك فالرقابة الفعالة متثل الضمان الرئيسي لعدم احنراف اخلطة عن مسارها الصـحيح،

  .هاقدرة املنظمة على تنفيذ وحتقيق أهداف

  مل المؤثرة في تخطيط الموارد البشريةالعوا: المطلب السادس

لكــون عمليــة ختطــيط املــوارد البشــرية عمليــة ديناميكيــة إنســانية اجتماعيــة فهــي تتــأثر مبجموعــة  

وعمليـة ختطـيط  ،الظـروف الـيت متـر �ـا املنظمـة ككـلمـن العوامـل ختتلـف حـد�ا وأثارهـا تبعـا للمراحـل و 

  :ما يليامل ومن هذه العو ، املوارد البشرية على وجه اخلصوص

إن عمليـــة ختطـــيط املـــوارد البشـــرية تســـتهدف يف املقـــام األول تنميـــة قـــدرات  :السياســـة التعليميـــة -1

ا حتتــاج إىل سياســة تعليميــة واضــحة كمــ  ،يــة والســلوكية واملعرفيــة والتقنيــةاملــوارد البشــرية يف اجلوانــب املهار 

نظمـات باحتياجا�ـا مـن املـوارد البشـرية مـن املالنظام التعليمي هو الـذي ميـد "املعامل واألبعاد وذلك أن 

وعجــز النظــام التعليمــي عــن أداء هــذه  حيــث أنــواع التخصصــات واألعــداد املطلوبــة مــن كــل ختصــص،

  1."املهمة ينعكس على كفاءة املوارد البشرية

خـالل مـا تـوفره "ن تأثري سياسة التعليم على الرتكيبة االجتماعية والعلمية للمـوارد البشـرية مـن إ

كمــا تعمــل علــى ضــمان التــوازن بــني  ن ختصصــات واكتســاب املهــارات تلــيب حاجــات ســوق العمــل،مــ

يالحظ يف هذا ا�ال أن الدول املتقدمة تضـمن سياسـات تعليميـة جيـدة و  ،العرض والطلب يف السوق

عكـس  ،مراجعـة والتقيـيمحاجة السوق وختضع برامج التعلـيم فيهـا بصـورة مسـتمرة لل إشباعتعمل على 

اليت تكون فيها برامج وسياسـات التعلـيم باليـة وقدميـة وعـاجزة يف الكثـري  2"دث يف الدول النامية ما حي

  .من احلاالت على حتقيق األهداف املطلوبة

يهدف التدريب باعتباره نشاط منظم إىل تغيري مهارات املوارد البشرية فهو يعرف على : التدريب -2

لهم أكثـر فاعليـة وذلك جبع ،معارف وخربات واجتاهات املتدربنياجلهود املنظمة واملخططة لتطوير " أنه

وهو عملية ديناميكيـة تسـتهدف إحـداث تغـريات يف معلومـات وخـربات وطرائـق أداء  ،يف أداء مهامهم

غيـــة متكيـــنهم مـــن اســـتغالل إمكانيـــا�م وطاقـــا�م لرفـــع كفايـــا�م يف بوســـلوك واجتاهـــات املـــوارد البشـــرية 

                                                 
 .62، ص 2002صالح عبد الباقي، االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر،  -  1
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ومســـتوى أدائـــه  ،مرهـــون مبســـتوى أدائـــه"يف املنظمـــة  إن بقـــاء املـــورد البشـــري ذلـــك، 1"ممارســـة أعمـــاهلم

  .2"مرتبط خبرباته اليت ترتبط مباشرة مبستوى التدريب الذي حصل عليه يف الفرتات السابقة

خلـي والتفالتدريب يلعـب دورا هامـا وحيويـا يف ختطـيط املـوارد البشـرية ،فنقـل املهـارات اجلديـدة    

وتنميــة املهـارات القدميـة يعتـرب مـن العوامــل الـيت تسـاهم يف حتقيـق تنميــة  ،عيقـة لـألداءعـن السـلوكيات امل

باالعتمــاد  ،اهلامــة يف ختطــيط املــوارد البشــريةإن بــرامج التــدريب تعتــرب إحــدى الوســائل و  ،املــوارد البشــرية

رباء الــذين اخلــ ،اجــات التدريبيــة والفئــة التدريبيــةعلميــة متطــورة مــن خــالل حتديــد االحتي ةعلــى منهجيــ

تنفيـذ ومراقبـة هـذه الـربامج مـن شـأ�ا املسـامهة يف حتقيـق  ،عملية التدريب ،املادة التدريبيةيشرفون على 

  .أهداف املنظمة

إلعــالم التطــورات احلاصــلة يف ا�تمــع وخصوصــا املرتبطــة بقضــايا التنميــة ســواء  يســاير ا :اإلعــالم -3

فـاإلعالم يلعـب دورا بـارزا وأساسـيا  ، 3 اقعيـة والصـدقيةكانت حملية أو عاملية ويطرحها مبستوى مـن الو 

اجلهــود وخلــق مزيــد مــن الــوعي االجتمــاعي  يف ختطــيط وتنميــة املــوارد البشــرية مــن خــالل ســعيه لتوحيــد

والثقـــايف ألفـــراد ا�تمـــع ككـــل وخصوصـــا املـــوارد البشـــرية يف كـــل القطاعات،كمـــا يعمـــل اإلعـــالم علـــى 

البشــرية يف ا�تمــع مــن خــالل إبــراز الــدور الريــادي الــذي تقــوم بــه هــذه  ترســيخ أمهيــة دور تنميــة املــوارد

  .املوارد

بــني لكــل عمــل إداري أجــواءه وبيئتــه املناســبة لتنفيــذه ومــن  :الجانــب الثقــافي والفكــري الســائد -4 

والعمليــات مــا يــوفره اجلانــب الثقــايف واالجتمــاعي الســائد يف ا�تمــع تســهيال لتنفيــذ اإلجــراءات  ،ذلــك

كمــا يشــجع العامــل ،  اإلنتاجيــة والعوائــد داريــة يف جــو مالئــم لضــمان جــودة اخلدمــة اإلداريــة وزيــادةاإل

الثقايف على االستثمار يف املوارد البشرية من خالل االستخدام األمثل هلا وذلك بتوفري الرعاية الصـحية 

  .واالجتماعية والثقافية 

ديناميكيـــة مســـتمرة متغـــرية هادفـــة فإ�ـــا متـــر  عمليـــة إن عمليـــة ختطـــيط املـــوارد البشـــرية باعتبارهـــا

   .املوايلهذا ما سنتناوله يف املبحث و بالعديد من اخلطوات واملراحل األساسية 
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   مراحل تخطيط الموارد البشرية :المبحث الثاني

يعتمد ختطيط املـوارد البشـرية يف املقـام األول علـى مقارنـة بـني العـروض مـن املـوارد البشـرية وهـو 

ملتاح احلايل والفعلي مـن املـوارد البشـرية واملطلـوب منهـا وهـو نتـاج عمليـة حتليـل الوظـائف، خاصـة ميثل ا

مراحلهـا  إن املنظمـة ويف مجيـع .وأن العملية مرتبطة حباالت سـوق العمـل الـيت تتسـم باملنافسـة الشـديدة

لبشـــرية يعمـــل علـــى ن ختطـــيط املـــوارد اإ حتتـــاج إىل مـــوارد بشـــرية للقيـــام بأنشـــطتها ومهامهـــا ووظائفهـــا،

املنظمـة باألعـداد واملواصـفات مواجهة نتائج حتليل الوظائف ويعمـل علـى جـذب العمالـة الـيت حتتاجهـا 

ث يف دوبكلفــة أقل،كمــا يســاعد علــى الــتخلص مــن العمالــة الفائضــة إن وجــدت كــل هــذا حيــاملطلوبــة 

  :ظل حاالت سوق العمل وهذا ما سنتناوله يف هذا املبحث

دراســة  ،)حتديــد املطلــوب مــن العمالــة( التنبــؤ باالحتياجــات مــن املــوارد البشــرية ،مــاتمرحلــة مجــع املعلو 

  :املوازنة بني املعروض واملطلوب من املوارد ،)حتديد املعروض(املوقف احلايل للموارد البشري 

  مرحلة جمع المعلومات: المطلب األول

حيث أنه ال ميكن أليـة منظمـة  ة،تعترب املرحلة األوىل يف مراحل وخطوات ختطيط املوارد البشري

 يأن تضع خطـة مـا مل حتصـل علـى جمموعـة مـن املعلومـات والبيانـات الداخليـة املرتبطـة بالوضـع الـداخل

فمجمـــوع العوامـــل الداخليـــة واخلارجيـــة تـــرتبط بـــالظروف  ،ومعلومـــات مرتبطـــة بالوضـــع اخلـــارجي فيهـــا،

يف ا�ـــاالت االقتصـــادية وكـــذلك عـــن اقتصـــاديات  واملســـتقبلية واملرتبطـــة كـــذلك باحلالـــة التنبؤيـــة احلاليـــة

 إضـــــافة إىل معلومـــــات وبيانـــــات عـــــن املســـــتوى التكنولـــــوجي املســـــتخدم،.1الصـــــناعة اخلاصـــــة باملنظمـــــة

وكــذلك معلومــات  وأثــر ذلــك علــى تشـغيل املــوارد البشــرية، التقــدم التقــين املطبــق يف املنظمـة،ومعـدالت 

خمططــو املــوارد البشــرية كــذلك علــى  جيــب أن يتعــرف" حيــث وأســواق العمــل،مرتبطــة بظــروف املنافســة 

مــع اإلملــام   التغـريات الــيت تنــوي املنظمــة إدخاهلــا علــى اآلالت واملعــدات أل�ــا تــؤثر علــى حجــم العمالــة،

ــــد ســــاعات العمــــل، اإلضــــايف( كــــذلك مبعلومــــات ختــــص اجلانــــب التشــــريعي وكــــذلك األخــــذ  ،2"حتدي

والتوقعـات املسـتقبلية  فـإذا كانـت املنظمـة �ـدف إىل زيـادة برامج وخطط اإلنتـاج واملبيعـات "باحلسبان 

  3."والعكس اإلنتاج فسيرتتب عليها زيادة يف تشغيل املوارد البشرية

  

                                                 
  .51، مرجع سابق، صعبد الفتاح املغريب، إدارة املوارد البشرية ملواجهة حتديات وبناء اسرتاتيجيات القرن الواحد والعشرينعبد احلميد  -  1
  .101علي حممد عبد الوهاب وآخرون، إدارة املوارد البشرية، مرجع سابق، ص  -  2
 .154بشرية، مرجع سابق، ص صالح الدين حممد عبد الباقي، االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد ال -  3
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  العوامل المؤثرة في الطلب :الثانيالمطلب 

ــــؤ  ــــة باالحتياجــــاتيعتــــرب التنب ــــة يف األمهي ــــة غاي بالنســــبة  مــــن املــــوارد البشــــرية خــــالل فــــرتة معين

ــــهاالحتياجــــات مرتبطــــة بتحقيــــق أهــــداف املنظمــــة  هفهــــذ ،للمنظمــــة تســــعى املنظمــــة لســــد هــــذه  وعلي

وهنــاك العديــد مــن الطــرق للتنبــؤ  ،ن شــأنه أن يعيــق العمليــة اإلداريــةلتفــادي أي خلــل مــ ،االحتياجــات

ممــا  ،ظـروف واألحــوال ولكـل املنظمـاتلكنهــا ليسـت صـاحلة لالســتخدام يف كـل ال هلـذه االحتياجـات،

ني بعمليــة ختطــيط املــوارد البشــرية األخــذ باحلســبان بعــض العوامــل عنــد اختيــار طــرق حيــتم علــى القــائم

  :1التنبؤ وهي

إذا كانـت املنظمـة تتفاعـل يف بيئـة ديناميكيـة متغـرية فمـن غـري املعقـول  :درجة التأكـد واالسـتقرار -1

ومــات الــيت لكــن تســتخدم يف هــذه الظــروف جمموعــة مــن املعل ،ةالعتمــاد علــى بيانــات تارخييــة متقادمــا

 تتــوافر علـــى املصــداقية واملوضـــوعية فتعتمــد يف هـــذه احلالــة يف حتديـــد احتياجا�ــا علـــى الطــرق احلكميـــة

  .مثل تقديرات املدراء واخلرباء  )غري الكمية (

ــــوفر وإتاحــــة المعلومــــات -2 ــــة  ذات الداللــــة املنطقيــــة ةمتثــــل املعلومــــات املوضــــوعي :مــــدى ت املرجعي

كانــت البيانــات فكلمــا   . عمليــة التنبــؤ بــاملوارد البشــريةليب اإلحصــائية يفيف اســتخدام األســا ةاألساســي

ذات طبيعــة مشوليــة كلمــا أعطــت الطــرق اإلحصــائية نتــائج دقيقــة وأفضــل والعكــس يف حالــة عــدم تــوفر 

  .ستعمل الطرق غري الكميةت هذه البيانات باملواصفات املطلوبة ،

اعتمــاد األســاليب  فــإن ،اة الــذي يــتم التنبــؤ بــه كبــري إذا كــان حجــم املــوارد البشــري :عــدد العــاملين -3

العكـس مـن ذلـك إذا و  ،...)سالسـل مـاركوف ،السالسـل الزمنيـة حتليـل االحنـدار،( اإلحصائية أفضـل 

  .استخدام األساليب احلكمية فسيتم كان حجم املوارد البشرية الذي يتم التنبؤ به قليل

مــن حيــث الوقــت املتــاح  ،ملتاحــة إلجــراء عمليــة التنبــؤارد اإن مــدى تــوافر املــو  :المــوارد المتاحــة -4

كلمــا  والكــايف واخلــربات والكفــاءات البشــرية متــوفرة والــيت ميكنهــا إمتــام عمليــة التنبــؤ باملســتوى املطلــوب  

تكـون عمليـة  ،ر فيها املنظمة ملثل هذه املـواردعكس احلالة اليت تفتق كانت عملية التنبؤ بالدقة العالية،

  .شوائية وعدمية الدقة والفائدة املرجوة منها التنبؤ عملية ع

إن مسـاعدة ودعـم اإلدارة العليـا وموافقتهـا علـى إجـراء عمليـة  :تأييد اإلدارة العليـا فـي المنظمـة -5

يعـد مـن أهـم العوامـل الواجـب مراعا�ـا عنـد اختيـار  ،مدى إميا�ـا بدقـة نتائجهـاالتنبؤ بالطرق العلمية و 

                                                 
  .54، مرجع سابق، صعبد احلميد عبد الفتاح املغريب، إدارة املوارد البشرية ملواجهة حتديات وبناء اسرتاتيجيات القرن الواحد والعشرين -  1
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العليــا علــى خــربا�م وجتــار�م يف حتديــد  ه يف الغالــب مــا يعتمــد رجــال اإلدارة طريقــة التنبــؤ املعتمــدة ألنــ

  .العدد املطلوب من املوارد البشرية

األسـلوب األمثـل فقـد  تبعا للبعـد الـزمين للتنبـؤ حبجـم املـوارد يـتم اختيـار  ):المدى(البعد الزمني  -6

،وتكون األسـاليب الكميـة  األجل الطويلإذا ما تعلق األمر بتكون األساليب غري الكمية هي املناسبة 

  .هي األنسب يف األجل القصري 

  :  يجمموعة من العوامل املؤثرة يف عملية ختطيط املوارد البشرية وه كيضاف إىل ذلك بأن هنا

علــى املســئولني يف إدارة املــوارد البشــرية عــن عمليــة ختطــيط املــوارد البشــرية  :ةحتديــد الوظــائف املطلوبــ -أ

للمنظمـة أم ميكـن االسـتغناء  اخلطة العامة ذات أمهيـة حقيقيـة إذا كانت الوظائف املقرتحة يفحتديد ما 

ذلــك أن ســوء تقــدير وحتديــد ، مــثال توزيــع بعــض املهــام واالختصاصــات علــى وظــائف أخــرىعنهــا، ف

وجـود عـدد كبـري مـن الوظـائف ميكـن االسـتغناء عنهـا  ،وظـائف يـنجم عنـه تضـخيم يف الوظـائفعدد ال

  .مع وظائف تتقاطع معها يف الكثري من املهام واألنشطة هاأو دجم

يف هــذه احلالــة جيــب علــى أخصــائيو  :التأكــد مــن أن حتديــد القــرارات الوظيفيــة مت بطريقــة ســليمة -ب

يتأكــدوا مــن أن العــدد املتــاح حاليــا ال يقــل وال يزيــد  أناملــوارد البشــرية القــائمون علــى عمليــة التخطــيط 

مســتخدمني يف ذلـــك العديــد مــن األســـاليب منهــا دراســـة  ،يقــه يف كــل وظيفـــةلعــدد املفـــروض حتقعــن ا

  .الدراسة املقارنة مع األقسام املشا�ة ،والزمندراسة احلركة  العمل وأساليبه وفنونه،

إن لكل وظيفة متطلبات جيب توافرها يف من  :من يشغل الوظيفة قادر على أدائهاالتأكد من أن  -جـ

أمــــا عــــدم امــــتالك شــــاغل الوظيفــــة هلــــذه  .اخلــــربة املهنيــــة ،املســــتوى التعليمــــي املهــــارات،مثــــل يشــــغلها، 

حيــث  ،األمــر علــى بــرامج الرتقيــة والنقــل ،كــذلك ينطبــقاملتطلبــات فيــنعكس ســلبا علــى مســتوى أدائه

ممــا حيــتم علــى أخصــائيي املــوارد البشــرية  .يراعــى فيــه الشــروط املناســبة لــذلك إذا مل ،يــؤدي نفــس الــدور

 ،اك توافــق بــني املتطلبــات واخلصــائصلعوامــل واجلوانــب املرتبطــة بــذلك للتأكــد مــن أن هنــدراســة كافــة ا

  .كما ميكنهم االستعانة بتقييم األداء أو برامج التدريب 

عند وضع اخلطة العامة يف املنظمة جيب األخـذ  :اإلنتاجحتديد التأثري املتوقع يف حجم وتكنولوجيا  -د

فالزيــادة يف  حجــم اإلنتــاج وأثــر ذلــك علــى املطلــوب مــن املــوارد البشــرية،باحلســبان التغــريات املتوقعــة يف 

يف املســتقبل نتيجــة ارتفــاع الطلــب علــى املنتجــات يف الســوق يــرتجم كهــدف توســعي يف  حجــم اإلنتــاج

  1 .ةهذا باحلسبان عند التنبؤ بالعمالة املطلوب واأخذأن ي املستقبل وعلى املختصني

                                                 
 .200مجال الدين املرسي، مرجع سابق، ص  -  1
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  )الطلبتحديد ( لموارد البشرية طرق التنبؤ با :المطلب الثالث

  .طرق كمية و طرق غري كمية ،التنبؤ باملوارد فتقسم إىل قسمنيأما بالنسبة لطرق  

تبـىن و  لتقـدير والتنبـؤ بـاملوارد البشـريةهناك العديـد مـن الطـرق تتبعهـا املنظمـة  :ر الكميةالطرق غي -1

  :نذكرير الشخصي والتجربة املاضية ومن هذه الطرق دأساس التق على

حيـث يتطلـب " ،طـرق يف التنبـؤ بـاملوارد املطلوبـةتعد من أبسـط وأسـهل ال :تقديرات اخلرباء واملديرين -

مــــن اخلــــرباء فحــــص ســــجالت التشــــغيل خــــالل الســــنوات املاضــــية وتطــــور حجــــم املــــوارد وتوقعــــا�م يف 

لـك حتديـد املـوارد ويـتم اعتمـادا علـى ذ1."خربا�م ونظر�م الثاقبة لألمـوراملستقبل مستخدمني يف ذلك 

  .ليت يشرفون عليها أو املنظمة ككلسواء على مستوى األقسام ا

تقوم املنظمة بربط االحتياجات بأحد املتغريات األساسية يف  :أو املبيعات جنسب العمالة إىل اإلنتا  -

 إذا كانـــت املنظمـــة اإلنتـــاجهـــو حجـــم املـــوارد نســـبة ملســـتوى  ،وقـــد يكـــون املؤشـــر ،العمليـــة اإلنتاجيـــة

يقــوم املــدراء التنفيــذيون بتقــدير كمــا ميكــن أن ،  حجــم املبيعــات إذا كانــت املنظمــة جتاريــةأو  ،إنتاجيــة

مـن خـالل مرحلـة اخلطـة باسـتخدام معلومـات متعلقـة بوحـدات اإلنتـاج أو وحـدات العمــل احتياجـا�م 

  .يف مستوى وظيفي

يف حالــة عــدم التأكـــد أو يف  ن،اخلــرباء  مــن املستشـــاري ءتعمـــد هــذه الطريقــة علـــى أرا :طريقــة دلفــي -

أو حينما ال يفيـد الـرأي الفـردي يف اختـاذ القـرار ، حالة عدم االستفادة من نتائج الدراسات اإلحصائية

اولـة للوصـول وإعـادة الكـرة علـيهم أكثـر مـن مـرة يف حم ة بـالرأي اجلمـاعي،�تم هذه  الطريقـو  ،املناسب

 ،قاطع من مجيع اخلـرباء املشـاركني م إىل رأي واحد أوليس من الضروري والالز  ،إىل أفضل تقدير ممكن

   .أفضل تقدير ممكن وإمنا حماولة الوصول إىل

  :الطرق الكمية -2

يف هذه الطـرق ميكـن اعتمـاد أسـاليب قابلـة للقيـاس الكمـي عنـد عمليـة التقـدير والتنبـؤ بـاملوارد 

    :لكميةالبشرية من خالل األساليب اإلحصائية الكمية، ومن هذه األساليب ا

 و�ــتم هــذه الطريقــة بدراســة العالقــة بــني متغــريين قــد يكــون أحــدمها الــزمن :طريقــة االحنــدار اخلطــي -

غالبــا مــا تســتخدم هــذه 2.واملتغــري الثــاين يعــرب عــن مشــاهدات الظــاهرة حمــل الدراســة ،)سالســل زمنيــة(

ذ بعني االعتبار إال متغري الطريقة كخطوة أوىل للتنبؤ باالحتياجات ويعود السبب يف ذلك أل�ا ال تأخ

                                                 
  . 55، مرجع سابق، صجهة حتديات وبناء اسرتاتيجيات القرن الواحد والعشرينعبد احلميد عبد الفتاح املغريب، إدارة املوارد البشرية ملوا -  1
 .101، ص 2004دالل القاضي وآخرون، اإلحصاء لإلداريني واالقتصاديني، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -  2
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 ،ةالتكنولوجيـا املسـتخدم حجـم املبيعـات، ،ري العوامـل األخـرى مثـل اإلنتاجيـةالزمن رغم تـأث وواحد وه

  .وغريها نوعية العمالة

ل معـرب عنـه بوحـدات العمـل تعتمد هذه الطريقة على حتليل عـبء العمـ :أسلوب حتليل عبء العمل-

يتطلب تطبيق هـذه الطريقـة ، و عمل فعلية خالل فرتة زمنية معينةت اليت عادة ما تكون بساعا ،الفعلية

عـدد  الوقـت الـالزم لـذلك، املرغـوب فيـه، اإلنتـاججمموعـة مـن املعلومـات منهـا معلومـات مرتبطـة حبجـم 

  1 :يكونوعبء العمل الفردي، حيث  ،العمال احلاليني

  

  

  

  

  

لبشـــرية املطلوبـــة علـــى أســـاس الـــربط بـــني يعتمـــد هـــذا األســـلوب يف تقـــدير املـــوارد ا :معامـــل االرتبـــاط-

وتتضــح أمهيــة ") اإلنتــاج  أرقــام املبيعــات،(آلخــر متغــري كمــي امتغــريين أحــدمها حجــم املــوارد البشــرية و 

 .معامل االرتباط يف حتديد ما إذا كانت العالقة بني األرقام  عالقة حقيقية أو عالقة ناجتة عن الصدفة

بــني املتغــريين مــن خــالل قيمــة معامــل االرتبــاط فإنــه ميكــن التنبــؤ  فــإذا تبــني أن هنــاك عالقــة ارتبــاط 2"

  .جم املوارد البشرية يف املستقبلحب

  )تحليل المعروض من الموارد(دراسة الموقف الحالي للموارد البشرية: لرابعالمطلب ا

إن دراســــة املوقــــف احلــــايل للمــــوارد البشــــرية يف املنظمــــة يعــــين الوقــــوف علــــى يتــــوفر مــــن أعــــداد 

يـــات املـــوارد املتاحـــة فعليـــا يف خمتلـــف املســـتويات الوظيفـــة ألنـــه األســـاس الـــذي ترتكـــز عليـــه عمليـــة ونوع

  :تقدير املعروض الداخلي

عـدد المـوارد البشـرية فـي الوظيفـة فـي  = العرض الداخلي مـن المـوارد البشـرية فـي وظيفـة معينـة

ــة + أول المــدة خــالل الفتــرة بســبب الــنقص  -اإلضــافات خــالل الفتــرة بســبب النقــل أو الترقي

  3 .واإلقالة والنقل والترقية االستقالة، ،التقاعد

                                                 
 .58مرجع سابق، ص  ،إدارة املوارد البشريةعبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  -  1
  .108عائدة سيد خطاب وآخرون، إدارة املوارد البشرية، مرجع سابق، ص  -  2
  .60ص  ،، مرجع سابقعبد احلميد عبد الفتاح املغريب -  3
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  :منهااملوارد البشرية يف حتليل املعروض من  ةهناك العديد من األساليب املعتمد

مبثابة بنك للمعلومات عن املوارد البشرية يعكس األعداد واملهارات يف شكل  :طريقة خمزون املهارات-

تستخدمه املنظمة عند " ،رد البشرية ذات املهارات احملددةحتديد نوعية املوا وهو مفيد يف ،وميسردقيق 

كمـا يسـاعد هـذا املخـزون يف حتديـد .1"ظهور احلاجة إىل إجراء حتليل للموارد البشرية لتحقيـق أهـدافها

  .املوارد اليت حتتاج إىل تدريب أو املرشحني للرتقية

يد املوارد البشـرية يف مسـتوى اإلدارة الوسـطى والعليـا تستخدم هذه الطريقة يف حتد: خرائط اإلحالل -

ان اســتعداد  مــع تبيــ2 والــذين مــن املتوقــع إحالهلــم يف هــذه املواقــع عنــد انتهــاء فــرتة القــائمني عليهــا حاليــا

  .عادة ما تكون هذه اخلرائط سرية  ،كل منهم

يــل املعــروض مــن يشــمل حتل يف املنظمــات كبــرية احلجــم يســتخدم هــذا األســلوب، :سالسـل مــاركوف -

 أو ،ئف واألقســـام واملســـتويات اإلداريـــةعكـــس حتركـــات وتـــدفقات املـــوارد بـــني الوظـــايو  ،املـــوارد البشـــرية 

  :التالية توافر الشروط  ، اليت تتطلبماركوفميكن تطبيق سالسل  انهو احلركة إىل أعلى 

  .يف كل وظيفة يف بداية فرتة التحليل عدد املوارد البشرية -أ

  .تعكس تدفقات وحركة املوارد البشرية بناءا على الفرتات السابقةاحتماالت  -ب

  .الفرتة املستقبلية اليت يشملها التحليل -جـ

ألي ســـبب مـــن  إن مـــا تفقـــده املنظمـــة مـــن مـــوارد بشـــرية :حتليـــل دوران العمـــل ومعـــدل تـــرك اخلدمـــة -

حـد العوامـل اهلامـة لتحديـد ميثل أسـلوب حتليـل تـرك اخلدمـة أو  ،كبرية بالنسبة هلا األسباب ميثل خسارة

يســاعد كــذلك يف جتنــب و  ،كما حيــدد األســباب الكامنــة وراء تــرك اخلدمــة،املعــروض مــن املــوارد البشــرية

  :3التالية يعرب عن معدل ترك اخلدمة بالصيغةو  املوارد الذين تكون هلم معدالت ترك اخلدمة مرتفعة

  

  

  

  

                                                 
  .206مجال الدين مرسي، مرجع سابق، ص  -  1
 .99سنان املسوي، مرجع سابق، ص -  2
  .211مجال الدين مرسي، مرجع سابق، ص  -  3

 
  

×100 
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دال اطــات الالزمــة إلحــالل تلــك املــوارد بــإن حتليـل تــرك اخلدمــة ميكــن املنظمــة مــن وضــع االحتي

  .من أولئك الذين تركوا اخلدمة

  الموازنة بين العرض والطلب في الموارد البشرية: خامسالمطلب ال

باملقارنـة و  حتليل املعـروض منهـا داخـل املنظمـة ،رات من املوارد البشرية املطلوبةضوء التقديعلى 

  .جيب التصرف فيه أو تصريفهارد البشرية أو فائض يف املو جيب سده  قد حيدث هناك عجز

إذا كانــت نتيجــة املقارنــة هــي عجــز ومــع األخــذ بعــني االعتبــار حالــة الســوق ميكــن : حالــة العجــز -1

  :للمنظمة أن تسد هذا العجز باالعتماد على األساليب التالية 

يــاج مــن الســوق، تواجــه املنظمــة صــعوبة حقيقيــة يف ســد االحت :احلالــة األوىل نــدرة يف ســوق العمــل -أ

  :وميكنها أن تعتمد على األساليب التالية الذي يتصف بالندرة

البحـث عـن مصــادر جديـدة للمــوارد البشـرية كاالتصـال باجلامعــات جلـذب اخلــرجني اجلـدد املتفــوقني  -

  .لاللتحاق باملنظمة مع منح االمتيازات واحلوافز الكافية لذلك 

مـع تـوافر املرونـة   ض الشـروط الـيت تفرضـها عمليـة االختيـار،تسهيل عملية االختيار بالتنازل علـى بعـ -

  .االختياركذلك يف عملية 

ويتم ذلك عن طريق إضافة بعض األعبـاء  هازيادة عبء العمل مع تكبري الوظائف وتضخيم حجم -

أكـرب مـن ذي  بأعبـاءللوظيفة الواحدة حبيـث يقـوم شـاغل الوظيفـة بالقيـام ) مهام وأنشطة ( اإلضافية و

  .قبل

حمـــل املـــوارد البشـــرية باالعتمـــاد علـــى اآلليـــة واملكننـــة للوصـــول إىل نفـــس حـــالل العمـــل التكنولـــوجي إ -

   .املستوى من اإلنتاجية أو أعلى بنفس احلجم من املوارد البشرية 

 اختيــاريف هــذه احلالــة ال تواجــه املنظمــة مشــكلة كبــرية يف  :ســوق العمــلفــائض يف  احلالــة الثانيــة -ب

  .وتقوم باختيار وانتقاء األجود املتوفر يف سوق العمل ية اليت حتتاجها لتنفيذ أهدافها املوارد البشر 

ال تواجه املنظمة يف هـذه احلالـة مشـكلة حقيقيـة ولكنهـا تكـون أمـام  :المنظمةفي  حالة الفائض -2

  املفاضلة بني خيارين مها االحتفاظ باملوارد البشرية أو االستغناء عنها

تواجــــه املنظمــــة يف تصــــريف الفــــائض مشــــكلة أساســــية وهــــي  :نــــدرة يف ســــوق العمــــلاحلالــــة األوىل  -أ

املفاضلة بني االحتفاظ بالفائض يف املـوارد البشـرية فهـل هـي علـى اسـتعداد للتخلـي عـن املـوارد البشـرية 

وهــل تســتطيع احلصــول عليهــا يف املســتقبل إذا مــا ، وتــدريبها وتكوينهــا إعــدادهاالــيت حتملــت تكــاليف 

   :فتتبع ما يلي إذا قررت املنظمة االحتفاظ �ا ،أم حتتفظ �ا وتتحمل تكاليف بقائها، ذلكرغبت يف 
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  .قد حتتاجها املنظمة يف املستقبل على أعمالهذه املوارد وتدريب  إعادة تأهيل -

  .فيهاعدالت ترك اخلدمة مب تتصف بارتفاع تدريبهم على أعمال ووظائف-

  .املستقبلملواجهة حاالت ترك اخلدمة يف  ل،االحتفاظ �م مع توزيع عبء العم -

  .صف بالندرةأما إذا رغبت يف تصريفها فال تواجه أي مشكلة يف السوق الذي يت

يف هذه احلالـة يفضـل أن تقـوم املنظمـة بتصـريف الفـائض يف  :فائض يف سوق العملاحلالة الثانية  -ب

  1:أحد هذه األساليب بإتباعاملوارد البشرية 

  .سبق وتقدمي مكافآت �اية اخلدمةد املتشجيع التقاع-

حتصــل املــوارد البشــرية مبوجــب ذلــك علــى تعــويض ميكنهــا مــن ممارســة عمــل  ،تعويضــات عــن البطالــة -

  .خاص به

  .الفائضة املواردحسب أعداد ونوعيات وإعادة التدريب والذي يعتمد على  التدريب -

نقـل  ات الـيت متـارس أنشـطة متعـددة فيـتمإجياد فـرص عمـل بديلـة يف منظمـات مشـا�ة أو يف املنظمـ -

  .املوارد الفائضة بني الفروع

تسعى املنظمة إىل احلصول على املـوارد البشـرية الـيت من املوارد البشرية يد االحتياجات دبعد حت

قــل مــن املطلــوب وض الــداخلي أر عــإذا كــان امل الــذي ميثــل هلــا املــالذ األخــري، حتتاجهــا مــن ســوق العمــل

ارد البشـرية الـيت حتتاجهـا مـن خـالل عمليـة أساسـية أخـرى وهـي و ظمة أن تقوم جبذب املـعلى املن .منها

  .املبحث املوايل هي حمل دراسةاالستقطاب واالختيار والتعيني 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .105رون، إدارة املوارد البشرية، مرجع سابق، صعلي حممد عبد الوهاب وآخ -  1
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  االستقطاب واالختيار : المبحث الثالث

ملصـادر يتطلـب ذلـك البحـث عـن ا ،ق احتياجا�ا من املـوارد البشـريةتستطيع املنظمة حتقيحىت 

واملــؤهالت الــيت تتــوافر فيهــا املواصــفات و  الــيت ميكــن اللجــوء إليهــا للحصــول علــى نوعيــة املــوارد املطلوبــة،

البشــرية  مــة للبحــث عــن مصــادر جديــدة للمــواردحيــث تســعى املنظ.لشــغل الوظــائف الشــاغرة املطلوبــة

الـيت حتتـاج  ،كبـرية احلجـمبالنسـبة للمنظمـات  تعترب عملية البحث هذه عملية بالغـة التعقيـد والصـعوبة و 

مـن املصـادر مهـا املصـادر عنـد البحـث تكـون املنظمـة أمـام نـوعني ، و إىل أعداد كبرية مـن املـوارد البشـرية

عملية أساسية وحتديد هذه املصادر يتم من خالل االضطالع بوظيفة أو  املصادر اخلارجية، ،الداخلية

مـن   عدد مـن املرتشـحني للعمـل إىل املنظمـةاليت تتمثل أساسا يف جذب أكرب ،هي عملية االستقطاب

  .هوم والعوامل واملصادراملف :وهذا ماسنتناوله يف هذا املبحث من خالل  خمتلف املصادر املتاحة،

  مفهوم االستقطاب والعوامل المؤثرة فيه :المطلب األول

يـة ختطـيط تسعى املنظمة للحصول على املوارد البشـرية باألعـداد والنوعيـات احملـددة خـالل عمل

   .اليت تعد الوسيلة األساسية لتحيق ذلك املوارد البشرية من خالل القيام بوظيفة االستقطاب،

  : مفهوم االستقطاب -أ

احلالية أو املتوقعة  عملية اكتشاف مرشحني حمتملني للوظائف الشاغرة"يعرف االستقطاب بأنه

ى وظـــائف ومـــن يعرضـــون هـــذه أي أنـــه نشـــاط يقـــوم علـــى الوصـــل بـــني مـــن يبحثـــون علـــ ،يف املنظمـــة

   1."الوظائف

حتديـــد املصـــادر الـــيت ســـوف يـــتم االعتمـــاد عليهـــا جلـــذب " كمـــا عـــرف االســـتقطاب علـــى أنـــه

  2".املرشحني لشغل وظيفة شاغرة

م بغــــرض التــــأثري يف عــــدد األفــــراد مالنشــــاط التنظيمــــي املصــــ"بأنــــهأيضــــا  عــــرف االســــتقطابو  

  3".لشغلهات قبول املالئمني للوظيفة املعروضة املتقدمني لشغل الوظائف ونوعيا�م واحتماال

يتمثـــل دورهـــا األساســـي يف  ريف هـــو عمليـــة خمططـــة منظمـــة،التعـــهلـــذه ا فاالســـتقطاب وفقـــا  

 ،الشـــاغرة جـــذب أكـــرب عـــدد ممكـــن مـــن املـــوارد البشـــرية الـــذين تتـــوافر فـــيهم الشـــروط لشـــغل الوظـــائف

  .والراغبني يف العمل لدى املنظمة

                                                 
  .249، ص 2000حممد صاحل احلناوي وآخرون، مقدمة يف املال واألعمال، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر ،  -  1
  .201على حممد عبد الوهاب، وآخرون مرجع سابق، ص  -  2
  .231صمجال الدين مرسي، مرجع سابق،  -  3
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مـن أجـل على جذب هذه املوارد من املصادر املختلفة  بيعمل االستقطا :أهداف االستقطاب -ب

  :حتقيق األهداف التالية

جــذب أكــرب عــدد ممكــن مــن املــوارد البشــرية الــذين تتــوافر فــيهم الشــروط واملواصــفات املطلوبــة لشــغل  -

  .الوظائف الشاغرة يف املنظمة من الذين يرغبون يف العمل لدى املنظمة

  .ضلة بني املوارد البشرية املرشحة لشغل هذه الوظائفالتمييز واملفا -

  .البشريةتوفري معلومات كافية عن الوظائف للموارد  -

 هنـاك العديـد مـن العوامـل الـيت تـؤثر يف عمليـة االسـتقطاب، 1:فـي االسـتقطاب ةالعوامل المؤثر  -جـ

وحجـــم املـــوارد  وطبيعـــة النشــاط، بـــاختالف احلجــم، الــيت ختتلـــف درجتهــا وحـــد�ا مــن منظمـــة ألخــرى

  :يلي ما ومن هذه العوامل، البشرية

فاملنظمــة   يعتــرب حجــم املنظمــة مــن العوامــل األساســية املــؤثرة يف عمليــة االســتقطاب، :حجــم املنظمــة -

كبرية احلجم تواجه صـعوبات أكـرب مـن املنظمـة صـغرية احلجـم الـيت قـد ال تواجـه أي مشـكل أو تواجـه 

  .ية االستقطاب نظرا حلجم احملدود من املوارد البشرية املطلوبمشاكل بسيطة يف عمل

ففـــي  إن حالـــة وطبيعـــة ســوق العمـــل تـــؤثر يف عمليـــة االســـتقطاب، :الظــروف احمليطـــة بســـوق العمـــل -

 ،والتخصصــات الـــيت حتتاجهـــا املنظمـــة احلالــة الـــيت يكـــون فيهــا وفـــرة يف ســـوق العمـــل مــن حيـــث العـــدد

 أمـام املنظمـة العديـد مـن البـدائل والفـرص املتاحـة، حسـط أل�ـا تتـيتكون عملية االسـتقطاب أسـهل وأب

حيـث تواجـه املنظمـة العديـد مـن  ،واملنافسـةتكون فيها سوق العمل تتصف بالندرة  عكس احلالة اليت 

رف املنظمـات األخـرى جلـذب املنافسة الشديدة مـن طـ ،ومن أمثلتها ألجور املرتفعةالعقبات واملشاكل 

  .كثري من األحيانكذلك ما تفرضه النقابات العمالية من شروط مشددة يف ال ،البشرية املوارد

إن فعاليـــة اجلهـــود املبذولـــة ســـابقا يف عمليـــة االســــتقطاب  :جـــال االســـتقطاب اخلـــربات الســـابقة يف -

ـــة االســـتقطاب، تواخلـــربا ـــة تلعـــب دورا هامـــا يف عملي ألن هـــذه اخلـــربات تعكـــس مـــدى قـــدرة  الرتاكمي

كمـا تعكـس كـذلك قـدر�ا يف احملافظـة عليهـا وكـل ذلـك ،  املوارد البشرية من عدمـهاملنظمة على جذب 

  2.سيؤثر يف عملية االستقطاب

تلعب مستويات األجور وظـروف العمـل واملزايـا واحلـوافز الـيت متنحهـا  :ظروف العمل واملزايا واألجور -

فاملنظمـة الـيت متـنح أجـورا مرتفعـة  .املنظمة دورا مساعدا على االستقرار أو على تـرك اخلدمـة يف املنظمـة

                                                 
  .234،233مجال الدين مرسي،  مرجع سابق، ص ص : ت، انظرملزيد من املعلوما -  1
  .    251،250حممد صاحل احلناوي ، مرجع سابق ، ص ص  2
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للموارد  تعرف كذلك إقباالو  وتكون ظروف العمل فيها مواتية وتقدم احلوافز تعرف استقرارا يف العمل،

  .تواجه مشاكل يف عملية االستقطاب بالتايل فهي الو يها فالبشرية للعمل 

ة والـــيت تتطـــور مبعـــدل متســـارع إن املنظمـــة الديناميكيـــة ذات معـــدالت النمـــو املرتفعـــ :املنظمـــةطبيعـــة  -

 وبالتــايل فهــي يف حاجــة دائمــة لعمليــة االســتقطاب وبصــورة مســتمرة، ،ســوف حتتــاج إىل مــوارد بشــرية

فرمبا ال حتتاج أصال إىل نشاط مـرتبط  ،عكس املنظمة الساكنة ذات معدالت منو منخفضة أو متباطئة

  .باالستقطاب أو يكون هذا النشاط حمدود وعلى نطاق ضيق

 كبــرية مــن املــوارد البشــرية،  اأعــدادهنــاك منظمــات تســتطيع أن تســتقطب  :بيعــة الوظــائف الشــاغرةط -

كـذلك ألن أجـور هـذه  ،وال جتـذب إليهـا مـوارد ذات كفـاءة ألن طبيعة الوظائف فيها تتصف بالروتني

يف هـذه العوامـل تـؤثر  .ومعدالت ترك اخلدمة فيهـا يكـون مرتفعـا الوظائف تكون يف الغالب منخفضة،

  . و االستقطاب أخذها بعني االعتبارعملية االستقطاب إجيابا أو سلبا وعلى حمرتف

  مصادر االستقطاب :ثانيالمطلب ال

الوجهة اليت تلجأ إليها املنظمة للحصول على احتياجا�ا  أواملنبع أو متثل هذه املصادر املورد  

  :ومصادر خارجية وتنقسم هذه املصادر إىل مصادر داخلية  من املوارد البشرية،

ميثـــل املعـــروض مـــن املـــوارد البشـــرية يف املنظمـــة أهـــم مصـــادر االســـتقطاب  :المصـــادر الداخليـــة -أوال

القياديـة الـيت  خاصة بالنسبة للوظائف اإلشرافية ،الداخلية اليت تعتمد عليها يف شغل الوظائف الشاغرة

أو أن تكلفــة جــذ�ا تكــون كبــرية جــدا  حتتــاج إىل اخلــربات واملهــارات الــيت قــد ال تتــوافر خــارج املنظمــة

  :ما يلي من أهم مصادر االستقطاب الداخليو ، ترهق كاهل املنظمة

 تغــري يف التكليــف يف عمــل،"إن شــغل الوظــائف الشــاغرة يــتم عــن طريــق الرتقيــة الــيت تعــين :الترقيــة -1

ادة يف األجـور وتصـاحب الرتقيـة عـادة زيـ مستوى أعلى داخـل التنظـيم، إىل أدىن إىل آخر  من مستوى

العمــل اجلديــد مــن ناحيــة أخــرى يلقــي علــى الفــرد الــذي حصــل علــى الرتقيــة  إال أن، ويف املركــز األديب

   1."واجبات ومسئوليات أكرب

وحــىت حتقــق الرتقيــة أهــدافها جيــب أن تبــىن علــى أســس موضــوعية وعادلــة وتســهل علــى اجلميــع 

العناصـــر األساســـية يف كـــل عمليـــة ترقيـــة  قدميـــةعـــادة مـــا ميثـــل عنصـــر األداء واأل، و تفهمـــا والقبـــول �ـــا

حتديــد جوانــب الضــعف وطــرق  ،ســني طــرق التنبــؤ بــاألداء املتوقــعمســتوى األداء يســاعد املنظمــة يف حت"

وكــــذلك اختيــــار العمالــــة ، تــــوفري املعلومــــات اإلداريــــة الضــــرورية الختــــاذ القــــرارات أو التحفيــــز عالجهــــا،
                                                 

 . 62، ص 1999صالح الشنواين إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية، مدخل األهداف، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر،  -  1
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د البشـري واالجنــازات مــرتاكم لقـدرات ومهـارات ومـؤهالت املـور  فـاألداء ميثـل خمـزون معـريف ،1"اجلديـدة 

أمـا ، املخزنـة لديـه وتضـح مـا إذا كـان مسـتحقا للرتقيـة أم ال ةالطاقـة الفعالـيوضح كـذلك و  ،ا�اليت قام 

  .عنصر األقدمية فهو يعكس املدة اليت قضاها املورد البشري يف املنظمة بتعبري وحدات الزمن املختلفة

هـو  ل اجلوهري احملوري حول اعتبار عنصـري األداء واألقدميـة معيـاران عنـد الرتقيـةلكن التساؤ  

هـو  أن االجتـاه الغالـب ، فيمكن اإلشارة هنـا إىلالذي يعطى لكل منهما مقارنة باآلخر الثقل أو الوزن

ال جيـب تفاديـا للصـعوبات الـيت تواجـه قيـاس األداء مـع اإلشـارة إىل أنـه  ،2إعطاء األقدمية الوزن األكرب

  .إمهال عنصر تقييم األداء كلية

 نقــل املــوارد البشــرية مــن وظيفــة ألخــرى يف نفــس"ويتمثــل ذلــك يف   :الــوظيفي النقــل والتحويــل -2

مــن هــذا النقــل هــو وضــع  ةالغايــة األساســيو  ،3"الــوظيفي تقريبــا وال فــارق يف األجــر بــني الــوظيفتني ماهلــر 

يف توزيـع أو خللـق تـوازن  حاجـة ماسـة إىل خرباتـه وقدراتـه، املورد يف املكان الـذي تكـون فيـه املنظمـة يف

  .املوارد البشرية بني املواقع املختلفة 

علـى أعمـال ومهـام مل يكـن تـدرب يإمكانيـة أن  يتيح النقل والتحويـل الـوظيفي للمـورد البشـري

قــد يكــون  ،ال�يئتــه للرتقيــة مســتقبزيــد مــن خرباتــه ممــا يســاعد يف تأن تنمــي قدراتــه و و  ميارســها مــن قبــل،

  .النقل كذلك لتصحيح عملية التوجيه يف السابق اليت تبني أ�ا ليست سليمة

اخلدمـة فيهـا  تيت تركـوالـ ةتلجأ املنظمـة إىل اسـتخدام املـوارد البشـرية السـابق :الموظفون السابقون-3

توظيـف أبنـاء  ويتمثـل يفآخـر  اأسلوبهناك ، كما أن باعتبارها موارد داخلية الرغبة يف العودة،  مولديه

عمومـــا تـــوفر  ،4املـــوظفني العـــاملني يف املنظمـــة ممـــا يـــؤدي إىل زيـــادة الشـــعور باالنتمـــاء والـــوالء للمنظمـــة

      :5املصادر الداخلية جمموعة من املزايا

  .ختفيض تكلفة البحث عن املوارد وتكلفة االختيار كذلك -

  .املنظمة،من خالل ماتتيحه من فرص للرتقيةتوفري قدر من التحفيز للرتقية أمام املوارد البشرية يف  -

  .وضوح املسار املهين املستقبلي للموارد البشرية يف املنظمة -

  .على مستوى أداء املوارد البشرية احلكم -

                                                 
  .586ص ،2004-2003ف، أساسيات تنظيم وإدارة األعمال، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  مصر، عبد الغفار حنفي، عبد السالم أو قح -  1
 .65صالح الشنواين، مرجع سابق، ص  -  2
  .173صالح عبد الباقي، إدارة املوارد البشرية مدخل تطبيقي معاصر، مرجع سابق، ص -  3
  .252حممد صاحل احلناوي، مرجع سابق، ص -  4
  .174قي، مرجع سابق، ص صالح عبد البا -  5
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مـــع بـــث الشـــعور بـــاألمن بـــني  حتـــافظ املنظمـــة علـــى اســـتقرار املـــوارد البشـــرية وترفـــع روحهـــم املعنويـــة، -

  .املوارد

  :1اخلية يعاب عليهاغري أن املصادر الد

  .واألساليب اجلديدة اليت ميكن أن حتصل عليها املنظمة من اخلارج رحتجب األفكا -

  .خالهلا عملية االختيار واملفاضلةقلة عدد املوارد البشرية اليت يتم من  -

  .املالئمنيغري  البشرية ا متت ترقية أحد املواردذالشعور بعدم الرضا فيما إ -

  .ثقافة جديدة قد حتصل عليها من اخلارجن حترم املنظمة م -

ــا  ــة -ثاني مــن الشــواهد الكثــرية أن هنــاك القليــل مــن املنظمــات الــيت تعتمــد علــى  :المصــادر الخارجي

فهي دومـا يف  ،ظمة اكتفاءها من املوارد البشريةفمهما حققت املن، مصادرها الداخلية لسد احتياجا�ا

ومتثـل متطلبـات الوظيفـة وظـروف سـوق  ،ملعـارف واملهـاراتالقـدرات واحاجة ماسة إىل جتديد وتوسيع 

مــن أهــم مصــادر ، و العمــل الســائدة بعــض العوامــل األساســية احملــددة للمصــادر اخلارجيــة لالســتقطاب

  :التايل االستقطاب اخلارجية

تسـتطيع املنظمـة أن حتصـل علـى املـوارد البشـرية مـن خـالل الـراغبني يف  :التقدم المباشـر للمنظمـة-1

والـيت تتضـمن  تقوم املنظمة باالحتفاظ �ـذه الطلبـات  ،ذين يتقدمون مباشرة كطاليب وظائفوال العمل

حيـث ميكـن  املؤهالت واخلـربات، ،اخلربات السابقة ،ات اهلامة منثل املستوى التعليميجمموعة من البيان

  .اللجوء إليها كلما دعت احلاجة إىل ذلك

  :كالءاملكاتب أو الو وهنا منيز نوعني من  :وكاالت التوظيف -2

و�ــتم بإجيــاد فــرص 2ب حكوميــة تشــرف عليهــا وزارة العمــلوهــي مكاتــ :وكــاالت أو مكاتــب عامــة -

وتقـــوم باالتصـــال باملنظمـــات حيـــث تتلقـــى طلبـــات التوظيـــف مـــن العـــاطلني  عمـــل لكـــل طالـــب عمـــل،

   . للعملأي تقوم بدور الوسيط بني العارضني والطالبني ،لتحديد احتياجا�ا

 يشـــرف عليهـــا خـــرباء خمتصـــون يف جـــذب واســـتقطاب املـــوارد البشـــرية، :خاصـــة مكاتـــبت أو وكـــاال -

والرجــوع إليهــا عنــدما تطلــب  حيــث تتلقــى طلبــات الــراغبني يف العمــل وتصــنفها إىل ختصصــات مهنيــة،

  .بعض املنظمات ختصصات معينة

                                                 
، ص ص  2007، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "املوظف املناسب يف املكان املناسب"زيد منري سلمان، إدارة اختيار املوظفني  - 1

37،38.  
 .175صالح الدين حممد عبد الباقي، مرجع سابق، ص  -  2
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للحصـول علـى تعد من أكثـر أسـاليب االسـتقطاب شـيوعا مـن طـرف املنظمـة  :اإلعالن الخارجي-3

 ،تقـــوم املنظمـــة بـــاإلعالن عـــن ذلـــك يف اجلرائـــد وا�ـــالت املتخصصـــة، احتياجا�ـــا مـــن املـــوارد البشـــرية

وتضمن من خالل ذلك االنتشار الواسع وبلوغ اإلعالن أكرب عدد من اجلمهور،كما أنه على املنظمة 

  1.واليت تتناسب مع طبيعة الوظائف الشاغرةأن ختتار وسيلة اإلعالن 

مــن املــوارد مــع زيــادة الطلــب علــى أعــداد ونوعيــات  ):جامعــات ومــدارس(مؤسســات التعليميــة ال-4

تعتــرب اجلامعــات واملــدارس مــن املصــادر اهلامــة  .ذات التأهيــل العلمــي العــايل والتــدريب النــوعي البشــرية،

 معــات،فتعمــل املنظمــات علــى ربــط عالقــة متينــة مــن املــدارس واجلا، الــيت تــزود املنظمــات �ــذه املــوارد

مــــن أمثلــــة ذلــــك مــــا تقــــوم يــــه بعــــض و ، منهــــا للعمــــل يف املنظمــــات قصــــد جــــذب اخلــــرجني واملتفــــوقني

االسـتعانة بـبعض الطلبـة خـالل فـرتة اإلجـازة لتـدريبهم علـى العمـل بقصـد املنظمات يف بعض احلـاالت 

   2.االلتحاق �ا عند خترجهم

وم بعــض املــوارد البشــرية يف قــتمبقتضــى هــذا األســلوب  :الترشــيحات مــن قبــل مــوظفي المنظمــة-5

املنظمة بتزكية بعـض أصـدقائهم ومعـارفهم باعتبـار أن التوصـية والتزكيـة إذا صـدرت مـن أشـخاص ميكـن 

صـاحلون يف  االوثوق يف أرائهم وتوصـيا�م تكـون مفيـدة يف العمـل وغالبـا مـا يكـون املوصـي عـنهم أفـراد

   3.العمل

املوارد  ىوالعمالية مصادر مهمة للحصول علت املهنية متثل النقابا :النقابات والمنظمات المهنية-6

لشــغل هــي الــيت ترشــح مــن يصــلح و  حيــث تــتحكم النقابــات يف املعــروض مــن املــوارد البشــرية، البشــرية،

كما تلعـب النقابـات دورا هامـا يف تقريـب وجهـات النظـر بـني املنظمـات الوظائف الشاغرة يف املنظمة،  

  4.نظمة أن تتعاقد مع أي مورد إال من خالل النقابةفال ميكن للم، واملنتسبني إليها

  :من املزايا اليت توفرها املصادر اخلارجية للمنظمة

  .يت ال تتوافر فيهادعم املنظمة باخلربات ال -

   .مد جسور الرتابط بني املنظمة ووكالء التوظيف -

  .عارف واملعلوماتتقدمة وجتديد املاملس البشرية نقل ثقافة جديدة للمنظمة من طرف املوارد -

                                                 
 .203، 201علي حممد عبد الوظائف ، مرجع سابق، ص ص  -  1
  .255حممد صاحل احلناوي، مرجع سابق، ص  -  2
  .177صالح الدين حممد عبد الباقي، مرجع سابق، ص  -  3
 .256حممد صاحل احلناوي، مرجع سابق، ص  -  4
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  1:أما من عيو�ا نذكر

املعني من اخلارج إىل فرتة زمنيـة حـىت يـتالءم ويتكيـف مـع األوضـاع السـائدة يف  البشري حاجة املورد -

  .س على إنتاجيته الختالف الظروف البيئيةكمما قد ينع املنظمة،

تكــــاليف (املــــورد تتحمــــل املنظمــــة مبوجــــب هــــذا االســــتقدام تكــــاليف إضــــافية للحصــــول علــــى هــــذا  -

  ).، إخل التدريب االختيار، ،االستقطاب

مت اختيـارهم مـن  عدم التأكد من قدرة هـذه املـوارد املسـتقدمة ومالءمتهـا وصـالحيتها للوظـائف الـيت -

  .أجلها

  .األثر غري احملبب على الروح املعنوية الذي ينتاب املوارد البشرية لشعورهم بانعدام فرص الرتقية -

  .مما يتيح عدم توافر املوارد البشرية باملواصفات املطلوبة  لعمل اليت قد تتصف بالندرة،حالة سوق ا -

مجيــع مراحلهــا علـى مــزيج مــن املصـادر الداخليــة واخلارجيــة لســد  يفعمومـا فــإن املنظمــة تعتمـد 

واألفضـل قصد حتقيق هذه النوعية من املوارد البشرية تقوم املنظمـة باختيـار وانتقـاء األجـود  ،احتياجا�ا

  .من تقدموا إليها للعمل والذين أفرز�م عملية االستقطاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .39زيد منري سلمان، إدارة اختيار املوظفني، مرجع سابق، ص  -  1
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  االختيار  :المبحث الرابع

برتمجــة هــذه االحتياجــات يف إن حتديــد االحتياجــات يكــون عــدمي الفائــدة إذا مل تســع املنظمــة 

ذب أكـرب عـدد بالتايل فإن املنظمة تسعى لتنفيذ خطة جتسيد هذه االحتياجات من خالل جـو  ،الواقع

 باختيـارمث تقـوم  ،ةوالـذين تتـوافر فـيهم جمموعـة الشـروط واملواصـفات املوضـوعي ةممكن من املوارد البشري

  .البشرية وانتقاء هذه املوارد

حىت تتم عملية االنتقاء تقوم املنظمة بوظيفـة أساسـية وهـي االختيـار والـيت تعـد التتـويج الفعلـي 

ذلــك أن عمليـــة االســتقطاب حتـــدد املصــادر الـــيت تلجــأ إليهـــا  اب،واالمتــداد الطبيعـــي لعمليــة االســـتقط

تنتقــي  ،يف ظــل توافــد أعــداد كبــرية مــن املتقــدمني للوظيفــةاحتياجا�ــا مــن املــوارد البشــرية،  املنظمــة لســد

املنظمــة أجــود وأفضــل املــوارد البشــرية الختيــارهم وتعييــنهم يف الوظــائف الشــاغرة رغبــة منهــا يف حتقيــق 

  .ؤهالت املوارد ومتطلبات الوظائفمالتوافق بني 

  مفهوم وأهمية االختيار: المطلب األول

�دف إىل جذب أكرب عدد ممكن من املوارد البشـرية مـن ه أن وظيفة االستقطاب بمن املسلم 

  .من الذين تتوافر فيهم متطلبات الوظائف والراغبني يف العمل لدى املنظمةو سوق العمل 

اختيــار األجــود واألكفــأ واألفضــل مــن الــذين تقــدموا للعمــل يف  إن وظيفــة االختيــار تتمثــل يف 

الــذين  البشــرية لمــواردلوفقــا ملعــايري حمــددة وإجــراءات مبوجبهــا القــائمون علــى عمليــة االختيــار  املنظمــة،

إذا اسـتندت  يرتتب عن عملية االحتيـار الكثـري مـن االنعكاسـات قـد تكـون إجيابيـة، و حتتاجهم املنظمة

  .العملية عشوائية أو ختضع لألهواءإذا كانت أو سلبية  عية،على معايري موضو 

لقـــــد اختلــــف الكتـــــاب واملهتمــــون يف إدارة املـــــوارد البشــــرية يف تعريـــــف حمـــــدد  :مفهــــوم االختيـــــار -1

فقــد عــرف االختيــار علــى  ،يرجــع إىل النظــرة الــيت يعــاجل �ــا االختيــارومــرد هــذا االخــتالف  لالختيــار،

 ملنظمــة يــتم مــن خالهلــا مجــع معلومــات عــن املتقــدم لشــغل وظيفــة شــاغرة،إجــراءات تتبــع مــن قبــل ا"أنــه

   1".حاملرتش تكون هذه املعلومات دليل املنظمة يف اختاذ قرار قبول أو رفض

العمليـة الــيت يــتم مـن خالهلــا حتديـد مــدى صـالحية املتقــدمني لشــغل "كمـا عــرف االختيـار أنــه 

ة مـن أجـل انتقـاء األنسـب م بنـاءا علـى أسـس معينـاملفاضـلة بيـنهوذلـك مـن خـالل  الوظائف الشاغرة،

                                                 
  .129، ص 2005وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، األردن، خالد عبد الرحيم مطر اهليثي، إدارة املوارد البشرية، دار  - 1
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ومــن مث اســتبعاد غــري  ،مواســتعدادا� وتعييــنهم يف الوظــائف املناســبة الــيت تتفــق مــع قــدرا�م، ،مـن بيــنهم

  1."املناسبني منهم

ــــار "بأنــــهعــــرف أيضــــا و  ــــنهم علــــى أســــس ســــليمة كاالســــتعداد اختي ــــة وتعيي أفــــراد القــــوى العامل

هـــي األســـس العلميـــة يف جمـــال اختيـــار العـــاملني باملنظمـــة  ،يـــق األهـــدافوالصـــالحية والقـــدرة علـــى حتق

تسـتند إىل املبـدأ املوضـوعي  وميوهلم وقدرا�م وهي أسـس  ،وإحلاقهم باألعمال اليت تتفق واستعدادا�م

مبا يكفل يف النهاية وضع الشخص املناسب يف العمل  املناسـب وهـو أمـر و  ،يف ضوء الكفاءة واجلدارة

  2."ةبالغ يف رفع الكفاية اإلنتاجية للمنظمله أثره ال

توصــيف مراحــل بنــاء برنــامج االنتقــاء الفعــال علــى اعتبــار أنــه "كمــا عــرف االختيــار علــى أنــه

الفيصــل يف احلكــم علــى مــدى صــالحية أو عــدم صــالحية أفــراد القــوى العاملــة احملتمــل تعييــنهم داخــل 

  3."الوظائف الشاغرة

وهو  ،ار هو احد الوظائف األساسية اليت تقوم �ا املنظمةمن خالل ما تقدم يتضح أن االختي

عمليــة مكملــة لوظيفــة االســتقطاب غايتهــا األساســية اختيــار األجــود واألنســب مــن بــني الــذين تقــدموا 

�ـدف التوفيـق بـني متطلبـات الوظـائف وطموحـات  ،للمنظمة عن طريق االنتقاء على أسس موضـوعية

يــة يرتتـب عليهــا الكثـري مــن النجاحــات إن أحسـن اســتخدام املعــايري علــى اعتبـار أن هــذه العمل األفـراد،

كمــا ميكــن  .أو يــنجم عنهــا الكثــري مــن اإلخفاقــات إذا أســيئ يف عمليــة االختيــار تقــدم، اواألســس كمــ

النظــر إىل عمليــة االختيــار علــى أ�ــا مفاضــلة بــني املتقــدمني وعلــى أســس موضــوعية بغيــة اختيــار املــوارد 

ــــق أهــــداف املنظمــــةالبشــــرية املناســــبة ل وحيقــــق كــــذلك  ،لوظــــائف الشــــاغرة مبــــا خيــــدم ويســــاهم يف حتقي

  .األفرادطموحات 

حيـث  ،لنسـبة للمنظمـة والسـري العـادي هلـاتكتسـي عمليـة االختيـار أمهيـة بالغـة با :أهمية االختيار-2

  :تكمن أمهية االختيار يف

حيــث أن التوافــق بــني  ،ارد البشــريةق الرضــا الــوظيفي للمــو حتقيــق الكفايــة اإلنتاجيــة للمنظمــة وحتقيــ -أ

ـــة اإلنتاجيـــة يف املنظمـــة كمـــا يســـهم يف حتقيـــق الرضـــا  الطموحـــات واملتطلبـــات يســـاهم يف زيـــادة الكفاي

ه يف الوظيفـــة الـــيت يرغـــي يف مـــن خـــالل اختيـــار  الـــوظيفي ألنـــه حقـــق طموحـــات املـــوارد البشـــرية كـــذلك،

                                                 
  .491، ص 2004مازن فارس رشيد، إدارة املوارد البشرية، مكتبة الكعيبان، الطبعة الثانية، اململكة العربية السعودية،  -  1
 .157، ص 2005ع، عمان، األردن، الطبعة الثالثة،  ، دار الشروق للنشر والتوزي"إدارة األفراد"مصطفى جنيب شويش، إدارة املوارد البشرية  -  2
 .143، ص 2007حممد مجال الكفاين، االستثمار يف املوارد البشرية للمنافسة العاملية، الدار الثقافية للنشر، الطبعة األوىل، القاهرة،  -  3
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اجم عـــن وضـــعه يف غـــري مكانـــه النـــ 1الشـــديدعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك فقـــد يصـــاب باإلحبــاط  ،شــغلها

  .الصحيح

،كمـا )الوقـت اجلهـد، تكلفـة اختيـار،(االختيار السليم يؤدي إىل جتنب الكثري من اآلثار السلبية  -ب

  .اء املوارد البشرية واملنظمة ككلعلى مستوى أدينعكس 

يعـين إعطـاء  قـدرة،إن االختيار السليم والقائم على األسس املوضوعية واملبين على مبـدأ اجلـدارة وال-جـ

مــن ه م االختيــار علــى أســاس مــا يتمتعــون بــمــا يــتك  فــرص متكافئــة للــراغبني يف العمــل لــدى املنظمــة،

نه أن يســــاهم يف الرضــــا مــــن شــــأ ،معــــارف ومهــــارات وقــــدرات الزمــــة ألداء املهــــام دون عوامــــل أخــــرى

  .قق أهداف املنظمةالوظيفي وحي

نظـــرا للقـــوانني احلكوميـــة 2ال ميكـــن الـــتخلص مـــنهم  ســـوء االختيـــار أحيانـــا يـــؤدي إىل توظيـــف أفـــراد-د

  .إضايف على املنظمةمما يتحول إىل عبء  ،سرية لالتفاقيات اجلماعية للعملامل

ذلك أن هناك احتمال كبري لـرتك ، سوء االختيار من شأنه أن يؤدي إىل رفع تكاليف دوران العمل-هـ

ة من توظيفها ومنه ترتفع تكلفة إجياد موارد بديلة هلا املوارد البشرية غري املناسبة ألعماهلا بعد فرتة قصري 

  .لتعويضها وتدريبهم على هذه األعمال وهذه الوظائف

ضها الكثري من العقبات واملشاكل اليت قد رت بالرغم من األمهية اليت تكتسيها عملية االختيار غري أنه يع

   .حتد من أمهيتها

فإنـــه  ،حساســـيتها وفاعليتهـــا مـــن وعلـــى الـــرغم ،تيـــارنظـــرا ألمهيـــة عمليـــة االخ :مشـــاكل االختيـــار -3

  3:يعرتضها الكثري من املشاكل منها

وغيــاب إســرتاتيجية واضــحة املعــامل والــيت جتعــل مــن عمليــة  ،شــريةغيــاب دور واضــح إلدارة املــوارد الب-

لفة مما يرفع تك ،العشوائية يف الكثري من األحيان تعتمد على االختيار تتسم بأطر وأسس غري واضحة،

  .االختيار وجيعلها عملية حمدود النتائج

  .ملوارد البشريةالذي ينعكس على دقة حتديد االحتياجات من ا سوء ختطيط املوارد البشرية، -

ضــعف عمليــة التحليــل الــوظيفي أحيانــا ومــا يــنجم عنهــا مــن عشــوائية وعــدم دقــة حتديــد املتطلبــات  -

  .الوظيفية وشروط شاغليها

                                                 
  .495مازن فارس رشيد، مرجع سابق، ص  -  1
  .495مازن فارس رشيد، مرجع سابق، ص  -  2
  .   142،141خالد عبد الرحيم اهليثي، مرجع سابق، ص ص  -  3
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تقطاب مــن خــالل اإلعــالن عــن الوظــائف أو يف حتديــد املصــادر املســتهدفة ضــعف دور عمليــة االســ -

وال تتـــوافر فيهـــا الشـــروط  ،ىل التحـــاق مـــوارد بشـــرية غـــري مؤهلـــةالـــذي يـــؤدي إ جلـــذب املـــوارد البشـــرية،

   .واملواصفات اليت تتطلبها الوظائف

علـى خطـوة أو عـدد عدم التكامل بني عمليـات ومراحـل االختيـار فمـن األخطـاء الشـائعة االعتمـاد  -

يفـوت الفرصـة علـى املنظمـة يف احلصـول علـى مرشـحني  ممـا قـد قليل من اخلطـوات يف عمليـة االختيـار،

  .بكفاءة عالية

تكـون تقـارير الرقابـة  كمـا قـد شكلية الفرتة التجريبية بسبب ضعف الرقابـة امليدانيـة للمرشـح للتعـني، -

  .مما يؤثر على قرار التثبيت  ،غري واقعية

الــذي يعــود باألســاس إىل حمدوديــة املعلومــات  كفــاءة القــائمون علــى عمليــة االختيــار والتعيــني،  عــدم -

  .غياب متخصصني يف عملية االختيار أو إىل واملهارات واملعارف،

  .عدم دعم إدارة املنظمة مساند�ا بالوسائل الالزمة لعملية االختيار والتعيني مما يفقدها أمهيتها -

بسبب عدم حتديد ودقة وإجراءات التوظيف واستنفاذها لوقت طويل ممـا يـؤثر علـى زيادة التكاليف  -

  .طبيعة املهارة املطلوبة يف املرشح للوظيفة

  .ثر مبجموعة من املؤثرات والعواملفهي تتأ ونظرا لكون عملية االختيار عملية مستمرة وديناميكية،

  )2/2(رقم ما هو موضح يف الشكل عملية االختيار كنظام ك العتبار :هاالعوامل املؤثرة في

  .االختيار كنظام  يبين عملية: )2/2(شكل رقم

  

  .136ص ،2005.إدارة املوارد البشرية، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،األردن خالد عبد الرحيم  اهليثي، :المصدر

يف التحليــل الــوظيفي  هكنظــام تتجلــى مدخالتــار  وعلــى اعتبــار االختيــ) 2/2(رقــم مــن الشــكل    

مـن املـوارد البشـرية ومتطلبـات شـاغليها ومـن مث حتديـد االحتياجـات  والذي يعكـس الوظـائف الشـاغرة،

مث اإلعــالن عــن هــذه االحتياجــات مــن خــالل عمليــة االســتقطاب جلــذب  ، مــن خــالل ختطــيط املــوارد

  مدخالت عملية االختيار 

  التحليل الوظيفي 

  ختطيط املوارد البشرية

 نتائج االستقطاب

   متغيرات يجب مراعاتها

  عرض سوق العمل 

  التحديات األخالقية 

 خصائص 

  العملية

ية عمل 

 االختيار 

  االنعكاسات 

  التوجيه

  التدريب 
  التطویر 

  األداء

 والتعويض املكافأة
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حالتـه مـن  ،عمـلوضـعية سـوق ال(مـن القيـود هـذه املـدخالت جيـب أخـذها ضـمن جمموعـة . أكرب عـدد

دون نســيان  ،وميكانيزمــات معينــةحيــث الــوفرة والنــدرة ألن كلتــا احلــالتني تفــرض علــى املنظمــة أســاليب 

مث تـأيت عمليـة االختيـار  ،)اجلانـب القـانوينو  خصـائص املنظمـة، العوامل املرتبطة بطبيعة املـوارد البشـرية،

أو قـد تكـون  ليت ستكون هلا آثـار وانعكاسـات قـد تكـون إجيابيـة،كتتويج لتحقيق هذه االحتياجات وا

والتطوير التنظيمـي  فمن خالل وظيفة التدريب اليت تكون تصحيحية إذا أسيئ لعملية االختيار،سلبية 

كـــــل ذلـــــك يـــــنعكس علـــــى مســـــتوى أداء املنظمـــــة ككـــــل وحيـــــدد احلـــــوافز  بشـــــقيه املنظمـــــي والبشـــــري،

  .ارجيةواخل داخليةموعتني من العوامل الر مبجاالختيار كنظام يتأثو  ،واملكافآت

أو  بطـــة بطبيعـــة املنظمـــة ذا�ـــا،متثـــل جمموعـــة العوامـــل الداخليـــة املرت :مجموعـــة العوامـــل الداخليـــة -أ

  :ومن هذه العوامل الداخلية نذكر املرتبطة بعملية االختيار،

 يف عمليــة االختيـــار، ،هلــاوعــدد عما) خدميــة ،صــناعية(تــؤثر طبيعــة املنظمـــة  :نــوع وطبيعــة املنظمــة -

عكـــس املنظمـــة  فاملنظمـــة الصـــناعية تتـــوافر علـــى وظـــائف فنيـــة تتميـــز بدقـــة أوصـــافها ومتطلبا�ـــا الفنيـــة،

  .اخلدمية فإن وظائفها ختضع للتغيري تبعا للمستجدات والظروف التقنية والفنية 

نيـة احلديثـة كاحلاسـوب مـثال إن اسـتخدام الوسـائل واملعـدات التقنيـة والف :استخدام التقنيات احلديثة -

  .يف عملية االختيار جتعلها عملية سهلة وأكثر دقة وأقل حتيزا من أن تتم بدون هذه الوسائل

إن الوقـت املتـاح األكـرب أمـام املنظمـة إلجـراء عمليـة االختيـار يسـاهم يف : الوقت املتاح أمام املنظمـة -

ني االعتبـــار أن الوقــــت املســـتغرق يف عمليــــة مــــع األخـــذ بعــــ جنـــاح العمليــــة والوصـــول إىل نتــــائج دقيقـــة،

  . مما يعود على عملية االختيار وعلى املنظمة ككل  ،تكلفة ينبغي أخذها بعني االعتباراالختيار 

وهي تعكس حتديات البيئة اخلارجية للمنظمة واليت تنعكس أثارهـا  :مجموعة العوامل الخارجية -ب

  :ملية االختيار وتشمل هذه العناصرعلى ع

والرتكيبـــة العمريـــة واملســـتوى  ،الـــيت تـــنعكس مـــن خـــالل العـــرض والطلـــبو  :خصـــائص ســـوق العمـــل -

فــإذا كــان هنــاك فــائض يف ســوق العمــل   ،هــارات الــيت ميتلكهــا عارضــوا العمــلالتعليمــي واخلصــائص وامل

املطلوبـة  كان أمام املنظمة نوع من احلرية يف اختيار املوارد البشرية اليت تتوافر فيها الشروط واملواصـفات

  .وكانت عملية االختيار أكثر دقة 

واملتمثلــة يف جمموعــة القــوانني والتشــريعات واللــوائح اخلاصــة باملســاواة  :الشــروط واملتطلبــات احلكوميــة -

  1.غض النظر عن اجلنس والدين والعرقبني املتقدمني للتوظيف ب

                                                 
  .132، ص 2005.األردن إدارة املوارد البشرية، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، أنظر خالد عبد الرحيم اهليثي،  -  1
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ماليـــــة شـــــروط علـــــى يف بعـــــض احلـــــاالت تفـــــرض النقابـــــات الع :شـــــروط نقابـــــات ومنظمـــــات العمـــــل -

  .املهارة الالزم توفرها يف املستقدمني اجلدد كشرط األقدمية،1املنظمات

وحتقـــق  وحـــىت تـــتم علـــى الوجـــه األكمـــل، إن عمليـــة االختيـــار جبميـــع العقبـــات الـــيت تعرتضـــها وأمهيتهـــا،

طلــب املحمــل دراســة جيــب أن تســتند علــى جمموعــة مــن املعــايري املوضــوعية وهــذا  النتــائج املرجــوة منهــا،

  .الثاين

   معايير االختيار: المطلب الثاني

وهـــي متثـــل جمموعـــة مـــن املعـــايري أو اخلصـــائص واملواصـــفات الواجـــب توافرهـــا يف املتقـــدم لشـــغل 

  :تشمل الوظيفة وهذه املعايري

تتطلــــب كــــل وظيفــــة مــــن الوظــــائف درجــــة علميــــة معينــــة وختصــــص حمــــدد   :المســــتوى التعليمــــي -1

وعـــادة مـــا  ،التعليمـــي مؤشـــر للقـــدرة علـــى األداءاعتبـــار املســـتوى ب"كمتطلـــب أساســـي لشـــغل الوظيفـــة،

يكون حتديد املستوى التعليمي أمر تقـديري ألنـه يف الكثـري مـن احلـاالت يكـون مـن الصـعب إثبـات أن 

   2".حد أدىن من التعليم يعد أساسيا للنجاح يف أداء الوظائف

فــال يكــون أقــل ممــا " الوظيفــة، كمــا أن حتديــد املســتوى التعليمــي جيــب أن يتوافــق مــع متطلبــات

ـــادة تـــؤدي إىل  تتطلبـــه وال أكثـــر ألن كلتـــا احلـــالتني تكـــون عواقبهـــا عكســـية فالقلـــة تفتقـــر للمهـــارة والزي

   3."اخنفاض الرضا الوظيفي 

 يف الغالــب تفضــل املنظمــات املــوارد البشــرية الــيت لــديها خــربة ســابقة يف العمــل، :الخبــرة الســابقة -2

 داملـور الـيت قضـاها  ويعرب عـن اخلـرب عـادة باملـدة الزمنيـة لنجاح يف ممارسة الوظائف،باعتبار ذلك معيار ل

باعتبارهــا معيــارا ومصــدرا الكتســاب املعــارف واملهــارات  يف الوظيفــة أو يف جمــال عمــل معــني،البشــري 

د مثلمــا هــو األمــر بالنســبة للمســتوى التعليمــي فــإن حتديــد احلــ، والقــدرات املطلوبــة لكثــري مــن الوظــائف

األدىن من  اخلـربة الالزمـة للعمـل يثـري الكثـري مـن اجلـدل ويعـود ذلـك إىل أنـه ال توجـد قواعـد موضـوعية 

  .على أساسها حتدد اخلربة

 4تتطلب بعض الوظائف صفات جسمانية معينة لوظائف الشـحن والتفريـغ :الصفات الجسمانية-3

  .)بنية اجلسمانية القوية أي ال( اليت تتعلق مثال بالطول أو قوة الساعدين أو الذراعني
                                                 

  .132خالد عبد الرحيم اهليثي، مرجع نفسه، ص  -  1
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ففـي بعـض الوظـائف  هذه الصفات تعرب على منـط شخصـية املـورد البشـري، :الصفات الشخصية-4

يــا ونفســيا فــالفرد املتــزن اجتماع ،يكــون ســلوكه واجتاهاتــه وميولــه مهمــة للنجــاح يف أداء مهامــه الوظيفيــة

العمــر  فمتوسـطوإىل ذلـك العمـر  كمـا أن معـدل أدائـه يكـون مرتفعـا، يضـاف ،أكثـر اسـتقرارا يف عملـه

    .فيهم أ�م أكثر استقرارا وأعلى إنتاجيةيفرتض 

فعنـــد تزكيـــة أو  قـــرار االختيـــار،كيـــة دورا أساســـيا يف تلعـــب هـــذه التز : المعرفـــة الســـابقة بالشـــخص-5

تقدمي شخص من خالل أحد املعارف أو األصدقاء املوثوق فيهم ستكون فرصته أكـرب مـن شـخص ال 

  .، حىت وإن اكتملت املعايري السابقةتزكيةحيوز هذه ال

كمـا ال جيـب   ،توافرهـا يف املرشـح لشـغل الوظيفـة جيـب عموما فإن هناك قـدرا معينـا مـن املعـايري

فــاخلربة مــثال  ، أو أن تكــون ســببا يف حرمــان بعــض املــوارد البشــرية أو املفاضــلة فيمــا بينهــا،التشــدد فيهــا

  .ميكن جتاوزها من خالل التدريب

  خطوات االختيار: الثالث المطلب

اخلطوات حىت تكون العملية موضـوعية غـري أنـه ال  أومتر عملية االختيار مبجموعة من املراحل 

  .حيث النوعية أو العدد أو الرتتيبتوجد هناك صيغة موحدة خلطوات االختيار سواء من 

د مـن يـتم عـد ،طبيعـة الوظـائف املطلـوب شـغلها إذ تعتمد هذه اخلطوات علـى حجـم املنظمـة،

  :يفخطوات االختيار  م وتتمثلاختياره

ميثـــل طلـــب التوظيـــف مصـــدرا للمعلومـــات متـــاح أمـــام املنظمـــة عـــن  :طلبـــات التوظيـــف لاســـتقبا-1

معلومــــات ســــريعة عــــن مــــؤهالت الشــــخص وخرباتــــه العلميــــة وعــــادة مــــا يــــوفر "املتقــــدم للعمــــل لــــديها 

بيانــات تكــون هادفــة وذات  حيتويــه مــن مبــا ،1"ومعلوماتــه الشخصــية،كما ميثــل أحــد وســائل االختيــار

علـى املنظمـة أن توفـق بـني متطلبـات الوظيفـة ، و حبيث تكون ذات تأثري حمتمـل أداء الوظيفـة ،مصداقية

فقـد تـؤدي هـذه اخلطـوة إىل اسـتبعاد مرشـحني مناسـبني إذا  كانـت البيانـات  البشـرية، ومؤهالت املـوارد

  2.الشخصية غري مرضية

حيـث يـتم  تعترب املقابلة األولية أول اتصال مباشر بني املنظمة وطالب اخلدمـة، :المقابلة المبدئية-2

 ،صــالحيته أو عــدم صــالحيته للوظيفــة مــن خالهلــا ميكــن احلكــم علــى مــدى التعــرف عــن قــرب عليــه،

باملنظمــة وقــد يــتم قبــل أن يلتحــق ) ظــروف العمــل فيهــا كطبيعــة املنظمــة،(وتزويــده بــبعض املعلومــات 
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 .132خالد عبد الرحيم اهليثي، مرجع سابق، ص  -  2



  لموارد البشرية االستراتيجي ل تخطيطال          الفصل الثاني                                   
 

  105

الــذين البشــرية ومــن مث يــتم اســتبعاد بعــض املــوارد  1)الصــفات اجلســدية(ابلــة علــى املظهــر الرتكيــز يف املق

  2.)غري مستويف للشروط األساسية تعليم غري مناسب، ،خربة(تكون عنهم انطباع غري مرضي ي

إىل "متثل االختبارات وسيلة موضوعية لقياس عيينة من السلوك اإلنساين وهي �دف: االختبارات-3

ومقارنــة ، التوجهــات ، الفــرد مــن القــدرات واالســتعداداتمــدى تــوافر خاصــية معينــة يفقيــاس  وأحتديــد 

  : وقد تتنوع هذه االختيارات إىل 3".الكتشاف أكثرهم مالئمة للوظيفة نقدرات كل فرد مع اآلخري

لكهــا وهــي اختبــارات �ــتم بقيــاس القــدرات واملهــارات احلاليــة الــيت ميت :اختبــارات القــدرات واملهــارات -

، وهــي تشــمل 4عــنيمأو القــدرات الكامنــة لديــه والقابلــة للتطــوير إذا مــا تلقــى تــدريب  ،ورد البشــرياملــ

  .وغريها الطالقة اللفظية الفهم اللغوي ،سرعة اإلدراك، ،االختبارات اإلدراكية

عمـل  هذا النوع من االختبارات يقـيس معلومـات املـورد البشـري، ومهاراتـه يف أداء :اختبارات األداء -

من خالل اخلربة العلميـة الرتاكميـة  أويكون املورد البشري قد حتصل عليها نتيجة برنامج تدرييب  معني،

ويقلــل مــن األخطــاء أثنــاء تنفيــذ  ،ممــا يســاعده يف اجنــاز املهــام املوكلــة لديــه علــى الوجــه األكمــل ،5لديــه

  .املهام

الـيت يسـتلزمها األداء  ب الوظيفـة،وهي �دف إىل توفر خصـائص معينـة يف طالـ :اختبارات شخصية -

ـــل االتصـــاالت الشخصـــية املوضـــوعية يف  االســـتقرار النفســـي، املهـــارات القياديـــة، ،النـــاجح للوظيفـــة مث

   .إصدار األحكام

ات املـورد البشـري املتصـلة �دف هذه االختبارات إىل الكشف عن ميـول واهتمامـ :اختبارات امليول -

هـي أن احتمـال جنـاح األفـراد يف أعمـاهلم "عارف عليهـا يف هـذا ا�ـال الفرضية األساسية املتو  ،6بالعمل

يف األخــري نشــري إىل أنــه ، 7"يكــون أكــرب عنــدما حيبــون العمــل وتكــون لــديهم ميــول ودوافــع قويــة ألدائــه

جيــب أن تتــوافر فيــه  وحــىت حيقــق نتائجــه املرجــوة منــه، مهمــا كــان نــوع االختبــار الــذي تعتمــده املنظمــة،

  8:ليةاخلصائص التا
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فمـثال إذا كـان االختبـار لقيـاس  ،ن قادرا على قياس ما يفرتض قياسهأي أن يكو  :أن يكون صادقا -أ

   . املهاريني وغري املهاريني وبدقة شديدة املهارة فيجب أن منيز بني

�موعــة مــن املتقــدمني  مســتقرة وثابتــة عنــد إعــادة اســتخدامه أن يعطــي نتــائج أي :يكــون ثابتــا أن-ب

أو بعــد فــرتة معينــة ويعتــرب الصــدق والثبــات شــرطان متالزمتــان يفضــل  ،صــائص واملواصــفاتبــنفس اخل

  .حتقيقها يف االختبار لضمان سالمته وسالمة موقف املنظمة

بعــد هــذه االختبــارات يــتم اســتبعاد بعــض املتقــدمني والــذين كانــت نتــائج أو درجــات االختبــار 

  1:منها اياوتتميز االختبارات مبجموعة من املز ، غري مرضية

فتطبيـــق االختبـــارات يـــتم يف ظـــروف موحـــدة مقننـــة بالنســـبة  ،ضـــمان عدالـــة بـــني املتقـــدمني للعمـــل -

  .للجميع كما تقضي على التحيز الذي ميكن أن حتدثه املقابالت

للوظيفة الشاغرة مما  تعطي وصفا كميا الستعدادات املوارد البشرية وقدرا�م ومستوى املعرفة املطلوبة -

  .واختيار أصلحهم البشرية لى املفاضلة بني املوارديساعد ع

  .إجراء االختبارات ال يتطلب توفر خربات عالية كما هو احلال يف املقابالت -

  .رد واستعدادا�م للنجاح يف العملومعرفة املوا تعترب االختبارات من أهم وسائل قياس قدرات،-

حتقيـــق الكفــاءة اإلنتاجيــة يف الصــناعة بالـــدول تعتــرب االختبــارات مــن أهـــم الوســائل الــيت تســاهم يف  -

  .املتقدمة

  :يف مكنتاالختبارات فبالنسبة لعيوب أما 

 تعتـرب وسـيلة غـري عادلـة حيـث يصـاب بعـض األفـراد بـالقلق عنـد االختبـار علـى الـرغم مـن كفــاء�م، -

  .هؤالء  ويرون بأنه ال توجد هناك وسيلة أخرى ميكن التغلب على قلق 

يع التنبــؤ لكنهــا ال تســتط احلاليــة،واســتعدادا�م البشــرية رات مــن قيــاس قــدرات املــوارد متكــن االختبــا -

الظـــروف  حيـــث يتوقـــف هـــذا الســـلوك علـــى عوامـــل متعـــددة منهـــا الـــدوافع، ،بالســـلوك املســـتقبلي هلـــم

  .االقتصادية واالجتماعية والصحية

تـــوافر فـــيهم الشـــروط لشـــغل هـــذه الـــذين ت تـــؤدي االختبـــارات إىل امتنـــاع الكثـــري مـــن املـــوارد البشـــرية، -

  . الوظائف

تعترب وسيلة أولية للتصفية من خالل التأكد من مدى توفر الشـروط الالزمـة  :المقابالت النهائية -4

  :يفاملقابالت النهائية  وتتمثل ،لشغل الوظائف الشاغرة األفراد يف
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ويتميــز هــذا النــوع مـــن  ة،وهــي جتمــع بـــني ممثــل عــن املنظمــة واملتقــدم للوظيفـــ :الفرديــةقــابالت مال -

   .التفاعل اإلجيايب بني طريف املقابلةاملقابالت بأنه يضمن 

  :مقابالت مجاعية ومنيز ضمن هذا النوع من املقابالت -

جمموعــة (حيــث يــدير ممثــل املنظمــة املقابلــة بطــرح ســؤال : ممثــل عــن املنظمــة مــع شخصــني أو أكثــر -

يسمح هـذا النـوع مـن اسها يرتب املرشحني للوظيفة، و لى أسع وحيصل على أكثر من إجابة،) األسئلة

  .ومقارنة املرشحني ببعضهم البعض املقابالت بتقييم

يكـون املتقـدم أمـام أكثـر يف هـذا النـوع مـن املقـابالت : أكثر مـن ممثـل عـن املنظمـة مـع متقـدم واحـد -

بــين علــى وجهــة وكــل يقــدم تقييمــه امل حيــث يقــيم مــن طــرف ممثلــي املنظمــة كــل علــى حــدا، ،مــن تقيــيم

  .نظره مما يعطي للمتقدم تقييما أكثر مشوال وصدقا

يسـمح هـذا النـوع بتقيـيم املتقـدمني ببعضـهم الـبعض مـن طـرف  :أكثر من ممثل مع أكثـر مـن متقـدم -

  .وموضوعية يكون أكثر واقعية أنأكثر من مقيم ويفرتض يف هذا النوع من املقابالت 

 ةيف هــذا النــوع مــن املقــابالت حتديــد جمموعــة مــن األســئليــتم  ):الموجهــة( قــابالت المخططــةمال -

 ،حهـا علـى مجيـع املرشـحنيويـتم طر  ،1تتضـمن النقـاط األساسـية للمقابلـة املعيارية النموذجية اإلرشادية

مـع مراعـاة التسلسـل املنطقـي فيهـا، ويتميـز  بواجبات ومسئوليات الوظيفة،وتكون هذه األسئلة متصلة 

  .باملصداقية غري أ�ا ال تضمن التفاعل املشرتك بني طريف املقابلة هذا النوع من املقابالت 

أو حتديـد ا�ـاالت أو املواضـيع الـيت تتمحـور  ال يـتم حتديـد أسـئلة مسـبقة،: مقابالت غير مخططـة -

ومــن خــالل اإلجابــة  ،بــل يكــون املشــرف علــى املقابلــة حــرا يف طــرح الــيت يراهــا مناســبة، حوهلــا املقابلــة

  .ة األسئلة األخرىيستنبط جمموع

حمـددة  أسـئلةحيـث حتتـوي  وهي مزيج من املقـابالت املخططـة وغـري املخططـة، :مقابالت مختلطة -

علــى أن تكــون هنــاك مرونــة يف املقابلــة لكــي  مســبقا وأســئلة تــأيت يف ســياق احلــوار واحلــديث واملناقشــة،

  .حتقق التفاعل املشرتك

 يف عملـه، للوظيفـة املرشـحالـيت ميكـن أن تواجـه  يـتم طـرح بعـض املشـاكل: مقابالت حل المشاكل -

يتم تقييم إجابة املرشح مـن خـالل ، و يطلب منه مناقشة هذه املشاكل وتقدمي احللول اليت يراها مناسبة

  .أسلوب التفكري الذي اعتمده يف احلل وحسب قدرته على حل املشكلة 
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خـــالل هـــذا النـــوع مـــن يـــتم مـــن  بعـــض الوظـــائف تتطلـــب قـــدرا مـــن الضـــغوط، :مقـــابالت الضـــغوط

حيـث يـتم طـرح األسـئلة "املقابالت الكشف عن قدرات املرشـح يف حتمـل الضـغوط الناجتـة عـن العمـل 

دى ومـ 1"على املرشح بشكل سريع وخاطف وبأسلوب غـري ودي واسـتفزازي ويالحـظ رد فعـل املرشـح

  .الناجتة عن هذا املوقف غوطضجتاوبه مع األسئلة حتمله لل

 ،عــن املتقــدم لشــغل الوظيفــة عــن قـــرب وســيلة مــن وســائل مجــع املعلومـــاتاملقــابالت كوتعتــرب 

  2:أن حنصرمها يف النقاط التاليةوميكن  العيوب و بالعديد من املزاياوتتميز 

احلصــول علــى البيانــات واملعلومــات الالزمــة عــن املــورد البشــري للحكــم علــى مــدى توافــق خصائصــه  -

  .متطلبات الوظيفة اليت يريد شغلهامع 

  .ممارسة الوظيفة أثناءحصول املوارد البشرية املقدمة للمنظمة على البيانات اليت قد �مها  -

حتســني العالقــات العامــة نتيجــة ملــا قــد يرتتــب عــن املقابلــة مــن حتســني صــورة املنظمــة مــع املتقــدمني  -

  .لشغل الوظائف

  3:فيمكن ذكر منها ما يلي عيوب املقابالتأما بالنسبة ل

بعض الصــفات كــاملظهر أو طالقــة احلــديث مــثال، وإمهــال صــفات أخــرى ممــا لــأكــرب قــد يعطــي وزن  -

  .يؤدي إىل االختيار السيئ

وقناعتـــه  واالجتماعيـــة وقيامـــه بتوجيـــه األســـئلة طبقـــا لـــذلك، 4تـــأثر املقابـــل مبيولـــه واجتاهاتـــه الدينيـــة  -

  .راء نتيجة هلذه التوجهاتبتفسري االجتاهات واآل

حيـث يـربط بعـض السـمات البدنيـة والسـلوكية  السابقة يف تقيـيم طالـب الوظيفـة، تأثر املقابل خبرباته -

وبالتايل يكـون  ،بفكرة معينة لديه جتعله يتأثر �ا يف املقابلة واحلكم على املتقدم من خالل هذه الصفة

  .هذا التقييم غري سليم

علــى بعــض اجلوانــب اقتصــار األســئلة  عــدم وضــوح بعــض األســئلة نتيجــة أخطــاء يف صــياغة الســؤال، -

  .دون غريها 

حــىت حتقــق  عمومــا ينصــح القــائمون علــى املقــابالت بتفــادي قــدر املســتطاع هــذه األخطــاء أو العيــوب،

  .املقابالت نتائجها املرجوة
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  )2/3(ميكن حصر خطوات ومراحل التخطيط يف الشكل 

  

  يبين عملية االختيار) 2/3(شكل رقم 

   اد على املصدرين التالينيباالعتم

الطبعة .األردن عمان،، دار الشروق للنشر والتوزيع،"إدارة األفراد"االستثمار يف املوارد البشرية حممد مجال الكفاين،-

  .144ص  .2005الثالثة،

  .263ص  ، 2000.،مصراإلسكندرية، مقدمة يف املال واألعمال، الدار اجلامعية، وآخرون حممد صاحل احلناوي، -
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  :خالصة الفصل

وظيفــة ختطــيط املــوارد البشــرية واحــدة مــن أهــم الوظــائف األساســية يف تناولنــا يف هــذا الفصــل         

وع والعــدد خــالل إدارة املــوارد البشــرية أل�ــا حتــدد احتياجــات املنظمــة مــن املــوارد البشــرية مــن حيــث النــ

ة التصرف يف حـاليت الفـائض أو العجـز أخـذا وكيفي كما حتدد كيفية احملافظة عليها ، ،فرتة زمنية حمددة

 ،ة مـن العوامـل الداخليـة واخلارجيـةفهي عملية مفتوحة تتـأثر مبجموعـ.بعني االعتبار حالة سوق العمل 

وكحتميــة فرضــتها لــن متغــريات الطلــب مرتبطــة باملواصــفات الــيت جيــب توافرهــا فــيمن يشــغل الوظــائف ،

د البشــرية بتحقيــق الديناميكيــة املطلوبــة ،تــوفري القــدرة حيــث يســمح ختطــيط املــوار  ،التحــديات اجلديــدة

ألنه حيدد التصرفات وميلي الكيفيـة الـيت ميكـن مـن خالهلـا السـيطرة وتطـوير  على البقاء والنمو والتطور،

  .مبا فيها املوارد البشرية واستخدامها بالكيفية املناسبة املوارد 

فهـو  ،متثل أهم مدخالت النظام املفتـوح أل�ا ،وارد البشرية سبل احملافظة عليهاحيدد ختطيط امل

ميكــــن اللجــــوء إليــــه وقــــت  تبتــــوفري املهــــارات والكفــــاءات املناســــبة كخــــزان مهــــارا يستشــــرف املســــتقبل

فالتخطيط يهدف إىل حتويل االحتياجات وترمجتها إىل خطط فعلية وبطريقة علمية وصحيحة  ،احلاجة

  .بعيدا عن التلقائية والعشوائية

يســـاعد  املــوارد البشـــرية الــيت حتتاجهـــا املنظمــة وباملواصـــفات املطلوبــة بطريقـــة ســليمة إن اختيــار

كمـــا أن عمليـــة االختيـــار تعتمـــد بطريقـــة آليـــة مباشـــرة علـــى مـــا يتـــوافر مـــن  ،املنظمـــة يف حتقيـــق أهـــدافها

ط تـربز أمهيـة ختطـي.مصادر ميكن اللجوء إليها جلذب وانتقاء املـوارد البشـرية حسـب متطلبـات الوظـائف

الــيت يقـوم علــى أساسـها حتقيــق الكثـري مــن األهـداف مــن بينهــا  ،رد البشــرية كعمليـة حيويــة وضـروريةاملـوا

حتقيق التنمية اإلدارية الفعالة يف املنظمة،ألنه يساهم مسامهة فعالة يف ذلك سواء تعلـق األمـر بتخطـيط 

يـة اإلداريـة يـرتبط بتخطـيط املـوارد إن ختطـيط التنم.ية أو تنفيذها وتصـحيح احنرافا�ـابرامج التنمية اإلدار 

 والــيت ســتظل دون فائــدة إذا مل يــتم برجمتهــا وختطيطهــا ختطيطــا ســليما صــحيحا، ،يقــاالبشــرية ارتباطــا وث

  .ولن يتحقق ذلك إال من خالل املوارد البشرية املاهرة

ألنـه .ملنظمـةإن ختطيط التنمية اإلدارية ميثل اخلطوة األوىل حننو جتسيد تنمية إداريـة حقيقيـة يف ا

فإذا كـان التخطـيط سـليما يسـتويف مجيـع  ،ملية تنمية فعالةعلى أساسه ترتتب النتائج املرجوة من كل ع

هـــذا مـــا ســـنتناوله يف  .املكونـــات والعناصـــر واملراحـــل كـــان مؤشـــرا علـــى جنـــاح عمليـــة التخطـــيط والتنفيـــذ

   .الفصل املوايل
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  :تمهيد

حتقيق عملية التنمية باعتباره أداة من حد الوظائف الرئيسية نظرا ألمهيته يف يعترب التخطيط أ

التخطيط متطلب أساسي بالنسبة  أو الدول النامية،ويعتربأدوا�ا سواء تعلق األمر بالدول املتقدمة 
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لعملية التنمية اإلدارية ألن خطة التنمية اإلدارية ال تتكون فقط من عمليات توزيع املوارد وحتقيق 

تهدف إىل تطوير التيسرتاتيجياتباإللكنها �تم كذلك  ،الكلي التوازنات املربجمة هلا على املستوى

وتنمية وتفعيل عمل القيادة اإلدارية يف كل املستويات اإلدارية واإلشراف جلعلهم أكثر كفاءة وفعالية 

  .يف بيئة اإلدارة اليت تتميز بالتغري والتجدد

باعتبارها عملية مفتوحة حتتاج لتوفر موارد  ،للتنمية اإلدارية يوتربز أمهية التخطيط االسرتاتيج

بشرية مدربة وذات كفاءة، إىل تعاون وتنسيق مجيع جوانبها إلضافة إىل ضرورة توفري التخطيط 

وملسامهته يف  ،االسرتاتيجي نظرا ألمهيته ومسامهته يف تذليل العقبات اليت تعرتض عملية التنمية اإلدارية

. كذلك الرتباطه باملوارد البشرية اليت تتوىل عملية التخطيط والتنفيذ  كما تكمن أمهيته  ،حتقيق أهدافها

 :سنتناول يف هذا الفصل

 .للتنمية اإلدارية يمفهوم وأمهية وأساسيات التخطيط االسرتاتيج  -

 .مستويات التخطيط للتنمية اإلدارية واملشاكل املرتبطة به -

  .مراحل ختطيط التنمية اإلدارية -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التخطيط االستراتيجيأهدافو مفهوم :حث األول المب

لندرة يف نظرالاإلدارة وذلك ألمهيته  ظائفعن التخطيط كوظيفة من و  حالياكثر احلديث 

لتخطيط االسرتاتيجي نظرا للكثري من التحديات اليت تواجه ،أدت إىل أمهيةااملوارد وتتعدد احلاجات
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 واإلقليميةاملتغريات املرتبطة بالبيئة الداخلية للمنظمة،والبيئة احمللية  باإلضافةمنظمات األعمال، 

املستقبلية،ألنه يهتم بالتعرف واآلثار ل مع النتائج التخطيط االسرتاتيجي يهتم ويتعام،كما أن والعاملية

على الفرص والتهديدات  ونقاط القوة ونقاط الضعف،واليت تكون أساس اختاذ القرارات يف الوقت 

  .كما حيدد األساليب للوصول إىل حتقيقه  ،حلايل الستغالل تلك الفرص وجتنب تلك التهديداتا

  مفهوم التخطيط والتخطيط االستراتيجي:المطلب األول

  :مفهوم التخطيط-1

kristianكريستيان عامل اإلدارة النروجيي  يعترب 
، أول من أشار إىل هذا املصطلح 1910عام  1

مث توسع هذا األسلوب  ،إلدارة احلروب خاصة احلرب العاملية الثانية اعتمد التخطيط كأسلوبمث 

هو عملية مفتوحة ديناميكية يتم من خالهلا التفاعل احلقيقي بني ما يتوفر ،و مجيع امليادينليشمل 

، ويرى للمنظمة من املعطيات واملعلومات واإلمكانيات وكافة املدخالت واملخرجات

بطريقة معينة للتفكري قبل ءعملية ذكية وتصرف لعمل األشيا"هوالتخطيط أن furnickفارنيك

  2".العمل،والعمل يف ضوء احلقائق بدال من التخمني

أسلوب الستخدام املوارد النادرة يف ا�تمع مبا حيقق "نه أعلى Baldwinكما عرفه بالدوين

  3".احلصول على أقصى إشباعممكن

  4."أحسن البدائل املتاحة لتحقيق أهداف حمددعبارة عن اختيار "حسب واترسون فإن التخطيط هو

االختيار املرتبط باحلقائق ووضع واستخدام الفروض املتعلقة "جورج ينريي التخطيط على أنه عرف

  5".النتائج املنشودة قبضرور�ا لتحقيباملستقبل،عند تصور األنشطة املقرتحة اليت يعتقد 

ن التخطيط هو استخدام املوارد النادرة من أجل حتقيق أهداف السابقةفإما تشري إليه التعاريفحسب  

واستشراف املستقبل وحتديات  إمكانياتمستقبلية،تدعو إىل العمل والتفكري على ضوء ما يتوافر من 

  6.يعتمد التخطيط على جمموعة من املبادئ.غري األكيد

                                                 
 .79موسى اللوزي، مرجع سابق ص -  1
 .87،ص 1995، مركزالكتب األردين االردن، 1فؤاد الشيخ ساملوآخرون، املفاهيم اإلدارية احلديثة ط -2
 .55،ص  1992، دار الفكر العريب للنشر والتوزيع، 1حريب عر يقات، مبادئ التنمية والتخطيط االقتصادي ، ط-  3
 .23-22، ص ص 2008، 1، مصر، ط.حممد الصرييف، التخطيط االسرتاتيجي، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع االسكندرية-4
 59،ص  2000. عمان األردن. دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة -علم وتطبيق–حممد رسالناجليوسي، مجيلة جاد اهللا، اإلدارة -  5
 .59 حممد الصرييف نفس املرجع،ص-1
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وضع وصياغة فرضيات ساعد يف مما ي قالتنبؤ الدقياستخدام األسلوب العلمي يف عملية -1

  .صحيحة

 ةاالختبار الدوري على مدى صحة وواقعية الفرضيات مع مراجعة اخلطة بشكل منظم مع مراعا-2

  .توفر عنصر املرونة ملواجهة أي تغريات مستقبلية

  .يف تنفيذه وضمان جناحها ةقبول القيادة اإلدارية واملشرفني واملنفذين للخطة املوضوعة،مع املسامه-3

  .يز على اهلدف املراد حتقيقه مع مراعاة أن يكون قابال للتحقيقالرتك-4

  .واإلمكانيات اليت تساعد يف حتقيق اهلدفأن حيدد األنشطة واملسارات -5

  .أن يشمل التخطيط كافة النشطة الوسائل واألساليب املتعلقة بذلك لتحقيق اهلدف املنشود-6

  .تخلي عنها إذا لزم األمر ذلكالعدم التحيز التام للخطة مع مراعاة إمكانية -7

  :تتمثل يف التايل جمموعة من األبعاد لهوطاملا أن التخطيط شامل جلميع وظائف املنظمة،فإن

  ).طويل األجلو  ،،متوسطقصري(وهي الفرتة اليت يغطيها التخطيط :البعد الزمني-أ

ختطيط موارد و  إنتاجختطيط مايل،ختطيطمبيعات،ختطيط (حيدد جماالت التخطيط :البعد الوظيفي-ب

  ).بشرية

 اتخطيط على مستوى اإلدارة العليا وهو ختطيط يتميز بأنه أكثر تركيز لويشمال:البعد اإلداري-جـ 

  .وأمشل وأطول مدى

أو  .تخطيط على مستوى اإلدارة الوسطى ويتميز بأنه أكثر تفصيال وتغطي فرتة متوسطةالو 

  .نه أكثر التصاقا،أضيقنطاقا،وأقصر زمناختطيط على مستوى اإلدارة اإلشرافية ويتميز بأ

ثر يف البيئة احمليطة وتتأثر �ا،حيث باعتبار املنظمة نظام مفتوح تؤ :مفهوم التخطيط االستراتيجي-2

املنافسة،التقدم اهلائل يف استخدام ،يسود يف هذه البيئة التغيري املستمر يف ظروف عدم التأكد

اإلسرتاتيجي،الذي ط،على املنظمة االهتمام بالتخطياملتغرية املضطربةوملسايرة هذه البيئة ، التكنولوجيا

  1:يساهم

  .يف الرؤية الواضحة للمستقبل من خالل رسم اجتاه صحيح وواضح للمنظمة -1

دراسة رغبات املستهلكني واجتاهات السوق والفرص املتاحة واالهتمام �ا أثناء التخطيط  -2

  .االسرتاتيجي

                                                 
يف املنظمات املصرية، جملة احملاسبة واإلدارة والتأمني ، جامعة القاهرة كلية التجارة،  االسرتاتيجيةعبد احلميد مصطفى أبو ناعم ، ممارسة اإلدارة  -1

 .2، 1، ص ص1994، السنة46العدد 
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  .لتحقيق معدالت أداء مرتفعةحتديد واضح لإلسرتاتيجية  -3

  .الرتكيز على حتقيق األهداف املسطرة بدقة   -4

  .التطبيق الصارم والدقيق للتخطيط االسرتاتيجي  -5

عبارة عن عملية التخطيط الرمسي طويل األجل والذي " االسرتاتيجي على أنه طيعرف التخطي

  1."يستخدم يف حتديد واجناز غايات وأهداف عامة ألية منظمة

عملية تنمية العالقات بني املنظمة والبيئة اليت "عرف التخطيط االسرتاتيجي على أنهكما 

  2."النمو لألنشطة اليت تقوم �ا وإسرتاتيجيةتتفاعل فيها،وذلك من خالل حتديد األهداف 

أسلوب منهجي دقيق وصارم مرشد �موعة من "كما عرف التخطيط االسرتاتيجي على أنه

تكون البيئة الداخلية وحيدد الرؤية والرسالة الواضحة،كما حيدد توجهات  اليت) الروابط(العناصر

 3."مضبوطة ودقيقة وحيدد الوسائل الضرورية لتحقيق ذلك

املخطط أو برنامج العمل الشامل الذي حيدد "عرف التخطيط االسرتاتيجي على أنه أيضا

ة والبشرية من أجل الوصول إىل الكيفية اليت ميكن من خالهلا أن تستخدم املنظمة مواردها املادي

  4."أهدافها

ختطيط بعيد املدى يأخذ يف االعتبار املتغريات " على أنهعرف التخطيط االسرتاتيجي  كذلك

الداخلية واخلارجية وحيدد القطاعات والشرائح السوقية املستهدفة وأسلوب جييب على السؤال 

الرؤيا املستقبلية للمنظمة وعالقة التكامل بني جوانب إىل أين حنن ذاهبون ؟أخذا بعني االعتبار :التايل

وهو يتعلق  االسرتاتيجيةأول جزء من اإلدارة "كما عرف على أنه5."املنظمةواألنشطة املختلفة فيه

بناءا على كل من رسالة املنظمة وأهدافها   دبتحديد اجتاه املنظمة يف املستقبل الذي ينطوي على حتدي

مث ترمجة األهداف على ...ستقبلي لكل من البيئة احمليطة والقدرات الذاتيةحتليل الوضع احلايل وامل

  6").وقصرية األمد،،متوسطةطويلة( االسرتاتيجيةعلى مستويات برامج وخطط 

                                                 
 .195، ص 2002.للتنمية اإلدارية، القاهرة، املنظمة العربية االسرتاتيجيةثابت ادريس، التفكري االسرتاتيجي واإلدارة  -1

2-WheenLenT.L.andHunger,j,D , Concepts of strategic Mangement and business 

policy,Pearson Education India,8thEd.2002.p25 
3-JOseeLatendresse,La planification stratigegique,www.centre123go.ca . p3 
4- Dessler,G ?Human Resource Management,8th edi ,USA,Prentice.Hall.2000,p21 
5-Thomas,MA.what is Human Resource Strategy ?Health Manpower 

Management,VOL22,N02.1996,pp4-11 
 .110،ص 2006.عبد احلميد عبد الفتاح املغريب،رمضان فهيم غريبة،التخطيط االسرتاتيجي بقياس األداء املتوازن،املكتبةالعصرية املنصورة ،مصر  -6
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من خالل  التعاريف السابقة ميكن النظر إىل التخطيط االسرتاتيجي على أنه التفكري املعمق 

،وضع ورسم وضع الذي ستكون عليه يف املستقبلباملنظمة وما هو الاملتبصر حبقائق الظروف احمليطة 

اخلطط والسيناريوهات املختلفة اليت تواجه �ا املنظمة املستقبل مع التخطيط املستقبلي بقصد 

  .االستفادة من الفرص املتاحة وجتنب التهديدات أو ختفيف حد�ا واملخاطر املستقبلية

  التخطيط االستراتيجي قيلوعرا وأهداف خصائص:المطلب الثاني

من اخلصائص جيب أن تتوافر فيه  مبجوعةميتاز التخطيط االسرتاتيجي نظرا ألمهيته يف املنظمة 

كما أن هناك جمموعة من األهداف يرمي ،  حىت يكون فعاال قادرا على حتقيق األهداف املرجوة منه

ل اليت حتد من فاعليته وتقلل فرص لتحقيقها بالنسبة للمنظمة،وتعرتضه الكثري من العقبات والعراقي

  .جناحه

  :أوال خصائص التخطيط االستراتيجي

أداة فعالة ملواجهة  هيتميز التخطيط االسرتاتيجي مبجموعة من اخلصائص لتجعل من

  :1التهديدات وهذه اخلصائص هي

 حيث تتعرف املنظمة من خالل التخطيط االسرتاتيجي على املتغريات:خاصية الشمول والتكامل-1

وتكون هذه  ،ألخذها بعني االعتبار)،االجتماعية،السياسية،التقنيةةاالقتصادي(البيئية احمليطة �ا

وينظر للمنظمة .التخطيط االسرتاتيجي بالديناميكيةالعناصر متغرية ومتحركة لذلك جيب أن يتميز 

بادل بني هذه على أ�ا نظام متكامل تتكون من جمموعة من األنظمة الفرعية،وتوجد بينها عالقات ت

  .الفروع والبيئة احمليطة

حيث يقوم التخطيط االسرتاتيجي على :خاصية التفاعل بين المستوياتاإلدارية المختلفة-2

كما يقوم التخطيط االسرتاتيجي .التفاعل والتغذية العكسية من الكل إىل اجلزء مث إىل الكل مرة أخرى

سواء تعلق األمر بالقرارات  ط املختلفةعلى التفاعل املستمر والدائم بني مستويات التخطي

  .اإلدارية،أو القرارات التشغيليةأو القرارات  االسرتاتيجية

من بني أهم اخلصائص اليت جيب أن يتصف �ا التخطيط االسرتاتيجي هي :خاصية المرونة-3

فلقد أشرنا إىل دور وأمهية العوامل البيئية بالقرار على أن تؤخذ هذه املعلومات عند  ،خاصية املرونة

كما أن الظروف املرتبطة باختاذ القرار تتصف حبالة عدم التأكد التام،فمتخذ   ،التنبؤ يف اختاذ القرار

                                                 
 .10،ص 2008.عائدة سيد خطاب وآخرون،التخطيطاالسرتاتيجي،دار احلريريللطباعة،مصر-  1
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ط يخطلت،ويفرتض أن ا)حىت يعرف احتماالت حالة الطبيعة(القرار يواجه نقص املعلومات الكافية

االسرتاتيجي يف هذه احلالة حيدد جمموعة من القرارات دون أن تتوفر لديه املعلومات الكافية عن 

عدم اختاذ القرار إال بعد توافر املعلومات العوامل اليت تؤثر يف النتائج ،وإذا ما أصر متخذ القرار على 

  .الكثري من الفرصالكاملة فسوف يفقد 

خصائص التخطيط االسرتاتيجي أنه يعمل على حتقيق التفاعل من:والتنفيذتخطيطالتفاعل بين ال-4

والتنفيذ،وبالعكس حيث تعتمد اخلطط على نتائج التنفيذ كما أن والتغذية العكسية بني التخطيط

  .وايل يعكس عملية التفاعل بني التخطيط والتنفيذواملخطط امل.التنفيذ يعكس نتائج التخطيط

  .قة التفاعل بين التخطيط والتنفيذعال يوضح) 3/1( شكل رقم

  

  

 
 
 
 

  خمرجات نظام التشغيلوامر تعليمات أ

  

 
  .15ً،ص2008.عائدة سيد خطاب وآخرون،التخطيطاالسرتاتيجي،دار احلريريللطباعة،مصر:المصدر

عتمد إىل حد بعيد على فاعلية نظام يمن املخطط نالحظ أن التخطيط االسرتاتيجي 

يف )اليت حتصل(عن التغريات احلاصلة  فاإلدارة حتتاج إىل معلومات.املعلومات واالتصال يف املنظمة

،معلومات عن البيئة )يةاالقتصادية واالجتماعية،السياسية،والتكنولوج(البيئة اخلارجية 

معلومات رقابية مرتبطة .عن املنظمات اليت تعمل يف القطاع الذي تنتمي إليه املنظمةعلوماتمالتنافسية،

من النظر يف اخلطة احملددة لتحقيق قدر من التكيف مبدى حتقق اخلطط والربامج واألهداف،مبا ميكن 

 ،1ارير مركزةأن املعلومات اليت ترد إىل اإلدارة العليا تكون يف شكل تقمع املتغريات،غري أنه يالحظ 

نه عند معاجلة مشكلة ما جيب النظر إىل العالقات املتبادلة بني أجزاء النظام والبيئة وحتقيق وهذا يعين أ

  .التكامل بينهما

                                                 
 .17مرجع سابق، ص  عائدة سيد خطاب وآخرون ، التخطيط االسرتاتيجي، -1

 األهداف االستراتيجياتوالخطط
 البيئةالخارجية

 اإلدارة المستقبلية

 نظام التشغيل
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  :1إىل أن هناك جمموعة من اخلصائص األخرى وهيكما يشري البعض

وظائف نظام متكامل يتم بشكل متعمد وخبطوات متعارف عليها، حيث تساهم فيه مجيع -أ

  .املنظمة

  .حيتل موقع الصدارة يف الكثري من املنظمات مقارنة بوظائف اإلدارة األخرى- ب

يقوم التخطيط االسرتاتيجي على توقع ردود أفعال املنافسني واالحتياط ملواجهتها،كما يوفر عدد - ج

  .املنظمة من البدائل من التأثري فيهم بطريقة جتعل تصرفا�م وسلوكيا�م تتفق مع مصاحل وأهداف

يقوم على املخاطرة احملسوبة ألنه يعمل يف ظل ظروف عدم التأكد التام ويعمل على التكيف مع -د

  .الظروف البيئية

التخطيط االسرتاتيجي ممكن التنفيذ وبالتايل فهو حيتاج إىل توافر اإلمكانيات يكون جيب أن - ه

الالزمة يف املنظمة،وتوفري قدر كبري من املعلومات الداخلية واخلارجية،كما يركز بدرجة كبرية على 

يف شكل خمرجات أكثر من تركيزه على املدخالت ألنه يستخدم هذه املدخالت بعقالنية األهداف 

  .قيق األرباح�دف حت

،ويتضمن حتديد أهداف تقبل ألنه يركز على البعد الزمينيهدف لتحديد مسار املنظمة يف املس-و

  .املنظمة ورسالتها وحصر اإلمكانيات واألنشطة الالزمة لتحقيقها

  :أهداف التخطيط االستراتيجي:ثانيا

  :2ما يليحتقيق جمموعة من األهداف ميكن حصرها في إىلييهدف التخطيط اإلسرتاتيج

  ,ويعمل على ختصيص الفائض يف املواردبالفكر الرئيسي هلايزود املنظمة-1

  .يساعد على توجيه وتكامل األنشطة اإلدارية يف مجيع املستويات-2

،وجيعلها خالقة ومبتكرة ومبادرة لصنع يفيد يف إعداد القيادة اإلدارية يف املستويات العليا-3

  .ويعمل على زيادة قدرة املنظمة.األحداث وليس متلقيا هلا فقط

  .يساعد املنظمة على توقع التغريات يف البيئة احمليطة �ا وكيفية التأقلم معها،احلد من �ديدا�ا-4

  .يعمل على تنظيم التسلسل يف اجلهود التنظيمية يف املستويات اإلدارية املختلفة-5

                                                 
  112عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، رمضان فهيم، التخطيط االسرتاتيجي بقياس األداء، مرجع سابق، ص:انظر كل من   -1

 .94حممد الصرييف، التخطيط االسرتاتيجي، مرجع سابق، ص:
  .94حممد الصرييف، مرجع سابق، ص : أنظر كل من -2

 .117،118ص ص  عبد الفتاح املغريب،مرجع سابق،  
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من خالل السيطرة  باملتغريات اخلارجيةيعمل على تقليل درجة املخاطرة يف البيئة املرتبطة -6

وتوفري املرونة لدى املنظمة للتكيف والتأقلم مع املتغريات،وتوفري أدوات التنبؤ والتقدير اليت عليها،

  .تساعد يف التنبؤ باملتغريات يف البيئة احمليطة باملنظمة والتأقلم معها

  .أصحاب املصاحل واملتعاملني معها مجاعاتيعمل على أن جيعل صورة املنظمة واضحة أمام كافة -7

ية يساهم يف حتسني نوعية القرارات اليت تتخذها املنظمة من خالل الرتكيز على اجلوانب احليو -8

  .والتحديات اليت تواجه املنظمة

يرفع وعي وحساسية القيادة اإلدارية واملديرين لرياح التغيري والتهديدات والفرص احمليطة،ويقدم -9

 1.اءيف تقييم املوازنات اليت يقدمها القادة واملدر املنطق السليم 

ظمة يف حصر نقاط القوة وتثمينها، وحتديد التهديدات نإن التخطيط االسرتاتيجي كأداة يساعد امل

وحماولة التخفيف منها،كما يعمل على تقليل درجة املخاطرة، والتكيف مع البيئة املضطربة، وميكن 

والتقدير، يزود  اإلدارة باملعلومات اليت تساعد يف بناء وإعداد القيادة املنظمة من بناء أسلوب للتنبؤ 

  .اإلدارية املبدعة واخلالقة

  عراقيل التخطيط االستراتيجي:ثالثا

على الرغم من أمهية التخطيط االسرتاتيجي،غري أنه تعرتضه الكثري من العقبات والعراقيل 

  2:منها

ندرة املوارد املتاحة يف املنظمة،قد تشكل عائق أمام ممارسة وتطبيق مفهوم التخطيط  أوقصور -أ

  .االسرتاتيجي

  

البيئة اليت تتميز بالتعقيد،التغري املستمر والذي قد جيعل من عملية التخطيط االسرتاتيجي ختطيطا - ب

  .متقادما قبل اكتماله نظرا لبيئة املتغرية واملخاطرة اليت حتدق به

  .الفعالقت الكبري والتكلفة املرتفعة اليت يتطلبها التخطيط االسرتاتيجي الو - ج

قد تكون اخلطوات اليت مير �ا التخطيط االسرتاتيجي غري مفهومة بشكل واضح لدى املديرين -د

  والقيادة اإلدارية 

                                                 
 .21،ص 2000.،اإلسكندرية، الدار اجلامعية،مصراإلسرتاتيجيةالعارف دليلة،اإلدارة -1
 .118عبد الفتاح املغريب،مرجعسابق،ص  -2
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سيئا عنه يف ذهنية وتفكري  االعقبات اليت تواجه عملية التخطيط االسرتاتيجي قد تولد انطباع- ه

  .القيادة اإلدارية

يتوقع القادة اإلداريني واملديرين الكثري من األشياء االجيابية من التخطيط االسرتاتيجي ولكن قد ال -و

  .تتحقق هذه األشياء  بنفس املستوى املطلوب ألي سبب من األسباب مما يولد اإلحباط لديهم

كثري من أهداف التخطيط االسرتاتيجي مرة واحدة يف بداية قد تقتصر احملاولة على حتقيق ال-ي

  .مرحلة التخطيط

قد ال تويل القيادة اإلدارية واملديرين الكثري من االهتمام والعناية للتخطيط االسرتاتيجي،وذلك - ل

  .النشغاهلم بالقرارات التنفيذية التشغيلية

وظيفية بنفس القدر يف عملية التخطيط عدم ضمان مشاركة مجيع املستويات اإلدارية وا�االت ال- م

  .االسرتاتيجي

  .من مشولية التخطيطاملبالغة يف التفاصيل املرتبطة بالتخطيط االسرتاتيجي أحيانا يقلل -ن

تواجه عملية التخطيط اإلسرتاتيجي الكثري من العراقيل اليت قد حتد من جناعته وفاعليته منها ما هو 

ضح وفهم اخلطوات اليت مير �ا التخطيط االسرتاتيجي لدى القادة مرتبط باملورد البشري مثل عدم وو 

واملديرين، والتوقعات اليت قد ختيب ألي سبب من األسباب، ورمبا عدم اإلهتمام الكايف بالتخطيط 

ومنها ما هو مرتبط باملوارد املادية املتاحة مثل الوقت الطويل واجلهد . االسرتاتيجي من طرف القيادة

  .إىل ذلك البيئة املتغرية الكبري، يضاف

  

  

  

  

  

  التخطيط االستراتيجيوأساليب مراحل :المطلب الثالث

  طمراحل التخطي:أوال
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ألن عدم جناح أي  ،متر عملية التخطيط االسرتاتيجي مبجموعة من املراحل املتتابعة واملتكاملة

مرحلة من املراحل سوف يؤدي على الفشل يف اخلطة الشاملة وبالتايل وجبت احليطة واحلذر يف كل 

  :1مرحلة من املراحل،وهذه املراحل هي

  :االنتباه وإثارةمرحلة التهيئة -1

مرحلة االستعداد النفسي والذهين لألفراد العاملني يف جمال التخطيط متثل هذه املرحلة 

االسرتاتيجي،مع ضمان توفري اجلو املناسب داخل املنظمة،ومشاركة مجيع العاملني فيها كل حسب 

  .مستواه وذلك من اجل كسب ود وتعاون اجلميع وضمان الوالء للمسامهة يف حتقيق األهداف

  :مرحلة االتصال واالستشارة-2

اليت هلا عالقة مباشرة  تتمثل هذه املرحلة يف االتصال جبميع اهليئات واملستويات اإلدارية

واستشار�ا،مع إضفاء  االسرتاتيجيةبعملية التخطيط االسرتاتيجي من أجل املسامهة يف وضع اخلطة 

  .طابع الرمسية واجلدية يف العمل وإشراك اجلميع واالتصال باخلرباء واالستشاريني لالستفادة منهم

  2):تحليل الوضع(مرحلة المسح البيئي-3

 )S.W.O.T( 3ـ،حصر نقاط القوة والضعف املعروفة اختصارا باملرحلةيف هذه ويتم 

وبيئة خارجية،كما تتضمن هذه املرحلة مراجعة الرسالة واألهداف ونتائج وهيكل تنظيمي 

ويف هذه املرحلة .االسرتاتيجيات السابقة واحلالية ومراجعة األوضاع الداخلية واخلارجية احمليطة باملنظمة

  4:التايل التساؤلجنيب على 

أين حنن اآلن؟وأين نريد الذهاب؟وكيف نرغب يف الوصول إىل هناك؟ومىت نرغب يف الوصول؟وماذا 

  يكلف ذلك؟

  

  

  :االستراتيجيةمرحلة صياغة -4

                                                 
 .83-82موسى اللوزي، التنمية اإلدارية، مرجع سابق، ص ص  -1
  146عدنان العتوم،مرجعسابق،ص  -2

3-Stereengths,weaknesses.OportunitiesandThreats.Manueld évaluation des besoins et de 

planification,directrice des etablissementcorrectionels.http//Italy.Org/pubs,P2  
  10،ص 2006. صابر يونس، التخطيط االسرتاتيجي، شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية، دليل املتدرب -4
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�تم هذه املرحلة بصياغة وتكوين اخلطط طويلة األجل اليت متكن املنظمة من مواجهة الفرص 

حماولة و  املنظمة بالرتكيز على تطوير وتنمية نقاط القوة وتعزيزها،يف البيئة اليت تتفاعل فيها والتهديدات 

فالرؤية هي نقطة انطالق .للمنظمةالتخفيف من نقاط الضعف وتفاديها وفق رسالة ورؤية واضحتني 

اإلجابة اإلطار العام لإلسرتاتيجية أل�ا تعطي اإلطار العام لألشياء املمكنة وتساعد هذه املرحلة يف 

 1هل أن أهدافنا وأنشطتنا وتساهم يف تنفيذ رؤيتنا؟: التايل التساؤل على

والبدائل املتاحة يف حالة فشل  ةاملوارد املتاحة واألهداف التشغيلي االسرتاتيجيةكما تتضمن 

  2.اخلطط والربامج

جيب أن تكون اخلطط والربامج واألهداف حمددة بشكل واضح ومباشر حىت ميكن ربطها 

  .تنفيذهاباألنشطة املساعدة يف 

  :االستراتيجيةتنفيذ الخطة -5

من  (الواقع يف شكل سلوكيات وفق برامجيتم ذلك من خالل ترمجة اخلطط والسياسات إىل 

خالل إحداث التغريات داخل املنظمة يف اهلياكل التنظيمية والقيادة اإلدارية واملوارد البشرية ونظم 

الوظيفيةمن خالل إحداث التغريات داخل املنظمة يف اهلياكل التنظيمية والقيادة تواإلدارااملعلومات 

  3 ).الوظيفية تواإلدارااإلدارية واملوارد البشرية ونظم املعلومات 

  :مرحلة التقييم والرقابة-6

بتطبيق جمموعة من اإلجراءات التنظيمية اليت �دف إىل تقييم فعالية  تسمح هذه املرحلة

لضمان حسن سري اسات والقرارات املتخذة،مع توفري التغذية العكسيةوالسياخلطط 

  :وميكن تلخيص هذه اخلطوات فيما يلي.،وتعديلها تبعا للمستجدات4االسرتاتيجية

  .حتديد رسالة وأهداف املنظمة من خالل دراسة البيئة الداخلية واخلارجية -1

  .األهدافحصر جمموعة -2

  .القوة وجوانب الضعفحصر املوارد مع الرتكيز على نقاط  -3

  .تنمية االسرتاتيجيات البديلة مع اختبار الشمول واالتساق -4

                                                 
1-Jenet Shapiro ,Boite à outils sur la planification stratégiquewww   P33  

  147عدنان العتوم ،مرجع سابق،ص   -2
 96عمر حممود غباين،مرجعسابق،ص  -3
 .147عدنان العتوم ،املرجع السابق،ص  -4
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  .االسرتاتيجيةتطبيق وتقييم -5

  :ذلك يف املخطط التايل صوميكن ختلي

  .يوضح خطوات عملية التخطيط االستراتيجي)   3/2( مخطط رقم 

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  
Sours:strategic planning Published by California state department of finance May 1998, p 10 : 

  أساليب إعداد التخطيط االستراتيجي - ثانيا

 التحليل والتقييم البيئي 

 املتعاملني 

 املنافسني 

  والثقافةاهليكل التنظيمي 

 القيادة واملوارد 

  االسرتاتيجيةالقضايا واألولويات 

  بيان الرسالة والغرض الذي أنشئت من أجله

 املنظمة

 منظومة القيم ووسائل إجناز الرسالة 

 مشاركة اإلدارة والعاملني 

 تفرد منظمة األعمال 

 الصورة املستقبلية واملرغوبة للمنظمة 

  سنوات  3النتائج املرغوب حتقيقها بعد

 .فأكثر

  الغابات واألهداف احملددة والقابلة للقياس 

  اخلصائص األساسية لتحقيق رسالة ورؤية

 املنظمة

  االسرتاتيجيات املستخدمة إلجناز الغايات

 واألهداف

 خطط العمل والربامج واملبادرات 

 ختصيص املوارد 

 طرق ووسائل قياس النتائج 

  وربطه ضمان املسؤولية والتحسيس املستمر

 مع مستهدفات األداء

 أنظمة متابعة التقدم 

 املعلومات اإلدارية 

  االستمرارية والتخطيط ملسار العمل 

التحليل البيئي الخارجي 

 والداخلي وتقييم المواقف

 رسالة المنظمة

الرؤية المستقبلية لمنظمة 

 األعمال

 االستراتيجيةالغايات واألهداف 

 الرئيسية االستراتيجيةوالمحاور 

 الخطة

 أين نحن؟

 أين نرغب أن نكون؟

 كيف سنصل إلى هناك؟

 كيف نقيس تقدمنا؟

 مقاييس األداء والمسؤوليات

 الرقابة ومتابعة النتائج
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مبا يتالءم مع أهدافها،ورسالتها وإمكانيا�ا،ومع  االسرتاتيجيةتعمد املنظمات إلعداد خططها 

من هذا املنظور فإننا نقر بوجود إسرتاتيجية ، ما يتناسب مع نتائج حتليل البيئة اخلارجية والداخلية

يف الواقع،وأن ما يتوفر إمنا مثلى تصلح جلميع املنظمات هو أمر غري منطقي وغري عملي بل وغري وارد 

،ومع تغري الظروف واألوضاع تكون هذه هو خطة إسرتاتيجية مالئمة لظروف املنظمة ويف وقت حمدد

  1:سرتاتيجي يف املنظمة بعدة أساليب من أبرزهاويتم التخطيط اال.اخلطة عدمية اجلدوى

يبدأ التخطيط من اإلدارة العليا،فيتم حتديد األهداف :البدء من أعلى إلى أسفل أسلوب-1

مث يطلب من اإلدارات 2،، تضع التوجيهات العامة بعد سلسلة من الدراسة والنقاشاالسرتاتيجية

 االسرتاتيجيةالوسطى صياغة وبلورة أهدافها التشغيلية،حتديد واقرتح خطط التنفيذ يف ظل التوجهات 

مث ترسل هذه األهداف إىل اإلدارة العليا ملناقشتها وتبنيه،وبعد القبول تعود إىل اإلدارة .العامة للمنظمة

ها التفصيلية التشغيلية يف ظل كذلك التوجهات كما جيب على اإلدارة الدنيا حتديد أهداف.الوسطى

العامة إلسرتاتيجيةاملنظمة،ترسل إىل اإلدارة العليا إلقرارها واملصادقة عليها يف اهليكل التنظيمي 

 للتدخل يف عمليةالتخطيط يعطي هذا األسلوب يف التخطيط لإلدارة العليا هامش حرية كبري.للمنظمة

  .والتوجيه والرقابة والتصحيح

السفلى فتحدد أهدافها تبدأ عملية التخطيطمن اإلدارة :من أسفل إلى أعلىأسلوب البدء-2

التفصيلية املنبثقة من البيئة و الظروف الواقعية،ترسل إىل اإلدارة الوسطى فتناقش وقد يتطلب األمر 

  3.يف إطار اخلطة العامة للمنظمةإعادة صياغتها أو تصحيحها أو تعديل بعض جوانبها مث تتبناها

فيها وتبنيها وإقرارها،وهكذا تشارك مجيع املستويات مث ترسل إىل اإلدارة العليا للمناقشة وإبداء الرأي 

  .االسرتاتيجيةقبل إقرار اخلطة يف عملية التخطيط 

ة من حرية اإلدارة العليا أكرب من األسلوب األول،فتجد اإلدار  يقيدهذا األسلوب  يالحظ أن

  4.إعداده وصياغته يف املستويات اإلدارية الدنيا ا مبا متالعليا نفسها ملزمة أحيان

                                                 
 66ص . 1993. حممد رشاد احلمالوي، التخطيط االسرتاتيجي، مكتبة عني مشس، القاهرة،مصر  -1
، عمان 1، منظور منهجي متكامل، دار وائل للطباعة والنشر، طاالسرتاتيجيةطاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس، اإلدارة - 2

 .124-123،ص ص2007.األردن
 .125رجع،ص نفس امل-  3
، 1العدد 9ا�لد ،.جملة البلقاء للبحوث والدراسات.عبد العظيم جبار،أهدافاملنظمة،دراسة حالة منشأة عراقية الغاليب طاهر حمسن،الزيادي- 4

 200-199،ص ص 2000
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،فتنطلق الدورة التخطيطية حسب احلاالت يتم املزج بني األسلوبني:أسلوب التخطيط المختلط-3

قد . اإلدارية، �دف جتاوز العقبات واملشاكل واالستفادة من اجيابيات األسلوبنيمن أحد املستويات 

، ويتم مناقشتها وتعديلها حىت ميكن تبنيهايف صور�ا النهائية 1املستوياتالثالثةتبدأ صياغة األهداففي 

  .من طرف املنظمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .126طاهر حمسن منصور الغاليب،وائل حممد صبحي إدريس،مرجع سابق،ص -1
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  .مفهوم وأهمية وأساسيات التخطيط االستراتيجي للتنمية اإلدارية:لثانيالمبحث ا

للتنمية اإلدارية ميثل جمموع اجلهود اهلادفة جلعل اجلهاز اإلداري  يإن التخطيط االسرتاتيج

قادر على الوصول إىل حتقيق أهداف معينة خالل فرتة حمددة،مبا أن ختطيط التنمية اإلدارية حيتاج إىل 

تكاليف مرتفعة لذلك،ال بد من وضع خطة سليمة للتنمية اإلدارية مع مراعاة عنصر املرونة فيها 

  .ت الكايف إلعدادها،بغية الوصول ألهداف واقعية قابلة للتحقيق وتوفري الوق

إن االجتاه السائد اليوم هو استخدام خطط وبرامج التنمية اإلدارية من أجل إحداث التغيري 

املطلوب يف البيئة وا�تمع ،يعترب التخطيط االسرتاتيجي ألية منظمة عملية حتديد أو إعادة حتديد 

اخلاصة بالفرص املتاحة واألهداف الرئيسية والفرعية وا�االت   1ئل األساسيةتنفيذ البدا ،األهداف

املستهدفة ميكن مالحظة أن املنظمة الفاعلة هي اليت تستوعب بالكامل األمهية البالغة للتخطيط 

فهي تدرك متاما أنه دون املنهج االسرتاتيجي الصادق فإ�ا تستنفذ جهودها ومحاسها  ،االسرتاتيجي

دها يف أعمال مرجتلة ومحالت ال حتقق من خالهلا إال نتائج وقتية أو ظرفية ،كذلك األمر وموار 

  .بالنسبة لعملية ختطيط التنمية اإلدارية

  .سنتناول يف هذا املطلب ختطيط التنمية اإلدارية، األمهية، مث الدعائم األساسية اليت تبين عليها

  .مية اإلداريةالتخطيط االستراتيجي للتنالمطلب األول مفهوم 

  مفهوم تخطيط التنمية اإلدارية:أوال

نوع من التخطيط يهدف إىل متكني "للتنمية اإلدارية على أنه ياإلسرتاتيجيعرف التخطيط

وتقوية وتعزيز األجهزة اإلدارية يف حتقيق أهداف التنمية اإلدارية على مستوى قطاع معني أو مشروع 

  2."ولة كللأو منظمة حمددة أو حىت على املستوى الد

اجلهود اهلادفة جلعل اجلهاز اإلداري يف املنظمة قادر "كما عرف ختطيط التنمية اإلدارية بأنه 

على الوصول إىل حتقيق أهداف معينة على مدى فرتة زمنية حمدودة متتد اعتياديا إىل عدد من السنني 

  3."وضمن إطار العوامل الظرفية احمللية

  4:اإلدارية على أنه مير باملراحل التاليةوهناك من ينظر لتخطيط التنمية 

                                                 
 .9،ص2008،عائدة سيد خطاب وآخرون،التخطيط االسرتاتيجي ،كلية التجارة جامعة عني مشس  -1
 .110قيس املؤمن وآخرون، التنمية اإلدارية، مرجع سابق،ص -2
 .97صاحل أمحد صاحل، قراءات يف التنمية والتطوير اإلداري، مرجع سابق، ص  -3
 .159ص، 1988أمحد عبد السالم دباس، تأمالت ودراسات يف اإلدارة والتنمية اإلدارية، دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر، سوريا،  -4
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  .تشمل تقييم الواقع اإلداري الراهن واخلروج باستنتاجات عامة حوله :المرحلة األولى

حتديد أهداف التنمية اإلدارية للمرحلة القادمة وترمجة األهداف إىل سياسات وتدابري  :المرحلة الثانية

  .وإجراءات ومشاريع مادية

  .إعداد الوثيقة أو الوثائق التنفيذية بذلك أي وثيقة مبشروع اخلطة للتنمية اإلدارية :المرحلة الثالثة

من خالل التعاريف السابقة تظهر احلاجة امللحة لتخطيط التنمية اإلدارية وذلك من خالل 

العالقة بني التخطيط والوظائف اإلدارية األخرى ،فجهود التخطيط تسبق وظيفة التنظيم والرقابة 

خطة لالسرتشاد �ا يف حتقيق التنمية  مطالبني بوضعالتنمية اإلدارية  خمتصوه،كما أن والتوجي

ويتسم  ،وفق معايري حمددة ،اإلدارية،فدور التخطيط هو إنشاء جهاز إداري قادر على حتقيق األهداف

مث  فهناك فرق بني أن خنطط إلجناز هدف معني ،بالدميومة واالستمرار ألنه يربط الوسائل باألهداف

كما بني التعريف   ،نسعى لتحقيقه وبني أن نسعى لتحقيق اهلدف بشكل عشوائي وبدون ختطيط

األخري أن ختطيط التنمية مير مبراحل حيث ميكن يف البداية حصر الفرص املتاحة أمام املنظمة من 

وثانيا ترمجة هذه األهداف إىل سياسات يف شكل مشروع قابل للتنفيذ  ،خالل األهداف املسطرة

  .،تفاديا ألي احنرافات ممكن أن حتدثفيذ هذه األهداف بالدقة املطلوبةوأخري تن

هناك حاجة ماسة تدعو إىل التخطيط االسرتاتيجي للتنمية :أهمية تخطيط التنمية اإلدارية:ثانيا

،لتحقيق التنمية اإلدارية الناجحة وبناء جهاز تخلف اإلدارياخلروج من حلقات ال اإلدارية بقصد

إداري فعال قادر على إحداث التنمية اإلدارية للوصول إىل تنمية شاملة وميكن حصر هذه احلاجة يف 

  : 1النقاط التالية

إن التخطيط االسرتاتيجي للتنمية اإلدارية يستشرف ما سيكون :االستجابة لمتطلبات المستقبل-1

ضع التنمية يف املستقبل وهذا دليل على أن ختطيط التنمية اإلدارية يستجيب ملتطلبات هذا عليه و 

،فمن الضروري االعرتاف بأن ميثل هذا اجلانب أمهية كربى.املستقبل من خالل ما تتضمنه هذه اخلطة

جل الدراسات ال ميكنها أن تعطي تصورا واضحا ودقيقا عن األمناط اإلدارية املستحدثة خالل 

السنوات القادمةعندما يتوىل القادة اإلداريون احلاليون مناصب إدارية عليا ويشاركون من خالهلا يف 

  .2رسم أهداف وسياسات املرحلة ذا�ا

                                                 
 .135رعد حسن الصرن، صناعة التنمية اإلدارية، مرجع سابق، ص   -1
رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف إدارة اسرتاتيجيات التنمية اإلدارية كمدخل للتطوير اإلداري ،من إعداد الباحث أمحد حممد ناصر النعيمي، -2

 .65ص  1998.األعمال جامعة عني مشس، كلية التجارة، مصر
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إن مالئمة برامج وسياسات التنمية اإلدارية تعين التكيف والتأقلم :االستجابة للتحديات الجديدة-2

التغريات املتوقع حدوثها اليت يفرزها الواقع اإلداري و ويف الوقت املناسب مع التحديات اجلديدة 

،هذا ما يفرض ضرورة توافر عنصر املرونة يف ف هذه الربامج من حتديات وعراقيل،ما يصادمستقبال

  .برامج التنمية اإلدارية

يوصي الكثري من الباحثني واملفكرين باالستفادة من األفكار :االستجابة لألفكار والدراسات-3

والدراسات احلديثة من أجل املساعدة يف حتقيق أهداف التنمية اإلدارية دون االحنياز إىل  اجلديدة

جهة معينة بذا�ا وترك ا�ال أمام املختصني يف برامج التنمية اإلدارية الستخدام ما يرونه مناسبا يف 

  .إجياد البديل األمثل 

فنون وأساليب اإلدارة هو اإلعداد إن تعليم :خلق الترابط والتجانس بين التعليم والتدريب-4

،وأن التدريب على املهارات التطبيقية والوظيفية وحتمل هذه املسئوليات األويل ملمارسة املهام اإلدارية

يف اإلدارة جيعل القيادة اإلدارية والكوادر أكثر إملاما  وأكثر فائدة،حيث أصبح التدريب والتعليم 

  .الكفءمتكامالن لصنع املتخصص اإلداري 

إن العمل يف جمال ختطيط التنمية :المزج بين االختصاص األساسي واالختصاصات المتعددة -5

،ذلك أن األسلوب السائد يف دراسة اإلدارة هو التكوين والتأهيل متعدد اجلوانب اإلدارية يفرض

جيب اجلمع  ،غري أنه يف الواقعقتصاد أو االجتماع أو علم النفساقتصار التعليم على فرع معني كاال

بني االختصاص األساسي واالختصاصات املتعددة بغية الوصول على حلول تتناسب مع قواعد 

  .االختصاصات املتعددة لالستفادة منها يف ختطيط وبرجمة التنمية اإلدارية

إن االستفادة من جتارب اآلخرين خصوصا يف جمال ختطيط :االستفادة من تجارب اآلخرين-6

ما مل تتوافر البيئة املناسبة للتطبيق وقابلية تكييف  ،لن حيقق النتائج املرجوة منه ،اريةبرامج التنمية اإلد

وهذا ما يظهر بشكل واضح يف واقع البلدان النامية اليت قامت باسترياد  ،هذه الربامج مع البيئة احمللية

  .ا لوضع معني صمناذج ومستويات إدارية متقدمة ومصممة خصي

  :1عناصر األخرى اليت تدلل على أمهية التخطيط للتنمية اإلداريةمنهايضاف إىل ذلك بعض ال

حاجة األجهزة اإلدارية إىل ضرورة إحداث التغريات اجلذرية يف أساليب العمل ورفع كفاء�ا وكفاءة -أ

  .املوارد البشرية

                                                 
 86موسى اللوزي، مرجع سابق، ص  -1
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 دروسة من حيثيوفر التخطيط االسرتاتيجي للتنمية اإلدارية لألجهزة اإلدارية خطة عمل م- ب

  .،والفعاليات القائمة عليها واحلدود الزمنية لتنفيذهااألنشطة واملهام ،اجلهات املعنية �ا

يوفر التخطيط االسرتاتيجي مناخا دميقراطيا يسمح باملشاركة يف صنع القرار مع فسح ا�ال أمام - ج

خمتلف األجهزة وخلق التنسيق التام بني  ،اإلدارة للتواصل واالتصال مع خمتلف املستويات اإلدارية

  .اإلدارية الالزمة لتحقيق التنمية اإلدارية

  .إضافة إىل العمل على تشخيص املشاكل وإجياد احللول الالزمة وإزالة العراقيل واملعوقات-د

احلكم على مدى تقدم أو عدم تقدم من حيث االجناز احلاصل يف التنمية اإلدارية والقيام بعملية - ه

  .تنمية اإلداريةالرقابة الالزمة لتحقيق ال

إن هذه األمهية اليت يكتسيها التخطيط االسرتاتيجي للتنمية اإلدارية تربز أمهيته ودوره يف 

،جيب أن تتوافر فيه جمموعة من املقومات أو تتوافر فيه يتحقق ذلكحتقيق أهدافها وغايا�ا وحىت 

  .جمموعة من املكونات

  مكونات تخطيط التنمية اإلدارية:المطلب الثاني

ن املكونات الفكرية لتخطيط التنمية اإلدارية تنطلق من املداخل الثالثة لتخطيط التنمية إ

الدراسات  ،اإلدارية وهذه املداخل ميكن التعرف عليها من خالل دراسة املوارد البشرية

  :لتنمية اإلدارية وهذه املداخل هيالسلوكية،والدراسات اهليكلية ل

تقدم دراسة املوارد البشرية يف ختطيط التنمية اإلدارية على أ�ا : دراسة تخطيط الموارد البشرية-1

،حتدد طرق التنبؤ لتنفيذ االسرتاتيجيات املستقبليةمنوذج يعكس متطلبات املوارد البشرية مستقبال 

باملوارد البشرية عن طرق التخطيط بواسطة املقارنة بني األعداد واملهارات احلالية مع املتطلبات 

  :الشكل املوايل يوضح صيغة وطبيعة الدراسةاملستقبلية و 
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  طبيعة دراسة تخطيط الموارد لتخطيط التنمية اإلدارية ):3/3(شكل رقم 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا للنشر والتوزيع، دار الرض ،يف القرن الواحد والعشرينصناعة التنمية اإلدارية رعد حسن الصون، :المصدر

  .139، ص 2002سوريا

،حيث أن املنظمة متارس التخطيط أنه منوذج تشغيلي بسيط ا الشكلمن خالل هذيالحظ 

لكيفية تركز على اجلانب العددي و�مل اجلوانب او  ،املوارد البشرية تتعتمد على نظم املعلوما،فالرمسي

  .ةفالتأكيد الرمسي على األرقام يشجع على اإلمكانيات التشغيلي

االتجاهات االتجاهات 

 الخطــط

  السياسة التنظيمية

والتسويقية 

اإلعداد 

والمهارات 

  فجوة 

  البشريةالموارد
المهارات  مانعدا

  المتوفرة

 الهـدر

  التنمية اإلدارية

 التدريب

 االستقطاب

 إعادة التنمية

 الوفــرة

اتجاه سوق 
االتجاهات االقتصادية 

  واالجتماعية
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وتعكس هذه الدراسة جمموعة املتغريات السلوكية اليت تؤثر يف ختطيط التنمية :الدراسة السلوكية-2

املتغريات و  ،نظرة وفلسفة اإلدارة ،ن من املتغريات التنظيميةتتكو 1ا�موعات السلوكيةاإلدارية، وهذه 

املرتبطة باملوارد البشرية وهذه املتغريات ميكن جلبها واحلصول عليها دفعة واحدة من خالل سياسات 

  :التايلكن توضح هذه املتغريات يف الشكل وخطوات ختطيط املوارد البشرية ومي

 الدراسة السلوكية للمنظمة) :3/4(شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يف القرن الواحد والعشرين، دار الرضا للنشر صناعة التنمية اإلداريةرعد حسن الصون،  :المصدر

 140 ص، مرجع 2002.سوريا،والتوزيع

 

ن التفاعل بني هذه ا�موعات الثالثة من املتغريات تعكس أ) 3/4(يالحظ من الشكل 

هذه ا�موعات فيما بينها أل�ا متثل جمموعة من املتغريات تتفاعل وتتكامل فيما  مالئمةمدى 

بينها،واليت سيكون هلا األثر املباشر على جمموعة رابعة من املتغريات واملتعلقة مبتغريات األداء يف 

  . املنظمة ككل؛حيث تؤثر مجع العناصر الثالثة سالفة الذكر على تقييم ونتائج األداء

  :كن تصوره من هذا الطرح املالحظات التاليةما مي

                                                 
 .25،ص 2002عائدة سيد خطاب وآخرون، العلوم السلوكية، كلية التجارة، جامعة عني مشس، -1

  متغيرات األفراد

  القدرات -

  االتجاهات -

 االحتياجات -

  المتغيرات التنظيمية

  األهداف -

  الهيـكل -

 التكنولوجيا -

 متغيرات نظرة وفلسفة اإلدارة

 العمليات المتكاملة

 التوجيــه

 التنظيم وتصميم العمل

 االختيار والتقييم

 التدريب والتنمية

 نظام الحوافز

 متغيرات األداء
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،أو املتعلق بتخطيط املوارد البشريةال حيمل النموذج التشغيلي املعىن نفسه عندما يستعمل النموذج -أ

قد ال يتوافر يف املنظمة معلومات شاملة ومنوذج صاحل للرقابة واختاذ القرار الذي يعكس بشكل كامل 

  .نوعية وجودة الدراسة السلوكية

إذ أن .ا مع أية سياسة فردية يف املنظمةتنبع أمهية الدراسة السلوكية من خالل العالقة اليت تربطه- ب

،ال تكون هذه الدراسة امج املوارد البشرية يف أي منظمةسياسات وبر  مالئمةاألداء يتأثر مبدى 

ول السلوك السلوكية تشغيلية يف أي أسلوب شامل ورمسي يف املنظمة،فاملسئول يضع افرتاضات ح

البشري يف املنظمة،هذه االفرتاضات قد تكون ضمنية أو صرحية لذلك فإن كل منظمة متلك أثرا 

،كما أن هلا أثرا هاما على األداء املبدعة وغري الرمسية حول السلوكمجاعيا على هذه االفرتاضات 

  .التنظيمي 

الدراسة ، فدراسة اهليكلية للمنظمةإن ختطيط التنمية اإلدارية يأخذ باحلسبان ال:الدراسة الهيكلية-3

،فإذا كانت دراسة املوارد البشرية توصف بأ�ا كمية ورمسية هليكلية ال توصف بشكل وحيد وثابتا

فإن الدراسة اهليكلية ميكن أن حتتوى  ،أن الدراسة السلوكية غري رمسية وموضوعيةو  وعملياتية،

 املوارد البشرية د يحدنعمل علىت أهداف املنظمةوضع عند فمثال ،معا اخلصائص األساسية للدراستني

  .ماختيار الذين يالءمون تنفيذ هذه األعمال واملهانقومبأوال مث 

  1:يهتم اهليكل التنظيمي بعدد من املسائل والقضايا أمهها

  .نطاق اإلشراف ومستوياته-أ

  .عالقة االستشاريني والتنفيذيني–ب

  .التفويض-السلطة واملسئولية- ج

ضع القواعد بنقاط القوة اليت ترتكز على و يتميز املدخل الرمسي ما ميكن اإلشارة إليه أن 

ة ويبىن على وجهة ضعف تنحصر يف كونه دراسة ميكانيكيال،بينما نقاط األساسية للمنظمة ككل

لوكي يبىن بطريقة غري مباشرة على الفهم السفأما املدخل غري الرمسي للهيكل التنظيمي .النظر اهلندسية

للمجموعات اإلنسانية يف أماكن وظروف العمل ويرى املختصون أن اجلماعات غري الرمسية هي 

  .منطقيةحتمية 

                                                 
 142ص . 2008فريد راغب النجار، التنمية اإلدارية، الدار اجلامعية اإلسكندرية، مصر-1
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الثالثة السابقة عند ختطيط  الدراساتجيب األخذ بعني االعتبار :وضع الدراسات الثالثة معا-4

تقدم جوانب خمتلفة  ،فهيتالف والتعارض فيما بينها أحياناالتنمية اإلدارية على الرغم من االخ

،فعلى سبيل املثال ميكن أن كونات األساسية للتنمية اإلداريةللتنمية اإلدارية لتشمل مجيع اجلوانب وامل

يقدم مدخل ختطيط املوارد البشرية هيكال عدديا كميا صعبا للتنمية اإلدارية خصوصا إذا اهتم مبسار 

،بالتايل ميكن اعتباره عامال مهما ومساعدا يف ملإذا ارتبط بتحليل التوجه الشا النمو يف املنظمة،أو

  .ختطيط التنمية اإلدارية 

وهو  جانب آخر مهم للتنمية اإلدارية أال من جانب آخر تركز الدراسات السلوكية على

كما أن فهم الرتكيب   ،تطوير واستخدام املوارد البشرية املتاحة يف املنظمة تبعا لنوعية الوظائف املتوفرة

لمنظمة يف تعابريه الرمسية يعترب مفيدا يف ترتيب وتعاقب نشاطات التنمية اإلدارية وعن حتديد اهليكلي ل

وتتمثل غري انه من الصعوبات اليت تواجه تطبيق املداخل الثالثة معا ، النمط اإلداري املتبع يف املنظمة

رد البشرية إىل األخذ ،فعلى سبيل املثال قد �دف عملية ختطيط املواهذه الصعوبات يف البعد الزمين

والقيادة، مما ينجم عنه فوائد ومنافع قليلة، وهذا ما باحلسبان ما ميكن أن يطور مستوى املورد البشري 

  .يعيق ختطيط التنمية اإلدارية

 أن،جيب فعاال وحيقق نتائجه املرجوة منه وحىت يكون التخطيط االسرتاتيجي للتنمية اإلدارية

  :تكزات وهيتتوافر فيه جمموعة من املر 

استنادا للدراساتواألحباث اليت :1مرتكزات التخطيط االستراتيجي للتنمية اإلدارية:المطلب الثالث

فإن مرتكزات التخطيط اإلسرتاتيجي للتنمية اإلدارية ميكن حصره يف  طالع عليها يف هذا احملورإلمت ا

  :1النقاط التالية

املعلومات والتقنية واقتصاد املعرفة والعوملة والثورة الرتكيز على الدور اجلديد للدولة يف عصر -

  .،أو ما يعرف يف املصطلحات احلديثة باحلوكمة أو احلاكميةالتكنولوجية

الرتكيز على حتقيق اجنازات سريعة لسد العجز اإلداري بني العامل املتقدم والعامل النامي للقضاء على -

  .الفجوة

  .ية والفلسفة االقتصادية والتنموية السائدة يف ا�تمعالتنسيق بني توجهات التنمية اإلدار -

  .توافق توجهات التنمية اإلدارية مع حقائق النظام اإلداري العاملي اجلديد-

                                                 
 199-198رعد حسن الصرن، صناعة التنمية اإلدارية، مرجع سابق، ص ص،  -1
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االستفادة ودراسة جتارب التنمية اإلدارية السابقة وبرامج اإلصالح اإلداري والوقوف على نقاط -

  .ا وحماولة جتاوزهاالقوى وتدعيمها ونقاط الضعف والقصور ومعاجلته

  .دمج خطط وبرامج واسرتاتيجيات التنمية اإلدارية مع اخلطط التنموية واالقتصادية واالجتماعية-

  .اختيار القيادة اإلدارية يف مواقع اإلشراف املختلفة وفق معايري موضوعية وشفافة -

عرفة والتقنية اإلدارية تفعيل دور معاهد ومؤسسات التنمية اإلدارية وتأكيد تواصلها مع مصادر امل-

  .احلديثة

تطوير التشريعات اإلدارية واملنظمة ألعمال أجهزة اإلدارة للتوافق مع متطلبات التطور االقتصادي -

  .للمجتمع، وأسس ومفاهيم اإلدارة احلديثةـواالجتماعي 

  .ا مبستويات اإلجنازتطوير وحتسني نظم ومستويات األجور والرواتب واحلوافز وربطه-

  .لية التنمية اإلدارية لكافة القطاعات وجماالت ا�تمعمشو -

،واملستويات ات ومن بينها املتغريات البيئيةختطيط التنمية اإلدارية مرتبط بالعديد من املتغري  مرتكزات

،واملشاكل املرتبطة به، لذا مت ختصيص مبحث خاص ملعاجلة هذه املستهدفة من عملية التخطيط

  . املشاكل
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  مستويات التخطيط والمشاكل المرتبطة به:لثالمبحث الثا

إن هدف التخطيط االسرتاتيجي للتنمية اإلدارية هو إجياد جهاز إداري فعال قادر على إنتاج 

تتعدد مستويات هذا التخطيط .السلع واخلدمات وفق معايري حمددة مبا خيدم مصلحة التنمية الشاملة

لكل نوع من  ،)املنظمة(أو على املستوى اجلزئي ) القومي(الكلي فيمكن أن يكون على املستوى 

  .،ونقاطه االجيابية ونقاط سلبية حيث ختتلف كذلك متطلبات كل مستوى النوعني خصوصيته

  )الشامل طالتخطي(على المستوى الكلي  طالتخطي: المطلب األول

للجهاز  حيث يغطي هذا النوع من التخطيط االسرتاتيجي املستوى الكلي أو الشمويل  

التخطيط الكلي "يعرف التخطيط الشامل للتنمية اإلدارية على أنه،و اإلداري واالقتصادي واالجتماعي

اهلادف جلعل اجلهاز اإلداري ككل قادر على إنتاج السلع واخلدمات نوعا وكما وتوزيعا وفق معايري 

ل قطاعاته قادرا حمددة لذا فهو خطة شاملة لكل القطاعات يهدف إىل جعل اجلهاز اإلداري وبك

بالتايل فالتخطيط الشامل يهتم جبميع مكونات اجلهاز اإلداري ، و 1"على الوفاء مبتطلبات اجلمهور

،على أن تتوافر فيه مبتطلبات اجلمهور من سلع وخدمات على املستوى الكلي وحماولة االرتقاء به ليفي

املختلفة يف االقتصاد القومي  خصائص الديناميكية واالستمرارية والتجديد ويشمل مجيع القطاعات

  :وعلى هذا األساس فإن ختطيط التنمية اإلدارية الشامل مير مبجموعة من املراحل أو اخلطوات وهي 

هذه العوامل املؤثرة يف التنمية اإلدارية االجتاه  من :دراسة العوامل المؤثرة في التنمية اإلدارية-1

،األخذ بعني االعتبار عالقة التنمية على التنمية اإلداريةوالتشريعات ،أثر القوانني السياسي للدولة

يف مجيع  تطوير وتنمية ا�تمعوكذلك 2.اإلدارية بالتنمية االقتصادية وتأثريات هذه العالقة على ا�تمع

ألهداف األساسية يف ختطيط التنمية اإلدارية على املستوى الشامل ألن اواليت تعترب إحدى  اجلوانب 

 تالتنمية اإلدارية جيب أن تسود ا�تمع ككل وإال فقدت مربرا ومنها  لتنمية الشاملةالنجاح يف ا

  .  3وجودها

مية يف على اعتبار أن التعليم والتدريب والتكوين هي أسس التقدم والتن :تطوير التعليم والتكوين-2

ة رئيسية للتعليم ،كما أن التكنولوجيا تعترب أداإىل ذلك أثر العوملة على التدريب،يضاف ا�تمع

                                                 
 .98صاحل أمحد صاحل، مرجع سابق ، ص -1
 334عمر وصفي عقيلي ، فلسفة اإلدارة، مرجع سابق، ص  -2
 150رعد حسن الصرن، صناعة التنمية اإلدارية، مرجع سابق، ص -3
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اإلصالح  تدهور املستوى املعيشي واخنفاض الدخل وانتشار الفقر تعرقل عملية والتدريب وأن

  .1والتنمية

إلداري إن وضع برنامج شامل إلصالح وتطوير اجلهاز ا:تطوير األجهزة اإلدارية في المجتمع-3

يتحقق التطوير األمثل هلذه وحىت .2الستفادة من جتارب اآلخرينا،و يتطلب االستعانة باخلربات

  .هيكلة احلكومة األجهزة اإلدارية جيب العمل على إعادة

املسئولة عن إدارة السياسات  :االستراتيجيةهيكلة الحكومة وتطوير آليات المراكز والهيئات -4

ح مبشاركة املنظمات غري احلكومية يف ا ،السمدور اجلهاز احلكومي صليقالتنموية مع مراعاة ضبط وت

وضع برامج وسياسات التنمية اإلدارية مع تطوير العناصر اليت تعمل على تطبيق هذه السياسات 

  . 3والربامج

 ،حبيث يكون هذا االختيار مبين على أسس موضوعية وعادلة:االختيار السليم للقيادة اإلدارية -5

لكن على العموم  4،نظمةال توجد قاعدة عامة على أساسها حيدد عدد القيادة اإلدارية املطلوبة يف امل

،الذين يعتزلون لقيادة الذين حيالون على التقاعدالذي يتأثر بنسبة ا(كلما ارتفع معدل دوران القيادة 

،ويعتمد االختيار دة اإلدارية خالل الفرتة املعنيةكلما زاد عدد القيا)أو بسبب النقل أو االستقالة

  :مها  السليم للقيادة اإلدارية على مصدرين رئيسيني

حيث يتيح هذا املعيار العدالة أمام املوارد البشرية يف املنظمة والذين تتوافر : الترقية من الداخل-أ

يد من ،كما ميثل حافزا أمام املوارد البشرية لبذل مز خلصائص املوضوعية للرتشح للرتقيةفيهم الشروط وا

  .،وفتح باب املنافسة الشريفة أمامهم اجلهود للحصول على الرتقية

 يف حالة ما إذا مل تتوفر اخلربات والكفاءات داخل املنظمة تتجه إىل خارج: االختيار من الخارج-ب

 ب،غري أن هذا األسلو ل على القيادة اإلدارية املناسبةللحصو ) ارجيةخل،املصادر اسوق العمل(املنظمة 

س سلبا على غري مناسبة من شأنه أن ينعكسيواجه الكثري من العقبات ألن االعتماد على قيادة 

                                                 
1  - The Emirates Center for strategie studies and Reserach Education And the arab world 

challenges of the next Milleninium printed in lebnan ,1999,p2   
، منشورات املنظمة 1995جوان 2ماي 31عض اجلوانب املؤسسية للتنمية يف الدول العربية ، أوراق ندوة إدارة سياسة التنميةبإبراهيم شحاتة،  -2

 .42،ص 1999العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة ،
رة احلكومية، أفاق إسرتاتيجية اإلصالح اإلداري والتنمية اإلدارية يف مواجهة التحديات العاملية، منشورات املنظمة أمحد صقر عاشور، إصالح اإلدا -3

 .54، ص1995بية للتنمية اإلدارية،العر 
 .197سعد الدين عشماوي، مرجع سابق، ص  -4
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ومنها 1النفسيةاإلنتاجية واألداء يف املنظمة،وخيضع اختيار القيادة مناخلارج إىل الكثريمن االختبارات

على  لقدرةا،القدرة على التأثري اإلجيايب يف اآلخرين، املرونة وقابلية تقبل آراء اآلخرين، االتزان العاطفي

الظواهر والتعرف على العوامل املكونة هلا واختاذ ،االستطاعة على حتليل التصور الكلي واختاذ القرار

  .البديل املناسب حللها

يهدف ختطيط التدريب إىل حتديد املتطلبات األساسية للتدريب اليت ظهرت :تخطيط التدريب-6

عند حتليل االحتياجات التدريبية يف شكل برامج تدريبية وأهداف تدريبية ويتم ختطيط التدريب 

  :2لألسباب التالية

  .البشريالتوفيق مع متطلبات ختطيط املوارد البشرية لتجاوز القصور يف مستويات األداء -

  .مواجهة التحديات تتطلب اإلعداد والتطوير يف التكنولوجيا وكذلك تكنولوجيا التدريب-

  .مواجهة التحديات اليت تفرضها العوملة وبناء القدرة التنافسية يف املنظمة-

  .تطويرهاإنتاج سلع جديدة أو  ،املتغريات اجلديدة لتهيئة لواجهةاإلعداد وا

  مزايا وعيوب التخطيط الشامل

إن التخطيط الشامل للتنمية اإلدارية، وفقا ملا متت اإلشارة إليه من خالل ا�االت الواسعة 

اليت يشملها ويغطيها ومن خالل الدراسات الثالث السابقة،فهو يتميز مبجموعة من املزايا ميكن 

  : النقاط التاليةحصرها يف

  :3االمزاي

حيقق التخطيط الشامل جهاز إداري فعال وكفء قادر على مسايرة الواقع والتغريات احملتملة ألنه -

،كما أن بشكل متوازن ومتناسق ،اليت يتشكل منها اجلهاز اإلداري يشمل مجيع العناصر واملكونات

  .املكونة لهعملية التنمية والتطوير متس مجيع ا�االت والفروع 

تماد على التخطيط اإلداري إن حتقيق أهداف التنمية الشاملة على املستوى القومي يتطلب االع -

ويف سبيل حتقيق أهدافها  ،لة الدولة يف تنفيذ خططها العامة،ألن اجلهاز اإلداري هو أداة ووسيالشامل

  .حتقيقها مدى التكامل ومشولية األهداف اليت تصبو إىليضاف إىل ذلك ،وغايا�ا

                                                 
    30حسن ابشر مرجع سابق،ص  -1
 253،ص2000منظور القرن الواحد والعشرين،كلية التجارة جامعة بنها،مصر ،أمحد   سيد مصطفى ،إدارة املوارد البشرية  -2
 .73،71، ص،ص 1975. عاصم األعرجي، تساؤالت حول إسرتاتيجية وتكتيك التخطيط للتطوير اإلداري، دار احلرية للطباعة، بغداد -3
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ت ومكونات اجلهاز يهتم التخطيط الشامل باألخذ بعني االعتبار مدى التكامل والتفاعل بني متغريا-

  . 1،وتفاعلها مع البيئة احمليطة وعمليات تطورها من جهة ثانيةاإلداري من جهة

  :2عيوب التخطيط الشامل

التخطيط الشامل يتميز بالعديد من املزايا اإلجيابية غري أن اتساع نطاقه ومشوليته  الرغم منب

جلميع مكونات اجلهاز اإلداري يف املنظمة تواجهه الكثري من العقبات واملشاكل اليت حتد من جناحه 

  :تاليةيف حتقيق أهدافه واليت متثل سلبيات أو عيوب التخطيط الشامل واليت ميكن حصرها يف النقاط ال

عدم احلصول على املعلومات والبيانات الكافية ويف الوقت املناسب مما يؤثر يف جودة التخطيط -

  .الشامل

  .عدم توافر اخلربات الفنية وباألعداد املطلوبة يف حلظة وضع اخلطة-

  .الصعوبات النامجة عن مقاومة التغيري نظرا لشمولية التخطيط-

  .ة األهداف الفرعية وبلور�ا يف أهداف عامةالصعوبة أو عدم القدرة على صياغ -

  .عدم استيعاب مكونات ومعطيات البيئة احمليطة باجلهاز اإلداري-

  .لدى اجلهات املركزية اخلاصة بتخطيط التنمية اإلدارية لالتصالعدم توافر نظام جيد -

  :)المنظمة(يط على المستوى الجزئي التخط:المطلب الثاني

اإلدارية على  ةوخصائصها وجماالت انتمائها فإنه يتم ختطيط التنميباختالف املنظمات 

  :مستوى املنظمة كتجسيد لواقعها ويعتمد هذا التخطيط على املراحل التالية

،حتليل البيئة التنظيمية شاكل املرتبطة باملوارد البشريةدراسة امل:مرحلة تحديد أساليب وفنون العمل

اليت تواجهها املنظمة يف سوق املنافسة التامة 3والتهديداتواالجتماعية للمنظمة وحصر الفرص 

  .واستعدادها هلا

اعتمادا على نتائج  :وضع مالمح خطة للتنمية واإلصالح والتطوير اإلداري في المنظمةمرحلة

املرحلة السابقة ألنه مت تشخيص واقع معني على املنظمة إصالحه وتطويره إذا ما رغبت يف البقاء 

  .نافسةوقادرة على امل

                                                 
 .102صاحل أمحد صاحل ،قراءات يف التنمية والتطوير اإلداري،مرجع سابق ،ص  -1
 .69عاصم األعرجي، مرجع سابق، ص -  2
 161فريد راغب النجار،التنمية اإلدارية،مرجع سابق ،ص  -3
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حبيث تقوم هذه اخلطة على أسس  :وضع خطة صحيحة وسليمة الختيار الموارد البشريةمرحلة 

  .ا األساسية اختيار النسب واألكفأموضوعية وعادلة ومراحل متناسقة غايته

تقييم هذه اخلطة بعد تنفيذها للتأكد من  :إعداد خطة للتدريب نابعة من خصائص المنظمةمرحلة 

  .مدى جناحها وتصحيح االحنرافات اليت قد تنشأ أو تظهر أثناء التطبيق

 ىعل1بعد تنفيذ برامج وخطط التدريب �دف مساعدة املتدربني :تخطيط الرقابة واإلشرافمرحلة

  .تطبيق ما اكتسبوه من مهارات وسلوكيات يف تنفيذ املهام

على االستمرار يف تنمية قدرا�م ومهارا�م ومعلوما�م وثقافا�م عن طريق  :دربنيتشجيع املتمرحلة

  .تعليم بعد عملية التدريب السابقةختطيط التدريب وال

  :وعيوب التخطيط الجزئيمزايا 

  :المزاياأوال

  2:ميكن حصر مزايا التخطيط اجلزئي يف العناصر التالية

  .اإلمكانيات لذلكسهولة حتديد جمموعة اهلداف مع توفري -

  .أقل تكلفة، اقصر وقت،وأدق نتائج من التخطيط الشامل-

  .التغريات املفاجئة وغري املتوقعة ةميكن التدخل لتصحيح االحنرافات عند وقوعها،ومعاجل-

  .إعطاء األولوية واالهتمام والرعاية اخلاصة لكل منظمة على حدا حسب ما تتطلبه ظروف العمل-

  :العيوبثانيا 

  .التخطيط اجلزئي إىل تنمية وتطوير غري متكامل ومشوش يف أجهزة التنمية اإلدارية يؤدي-

يف ي إىل ظهور االزدواجية والتناقض غياب التنسيق والتكامل جلهود التخطيط اجلزئي قد يؤد-

  .أنشطته ونتائجه

،تؤدي ا بينهاتشري االجتاهات احلديثة إىل أن املنظمة هي جمموعة من الكيانات الفرعية تتفاعل فيم-

  .وظائف متكاملة،وتتفاعل مع البيئة احمليطة بصفة كلية

  .املنطق املتكامل لألهداف والنتائج يتناقض مع التخطيط اجلزئي لعدم توافره على خاصية الشمول-

  .إن أنشطة التخطيط اجلزئي وفقا ملا سبق جتعل منه قاصرا ويتسمم باخللل-

                                                 
 158رعد حسن الصرن،صناعة التنمية اإلدارية ،مرجع سابق ،ص  -1
  .72عاصم األعرجي مرجع سابق،ص:أنظر كل من -2

 .104-103صاحل أمحد صاحل مرجع سابق،ص،ص -
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  اإلدارية في الدول الناميةمشكالت تخطيط التنمية :المطلب الثالث

تعاين الدول النامية وعاملنا العريب على وجه اخلصوص من غياب ختطيط التنمية اإلدارية 

إال أنه مل  يبالرغم من اخلطوات الكبرية اليت قطعتها الدول يف التخطيط االقتصادي واالجتماع

يصاحبه أي نوع من ختطيط التنمية اإلداريةوميكن حصر جمموعة املشاكل اليت تعوق عملية ختطيط 

  :1التنمية اإلدارية يف الدول النامية يف النقاط التالية

،يضاف إىل ذلك نقص أو الكفؤةاإلدارة غري  ،ملوضوعية واألسس السليمة لإلدارةفقدان املعايري ا-1

  .علوماتانعدام نظم امل

االعتماد على حل املشكالت اليومية بطريقة عشوائية وعفوية دون اللجوء أو استخدام التخطيط -2

  .واالستعداد للمستقبل مع عدم احرتام عامل الوقت يف ذلك

،كذلك عدم اإلميان بالتغيري التنظيمي ومقاومة التغيري خطة التنمية اإلدارية ىجبدو قتناع عدم اال -3

  .حلاالتيف الكثري من ا

غياب عنصر التنسيق بني خطة التنمية اإلدارية وأنواع اخلطط األخرى وطغيان وسيادية العالقات -4

  2.االجتماعية يف املنظمات واثر ذلك على ختطيط التنمية اإلدارية

،مع نقص املوارد املادية والتقنية الالزمة للتخطيط جنبية يف ختطيط املوارد البشريةتقليد األنظمة األ-5

  .يف ظل غياب منهجية للبحث العلمي واالعتماد على االرجتال والعشوائية

،مع عدم حتديد األولويات يف عملية اإلصالح إلداري والبريوقراطية واحملسوبيةتفشي الفساد ا-6

  .اإلدارية والشروع يف حتقيقها مما يعيق التنفيذ اجليد والتطبيق السليم هلا  ةوالتنمي

  .والتخطيط والرقابة وأثره على سالمة اخلطةتداخل مهام التنفيذ -7

ية واهلياكل التنظيمية املتوفرة يف املنظمة عدم التوازن بني اإلمكانيات املرصودة وخطة التنمية اإلدار -8

يضاف إىل ذلك االرجتال والتسرع يف تبين برامج وسياسات التنمية اإلدارية وشح ونقص املعلومات 

  .والبيانات اخلاصة �ا

الرتابط بني ماضي وحاضر ومستقبل التنمية اإلدارية مما يعرضها إىل خماطر كبرية تعيق  غياب-9

  .تنفيذها

                                                 
 159ص رعد حسن الصرن، مرجع سابق ،  -1
 113مهدي حسن زويلف ،سليمان اللوزي ،التنمية اإلدارية والدول النامية،مرجع سابق ،ص  -2
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إن التخطيط االسرتاتيجي للتنمية اإلدارية ميثل اجلهود اليت تبذل جلعل اجلهاز اإلداري 

للمنظمة قادر على مواجهة التحديات ويساعد يف حتقيق األهداف املسطرة على مدى فرتة زمنية 

التنمية اإلدارية بالعديد من اخلطوات أو املراحل حىت ،لذلك مير ختطيطفة وعائدمعينة مرتبطة بتكل

والظروف اجلديدة املتغرية،هذا ما سنتناوله يف تتكون عملية التنمية اإلداريةفعالة وتستجيب للمتغريا

  .املبحث املوايل
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  .  للتنمية اإلدارية االستراتيجيمراحل التخطيط : الرابعالمبحث

تسبق خطط عملية  إن ختطيط التنمية اإلدارية وبصفتها عملية مستمرة وشاملة ترتافق أو

حىت  ،ارية ومنذ البداية واضحة ومدروسة،حيث تكون عملية التخطيط للتنمية اإلدالتنمية الشاملة

يتأثر بالبيئة الداخلية واخلارجية ،أل�ا عملية مفتوحة فإن ختطيطها حتقق النتائج املرجوة منها

تواجه إن ختطيط التنمية اإلدارية حياول تذليل العراقيل والصعوبات اليت من احملتمل أن كما .للمنظمة

إىل اجتهادات املخططني "،وختضع مراحل وخطوات ختطيط التنمية اإلدارية عملية تنفيذها يف املستقبل

إلمكانيات أكثر من تأثرها وخضوعها لنموذج أو نظرية والعوامل املؤثرة فيها من حيث البيئة وا

حىت حتقق التنمية اإلدارية أهدافها مير ختطيطها مبجموعة من املراحل واخلطوات متثل و  ،1"علمية

ضمان استمرارية عملية التنمية اإلدارية أو تعظيم و الدعائم األساسية لنجاح التنفيذ يف املستقبل 

  .ة من املعلومات اهلامة اليت تساعد يف ذلكمدخالت عملية التخطيط مبجموع

أي أ�ا تتأثر باملوارد  ،عملية التخطيط يف حد ذا�ا هي عملية مفتوحة ديناميكية مادامتو 

فإ�ا تتطلب مجع أكرب عدد من املعلومات واملهارات  ،واإلمكانيات والظروف واألهداف املتوخاة منها

على ).شامل أو جزئي(كان مستوى التخطيط   ما مه والقدرات اخلاصة بالتخطيط يف حد ذاته،

الرغم من تعدد الصيغ والنماذج اخلاصة بتخطيط التنمية اإلدارية إال أن هناك شبه اتفاق على أن 

  مراحل التخطيط العامة تشرتك فيها مجيع النماذج والصيغ 

هدافه املرجوة مية اإلدارية أحىت حيقق ختطيط التن:مرحلة التوعية بأهمية الخطة:المطلب األول

،جيب أن تتاح الفرصة ملشاركة مجيع املوارد البشرية يف إعداد هذه اخلطة، باعتبارها عملية مجاعية منه

أن تبدأ عملية ختطيط التنمية اإلدارية بإثارة االنتباه  "عامر الكبيسي"ولصاحل اجلميع حيث يفضل

وإثارة اهتمامهم ،واندماجهم يف الربامج ومجع  ء�يئة األعضا" يواالهتمام جبوانب أساسية ه

  .2"خربا�م

نظرا ملا حتققه من اجيابيات،كذلك فإن مرحلة التوعية تتطلب وضع خطة شاملة لتوضيح    

،ومدى حاجة املنظمة لذلك وحجم القيادة اإلدارية م اإلدارية التنفيذية واإلشرافيةاملسؤوليات واملها

  :حتتوى هذه املرحلة على العناصر التالية ،وعليهالالزم توفرها

                                                 
  47،ص1991سعيد ياسني عامر ، قضايا هامة إلدارة التغيري ، مركز وايد سرفيس لالستشارات والتطوير اإلداري ،القاهرة،مصر -  1
علوم اإلدارية، ا�لد العريب، دراسة مقدمة لندوة القادة اإلداريني، ا�لة العربية للعامر الكبيسي، التخطيط للتنمية اإلدارية يف الوطن  -2

 8،7،ص ،ص 1983. لعدداألول،مصرالسابع،ا
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وهذه املرحلة تتطلب توفري ما يلزم من شروط وظروف وإمكانيات مادية : تهيئة األعضاء -1

لالستفادة قدر اإلمكان من هذه الربامج احملددة،والتوعية كذلك بأمهية التنمية اإلدارية نشري إىل بعض 

ميكن أن حتققه التنمية اإلدارية من دد هذه املعلومات ما حبيث حت،املهتمني واجلمهور املعلومات لدى

مع توضيح مجيع املستويات اإلدارية اليت تشملها التنمية اإلدارية يف املنظمة ككل أو ، فوائد وإجيابيات

وتلعب أجهزة متخصصة يف هذا ا�ال هذا الدور  "بعض األجهزة اخلاصة أو بعض القطاعات 

  .1".الفردية،املعاهد اإلدارية واجلامعات تاالكاحملاضرات والندوات واالتص

ن �يئة األعضاء يوفر البيئة املالئمة لتخطيط التنمية اإلدارية مبا يوفره من وسائل ومهارات إ

،فاخلربات وكسب تعاو�ا يساعد يف تذليل العراقيل والصعوبات ساعدة يف ختطيط التنمية اإلداريةم

  .طيط والتنفيذ يف املستقبل اليت من املمكن أن تواجه عملية التخ

األعضاء بفوائد وأمهية التنمية اإلدارية غاية يف األمهية،ألن م يعترب اهتما: إثارة اهتمام األعضاء-2

  ،،واملسامهة كذلك يف بلور�ا وحتقيقهااملسامهة يف حتديد ورسم األهداف االهتمام سيدفعهم إىل

اإلثارة عن طريق إعطاء معلومات عن الربامج والفوائد تتم عملية ،و كذلك االقتناع جبدواها وفوائدها

القيام بعملية تعريفية "،باختصار يتضمن تنفيذها املادية واملعنوية املستوحاة للذين سيشاركون يف

مبفهوم خطة التنمية اإلدارية ومدى احلاجة إليها من قبل  وتوضيحية لكل املستويات ولكل املسئولني

  .2"املنظمات

والتعاون واالقتناع واإلميان مبدى أمهية  ةحشد اهلمم واملؤازر به مام األعضاء يقصد إن إثارة اهت

فيها وتعريفهم كذلك مبحتوى  اإلدارية واألهداف املرجوة بالنسبة جلميع املشاركني ةختطيط التنمي

  .ومفهوم اخلطة واحلاجة املاسة إليها

هاض اهلمم ودفع املوارد البشرية خللق الرغبة �دف هذه األسئلة اليت تثار إىل استن: إثارة األسئلة-3

ملاذا ال نعتمد خطط :لديهم لتبين هذه الربامج واالستفادة منها ومن أمثلة األسئلة اليت ميكن طرحها

للتنمية اإلدارية للقضاء على الفجوة اإلدارية؟ملاذا ال نشارك يف خطط وبرامج التنمية اإلدارية مبا أ�ا 

  على ا�تمع؟ ملاذا تقدمت الدول األخرى وملاذا مازلنا حنن متأخرين؟ ستعود بالنفع والفائدة

                                                 
خلطيب، جامعة دور القيادة يف التنمية اإلدارية يف اجلمهورية العربية اليمنية،رسالة دكتوراه يف العلوم السياسية ،من إعداد عبد الكرمي علي حممد ا  -1

 41،ص 1986القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،مصر ،
 52ظيفي ،مرجع سابق،ص أمين حسن ديوب،التنمية اإلدارية وأثرها على تطوير املسار الو  -2
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،تعين القيام بإجراءات منطقية ضمن ختطيط التنمية اإلداريةباعتبار :تجميع خبرات األعضاء-4

مراحل حمددة ويف نطاق زمين متدرج انطالقا من الواقع القائم واإلمكانيات املتوفرة واليت سيتم توفريها 

حتديد ماذا  فإنه يتعني على القائمني على عملية ختطيط التنمية اإلدارية ، 1مرحلة اخلطةخالل 

االعتماد على مجيع اخلربات املتوفرة يف املنظمة مبعىن أن هذه اخلطوة تستدعي ؟سيفعلون يف املستقبل

  .وشحذها لالستفادة منها على أكمل وجه ممكن

بعد مرحلة التوعية بأمهية : )االتصال واالستشارة(ةمرحلة التحضير األولي للخط:المطلب الثاني

،وأتضح مدى احلاجة املاسة إليها،تأيت مرحلة ن القت القبول والرواج واالقتناعاخلطة وبعد أ

االتصاالت األولية من قبل األجهزة املتخصصة ذات الصلة والعالقة بتخطيط التنمية اإلدارية وهي 

،ويتم ذلك باالتصال بالفنيني واملتخصصني واملستشارين اإلدارية ةاجلهات املستفيدة من برامج التنمي

،بقصد وضع التصورات �م أثناء وضع اخلطة أو تنفيذها مع حتديد أولئك الذين ميكن االستعانة

  .األولية �موعة العناصر اليت تشملها عملية ختطيط التنمية اإلدارية

رب اآلخرين أو االستعانة باملنظمات الدولية االستفادة من جتا باإلمكانميكن اإلشارة إىل أنه 

ويف هذه املرحلة يتم مجع املعلومات اليت هلا صلة باخلطة ومن املعلومات اليت 2.والعربية املتخصصة

  :جند ميكن مجعها

حيث أننا ال ننطلق من فراغ ألن ا�تمع تنظمه قوانني وشرائع :تقييم الواقع اإلداري الراهن-1

،حصر اجلوانب اإلجيابية والسلبية بقصد الرقي أساسية لتقييم الواقع اإلداريبة تشكل قاعدة صل

باجلهاز اإلداري إىل األحسن واألفضل و�تم هذه اخلطوة كذلك بتوصيف وتقييم اجلانب اإلداري من 

  3:زاويتني

وذلك من خالل الوقوف على واقع اإلدارة من  :المجاالت والمرتكزات األساسية لإلدارة-2

نوع واملهارات واملستوى وارد البشرية وما تتوافر عليه املنظمة من حيث لكم والحيث امل

،اخلربات والقدرات،يضاف إىل ذلك القوانني واألنظمة املتعلقة بالتوظيف واألجور واالختيار التعليمي

  .والتدريب والتخطيط ومدى احلاجة إىل تعديلها وتطويرها

                                                 
بلد مل يذكر 1والرتمجة والطباعة، ط  د عبد السالم دباس، تأمالت ودراسات يف اإلدارة والتنمية اإلدارية، دار طالس للدراساتأمح -1

  159ص1988.النشر
 8عامر الكبيسي، التخطيط للتنمية اإلدارية يف الوطن العريب ، مرجع سابق ،ص  -2
 160،161،تأمالت ودراسات يف اإلدارة والتنمية اإلدارية،مرجعسابق،ص ص  د عبد السالم دباسأمح -3
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تنفيذ واملمارسة خاصة يف املستويات اإلدارية العليا والوسطى من واقع ال: الوظائف العامة لإلدارة-3

مع حصر اجلوانب اإلجيابية ومكامن القصور يف تنفيذها واليت تؤثر بشكل مباشر على أداء املنظمة يف 

يتطلب منها حتليل كيفية  فإنه ،تشجعه على أداء وظائفه أو تعيقه اجلهاز اإلداري حيث ميكن أن

املركزي، خاصة تلك املتعلقة بتخطيط التنمية اإلدارية ومن أمثلتها التخطيط ممارسة هذه الوظائف 

ويف مجيع املستويات واألنشطة وما هي فاعلية ومزايا وعيوب كل نوع  القطاعي أو التخطيط احمللي،

  .من أنواع التخطيط ومدى مسامهته يف ختطيط التنمية اإلدارية الفعالة

  تخاذ القرار: ثالثالمطلب ال

مجيع املستويات وبشكل خاص املستويات العليا والوسطى وتأثري ذلك على إقرار اخلطة اخلاصة يف 

  .بالتنمية اإلدارية ومدى مسامهة ذلك يف حتقيق أهداف اخلطة 

وذلك الرتباطه بتوفري املوارد البشرية املتدربة واملؤهلة وكذلك حصر مراكز : التدريب والتأهيل -1

ع القطاعات والفروع املتخصصة والتأكد من مدى كفايتها وكفاء�ا التدريب والتعليم يف مجي

  .وعا على املستوى اجلزئي أو الكليلالحتياجات كما ون

ال شك أن هناك حماوالت سابقة قد مت اجنازها يف :دراسة المحاوالت السابقة للتنمية اإلدارية-2

النتائج  ومعرفة ،اط قو�ا وضعفهادراستها وحصر نق جمال ختطيط التنمية اإلدارية وبالتايل يتطلب

الصعوبات والعراقيل اليت  ،كذلك معرفةاإلجيابية والسلبية اليت حتققت من خالل تنفيذها

خلروج بتصور على ما ميكن أن يواجهنا يف املستقبل يف االرتكاز على هذه ،وحماولة اصاحبتها

  .التجارب لالستفادة منها مستقبال

  القرارمرحلة اتخاذ :رابعالمطلب ال

تساهم يف جناح  ةبعد االنتهاء من مرحلة التحضري األويل للخطة وما تضمنته من خطوات اجيابي  

ختطيط التنمية اإلدارية يقدم القائمون على عملية التخطيط مقرتحات إىل اهليئات املختصة يف املنظمة 

مشروع القرارات والقوانني الواجب إصدارها واملتعلقة بتشكيل جلنة أو تكليف من تراه تلك "متضمنة 

  1".ياتالسلطات مناسبا لإلشراف على وضع اخلطة وختويله كامل الصالح

تعترب هذه املرحلة هي املرحلة احلامسة : مرحلة المسح الميداني وتحديد االحتياجات-1

يشمل مجيع املنظمات كونه واملهمة،حيث تتطلب العناية الفائقة ألن اجلهاز اإلداري متشعب ومتفرع  

                                                 
 .43ص  ابق،س رجعم ،عبد الكرمي علي حممد اخلطيب-  1
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ن واملستويات اإلدارية والتنظيمية،يشمل املسح الشامل للحصول على املعلومات املتوفرة ع

وقد يتطلب األمر تنظيم حلقات تدريبية "يتطلب ذلك تكوين جلان خاصة للقيام بذلك  واملنظمات،

،حيث يتطلب مجع املعلومات والبيانات وحتليلها 1"للمشاركني بقصد إعدادهم ملهمة املسح الشامل

  .وتبويبها الستخدامها الحقا،كما يتم حصر املشاكل اليت يعانيها اجلهاز اإلداري

بعد االنتهاء من مرحلة املسح امليداين ): تحديد األهداف(ة وضع البرامج المتخصصةمرحل-2

يبدأ املختصون يف ختطيط التنمية  ،مستويا�ا ودرجا�ا ووحتديد العراقيل اليت تواجه اجلهاز اإلداري 

ف الدقيقة اإلدارية بوضع الربامج وبلورة وترمجة تلك النقائص يف برامج،هذه الربامج حتدد فيها األهدا

والواضحة واليت تؤدي يف جمملها إىل حتقيق غايات األهداف العامة يف املنظمة،وتستهدف هذه 

الربامج جتاوز وحماربة القصور واخللل يف اجلهاز اإلداري يف خمتلف املستويات،منها ا�ال التدرييب عن 

من خالل ما أفرزته نتائج  طريق دورات تدريبية وعادة ما حتدد جوانب وحمتويات الربامج التدريبية

  .املسح امليداين من مشاكل حسب األمهية واألولويات

وتعترب هذه املرحلة مهمة أل�ا العالج املالئم للمشاكل القائمة يف اجلهاز اإلداري،وتتعدى 

ذلك إىل إعادة بناء األطر التنظيمية واإلدارية وحتديث األساليب اإلدارية وحتسني ورفع كفاءة األجهزة 

  .إلداريةا

خلطة )صياغة أولية(ويتم من خالل هذه املرحلة إعداد مسودة أولية :مرحلة الصياغة األولية-3

التنمية اإلدارية وتطرح للنقاش واإلثراء من خالل عقد اجتماعات اللجان الفرعية واللجان الدائمة 

شكل مشروع موحد  مث يتم اعتمادها يف، ملناقشة براجمها وإجراء التعديالت والتصويبات الالزمة

  2.يسمى مشروع اخلطة

 ،3يتم يف هذه املرحلة إعادة الصياغة النهائية للخطة إن لزم األمر ذلك: مرحلة الصياغة النهائية-4

على ضوء املستجدات اليت طرأت خالل النقاشات ووجهات النظر املختلفة واملدعمة لتصبح هذه 

وتتحمل كل جهة  4اخلطة �ائية وملزمة وواجبة التنفيذ بقانون أو قرار وتعلن يف اجلريدة الرمسية

  .مسؤوليا�ا يف التنفيذ

                                                 
 108ص  ،ابقس رجععبد اهلادي حسني اهلمداين م-  1
 45،صابقس رجععبد الكرمي علي حممد اخلطيب م -2
 53،ص ابقسرجعحسن ديوب ماجستري م -3
 45،ص ابقسرجععبد الكرمي علي حممد اخلطيب م-  4
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أن تكون  حبيث جيب"يذها يف الواقع إىل مرحلة تنف يتم االنتقالبعد اعتماد اخلطة :مرحلة التنفيذ-5

وحىت تكون ،1"خطة التنمية اإلدارية منسجمة من حيث الفرتة اليت تغطيها مع خطة التنمية الشاملة

عملية التنفيذ ناجحة جيب أن يتوافر قدرا من التنسيق بني أجهزة التخطيط من جهة واخلرباء 

الوقت الكايف والواجب حتقيق املهام فيه من والقائمني على عملية التنفيذ من جهة ثانية،مع حتديد 

  2.جوانبهاقبل كل 

واحلامسة يف مراحل إعداد خطة برنامج  ةتعترب املرحلة األخرية واملهم:مرحلة التقييم والمتابعة-6

التنمية اإلدارية أل�ا �دف إىل ضمان أن اخلطة اليت مت إعدادها وتبنيها قد نفذت وفقا ملا رسم هلا 

على العراقيل والصعوبات اليت  فن جهة ثانية حققت األهداف املرجوة منها والوقو هذا من جهة،م

مع تبيان القدرة على معاجلة املشاكل أو ظهور بعض االحنرافات أو التناقضات .واجهت عملية التنفيذ

 تقييم املتزامنهناك نوعان من التقييم تصاحب عملية التنفيذ مها ال، و 3أو االزدواجية بني منفذيها

  .والتقييم النهائي يف تنفيذ اخلطة

وينحصر دور هذا التقييم يف اكتشاف األخطاء واالحنرافات حلظة وقوعها :التقييم المتزامن-أ

  .اقبل استفحاهل اوالتدخل فورا ملعاجلته

وهو التقييم املعتمد يف �اية الفرتة اليت تغطيها اخلطة ويعتمد بدرجة كبرية على :التقييم النهائي-ب

نتائج التقييم النهائية املصاحبة لتنفيذ اخلطة،حيث يتم حصر مجيع املشاكل أو االحنرافات اليت وقعت 

أكثر جناعة  يكون نالتقييم املتزام معاجلة هذه االحنرافات واألخطاء، نشري إىل أنومن مثة اختيار طرق 

  .وفاعلية

  

  

  

  

  

  

                                                 
 117،صابقس رجع قيس املومن وآخرون م  -1
 164،ص ابقس رجعامحد عبد السالم دباس،م -2
 . 1982عامر الكبيسي،التنمية اإلدارية يف الوطن العريب،دراسة مقدمة لندوة القادة اإلداريني، صنعاء،املعهد القومي لإلدارة العامة،أغسطس، -3
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  :خالصة الفصل

ل، ما يرتبط �ا من وما حيققه من أهداف على املدى الطوي  االسرتاتيجييعترب التخطيط 

عملية أساسية يف حياة املنظمة، ألنه يقوم بدراسة وحتليل الواقع ألجل او متوسطة أهداف قصرية أ

على التقليل والتكيف مع التهديدات ويعزز البيئي الداخلي واخلارجي من فرص و�ديدات ويعمل 

 توينمي الفرص لالستفادة منها، قد زادت أمهيته يف الوقت الراهن الذي يتسم بالتغريا

  .املتسارعةواملنافسة الشديدة املرتبطة بالبيئة اخلارجية

عموما يقوم على أربعة عناصر مهمة وهي النظرة املستقبلية  االسرتاتيجيورأينا أن التخطيط 

أي اختيار وحتديد بدائل ميكن إتباع بعضا منها يف املستقبل ملواجهة التحديات ( يف اختاذ القرار

، والثانية أنه عملية تبدأ بتحديد األهداف مث السياسات مث طرق الوصول إىل )والتهديدات

ة تتمثل يف والثالث ، حيث تعمل على التحليل املسبق للظروف واجلهود التنظيمية املطلوبة،االسرتاتيجية

الفلسفة باعتبار التخطيط االسرتاتيجي هو طريقة واجتاه حنو املستقبل يشمل املنظمة ككل، وأخريا 

، االسرتاتيجيةإىل ربط ثالثة أنواع من اخلطط وهي اخلطة  االسرتاتيجياهليكلية حيث يعمد التخطيط 

  .اخلطط متوسط املدى، واخلطط قصرية املدى

ندرة  تعرتضها الكثري من العراقيل والعقبات مثل االسرتاتيجيط كما رأينا أن عملية التخطي

  .املوارد االقتصادية،البيئة املعقدة، الوقت الطويل والتكلفة املرتفعة، وعدم ضمان مشاركة اجلميع

كما أن ختطيط التنمية اإلدارية يتميز بالكثري من اخلصوصية اليت ترتبط بالبيئة، املنظمة، 

للتنمية اإلدارية جمموعة من  االسرتاتيجيوحيقق التخطيط  د البشرية املتاحة،وطبيعة وخصائص املوار 

األهداف منها االستجابة  ملتطلبات املستقبل وللتحديات اجلدية، خلق الرتابط بني واالنسجام بني 

عرتض عملية التخطيط االسرتاتيجي للتنمية ت من جتارب اآلخرين، كما ةالتعليم والتدريب، واالستفاد

فقدان املعايري، االعتماد على العشوائية يف حل املشكالت ومنها ملشاكلااإلدارية الكثري من العقبات و 

املطروحة، تفشي الفساد اإلداري، غياب التنسيق بني ماضي وحاضر ومستقبل التنمية اإلدارية، 

  .األجنبية يف ختطيط املوارد وختطيط املوارد البشرية ةوتقليد األنظم

السليم للتنمية اإلدارية يتطلب نوعية من املوارد البشرية لضمان جناها االسرتاتيجيإن التخطيط 

يف حتقيق األهداف املرجوة منها، وهذه املوارد البشرية تتمثل يف القيادة اإلدارية وهذا ما سنتناوله يف 

  .الفصل املوايل



  

  

  

  

  

  

 

 

دور القیادة 
اإلداریة في 
  ةالتنمیة اإلداری

  

  

  

  

  

  

  :تمهيد

تمع األفراد للعيش يف مكان إن من طبيعة احلياة البشرية وطبيعة املنظمات تقتضي أن جي

مما دفع إىل ظهور فرد من اجلماعة له تأثري يف سلوكيات وتوجهات ، أو للتعاون والعمل معا، واحد
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مبا ، يوجههم وحيركهم حنو أهداف معينة ملا له من قدرة على التأثري فيهم وحىت مشاعر اآلخرين حيث

  .ومبا يتميز به من خصائص ومواصفات وما ميتلك من مسات، ميتلكه وحيوزه من سيطرة معنوية عليهم

وهي متثل ظاهرة اجتماعية إنسانية القت ، رة بالقيادة أو القيادة اإلداريةتسمى هذه الظاه 

وشغلت الفكر ، اسة والبحث من طرف علماء اإلدارة وعلم االجتماع وعلم النفساالهتمام والدر 

  .عناصرها وخصائصها، مقوما�ا، يف حتديد مفهوماالبشري 

ومل تلق إمجاعا وقبوال ، وقد حظيت القيادة اإلدارية باهتمام كبري من طرف الباحثني والدارسني

واجلوانب املختلفة اليت تناولتها هذه ، للباحثني وهذا راجع للتوجهات الفكرية، يف املعىن واحملتوى

 :هذا الفصل اول يفتنوسن .الدراسات واملرتبطة بالقيادة اإلدارية

 .مث القيادة اإلدارية، تعريف القيادة-  

 .املداخل أو املدارس املختلفة اليت تناولت ظاهرة القيادة اإلدارية - 

  .دور القيادة اإلدارية يف التنمية اإلدارية -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  .اإلداريةالقيادة مفهوم وأهمية : المبحث األول

، األفراد يف حيا�م إىل التعاون وتكوين اجلماعات من أجل حتقيق األهداف املشرتكة حيتاج       

التمايز الواضح يف مستويات الوعي ، اختالف امليوالت والطبائع، لكن تعدد وعدم جتانس األفراد
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ويساهم يف حل املشاكل ، فرض وجود فرد يستطيع أن يوجه اجلهود. ةواإلدراك داخل اجلماع

وتوجيه الدافعية ، بناء العالقات اإلنسانية، زرع ثقافة التعاون، والنزاعات بني أفراد اجلماعة الواحدة 

وهو حيوز جمموعة من املواصفات ، هذا الفرد ندعوه القائد اإلداري .من خالل تأثريه على اجلماعة 

  .خدمها يف قيادة اجلماعةاليت يست

 تعريف القيادة :المطلب األول

اليت اهتمت  لقد تعددت وتنوعت مفاهيم وتعاريف القيادة حسب املدارس الفكرية املختلفة

التأثري يف األشخاص وتوجهيهم حنو اهلدف والسعي "منهم من يعرفها على أ�ا بدراسة ظاهرة القيادة

  1".يف األشخاص وتوجيههم بطريقة معينة إىل هدف معني أو هي فن التأثري، لبلوغ هذا اهلدف 

عبارة عملية تفاعل ديناميكي بني القائد وجمموعة العمل يف موقف معني  "بأ�ا عرفتكما 

كما أ�ا توجيه سلوك الناس ،  مرؤوسيه لتحقيق األهداف احملددة يقوم خالله القائد بتوجيه سلوك 

  2." موقف معني بقصد الوصول إىل هدف حمددوتنسيق جهودهم والتوفيق بني أفكارهم يف

القيادة هي العملية اليت مبقتضاها  "وتضع اجلمعية األوربية إلدارة اجلودة تعريف القيادة كالتايل

يستطيع القائد أن يقوم بدور املطور واملسهل يف حتقيق رسالة ورؤية وقيم املنظمة لتحقيق النجاح يف 

كما يعترب مسئوال ،  ن خالل السلوك واخلطط والربامج املختلفة األجل الطويل ويقوم بتحقيق ذلك م

  3."أن النظام اإلداري قد مت تطويره وتنفيذه عن

عملية إجياد عالقة اجيابية وطيبة مع بأ�ا " Resen.,Brownكما تعرف القيادة حسب 

تفاعل بني  إن القيادة هي عملية.�دف حتقيق التنافس لصاحل العمل وليس فيما بينهم املرؤوسني 

 باإلجراءاتمشرتكة مث القيام  أهدافقادة وجمموعة من الناس يف موقف معني ويرتتب عليه حتديد 

  4."الفعالة  لتحقيق تلك األهداف

  5."بأ�ا العملية اخلاصة بدفع األفراد وتشجيعهم حنو إجناز أهداف معينة" عرفت القيادةكما 

                                                 
 57ص. 2008، مصر، دار قرطبة للنشر والتوزيع، قيادة وعمل الشركات واهليئات، فؤاد القاضي -  1
، 2007.مصر، اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث، ماعيةاملنظور اإلداري يف منظمات الرعاية االجت، أبو احلسني عبد املوجود إبراهيم- 2

 .227ص
 193ص. 2009مصر، كلية التجارة جامعة عني مشس،  إدارة االندماج من منظور إدارة املوارد البشرية، عائدة سيد خطاب -  3
 319ص، 2007، مصر.جمموعة النيل العربية ، "االجتاهات املعاصرة"، املوارد البشرية، مدحت أبو النصر -  4
السنة ، مصر، جامعة املنوفية، كلية التجارة،  جملة أفاق جديدة للدراسات التجارية، العربية ومتطلبات التغيري القيادة، سامي عبد اهللا الباحسني- 5

 161ص ، 2004. أبريل، العدد األول الثاين يناير، السادسة عشر
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كيل أهداف املنظمة واجلماعة ودفع السلوك استخدام التأثري القسري لتش"بأ�ا تعرفكما 

 1.."التنظيمية ومساعدة اجلماعة واملنظمة لتشكيل هويتها وثقافتهااألهداف حنو اجناز 

وبني أعضاء اجلماعة وكل  )القائد(عملية تفاعل تتم بني شخص " أ�ا آخر علىكما عرفها 

ختتلف حسب قدرته على التأثري  دورا من األدوار اليتفرد يساهم يف هذا التفاعل جيب أن يلغي 

  2."باقي أعضاء اجلماعة يستجيبون ويتقبلون التأثري يؤثر بينما  )القائد(حيث يف النهاية شخص واحد

تتفق هذه التعاريف على جوهرية أساسية وهي أن القيادة عملية تفاعلية ديناميكية تكاملية 

ومدى قدرة ، واالستجابةصاحب عملية التأثري بني القائد وتابعيه أو مرؤوسيه يف إطار املواقف اليت ت

واستعداد هذه ، حقيق أهداف اجلماعة واملنظمة معاالقائد على توجيه اجلهود والسلوك اجلماعي لت

  .اجلماعة واستجابتها هلذه التأثريات 

  :كما تشري هذه التعاريف إىل أن للقيادة جمموعة من العناصر وهي

 .قادرة على التأثري والتفاعل مع مرؤوسيه بسماته وسلوكه وشخصيته الالقائد  -

  .اجلماعة خبصائصها واختالف طبائعها وتوجها�ا واستجابتها للتأثري -

 .املوقف أو البيئة أو الظروف احمليطة بعملية القيادة -

التفاعل الديناميكي البناء بني هذه العناصر الثالثة خدمة لتحقيق األهداف اليت تسعى ا�موعة  -

  .لتحقيقها

يف سلوك األفراد حلثهم ودفعهم للمنافسة الفعالة  وجهة نظرنا تعترب القيادة القدرة على التأثري من

وهي نتيجة تفاعل بني خصائص ومسات القائد ، عاوين الذي تسوده الروح املعنويةيف النشاط الت

  .حقيق أهداف اجلماعة واملنظمة معاومميزات اجلماعة يف الظروف احمليطة بالعمل لت

حلديث عن القيادة كمتغري أحادي يقودنا للحديث عن القيادة اإلدارية كعملية مركبة فما هو إن ا

  وما هي خصائصها؟  ؟اإلداريةمفهوم القيادة 

  

  

  :ةالقيادة اإلدار  الفرق بين :المطلب الثاني

                                                 
 149ص ، 2002.عمان ، دار الفكر العريب ، ة أساسيات علم إدارة القياد، طارق عبد احلميد البدري  -  1
 31ص ،  1996.القاهرة، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، القيادة اإلدارية يف اإلسالم، حممد أبو الفضل عبد الشايف   -2
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إن مفهوم القيادة اإلدارية هو مصطلح يعكس مفهومني إداريني كل منهما ميثل عملية 

ني أساسيني مها القيادة فهو جيمع بني مفهوم األخرى اإلداريةتشابكة مع املفاهيم ديناميكية م

اليت تعىن باالضطالع بأعمال إدارية مهمة وقصد الوقوف على تعريف واضح للقيادة ، واإلدارة

 ).رةاإلدا(والقيادة ) ديرامل(القائد مث نبني أوجه االختالف بني ، القائد واملدير اإلدارية نورد تعريف كل

يانا نعتربمها وجهان لعملة نشري يف البداية إىل أنه عادة ما خنلط بني مصطلحي القيادة واإلدارة وأح

لكن يف حقيقة األمر فإن املصطلحان خمتلفان جذريا فالقائد قد يكون مديرا أيضا ولكن ، واحدة

  .ليس كل مدير يصلح أن يكون قائد

يتحلى بصفات جتعله يقود اجلماعة من حسن إىل  نأهو ذلك الرجل الذي جيب : تعريف القائد -أ

بعدة صفات وأن يكون على دراية بشبكة العالقات اليت تربطه أحسن ولذلك جيب أن يتصف 

   1".البعض بعضهمببالعاملني وتربط العاملني 

الذي يتقن فن التعامل مع الناس فيسعى مع العاملني معه " كما يعرف القائد كذلك بأنه

   2."االتصال �م وتوجهيهم ومراقبتهم إىل حتقيق األهداف املرجوةوعن طريقهم وب

شخص يتوافر لديه قدر من التأثري الشخصي على عدد من األفراد " يعرف القائد على أنهو 

القادة يبينون لنا االجتاه " بالقولكما يعرف القائد .3"جيعله قادرا على توجيه سلوك هؤالء األفراد 

  4".غهالصحيح ويرافقوننا لبلو 

أكثر  إنتاج للقيادة هيالوظيفة األوىل " يعرف القائد من خالل النظر إىل وظيفته بأنهأيضا 

  .5"قادة وليس مرؤوسني مطيعني أكثر

بواسطتها يستطيع أن ، يتضح من التعاريف السابقة أن القائد ميتلك جمموعة من اخلصائص

ويساعدهم ، ويلقى القبول واحملبة منهم، ويدفعهم لتحقيق األهداف املرجوة، يؤثر يف جمموعة تابعيه

 .وتقومي السلوكيات السلبية فيهم، كما يوجه سلوكهم حنو األحسن،  ويتعاون معهم

                                                 
 59ص. 2008بعة األوىل عمان الط، دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، القيادة اإلدارية والتنمية البشرية، حممد حسني العجمي -  1
 93ص.1999، لبنان، بريوت، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، اإلدارة العامة والتنظيم اإلداري، فوزي حسني -  2
 .33ص ، مرجع سابق، حممد أبو الفضل عبد الشايف -3

4 -Johon Gardner ; Lart de diriger , Ed Neveaux horisans , Paris,1990.P194 
-5- Pierre Marc Menier, Marcel Laflame, Dynamisme Humain dans L influence 

organisationnelle ,ed Agence darc .Inc 87,P250 
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املوجه للموارد البشرية واملادية يف " بأنهيعرف حسب مجعية اإلدارة األمريكية  :تعريف المدير :ب

للذين ينجز من أجلهم هذا العمل من  الوحدات التنظيمية والديناميكية وهذا لتحقيق أهداف مرضية

  .1"ومن ناحية أخرى لرفع معنويات املستخدمني، ناحية

بغرض  ال عن أداء جمموعة من املرؤوسنيو ئفرد يف منظمة يكون مس" كما يعرف املدير بأنه

  2.")اختاذ قرار ورقابة، تنظيم، ختطيط (حتقيق أهداف املنظمة من خالل ما يقوم به من وظائف 

املادية يف املنظمة ، تعريفني وغريها من التعاريف األخرى إىل أن املدير هو يدير البشريةتشري ال

من خالل تنفيذ الوظائف لتحقيق األهداف العامة يف املنظمة ويستخدم يف ذلك السلطة الوظيفية 

 .وتنظيم، اختاذ قرار، رقابة، اإلدارية املختلفة من ختطيط

حظ أن هناك فروقات جوهرية بني القائد واملدير بالرغم من خالل هذه التعاريف وغريها نال

وميكن تبيان أهم الفروقات بينهما من خال ل ، من اللبس الذي يقع فيه الكثري عند احلديث عنهما 

 :اجلدول التايل

  )اإلدارة(والمدير ) القيادة(يبين الفروقات بين القائد) 4/1( جدول رقم

  القائد  المدير

   العمل داخل املنظمةيبدع يف  يدير املنظمة

  وملاذا؟ ؟يسأل ماذا  ومىت؟ ؟يسأل كيف

  يركز على األفراد  يركز على النظام

  يفعل األشياء الصحيحة  بصورة صحيحة باألشياءيقوم 

  يطور احلالة  حيافظ على احلالة

  )التعامل بالود(  يوحي بالثقة  يعتمد على السيطرة والسلطة

  ور طويل األمدلديه منظ  لديه منظور قصري األمد

  يقوم بتحدي األمر الواقع  يقبل باألمر الواقع

  عينه حنو األفق  عينه على األرض

  يشكر كل جديد نافع  يقلد غريه

  يظهر جتارب أصيلة  يستنسخ التجارب

  يهتم باألفراد ويركز على املهام  يهتم باملهام واالجناز

                                                 
6-  Phlippe Viliennis « Motives Vosequies ».Ed organisation ;Paris ;1997.P40                                

 27ص. 1999، الرياض، مكتبة الشعري، املبادئ واملهارات والوظائف، إدارة األعمال، د مرسي نبيل حمم، حممد مصطفى احلشروم  -  2
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  االجناز من خالل دعم اآلخرينأحد مهامه   من خالل األوامر واملتابعة وتطبيق النظام

  يعلمهم ويأخذ بيدهم  يسوق مرؤوسيه

  يقول فلنمضي -يقول حنن  يقول أمضي وأذهب–يقول أنا 

  يستشري ويطلب النصيحة  يعرف كل اإلجابات

  يوضح لآلخرين كيفية أداء العمل  يعلم كيف يؤدى العمل؟

  يصلح اخللل  حيدد على من يقع اللوم

 145ص . 2009، عمان ، الطبعة األوىل، للنشر والتوزيع  اءإثر ، القيادة الفاعلة والقائد الفعال، اينحممود غب عمر :المصدر

  40ص .1997، القاهرة، مركز وايد سرفيس لالستشارات والتطوير اإلداري، رؤية القائد العرب، سعيد ياسن عامر:

) القائد(ف عن القيادةختتل) املدير(اإلدارة  أنيتضح يتضح مما سبق  )4/1(من اجلدول رقم 

يف كون اإلدارة عملية مستمرة متفاعلة �دف إىل توجيه اجلهود سواء كانت فردية أو مجاعية من أجل 

يف حني ، املسامهة يف حتقيق األهداف باستخدام املوارد املتاحة بأعلى درجة من الفاعلية والكفاءة

هي هي جزء من القيادة أو  فاإلدارةالتايل فن حتريك الناس حنو حتقيق هذه األهداف وب لقيادةاتعترب 

  .النشاط الذي متارسه القيادة

  فما هي القيادة اإلدارية ؟، إن احلديث عن القيادة يقودنا للحديث عن القيادة اإلدارية

  تعريف القيادة اإلدارية :المطلب الثالث

ء اإلدارة يتضح مفهوم القيادة اإلدارية من خالل جمموعة التعاريف اليت صاغها علما 

عملية التأثري اليت يقوم �ا املدير يف مرؤوسيه " واملختصني نفقد عرفت القيادة اإلدارية على أ�ا

كما تعرف القيادة اإلدارية 1.هودهم يف أداء النشاط التعاوينوحثهم على املسامهة الفعالة جبإلقناعهم 

اآلخرين حبيث جيعلهم يقبلون قيادته طواعية القدرة التأثريية اليت ميتلكها شخص ما يف التأثري يف " بأ�ا

وطموحا�م مما يتيح له القدرة  آماهلموكونه معربا عن ، وذلك العرتافهم بدوره يف حتقيق األهداف

  2.على قيادة أفراد اجلماعة بالشكل الذي يراه مناسبا

ل اختاذ النشاط الذي ميارسه القائد اإلداري يف جما" كما تعرف القياد اإلدارية على أ�ا

وعن طريق التأثري باستخدام السلطة الرمسية  اآلخرينعلى  األوامر واإلشراف اإلداري وإصدار

  3 .واالستمالة بقصد حتقيق هدف معني

                                                 
 98-97ص ص .2007، عمان، اإلصدار السابع ، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، نواف كنعان القيادة اإلدارية -  1
 237ص.2009، الطبعة األوىل عمان، إثراء للنشر والتوزيع ، م معاصرة السلوك التنظيمي مفاهي، خضري كاظم محود الفرجيات وآخرون -  2
 130ص ، مرجع سابق ، عمر حممود غباين  -  3
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جيمع هذا التعريف بني السلطة الرمسية اليت يكتسبها القائد اإلداري من اجلهات العليا وقوة 

   .التأثري اليت يتمتع �ا

، دارياإلتركز على قوة االستمالة والتأثري اليت يتمتع �ا القائد اإلدارية  وعموما فإن القيادة

ومدى قدرة القائد اإلداري يف توجيه اجلهود حنو حتقيق أداء املنظمة ، واالستجابة اليت تبديها اجلماعة

  .واليت ال تتعارض مع أهداف اجلماعة

  :لعناصر التاليةومن هنا تربز أمهية القيادة اإلدارية واليت نوجزها يف ا

  اإلداريةالقيادة  ةأهمي: رابعالالمطلب 

تب األمور للقيام القيادة ظاهرة اجتماعية إدارية البد منها يف املنظمة كي تستقيم احلياة وترت  -1

كما تعمل القيادة على توحيد وتوجيه الطاقات الفعالة ضمن ،  التنظيم بني األفراد، بوظائف التنسيق

 .إطار اخلطة احملددة

، تعمل القيادة اإلدارية على دعم السلوك االجيايب يف املنظمة والتقليل من السلبيات يف العمل -2

  .فالقائد هو ربان السفينة كما يقال 

  .وبني خطط وأهداف املنظمة وتصورا�ا املستقبلية بني األفراد1تعترب القيادة مبثابة حلقة الوصل -3

كما تساهم يف حسم اخلالفات اليت قد ،  على حلهاوالعمل ، السيطرة على مشكالت العمل -4

  .داخل اجلماعة والعمل على الرتجيح بني الرؤى املستقبلية، تنشأ

  2.تدريب وتنمية وحتفيز املوارد البشرية باعتبارهم الثروة احلقيقية وأهم مورد يف املنظمة -5

تطويعها خدمة ، تأقلم معهامواكبة التغريات احمليطة بالعمل سواء كانت داخلية أم خارجية وال -6

  .املنظمةلصاحل 

  .اليت تنصهر بداخلها املفاهيم والسياسات واالسرتاتيجيات 3القيادة متثل البوتقة -7

كما تعمل القيادة على وضع االسرتاتيجيات رشيدة يف ،  تساهم يف حتقيق األهداف املرسومة -8

  .حتريك وتوجيه املوارد البشرية حنو حتقيق األهداف

  4.عم القيادة القوى االجيابية يف املنظمة وتقلص وختفف من اجلوانب والسلوكيات السلبيةتد -9

                                                 
 .66ص ، مرجع سابق، حسني العجمي2-  1
 .133ص ، مرجع سابق، عمر حمود غباين -3

  http//www.hrm.group.com/vb/showthread.php ?p=96878  -  4ا                                    17/07/2008
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فبعض الناس ، رة تكون مكتسبة وأخرى تكون فطريةمن خالل ما سبق يتضح أن القيادة تا

يرزقهم اهللا سبحانه وتعاىل صفات قيادية فطرية كما قال الرسول األكرم صلى اهللا علية وسلم 

ورسوله احللم واألناة فقال األحنف يا رسول اهللا أنا ن فيك خصلتان حيبهما اهللا إ"س لألحنف بن قي

بل جبلك اهللا عليهما فقال  صلى اهللا عليه وسلمختلقت �ما أم اهللا جبلين عليهما فقال الرسول 

  ".احلمد هللا الذي جبلين على خلقني حيبهما اهللا ورسوله

راد تكون لديهم سيمات وخصائص قيادية ما نالحظ أنه يف الواقع هناك بعض األفك

  1.خارقة

من املهارات القيادية ترجع % 61أن  minnesota 2الدراسات يف جامعة أثبتتكما 

وأن يتعلمها ، تكتسب أنمبا يوحي بأنه ميكنها  .منها ترجع لعوامل غري وراثية% 39لعوامل وراثية و

  .أولئك الذين يفتقرون للمهارات القيادية

  خصائص القيادة :امسالمطلب الخ

إن مخسني سنة من الدراسات والبحوث فشلت يف تقدمي مسة شخصية " Jennins 3يقول  

باإلشارة  .التمييز بني القادة وغري القادة واحدة من مسات القيادة أو جمموعها ميكن أن تستخدم يف

إجراء قام بحيث  Ralph Meellvin Stogdill4للدراسات املسحية القيمة اليت قام �ا 

اليت ، دارسة مسحية لنتائج أهم الدراسات القيادية اليت استهدفت حتديد املقومات والعناصر القيادية

مث قام بعرض أهم الدراسات للفرتة الثانية املمتدة من ، 1947-1904أجريت خالل الفرتة 

حدة يف وحىت الدراسة الوا، واختالفات جوهرية بني الدراستني بينت تباين ليت وا 1948-1970

 1947-1904من  وأسفرت نتائج الدراسة األوىل .حتديد السمات  وحىت عالقتها بعنصر القيادة

، الثقة يف النفس، التفوق الدراسي والعلمي، املشاركة االجتماعية، الذكاء :إىل حتديد العناصر التالية

، طالقة احلديث، ةالقدرة على تكوين العالقات االجتماعي، استشعار املسؤولية عن حتقيق اهلداف

الدافع على حتمل ، جتماعية أو املركز االجتماعياال، ملعرفة واخلربة ا، التعاون، جتماعيةاملكانة اال

، املظهر والزي، الشعبية واملهابة، قدرة على التكيفال، الثبات واملثابرة يف مواجهة العقبات، املسؤولية

، القدرة على التكيف وتنمية التعاون، وأصول التعاملااللتزام بقواعد األدب ، االلتزام، احلكم واحلسم

                                                 
 .211ص .2005، مجهورية مصر العربية، العشريمطبعة ، التنظيميالسلوك ، سيد حممد جاد الرب -  1
  .69-68ص ص .2008، مصر، قرطبة للنشر والتوزيع-أثر التغريات البيئية والتكنولوجية-، قيادة عمل الشركات واهليئات، فؤاد القاضي  -  2
 .19ص .1981.السعودية، الرياض، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القيادة اإلدارية يف اإلسالم، بو الفضلعبد الشايف حممد أ -3

  .27ص ، نفس املرجع -4
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اليقظة ، الشخصية املستقيمة، قوة العقيدة أو اإلميان، اإلبداع واالبتكار، الرغبة يف التفوق والطموح

الرغبة يف االستعالء والتسيد ، امليل للتغيري، النشاط والطاقة، االهتمام بالعمل، واالنتباه للظروف البيئية

االنبساط وعدم ، العمر، االتزان العاطفي والسيطرة على املشاعر، الوزن، الطول، نعلى اآلخري

القدرة على -على النتائج التالية أسفرتفقد 1970- 1948أما نتائج الدراسة الثانية من  ..االنطواء

، الذكاء، الثقة يف النفس، الرغبة يف االستعالء والتسيد على اآلخرين، تكوين العالقات االجتماعية

الدافع على حتمل ، املركز االجتماعي واالقتصادي، الرغبة يف التفوق والطموح، النشاط والطاقة

، التفوق التعليميالتعليم أو ، االتزان العاطفي والسيطرة على املشاعر، طالقة احلديث، املسؤولية

 ا، شخصية املستقيمةال، املشاركة االجتماعية، املعرفة واخلربة، االهتمام بالعمل، اإلبداع واالبتكار

ليقظة  ا، التعاون، امليل للتغيري، عن حتقيق األهداف، االستشعار باملسؤولية، العمر، حلكم واحلسم 

القدرة على تكثيف ، االلتزام بقواعد األدب وأصول التعامل، املظهر والزي، واالنتباه للظروف البيئية

 .االنبساط وعدم االنطواء، وتنمية التعاون

 :الدراسة الثانية أضافت العناصر التاليةغري أن ، الدراستنيالتشابه الكبري يف نتائج شري إىل ون

، املبادرة واملبادأة، السلوك الطبيعي املتوافق، فرض النفس على اآلخرين، االستقاللية، القدرة اإلدارية

الشخصية  ،الدهاء وسعة احليلة، القدرة على تقبل التجاوزات واالختالفات يف الرأي املوضوعية

  .احلماس وقوة املشاعر، القدرة على تعهد واحتضان ورعاية اآلخرين، اجلذابة غري املنفرة

جاءت خالية من العناصر اليت تناولتها الدراسة  الدراسةهذه كما نشري إىل أن 

القدرة على ، الشعبية واملهابة، الثبات واملثابرة يف مواجهة العقبات 1وهي 1947- 1904ابقةلسا

  .الوزنو  الطول، اإلميان -قوة العقيدة، التكيف

 2نتائج دراسةوهي متثل  للقيادة اإلداريةغري أنه مت حتديد بعض املواصفات واخلصائص العامة 

قاما �ا على جمموعة من القادة اإلداريني  John Hoverوجون هوفر Danny Coxداين كوكس

 :فات للقادة اإلداريني وهييف بعض املنظمات واستطاعا من خالهلا حتديد وتلخيص عشر ص

حيث يفرتض يف القائد أن يندمج بأخالقه يف  :صقل المقاييس العليا لألخالقيات الشخصية -1

ميارسها يف حياته العامة بعيدا عن العمل وألخرى  إحداها( العمل فال يتميز باالزدواجية يف الشخصية

                                                 
 41- 40ص ، ص، مرجع سابق، عبد الشايف حممد أبو الفضل -  1
  .133-132ص ص ، مرجع سابق، القيادة الفاعلة والقائد الفعال، عمر حممود غباين :أنظر كل من تاملعلوماملزيد من   -2

  241-240ص ص ، مرجع سابق، السلوك التنظيمي مفاهيم معاصرة، خضري كاضم محود وآخرون                 
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تطابق مع األخالقيات املهنية يف فاألخالقيات الشخصية جيب أن تنسجم وت، )يتقمصها يف العمل

  .توحيد الشخصية الفريدة للقائد

النشاط واالهتمام بالقضايا ، حيث يتميز القادة بعلو اهلمة :الهمة العالية والنشاط المتقد -2

ألنه نفسه العالية اجلوهرية األساسية للعمل ويبتعد عن األمور اهلامشية أو التافهة أو صغائر األمور 

  .تبعده عن األمور وتدفعه إىل األعلى ومهته القوية

حيث ميتلك وحيوز من القدرة واالستعداد البدين والذهين ما جيعله قادرا  :القدرة على اإلنجاز -3

  .على اجناز تلك األولويات اليت يهتم �ا وبتنفيذ األهداف اليت مت تسطريها وحتديدها

ع القضايا واملشاكل اليت يتعامل معها حيث تكسب القائد أسلوب التعامل م :الشخصية القوية -4

قوية كلما أختار الطريق السليم ألنه كلما كانت شخصية القائد  .بدرجة عالية من الكفاءة واملهارة

  .السوي الواضح مع حتمله كامل املسؤولية يف ذلك

ز حيث ميتلك القائد الفعال الدافعية واحلماسة يف تنفيذ املهام واجنا :اإلبداع في العمل -5

األهداف ألنه حمرتف مبدع مقدام على حتدي الصعاب وميتلك القدرة على التكيف مع املواقف 

  .واملتغريات البيئية

كما ،  بعطاء كبري وتفاين منقطع النظري حيث يسعى القائد إلجناز أهدافه :التفاني في العمل -6

  .ينفذها يتولد لديه االلتزام النفسي جتاه تلك األعمال واملهام واألهداف اليت

مجيع القادة الفاعلني حيددون وبوضوح األهداف خلصت الدراسة إىل أن  :هدافتحديد األ -7

   .اخلاصة �م واليت متثل أمهية كبرية يف اختاذ القرارات اهلامة واملصريية

فهم على الدوام نشطاء ، ميتلكون محاسا ملهما مرشدا إن القادة الفاعلني :استمرار الحماس -8

  .ن احلماسة والنشاط بداخلهم ضروريا لتطور القادةأل، حركيون

بامتالكه احلنكة واحلكمة يستطيع القائد الفعال أن ينظم األمور واملواقف مهما   :امتالك الحنكة -9

ألن القائد الفعال املشاكل والتسيب وال كانت درجة تعقيدها أو درجة فوضويتها وعدم ترتيبها 

  .يتجاوب معها

خال من ، حيث يعمل القادة على توفري مناخ مالئم وسليم للعمل :نمساعدة اآلخري -10

وينصهر اجلميع  احملبة وتسود، اخلربات حبرية كبرية، املعارف، اكل ميكن من خالله تبادل األفكاراملش

  .ال يتجزأ ومكونني بذلك فريق عمل  مجاعي متكاملباعتبارها جزء  يف بوتقة واحدة وهي املنظمة
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  عناصر القيادة اإلدارية :المطلب السادس

يتضح أ�ا تتكون من جمموعة من  من التعاريف السابقة ملفهوم القيادة اإلدارية انطالقا   

  .حتقيق اهلدافو ، قوة التأثري، اجلماعة، العناصر وهي القائد اإلداري

على  يعترب أهم عناصر القيادة على االظالق نظرا للتأثري الذي يتمتع به :القائد اإلداري: أوال

املتأثر باحتياجات الشخص "فيعرف على أنه ، مت االهتمام به من طرف الباحثني اجلماعة وقد

اجلماعة املعرب عن رغبات أعضائها ومن مث فهو يركز على االهتمام �ا ويطلق طاقات أعضاء اجلماعة 

 1.."يف االجتاه املطلوب

عظم قدر ممكن من السمات ذلك الشخص الذي حيوز أ" على أنه اإلداريكما يعرف القائد 

  2".واخلصائص والصفات الشخصية املرغوب

ويقوم بأعمال ، التنظيمقيادية داخل  أنه ذلك العضو الذي ميارس وظيفة" عرف أيضا على

  3 .."التخطيط والتنظيم واإلشراف والرقابة

  4."اجلماعة حنو أهدافها أنه القادر على توجيه" على أيضا يعرف القائد

كما ميتلك ،  داري يتمتع خبصائص وسيمات شخصيةتعاريف على أن القائد اإلأمجعت هذه ال

 أهداف، القدرة على التأثري يف اجلماعة واالهتمام بانشغاال�ا وتوجيهها وحتفيزها حنو حتقيق أهدافها

يؤثر يف اآلخرين ر للقائد اإلداري على أنه العضو يف الفريق الذي ينظ األساسعلى هذا ، املنظمة

ا ويدفعهم وحيثهم حنو حتقيق أهداف اجلماعة وأهداف املنظمة معا ويكون هذا التأثري مرغوبا إجيابي

  .فيه

بكون القيادة ظاهرة اجتماعية يتوجب لقيامها وحدوثها وجود مجاعة  :تعريف الجماعة :ثانيا

وقيادة شخص يتمتع بنفوذ  إشرافمتشا�ة العناصر خمتلفة األهداف حىت يتفاعل األفراد حتت 

  .التأثري

وحدة تتألف من جمموعة من األفراد يدركون وحد�م اجلماعية " أ�اتعرف اجلماعة على 

   5".ولديهم القدرة على العمل أو يعملون بالفعل بطريقة متحدة إزاء البيئة اليت جتمعهم

                                                 
1-Stogdil ,opcit ;P7           

 .3ص  .بدون سنة نشر، القاهرة ، مطبعة األزهر، حتديد املصطلحات أوال، حممد البهي  -  2
 .180ص، 1981، مصر، كلية احلقوق ،  جامعة اإلسكندرية، اإلسكندرية، ادة اإلدارية يف العصر احلديثالقي، مصطفى صبحي الغيت -3
 .17ص.1998. اجلزائر، دار الغرب للطباعة والنشر، مبادئ التسيري البشري، بوفلحة غيات-  4
 .91ص  .مرجع سابق، نواف كنعان  -  5
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أساسيا ومهما يف عملية القيادة ويتجلى ذلك من خالل االهتمام  تلعب اجلماعة دورا

  .نشغاال�ا وطموحا�ا من القائد اإلداري حىت يكتسب ودها وحيصل على تعاو�ابأهدافها وا

، عملية القيادة األساسيإن مدى التأثري واالستجابة هلذا التأثري يعترب جوهر  :قوة التأثير :ثالثا

ها سلوكيات األفراد ومواقفهم وحىت مشاعرهم بالطريقة اليت يريدها واليت يرايعمل على تغيري فالقائد 

واحلث  واإلقناعولكن باالعتماد على االستمالة  مناسبة دون اللجوء واالعتماد على قوة اإلذعان

التضحية بل وحىت ، وإىل جتاوز املصاحل الذاتية، مما يؤدي إىل التأثري العميق يف مرؤوسيه .والتحفيز

  1.بالنفس لتحقيق الرؤية اليت يعتربو�ا رؤيتهم اخلاصة

  :2تخدمها القائد يف التأثري على مرؤوسيه ومنهاتتعدد الطرق اليت يس

، ويتم عن طريق منح القائد مكافآت ملرؤوسيه ليشبع حاجيا�م :التأثير القائم على المكافأة -أ

بالشكل الذي يساعد يف حتقيق أهداف اجلماعة ومن مث أهداف املنظمة   وتؤثر يف ميوهلم واجتاها�م

  .ككل

باستخدام السلطة يدفع القائد مرؤوسيه للعمل عن استشارة اخلوف  :التأثير القائم على اإلكراه - ب

لثقة لكن يؤدي ذلك إىل خلق جو من عدم ا، توقيع العقاب عليهم حيث يستجيب املرؤوسني لذلك

ويتولد عنه اإلحباط يف العمل ومن أبرز مظاهر اإلحباط الكراهية للعمل تدين ، بينه وبني مرؤوسيه

  .انية ضد القائدوالعدو ، الروح املعنوية

ويعين أن يكون للقائد مرجعية عن مرؤوسيه وثقافا�م  :مرجعيةير القائم على أسس التأث - ج

مث يعتمدها كمرجعية  .وميوهلم ووجهات نظرهم وتوجها�م وتقاليدهم االجتماعية ووالئهم وانتماءا�م

ميكنه أن يكيف سلوكه يف العامل  ،فإذا ما أدرك القائد االختالفات يف املشاعر والدوافع، للتأثري فيهم

  .مع مرؤوسيه بالطريقة اليت يضمن من خالهلا توحيد اجلهود لتحقيق أهداف املنظمة

ميكن أن يعتمد القائد يف التأثري على مرؤوسيه اعتمادا على اخلربة  :ـالتأثير القائم على الخبرة -د

، الوالء من املرؤوسني نابعة من هذه اخلربةوتكون الثقة و ، الرتاكمية اليت اكتسبها أو مستواه التعليمي

  3.جانبهمن  اإلقناعحيث يذعنون له دون احلاجة إىل االستمالة أو 

                                                 
1- Stephen; Robbins et autres, Management  4ed ,earson éducation francaises,Paris.2005,p342                                         

  .100، 99، ص ص، نواف كنعان مرجع سابق-2
 .267ص  .2000، دن، دم، رؤية مستقبلية، إدارة السلوك التنظيمي، أمحد سيد مصطفى -  3
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واليت ، ويستخدم القائد املعلومات اليت ميتلكها وحيتكرها :التأثير القائم على المعلومات -ه

 .لديهم انطباعا خاصايف تنفيذ مهامهم فحصوهلم أو عدم حصوهلم عليها تولد حيتاجها املرؤوسني 

  1.يستخدم القائد هذه املعلومات وتطويعها من اجل التأثري على املرؤوسني مما يؤثر على متلقيها منه

نظرا المتالكه لصفات وخصائص حيبذها املرؤوسني فتجذ�م  :2على اإلعجاب التأثير القائم -و

ويعترب هذا من أقوى أنواع  مما جيعلهم ينصاعون للقائد يستقطب احرتامهم وتقديرهم، وتلهمهم

  .لذلك يسعى القائد للحفاظ على هذه املواصفات ويعمل على تنميتها وتطويرها، التأثري

ويتمثل يف أن للقائد حقا رمسيا شرعيا سلطويا إلدراك املرؤوسني  :3الشرعيةالتأثير القائم على  -ي

    .شار إليه أحيانا بقوة السلطةالوظيفي لذلك ييف ممارسة التأثري حسب مركزه القيادي التنظيمي 

-يعين توجه القيادة حنو إشراك املرؤوسني يف السلطة والنفوذ :التأثير القائم على التمكين -8

وحتقيق األهداف مما يؤدي إىل زيادة  لشخصية واملشاركة يف العمل حىت يشعروا باملسؤولية- التفويض

غري أنه جيب اإلشارة إىل أن حجم ومستوى 4.الوالء للقائد كنتيجة للحرية والثقة املمنوحة هلم

ومدى قدرة املوارد البشرية على هذا ، كما يرتبط بطبيعة املهام املخولة للتفويض،  التفويض يكون قليال

  .التفويض

إن الغاية األساسية اجلوهرية من وجود اجلماعة والقيادة هي حتقيق  :تحقيق أهداف الجماعة :رابعا

يلعب القائد اإلداري دور التوفيق ، تعارض بل تتكامل مع أهداف املنظمةاليت ال تو أهداف اجلماعة 

أنه عندما تتعارض أهداف  5"ماري غوليت"وترى ، املنظمة أهداف، بني طموحات اجلماعة

 مث، ر التعارض يف هذه األهدافهاظلتحليل اخلالفات وماملرؤوسني الفردية واجلماعية يلجأ القائد 

كل حيقق من خالله كل طرف ما يرضيه باالعتماد على مهارات القائد يعيد ترتيبها من جديد بش

وذلك من خالل التأثري العميق والقوي يف ، أو املوقف وخصائص مجاعة املرؤوسني وطبيعة املنظمة

، يشعرهم بالعطف واألبوة .6 ذلكبالنفس لتحقيق  مرؤوسيه وإىل جتاوز املصاحل الذاتية وحىت التضحية

  .احلزم والشدة لذلك ميكن القول أن املوقف يظهر القائد وأحيانا يشعرهم ب

                                                 
 176ص ، 1989، مصر  .الدار اجلامعية، السكندريةا، السلوك االنساين يف املنظمة، أمحد صقر عاشور  -1
 176ص ، محد صقر عاشور مرجع سابقأ -  2
 .271ص .2009، األردن، اثراء للنشر والتوزيع، مفاهيم معاصرة، السلوك التنظيمي، خضر كاظم محود الفرجيات -  3
 72-71ص ص ، مرجع سابق، قاسم كوفجي، عدنان الكتوم -  4
 95، 94سابق ص ص مرجع ، نواف كنعان  -  5

5-Stephen Robbins et autres,Managemet,4ed,pearson éducation françaises,paris.2005,p342 
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ميكن اعتبار القائد املاهر الكفء هو الذي ميتلك رؤية طويلة املدى وهو الذي يتكيف  كما

كما أنه يعرف توجيه مرؤوسيه  .مع املواقف والظروف كما ميتلك رؤية طويلة املدى ينبغي بلوغها

  1.لتحقيقها

فاملوقف يعرب عن الظرف ، ساسيا من عناصر القيادة اإلداريةوقف عنصرا أيعترب امل :لموقفا :خامسا

فرصة تعيشه مجاعة العمال أو تتعرض له  حتديا أو، سواء كانت داخلية أم خارجيةأو الظروف اليت 

  .املواقفأو  هذه الظروف املنظمة يف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
-1 C.L.Leboyer,La motivation dans L enterprise ,ed organization,Paris.1998,p193  



  ةدور القيادة اإلدارية في التنمية اإلداري                                        الرابع      الفصل 
 

  164

  .النظريات المفسرة للقيادة:المبحث الثاني 

ار القيادة اإلدارية وإعدادهم وتطويرهم ميثل مشكلة حقيقية وحتدي يصعب حتقيقه إن اختي

ملا تلعبه القيادة اإلدارية من أمهية يف  لدول املتقدمة أو البلدان الناميةا باملنظمات أو سواء تعلق األمر

نظرا ، واهلنيسهل مل تكن عملية االختيار باألمر ال .جناح املنظمات باعتبارها احملرك األساسي للتابعني

ومن جهة ، ألن حتديد املتطلبات اجلوهرية للقيادة الفاعلة والناجحة يعترب أمر بالغ الصعوبة من جهة

  .متغرية متجددة من فرتة ألخرى ومن موقف آلخرأجرى ألن طبيعة املنظمات 

عة من جممو  والقد اهتم علماء اإلدارة وعلماء النفس واالجتماع بدراسة القيادة كظاهرة ووضع

ميكن حصر جمموعة املعايري اليت توجت هذه  .الفاعلنياملعايري ميكن على أساسها اختيار القادة 

  :جمموعتنياجلهود إىل 

  .للقائدمعايري شخصية تدور يف جمملها حول السمات واخلصائص الشخصية   -1

  .معايري موضوعية مرتبطة باملركز القيادي وعالقة القائد مبرؤوسيه   -2

  :نتناولذه اجلهود يف جمموعة من النظريات ومن بني هذه النظريات سوف كما تبلورت ه

  ).نظرية السمات(نظرية املدخل الفردي  -

  .املوقف نظرية -

 .)املشرتك( املدخل التفاعلي ونظرية -

   نظرية المدخل الفردي :المطلب األول

 .اجلوهريةخصائصها  دارية وحتديداإليعترب من أقدم املداخل اليت حاولت تفسري القيادة  

وفحوى هذه النظرية أن هناك جمموعة من السمات واخلصائص جيب توافرها يف شخص معني تؤهله 

  :املدخل الفرديت ألن يكون قائد ومن أهم نظريا

 يولدون والبأن القادة حيث كان االعتقاد السائد ، من أقدم النظريات :نظرية الرجل العظيم -1

قادة وأنه من غري املمكن أن يتيسر لشخص ما ال ميتلك  وهذا يعين أن القادة يولدونيصنعون 

 1.سيمات القيادة عند املولد أن يصبح قائد بل أن هناك من يركز على الدور الوراثي يف إجناب القادة

والسمات وعلى قدر   يعاب على هذه النظرية أنه من الصعب أن حيوز فرد ما كل هذه الصفات ما

  2.كبري

                                                 
 310ص، نواف كنعان مرجع سابق  -  1
 194ص ، مرجع سابق، عائدة خطاب وآخرون -  2
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  .ي حاجة ا�تمع للقادة اإلدارينيلن يغطيصعب اكتشافهم وسوف كما أن عدد هؤالء قليل 

  كما أن هذه النظرية تدرس القيادة بعد أن أصبح هؤالء قادة فكيف كانوا قبل ذلك؟

مات جيب أن تتوافر يف هذه النظرية بتحديد جمموعة من الساهتمت : نظرية السمات القيادية - 2

 .مات بعضها وراثي وبعضها مكتسبهذه الس، ملستقبل تكون قائدة يف االشخصية القادرة على أن 

Tead كما أ�ا ليست حمددة ومتفق عليها بني الباحثني فتيد
قدم عشرة مسات جيب توافرها لنجاح 1

إن دراسة مسات القائد مل يكن مثمر الشرح وبيان حقيقة القيادة " فيقول  Stogdillما أ.القيادة 

كل هذه  كما أن كثري من غري القادة ميتلكون معظم أو،  اتكل القادة ميلكون كل هذه السم  فليس

يف جمموعها السمات اليت فيقرتح ثالث جمموعات من السمات تشكل  3بانس أما برنارد 2".الصفات

  :جيب توافرها يف القائد وهي 

أي أن يكون القائد مفعما باحليوية والنشاط وميال لفرض نفسه اعتمادا على  :الحيويةمجموعة 

  .واستمالتهم بآرائهوإقناعهم  فيهم ريال باآلخرين للتأثاالتص

وأواصر قدرة القائد على االتصال وتنمية عالقات  وتتجلى من خالل :اإلنتاجيةالكفاءة  مجموعة

ة على إدارة الصراعات والتكيف واالستجابة مع املتغريات مالود والقدرة القائالتفاهم وربط جسور 

  .حاجيات ومتطلبات اجلماعة تبارمع اآلخذ بعني االع، اجلديدة

حيث يتمتع بالنباهة والفراسة واحلدس ملا يتمتع به من خربة وما حيوزه من  :الذكاء والكفاءة مجموعة

معلومات يف تأين ودون �ور فهو على دراية تامة بأسلوب التفكري يف حل املشكالت وحىت إلعادة 

  .التفكري يف حلها إذا كان ذلك ضروريا

اجلهود واخلصائص اليت قدمتها نظرية السمات جند أن هذه السمات اليت قدمتها من بالرغم 

  .الذكاءالعدل و ، توافر يف أناس عاديني مثل الطموحت

بعني االعتبار أثر املوقف يف القيادة ذلك أن السمات اليت  تأخذكما أن هذه النظرية مل    

  .القائد تستمد فعاليتها من املوقف تتوافر يف

                                                 
-الكمال والتكامل واألمانة واحللم-الصداقة واملودة–احلماس والشغف بالعلم - الشعور بالفرص واالجتاه-الطاقة البدنية والعقلية:هذه الصفات هي  - 1

  .اإلميان-املهارة يف التعلم-الذكاء-البت واحلسم يف األمور-املهارة الفنية
2 - Stogdill,opcit,ppp35,36,37 
3 -C L Le Bayer et autres ;R H Les apports de la sociologie du travai l,ed  organisation 

,paris,2001.p332 
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بعض هذه السمات يتعارض حتديد جمموعة من السمات بل أن نظرية مل تفلح يف كما أن ال

 إن مخسني سنة من الدراسات والبحوث قد فشلت يف" Jennings  مع البعض اآلخر حيث يقول

تقدمي مسة شخصية واحدة من مسات القيادة أو جمموعة منها ميكن أن تستخدم يف التمييز بني 

 1".القادة

 اإلشرافهناك عالقة وطيدة بني منط  أنأشارت جتارب هاوثرون إىل  :كيةالنظرية السلو  - 3

ونظرا لعدم قدرة نظرية السمات يف تقدمي تفسري واضح وقوي لفاعلية القيادة حتول ، واإلنتاجية

اعتقادا من أن السلوك واالنفعال  2.القيادي السلوكاالهتمام من السمات اليت ميتلكها القائد إىل 

  .اء العمل هي اليت تشكل منط قياديا وأسلوبا وذلك ألن السلوك ميكن تعديلهوالتصرفات أثن

لقد أجريت الكثري من الدراسات والتجارب يف هذا ا�ال وتوصلت إىل أن أساليب القيادة 

  :مها 3رئيسينياليت مورست تستند إىل بعدين 

مع احرتام اآلجال يف  وينصب االهتمام على حتقيق األهداف وتوصيف األعمال :االهتمام بالعمل

  .التنفيذ

ويتمحور حول بناء عالقات جيدة مع األفراد وخلق جو من املودة واالهتمام  :االهتمام باألفراد

   .مبشكالت األفراد

إىل أن هناك عالقة بني األسلوب القيادي وفعالية اجلماعة  ةالسلوكي الدراسات أشارتكما 

حيث أشارت الدراسات إىل أن تفهم مشاعر ، 4يقانيو ومشامثلما ذهبت إليه كل من دراسات أوه

  .واالهتمام باإلنتاج  يشجعان على تفاعل عناصر القيادةاآلخرين واالهتمام بالعاملني 

  :بتصنيف أساليب القيادة إىل أربعة أساليب و هي" تنكر نال"قام كما 

، م مشاركة املرؤوسنيويتسم باملركزية العالية وعدم ثقة الرئيس مبرؤوسيه وعد :األسلوب التسلطي

  .إىل أسلوب التخويفكما يلجأ القائد 5يتميز القائد بسلطة مطلقة فردية ال يهتم برأي اجلماعة

                                                 
1- Jennings, E E, The Anotomy of Ledershp, managemment of perseonol, quowterly 1961, 

vo1. p2 -4  
 220. ص2006..، 1طبعةعمان ال، دار احلامد للنشر والتوزيع ، مبادئ اإلدارة احلديثة ، حسني حرمي  -  2
 220ص ، مرجع سابق، حسني حرمي  -3
 84ص.2007عمان ، 1دار دجلة الطبعة، اإلدارة واجتاها�ا املعاصرة ، زيد منري عبوي  -4
 133ص.2006، مصر ، الدار اجلامعية اإلسكندرية ، تفاعل اجلماعات البشرية ، عبد الرمحن حممد العيسوي  -  5
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ثقة السيد " ال خيتلف عن األسلوب السابق ولكن القائد يثق يف مرؤوسيه :األسلوب األوتوقراطي

   1".خبادمه

 .وتوجيههم حنو ما يريد إجنازه غري أن القائد ال يكون متسلطا وإمنا يعمل على إقناعهم

غري أن األفراد يشعرون بقدر وافر ، د يف مرؤوسيه لكن ليست ثقة كاملةيثق القائ :األسلوب املشارك

  .املرؤوسني وحياول االستفادة منها بآراءمن احلرية كما يسعى القائد لألخذ 

فراد حبرية مطلقة يف يشعر األ، ألمورحيث تكون الثقة كاملة ويف مجيع ا :األسلوب الديمقراطي

حققا إنتاجية أعلى من ) 3، 4(أن األسلوبني 2"النكرنت"مناقشة األمور املرتبطة بالعمل ويشري 

  ).1، 2( األسلوبني

تعتمد ، "جيمس موتون، روبرت بالك"من  لالنظرية ك هيتزعم هذ :نظرية الشبكات اإلدارية-4

املوارد ( واالهتمام باألفراد )اإلنتاج(بالعمل هذه النظرية على تفاعل بعدي اإلدارة ومها االهتمام

  ، شبكة ذات حمورينحيث قام الباحثان بتوضيح هذه النظرية يف صورة ، )البشرية

  نظرية الشبكات اإلدارية):  4/1( مخطط رقم

    )9 -9 (  

  قيادة الفريق

                )1 -9 (  

  قيادة إنسانية

  

9  

8  

7  

6  

5  

4  

3  

2  

1  

ني
امل

الع
د 

فرا
األ

م ب
ما

هت
اال

   

  

            

                    

                    

            )5 -5 (  

  قيادة معتدلة

        

                

                    

                    

     )9-1 (  

  قيادة متسلطة

                 )1-1(  

              قيادة ضعيفة

      9       8       7      6      5      4       3      2       1   

  العمل/تمام باإلنتاجااله

، 1إثراء للنشر والتوزيع ط، مفاهيم معاصرة، السلوك التنظيمي، خضري كاضم محود الفرجيات وآخرون :المصدر

   247ص ، 2009.عمان األردن

                                                 
 223ص ، قمرجع ساب، حسني حرمي  -  1
 .نفس املرجع  -  2
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احملور العمودي ميثل مستوى االهتمام ، من طرف القائد) العمل( االهتمام باإلنتاجاحملور األفقي ميثل 

  ).ألفرادا(باملوارد البشرية 

  :واستنادا لذلك مت اقرتاح مخس أساليب للقيادة حبسب إحداثيا�ا على الشبكة وهي

يف هذا النمط يرتك القائد األمور دون أن يتدخل أو ): المتسيب( القيادة الضعيفة )1-1( النمط

ي ه ال حيقق أيف شكل متسيب والنتيجة احلاصلة هي أنيويل اهتمام ضعيف جدا باألفراد واإلنتاج 

حيث تظهر الصراعات ، وى من الرضا الوظيفي لدى األفرادال حيقق أي مستمستوى من اإلنتاجية و 

ويبذل احلد األدىن الذي يكفي " كما ال يساهم يف حتقيق أهداف املنظمة .واخلالفات املستمرة 

  1."لبقائه عضوا يف املنظمة

ال و العمل أ" ايل باإلنتاج مبعىنتتمثل يف اهتمام ع ):المتشددة(القيادة المتسلطة )1-9( النمط

، لتحقيق أهداف املنظمة اإلنتاجعلى يكون الرتكيز ، اهتمامه باألفراد إىل درجة كبريةويقل  2"وأخريا

  .لكن يؤدي إىل اخنفاض الرضا الوظيفي لدى األفراد

ج مما اهتمام عايل باألفراد واهتمام ضعيف باإلنتا  ):اإلنسانية(القيادة االجتماعية )9- 1( النمط

يؤدي إىل رفع مستوى الرضا الوظيفي وبناء العالقات اإلنسانية واالجتماعية بني األفراد لكن يؤدي 

  .إىل اخنفاض مستوى اإلنتاج

 حيث يكون معتدال بني اإلنتاج واألفراد ):قيادة منتصف الطريق( القيادة المعتدلة )5-5( النمط

يادة غري أنه يواجه صعوبة كبرية يف احلفاظ على يعمل على املوازنة بني البعدين األساسيني للق و

  3.التوازن بني هذين البعدين

) 9-1( يلجأ قادة الوسط إىل أسلوبففي بعض املواقف ، كما أنه ال يثبت عند وضع معني

لكن إذا ما استقامت األمور يلجأ إىل . 4عند الشعور باحتمال تعرضهم للمتاعب من طرف األفراد

وكثريا ما يؤمن هؤالء القادة بأسلوب منتصف  األفراد لتحقيق اإلنتاجللضغط على )1-9(النمط

  5.الطريق

  

                                                 
 85ص ، مرجع سابق، زيد منري عبوي  -1
 224ص، مرجع سابق، حسني حزمي   -2
 نفس املرجع -3
 249، 248ص ص ، مرجع سابق ، خضري كاضم محود الفرحيان وآخرون  -  4
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  ):قائد الفريق( القيادة المثالية) 9- 9( النمط

ز القائد املثايل على روح يتميز هذا األسلوب باهتمام عايل باألفراد وباإلنتاج حيث يرك

من جهة ثانية يعمل على بناء الثقة  .العمل على متاسك اجلماعة لبلوغ اإلنتاج املرتفع، الفريق

يشري ، هذا األسلوب كذلك الرضا الوظيفي للحصول على إنتاجية عالية مما حيقق واالحرتام املتبادلني

  . هو األفضل) 9-9( الباحثان إىل أن النمط

نشري يف األخري إىل أن من حيدد النمط القيادي وفق نظرية الشبكات هو املوقف الذي 

وبنفس املستوى؟ وهل ، ولكن هل يستجيب أفرادها ويتفاعلون مع هذا النمط، ماعةتتفاعل فيه اجل

والروح ، ميكن أن يتقبل هؤالء وبسرعة االنتقال من منط إىل آخر وما اثر ذلك على تعاون اجلماعة

  .املعنوية لديهم

  نظريات الموقف:المطلب الثاني 

اإلدارية وجناحها ال يرتبط فقط  القيادةحمتوى هذه النظرية يتمحور حول أن أساس حتديد 

 هذه املواقف ختتلف باختالف .بسمات وخصائص القائد ولكن ترتبط كذلك خبصائص موقف معني

كما أن  .رة ملتطلبات القيادةبدورها تؤدي إىل اختالف النظاملنظمات اإلدارية وا�تمعات واليت 

وفقا هلذه النظرية  .اختالف السمات يؤدي إىل. ) ..إنتاجية ، عسكرية، مدنية(اختالف التنظيمات 

  :ظهرت عدة اجتاهات تدعم نظرية املوقف منها

على  أصطلحما " الفاعلية اإلدارية" ن من خالل كتابهيقدم ريد: لريدين النموذج ثالثي األبعاد- 1

ادا اعتق مركز يف حتليله على معرفة مىت تكون األمناط القيادية فعالة؟ثالثي األبعاد تسميته بالنموذج 

التنمية االقتصادية (منه أن أهم عنصرين للسلوك اإلداري مها االهتمام بالعمل واالهتمام بالعالقات 

  :1مع املوظفني وميز بني أربعة أنواع للقيادة )والتنمية اإلدارية

  .القائد الذي يهتم كثريا بالعملالقائد املتفاين وهو  -

  .عالقاتالقائد الذي يهتم كثريا بالالقائد املرتبط وهو  -

  .كثريا بالعمل وبالعالقات  يهتم ال القائد الذيالقائد املنعزل وهو  -

  .ذي يهتم كثريا بالعالقات وبالعملالقائد الالقائد املتكامل وهو  -

حيث قسم األبعاد ، للفعالية ن ثالثي األبعاد على أن األهداف أفضل معياريكما ركز منوذج ريد

ة عن توليفة تعكس مدى فاعلية أو عدم فاعلية القيادة تبعا وهي عبار ) مرتفع-منخفض(يني إىل مستو 
                                                 

 380ص.1992، مصر، مكتبة عني مشس ، أصول اإلدارة القاهرة ، عائدة سيد خطاب وآخرون -  1
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مع اهتمامه بشكل كبري ، ن مل توضح كيفية بلوغ هذا السلوكلك .ملالئمة أو عدم مالئمة املوقف

الوصفي السلوكي دون حتديد طبيعة السلوك الذي يتوجب كما يغلب عليه الطابع  .بالفعالية اإلدارية 

  .على القائد أن يتصف به

  .جلدول املوايل يربز القيادة يف مصفوفة ريدن ا

  .نيأنماط القيادة في مصفوفة ريد)  4/2( جدول رقم

  القيادةأنماط   درجة الفعالية  االهتمام بالعالقات  االهتمام بالنشاط

  تنفيذي  مرتفع  مرتفع  مرتفع

  موقف  منخفض  مرتفع  مرتفع

  مستبد طيب  مرتفع  منخفض  مرتفع

  )مستبد(وقراطيأوت  منخفض  منخفض  مرتفع

  منمي  مرتفع  مرتفع  منخفض

  جمامل  منخفض  مرتفع  منخفض

  بريوقراطي  مرتفع  منخفض  منخفض

  هارب  منخفض  منخفض  منخفض

  307ص .1992. مصر، مكتبة عني مشس، القاهرة أصول اإلدارة، عائدة سيد خطاب وآخرون :المصدر

هي نتاج دراسات قام حول القيادة  1إن إسهامات فيدلر :النظرية الشرطية التفاعلية لفيدلر -2

يادة مالئمة وتغريها تبعا مركزا جهوده حول معرفة السمات اليت الق 1967إىل 1951امتدت من 

رأى أن ، مدى مالئمة وعدم مالئمة النمط القيادي لذلكما هي العناصر اليت تؤثر يف ، للموقف

حدد من خالل ثالثة أبعاد رئيسية واليت تتاملوقف املالئم يتحدد من خالل حتليل عناصر املوقف 

  :وهي

وهي حتدد وتعكس مدى قبول األفراد للقائد ومدى تقديرهم  :العالقة بين القائد وتابعيه -1

  .ووالئهم له

وهو حيدد درجة وضوح أو عدم وضوح العمل املطلوب اجنازه من طرف اجلماعة  :البناء التنظيمي-2

  .من عمل القائد وجعله سهال وناجحا فكلما كان التنظيم متكامال كلما ساعد ذلك

                                                 
 .367-  365ص ص .مرجع سابق، اف كنعان نو  -2
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وهي تعكس قوة وسلطة ونفوذ القائد وهي تعرب عن قدرة القائد على توقيع اجلزاء  :القائدسلطة -3

  .كما يعكس املركز واملكانة اليت حيتلها يف املنظمة 1.والعقاب 

والتفاعل  فيدلر أحاطت مبتغريات سلوك القائد يف إطار املوقف على الرغم من أن إسهامات    

غري أ�ا مل توضح بشكل جيد العالقة بني شخصية القائد أو منط ، بينها كمعيار للفعالية القيادية فيما

  .وإنتاجية العاملني  القيادة واملوقف الذي تتفاعل فيه عناصر القيادة

  :النظرية المعيارية للقرارات اإلدارية-3

نظريتهما وهي أن فاعلية القيادية اإلدارية  لقد اهتم فروم ويوتن بفرضية أساسية اعتماداها يف

قد استخدما ف، تتحدد مبدى تناسب وتكيف النمط القيادي عند اختاذ القرار تبعا لظروف املوقف

جناح القرار على أساسهما أمناط مخسة أمناط للقيادة وسبعة أبعاد للموقف ومعيارين ميكن قياس 

 2القيادات املختلفة ملواجهة املشاكل وتتمثل هذه األمناطالقيادة  اليت اعتماداها فهي مزيج من أنواع 

  :يف 

  .القائد يتخذ القرار مبفرده دون اللجوء ملرؤوسيه مث يبلغ ويطلب تنفيذ القرارات -1

حيث يستشري ، لالزمة من مرؤوسيهالقائد يتخذ القرارات بعد احلصول على املعلومات ا -2

  .املرؤوسني كل على حدا مث يتخذ القرار

  .يتخذ القرار مبشاركة مرؤوسيه كوحدة مث يتخذ القرارالقائد  -3

القائد املنسق يتخذ القرار بصفة مجاعية بعيدا عن تأثري القائد فيهم حيث يعرض املشكلة  -4

 .على مرؤوسيه وينسق بني األفراد

حيث يشارك القائد مرؤوسيه يف صنع القرار من خالل القائد املفوض لسلطة اختاذ القرار  -5

خصائص ذا ملوقف هلأما أبعاد املوقف تبعا لفروم ويوتن فإن  .حد البدائلاإلمجاع على أ

  :3منهانذكر 

  هل املعلومات املتوفرة لدى القيادة كافية الختاذ القرار بفعالية؟القرار  اختاذ فعالية -

  ما مدى وضوح املشكلة من حيث األبعاد والعناصر ؟: وضوح املشكلة -

  اءة مهم يف اختاذ القرار ؟هل معيار الكف: معيار الكفاءة -

                                                 
 .نفس املرجع نفس الصفحة، نواف كنعان -1
 206ص ، مرجع سابقعائدة سيد خطاب،  -  2
 269ص .2001، مصر، اإلسكندرية، الدار اجلامعية احلديثة، السلوك اإلنساين يف املنظمات ، راوية حسن -  3
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ما مدى التأكد النسيب من أن من يلقى انفراد القائد باختاذ القرار القبول من طرف : التأكد النسيب -

  املرؤوسني؟

  ما مدى تبين املرؤوسني لألهداف العامة؟: تبين األهداف العامة -

هذه النظرية سريفع من  إىل أن استخدام تطبيق 1لقد أشارت نتائج بعض األحباث :النظريةتقييم 

املوجودة يف القيادة كما أن السلوكيات وأمناط  . %68 إىل%52  نسبة القرارات الصحيحة من

 2.التزام املرؤوسني يف اختاذ القرار كما بني مدى،  جودة القرارالنهاية تستويف وتستجيب ملتطلبات 

دم وهلا تصاب بالتقا ميتلكها األفرادألن القدرات واملهارات اليت نظرا  :نظرية دورة حياة القائد -4

يتوجب على القيادة أن تتكيف مع خصائص املرؤوسني أي االنتقال من ، القابلية للتطور والتجدد

ىل أن القائد إ   L’ennath Blanchard, Palu Nersyكل من 3حيث أشار، منط قيادي إىل آخر 

للقيادة كذلك دورة حياة ميكن تلخيص أي أن ، تبعا لدرجة نضج وتطور املرؤوسني يقر منط قيادته

  :مراحل نضج املرؤوسني يف اجلدول املوايل

  ة الحياةر وفق نظرية دو   مراحل نضج المرؤوسين :) 4/3( جدول رقم 

  المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  مستوى النضج

  اليةع  عالية  بعض القدرة  منخفضة  قدرة الفرد على العمل

  مرتفعة  متذبذبة  منخفضة  عالية  رغبة الفرد يف العمل

  ، التحكم، التوجيه  القيادة أسلوب

  اإلشراف

، التوجيه، التدريب

  الساندة

  ، الثناء، املساندة

  املشاركة

ع فتو ، التفويض

  املسؤوليات 

معهد ، يم العمار الرياضترمجة عبدا هللا إبراه، مدير الدقيقة الواحدة ، زجييبشا باثر، كنت بالنشارد :المصدر 

  46ص .1990 اإلدارة العاملة

  

ففي املرحلة ، يتخذ القائد أسلوب معني للقيادة وتبعا لكل مرحلة من مراحل حياة القيادة

  .األوىل يركز القائد على إصدار التوجيهات ألن العامل جديد ويفتقر للخربة 

ري كافية ألداء العمل فيلجأ القائد أما املرحلة الثانية يكتسب العامل بعض اخلربات ولكنها غ

  .إىل التدريب لكسب مزيد من الثقة 

                                                 
 .269ص ، راوية حسن نفس املرجع -2

3- Guy Sulaire, commander ore motiver ;les éditions d’organisation ,paris,1985.P185  
      296ص.مرجع سابق ، أمحد سيد مصطفى -  3
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  . ويدفع الفرد للمشاركة يف حتمل املسؤوليات اإلنسانيةاملرحلة الثالثة يهتم القائد بالعالقات 

أما املرحلة الرابعة وألن الفرد أصبح أكثر نضجا وأكثر ثقة يف النفس يلجأ القائد للتفويض 

 . توفتح املسؤوليا

، يتبع املراحل اليت مير �ا مستوى النضج لدى املرؤوسنيمن اجلدول يتبني أن أسلوب القيادة 

  1:والرغبة يف العمل اليت تتولد لدى املرؤوسني وذلك وفقا للرتتيب التايلوذلك اعتمادا على القدرة 

درة املرؤوسني على قيهتم القائد اإلداري يف هذه املرحلة بالعمل ألن : مرحلة التوجيه واإلخبار-1

وال ، املهارة لذلك يركز القائد على تقدمي التوجيهات الكاملة قليلو، اخلربة ضعيفو، العمل منخفضة

  .اإلنسانيةيهتم القائد هنا بالعالقات 

يبقى القائد مهتما بالعمل ألن املرؤوسني ميتلكون قدرا من املهارات واخلربة  :التدريبمرحلة  -2

لتنمية الثقة وزيادة احلماسة يف  ويدعم ويساند مرؤوسيه، ما يعمل على التوجيهك،  ولكنها غري كافية

  .ويسمى هذا النمط باإلقناع والتدريب، العمل

يهتم القائد اآلن بالعمل كثريا ولكن يهتم بالعالقات اإلنسانية  ال :مرحلة المساندة والمشاركة -3

  .خلربة ما جيعلهم قادرين على اإلجنازودعم املرؤوسني أل�م أصبحوا ميلكون من املهارات وا

بعض الصالحيات وحيملهم مسؤوليات أكرب يعمل القائد اآلن على تفويض  :مرحلة التفويض -4

كما  .من خربات ومهارات اكتسبوهوأكثر قدرة على العمل مبا ، أل�م أصبحوا أكثر ثقة يف النفس

  .ابقأ�م مل يعودوا يف حاجة إىل التوجيه والدعم كما يف الس

حيث أن معاملة القيادة ، وهو مستوى النضجاهتمت هذه النظرية مبتغري واحد  :تقييم النظرية

فإذا كانوا منخفضي النضج فهم حيتاجون للنصح ، للمرؤوسني تتناسب مع مستوى النضج لديهم

ناصر مهال النظرية لبقية العإغري أن  .وستقل تدرجييا ليحل حملها املبادرة واالستقالل، واإلرشاد

وأمهلت وجتاهلت بقية العناصر ، حمل شكجعلها ، األخرى للقيادة وتركيزها على مستوى النضج فقط

املدخل الفردي  خلصائص القائد كذلك إمهاهلامع ) ...التفاعل، البيئة ، خصائص املنظمة(األخرى 

  .والذي يعرف باملدخل املشرتك، والسلوكي

  

  

                                                 
 176-175ص ص ، مرجع سابق، طارق عبد احلميد البدري 1
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  .نظريات المدخل المشترك :المطلب الثالث

حسب هذا املدخل فإن القيادة تنشأ من خالل املوقف الذي حيدد صفات القيادة واليت  

كما تتحدد يف الوقت ذاته على مدى توافر السمات القيادية لدى ،  تتكيف وتستجيب ملتطلباته

ينظر هذا املدخل للقيادة على أ�ا نتيجة التفاعل بني شخصية القائد  .القائد يف ظروف هذا املوقف

ومن  .خلني الفردي واملوقفي يف حتديد القيادةدبالتايل فهو يأخذ بامل، امل ترتبط بطبيعة املوقفوعو 

  :جند نظريات املدخل املشرتك

   :النظرية التفاعلية في القيادة -1

هي نتاج التفاعل بني املتغريات أو العناصر الرئيسية أن القيادة  يرى أصحاب هذه النظرية

 وهذه النظرية عبارة عن .1مثلما ذهب إليه سيسيل )والعوامل املوقفية، عةاجلما، القائد( للقيادة

ونظرية املوقف وأن القيادة هي عملية تفاعل اجتماعي بني شخصية ، التوفيق بني نظرية السمات

  .باالعتماد على األبعاد الثالث ، القائد ومجيع املتغريات احمليطة باملوقف القيادي

، لهمفه، اث يف النظرية التفاعلية نستعرض إسهامات سانفوردومن أهم االجتاهات واألحب

Sanford, Hemphill2    واليت كشفت عن األبعاد واخلصائص اليت ميكن من خالهلا احلكم عما

إذا كان وضع مجاعة العمل يساعد على متكني القيادة اإلدارية على أداء مهامها بنجاح أم ال ؟ وهذه 

  :األبعاد هي

واملهارات اليت ميتلكو�ا والقابلية ، من حيث العدد والتخصص واالستقرار :ينخصائص المرؤوس -

واخللفية االجتماعية من عادات وتقاليد وثقافة ووالء ، املستوى التعليمي الذي حيملونه، للنمو والتطور

  .وانتماء وجمموعة القيم اليت يعتنقو�ا ويؤمنون �ا

عكس الظروف واملواقف اليت يتفاعل فيها املرؤوسني وهو ي ):خصائص الموقف(المناخ التنظيمي -

، كل املظاهر السلبية من توترفكلما كانت البيئة هذه مساعدة على العمل من خالل خلوها من  

وهذا ما خيلق التجاوب مع القيادة  ، كلما ساعد ذلك على خلق روح التعاون بينهم ،  وصراع وقلق

  .ريقويولد لدى القيادة الشعور بروح الف، كذلك

                                                 
 631ص ، مرجع سابق 1985.لبنان ، بريوت، دار النهضة العربية، علم النفس الصناعي، حممد سيد أبو النيل -  1
 147ص ، 2008.األردن، 1ط، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، اإلدارة علم وتطبيق، مجيلة جاد اهللا، حممد رسالن اجليوسي -  2
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ويظهر هذا يف االنسجام والتفاهم بني املرؤوسني مما  :المرؤوسينمدى التنسيق والتعاون بين  -

مما ينعكس ، ومدى تقديرهم لبعضهم البعض، يؤدي إىل زيادة درجة االعتماد على بعضهم البعض

  على سلوك وأسلوب القيادة

ذا ظهرت بعض االختالفات على القائد إ :في وجهات النظر بين المرؤوسين مدى االختالف -

عمل على تذليل وجتاوز هذه اخلالفات من خالل احلوار يبني املرؤوسني ألي سبب من األسباب أن 

ويضمن ، كما تعمل على خلق أكرب قدر من التفاعل مع املرؤوسني مبا يقوي الروابط،  والنقاش البناء

  .النجاح يف القيادة

  :خالل هذه النظرية يف املخطط املوايل وميكن تلخيص العناصر املكونة للقيادة من
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  :يوضح العناصر المكونة للقيادة من منظور النظرية التفاعلية)   4/2(  مخطط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .238: ص، 1993، د ن، الرياض، إدارة السلوك التنظيمي، حممد ناصر العديلي: المصدر

  .127: ص، 1993، دار غريب، ة القيادة والسلوك اإلداريفعالي، وطريف شوقي:           

  

 

 

 

   املنظمة: املكان

 التكنولوجيا املستخدمة -

 دوام اجلماعة -

 فلسفة املنظمة -

 حجم املنظمة -

 مجاعات العمل -

 مجاعات املنظمة -

 تضغط الوق -

  

  خصائص الموقف

 .غموض املهمة -

 قابلية املهمة للتقسيم -

 تقييم عائد األداء -

 االستقاللية -

         

  خصائص المرؤوسين       

 توقعات املرؤوسني -

 مستوى نضجهم -

استعدادهم لتحمل  -  

 املسؤولية

 سلوكهم مع القائد -                   

 توقعا�م -         

  خصائص القائد

 يةالسمات الشخص -

 اخلربة، القيم -

 دافعية اإلجناز -

 مفهومه عند ذاته -

 مفهومه عند املرؤوسني -

دة
قيا

ال
 

  البيئة اخلارجية : املكان

 الظروف االجتماعية -

 الظروف االقتصادية -

 الظروف السياسة -

 الظروف الثقافية -
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من خالل املخطط السابق يتبني أن القيادة اإلدارية هي حيز أو فضاء تتقاطع فيه اخلصائص اليت 

واخلربة اليت يتمتع �ا والدافعية اليت ، والقيم اليت يؤمن �ا، حيوزها القائد اإلداري من مسات شخصية

يضاف إىل ذلك خصائص املوقف الذي يتسم ، جناز الذي حيققه ويصبو إليهميتلكها ومستوى اإل

واخريا خصائص اجلماعة من خالل درجة النضج ، واالستقاللية، بالغموض املرتبط باملهام واألنشطة

  .ومستوى االستعداد وتصرفا�م جتاه قائدهم

مبتغريات سلوك القائد يف إطار النظرية التفاعلية أحاطت  من أن إسهاماتالرغم  على :تقييم النظرية

غري أ�ا مل توضح بشكل جيد العالقة بني شخصية ، املوقف والتفاعل بينهما كمعيار لفاعلية القيادة

  .فيه عناصر القيادة وإنتاجية العاملني واملوقف الذي تتفاعل )منط القيادة(القائد 

نية على األخذ والعطاء بني القائد تنظر هذه النظرية للقيادة على أ�ا مب :النظرية التبادلية -2

، فهو يأخذ منهم املكانة واملركز والتقدير واالحرتام وهو ميدهم بالتوجيهات ويدير الصراعات، وتابعيه

 Edwin & Hollonderوأن األفراد متجانسون حسب
  ويساعد يف حل املشاكل ،  1

عملية يف اجتاهني وذات عالقة تبادل وبالتايل فالقيادة هي ، 2مينحونه االحرتام والتدعيمواملرؤوسني 

  .بني القائد ومرؤوسيه اجتماعي

Peter Blauأما 
فريى أنه على ضوء التزام اجلماعة وتعاو�م تكون مسامهة القائد  3

 يستفيد القائد من دعم ووالءو ، ى هذا األساس تستفيد اجلماعة من التوجيه والدعملوع، ومعاونتهم

  .اجلماعة

مقابل خدماته من أجل اجلماعة تقدم للقائد املكانة واملركز والتقدير يرى أن  Jacobs4أما 

أما دوره فيتمثل يف توجيه ودفع املرؤوسني على تنفيذ املهام املوكلة هلم ، حتقيق أهدافها املشرتكة

وميكن  .وحسبه فإن القيادة هي عالقة تبادلية متكافئة بني القائد واملرؤوسني، باستخدام احلوافز

  :توى النظرية التبادلية للقيادة من خالل املخطط املوايلاختصار حم

  

  

  
                                                 

  260ص ، 2000،  ن ، درؤية مستقبلية، التنظيميإدارة السلوك ، مصطفىسيد  أمحد -1
2-Pierre Collertte,op-cit,p,51  

  24ص ، مرجع سابق، القيادة اإلدارية يف اإلسالم  ،حممد ابو الفضل عبد الشايف3-
  نفس املرجع ونفس الصفحة -  4
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  يوضح نموذج القيادة التبادلية ):  4/3( مخطط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  .632: ص، 1985، دار النهضة العربية، بريوت، علم النفس الصناعي، حممود سيد أبو النيل :المصدر

بني املرؤوسني والقائد  فروقمتجانسون وال توجد تعترب هذه النظرية أن األفراد  :النظرية التبادلية تقييم

قف جديدة ومعقدة فإن هذا يتطلب من القيادة الكن عند مواجهة مو . من خالل األخذ والعطاء

حيث تعجز القيادة ، نشر ثقافة تنظيمية جديدة، كخلق فريق عمل جديد،  بالتغيري والتجديد البدء

 .1التغيري تسمى القيادة التحويلية على ارات قادرةيتطلب قدرات ومهبل األمر ، التبادلية عن ذلك

لكن الواقع يبني أ�م خمتلفون ، كما تتعامل القيادة التبادلية مع املرؤوسني على أ�م متجانسون

  .متمايزون وهذا ما ينعكس يف عالقا�م مع القائد 

وتركز هذه النظرية على ، تعترب هذه النظرية تطويرا للنظرية التبادلية :النظرية الثنائية للقيادة -3

تعود جذورها إىل جورج  .بنظرية الرتابط الرأسيا لذا مسيت العالقة بني القائد وكل مرؤوس على حد

George Green قرين
بل ينمي ، بأن القائد ال يعامل مرؤوسيه بنفس الطريقة أوضح الذي 2

شوء عالقات ثنائية بني القائد نمما يؤدي إىل ، حداومميزة للتعامل مع كل مرؤوس على  عالقات فردية

  :ينظر قرين إىل هذه العالقات من زاويتني .وكل مرؤوس

هي اليت تظهر حينما يسود االحرتام وتعم الثقة املتبادلة  :داخل اجلماعةزاوية العالقات املتبادلة  -

  .والشعور باهلدف الواحد بني القائد واملرؤوس مما جيعل املرؤوسني داخل مجاعة القائد 

                                                 
 .273ص ، مرجع سابق، املنظماتالسلوك يف ، راوية حسن -  1
  .274ص ، نفس املرجع  -2

 القائد المرؤوسين تقدير واحرتام القائد، إجناز األعمال، تنفيذ القرارات

تصميم هيكل إجراء ، حتديد األهداف اجلماعة، جزاءات، ترقية، مكافآت، يرتقد، توجيهات

 التكليف باملهام، العمل
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هناك فئة ثانية ال تتوافر فيها املواصفات سالفة الذكر  :زاوية العالقات املتبادلة خارج اجلماعة -

إن العالقة بني هؤالء  .وبالتايل يصبحون خارج مجاعة القائدوتتحول القيادة إىل إشراف ورئاسة 

  .من املرؤوسنيمن قبل القائد والتنفيذ ووجوب الطاعة والقائد مبنية على احلق يف إصدار األوامر 

  الثنائية لقرينيوضح نموذج القيادة  ):  4/4( مخطط رقم

  

  صنع األدوار

  

  

  

  

  

  

  

  .275ص  .مصر2001، اإلسكندرية، احلديثة اجلامعيةالدار ، لوك املنظماتالس، راوية حسن: المصدر

ب مبين على السلطة واألوامر وجيفإن التفاعل بني القائد واجلماعة اخلارج  من خالل الشكل

على املرؤوسني أو التابعني الطاعة واالنصياع وتنفيذ األوامر خوفا من العقاب عكس التابعني داخل 

ا�موعة حيث أن العالقة مبنية على االحرتام والتقدير املتبادل يستجيبون بفعل التأثري بشخصية 

  . وخصائص ومسات القائد

وجد أن هناك عالقة قوية بني طبيعة  حيث، حتمل هذه النظرية جوانب من الصحة :تقييم النظرية

كما ميكن استخدام هذه العالقة يف التنبؤ مبعدالت دوران  1، العالقة الثنائية ونتائج عمل اجلماعة

  .اإلدارية ضرورة تدريب القيادة إىل كما دعمت .األجور، الرتقية، العمل

 Jamesات القيادة واليت وضعها تعترب نظرية القيادة التحويلية من أهم نظري :القيادة التحويلية -4

Burns1978 وطورها Bass2  حيث أ�ا أضافت خصائص أخرى إىل أمناط القيادة  1985يف

  .اخل...االهتمام الفردي، احلفز الذهين، والقدرة اإلهلامية، مثل الرؤية املستقبلية

                                                 
 .275نفس املرجع ص  -1
  .208ص، مرجع سابق، إدارة االندماج من منظور إدارة املوارد البشرية، عائدة سيد خطاب -2

 

 ق

 5م 4م 3م 2م1م
 4م 3م 2م

 ق

 5م 1م

 داخل الجماعة

 خارج الجماعة

 قیادة ثنائیة قیادة تقلیدیة



  ةدور القيادة اإلدارية في التنمية اإلداري                                        الرابع      الفصل 
 

  180

كيل وإعادة تش، يرتكز جوهر القيادة التحويلية على القدرة على مواءمة الوسائل مع الغايات

يقوم هذا النوع من القيادة على إدراك احلاجات ، تشكيل املنظمات لتحقيق أهداف إنسانية كبرية

   1.الظاهرة والكامنة للمرؤوسني �دف تغيري منشود

تفاعل بني القادة واملرؤوسني تؤدي إىل رفع التحفيز " يعرف برينز القيادة التحويلية بأ�ا

أما كوجنر فريى أن  2."وجتاوز املصاحل الشخصية إىل املصلحة العامةوالنضج إىل أعلى املستويات 

تلك القيادة اليت تتجاوز تقدمي احلوافز مقابل األداء املرغوب إىل تطوير " هي القيادة التحويلية

وتشجيع املرؤوسني فكريا وإبداعيا وحتويل اهتماما�م الشخصية لتكون جزءا أساسيا يف الرسالة العليا 

  .3"للمنظمة

اإلداري إىل تعين مدى استعداد القائد " كما عرفت القيادة التحويلية اإلدارية على أ�ا  

  االرتقاء 

جل االجناز  والتطوير الذايت والعمل على تنمية وتطوير اجلماعات واملنظمة  أمن مبستوى مرؤوسيه 

لرفع ، القيم ، املشرتكة والرؤى تستخدم اإلهلام " كما أشار فريهلوم إىل أن القيادة التحويلية4".ككل

فالقيادة هنا تدفع األفراد ، القائد واملرؤوسني إىل أعلى مستويات التفكري والتحفيز أو رفع الروح املعنوية

   5".إىل مضاعفة جهودهم املالئمة لتحقيق األهداف املشرتكة

عند وضع  Bass 6باس لقد شهدت النظرية التحويلية تطورا ملحوظا من خالل إسهامات

منهجية للقيادة التحويلية ووضع هلا مناذج ومقاييس لقياس عوامل السلوك القيادي مبقياس  نظرية

 Bassمث أضاف  .االهتمام بالفرد، التشجيع اإلبداعي، الكاريزماتضمن ثالثة عناصر وهي  والذي

فوليو منوذجا قدم كل من باس وا1993مكونا رابعا أطلق عليه الدافعية املستوحاة ويف  1990عام 

                                                 
رسالة دكتوراة  جامعة ام ، القيادة التحولية يف اجلامعات السعودية مدى ممارستها وامتالك خصائصها من قبل القيادات األكادميية، الغامدي سعيد  -  1

  72ص ، 2000.اململكة العربية السعودية ، القرى 
  15ص ، نفس املرجع -2

3-Conger, M, Leadership Learning to Share the vision organizational dynamics, Winter, Vol19, 

issue. 2002 .p47 
  31ص.1996.القاهرة، دار اجلبل للطباعة، األسرار التسعة للمحاضرين واملديرين، سيد اهلواري -  4

5-Fairholm. G.W.values Ledership values philosophy model international, journal-bades 

mangement.1995.p65  
 21عدد ، جملة مستقبل الرتبية العربية، دراسة ميدانية، استخدام نظرييت القيادة التحويلية واإلجرائية يف بعض الكليات اجلامعية، اليل الشربييناهل - 6

 .19ص ، 2001 . أفريل
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أكثر حداثة للقيادة التحويلية واإلجرائية يتضمن سبعة عناصر ثالثة منها حتدد القيادة اإلجرائية 

   .وألربعة األخرى حتدد القيادة التحويلية

  من القرن املاضي قدم باس نسخة موسعة ومنقحة  1يف منتصف الثمانينات :عناصر القيادة التحويلية

وقد أعطى باس  اليت قدمها برينز وهاوس ا يف ذلك على األعمال السابقةمعتمدللقيادة التحويلية 

وتشمل سلوكيات القيادة التحويلية عند ، األتباع وليس حاجات القيادةاملزيد من االهتمام حلاجات 

وهذه  I2حيث يبدأ كل حرف منها باحلرف الالتيين ) Four Is(أطلق عليه باس أربعة عناصر 

  :العناصر هي

وهو يصف القادة الذين : Idealized. Influnceر المثالي الكاريزمي أو الجاذبية القياديةالتأثي-1

وذلك من ، 3فيصبحون أهال لإلعجاب واالحرتام والثقة، متثل تصرفا�م أدوارا منوذجية إلتباعهم

 ،مشاركة اآلخرين يف حتمل املخاطر اليت يتعرضون هلا، خالل تفضيل مصلحة التابعني على مصاحلهم

يتفادون استخدام القوة يف ، يتمسكون باملعايري األخالقية، متوافقني وليسوا متسلطني يف تصرفا�م

  .بل يستخدمو�ا من أجل حتريك األفراد واجلماعة لتحقيق رسالتهم ورؤيتهم، حتقيق أهداف شخصية

ة التابعني حيث يوحد القاد  Inspirational Motivation : الدفع واإللهام أو التحفيز الملهم- 2

يف املنظمة ويصبحون  بالرؤية املشرتكة من خالل حتفيزهم لكي يلتزموا 4ويلهمو�م، بتوقعات عالية

كذلك إتاحة الفرصة هلم للمشاركة يف ،  التفاؤل، إظهار احلماية، روح اجلماعة تغليب، جزءا منها

لعاطفي لرتكيز جهود التودد الرموز وا ويف سبيل ذلك يستخدم القائد، حتقيق األهداف املشرتكة

  .أعضاء اجلماعة من حتقيق أكثر مما حيققون من خالل اهتمامهم الذايت

حيث تتصرف القيادة  : Intellectual Simulation: أو الحفز الذهني التشجيع اإلبداعي-3

ومتحدين 5التحويلية بأسلوب يعمل على حتفيز التابعني لكي يكونوا مبدعني مبتكرين جمددين

لديهم من خالل زيادة الوعي ولقيمهم وللمعتقدات والقيم اليت تتبناها القيادة التحويلية ملعتقدا�م 

حلل للتعامل مع القضايا التنظيمية و حبجم التحديات وتشجيعهم على إجياد طرق وأساليب جديدة 
                                                 

1-htt pu faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/transformational%20Leadership. 
جامعة نايف العربية للعلوم ، رسالة ماجستري يف العلوم اإلدارية، القيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع اإلداري، ازميحممد يزيع حامد بن نويلي الع - 2

  . 12ص ، 2006.اململكة العربية السعودية، قسم العلوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا ،  األمنية

 .12ص، نفس املرجع  3 -
 9مج ، ا�لة العربية للعلوم اإلدارية، قيادي التحويلي وسلوك املواطنة التنظيمية يف األجهزة احلكومية السعوديةالسلوك ال، العامري أمحد سامل - 4

 .21-19ص ص ، 1العدد
 .76-74ص ص ، 2003.القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، ترمجة عبد احلكم اخلزامي، تنمية القيادة بناء القوى احليوية، أفوليو  برس -  5
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فع يف املقابل تد .وتعمل على تنمية تفكري التابعني لالعتماد على أنفسهم يف حل املشاكل، املشاكل

فال يوجد شيء ثابت صحيح دائما ، مبادرا�ا، القيادة التحويلية التابعني إلعادة التفكري حول أرائها

  .ال ميكن تغيريه واالستغناء عنه

حيث توفر القيادة التحويلية املناخ  :Individualized Consideration: االهتمام الفردي-4

وخلق فرص جديدة ، لتطوير منوهم،  الفرديةالذي ينصتون فيه بعناية حلاجات التابعني املساعد

والنظر إليهم على أ�م أشخاص  ، مع األخذ يف االعتبار الفروق الفردية بني التابعني، لتعليمهم

  .بدال من النظر إليه على أ�م تابعني1كاملني

كما يعمل على تفويض املهام  ،  واالطمئنانيكون مستمعا جيدا ويعطيهم الثقة  أنعلى القائد 

حىت حيقق القائد التحويلي أهدافه  :وقد هذه النظرية جمموعة من اخلصائص .سيلة لتنمية اإلبداعكو 

     2:يف نقل منظمته حنو األفضل فال بد من أن تتوافر فيه جمموعة من اخلصائص منها نوردها فيما يلي

التابعني هو شخص قادر على خلق رؤيا ورسالة للمنظمة وإيصاهلا بطريقة تكون اإلثارة لدى  -

  .وتدفعهم لتبنيها

ألنه يتمتع ، يرى أن الغاية من وجوده هو نقل مرؤوسيه وتابعيه نقلة نوعية حضارية حنو األحسن -

  .بثقة عالية ووعي صايف ونقي من الصراعات الداخلية

جييد التعامل مع ، يساعد يف حلها، يشارك املرؤوسني مشاكلهم، ونشيط، له حضور دائم وواضح -

  .الغامضةاملواقف 

تفوق ما هو متوقع ، يعمل على دفع مرؤوسيه على حتقيق إنتاجية عالية تفوق األهداف املنشودة -

  .منهم ومن املنظمة ككل

ميقت االستقرار الذي ال يؤدي إىل التغيري والتطوير ، حمب للمخاطرة احملسوبة، ميثل عنصر تغيري -

  .ويكرس اجلمود

  :3من العقبات ميكن حصرها يف ما يلي تواجه القياد التحويلية جمموعةكما 

  .قد يفشل القائد التحويلي يف االستخدام الفعال للمهارات احلقيقية اليت ميتلكها املرؤوسني -

  .عدم القدرة على االحتفاظ بفريق العمل، سوء إدارة املرؤوسني واملوارد البشرية -
                                                 

 76، مرجع سابق، ص ترمجة عبد احلكم اخلزامي، تنمية القيادة بناء القوى احليوية، أفوليو  برس -  1
، جامعة امللك سعود، رسالة ماجستري، العالقة بني خصائص القيادة التحويلية ومدى توفر مبادئ إدارة اجلودة الشاملة، بن ناصر العمري مشهور -  2

 .33ص  ،   2004، اململكة العربية السعودية
 .22ص ، مرجع سابق، حممد يزيع حامد بن نويلي العازمي -  3
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  .اص وأرائهم وسلوكيا�مقد مييل القائد التحويلي للسيطرة والتحكم يف تفكري األشخ -

فاملرؤوسني يقتدون ويتبعون الشخص الذي ، قد يفتقر القائد التحويلي للنزاهة وللشخصية القيادية -

  .ويتطلعون ألن يكونا مثله، حيرتمونه

قد يغيب الذكاء الوجداين االجتماعي لدى القائد التحويلي لذلك تكون فعاليته داخل املنظمة  -

  .حمدودة

كأشخاص فهو يف حاجة إىل معرفة وفهم الناس  ، القائد التحويلي مع تابعيه كفريقعدم تفاعل  -

كما جيب على القائد التحويلي أن يعرف أن مرؤوسيه جمموعة ،  وليسوا جمرد تابعني أو مرؤوسني

  .ليسوا جمرد عدد من األفراد، متفاعلة متماسكة متعاونة

ألن الناس يلزمهم أن يعرفوا إىل ، القدرة على القيادة، قد يفتقر القائد التحويلي للرؤية املستقبلية -

   .أين يتجهون قبل أن يتبعوا الغري

  .إخفاق القائد يف منح مرؤوسيه الصالحيات والتفويض الذي ميكنهم من اإلبداع والتطوير -

ففي ، تضح صعوبة ضبط وحتديد مفهوم القيادة اإلداريةيمن خالل استعراض نظريات القيادة 

إن هناك صفات كما ،  القادة يولدون وال يصنعون أنمر ظهرت نظرية السمات اليت اعتربت بداية األ

، وكيف اختلف املفكرون والعلماء يف حتديد هذه الصفات، يف القليل من األفرادإال وراثية ال تتوافر 

وف الذي ارجع ظهور القيادة إىل طبيعة وظر ، مث ظهر املدخل املوقفي، وهل هي موروثة أم مكتسبة

  .وهي عرضة للتغيري والتجديد، والتنظيم، وما ميثله من عوامل جوهرية مرتبة بالبيئة، املوقف

حيث أشار ، )املوقف- السمات(وظهر بعد ذلك املدخل املشرتك الذي مجع بني املدخلني 

هذا املدخل إىل أن ظهور القيادة وجناحها يتطلب إضافة إىل التفاعل بني مسات القائد وطبيعة 

  .كذلك التفاعل بني السمات الشخصية ومجيع املتغريات احمليطة باملوقف القيادي الكلي،  فاملوق

ظهر املدخل السلوكي يف القيادة والذي اهتم وركز على سلوك القائد من خالل تقييم  كما

خريا ظهرت القيادة التحويلية اليت أضافت أو .مرؤوسيه لتحديد الطريقة املثلى للتعامل مع املرؤوسني 

، واالهتمام الفردي، التحفيز، مثل االهتمام املتزايد حباجات املرؤوسنييف القيادة  جديدةناصر ع

  .اخل...االهتمام باإلبداع وتطويره، الشعور العاطفي، لكاريزمية القيادية ا، اجلانب األخالقي

تبطة مر متنوعة األبعاد ، أن القيادة ظاهرة مركبة العاصر متعددة األوجه ميكن مالحظتهوما 

العديد من املهارات اليت يتوجب أن تتوافر يف القائد ، بطبيعة املهام واألنشطة اليت يقوم �ا القائد
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تفاعل يف بيئة متغرية ومتجددة تفرض بال يتمكل ذلك ،  الذي جيب أن يعمل على تنميتها وتطويرها

  .نساين يف كل هذااجلانب اإل إمهالدون ، على القيادة أن تتكيف وتتفاعل معها، دياضغوطا وحت

مبا تضفيه من ملسات ، لقيادة اإلدارية مبثابة العقل املدبر املنري لسري واستمرار املنظمةاإن 

خاصة على اجلهاز ، وعلى املرؤوسني يف مجيع اجلوانب، وإبداعات تظهر يف النتائج الكلية للمنظمة

 املهارات القيادية الالزمة لذلكو  يةدور القيادة اإلدارية يف حتقيق التنمية اإلدار الذي ظهر اإلداري 

  :واليت سيتم معاجلتها يف املبحث املوايل
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   اإلداريةفي التنمية  اإلداريةدور القيادة  :ثالثال المبحث

 اإلداريتطوير اجلهاز حتديث و  إىلاملنشودة الرامية  أهدافهااحلقيقية و  اإلداريةحتقيق التنمية  إن

القيادية صاحب بصفته  يتوفر املورد البشري و مل بعيدة املنال ما، ة التحقيقبقى صعبيف املنظمة ت

  .تساعده يف القيام مبهامه ووظائفه اليتاخلربة القدرات الفكرية و 

نظرا لتعددها  اإلداريةاليت تقوم �ا القيادة  األنشطة مجيع نتناول أنال نستطيع  أنناغري 

ما يرتبط و  اإلداريةيف عملية التنمية  اإلداريةا سنركز على ادوار القيادة لكننو ، أحياناتداخلها وتنوعها و 

التنظيمية املساعدة يف بناء تنمية  األطراملالئمة و  اإلمكانياتحيدد مما يوفر املناخ املناسب و ، �ا

 اهذما يتضمنه و  اإلداريقمة التنظيم من  بدأت أنجيب  اإلداريةالتنمية حقيقية الن حتقيق  إدارية

  ).خمتلف املستويات أوسواء على مستوى القمة (التنظيم من وظائف قيادية 

هي املنطلق الرئيسي و  اإلداريةالقيادة ف، مهمةعملية مستمرة وشاملة و  اإلداريةالتنمية  أنومبا 

قوة متكنه من قيادة  اإلداريتعطي للجهاز  أل�امهامها و  أنشطتها، اإلدارةاجلوهري يف ممارسة وظائف 

  ، سنعاجل يف هذا املطلب دور القيادة يف التنمية اإلدارية، وصياغة القرارات املختلفة واهلامة، عضاءاأل

  .ووسائل تنميتها، تكتسبها القيادة للقيام بذلك أناملهارات الالزمة اليت جيب  و  

  .اإلداريةفي التنمية  اإلداريةدور القيادة : األولطلب مال

حيث ، اإلداريةضروريا لتحقيق التنمية  امرأيعترب  إداريةيادة ق إىلاحلاجة  إنميكن القول 

من خالل  املوارد البشريةقادرة على تنمية مهارات أل�ا و ، احلاجة ماسة للحصول عليها أصبحت

تعاو�م ودفعهم كسب ودهم و  طريقة يستطيع من خالهلابتوجيههم و ، ميف سلوكيا� التأثريعملية 

  :يف التنمية يف العناصر التالية اإلداريةالقيادة  أدوارميكن حصر و ، املشرتكة األهداف إلجناز

السابقة واليت تشري إىل  ريفاالتعمن خالل استظهار  :اإلداريةفي عملية التنمية   الريادة ردو  - 1

ودفعهم لإلجناز وبناء العالقات يف سلوكيات التابعني هي القدرة على التأثري ، أن القيادة اإلدارية

اإلدارية فنحن اآلن حباجة ماسة لدور القيادة ، ة املبنية على االحرتام وتقدير الذاتاإلنساني

 االتساقخاصية (و مشاركة اجلميع التأثريو  اإلقناعتقوم يف جمملها على التنمية اإلدارية   أنشطة" ألن

  احلاالت يتممعظم يف  اإلعمالاجناز  إن إىل2و تشري كذلك الدراسات1، "اإلداريةة للتنمي ل الشمو و 

                                                 
ص ، 2003.اجلماهريية اللبية، دار الشموع الثقافية، دراسة حتليلية لواقع اإلدارة العربية،  قراءة يف التنمية والتطوير اإلداري، صاحل أمحد صاحل - 1

214 
 31ص 1987.الكويت .شركة املكتبات الكويتية احملدودةلرائدة، ، اإلدارة اهارولد ليفن ترمجة طايل السعيد شحاتة  -  2
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القيادة (األبويةباستخدام عاطفة احلماية  أوالرتهيب بالتخويف و  والرقابة املصحوبة األوامرباستخدام 

  ).األبوية

 إن من ادوار القيادة اإلدارية يف :)المؤسسي(في الجانب التنظيمي اإلداريةدور القيادة  -2

 يتحقق ذلك جيب تنفيذ جمموعة املهام و ىتحو ، الفعالية يف املنظمةاملنظمة ضمان حالة من الكفاءة و 

  :هي

  .ضمان استمرارية و دميومة املنظمة يف حتقيق أهدافها و أداء مهامها  -أ

الن القيادة ، املتجددة االجيابية منها خاصة ضمان قدر من التأقلم و التكيف مع البيئة املتغرية - ب

اف اليت تسعى و تعمل على باألهد) نظمةامل( تلعب الدور األساسي يف ربط وحدات التنظيم اإلدارية

  1.حتقيقها

 .العمل على حتقيقهايف حتديد املتطلبات املستقبلية و إبداع و تنمية األساليب اليت تساعد املنظمة  -ـج

تعتمد بدرجة كبرية على أدوارها يف بناء ، وفقا للمهام الثالثة فان قدرة القيادة يف حتقيق كفاءة اإلدارة

الفعال املتميز الذي يساير الطبيعة الديناميكية اليت تتصف �ا هذه  األداءر على تنظيم مؤسسي قاد

، اليت تتفاعل فيما بينهازئية املتنوعة و باعتبار أن املنظمة هي جمموعة من األنظمة الفرعية اجل، املهام

، ية هلذه الكياناتهذه القيادة اإلدار  باستيعابفإن دور القيادة اإلدارية يف بناء التنظيم املؤسسي تقوم 

   .خلق نوع من التنسيق يف منظومة واحدة، هم العالقات املعقدة فيما بينهاف، األنظمة الفرعية

 2:من خالل)املؤسسي(ميكن حتديد فاعلية دور القيادة اإلدارية يف البناء التنظيمي 

قيق التوجيه جل حتأمن ، ويتم ذلك وفق منظومة متكاملة موحدة، بناء األنظمة الفرعية للمنظمة -

أجهزة االتصال الداخلية يف  بتطوير يتوجب على القيادة اإلدارية، األمثل لألنظمة الفرعية

من أجل ضمان درجة عالية من التفاعل و  تنمية روح الفريقخلق املشاركة والتعاون و ، املنظمة

ة اليت تعترب لن يتحقق ذلك إال من خالل أدوار القيادة اإلداريو . التمازج يف األنشطة واملهام

حد املراحل اجلوهرية أإن هذا البناء ميثل  .نظاما واحدا يكونالذي بر و مبثابة العقل املنظم و املد

 .يف ختطيط التنمية اإلدارية كما سبقت اإلشارة له يف الفصل السابق

                                                 
 146ص ، لبنان، بريوت ، دار النهضة العربية 1979 2درويش التنمية اإلدارية ط إبراهيم -1
سبتمرب  17، 59ة العدد اإلدارة العام، حماور التنمية اإلدارية التجارب اإلبداعية يف اسرتاتيجيات اإلصالح و التطوير اإلداري، حسن أبشر الطيب  -2
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قتصادية من املنظمات اال(باقي املنظمات األخرى املنظمة و  تنمية العالقة املؤسسية بني -

ألن فعالية املنظمة يف حتقيق ) -مكونات التنمية اإلدارية-السياسية والثقافيةماعية و واالجت

ات من املتغري  استفاد�امدى و ، قو�ا يف التأثريعلى قدر�ا و  )بدرجة كبرية( يعتمد أهدافها

ور تنبع ضرورة العالقة هذه بالقدر الذي ميكنها من التنمية و التطو ، يف بيئتها االجيابية املتغرية

ما يستوجب من و ، ديدةحىت ميكنها من إدراك طبيعة املتغريات اجليناميكي املتوازن النمو الدو 

القوانني حبيث ينعكس كل ذلك يف منو وإثراء و  األهداف، العالقات، تعديالت رمبا يف األنظمة

لرتابطية مع العالقة احىت تنمي املنظمة هذه و  )التنمية اإلدارية( إمكانات اجلهاز اإلداريو قدرا�ا 

خلق عالقات عليها بناء و يف بيئتها فإنه يتوجب  )معوقات التنمية اإلدارية(املعوقات املكونات و 

 :املؤسسات التالية مع

، ألن فهم املنظمة للتوجيهات السياسية للدولة  :التشريعيةمؤسسات السلطة السياسية و  -أ

مرارية والعمل يف إطار النظم والقوانني املعتمدة ميكنها من االست، وللقرارات اليت تبلور األهداف العامة

تضمن لقيادة املنظمة تبادل األفكار واملعارف مع هذه ، واليت تؤثر بصورة مباشرة على أهداف املنظمة

  ).يف إطار التعاون املشرتك(مما يساعد يف صياغة القوانني والتشريعات .املؤسسات

إن  ):عالقة التنمية اإلدارية بالتنمية االقتصادية( دمؤسسات الدولة المشرفة على توزيع الموار  -ب

الغاية اجلوهرية من عملية التنمية اإلدارية هي زيادة قدرات التنمية الشاملة من أجل حتقيق أهداف 

بالتايل يصبح املزج بني خطط التنمية اإلدارية وخطط التنمية الشاملة و  سياسية، اجتماعية، اقتصادية

  .وتأمني الواقعية خلطط التنمية اإلداريةأكثر من ضروري لضمان 

واإلشراف ، املتخصصة1وهي اليت �تم بتوفري اخلربات الفنية :أجهزة ومؤسسات التنمية اإلدارية -ج

وتنمية القدرات ، حتديد اهلياكل التنظيمية والوظيفية، على تنفيذ القوانني املرتبطة باملوارد البشرية

  ).يب ووسائل التنمية اإلداريةأحد أسال(باالعتماد على التدريب 

وهي متثل املستهلكني للسلع واخلدمات اليت  :المؤسسات التي تقدم عمال متكامال ومتماثال -د

حيث أن الفشل أو عدم القدرة على حتقيق العالقات مع هذه املؤسسات يعين ، تنتجها املنظمة

قد يؤدي هذا  .عية وكمية األداءالقصور والضعف يف القدرات واإلمكانيات مما يؤثر مباشرة على نو 

  .القصور إىل الفشل أو إجهاض يف حتقيق األهداف بشكل كامل

                                                 
 .217ص ، مرجع سابق، صاحل أمحد صاحل  -  1
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مناخ إن العالقة مع هذه املؤسسات يساعد يف حتقيق التكامل والتنسيق مما يساعد على خلق 

  .بينها ايفتح الباب أمام تبادل املعلومات فيم، مالئم للجهود املتعاونة

حيث يساعد املنظمة يف زيادة قدرا�ا وإمكانيا�ا  :الجتماعية والثقافيةالمؤسسات المهنية وا -ه

  .اليت تنمي أهداف املنظمة باستقطاب جهود هذه املنظمات

حيث يتم من خالله ، ميثل املناخ العام الذي ال تستطيع املنظمة أن تعيش خارجه :الرأي العام - و

       .القتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافيةابلورة أراء األفراد واجلماعات حول جممل القضايا 

ن كل منظمة لكي تتمكن من حتقيق أهدافها ال بد هلا أن حتدد هذه  أ، إن جوهر حقيقة األمر

أي أن حتقيق هذه األهداف ال . 1بالواقعيةتتميز ، تدعيمها باملوارد واإلمكانيات، األهداف بالوضوح

ملؤسسية بني األنظمة الفرعية للمنظمة واملقومات األساسية إال من خالل توطيد العالقة اميكن 

  .املوجودة يف البيئة اليت تتفاعل فيها

حيث يتطلب من القيادة اإلدارية اإلملام باألبعاد  :ية في الجانب الفنيدور القيادة اإلدار  -3

ألن املطلوب منها ، ممن حيث الفنون واألساليب اليت تنفذ �ا املها، هاووظيفة تابعي هالوظيفت 2الفنية

مع املختصني أساليب وطرق تطويرها وسبل استخدامها على الوجه احلاجة إليها وتدرس أن تتفهم 

على القيادة االهتمام بأبعاده الفنية ، تكنولوجيا جديدة يف املنظمة غري أنه يف حالة إحالل .األكمل

ستطيع القائد أن يقدم ذلك ملرؤوسيه حيث ي، وأثاره على العالقات اإلنسانية، املرتبطة به واآلثار

على القيادة اإلدارية يف هذا ا�ال أن  .بأسلوب مفهوم وبسيط ومقنع ليتقبلوا فكرة التغيري الفين هذا

حىت تفهم القيادة اإلدارية ، وجانب العمل كذلك، بني اجلانب الفين واجلانب اإلنساينتراعي الرتابط 

تمكن من استخدامها يف التنبؤ باملشاكل اليت تبعضها البعض ل تأثريات هذه اجلوانب وتفاعال�ا مع

  .ميكن أن تظهر كنتيجة هلذا التفاعل وتبحث طرق حلها

إن التنمية اإلدارية وحبكم أ�ا  :البتكاري اإلبداعيادور القيادة اإلدارية في تأصيل التوجه  -4

قوانني ، هياكل، موارد بشرية( ل�دف إىل تغيري وضعية وحالة مكونات اجلهاز اإلداري املتخلف كك

املنظمة الديناميكية هي اليت تستشرف و  فهي مرتبطة بظروف وعمليات متجددة دائما )وتشريعات

  .الذي ميكنها من اإلبداع واالبتكار والتجديد لتلبية حاجا�ا يف احلاضر واملستقبل املستقبل

                                                 
 219ص ، مرجع سابق، صاحل أمخد صاحل  -  1
ديسمرب  19- 16، الرياض، األحباث املقدمة للمؤمتر السنوي للتنمية اإلدارية يف الوطن العريب، املدير والتنمية اإلدارية، علي حممد عبد الوهاب -  2

 149ص .1978



  ةدور القيادة اإلدارية في التنمية اإلداري                                        الرابع      الفصل 
 

  189

يف العديد من  ويظهر1بداعييتمثل دور القائد اإلداري يف تأصيل التوجيه أالبتكاري اإل

وتكييفها تبعا للظروف واملتغريات 2حيث يكون من خالل إدخال التقنية اإلدارية احلديثة، اجلوانب

إن قدرة األجهزة اإلدارية يف أية منظمة يف التوازن  .أسلوبا إلدارة اإلبداعو تنظيما القيادة متهيدا لتهيئة 

حتقيق و ، مرحليا واملوارد البشرية املتاحة يعترب عمال إبداعيا بني الربامج واألهداف واإلمكانيات املادية

مرتبط بإحداث  ألنه، اهلدف يلزمه إحداث تغيري يف اهليكل التنظيمي وهو عمل إبداعي مطلوب

جذرية  تكون التغرياتكما أن ،  تغريات يف اهلياكل والبنيات التنظيمية واإلجرائية ويف األمناط السلوكية

   3.ليست شكلية فقطو 

ميثل املورد البشري أساس عملية  :دور القيادة في تنمية مهارات القدرات الموارد البشرية -5

وهو األداة األساسية يف إعداد ، كذلك هدفها ووسيلتها الرئيسية،  التنمية اإلدارية وقوامها اجلوهري

شرية ميثل جوهر عملية كما أن تنمية وزيادة مهارات املوارد الب،  وتنفيذ خطط وبرامج التنمية اإلدارية

يتضح دور القيادة اإلدارية يف تنمية املوارد البشرية من خالل احملاور اليت �تم �ا . التنمية اإلدارية

وتوفري السبل الكفيلة ، حتسني أدائها، تنمية قدرا�ا، ختطيط املوارد البشرية4.القيادة اإلدارية من حيث

  .دفعها للمشاركةو  يف العمل ستمراريتهاإفيزها وضمان لرفع الروح املعنوية لديها وترقيتها وحت

إن جناح القيادة اإلدارية يف حتقيق األهداف السابقة يعين جناح املنظمة يف تزويد ا�تمع 

  ). أحد غايات التنمية اإلدارية(وحتقق له الرفاهية 5، بالسلع واخلدمات

 حجمها كلما صاحبه ذلك كلما تطورت املنظمة وكرب :دور القائد كمفوض موحد للجهود-6

أمهية ودور القائد اإلداري   زترب ، تتشعب عالقات املنظمة مع احمليط، تزايد عدد األنظمة الفرعية

حيث تشري الشواهد ، ومنسق لألنظمة واألنشطة الداخلية الفرعية للمنظمة كمفاوض ومنظم للجهود

أل�ا متتلك مهارات ، الصراعاتالقيادة اإلدارية أن تتفادى كل أسباب املشاكل و  إمكانيةإىل 

عملية التنمية  ألن، التفاوض باالعتماد على التشخيص الذايت ملشاكل الصراع وطرح بدائل مواجهته

اإلدارية هي عملية تتفاعل مع بيئتها مما يلزم القيادة اإلدارية امتالك قدرة تفاوضية قادرة على التأثري يف 

                                                 
 .60ص ، مرجع سابق، فريد راغب النجار -  1
املنظمة العربية للعلوم ، املفاهيم والتطبيق يف اإلدارة العامة واالصالح اإلداري يف الوطن العريب:اإلبداع يف جمال اإلدارة احمللية، ابراهيم العواجي - 2

 .101ص ، 1986عمان  .اإلدارية
 .109ص ، مرجع سابق، موسي اللوزي -  3
 .67ص . 1983، عمان، مطبعة توفيق، املبادئ العامة يف إدارة القوى العاملة، صور أمحد منصورمن -  4
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إن القائد املفوض اجليد عند  .واجلهاز اإلداري خصوصا املتغريات والقوى الضاغطة على املنظمة

تفاعله مع املتغريات الداخلية واخلارجية يتوقع منه أن يصل إىل حل مبدع ومقبول وتؤيت مثار ذلك من 

خالل حتقيق الكفاءة املطلوبة للجهاز اإلداري والقدرة على اإلبداع والتطوير يف أجهزة التنمية 

دة اإلدارية  على عاتقها أعباء التنمية اإلدارية من توفري املوارد املادية والفنية وتتحمل القيا .1اإلدارية

  .اليت تساعد يف تقدمي البدائل املختلفة لتحقيق األهداف املسطرة

من خالل ما سبق نشري إىل أن للقيادة اإلدارية أمهية كبرية يف حتقيق التنمية اإلدارية يف مجيع 

البشرية تتمثل مهمة القيادة اإلدارية يف االختيار السليم واالستخدام جوانبها ففي جانب املوارد 

أما اجلانب االجتماعي فتهتم القيادة اإلدارية بإشباع حاجات ، الرشيد واإلعداد اجليد والتحفيز املالئم

ويف اجلانب التنظيمي املؤسسي �تم القيادة اإلدارية بالتحديد الدقيق  .ا�تمع من السلع واخلدمات

تفويض و  حتديد متطلبات شاغل الوظيفة، توفري الوسائل املناسبة لتحقيقها، ألهداف املنظمة

ويف اجلانب الفين والتقين �تم القيادة بتبسيط إجراءات العمل وتوطيد  .الصالحيات والسلطات

   :العالقة بني النواحي الفنية واجلوانب اإلنسانية وميكن حصر هذه النقاط يف اجلدول املوايل

  .أبعاد دور القيادة في التنمية اإلدارية حيوض ): 4/4(جدول رقم 

  الجانب الفني أو التقني  الجانب التنظيمي  الجانب االجتماعي  الجانب اإلنساني

  طبيعة العمل  وضع األهداف   التطوير والتحسني  فهم املوارد البشرية

  ني الناحية فهم العالقة ب  حتديد األسعار  إشباع احلاجيات  االتصاالت اجليدة

  الفنية واإلنسانية  توفري الوسائل  تكوين مواطنني صاحلني  التوجيه–التدريب 

    حتديد قنوات االتصال  دراسة توقعات اجلمهور  التحفيز اجليد

  مواصفات الوظائف    تقييم األداء

  تفويض السلطة  تكوين فريق عمل

 19- 16، الرياض، األحباث املقدمة للمؤمتر السنوي للتنمية اإلدارية يف الوطن العريب، يةاملدير والتنمية اإلدار ، علي حممد عبد الوهاب :المصدر 

  146ص ، 1979ديسمرب 

إن هدف التنمية اإلدارية كما  :دور القيادة اإلدارية في مرحلة التخطيط للتنمية اإلدارية-7

حيث يهتم ، اإلداري ية لتنمية وحتديث اجلهازهو وضع برنامج أو خطة مستقبل، سبقت اإلشارة له

                                                 
العربية للعلوم عمان املنظمة ، اإلدارة العامة واإلصالح اإلداري يف الوطن العريب، مناذج ملفاهيم االصالح اإلداري يف الوطن العريب، ياسر العدوان - 1
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، العراقيل، الربامج، التخطيط اإلسرتاتيجي للتنمية اإلدارية بتحديد األهداف وحصر األولويات

  .وهذا ال يعين إمهال دور القيادة اإلدارية يف ذلك، اإلمكانيات

حبصر اإلمكانيات املادية " إن هذا الدور يعترب مهما لنجاح برنامج التنمية اإلدارية حيث تقومّ 

توزيع املهام واألدوار على مجيع ، مجع املعلومات اهلامة للخطة، حتديد االحتياجات الفعلية، البشريةو 

حتديد ، مجع املعلوماتاجلهات املطلوب مشاركتها يف وضع خطة التنمية اإلدارية إبتداءا من 

ومباشرة  واعتمادها، الصياغة النهائية، الصياغة األولية للخطة، وضع اخلطط الفرعية، األهداف

هذا كله نابع من أن القيادة اإلدارية هي القادرة واملخولة على التنسيق والتوفيق بني اخلدمات ، تنفيذها

تربز أمهية القيادة يف  و1"، خاصة املوارد البشرية اإلمكانياتوحصر ، املطلوبة من طرف أفراد ا�تمع

  :من خاللختطيط التنمية اإلدارية 

، اليت تشمل الطموحات والرغبات اليت تنشدها املنظمة :للتنمية اإلدارية تحديد األهداف العامة -

  املرتبطني باملنظمة والسعي لتحقيقها ولن يتم ذلك إال من خالل مشاركة، املستهلكني، املتعاملني

  .القيادة اإلدارية يف تنفيذ إسرتاتيجية وخطط التنمية اإلدارية املختلفة

اليت قد تؤدي إىل ، اليت تواجه عملية ختطيط التنمية اإلدارية :حصر جميع العراقيل والمعوقات -

   .للمنظمة واالحتياجات والرغبات ألفراد ا�تمع املرتبطني باملنظمةعدم توفر اإلمكانيات 

اإلشارة إىل ، اليت تساهم يف حل املشاكل اإلدارية املختلفة :تحديد اإلمكانيات والموارد الالزمة -

، القيادة اإلدارية الرمسية وغري الرمسية عند وضع خطط وبرامج التنمية اإلدارية الدور الذي تقوم به

  .مسامهتها يف تذليل الصعاب والعراقيل

من حيث حجم الربامج وتكلفتها :)دراسة الجدوى(دراسة العائد من برامج التنمية اإلدارية -

تنفيذها وتشغيلها من طرف عائدها احلقيقي مبا يف ذلك متطلبات ، مرددوها الفعلي، اإلمجالية

  .واهلياكل املادية، املوارد البشرية، القيادات اإلدارية

حيث يشمل مجيع الربامج اليت متت دراستها  :وضع التصور النهائي لخطة التنمية اإلدارية -

  .وجدواها الفنية واالجتماعية

ة من املهارات جب أن تتوافر يف القيادة جمموع ي، وحىت حتقق التنمية اإلدارية أهدافها

  .تساعدها يف القيام �ذه األدوار واملهام

                                                 
جامعة القاهرة كلية ، رسالة دكتوراه يف الفلسفة، دور القيادة اإلدارية يف التنمية اإلدارية يف اجلمهورية العربية اليمنية، عبد الكرمي علي حممد اخلطيب - 1

 .31ص، 1996، مصر .االقتصاد والعلوم السياسية
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  :المهارات الالزمة للقيادة اإلدارية لتحقيق التنمية اإلدارية :الثانيالمطلب 

تفرض توفري جمموعة من املهارات القيادية ، إن القيام مبهام القيادة اإلدارية املتعددة واملتشعبة

، جمموعة املهارات اإلنسانية، جمموعة املهارات الفنية" ىلإ وقد أشارت الكثري من الدراسات، فيها

إىل أن " بوملان وديل" من خالل ما أشار له، 1"وجمموعة املهارات التنظيمية، جمموعة املهارات الفكرية

إحساس الفنان وعمق احمللل الدارس اللذين  هالدي، املنظمات اليوم حباجة إىل قيادة إدارية قوية ومرنة"

وحباجة أيضا إىل قيادة  .استخدام مهار�ما وخرب�ما يف استكشاف اجلديد من اإلمكانياتمبقدورمها 

 التزامكما حتتاج املنظمة إىل قيادة تدرك أن القيادة ،  إدارية حتب عملها ومنظمتها و�تم باملوارد البشرية

يق واملزج بني أهداف من خالل التوف، يف املنظمةألمهية القيادة اإلدارية  وهذا نظرا2 ".أخالقي عميق

   .وتنميتها وتطويرها، االهتمام بالعالقات اإلنسانية، وتذليل الصعاب، املنظمة وأهداف األفراد

  :وميكن عرض هذه املهارات من خالل

 اجلانب البشري، ميكن النظر جلوهر هذه املهارات من جانبني :المهارات اإلنسانية واالجتماعية -1

يف التعرف 3ففي جانب فهم املوارد البشرية تتمثل املهارة . وظيفة االتصالاجلانب الثاين، )فهم الناس(

التغريات اليت  وحصر مجيع، االجتاهات، لقيم ا، من حيث األفكار ، على شخصيات املوارد البشرية

  .حتديد أثارها على األداء واإلنتاج، تطرأ على املوارد البشرية

وفهم العالقات ، ها وتوجيهها حنو حتقيق األهدافوتفسري  4كما �تم بفهم اجلوانب السلوكية

كما  .ذه املهارات مهما كان املستوى التنظيميهلفالقيادة اإلدارية حتتاج  5اجلماعةتنشأ بني أفراد اليت 

، يف دراستها وحتليلها توافر الرغبة، تتطلب املهارة اإلنسانية االجتماعية توفر اإلحساس باملوارد البشرية

ذن الواعية والعني اليقظة لكل ما يطرأ على املوارد البشرية من تغريات ومعرفة أسبا�ا األ"حيث تتطلب 

  6".ونتائجها

  .أما اجلانب الثاين يف العالقات اإلنسانية االجتماعية فهو مرتبط باالتصال اجليد والفعال

                                                 
 .111 ص، مرجع سابق، موسى اللوزي -  1

2-Lee, G .Bolman ,and Deal ,Reframing Organizations, Artisty, choice and Leadership ,cn 

francisco.jossy-Bass.1991,p p 53-54 
 151ص ، مرجع سابق، علي حممد عبد الوهاب -  3
 .228ص ، 1993.ديةالرياض اململكة العربية السعو ، دار طباعة، 1ط، إدارة السلوك التنظيمي، ناصر العديلي -  4
 .301ص ، مرجع سابق، أبو احلسن عبد املوجود ابراهيم -  5
 .152ص ، مرجع سابق، على حممد عبد الوهاب -  6
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ن املرسل إىل هو كذلك إرسال وحتويل املعلومات م، تبادل املعلومات وإرسال املعىن" االتصال هو 

 1، "وهو عملية تفاعل ذات مغزى بني األفراد، املستقبل مع ضرورة فهم املعلومات من قبل املستقبل

العملية اليت يتفاعل بواسطتها األفراد �دف التكامل بينهم والتكامل " كما يعرف االتصال على أنه

، ا من قبل شخص آخرهات وفهماملعلوم إرسالواالتصال وفقا ملا ذكر يتمثل يف 2".بني الفرد ونفسه

  كما  ،  �دف لتحقيق التكامل والتعاون بني املوارد البشرية، إنسانية واضحة املعىنفهو عملية اجتماعية 

كما يعكس قدر�ا على فهم ،  اإلدارية ةدارية وتنظيمية من خالل وظائف القيادإ وسيلة يعترب

ط يف املنظمة من خالل تزويدهم باملعلومات إىل توحيد النشا ألنه يهدف، أفراد اجلماعة واستيعاب

  ).إحداث تغيريات، حتقيق أهداف، تغيري سلوك( إلجناح املهام الضرورية

وفهم ، من خالل نقله اجليد للمعلومات واستالمها، على القائد أن يتقن فن االتصال

واستالمها من كما يعمل على توفري الكفاءة يف مرؤوسيه يف نقل املعلومات ،  معانيها، مدلوال�ا

لالتصال واليت تضمن انسياب املعلومات  3مع توفري القنوات املناسبة .مصادرها الرمسية الصحيحة

  .بالقدر الصحيح والكيفية املطلوبة

وتعين هذه املهارة إملام القيادة اإلدارية بالتغريات احلاصلة يف النظريات  :المهارات التنظيمية -2

، تفسري الظواهر واملشاكل اإلداريةلالستفادة منها يف 4والتطوير التنظيمي، احلديثة يف العلوم اإلدارية

وإشباع ، استخدامها يف عملية التنبؤ باحتياجات املنظمة يف املستقبل لتحقيق الرضا الوظيفيو 

  .حاجات األفراد

من خالل هذه املهارة تنظر القيادة اإلدارية للمنظمة على أ�ا وحدة متكاملة من أجل فهم 

كما تتضمن هذه املهارة التنظيمية فهم 5.عة عالقة التأثري املتبادلة بني املكونات الفرعية ومع الكلطبي

حماولة الربط والتنسيق فيما بينهما لتحقيق األهداف عن ، أهداف املوارد البشرية، فهم أهداف املنظمة

وعلى ، ل املنظمةمع توفري كل اإلمكانيات الالزمة طار تكام، طريق املشاركة باعتبارها أهدافهم

والعمل على تطويرها ، والسياسات والربامجالقيادة اإلدارية أن تضيف نظر�ا وتأمال�ا على األهداف 

  .واقرتح تعديلها إذا لزم األمر ذلك

                                                 
 .183ص ، مرجع سابق، عمر حممود غباين -1
 .163ص ، 2008 .دناألر ، 3ط، والطباعة دار املسرية للنشر والتوزيع، اإلدارة علم وتطبيق، مجيلة جاد اهللا، حممد رسالن اجليوسي -  2
  15حممد عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  علي -  3
 228ص ، مرجع سابق، ناصر العديلي -  4
 153ص ، مرجع سابق، علي حممد عبد الوهاب -5
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لبعد املرتبط ، وهي تتضمن العديد من األبعاد منها البعد املرتبط بالعمل :المهارات الفنية -3

  .بعد ا�تمع، التنظيميوالبعد ، اجلانب اإلنساين 

، ويعين اإلملام اجليد من طرف القيادة اإلدارية مبجموعة املهام اليت تقوم �ا :البعد المرتبط بالعمل 

 .تطوير فنون وأساليب العمل وربطها باملتغريات التكنولوجية، مدى متكنها يف تدريب املوارد البشرية

متابعة ، دارية القدرة على تدريب وتنمية املوارد البشريةفيتمثل يف امتالك القيادة اإل :البعد اإلنساني

  .والتحفيز املبين على أسس وواضحة وعادلة، تقييم األداء، التوجيه

 وضع أفضل األسس لبناء عالقات، املهارة الفنية يف تطوير النظم واألساليبتمثل تف :البعد التنظيمي

  .السلطة والصالحياتوتفويض ، إنسانية

على إدراك جناح السلع واخلدمات اليت  فتتمثل املهارة الفنية يف قدرة القيادة اإلدارية :عبعد المجتمال

التعديالت الواجب إدخاهلا ، حصر املوارد املتاحة، تنتجها املنظمة يف إشباع حاجات املستهلكني

  .على مواصفات السلع واخلدمات

خربات واسعة مهارات علمية   إلداريةتتمثل يف امتالك القيادة ا :المهارات الفكرية والعقلية -4

  :تتضمن هذه املهاراتو كبرية 

وتتمثل هذه اخلاصية يف قراءة املعلومات وحتليل املواقف الصعبة واستنتاج  :القدرة على التحليل -

النتائج اليت تساعد على التشخيص السليم والتصور الدقيق لألشياء والنظر بشكل ثاقب للمشاكل 

  1.البدائل املناسبة مع اختيار البديل األمثل وحتليل األسباب وطرح

استخدام مؤشراته يف ، دراسة وحتليل املاضيعلى من خالل التفكري املبين  :النظرة املستقبلية لألمور -

  .ملواجهته والتكيف معه باملستقبل واالستعداد له دراسة احلاضر وظروفه من أجل التنبؤ

مع إمكانية املفاضلة ، حيث يتم الوصول على أفكار جديدة :2التفكري املتجدد والقدرة على التغيري -

كما يتوفر االستعداد النفسي والقبول الذهين لفكرة التغيري ،  إمكانية تطبيقها يف الواقع، بينها

  .حتديد املزايا والعيوبو ، والتجديد

تتأثر  كما أ�ا .إن هذه املهارات املطلوب توافرها يف القيادة اإلدارية هي عرضة للتقادم

يف الفرص ، يف اهلياكل، يف التشريعات، يف القوانني، الداخلية واخلارجية مبجموعة املتغريات يف البيئة

                                                 
  301ص ، مرجع سابق، أبو احلسن  عبد املوجود ابراهيم -  1
 153ص ، مرجع سابق، على حممد عبد الوهاب -  2
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باالعتماد على جمموعة من ولضمان إستمراريتها وجتديدها البد من تنميتها  .ويف التهديدات

  .األساليب

  وسائل أساليب تنمية المهارات القيادية:المطلب الثالث 

ولكن الواقع يبني أنه ميكن ، ارات السالفة الذكر من الصعب توافرها يف شخص واحدإن امله 

أن تكتسب من خالل االعتماد على خطة واضحة املعامل حمددة الزمان واألساليب املتطورة يف سبيل 

ميكن تلخيص هذه األساليب يف  .على جمموعة من األساليب الفنية لتنميتها وباالعتماد، حتقيق ذلك

وهذه األساليب متداخلة فيما بينها وتتأثر ببعضها ، اخلربة والتنمية الذاتية، التطوير التنظيمي، ليم التع

وإن كان التسلسل الزمين يقتضي أن يبدأ التعليم أوال مث ، ويقوي ويدعم بعضها البعض البعض

  .التطوير التنظيمي، التنمية اإلدارية، التدريب

لدى العامة من الناس يف الغالب بذلك التعليم الرمسي يف املدارس  يرتبط مفهوم التعليم :التعليم -1

ال يقل أمهية   غري أن هناك نوع من التعليم، وإن كان األمر صحيح يف جوانب عديدة، واجلامعات

الزيادة يف " يعرف التعليم على أنه .عن السابق وال خيتلف عنه كثريا وهو التعليم داخل املنظمات

وهو جمال واسع لكونه يشمل مقدرة ، للفرد ومستوى فهمه للبيئة اليت يعيش فيهااملعلومات العامة 

تنمية القدرات العقلية القادرة على تفهم العالقات ، فهم وتفسري املعارف، الفرد على التفكري

  1."املنطقية

يف الفرد ال يالحظ بشكل مباشر ولكن يستدل عليه من تغري دائم " وعرف التعليم على أنه

يشري التعريفان إىل أن التعليم مرتبط بزيادة القدرات مهما  2".وهو يتكون نتيجة املمارسة، كالسلو 

  .وأن هذه القدرات من شأ�ا أن حتدث تغريا واضحا يستدل عليه من خالل السلوك، كانت طبيعتها

البيئة يساعد يف فهم ، حيث ميد الفرد باألسس املتينة اليت ينطلق منها يف جماالت العمل املختلفة

   .حاسة التفكري العلميوينمي ، يكون لدى الفرد القدرة وامللكة على تفسري املعرفة، احمليطة

، مبادئ، نظريات( 3يتلقى الفرد يف املراحل األوىل من حياته كما هائال من العلومحيث    

ل ميدانا مث ينتقل إىل اجلامعة فيدخ، حىت يفهم ويفسر ويتفاعل مع احمليط الذي يعيش فيه )مفاهيم

إن املعلومات اليت  .فيتخرج منها مؤهال لشغل وظيفة معينة يف جمال ختصصه، متخصصا يف العلوم

                                                 
 .226ص ، 1994.اجلماهريية العظمى، سلطراب، منشورات اجلامعة املفتوحة، ادإدارة األفر ، صاحل عودة -  1
 .188ص ، 1993.لبنان، بريوت ، الدار اجلامعية، إدارة املوارد البشرية، حممد سعيد سلطان -  2
 .156-155ص ، ص، مرجع سابق، علي حممد عبد الوهاب -  3
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كما متثل رافدا من ،  لتنمية املهارات القيادية اإلداريةخيتز�ا العقل لدى الفرد تكون جزءا ال يستهان به 

اإلنسانية واالجتماعية ي املهارات روافد التنمية اإلدارية من خالل دراسة العقيدة واإلخالص وهي تنم

فإذا كانت النواة ، هي الفرع الذي خيتاره الفرد يف دراستهأما املهارات الفنية فنوا�ا األساسية  .للقيادة

يستطيع الفرد القائد تنمية مهاراته الفنية فيما بعد بالتجارب اليت يواجهها وباخلربة ، صلبة وصحيحة

  .اليت يكتسبها

أصول ، فأسس ومبادئ التنظيم، التنظيم واإلدارة يف تنمية املهارات التنظيمية كما تفيد دراسة

تطور الفكر اإلداري والعالقات اإلنسانية تعمق كلها التفكري يف املشكالت ، اإلدارة العامة، اإلدارة

  .التنظيمية وأثارها االجتماعية واالقتصادية

، مقارنتها، تعلمها الفرد من خالل دراستهاأما املهارة الفكرية فتشرتك فيها كل العلوم اليت 

باملهارة الفكرية نذكر على سبيل املثال الرياضيات ومن العلوم املرتبطة أساسا  .وحتليلهااستظهارها 

  .والفلسفة، التفكري العلمي، واملنطق

سنركز  ،سبق وأن أشرنا إىل التدريب وأمهيته يف حتقيق التنمية اإلدارية يف الفصل األول :التدريب -2

من خالل النوعني املعروفني للتدريب ومها يف هذه النقطة على دوره يف تنمية املهارات القيادية 

   .التدريب اإلنساين والتدريب الفين

، االجتاهات، الدوافع، فهم امليول، يهتم بتنمية االتصال ، فيكون حموره اإلنسان :فالتدريب اإلنساين

فيعمل القائد على تنمية وتطوير نقاط قوته ونقاط قوة ، م مرؤوسيهحىت يفهم القائد نفسه أوال مث يفه

  .على جوانب الضعف كثريا بل يعمل على جتنبها وتفاديها ومقاومتهاال يركز ، مرؤوسيه

، للقيادة اإلدارية من خالل صقل القدرات وتنمية املهاراتيهتم باجلانب املتخصص  :التدريب الفين

وكال النوعني من التدريب ضروريان لتنمية  .ريب يف جمال التنظيم واإلدارةمع األخذ بعني االعتبار التد

إلنسان يقوم بالعمل  ا).واإلنتاج العمل ( اإلنسان والعمل وذلك لتالزم عنصرياملهارات القيادية 

    1:يف تنمية املهارات القيادية يفميكن حصر أمهية التدريب  .عليهوتنعكس أثاره 

  .لومات لدى القادة اإلدارينيتنمية املعرفة واملع -

  .تنمية القدرات واملهارات املختلفة اليت تؤدي إىل جناها -

  .ونقلها للموارد البشرية، تنمية وتطوير السلوك واالجتاهات لدى القيادة -

                                                 
أكادميية نايف ، رسالة ماجستري، يف الكليات العسكرية ودورها يف بناء املهارات القيادية القيادي التأهيلبرامج ، ظافر عايض القحطاين مسفر - 1

 .43ص ، 2003.الرياض، قسم العلوم اإلداري، كلية الدراسات العليا،  العربية للعلوم األمنية
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 .اإلداريةإن هذا األسلوب أبلغ يف التأثري على سلوكيات واجتاهات القيادة  :التنمية الذاتية -3

أو هي أسلوب من أساليب التقدم والتطوير يقوم القائد بتنفيذه من تلقاء نفسه 1تيةالتنمية الذا

وإن استندت برامج ، التنمية الذاتية ال ترتبط مبواقيت حمددة مثل برامج التدريب .مبساعدة اآلخرين

داري إىل لوقت معلوم فتكون مبثابة الدعامة األساسية اليت ينطلق منها القائد اإلمعينة للتنمية الذاتية 

إىل أهداف واقعية للنمو والتطوير تستند   2التنمية اإلدارية حتتاج .مستوى أعلى من النضج والتطور

والتثقيف الفردي واالستمرارية يف التعليم ، إىل احتياجات فعلية لدفع القائد اإلداري إىل التنمية الذاتية

  .جلاد املثابروالوصول إىل العمل اوالتقومي الذايت للتغلب على األخطاء 

فيكمل التطوير التنظيمي وظيفة ، ميثل احد أساليب ووسائل  التنمية والتقدم :التطوير التنظيمي -4

فهو مبثابة ، يتضمن سياسات وبرامج وأهداف املنظمة، فهو يهتم مبجموع القادة اإلداريني، التدريب

كذلك البناء  و، قيم واألفكاربرنامج تدرييب تعليمي متكامل يهدف لتغيري وتطوير االجتاهات وال"

وبالتايل فهو يهدف إىل إحداث تغري وحتسني يف 3".التنظيمي واملؤسسي أو اهليكل التنظيمي للمنظمة

بشكل أفضل مما هو عليه  أهدافهاويساهم يف حتقيق ، ختتلف عن وضعها احلال، مكونات املنظمة

قيم �دف للتغيري والتحسني الشاملني فهو يوجد يف املنظمة ثقافة جديدة أو جمموعة من ال4.احلال

وحىت حيقق التطوير التنظيمي أهدافه املرجوة  .ويعمل على تنمية املهارات اإلدارية وزيادة قدرة املنظمة

وحتليل الوضع ، فتحدد األهداف، منه ال بد أن تتبناه اإلدارة العليا يف املنظمة وحتيطه بالرعاية التامة

  .توفري اإلمكانيات املناسبة لذلك، رينيالراهن لقدرات القادة اإلدا

  

  

  

  

  

  

                                                 
ص ، 2002.الرياض، كادميية نايف للعلوم األمنيةأ،  املهارات القيادية لدى ضباط الشرطة وعالقتها بفعالية أدائهم الوظيفي، الرشودي حممد - 1

61. 
 .44ص ، مرجع سابق، مسفر ظافر عايض القحطاين-  2
 .161ص ، مرجع سابق، علي حممد عبد الوهاب -  3
 .228ص ، موسى اللوزي مرجع سابق -  4
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  :خالصة الفصل

تناولنا يف هذا الفصل القيادة اإلدارية من  خالل املفهوم واألمهية وعرضنا كيف مل يتفق 

املفكرين والعلماء يف طرح مفهوم حمدد للقيادة شأ�م يف ذلك االختالف يف حتديد مفهوم القيادة 

حيث تبني لنا أن املدخل الفردي مل يفلح ، ختلفة لتفسري ظاهرة القيادةاإلدارية من خالل املداخل امل

يف حتديد السمات اليت جيب توافرها يف شخص ما ليكون قائدا من اإلشارة على الدراسات اليت 

 و، 1970-  1948مث دراسات الفرتة 1947-1904تناولت هذه السمات من خالل دراسات 

يف منط من السمات اليت يتميز ولكنها فشلت . ات أخرىكيف اتفقت على مسات واختلفت يف مس

كما افرتض أنصار هذه النظرية أن السمات هذه ال تتوافر إال يف القادة لكن ،  �ا القادة عن غريهم

كما بينت التجارب أن القائد ،  العزم، يف الواقع وجدت بعض هذه السمات يف غري القادة مثل الذكاء

    .يف مواقف أخرىينجح يف مواقف معينة ويفشل 

يرتبط فقط بالسمات ال  فهي ي حيث قدم مفهوم ديناميكي للقيادةمث جاء املدخل املوقف

كما ال ينكر أنصار  .ولكل موقف إداري متطلباته ومساته، وهو متغري، اإلداري كذلكولكن باملوقف 

كما قدمت ،  وقفهذا املدخل أمهية السمات ولكنهم يضعو�ا يف املقام األخري باملقارنة مع امل

  .خصائص القيادة تبعا هلذا املوقف

غري أ�ا فشلت كذلك يف االتفاق حول عناصر املوقف القيادي واليت على ضوءها يتم حتديد 

كما ميكن أن تتوفر مسات القيادة يف شخص  1.ما إذا كان املوقف مالئم أو غري مالئم لظهور القيادة

كما أن هناك  .ذا املوقف فيفشل القائد يف هذا املوقفوال يستجيب القائد هل، ما يتطلبها املوقف

ومع ذلك مل تسفر تلك املواقف عن ظهور القيادة القادرة 2ظروف تضمنت عدد من املواقف احملرجة 

  .على تويل زمام األمور واملواقف

، را ملا جاء يف املدخلني السابقنيمث ظهرت نظريات املدخل املشرتك واليت ميكن اعتبارها تطو 

كما مل يضرب عرض احلائط أمهية املدخلني ،  ا املدخل يف حتديد خصائص القيادةقد ساهم هذف

ويعترب هذا املدخل أكثر واقعية من سابقيه يف ، ومجع بينهما لعدم كفاية كل مدخل منفردا ، السابقني

 .اجيا�مفربط فعالية القيادة بنجاحها يف حتقيق أهداف املرؤوسني وإشباع ح، حتليل ظاهرة القيادة

على الرغم مما توصل إليه هذا املدخل غري أنه يعاب عليه يف كونه قاصرا بسبب التطورات احلديثة 

                                                 
 .362-349ص ، ص ، مرجع سابق، نواف كنعان -  1
 .22ص ، مرجع سابق، الشايفأبو الفضل عبد  -  2
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فظهرت القيادة التحويلية كمفهوم متطور من خالل ، والتحديات املستمرة  اليت تواجه البيئة اإلدارية

والفاعلية يف حتفيزهم من ، ليةأداء املرؤوسني وتطوير قدرا�م مبجموعة من القيم واملثل الداخربطها 

وقدمت جمموعة من ، االهتمام الفردي ، التحفيز الذهين، الدافعية اإلهلامية، خالل التأثري املثايل

  .ع �ا القائد التحويليتاخلصائص اليت يتم

مث تناولنا دور القيادة يف التنمية اإلدارية وتوصلنا أ�ا تلعب دور مهما سواء يف التحضري 

أو تنمية املوارد البشرية وذلك من خالل مسامهتها يف ، تأصيل برامج التنمية اإلداريةللخطة أو 

ويف اجلانب ، كاجلوانب التنظيمية من خالل توفري الكفاءة اإلدارية،  اجلوانب املختلفة للتنمية اإلدارية

لبشرية يتمثل ويف اجلانب ا، لوظيفته ووظائف مرؤوسيهالفين وذلك من خالل اإلملام باألبعاد الفنية 

  .والتقييم، من خالل التحفيز والعالقات اإلنسانية، يف تنمية املوارد البشرية دور القيادة اإلدارية

منها ، وتطرقنا إىل املهارات املختلفة اليت جيب توافرها يف القيادة للقيام مبهامها املختلفة

مث تناولنا أساليب تنمية  .وفكرية ومهارات فنية، ومهارات تنظيمية، املهارات اإلنسانية واالجتماعية

   .وتطوير تنظيمي، هذه املهارات من تدريب وتعليم وتنمية ذاتية

  

  

  



 

  

  

  

  

 

خصائص الجھاز 

اإلداري في 

  الجزائر

  

  

  

  

  

 

 

  :تمهيد

، هذه 1988عرفت اجلزائر املستقلة عدة حتوالت اقتصادية واجتماعية وسياسية، خاصة منذ 

التحوالت فرضت على القيادة اإلدارية حماولة فهم األبعاد احلقيقية العميقة لعملية التنمية الشاملة اليت 
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، التعديل اهليكلي(  انب االقتصاديةتتبناها اجلزائر، لكن هذه احملاوالت كانت �تم وبدرجة كبرية باجلو 

واجلوانب السياسية من خالل االنفتاح السياسي على ) استقاللية املؤسسات، قانون النقد والعرض

، )التنمية اإلدارية( تكوين اجلمعيات ذات الطابع السياسي، أكرب من اهتمامها باجلوانب اإلدارية

  .وكذلك عالقتها بالتنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة

عملية التنمية الشاملة يف اجلزائر ال ميكنها االستمرارية وحتقق أهدافها ما مل يتوفر جهاز  إن

، هذه التنمية اإلدارية حتتاج إىل جتديد وإصالح )تنمية إدارية حقيقية، فعالة، أصيلة(إداري متطور 

ألمهية نظرا  .التحوالت يف مجيع اجلوانبألن البيئة اإلدارية متجددة متغرية، حىت تواكب مستمر 

التنمية اإلدارية احلقيقة كما اشرنا له سابقا يف الفصل األول، فعلى متخذي القرار يف اجلهاز اإلداري 

جل حماربة كل مظاهر يقية، بإتباع أساليب موضوعية من أباستمرار لتحقيق تنمية إدارية حقيعملوا  أن

  .جلدارة، االستحقاق وتكافؤ الفرصوعدم تطبيق مبدأ ا، مثل احملسوبية يف التوظيف،السلبية فيه

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  .اإلصالح اإلداري والبيروقراطية في الجهاز اإلداري الجزائري: المبحث األول

لطبيعة نتيجة اإلصالح والتنمية اإلدارية املنتهجة يف اجلزائر يفتقران إىل الرؤية الواضحة 

املشاكل اليت يعانيها وخصائص اجلهاز اإلداري  وعدم قدرته على حتقيق األهداف وتنفيذ الربامج، 
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وهذا راجع إىل احملاوالت احملتشمة اليت قامت �ا احلكومة اجلزائرية يف جمال اإلصالح عن طريق املزيد 

، وتوفري ما يلزم من الشروط الضرورةوفقا ملا تتطلبه  تطبيقهاالقيامبمن إصدار القوانني والتعليمات دون 

غياب أو عدم تفعيل دور الرقابة  :لعدة أسباب منهاهذا يرجع و املادية واملوارد البشرية لتطبيقها، 

اإلدارية، أو لغياب الشفافية اإلدارية، سنتناول يف هذا املبحث اخلصائص اليت يتميز �ا اجلهاز 

  1.تنمية اإلدارية واإلصالح اإلدارياإلداري، حماوالت احلكومة اجلزائرية يف ال

  اإلصالح اإلداري في الجزائرمفهوم وأهداف : المطلب األول

حيتاج اجلهاز اإلداري يف أي دولة، ويف أي مرحلة من املراحل إىل مراجعة شاملة أو جزئية 

تواجهه،  اجلديدة ليتجاوز جمموعة العراقيل اليتملكوناته حىت يساير ويتكيف مع املتغريات يف البيئة 

  .سياسة اإلصالح اإلداري فهو حيتاج إىل عملية حتديث وتطوير من خالل تبين

اجلزائر تبنت مبدأ اإلصالح اإلداري منذ االستقالل من خالل اإلصالحات املتسارعة اليت 

 ،)االقتصادية، االجتماعية، السياسية، الثقافية، واإلدارية(عرفها ا�تمع اجلزائري يف خمتلف ا�االت 

يف اجلزائر من خالل قانون  سوف نركز يف هذا املطلب على تعريف اإلصالح اإلداري ودعائمه، آلياته

، الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة، اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد 2006الوظيفة العامة لسنة

  .ومكافحته

إن اإلصالح اإلداري ال يقتصر يف حقيقة األمر على العملية اإلدارية  :مفهوم اإلصالح اإلداري-1

يف حد ذا�ا فقط ولكن ميتد ليشمل التأثريات اليت تنشأ مع البيئة الكلية لإلدارة ومع اجلمهور على 

جهد سياسي، إداري، اقتصادي، "وجه اخلصوص، ويعرف اإلصالح اإلداري من هذا املنظور على أنه

، يهدف إلحداث تغريات أساسية إجيابية يف السلوك، النظم، العالقات، األساليب، ثقايفو اجتماعي، 

األدوات حتقيقا لتنمية قدرات اجلهاز اإلداري مبا يؤمن له درجة عالية من الكفاءة والفعالية يف إجناز 

  2".أهدافه

                                                             
  229ص .1984عمار بوحوش، االجتاهات احلديثة يف علم اإلدارة، املؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر، 1
 .21،ص 1984.التنمية اإلدارية، أوضاعها الراهنة وآفاق املستقبل، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية،عمانالطيب حسن أبشر، مؤسسات -1
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تمع، بأنه �جا سياسيا موجها لضبط العالقات بني اإلدارة وا�" وعرف اإلصالح اإلداري

وبعضهم يراه تغيريا يف املبادئ والتنظيم واهليكلة، واألساليب، وبذلك يكون اإلصالح اإلداري عملية 

  1."مندجمة يف املنهج العام للتغيريحيث يتناول زوايا اجلهاز اإلداري

الرغبة يف حتويل األنظمة البريوقراطية املركزية اجلامدة " كما عرف اإلصالح اإلداري على أنه

لتسلسل اإلداري إىل أنظمة ال تسمح بتنفيذ املهام اإلدارية باألساليب التقليدية، لذا يتطلب ذات ا

الذين خيضعون إىل إدارة وظروف  حتمل املسؤولية من قبل العاملني اإلصالح اإلداري قدرا أكرب من

  .2"عمل أكرب مرونة

يف اجلهاز اإلداري  عميقمن خالل ما سبق يتضح أن اإلصالح اإلداري يهدف إىل إصالح 

إىل مستوى متطور، حيث يرتفع مستوى األداء، كما أنه ) البريوقراطية( ونقله من مستوى التخلف

  .النظم، وهو عملية خمططة وهادفةو يتضمن تغيري جذري يف املوارد البشرية، املفاهيم، 

  :أهداف اإلصالح اإلداري-2

  :3منهااإلصالح اإلداري يصبو إىل حتقيق مجلة من األهداف 

  .حتسني مستوى أداء اجلهاز اإلداري -

  .ترشيد اإلنفاق احلكومي من خالل ختفيض عدد العمالة الزائدة عن حاجة اجلهاز اإلداري-

  .تبسيط اإلجراءات اإلدارية وإصالح األنظمة املالية والضريبية-

  .حتديث وجتديد اإلدارة العامة مما يساهم يف القضاء على املشاكل اإلدارية-

  .التغلب على املشاكل التنظيمية والسياسية واالقتصادية اليت يعاين منها اجلهاز اإلداري-

  .مواكبة التطورات واملستجدات لتحقيق الكفاءة اإلدارية-

                                                             
  .212،ص 1995.علي حسن الشامي، اإلدارة العامة والتحديث اإلداري، مقارنة نظرية وتطبيقية، شركة رشاد برس، بريوت، لبنان-1
لقرن الواحد والعشرين، املفهوم واملقومات، مؤمتر التحديث اإلداري، وآفاق املستقبل، معهد التنمية ولدادة تركية، التحدي اإلداري  على أعتاب ا- 3

 . 11، ص 1993نوفمرب  24-23.اإلدارية يف أبو ظيب بالتعاون مع املعهد الدويل للعلوم اإلدارية يف بلجيكا، أبو ظيب
  .94-93،ص ص 2008.مؤسسة حورس الدولية اإلسكندرية، مصر ،1حممد الصرييف، الفساد بني اإلصالح والتطوير اإلداري، ط-4
رسالة دكتوراه، اجلامعة اللبنانية، كلية احلقوق والعلوم اإلدارية، " اإلدارة العامة يف اململكة العربية السعودية"آل سعود عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن،-5

 191ص  2007



 خصائص الجهاز اإلداري في الجزائرالخامس                                            الفصل 

204 
 

  .تكييف ومؤامة اجلهاز اإلداري مع مهام الدولة وإشباع حاجات املوارد البشرية-

ين الشفافية اإلدارية يف عمل املوظفني واألجهزة حتسني أساليب التعامل مع املواطنني من خالل تب-

  .وتعزيز مفهوم املساءلةاإلدارية

املسامهة يف عملية التحول الدميقراطي، ودعم التوجه حنو الالمركزية اإلدارية من خالل مشاركة ودعم -

  .يف إدارة الشؤون العامة اجلميع

  .أساليب اإلصالح اإلداري: المطلب الثاني

 اإلصالح اجلزئي: هامن بعض األساليب الرئيسيةيتخذ اإلصالح اإلداري يف التطبيق  

  :واإلصالح الشمويل واإلصالح القطاعي،

يقصد به الرتكيز فقط على عدد قليل من العناصر واملكونات الرئيسية : اإلصالح اإلداري الجزئي-أ

مبستوى اهليكلة ، فقد يهتم 1شملهاللجهاز اإلداري، أو من خالل عدد حمدود من املنظمات اليت ي

تنظيم املكاتب، (اإلدارية، من حتديث وتطوير املباين، املعدات املساعدة يف تنفيذ العمل اإلداري 

، أو قد يهتم باملوارد البشرية من خالل تدريبها وتكوينها وتنميتها )توسيعها، مراعاة عدد العاملني فيها

بكفاءة عالية، أو يهتم بتطوير فنون وأساليب العمل من خالل األعمال حىت تصبح قادرة على أداء 

تبسيط إجراءاته، اقتصاد الوقت واحلركة، أو كما يهتم بتطوير وحتديث القوانني والتشريعات ليساير 

  .التغريات اجلديدة، سواء مشل ذلك الوحدات اإلدارية بصورة جزئية أو على املستوى الكلي

( د اإلصالح اإلداري على أحد القطاعات املختارة لتفعيلهتنصب جهو : اإلصالح القطاعي-ب

م تفيه 2،، فيتم جتريبه مث تعميمه على اجلهاز اإلداري ككل)قطاع الوظيفة العامة يف اجلزائر مثال

اإلصالح اإلداري يف هذا املستوى بعدد قليل من العناصر األساسية املكونة لألداء داخل القطاعات 

  .كأن يتم االهتمام فقط بتنمية املوارد البشريةأو املنظمات املختارة،  

                                                             
السلطة، مالمح اإلصالح اإلداري، العقود اإلدارية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، عبد السالم أبو قحف،دليل املدير يف تفويض - 1

 .55ص 2001مصر،.اإلسكندرية
 .نفس املرجع-  2
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السياسة واإلسرتاتيجية اليت يهتم �ا اإلصالح الشامل من  يقصد به: اإلصالح اإلداري الشامل-ج

حيث مشوليته جلميع األطراف من منظمات حكومية، املوارد البشرية العاملة فيها، القيادات اإلدارية، 

إسرتاتيجية تعتمدها الدولة أو اجلهاز فاإلصالح الشمويل هو السياسية، وخرباء اإلصالح اإلداري،

أن اإلصالح اإلداري بكل أنواعه  1أزمات مفاجئة يف البيئة املتغرية، يرى البعضاإلداري عندما تواجه 

يدور حول حتديث جزء حمدد يتناول مستوى واحد ، إدارة واحدة، أو قلة من الوحدات اإلدارية، 

غلب هذه السياسات واإلسرتاتيجيات تتمثل يف التحديث القطاعي الذي يتناول مجيع املستويات أو أ

غلب ح اإلداري اجلزئي الذي يتناول ألوحدات اإلدارية، منها كذلك إسرتاتيجية اإلصالقلة من ا

  .الوحدات اإلدارية

  عراقيل اإلصالح اإلداري: المطلب الثالث

كغريه من املفاهيم اإلدارية فإن عملية اإلصالح تواجهها الكثري من العراقيل والعقبات نذكر 

  :منها

  .اليت تقوم بعملية اإلصالح اإلداريندرة وقلة يف املوارد البشرية -

يف تبين خطط اإلصالح اإلداري، رمبا العمل على  والسياسية عدم قناعة ومحاس القيادة اإلدارية-

  .عرقلتها إذا كانت مصاحلها سيهددها اإلصالح اإلداري

  .القيم السائدة يف ا�تمع من عادات وتقاليد والءات وانتماءات -

  .اإلدارية حيث يصعب معها أية عملية إصالحتردي وتدهور األوضاع  -

  .عدم توفر األجهزة املتخصصة يف اجلهاز اإلداري، وإدارة هذا اإلصالح -

إن هذه العقبات والعراقيل ميكن التخفيف منها من خالل تضافر جهود مجيع العاملني يف 

الح اإلداري، من اجلهاز اإلداري من موارد بشرية وقيادات إدارية وسياسية يف إجناح خطط اإلص

حتسني البيئة اإلدارية املناسبة من خالل توفري عوامل جناح برامج اإلصالح اإلداري، حتديد خالل 

  .األسباب احلقيقية لرتدي األوضاع اإلدارية وتصحيحها

                                                             
ري يف أمحد صقر عاشور، نظرة مستقبلية إلسرتاجتية اإلصالح اإلداري يف الوطن  العريب، دراسة منشورة يف كتاب اإلدارة العامة واإلصالح اإلدا- 1

 .136-135، ص ص 1986.الوطن العريب، حترير ناصر حممد الصائغ، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية،عمان
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  برامج اإلصالح اإلداري في الجزائر: رابعال المطلب

حاولت احلكومة اجلزائرية تبين أحد أنواع هذا اإلصالح اإلداري املتمثل يف اإلصالح  لقد

  .القطاعي من خالل الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة باإلصالح اإلداري والوظيفة العامة

 من خالل كذلك اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ومن خالل قانون الوظيفة العامة

2006.  

  .قبل حتليل هذه الربامج اإلصالحية نعرف الوظيفة العامة أوال مث املوظف العام

إن أول نظام للوظيفة العامة طبق يف اجلزائر كان النظام الفرنسي الصادر : تعريف الوظيفة العامة-أ

، لكن بعد االستقالل تبنت اجلزائر نظام وظيفة عامة خاص �ا ولكنه مستمد 19/10/1946يف 

  .1978 الغالب من القانون الفرنسي إىل يف

، وتعرف الوظيفة العامة على "جمموع النظم العامة" بأ�ا تعرف الوظيفة العامة أو العمومية

جمموعة العاملني بوحدات اجلهاز اإلداري للدولة اليت تنظم أوضاعهم الوظيفية وفق أحكام " أ�ا

بأ�ا جمموع االختصاصات القانونية واألنشطة اليت يقوم �ا "كما تعرف الوظيفة العامة" القانون العام

  1."إلدارة مستهدفا املصلحة العامةشخص خمتص ودائم يف ا

كل األفراد الذين يقومون بالعمل يف خدمة املرافق "كما يشري مفهوم الوظيفة العامة إىل

  "2.العامة، وهلذا فإنه يركز على النظام الذي يطبق على هؤالء األفراد

از هي كل وظيفة تصنف ضمن اجلهالعامة من خالل التعريفني السابقني يالحظ أن الوظيفة 

اإلداري التابع للدولة والذي ترتبط باخلدمة واملنفعة العامة، كما ركز التعريف الثاين على املوظف 

  .شاغل الوظيفة العامة

كل عون عني يف وظيفة عمومية دائمة " يعرف املوظف العام على أنه: تعريف الموظف العام-ب

  3"املوظف يف رتبته م من خالله تثبيتورسم يف رتبة يف السلم اإلداري، الرتسيم هو اإلجراء الذي يت

                                                             
 .19-16، ص ص 1974لوظيفة العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، حممد أنس قاسم، مذكرات يف ا-  1
 .7، ص1986لبنان، .فوزي حبيش، الوظيفة العامة وإدارة شؤون املوظفني،دون دار نشر، بريوت-  2
 .2، ص2007.والتوزيع، اجلزائرفريق القانون لدار الكتاب احلديث، القانون األساسي للوظيفة العمومية، دار احلديث للكتاب للطباعة والنشر -  3
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من خالل تعريف الوظيفة العامة واملوظف العام ميكن توضيح برامج اإلصالح اإلداري يف اجلزائر 

  :واملتمثلة يف

لقد : الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة باإلصالح اإلداري والوظيفة العامة: أوال

مبوجب املرسوم رقم  أسستتبنت احلكومة اجلزائرية اإلصالح عن طريق إنشاء الوزارة املنتدبة واليت 

  :حيث حدد صالحيات الوزير املنتدب.1996نوفمرب 15املؤرخ يف 96-2121

  .اقرتاح عناصر السياسة الوطنية يف ميادين اإلصالح اإلداري و الوظيف العام والسهر على تنفيذها-

  .هج والتقنيات العصرية لتنظيم اإلدارة العمومية وعملهاة املناترقي-

دراسة وحتضري واقرتاح وبالتشاور مع الوزراء املعنيني القواعد العامة اليت تتعلق بتنظيم إدارات الدولة، -

  .اجلماعات احمللية من أجل تكييفها مع التطورات االقتصادية لتلبية حاجيات املواطنني

  .التشريع املتعلق بالوظيف العمومي السهر على تطبيق-

  .السهر على املوارد البشرية التابعة للمؤسسات واإلدارات العمومية-

  .إعداد األطر القانونية املتعلقة باحلياة املهنية للموظفني-

من خالل ما سبق يتبني أن اإلصالح مت على املستوى القطاعي تناول فقط جوانب مرتبطة 

وارد البشرية وما يرتبط �ا من مناهج وسياسات وأساليب وحقوق مرتبطة باجلهاز اإلداري وهي امل

  .بالوظيفة العامة واملوظف العام، وجانب ثاين وهو القوانني والتشريعات

الصادر  2 413-06أسست مبوجب املرسوم رقم : الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ووقايته: ثانيا

سلطة إدارية مستقلة تابعة لرئاسة اجلمهورية تتمتع ، وهي عبارة عن 2006نوفمرب 22بتاريخ 

بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، تتكون من رئيس وست أعضاء يعينون مبوجب مرسوم رئاسي 

باإلضافة إىل جملس اليقظة والتقييم، مديرية التحليل ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، 

  :سيس، وتقوم اهليئة باملهام التاليةوالتحقيقات، مديرية الوقاية والتح

                                                             
حيدد صالحيات الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة مكلف باإلصالح اإلداري والوظيف العمومي، اجلريدة الرمسية  212-96مرسوم تنفيذي رقم - 1

 1996يونيو 16، الصدر بتاريخ املوافق 37للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد 
 .2006السنة74، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد2006نوفمرب  22ن املؤرخ يف 413-06مرسوم رقم -  2
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  .اقرتاح برنامج عمل حقيقي للوقاية من الفساد بكل أنواعه وصوره-

تقدمي التوجيهات العامة اليت ختص الوقاية من الفساد لكل شخص طبيعي أو هيئة عمومية أو هيئة  -

  .خاصة

  .لفساداقرتاح تدابري ذات طابع تشريعي وتنظيمي للوقاية ترمي للوقاية من ا -

إعداد برامج توعية و حتسيس املواطنني باألضرار النامجة عن الفساد والعمل على استغالل كل -

  . املعلومات اليت تساهم يف كشف الفساد يف ا�تمع

  .مساعدة القطاعات املعنية العمومية واخلاصة يف إعداد قواعد أخالقيات املهنة-

  .باهليئات املختصة يف ذلك باالستعانةساد مجع األدلة والوقائع والتحري يف قضايا الف-

تطوير سبل التعاون الدويل يف مكافحة الفساد، وتبادل املعلومات فيما خيص التحقيقات اجلارية يف -

  .قضايا الفساد

اقرتاح سياسة شاملة للوقاية من كل صور الفساد، جتسيد مبادئ دولة القانون، وتكريس مبدأي -

  .الشفافية والنزاهة

جيب أن يسند تنفيذ هذه اإلجراءات إىل خرباء يف مكافحة حىت حتقق هذه اآلليات أهدافها، 

الفساد يتمتعون باالستقاللية عن كل اجلهات وضمان احلماية هلم، إقامة شراكة مع الدول األخرى يف 

زيهة،والتشدد جمال التبليغ عن الفاسدين وتقدميهم للدولة الختاذ التدابري الالزمة من حماكمة عادلة ون

  . يف العقوبات

املؤرخ 1 03-06صدر هذا القانون وفق األمر رقم : القانون األساسي العام للوظيفة العمومية: ثالثا

حيث حيدد هذا األمر القواعد القانونية األساسية املطبقة على املوظفني العموميني  2006يوليو 15

امهمفي خدمة الدولة، حيث تناول الفصل والضمانات األساسية املمنوحة هلم يف إطار تأدية مه

يطبق على املوظفني الذين ميارسون نشاطهم يف املؤسسات واإلدارات  حيثاألول جمال التطبيق،

 ،العمومية ويقصد باملؤسسات واإلدارات العمومية، املؤسسات العمومية، اإلدارات املركزية يف الدولة

                                                             
 .، يتضمن القانون األساسي للوظيفة العامة2006يوليو سنة 15ه املوافق 1427مجادى الثانية عام  19املؤرخ يف  03- 06أمر رقم -  1
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املصاحل غري املركزية التابعة هلا واجلماعات اإلقليمية، املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، 

املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي  ،املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقايف واملهين

ال  ،ساسيكام هذا القانون األألحخيضع مستخدموها  أنوالتكنولوجي، كل مؤسسة عمومية ميكن 

 ومستخدموالقضاة، املستخدمون العسكريون واملدنيون للدفاع الوطين، القانونخيضع ألحكام هذا 

  .حسب املادة الثانية من األمر املذكور.الربملان

العالقات القانونية األساسية للوظيفة العامة من هذا القانون األساسي وتضمن الفصل الثاين 

الفصل الثالث املناصب والوظائف العليا يف الدولة من خالل   اولوتنمن حيث تعريف املوظف العام،

تناول األنظمة القانونية األخرى فالفصل الرابع  أما كيفية نشأة هذه املناصب وشروط التعيني فيها،

  .، هذا يف الباب األول من القانون األساسيللعمل

الفصل األول فعمومي، تضمن الضمانات واحلقوق والواجبات للموظف الفالباب الثاين أما 

اليت تناولت مبدأ عدم التمييز بني  27املادة ( تناول الضمانات وحقوق املوظف مثل مبدأ املساواة

مثل اخلدمات االجتماعية،  35و 34املادتني ( ، واملزايا اليت يتمتع �ا املوظف العمومي)املوظفني

والعطل ) 38املادة ( سني املستوى، التكوين وحت)ظروف العمل اجليدة، والصحة والسالمة املهنية

التفرغ التام للوظيفة ) 41املادة ( تناول الفصل الثاين الواجبات مثل الثقة يف العملو ، ) 39املادة (

، محاية املمتلكات العامة )47املادة ( املسؤولية التامة للموظف على أعماله ) 43املادة (العامة 

ة ، حتسني جود)54-51للحماية من الفساد املادة ( ، سوء استعمال املنصب )49املادة ( للوظيفة 

  .)53املادة ( اخلدمة اإلدارية

فتناول اهليكل املركزي وهيئات الوظيفة العمومية، فتناول يف الفصل األول أما الباب الثالث 

وحتديد مهامه  العامة،على للوظيفة األس كما تضمن األمر تكوين ا�لاهليكل املركزي للوظيفة العامة،  

  :يف 59حسب املادة 

  .احلكومة يف جمال الوظيفة العامة ضبط احملاور الكربى لسياسة-

  .حتديد سياسة تكوين املوظفني وحتسني مستواهم -
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  ).ختطيط املوارد البشرية( دراسة وضعية التشغيل يف الوظيفة العمومية على املستويني الكمي والنوعي-

  .السهر على احرتام قواعد أخالقيات الوظيفة العامة-

  .رقية ثقافة املرفق العاماقرتاح كل التدابري اليت من شأ�ا ت-

تناول الفصل األول التوظيف من فأما الباب الرابع فتضمن املسار املهين للموظف العمومي، 

، )74املادة ( املرتبطة بعملية التوظيف كاملساواة وتكافؤ الفرص خالل حتديد جمموعة من الضوابط 

فتناول الفصل الثاين أما ، )80املادة ( ، إجراءات التوظيف )75املادة ( الشروط العامة للتوظيف 

املادة ( لتسيري اإلداري للمسار املهين للموظف االفصل الثالث تناول بينما الرتبص يف الوظيفة العامة، 

حددت أن تقييم األداء يتمم على أسس  99الفصل الرابع تقييم الوظائف، املادة من وتض، )93

الفصل اخلامس تناول احلق يف أما ، )101املادة ( موضوعية، واضحة وعادلة، ضمان دورية التقييم 

 113املادة ( الفصل السابع املكافآتوتناول ، )105-104املادة ( التكوين والتدريب والتنمية

  .حتدد قيمة الوظيفة 121، املادة )املبادرة الشخصية للموظف تشجع على

الباب السادس الوضعيات القانونية وحدد أما الباب اخلامس فتناول التصنيف والرتب، 

، )128املادة ( الفصل األول وضعية القيام باخلدمةحيث تضمن ساسية للموظف وحركات نقل، األ

الفصل الثاين  وحدد،)129املادة ( الرمسية أو العطل املرضيةوضعية املوظف يف اخلدمة يف حالة العطل 

وضعية اإلحالة حدد الفصل الرابع و الفصل الثالث وضعية خارج اإلطار، كما حدد وضعية االنتداب،  

الفصل اخلامس وضعية اخلدمة الوطنية حيث حيتفظ املوظف حبقوقه يف الرتقية، وحدد على االستيداع، 

  .الفصل السادس حركات نقل املوظفني بينما حدد،)154ادة امل( الدرجات، التقاعد 

وحقوق املوظف يف ) 163املادة ( الباب السابع تناول النظام التأدييب فحدد فيه العقوبات التأديبية

األخطاء املهنية وتصنيفا�ا، حيث صنفت يف سوء استخدام و ، )169- 168املادتني (التظلم

  ).184املادة (، الغياب )181املادة ( فساد وبعض صور ال، )180املادة ( الوظيفة
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املدة  187، أيام الراحة، حيث حددت املادة الباب الثامن تضمن املدة القانونية للعمل

فيه استثناء بالنسبة إلمكانية تقليص مدة العمل القانونية للموظفني الذين  القانونية للعمل،وورد

  .القانونيةيقومون بأعمال وأنشطة متعبة جدا أو خطرية، الفصل الثاين حدد أيام الراحة 

، الفصل األول حدد العطلة السنوية للموظف الباب التاسع تناول العطل والغيابات املربرة

عقد  إ�اء، وأشار األمر إىل نقطة جوهرية تتمثل يف عدم 195، استثناءات يف املادة )194املادة (

، الفصل الثاين تناول الغيابات، يرتتب عن الغياب غري )200املادة (العمل خالل العطلة السنوية

  ).209- 208( ة الغيابات املربر، حال)207املادة ( املربر خصم يف املرتب

على احلاالت اليت ينتج عنها إ�اء  216الباب العاشر إ�اء اخلدمة حيث نصت املادة أما

حالة إلاملقبولة، العزل، التسريح، ا االستقالةفقدان اجلنسية اجلزائرية، فقدان احلقوق املدنية، ( اخلدمة

  .، والوفاةعلى التقاعد

  :ستنتج ما يليمن خالل القراءة السابقة ن

  .فيما خيص جماالت التطبيق 2006مشولية قانون الوظيفة العامة -

  .اهتم بتخطيط املسار املهين للموظف-

  .شدد على الوقاية وحماربة بعض صور الفساد-

  .محاية وضمان احلقوق والواجبات بشكل دقيق-

  ).ةالقاعدة التشريعية، وشروط العمل املادي(توفري البيئة املناسبة للعمل-

  .اعتماد نظام التوظيف على أساس املسابقات على الرغم من التجاوزات اليت حتدث فيها-

غري أنه ويف الواقع اإلداري مل يؤدي إىل حتقيق مجلة األهداف اليت كان يرمي إىل حتقيقها فتم 

ل املتمثل يف الوزارة املنتدبة لدى الوزير األو  2013تبين إصالحات أخرى منها اإلصالح األخري

  .املكلف باإلصالح اإلداري

لكن واقع اإلدارة العامة يف اجلزائر مازال يتسم بالكثري من املظاهر السلبية كالبريوقراطية، 

  .الفساد، وغياب الشفافية اإلدارية، هذا ما سنتناوله يف املطالب واملباحث الالحقة
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  ئريالبيروقراطية في الجهاز اإلداري الجزا: الخامسالمطلب

 ،اجلهاز اإلداري اجلزائري بعض املظاهر واخلصائص السلبية من الفرتة االستعماريةلقد ورث 

داري إلتكرست وجتذرت مع مرور الوقت، من أبرز هذه اخلصائص ظاهرة البريوقراطية، الفساد ا

  .اإلدارةواملايل، وغياب الشفافية يف العمل 

، وأعقدها، وتداوال ااملفاهيم القدمية ظهور يعترب مفهوم البريوقراطية من : مفهوم البيروقراطية-1

ويعترب عامل   1".يف اإلفراط يف التعقيدات املتشابكة اليت يواجهها طالب اخلدمة العامة" وتتمثل

من رواد وأنصار املدخل القانوين الرمسي  الذي حدد جمموعة من اخلصائص " ماكس فيرب"االجتماع 

  2:اليت يتميز �ا النمط البريوقراطي

  .تدرج يف السلطة يف أي منظمة اجتماعيةال-

  ).عدم توفري واحرتام العالقات اإلنسانية( العالقة بني املوارد البشرية رمسية وقانونية وليست إنسانية-

  .اختيار األفراد يكون على أساس الكفاءة الفنية املهنية-

  .)اخلرب، الكفاءة، اجلدارة( وعية الرتقية تبىن على أسس موض-

اعتماد هذا النمط أنتج و 3."ممارسة السلطة بواسطة املكاتب" البريوقراطية على أ�اكما عرفت 

  :4الكثري من املظاهر السلبية يف اجلهاز اإلداري

  .التباطؤ، التعقيد، الالمسؤولية، وعدم وضوح وطرح املهام-

تغيري جلديدة، أو املبادرة إىل إصالح أو ااملتغريات  معالتمسك بالقوانني اجلامدة وعدم التأقلم -

  .القوانني

التضخم الكبري يف عدد القوانني واملراسيم وعدم استيعا�ا من طرف القائمني على تنفيذها حملدودية -

  .مستويا�م وإدراكهم

  . استغالل املسؤولية وحجم السلطة لتحقيق األغراض الشخصية مما نتج عنه الفساد اإلداري واملايل-
                                                             

 .69، ص 2011قاسم ميلود عالقة اإلدارة واملواطن يف اجلزائر، دفاتر السياسة والقانون، العدد اخلامس، جوان -  1
 .139،ص 1991علي سعدان بريوقراطية اإلدارة اجلزائرية، املؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، -  2
 .نفس املرجع-  3
 .نفس املرجع 4
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   حجم املنظمات مما يؤدي إىل ضياع املوظف وعدم حتقيق اإلشباع املادي واالجتماعي الرتباطه كرب-

باملركز وقتل روح املبادرة لديه لربطه بالعمل املتكرر  مما يولد لديه امللل واإلحباط والتسيب واإلمهال 

  .الوظيفي

املنظمة، والرتكيز على العالقة الرمسية اليت  عدم االهتمام بالعالقات اإلنسانية واالجتماعية داخل-

  :أما من حيث العالقة مع طاليب اخلدمة فقد نتج عنها. حيكمها القانون وتسريها التعليمات والقواعد

  .إدارة منغلقة على نفسها متشددة يف تقدمي اخلدمات العامة، بطيئة يف التنفيذ-

ع اجلهاز اإلداري البريوقراطي نتيجة لتضخم انتشار اإلجراءات الشكلية املعقدة يف التعامل م-

  .القوانني،تعدد السلطات، وقلة الثقة يف التعامل

  .باخلدمة العامةاإلدارة البريوقراطية بتثبيت جذور البريوقراطية أكثر من اهتمامها �تم -

  . البحث عن أساليب أخرى للحصول على اخلدمة-

  .انتشار صور الفساد األخالقي واإلداري-

  :واملتمثلة يف ذه املظاهر تقف وراءها جمموعة من األسباب يف اجلهاز اإلداري يف اجلزائرإن ه

اليت عرفتها اجلزائر منتصف بعد األزمة : عجز في التصور والتبني في أنماط التسيير المختلفة-أ

والتطلعات الثمانينيات أكد مبا ال يدع جماال للشك بأن اجلهاز اإلداري مل يكن يف مستوى التحديات 

، ألن تبين واملسؤولية يف تبين وتثبيت منط تسيري معني يستند إليه يف تنفيذ  املهام وحتقيق األهداف

هذا النمط كان يوكل إىل موارد بشرية غري متخصصة يف التنظيم اإلداري، ال ميتلكون القدرة على 

نت سياسة التكوين اليت كا  بالتايلو تصور مدى تكيف املنظمات يف جتديد وتطوير نفسها بنفسها، 

، تداخلها، والتضخم يف عدد القوانني، الذاتية اليت اعتمد�ا احلكومة، حتديد اإلجراءات وتعقيدها

تتصف �ا املوارد البشرية يف اإلدارة، واإلخالل بأخالقيات املهنة، وعدم قدرته على مواكبة التحوالت 

يضاف على ذلك أن السلطة عمدت إىل . اريأدت مجيعها إىل تكريس البريوقراطية يف اجلهاز اإلد

إسناد األمور إىل موارد بشرية  ال متتلك املؤهالت الكافية على حتديد طبيعة اخلدمات العامة، كيفية 

  .التعامل مع الزبائن، مما ساهم يف أتساع الفجوة البريوقراطية
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الوطين، ا�لس  عيبا�لس الش( حيث أثبتت أجهزة الرقابة املختلفة : فشل أجهزة الرقابة-ب

عدم قدر�ا على مراقبة تنفيذ املهام والقوانني، حيث يقول أحد )  جملس احملاسبةالشعيب الوالئي، 

إال أن النتيجة  ... رغم النشاط الذي أبداه جملس احملاسبة يف تتبع العديد من امللفات"املهتمني بالشأن

كانت خميبة لآلمال فقد حبست إطارات وأطلق سراحهم بعد مدة احلبس مبالحظة الرباءة، بل 

  1."سياديةعرضت عليهم مناصب 

إن املستوى التعليمي املتدين، وعدم االستفادة من فرص : نقص التأطير وعدم العناية بالتكوين-ج

التكوين والتأهيل والتدريب هي امليزة اليت تتميز نسبة عريضة من املوارد البشرية العاملة يف 

إلداري غري مرن مما جيعل اجلهاز اسنة20منهم مل يتكونوا منذ % 30,72حيث أن هازاإلداري،اجل

الفتقادهم للثقافة القانونية، أو أل�م يفتعلون ذلك عن قصد إلظهار مكانتهم، سطو�م، حيث فقد 

  .2اجلهاز اإلداري مصداقيته

على اإلدارة أن تأخذ بعني االعتبار منط التسيري اإلداري السائد أثناء تنمية املهارات لدى 

دفة، وفق التنظيم السائد وما حييط به من حتوالت املوارد البشرية من خالل برامج تدريبية ها

  .3وتغريات

هناك فرق كبري  :)بين الطموحات والواقع( التناقض الكبير بين الوضع الرسمي والواقع الفعلي-د

الطموحات والتطلعات اليت يتمناه طالبوا اخلدمة والواقع يف اجلهاز اإلداري، حيث أن الغريب يف بني 

الفجوة الكبرية بني الطموحات والواقع عن طريق إصدار القوانني واليت ال يتم يف يتم إخفاء هذه 4األمر

الغالب تطبيقها واالنتظار حىت ظهور النتائج املرتتبة عن التطبيق، حيث ترتاكم وتزداد كخاليا 

  .السرطان

                                                             
 .25ص .1993.بني األزمة السياسة واألزمة االقتصادية، مطبعة  دحلب، اجلزائرحممد حسني �لول، اجلزائر  -1
 .76مولود قاسم ، مرجع سابق، ص -  2
، رسالة ماجستري،جامعة اجلزائر، 1996-1966) الوزارات(بلخنش فريد، التكوين املتواصل على مستوى اإلدارة العمومية، حالة اإلدارة املركزية - 3

 .96،ص 1998اجلزائر، . السياسية والعالقات الدوليةمعهد العلوم 
 .32،ص 1991.،اجلزائر1رشيد يوب، دليل اجلزائر السياسي، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، ط-  4
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والكوادر وتفريغ اجلهاز اإلداري عن قصد متعمد من املوارد البشرية : هجرة الكفاءات اإلدارية-ه

املاهرة وهذا مرتبط بأسلوب االستقطاب واالختيار عن طريق التوظيف، الذي يتأثر يف الكثري من 

الكفاءة يف  على يعتمد شكليا وظاهريا1فنظام التوظيف يف اجلزائر. احلاالت باالعتبارات الشخصية

حرمان اجلهاز اإلداري من االمتحانات واالنتقاء ولكنه يف الواقع خيضع للوساطة، احملسوبية، وبالتايل 

خربات وطاقات من املوارد البشرية سوف تعمل على الرفع من مستوى أداء اجلهاز اإلداري وحتارب 

إن نقص الكفاءة اإلدارية اجلزائرية ال يعين عدم توافرها بل املشكلة تكمن يف سري .املظاهر السلبية

  .ةوإدارة هذه املوارد من خالل االختيار والتعيني والرتقي

، حيث يكون الدافع هو حتقيق املصلحة صول على مناصب قياديةمن أجل احل: استغالل النفوذ- و

ليس تفعيل وحتسني 2الفردية على املصلحة العامة، وأصبح هم القيادة اإلدارية واملوظفني البريوقراطيني 

الوحيد احلصول القرارات وحسن السلوك والتطوير والتنمية ولكن على العكس من ذلك صار مهها 

  .داريإلعلى الثروة وبكل السبل بالتايل  انتشر الفساد وعمت الرشوة وكل املظاهر السلبية يف اجلهاز ا

غياب األخالق املهنية، انتشار :انتشار المظاهر السلبية في اإلدارة والتهرب من المسؤولية- ن

ة، التهرب من اإلجناز وتأجيل أساليب االتكال، يف مجيع املستويات بالنسبة لإلدارة البريوقراطي

  .مما ينعكس سلبا على األداء للجهاز اإلداري الواجبات

من حيث مساير�ا وتفسريها للتحوالت والتغريات اليت عرفها  :عدم صالحية الكثير من القوانين-2

جند هذه القوانني تعرقل كل حتديث أو ا�تمع اجلزائري عامة والبيئة اإلدارية خاصة ويف مجيع اجلوانب 

عن طريق تغيري النظام تغيري القيم اإلدارية السائدة يتطلب جتاوز هذه العقبة جتديد، من جهة ثانية 

إن املظاهر السلبية املرتبطة بالبريوقراطية وأسبا�ا كثرية ومتعددة تعدد القوانني وألفراد الذين اإلداري 

  .وقراطيينتمون للجهاز اإلداري البري 

  .كما نتج عن ختلف اجلهاز اإلداري ما يعرف بالفساد اإلداري

  

                                                             
  .7، 6ص ص.1993اجلزائر . العدد الثاين 3سعيد مقدم، واقع وتطلعات تنمية اإلدارة العمومية يف اجلزائر، جملة اإلدارة،ا�لد -  1
 .13،ص 1991اجلزائر،. سعيد مقدم، أخالقيات الوظيفة العامة، جملة اإلدارة، ا�لد السابع، العدد األول-  2
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  :مفهوم وأسباب وأنواع الفساد اإلداري: الثاني المبحث

إن للجهاز اإلداري يف ا�تمعات اإلدارية احلديثة أمهية كبرية يف توجيه مسار التنمية الشاملة 

لكن قد يتحول هذا اجلهاز إىل معرقل خلطط يف اجتاهها الصحيح، أل�ا متتلك سلطة اختاذ القرار، 

  .التنمية الشاملة والتنمية اإلدارية إذا انتشرت فيه األمراض واملظاهر السلبية كالفساد اإلداري

حيث أصبح الفساد اإلداري آفة اقتصادية واجتماعية خطرية تتعرض هلا مجيع اقتصاديات 

القدم، وهو يتميز بالعديد من الصور، وتعدد العامل، ولكن بدرجات متفاوتة، وقد عرف الفساد منذ 

أسبابه وصوره،غري أن الفساد اإلداري يف الوقت الراهن يعترب أكثر تعقيدا وأشد خطرا، أصعب 

  .أثارا،ويعترب الفساد اإلداري أحد األمراض اليت تصيباجلهاز اإلداري

  .الفساد اإلداري وأسبابمفهوم :األول المطلب

املفاهيم اإلدارية اليت مل تلقى إمجاعا يف تعريفها باختالف الزوايا اليت  يعترب الفساد اإلداري من

ألنه من الظواهر املعقدة مبا ميثله من حتيات وآثار على  اعتمدها الباحثون يف تعريف الفساد

 :اقتصاديات الدول املتقدة أو الدول النمية

مبا ميثله من حتديات أمام يعترب الفساد اإلداري ظاهرة معقدة : مفهوم الفساد اإلداري-1

، لقد تعددت وتنوعت مفاهيم وتعاريف الفساد اإلداري بتعدد العلماء اقتصاديات الدول النامية

  .واملدارس

لقد ورد ذكر الفساد يف القرآن الكرمي يف الكثري من السور، مثل قوله : تعريف الفساد اإلداري

ظهر الفساد يف "، ويف قوله تعاىل  56اآلية األعراف " وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها" تعاىل

إن يأجوج ومأجوج مفسدون يف " ه تعاىلقول، و 41ية الروم اآل" الرب والبحر مبا كسبتأيدي الناس

  .94الكهف اآلية " األرض

نية استعمال الوظيفة العامة جبميع ما يرتتب عليها من هيبة ونفوذ "الفساد على أنه يعرف

  ".وسلطة لتحقيق منافع شخصية، مالية أو غري مالية وبشكل مناف للقوانني والتعليمات الرمسية
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السلوك الذي ينحرف على املعايري والقواعد اليت تنظم " ويعرفه علماء االجتماع على أنه

ة ما أو أداء دور مجاعي للحصول على نفع شخصي أو مجاعي غري مستحق، أو التهاون ارسة وظيفمم

  1".مبعايري األداء السليم للواجبات أو تسهيل ذلك لآلخرين االلتزاميف 

سوء استخدام السلطة العامة لربح منفعة خاصة، " وتعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه

 2"ليت هي ثقة عامةأو أنه عمل ضد الوظيفة العامة ا

من " كل اجلرائم املنصوص عليها يف الباب الرابع" كما يعرف املشرع اجلزائري الفساد بأنه

واملعدل واملتمم والذي جرم الفساد مبختلف مظاهره،  2006فيفري 20املؤرخ يف  06/01القانون 

ا، اجلرائم املتعلقة املمتلكات، واإلضرار �ا، الرشوة وما يف حكمه اختالس: فنجد أن اجلرائم هي

من خالل التعاريف السابقة تشري إىل أن الفساد 3.بالصفقات العمومية، التسرت على جرائم الفساد

هو سوء استخدام الوظيفة العامة لتحقيق منافع ومكاسب فردية بغري وجه حق واستغالل للمنصب، 

  .وظيفية وأخرى مالية أخرى,وهناك تعاريف نظرت له من زاوية اجتماعية 

إن املتتبع للشأن اجلزائري يف جمال الفساد يرجع السبب كنتيجة لعملية :الفساد في الجزائر- 2

التصنيع املتسارعة وما نتج عنها من تبذير وتبديد املال العام، نتيجة سوء التسيري وغياب الرقابة الذي 

سامهت اإلصالحات السياسية يف تغلغل كما 4،متيزت به املنظمات الصناعية العمومية يف اجلزائر

للدولة، حيث برزت الرشوة يف املرحلة االنتقالية واليت مت فيها  االسرتاتيجيةالفساد يف القطاعات 

  5.التنازل عن ممتلكات الدولة مببالغ رمزية إىل أشخاص نافذين يف السلطة حتولوا إىل فاسدين

                                                             
م السياسية، حاحة عبد العايل، اآللياتالقانونية ملكافحة الفساد اإلداري يف اجلزائر، رسالة دكتوراه، جامعة حممد خيضر بسكرة، كلية احلقوق والعلو - 1

 .21، ص 2013-2012ياسية،قسم العلوم الس
2-ParwezFarsan Administrative Cooruption In Indi,Cooruption And Govermance In South 

Asia, south Asia,Institue, University Of Heidelperg, 2007,P3  

 .5،ص 2007، دار هومة، اجلزائر، 2سيقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص،جأحسن بو -  3
-842، ص 2004عبد احلميد إبراهيمي،  الفساد واحلكم الصاحل يف البالد العربية، دراسة حالة اجلزائر،مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،-4

843. 
، دار 4لعدد دروش فضيلة، ظاهرة الرشوة من الالشرعية القانونية واألخالقية إىل الشرعية االجتماعية، جملة دراسات اجتماعية، مركز البصرية، ا- 5

 .20، ص 2010اخللدونية اجلزائر، أفريل 
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هذا جرى تغري جذري يف منظومة القيم إىل غاية يومنا  2000غري أنه وبداية من سنة 

واألخالق أدت إىل شيوع ثقافة الفساد، حيث شهدت هذه الفرتة انتشارا واسعا وغري مسبوق 

ولعل من بني األسباب اليت أدت إىل ذلك اإلصالحات املتسرعة التيقامت �ا احلكومة، 1،للفساد

  .لضخمة املخصصة لتمويل البنية التحتيةبصرف امليزانيات ا والذي اقرتن بعدم تفعيل الرقابة اخلاصة

  . إن ترتيب اجلزائر ضمن مؤشر الشفافية يدل على اتساع رقعة الفساد من سنة ألخرى

املنظمة العاملية لسنوات القليلة املاضية حسب مؤشر اجلدول التايل يوضح ترتيب اجلزائر خالل ا

  .للشفافية اإلدارية

  ترتيب الجزائر حسب مؤشر الفساد):  1/ 5(جدول رقم

  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنة

  3,4  2,9  2,9  2,8  3,2  3  3,1  2,8  2,7 2,6  %املؤشر

  105  112  105  111  92  99  94  97  97  88  الرتبة

 www.Tranparency.or:المصدر

ما زلت تصنف على أ�ا من بني الدول األكثر فسادا  اجلزائرمن خالل اجلدول يتبني أن 

  .2003ما عدا سنة  90مراتب متقدمة يف التصنيف يفوق الرتبة  باحتالهلا

من  اعرتفت احلكومة اجلزائرية بتجذر الفساد يف أجهزة الدولة :موقف الحكومة من الفساد-3

خالل تصرحيات مسؤولني كبار يف الدولة، تبني ارتفاع عدد القضايا اليت توبع فيها عدد من الفاسدين 

% 55,19وأن النسبة العالية منهم متثلت يف اختالسات عمومية من قبل موظفني عموميني بلغت 

يس ، كما أشار رئ2%11,37فيما بلغت االمتيازات غري املربرة يف الصفقات العمومية حنو 

إن احملاباة والبريوقراطية واألكثر منهما الرشوة والفساد هي اآلفات اخلبيثة اليت يعاين " اجلمهورية يف قوله

                                                             
 .46حاحة عبد العايل، مرجع سابق، ص -  1
معاجلته، ملزيد من التفاصيل أنظر مسري مربوحي، الفساد وآليات مكافحته على ضوء النصوص النظرية والعوائق التطبيقية، ملتقى حول الفساد وآليات -  2

 .92، ص 2012االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،جامعة بسكرة ،كلية العلوم 
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منها جمتمعنا أكثر مما يعاين من الفاقة واإلمالق، ذلك أن هذه اآلفات متس بأعز ما ميلكه اجلزائريون 

  1."واجلزائريات، ميس بالعدل والكرامة

تعزز حماربة ما تفشى من ممارسات مثل الفساد  أنلقد أضحى حتميا  "كما أشار يف خطابه 

والرشوة واحملاباة والتدخالت اليت ال يغتفرها ال املواطنون وال السلطات العمومية، تلك املمارسات اليت 

تشكل السبب األساسي لتباطؤ إدارتنا وسوء تنظيمها، واليت تقوض أركان دولة احلق والقانون، وتأيت 

ة املواطن، وجيب أن نضع حدا للسلوكيات البريوقراطية اليت جتمد املبادرات وتلحق وخيم على ثق

  2".الضرر باقتصاد البالد وبالتنمية احمللية

من خالل خطايب الرئيس يتبني أن الفساد اإلداري بلغ مستويات حرجة �دد ا�تمع يف بنيانه 

إىل أن البريوقراطية اليت ولدت الفساد خلقت أكثر مما يهدده الفقر واالحتياج، كما يشري اخلطاب 

حالة من القطيعة بني اإلدارة العامة واملواطن، وان ممارسا�ا �دد أركان ا�تمع واالقتصاد معا مما يدل 

  .على حجم الفساد واتساع رقعته

  أسباب الفساد اإلداري وأثاره: الثانيمطلبال

معقدة متعددة اآلثار خمتلفة الصور ويعزى انتشاره إىل باعتباره ظاهرة : أسباب الفساد اإلداري-أ

توافر جمموعة من األسباب يصعب أحيانا الفصل بينها، وختتلف أسباب الفساد يف الدول 

عنها يف الدول املتقدمة رغم أن وسائل وأساليب ممارسة الفساد متشا�ة أو ) ومنها اجلزائر(النامية

  .متطابقة

إن أسباب الفساد هو الولع باحلياة املرتفة بني أفراد "" املقدمة" الشهري  خلدون يف كتابه ابنلقد كتب 

اجلماعة احلاكمة، وقد جلأ أفراد اجلماعة احلاكمة إىل املمارسات الفاسدة لتغطية النفقات اليت يتطلبه 

ترجع أسباب الفساد إىل شبكة معقدة من العوامل اإلدارية، االقتصادية، القانونية، ، 3"الرتف

اليت توحد هذه العناصر يف موكب واحد تتداخل عناصره حيث يصعب جتماعية، والسياسية،اال
                                                             

، نشرة القضاة، وزارة العدل، اجلزائر العدد 2002أكتوبر 30، اجلزائر 2003- 3002خطاب رئيس اجلمهورية عند إفتتاح السنة القضائية - 1

 .33،ص 60
 .33،ص 60ضاة، وزارة العدل، اجلزائر العدد ، نشرة الق2006جوان 25خطاب الرئيس عند افتتاح ندوة احلكومة والوالة، اجلزائر -  2
 .181، ص  2006.بن خلدون، تقدمي إيهاب حممد ابراهيم، مكتبة القرآن، القاهرة،مصر ةعبد الرمحان حممد بن خلدون، مقدم -3
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وميكن للتبسيط تقسيم هذه األسباب إىل قسمني،  1،التمييز بينها متيزا واضحا من الناحية العملية

  .داخلية وخارجية

  .بطبيعة املرفق العاموهي املرتبطة أساسا بطبيعة املوظف العام أو مرتبطة الداخلية األسباب :أوال

هناك جمموعة عوامل تدفع املوظف : األسباب المرتبطة بالعوامل الشخصية للموظف العام-1

  .من البيئة االجتماعية2العام إىل ارتكاب بعض صور الفساد، قد تكون وراثية، أو مكتسبة

، القدرات العامةاألساسيةلإلنسان، و وهي جمموعة من الدوافع املرتبطة باحلاجات : األسباب الوراثية*

هذه احلاجيات متثل احلاجات األساسية اليت تبقي الفرد على قيد احلياة، و  3العقلية، القدرات اخلاصة،

أما القدرات العقلية العامة  . يف إشباعها إىل الوقوع يف الفساد اإلداري.ؤدي النقصحبيث قد ي

عدم التمييز بني السلوك السوي  ع يف الفساد نتيجة، فالغباء يؤدي إىل الوقو 4كالذكاء و الغباء

  . 5)التزوير، االحتيال، الرشوة(السلوك غري السوي املنحرف، أما الذكاء اخلارق فيدفع إىل الفسادو 

عية، هي تتمثل يف جمموع احلاجات يريد الفرد إشباعها واملرتبطة بالبنية االجتماو : تسبةمل المكاالعو *

حتقيق الذات، حيث يدفع الفرد إىل ير والرغبة والتميز والظهور و التقداالحرتام و كاحلاجة على كسب 

يولد  يؤدي ذلك على نوع من التوتر عند عدم إشباعها، ممارتكاب بعض صور الفساد اإلداري، و ا

نظرته ع القيم احمليطة باملوظف العام و كما أن جممو 6.إلداريبطء يف العمل اروح التعاون بني اجلماعة و 

  . للتفتح الذهين متثل العوامل األساسية املؤثرة على سلوك املوظفنياخلربات اليت ميتلكها، و ألشياء و ل

حيث ميثل العامل الديين عامال مهما يف دفع الفساد و احلد : تراجع العامل الديني واألخالقي-

يقع املوظف العام يف احنسر الضمري اخللقي وا�ارت القيم، ميكن أن الديين و  ضعف الوازعا منه، و إذ

  .الفساد اإلداري

                                                             
1-Groupe Multidisciplinaire Sur La Corruption(G ME),P17. 
2-Gbewopo ,Attila, Corruption Fiscalité Et croissance Economique Dans Les Payes En 

Developement,These Doctorat, Université d’auvergne, Clermont I,2007,P 39.   
 .74، ص2007. حممد الصرييف، أخالقيات املوظف العام، دار الكتاب القانونني اإلسكندرية -3
 .75ص ،نفس املرجع -4
 .76املرجع، صنفس  -5
 .70عبد الكرمي بن سعد ابراهيم اخلثران، مرجع سابق، ص -6
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 العديد من العوامل اليت تتداخل هناك: األسباب المتعلقة بالوظيفة العامة أو المرفق العام: 2

عمل تساعد على انتشار الفساد اإلداري، و هي مرتبطة باملرفق العام أو بالوظيفة العامة  إجياد بيئةفي

  : و من هذه األسباب نذكر

I- ز أسبابا مشجعة للفساد اإلداري إلدارية تفر احيث أن البنية : اإلدارية للفساد اإلدارياألسباب

  : قد تناولت العديد من الدراسات هذه األسباب و خلصت إىل حصرها يفوأخرى حتد من انتشاره، و 

حيث عرفت الدول العربية توسعا مفرطا يف القطاع احلكومي نتيجة : تضخم الجهاز اإلداري-أ

زيادة الطلب على خدمات املرفق العام، مما جنم عنه تضخما يف اجلهاز اإلداري من خالل عدد 

املوظفني، مع عدم حتسني اخلدمة العامة، و السبب يف ذلك يعود إىل أن هذه الدول و منها اجلزائر 

بعض  القادة اإلداريني يف تعينيف االجتماعي االرجتالية، مع إشراف بعض جلأت إىل سياسة التوظي

  . املنظمة هلمحاجة ، بغض النظر عن كفاء�م أو املوالني هلم

من  ةالرشوة، وهي صور الواسطة واحملسوبية و السلبية كاإلمهال، التكاسل و  هاهلذه الظاهرةآثار و 

 .الفساد اإلداري صور

حيث يصعب اجناز املهام وتقدمي اخلدمات العامة يف سوء التنظيم، مما  :سوء التنظيم اإلداري-ب

عدم حتديد االختصاصات و سوء التسيري اإلداري  هيفتح الباب واسعا أمام ظهور الفساد، ومن مظاهر 

  . بني املوظفني، وهو سبب مهم ومباشر لالحنراف اإلداري

هو املركزية الشديدة، قصور التفويض : الميل نحو المركزية وعدم التفويض في صنع القرارات-ج

، امليزة األساسية لإلدارة يف العامل العريب ومنها اجلزائر، تعد أحد األسباب الرئيسية للفساد اإلداري

على الرغم من تبين الالمركزية شعارا، لكن املمارسة العملية أثبتت تركز السلطة اإلدارية يف املستويات 

ر، وعلى املستويات الدنيا التنفيذ فقط، واملركزية الشديدة تؤدي إىل عدم العليا حيث يتم اختاذ القرا

  . التفويض يف الصالحيات، وبالتايل يصبح اجلهاز اإلداري مهيأ النتشار الفساد اإلداري

إن اخلطورة ال تكمن يف إتباع قواعد : تعقد اإلجراءات اإلدارية والطابع البيروقراطي في اإلدارة-د

وإجراءات حمددة، ولكن اخلطورة تكمن يف تعقيد اإلجراءات املرتبطة بالتنفيذ والتذرع �ا من أجل 
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، فالتمسك احلريف باإلجراءات سيؤدي إىل املماطلة والبطء عرقلة السري احلسن للجهاز اإلداري

اخلدمة العامة، حيث يدفع هذا صاحب اخلدمة إىل  والتأخري يف تنفيذ املعامالت اإلدارية، وتقدمي

الرشوة، ( اللجوء إىل أساليب أخرى غري مشروعة، األمر الذي يؤدي إىل انتشار الفساد اإلداري

  ). اهلدايا، الواسطة

 إن ضعف الرقابة، تعدد اجلهات القائمة �ا، تعد أحد أسباب الفساد اإلداري :ضعف الرقابة-ه

تعتمد الكثري من اإلدارات على املتابعة املكتبية دون امليدانية، أو االعتماد  خاصة يف اجلزائر، حيث

على معلومات مشبوهة مغلوطة، غري كاملة وغري حقيقية، حيث سيؤدي ذلك إىل فتح ثغرات ينفذ 

وحتضن اجلهاز اإلداري وحتميه من  من خالهلا الفساد، والرقابة الفعلية حتارب مثل هذه السلوكيات،

  .فاتاالحنرا

إن النمط اإلداري يف اجلزائر يعتمد على  :في الجهاز اإلداري عدم تناسب السلطة والمسؤولية- و

املركزية غري أن املسؤولية املباشرة تتحملها املستويات اإلدارية الدنيا، مما خيلف حالة من عدم التناسب 

بني السلطة واملسؤولية، حيث تكون السلطة املمنوحة هلم ضئيلة واملسؤولية كبرية، ففي اجلزائر كذلك 

، مما حيد من قدرا�م ويتولد لديهم عدم الرضا عن ائما لإلدارة املركزيةجند أ�م ملزمون بالرجوع د

  . العمل، التهرب من املسؤولية، اإلمهال الوظيفي

من أصدق أسباب انتشار الفساد هو سوء استخدام املوارد  :عدم الموضوعية في طرق التوظيف-ر

أي املوظف املناسب يف ) ريةعدم التوفيق بني متطلبات الوظائف وخصائص املوارد البش(البشرية

سياسة التوظيف يف الدول العربية ومنها اجلزائر ال حترتم الكثري من املبادئ أن الوظيفة غري املناسبة، غري

  : واملعايري والشروط املوضوعية يف توظيف وترقية املوظفني ويرجع ذلك إىل عديد األسباب منها

  .يف بعض الوظائف احلكومية تدخل العوامل السياسية يف االختيار والتعيني-

  . عدم إتاحة الفرصة لاللتحاق بالوظائف العامة أمام اجلميع-

  .إعطاء األولوية لفئات على حساب أخرى يف شغل الوظائف العامة-
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إن اخنفاض املرتبات  :االقتصادية ومتطلبات المعيشة عدم مواكبة سياسة األجور للظروف-ط

واألجور جيعلها عاجزة عن حتقيق اإلشباع املادي واالجتماعي للموظف العام، فيلجأ إىل أساليب 

وقد أكد تقرير مؤمتر أخرى لسدها وإشباعها كقبول اهلدايا، الرشوة، وحترير املعامالت غري القانونية، 

 القطاع العام بالدول النامية يرجع عن الفساد اإلداري أن انتشاره يف1999الشفافية الدولية منذ

  . باألساس إىل ضعف املرتبات

حيث أن العمل يتطلب مهارات وعلوم أكرب مما حتوزه القيادة اإلدارية،  :تخلف القيادة اإلدارية-ظ

  .األمر الذي ينعكس سلبا على أداء العمل، مما يؤدي إىل انتشار الفساد

من والتخفيف  تهيعترب عامال مهما وأساسيا حملارب إن حماربة الفساد واستئصاله من القيادة 

حدته يف اإلدارة العامة، وذلك من خالل تفعيل دور الرقابة على تصرفا�م ومطالبتهم بتقدمي تقارير 

  .دورية عن ممتلكا�م

II -لألسف أن هناك أسباب قانونية ينفذ من خالهلا الفساد ومن بني هذه : القانونية باألسبا

  : األدوات أو املنافذ نذكر

التضخم املفرط يف القوانني إن  ):عدم وضوح القوانين(التسرع في إصدار تشريعات كثيرة-أ

عجز  والسرعة يف إصدارها والتناقض الذي يكتنفها والغموض الذي مييزها وكثرة التعديالت يؤدي إىل

  1.وخلل يف قدر�ا على حماربة الفساد اإلداري

فقد تكون املشكلة ليس يف عدم وجود القانون ولكن تكمن يف :عدم تطبيق الكثير من القوانين-ب

إذا "تعامل بين إسرائيل عدم التطبيق، أو أن تطبيقها يكون بشكل انتقائي وتفضيلي، إ�ا وفق مبدأ

  . الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم "منا الضعيف عاقبناهسرق منا الشريف تركناه، وإذا سرق 

  .جمود وقصور الكثير من القوانين-ج

  . تمسك اإلدارة القضائية األمنية باإلجراءات الروتينية المعقدة-د

                                                             
 .51ص. 2009فارس رشيد البيايت، الفساد املايل واإلداري يف املؤسسات اإلنتاجية واخلدمية، دار آيلة للنشر، عمان، األردن -1
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فالفساد ميتد إىل اجلهاز القضائي وذلك بتسخري بعض القضاة أو  :لقضائيفساد الجهاز ا-ه

احملامني عن دفع مبالغ نقدية كبرية يستحيل احلصول عليها بالطرق املشروعة، وهو أخطر أنواع ومنافذ 

  1.دالفسا

هناك جمموعة كبرية من العوامل اخلارجية اليت تؤدي إىل الفساد، : األسباب الخارجية للفساد: ثانيا

  :  مستمدة من البيئة اخلارجية احمليطة باإلدارة العامة أو باملوظف العام ومنها وهي

هناك جمموعة من العوامل االجتماعية ساعدت يف انتشار الفساد اإلداري، : العوامل االجتماعية-

من خالل ، 2إال أن الفساد اإلداري يرتبط ارتباطا وثيقا بعمليات التحديث االقتصادية واالجتماعية

ومن بني هذه  "أن املدينة أضافت مناخا مساعدا على ظهور الفساد وانتشاره"فارس بن علوش ةدراس

  : العوامل

من خالل ضعف الثقافة القانونية، وجهل  :انتشار الجهل وانخفاض المستوى التعليمي- 1

يف اجلزائر جتعل املواطن ضحية أمام تالعبات وممارسات الفاسدين  اإلدارية واإلجراءاتالقانون، 

اإلداريني، حيث يلجأ بعضهم إىل تعقيد اإلجراءات أمام طالب اخلدمة البسيط، ليجد نفسه مرغما 

  3.على دفع الرشوة لالنتهاء من إجناز معاملة يف أسرع وقت

االت توظف الوالءات الكثري من احلجند أنه يف : توظيف االنتماءات في العامالت الرسمية -2

واالنتماءات يف املعامالت الرمسية ويف الضغط على اإلداريني املخلصني لتحقيق مكاسب ومزايا 

خاصة بغري وجه حق، من خالل التعيني يف مناصب مرموقة أو منح خمتلف الرتاخيص اإلدارية، 

  4.وغريها من خدمات وامتيازات ومكتسبات غري مشروعة

                                                             
  95مرجع سابق، ص عامر الكبيسي، الفساد اإلداري رؤية منهجية للتشخيص والتحليل واملعاجلة،  -  1
يف فارس بن علوش بن بادي السبيعي، دور الشفافية واملساءلة يف احلد من الفساد اإلداري يف القطاعات احلكومية، أطروحة دكتوراه، جامعة نا-  2

 .63،ص 2010.للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، الرياض
 .54بق صخالد بن عبد الرمحن بن حسن بن عمر آل الشيخ،مرجع سا -3
 .177، ص2009حممد خالد املهابين،أليات محاية املال العام واحلد من الفساد اإلداري، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،   -4
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حيث أن هناك فجوة بني القيم احلضارية وقيم :الثقافة والحضارة مع قيم العمل الرسمية صراع-3

العمل الرمسية، حيث تصبح القيم املادية أعلى وأعلى من القيم الدينية واألخالقية، حيث يتم تربير 

  . أفعال الرشوة

ة مثل اإلسراف وإنفاق إن بعض العادات املنتشرة يف ا�تمعات املختلف: أثر العادات والتقاليد-4

املال على الرتف والرفاهية، كما أشار إليه بن خلدون وهذه املمارسات الفاسدة أصبحت عرفا 

اجتماعيا وإداريا سائدالدى العامة وال يواجه بأي اعرتاض أو مقاومة بالرغم من خطره وضرره على 

  1.املصلحة العامة

إىل املدينة ومن آثارها صعوبة التكيف  واهلجرة نوعان داخلية من الريف :ظاهرة الهجرة- 5

االجتماعي، حيث ال يلتزمون بضوابط العمل اإلداري وبالتايل يظهر تعارض بني السلوك االنضباطي 

والسلوك الناتج عن صعوبة التكيف مع ا�تمع اجلديد، حيث يؤدي ذلك إىل ظهور صور الفساد 

  . اإلداري

ات معينة من موظفي الدولة وأصحاب األعمال اليت أما اهلجرة اخلارجية فتظهر آثارها يف فئ

الرشاوى واستغالل العاملني خصوصا ما تعلق بأجور العمالة ارتبطت بالفساد اإلداري، كدفع واستالم 

  . الوافدة

 :ضعف االنتماء والحس الوظيفي- 6

بالقيم تعترب األسباب االجتماعية من أخطر األسباب املؤدية للفساد اإلداري وهي مرتبطة 

االجتماعية السائدة يف ا�تمع واليت يف الكثري من احلاالت تكون مفروضة على املورد البشري لدفعه 

للفساد مثل العادات والتقاليد والتقليد، والتناقض الصريح بني القيم احلضارية واملكتسبة من البيئة 

مبادئ العمل املستمدة من والقيم ا�تمعية، وهذه األسباب ميكن التخفيف منها بواسطة ترسيخ 

  .الشريعة اإلسالمية، وتطبيق القانون بكل صرامة

                                                             
 .22ص 2005عامر الكبيسي، الفساد والعوملة تزامن ال توأمة، املكتب اجلامعي احلديث، بدون مكان نشر،  -1
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تلعب الظروف االقتصادية دورا هاما يف تفشي الفساد اإلداري، حيث أن : العوامل االقتصادية -

  :املعادلة الشهرية وهي 

  .1المساءلة -القدرة على التصرف+ االحتكار= يالفساد اإلدار 

  : ومن بني األسباب االقتصادية للفساد جند

عدم حتقيق العدالة يف توزيع الدخل هي : سوء توزيع الدخل والموارد االقتصادية على السكان-1

امليزة املشرتكة يف اقتصاديات الدول النامية، حيث ينتشر التفاوت الكبري يف مستويات الدخول، 

اف إىل ذلك انتشار الطبقية يف ا�تمع نتيجة فتظهر مبوجب ذلك املظاهر السلبية للفساد، يض

شعورا باحلقد والكراهية، ويرتجم ذلك إىل سلوك فاسد من )الفقري(ث سيتولد لدى املوظفلذلك، حي

  2.خالل استالم الرشاوى من األغنياء وأصحاب رؤوس األموال

اجلزائر تبنت النهج االشرتاكي غداة االستقالل لكونه األنسب  :تأثير النظام االقتصادي السائد-2

يف تلك الفرتة من وجهة نظر الساسة، ولكنه أثبت فشله وظهرت أوجه القصور يف هذا األسلوب، 

  . ئريف اجلزا ر لالقتصادوبالتايل حدث تغيري تبين وتكريس التوجه احل

التوجه احلر لالقتصاد، حيث أن  نظرا لفشل التوجه االشرتاكي توجهت اجلزائر حنو تبين

التغريات االقتصادية املتسارعة أثر على عمل اإلدارة اليت حتتاج إىل وقت حىت تتكيف مع املتغريات 

  : اجلديدة، وميكن أن ينجم عن التحول االقتصادي اآلثار التالية

  . إعادة هيكلة اإلدارة وما يرافقه من إسراف وهدر للمال العام-

واهلياكل، وهذا متناقض  ،املادية،و مع افتقارها للموارد البشرية الذي تضطلع به اإلدارةالدور اجلديد -

  . ملا كان يف التوجه االشرتاكي حيث البيئة مواتية للفساد

سرعة التكيف، وتغيري منط تسيريها األمر الذي قد يؤدي ) اجلهاز اإلداري(قد يطلب من اإلدارة -

  . إىل احنرافات إدارية واختالالت

                                                             
، 2008شريف حممد، الفساد أسبابه ونتائجه وسبل مكافحته، املؤمتر العلمي حول النزاهة أساس األمن والتنمية، هيئة النزاهة، العراق، ديسمرب ساجد-1

 .02ص
 .29،30، ص 2005القاهرة .طارق حممود عبد السالم السالوس،التحليل االقتصادي للفساد، دار النهضة العربية  -2
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إن التوجه حنو اخلوصصة يسمح للسماسرة بعقد الصفقات ودفع العموالت لشراء الذمم، 

حيث يصبح اجلهاز اإلداري ملزما بتنفيذ أعباء ومهام غري واضحة أو غري حمددة، فتقع الكثري من 

  . 1تغريات غري واضحة، وهذا يؤدي إىل هدر املال العاماالحنرافات كما قد تكون أهداف امل

  .والفقر وتدين القدرة الشرائية البطالة -

-IIIاألسباب السياسية للفساد اإلداري:  

منو أحدمها يؤثر سلبا على إن : تأثير طبيعة النظام السياسي السائد على انتشار الفساد اإلداري-أ

، كما تؤدي الديكتاتورية إىل شيوع الفساد، ويف دول العامل الثالث حيث يسمح بظهور 2منو اآلخر

ويف ظل احلكم االستبدادي ينتشر الفقر، وتدين مستوى . سياسية ودستورية للدعاية فقط مؤسسات

  . املعيشة حيث ينجم عن ذلك الفساد يف كافة األجهزة اإلدارية

إن عدم االستقرار السياسي وسرعة دوران القيادة  :تأثير عدم االستقرار على األجهزة اإلدارية-ب

السياسية يساعد املدراء والوزراء من االنتفاع بنفوذهم الذي يتمتعون به، واجلاه واملنصب للحصول 

العامة،  على مزايا ومكاسب، وحيث أن عدم االستقرار السياسي سيؤثر على سري أجهزة اإلدارة

  : فيمكن توضيح ذلك من خالل

  . وضى اإلدارية عن طريق دمج أو إلغاء وزارات مما ينجم عنه االحنرافتنشأ الف-

حالهلم مبوظفني موالني هلم رغم غري املرغوب فيها مما يؤدي إىل إ االنتقام من بعض العناصر اإلدارية-

  . افتقارهم للمؤهالت، وبالتايل ينتشر الفساد

  . القطيعة مع املاضي مبجرد تعيني مسؤولني جدد، مما ينعكس سلبا على األداء-

مجع التربعات وحماولة تأييد الباحثني وحيدث ذلك من خالل  :االنتخابات والفساد اإلداري -ج 

بعدها جيد ) الوعود الزائفة، شراء األصوات(بالوسائل اليت تتناسب مع مطالب واحتياجات كل شرحية

  .3سه ملزما بالبحث عن السبل السرتداد املبالغ اليت أنفقهااملرشح نف

                                                             
 .104جع سابق، صحممد الصرييف، مر  -1
 .59خالد عبد الرمحن بن حسني بن عمر آل الشيخ، مرجع سابق، ص -2
 .90عامر الكبيسي، الفساد اإلداري رؤية منهجية للتشخيص والتحليل واملعاجلة، مرجع سابق، ص -3
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  اآلثار السلبية للفساد اإلداري: المطلب الثالث

إن للفساد اإلداري آثارا سلبية على مجيع اجلوانب االقتصادية، السياسية، االجتماعية نظرا  

لتعدد صوره ومظاهره وميكن القول بأنه على الرغم من أن هناك فئة قليلة تنتفع من الفساد إال أن 

  : أضراره وآثاره تغطي ا�تمع ككل، وميكن حصر هذه اآلثار يف

هناك آليات متعددة يؤثر فيها الفساد على الناحية االقتصادية، ومن : سلبيةاآلثار االقتصادية ال-أ

  : أبرز اآلثار السلبية على الناحية االقتصادية نذكر

باعتبار التهرب الضرييب أحد مظاهر الفساد فهو يؤدي إىل  :العامة آثار الفساد على اإليرادات-1

لضرائب واجلمارك من أجل احلصول على ختفيض يف اإليرادات عن طريق دفع الرشاوى ملفتشي ا

معامالت تفضيلية مثل ختفيض الضرائب أو التهرب الكامل من دفعها وكذلك بعض اإلعفاءات اليت 

  . 1يستفيدون منها من حني آلخر

ميزانية الدولة أمواال طائلة تتمثل يف مستحقات الضرائب املفروضة على  ركما ختس

ثل هدرا يف إيرادات امليزانية العامة كانت مت، هذه األموال 2االستثمارات واألنشطة الصناعية والتجارية

ستوجه لإلنفاق العام وعلى البنية التحتية لالقتصاد ككل، ولكن اخنفاض هذه املوارد سيؤدي إىل 

  . اض يف النفقات العامةاخنف

يتأثر اإلنفاق العام بالفساد من خالل توجيه اإلنفاق العام إىل  :التأثير على اإلنفاق العام-2

، وتتميز كذلك 3ةقطاعات ال ميكن مراقبتها، نظرا لطابع السرية الذي حتمله مثل النفقات العسكري

، حيث أن )ميزانية وزارة الدفاع مثال يف اجلزائر(حبجم األموال املدفوعة يف متويل مثل هذه املشروعات

الدولة اليت ينتشر فيها الفساد تعمل على توجيه اإلنفاق إىل جماالت يسهل كذلك احلصول منها على 

                                                             
اد، رسالة ماجستري، جامعة نايف العربية للعلوم فيصل بن طالع بن طايع املطريي،معوقات تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الفس -1

 .54، ص 2008.األمنية، كلية الدراسات العليا،الرياض
 .29، ص 2006.منري  احلمش، االقتصاد السياسي، الفساد ، اإلصالح، التنمية، احتاد الكتاب العرب، دمشق -2
 .38طارق حممود عبد السالم السالوس، مرجع سابق، ص -3
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املوجه لفائدة ا�تمع كاإلنفاق على الرشوة والعمولة، وبالتايل سوف ينخفض اإلنفاق العام املنتج 

  . 1فيها منخفض أو معدوم التعليم والصحة ألن عائد الفساد

إن اخنفاض اإلنفاق العام بسبب الفساد سوف يؤدي إىل ضعف يف تقدمي اخلدمات العامة 

  . ا�انية وشبه ا�انية، وبالتايل سيؤدي إىل انتشار مظاهر الفقر واحلرمان يف ا�تمع

إن انتشار الفساد وتعدد مظاهره سيعرقل النمو االقتصادي : الفساد على النمو االقتصاديأثر -3

، )السياسيحيث ينتشر فيها الفساد املايل و (على املديني املتوسط والطويل ففي دولة مثل ايطاليا

، 2%0.3اخنفاض طفيف يف معدالت الفساد سيؤدي إىل زيادة يف معدل النمو االقتصادي ب

احمللي (ثر على االستثمار بنوعيهفإن أثر الفساد على النمو االقتصادي وخيمة جدا، فهو سيؤ وبالتايل 

ألن البيئة االستثمارية تصبح غري مواتية من خالل دفع مزايا مالية ونقدية للفاسدين، ) واألجنيب

دة للفساد وانتشار عدم الثقة يف ا�تمع ويقلل من احلوافز املشجعة على االستثمار لوجود صور متعد

  . وبالتايل يبحث االستثمار عن بيئة نظيفة وآمنة

أن الفساد يؤثر على معدالت الربح بالنظر إىل حجم الفساد الكبري الذي ميثل عبئا  اكم

لسنة  العاملي للتنميةثقيال على املشاريع االستثمارية، وبالتايل ترتفع تكلفته وقد أكد التقرير 

، أن الفساد مشكلة عامة جوهرية تواجه املستثمرين وأن هناك عالقة عكسية بني مستويات 19973

انتشر الفساد اخنفض حجم الفساد املتفشية وحجم االستثمار يف االقتصاد القومي، فكلما 

  . االستثمار

والنمو االقتصادي والتنمية االقتصادية متالزمتان فسوف يؤدي ذلك إىل اخنفاض يف التنمية 

القتصادية، وذلك من خالل ختفيض معدالت االدخار ألن املوارد اليت كان من املفروض أن توجه ا

للتنمية االقتصادية من خالل التكوين االدخاري مت حتويلها عن طريق الفساد إىل االستهالك اخلاص 

                                                             
 .103ص 2006.عبد املوىل،مواجهة اجلرائم االقتصادية يف الدول العربية،جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض سيد شورجيي  -1
، 01السنة العاشرة، العدد. زياد عرنية بن علي، اآلثار االقتصادية واالجتماعية للفساد يف الدول النامية، جملة األمن والقانون، كلية شرطة، ديب -2

 . 274، ص2000
 حل مفتاح، معاريف فريدة، الفساد اإلداري واملايل، أسبابه، ومظاهره ومؤشرات قياسه، امللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد منصا -3

 .05، ص2012الفساد اإلداري واملايل، كلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيري ،جامعة حممد خيضر بسكرة 
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فاض بالفاسدين يف األجهزة اإلدارية العامة، ويف ظل اخنفاض حجم النمو سوف يؤدي ذلك إىل اخن

  . 1يف الدخل القومي

إن الرشاوى والعموالت اليت تدفع بسبب الفساد اإلداري تتحول إىل  :أثر الفساد على األسعار-4

على عاتق املستهلك النهائي للسلعة أو اخلدمة وبالتايل ترتفع األسعار، كما أن ) تكاليف(عبء

ل عليها بأسعار أقل من قيمتها الفساد يؤدي إىل تبديد األموال واملمتلكات العامة نتيجة احلصو 

  . 2احلقيقية

أن االستثمار يتطلب مناخا جيدا حيث أن املستثمرين يفضلون :أثر الفساد على االستثمار-5

العزوف عن االستثمار يف املناخ امللوث بالفساد والتوجه إىل املناخ املالئم، حيث تكون القواعد 

الدول اليت لديها مستويات عالية من الفساد  إن" والضوابط واضحة، فيقول رئيس البنك الدويل

معرضة خلطر التهميش يف عامل التفاعل السريع، وأن األسواق اليوم مفتوحة وال نستطيع أن نعمل 

خلف أبواب مغلقة واملستثمرون لديهم خيارات متعددة وهم أكثر قدرة على نقل أمواهلم إىل حيث 

املستثمرون يف العامل يبحثون عن البيئة املناسبة اجلاذبة ، حيث أن 3"تكون أخطار الفساد أقل

لالستثمار، يف اجلزائر على سبيل املثال يبقى قطاع النفط يشكل االستثناء لرجال األعمال األجانب 

أما ا�االت ) 2، 1بالرغم من اهلزات اليت عرفها يف الفرتة األخرية فضائح سونطراك( لالستثمار فيه

ت احلكومة يف تشجيع االستثمار عن طريق منح اإلعفاءات الضريبة أو تعديل األخرى ورغم حماوال

  .إصدار القوانني، فإن ذلك مل جيد نفعا

إن من نتائج الفساد االجتماعية هي انتشار الطبقية نتيجة الثراء الفاحش : اآلثار االجتماعية-ب

عام وحرمان الغالبية العظمى من غري املربر، شيوع الفقر وتفاقم مستوياته بسبب اخنفاض اإلنفاق ال

  :ا�تمع من اخلدمات األساسية، مما ينجم عن الفساد اإلداري جمموعة من اآلثار السلبية منها

                                                             
د اإلداري والوظيفي وعالقته باجلرمية على املستوى احمللي واإلقليمي والعريب والدويل يف ظل اتفاقية األمم املتحدة أمري فرج يوسف، مكافحة الفسا -1

 .100، ص2009ملكافحة اجلرمية، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، 
 .55فيصل بن طالع بن طايع، مرجع سابق، ص -2
 .39سابق، ص عبد الكرمي بن سعد ابراهيم اخلثران، مرجع -3
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إن ظهور فئة اجتماعية تتسيد ا�تمع نتيجة الفساد : تأثير الفساد على االستقرار االجتماعي-1

الكراهية  تم استغالهلا بأبشع الصور مما يولديو ووجود طبقة عريضة فقرية يف املستوى األدىن اجتماعيا، 

، حيث يؤدي ذلك إىل اضطراب 1والعدوانية لديهم اجتاه األغنياء، وينجم عنها الصراع بني الطبقتني

اجتماعي يهدد استقرار ا�تمع من خالل اخنفاض يف مستوى العالقات اإلنسانية واالجتماعية املبنية 

أساسا على الثقة املتبادلة والتعاون املشرتك، وكذلك ختتفي مظاهر املساعدة االجتماعية من خالل 

  . ليت كانت تسود ا�تمع قبل انتشار الفساداخنفاض املسامهات يف لألعمال اخلريية االجتماعية ا

إن غياب العدالة االجتماعية مرتبط مبظاهر الفساد اليت  :االختالل بمبدأ العدالة االجتماعية -2

تؤدي إىل انتشار الطبقية يف ا�تمع، وختفيض الفرص املتاحة أمام الفقراء يف احلصول على الدخل أو 

عامة حيث ينعكس مباشرة وبالسلب على الفئات األكثر حرمانا وفقرا الثروة، وارتفاع تكلفة اخلدمة ال

، ويصاحب ذلك اخنفاض يف مستويات الدخول وبالتايل ا�يار مبادئ العدالة االجتماعية 2يف ا�تمع

  . وما ينتج عنه من مظاهر سلبية يف ا�تمع

انتشار الفساد يعمل على انتشار السلوكيات السلبية بدال من القيم  نإ: انهيار القيم األخالقية -3

، حيث يصبح 3االجتماعية االجيابية املبنية على الصدق واألمانة والعدل واملساواة وتكافؤ الفرص

دين ختلفا تبين والتمسك بالعادات والتقاليد والقيم األخالقية والدين والفضيلة يف شريعة الفاسال

يصبح الفساد والتمسك به من مظاهر التطور والتمدن، واألكثر خطرا من ذلك عندما ورجعية، فيما 

تتوارث األجيال هذه القيم اهلدامة والسلبية، والقرآن الكرمي حيدثنا عن األمم سالفة الذكر اليت انتشر 

عذاب  فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط"فيها الفساد فعاقبهم اهللا بذنو�م يف قوله تعاىل

  . إن انتشار الفساد يؤدي إىل انتشار األمراض 14و13و12، الفجر اآلية"إن ربك لباملرصاد

                                                             
 .34، ص 2010.موسى بودهان، النظام القانوين ملكافحة الرشوة، دار اهلدى، عني أمليلة، اجلزائر  -1
 .77محدي عبد العظيم، مرجع سابق، ص -2
 .34بودهان موسى، مرجع سابق، ص -3
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يؤدي انتشار الفساد على املستوى السياسي إىل فقدان الشرعية لألنظمة : اآلثار السياسية-ج

، وميكن أن نذكر بعض آثار ، وانتشار الفوضى واالضطرابات وعدم االستقرار السياسياحلاكمة

  : الفساد السياسي يف العناصر التالية

الفوضى وعدم االستقرار السياسي ظاهرتان  نإ: شيوع الفوضى وعدم االستقرار السياسي -أ

فالدول اليت تعاين من عدم االستقرار السياسي تعاين كذلك من ارتفاع فاحش يف معدالت  متالزمتان

السياسية، حيث يصل إىل حد تعطل ، كما أن شيوع الفساد يؤدي إىل انتشار الفوضى 1الفساد

الدساتري والقوانني اليت كانت تسري احلياة السياسية يف السابق، وحتل حملها القوة والعنف وسيلة حلل 

  . النزاعات السياسية

مباشرة دولة توصلت أن هناك عالقة طردية سببية 256يف 1985ولقد أجريت دراسة سنة

بني عدم املساواة االقتصادية واالجتماعية والعنف السياسي، فالفساد يؤثر سلبا على استقرار النظام 

السياسي وترتاجع شعبيته وتتلوث مسعته، حيث تنعدم فيه الشفافية، ويضعف دور املؤسسات وأجهزة 

  . الرقابة، وغياب الثقة يف النظام السياسي القائم

حيث يفقد النظام احلاكم أحد الدعائم األساسية :سية لألنظمة الحاكمةفقدان الشرعية السيا-ب

وهي الشرعية اليت تعين مستوى من القبول لدى العامة من الناس، حيث يعمل  الفساد للحكم بسبب

األساسية يف الدولة ككل، من خالل سعي الفساد والفاسدين  الصورة الفساد اإلداري على تشويه

وتسري الشائعات يف ا�تمع مما 3بناء عالقات قائمة مبنية على تبادل املنافع واملصاحل، و  لشراء الذمم

اد الفجوة اتساعا بني احلاكم ديؤدي إىل زعزعة الثقة يف النظام السياسي احلاكم بسبب الفساد، وتز 

  4.واحملكوم بسبب ضياع احلقوق وعدم محايتها وصيانتها

لشرعية السياسية، عدم الثقة يف النظام القائم وعدم تقبله فقدان ا :ضعف المشاركة السياسية-ج

تضعف املشاركة السياسية وذلك من خالل املشاركة يف االستحقاقات  ،بسبب تفشي الفساد
                                                             

 .88عبد اهللا سال علي حممود الكتييب، مرجع سابق، ص -1
 .58بن طلع بن طالع املصريي، مرجع سابق، ص فيصل-  2
 .81ص  ،محدي عبد العظيم مرجع سابق-  3
 .82نفس املرجع، ص -  4
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ث يف اجلزائر خالل السنوات القليلة املاضية، ويقرتن ذلك بعدم الثقة يف دواالنتخابات مثلما حي

يؤدي ذلك إىل إفساد وتلويث و لى فئة املنتفعني والفاسدين املؤسسات القائمة، تقتصر املشاركة ع

من خالل مسامهة الفاسدين يف متويل احلمالت االنتخابية بتربعات من كبار جتار  املناخ الدميقراطي

، فيتغلغل الفساد يف أجهزة الدولة مثل الربملان، ا�لس الشعيب الوالئي، النقابات 1الفساد يف الدولة

  2.واخرتاق حىت األجهزة األمنية والقضائيةاملهنية، 

إن للفساد اإلداري آثار كبرية على اجلهاز اإلداري باعتباره املوطن األصلي :اآلثار اإلدارية للفساد-د

تفريخ واملكاناملالئملمزيدمن، له

 :ذكربعضاآلثاراإلداريةللفسادفيالنقاطالتاليةرجديدةللفساد،وميكنومظاهصور 

حيث تعمد األجهزة اإلدارية يف كل املستويات على اختيار  :وظيفة التنظيمأثر الفساد على -أ

التكيف مع أسلوب إداري معني يستطيع من خالله تنظيم اجلهود يف هذا اجلهاز مبا جيعله قادرا على 

املستجدات اجلديدة، يضمن مستوى من الفاعلية والكفاءة، ويساهم يف حتقيق األهداف العامة  

الفساد اإلداري يف دول العامل الثالث  واجلزائر كذلك أفرغ وظيفة التنظيم من  نتشارااملسطرة، لكن 

حيث يقاوم كل حماولة للتغيري أو 3حمتواها احلقيقي وحوهلا إىل جهود تتوقف عند حدود كتابة التقارير

  .اإلصالح

حيث حول الفساد اإلداري وظيفة التخطيط إىل عملية  :أثر الفساد على وظيفة التخطيط-ب

شكلية صورية فارغة من حمتواها اإلداري املتمثل يف حتديد األهداف وحصر اإلمكانيات، فضعف دور 

خاصة يف دول العامل الثالث، بالتايل قتلت املبادرة وتسلل امللل إىل 4التخطيط يف حتقيق التنمية اإلدارية

لق األمر جبمع املعلومات الدقيقة اليت تتطلبها عملية التخطيط، أو استعمال خرباء التخطيط سواء تع

                                                             
 .81محدي عبد العظيم مرجع سابق، ص -  1
 .82ص  ،نفس املرجع-  2
 .103حاحة عبد العايل، مرجع سابق، ص -  3
العريب الدويل ملكافحة الفساد، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، مركز الدراسات املؤمتر " الفساد وأثره على اجلهاز احلكومي" عبد الرمحان هيجان،-4

  .12، ص 2003.والبحوث، الرياض
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األساليب احلديثة، وما نراه اليوم يف دول العامل الثالث ومنها اجلزائر أن اخلطط املقرتحة ما هي واقع 

  .األمر إال مراجعة خلطط السنوات املاضية وإضفاء بعض التعديالت الطفيفة عليها

نتفعون من الفساد إىل حتقيق حيث يعمد الفاسدون وامل :ة العامةلمصلحتحويل مسار ا-ج

من مكاسب ومنافع فردية خاصة على حساب املصلحة العامة، من خالل بناء شبكات واسعة 

العالقات غري الرمسية اليت تعمل على حتقيق مصاحل هؤالء املنتفعني حىت ولو كانت غري مشروعة وضد 

  .1املصلحة العامة

حيث تتعطل أجهزة الرقابة اإلدارية عن أداء دورها بسبب انتشار :جهود الرقابة اإلدارية تعطيل-د

الفساد، يعمد الفساد على تفريغها من حمتواها احلقيقي عن طريق عدم مدها بالتقارير الدورية عن 

  تمادهاقدمية وفارغة من حمتواها حىت ميكن اعوضعية وسري األجهزة اإلدارية حيث أ�ا تزود بتقارير 

يف اجلهاز اإلداري يف قضايا الفساد حيث أصبح احلراس حيتاجون إىل كما أن تورط العاملني 

بالتايل حتولت الرقابة اإلدارية إىل عمل روتيين 2"من حيرس احلراس" بسبب وقوعهم يف الفسادحراس

  .يف انتشار وتوطيد صور الفسادشكلي حىت أ�ا تساعد 

من اآلثار السلبية العميقة يف اجلهاز  :العامة وشيوع المظاهر السلبيةانهيار أخالقيات الوظيفة - و

، مما ينعكس سلبا على اإلداري يتمثل يف تدين أخالقيات الوظيفة أو العمل وانتشار القيم السلبية

مستوى أداء اجلهاز اإلداري، وميكن اإلشارة إىل بعض القيم السلبية اليت تنتشر يف اجلهاز اإلداري 

  3:ساد اإلداري منهابسبب الف

بل يعتمد على الواسطة تراجع مستوى الكفاءة اإلدارية لعدم اعتماد املوضوعية يف التعيني والرتقية -

  .واحملاباة والرشوة بالتايل يرتاجع مستوى األداء يف اجلهاز اإلداري

  .اخنفاض مستوى الرضا الوظيفي والوالء واإلخالص وعدم الرغبة يف العمل-

  .نتهازية والوصوليةانتشار اال  -

                                                             
 .15نفس املرجع، ص -  1
 .36عبد الكرمي بن سعد ابراهيم اخلثران، مرجع سابق،ص -  2
 .43، ص  2001األردن،.نشر والتوزيع، عمانحممد قاسم القريويت،اإلصالح اإلداري بني النظرية والتطبيق، دار وائل لل-  3



 خصائص الجهاز اإلداري في الجزائرالخامس                                            الفصل 

235 
 

تدهور العالقات العامة واإلنسانية بني الرؤساء واملرؤوسني أل�ا تقوم على االستبداد مما ينجم عنه -

  .اجلمود وعد املرونة يف اختاذ القرارات يف حل املشكالت

هجرة الكفاءات اإلدارية وأصحاب اخلربة إىل اخلارج مما يؤدي إىل اخنفاض وعدم كفاءة اجلهاز  -

  . اإلداري

حياول الفاسدون تعطيل املصاحل واألعمال قصدا إلظهار سلطتهم وسطو�م وهي من السلوكيات  -

  .�ا املوظف العامالبريوقراطية ويتناىف هذا السلوك مع املبادئ واملثل والقيم اليت جيب أن يتصف 

  سبل الوقاية وطرق العالج من الفساد اإلداري:الرابعالمطلب

مل يعد الفساد اليوم مشكلة دولة واحدة فقط، لكنه أصبح مشكلة عاملية التساع رقعته وتعدد   

صوره وتشعب آثاره، وزيادة الوعي بآثاره السلبية، مما حتم تضافر اجلهود الدولية على مستوى الدول 

واحلكومات أو املنظمات الدولية، اهليئات اإلقليمية، واهليئات احلكومية وغري احلكومية، فظهرت 

مثل اتفاقية الدول األمريكية ملكافحة الفساد الصادرة عن منظمة الدول األمريكية 1العديد من القوانني

عامالت التجارية ، االتفاقية اخلاصة مبكافحة رشوة املوظفني العموميني األجانب يف امل1996سنة

، وتتمثل هذه الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 1999الصادرة عام 

  .اإلجراءات يف وسائل الوقاية من الفساد، وسبل العالج

جيب العمل على التضييق من مساحة الفساد اإلداري من خالل القرارات : وسائل الوقاية-1

رة من وضوح األهداف، والقضاء على الروتني يف العمل، توفري املناخ الرشيدة اليت تتخذها اإلدا

  2:املناسب الطارد للفساد، وال يستطيع أن ينفذ إليه ومنها

  .إصالح نظام األجور املنخفضة حىت يتعفف املوظف عن الفساد-

  .االهتمام بالتدريب والتنمية الالزمني إلجناز األعمال-

  .والتعيني من تناسب املؤهالت مع متطلبات العملاالهتمام بوظيفة االختيار -

  .عملية التعينيتكافؤ الفرص القاعدة األساسية يف -

                                                             
 .37عبد الكرمي بن سعد ابراهيم اخلثران، ص -  1
 .13،ص 2010أمحد هاشم الضنفال، ظاهرة الفساد اإلداري هل أصبحت جزءا من ثقافة ا�تمع؟ وزارة التجارة ،مكتب املفتش العام، -  2
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  .االعتماد على معايري موضوعية يف تقييم األداء-

  .تعزيز روح الوالء واالنتماء للمنظمة وغرس القيم النبيلة واألخالق الفاضلة-

  .املتوافقة مع أهداف املنظمة وطبيعتها سرتاتيجيةاالترشيد القرارات املتعلقة باختيار البدائل -

  :سبل العالج- 2

يف اجلهاز اإلداري خاصة وأفراد ا�تمع الوعي ضد ممارسات الفساد اإلداري بالنسبة للعاملني زيادة-

  .عامة من خالل نشر الثقافة ضد الفساد

  .وضع قوانني وتشريعات ضد الفساد -

  .واخلارجيةتفعيل دور الرقابة الداخلية -

إن حماربة الفساد بصورة جدية تتطلب أوال جترمي هذه الظاهرة، مث البحث عن األسباب 

اخنفاض املرتبات واألجور، ( احلقيقية للفساد ومعاجلة هذه األسباب من مجيع اجلوانب االقتصادية 

  .، وتضافر جهود أفراد ا�تمع ككل)دراسة العوامل النفسية للفساد

  مظاهر الفساد المتعلقة بالوظيفة العامة: الخامسطلبمال

سبقت اإلشارة إىل الوظيفة على أ�ا جمموعة من الواجبات واملهام املوكلة للموظف العام 

للقيام بتنفيذها �دف خدمة الصاحل العام، وقد خصص املشرع اجلزائري الفصل الثاين من الباب من 

  .الواجبات امللقاة على عاتق املوظف العام 50إىل 40يف املواد من  2006قانون الوظيفة العامة 

إن أي إخالل �ذه الواجبات ميثل خطأ أو خمالفة تستوجب املسؤولية التأديبية وهذا ما 

يشكل كل ختل عن الواجبات املهنية أو مساس " من قانون الوظيفة العامة 160أشارت إليه املادة

ومبناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض أ أثناءباالنضباط وكل خطأ أو خمالفة من طرف املوظف 

ولإلشارة فإن املشرع اجلزائري مل  1"دون املساس عند االقتضاء باملتابعات اجلزائيةمرتكبه لعقوبة تأديبية 

يشر للمخالفات على سبيل احلصر ولكن ورد ذكر الواجبات واألعمال احملظورة على املوظف بصفة 

  .العمومية اإلداراتي لعمال املؤسسات و من القانون النموذج 20/1عامة املادة

                                                             
 .، املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العامة2006يوليو 15مؤرخ يف  03- 06أمر رقم -  1
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وبالتايل فإن مظاهر الفساد املرتبطة بواجبات املوظف ال ميكن كذلك حصرها، ميكن تصنيف 

أساسا  تنظيمية ترتبطبعض صور الفساد اإلداري املرتبطة بواجبات املوظف إىل قسمني مها احنرافات 

  .مبخالفة القوانني والتنظيم، واحنرافات سلوكية وأخالقية مرتبطة بعدم احرتام أخالقيات الوظيفة العامة

تعترب االحنرافات اإلدارية من أكثر صور الفساد اإلداري انتشارا يف العامل  :االنحرافات التنظيمية:أوال

تلك املخالفات اليت تصدر عن "يمية الثالث واجلزائر على وجه اخلصوص، يقصد باالحنرافات التنظ

املوظف العام أثناء تأديته ملهام وظيفته واليت تتعلق أساسا بالعمل وسريه وانتظامه واليت حتددها القوانني 

حيث أن هذه االحنرافات تؤدي إىل عدم قيام املوظف 1"والتنظيمات والتعليمات والنظام الداخلي

ية مما يؤدي إىل تعطل املصاحل العامة، ومن مظاهر االحنرافات العام بواجباته جتاه التزاماته الوظيف

إفشاء أسرار املهنة، خمالفة واجب التفرغ العام للوظيفة، عدم االلتزام التنظيمية نذكر اإلمهال الوظيفي، 

  .بطاعة الرؤساء

يعرف يعترب من أسوأ وأكثر أنواع الفساد انتشارا يف الوظيفة العامة، حيث : اإلهمال الوظيفي-1

تراخي املوظف العام عن القيام بالواجبات املوكلة له حبكم وظيفته والتقاعس عن القيام " على أنه

حيث أن اإلمهال هو سلوك سليب يتمثل يف التكاسل عن تقدمي الواجبات 2"بواجب احليطة واحلذر

بالقواعد السليمة املكلف بإجنازها مما يؤثر سلبا على جودة اخلدمة العامة، أو قد التقيد وااللتزام 

واإلجراءات الصحيحة للقيام بذلك، وقد يكون اإلمهال الوظيفي من خالل االمتناع التام عن تنفيذ 

  .املهام املوكلة له

وهو يعرب عن أحد صور الفساد ألنه حيمل سوء النية واحنراف املوظف عن أخالقيات العمل، 

ويأخذ اإلمهال 3ملرفق العام عن أداء مهامه، االستهتار حبسن سري اإلدارة مما قد ينجم عنه تعطيل ا

  :الوظيفي أحد األشكال التالية

                                                             
 .286،ص 2009.بالل خلف السكارنة، أخالقيات العمل، دار املسرية، عمان ،األردن-  1
 .166،ص 2001دار الثقافة، عمان  حممود حممد معايرة، الفساد اإلداري وعالجه يف الشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة بالقانون اإلداري،-  2
 .167نفس املرجع ، ص -  3
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حيث أن عقد العمل يفرض القيام بأحد االختصاصات الوظيفية : عدم أداء المهام بنفسه-

، فال ميكنه أن يكلف شخصا آخر ينوب عنه للقيام �ذه االختصاصات أو يتنازل عن جزء 1هبنفس

  2.ليمارس تلك الصالحيات إال يف احلاالت اليت ينص عليها القانونمنه لصاحل شخص أخر 

من 47ويف اجلزائر ونظرا خلطورة هذا االحنراف اإلداري فقد نص املشرع اجلزائري من خالل املادة 

كل موظف مهما كانت رتبته يف السلم اإلداري مسؤول عن تنفيذ املهام " قانون الوظيفة العامة 

  ."املوكلة إليه

وهي السمة الغالبة يف مجيع إداراتنا يف العامل العريب واجلزائر خصوصا، : احترام مواقيت العملعدم -

مواعيد ( على الرغم من أن أخالقيات الوظيفة العامة تلزم املوظف العام باحرتام أوقات العمل الرمسية 

  3:ويأخذ عدم احرتام املواقيت أحد الصور التالية" االنصرافاحلضور، 

يف احلضور إىل العمل صباحا أو مغادرة مكان العمل باكرا قبل انتهاء وقت  املوظفتأخر  -

، إضاعة الوقت يف قراءة اجلرائد واستقبال الزوار، العمل،أو الدوام الرمسي دون إذن من الرئيس

  .التنقالت املتكررة بني املكاتب والتغيب عن العمل

ام الوقت حيث يعزف املوظف عن تقدمي مهامه هو التوأم احلقيقي لعدم احرت :الرتاخي يف العمل-

التباطؤ والتكاسل من قبل املوظف العام يف إجناز األعمال املوكلة " املوكلة له، يعرف الرتاخي على أنه

حيث يتكاسل املوظف يف 4"الالزم إلجنازها يف الوقت احملددإليه أو املطلوبة منه وعدم بذل اجلهد 

والتسويف يف ذلك حيث ال  أجيلها وعدم تقدميها يف وقتها املناسبتنفيذ املهام املطلوبة منه أو ت

ويف اجلزائر نالحظ أ�م ال يبذلون إال 5حيفزه إىل اخلوف من العقاب أو احلرمان من احلوافز املادية

  .اجلهود القليلة ولكنهم يطمحون بل يطالبون مبرتبات مرتفعة

                                                             
  .195،ص 1995.سليمان الطماوي، القضاء اإلداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب، دار الفكر العريب، القاهرة-  1
 .515، ص 2003األردن،.، دار وائل للنشر والتوزيع1علي خضار شطناوي،الوجيز يف القانون اإلداري،ط-  2
 .384عبد العايل مرجع سابق، ص  حاحة-  3
، ص 2010محزة حسن خضر حسن شيخو الطاين، الفساد اإلداري يف الوظيفة العامة، رسالة ماجستري، األكادميية العربية املفتوحة ، الدمنارك،- 4

45. 
 .46حممد الصرييف مرجع سابق، ص -  5
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ويقصد بذلك عدم اهتمام املوظف العام بالتطوير والتجديد واإلبداع كما  :السلبية وعدم االهتمام-

ال يشجع على العمل اجلماعي حيث يتحول 1ميتنع عن املشاركة يف القرارات ومييل إىل العزلة واالنطواء

ومتوت فيه ) فهو أشبه بالعبد الذي يتلقى األوامر من سيده وال يتحرك إال بأوامره(إىل متلقي لألوامر 

  .ويقل الرضاء ويفرت الوالء واالنتماءوح املبادرة، وتنخفض الروح اجلماعية واإلنسانية لديهر 

من أشنع صور الفساد التهرب من حتمل املسؤولية عن طريق جتزئة األعمال،  :عدم حتمل املسؤولية-

والتوقيعات، التطبيق  حتويل الوثائق واملستندات من مستوى إىل مستوى آخر، التهرب من اإلمضاءات

احلريف للقوانني وما ينجم عنها بريوقراطية قد تفتح الباب واسعا أمام انتشار بعض صور الفساد  

  .فالتهرب من حتمل املسؤولية سيوفر املناخ املناسب النتشار الفساد2كالواسطة والرشوة واحملاباة

ة اليت يلتزم �ا املوظف ضمن من الواجبات األساسي :عدم االلتزام بطاعة الرؤساء يف العمل-

، فيكون املوظف مطالب بتنفيذ األوامر الصادرة أخالقيات الوظيفة العامة هي وجوب طاعة الرئيس

مهما كانت طبيعة األوامر شفاهية، كتابية، توجيهات، قرارات تعقيبيه تعترب ملزمة 3عن الرئيساإلداري

ر وتعليمات الرئيس يعد أخطر االحنرافات التطبيق من طرف املوظف العام، فعدم االلتزام بأوام

التنظيمية اليت متس اجلهاز اإلداري، فال جيدي معها أي إصالح أو تنمية إدارية، تتعدد أشكال وصور 

  :عدم الطاعة ونذكر منها

ويكون االمتناع بصورة كلية أو جزئية وهذا رمبا لعدم  :االمتناع عن أداء العمل المطلوب منه-1

  : ، ويكون االمتناع بإتباع أحد األساليب التالية4ثقته يف قدراته وخوفه من الوقوع يف أخطاء

  . رفض وامتناع املوظف أداء العمل املطلوب منه من قبل رؤسائه -

  . االمتناع عن القيام بأعمال، أو القيام �ا على الوجه الصحيح-

  . االمتناع عن تنفيذ القوانني، أو االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية -

                                                             
 .287بالل خلف السكارنة، مرجع سابق، ص-  1
 .42، ص 2004، 3أمحد بن عبد الرمحن الشمريي، أخالقيات املوظف املسلم، اجلمعية السعودية لإلدارة، وزارة اخلدمة املدنية، الرياض،ط -  2
 .158،ص  1995.سلمان الطماوي،القضاء اإلداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب، دار الفكر العريب، القاهرة-  3
 .38، ص2011.ازوري، عمانيهشام ألثمري، إيثار ألفتلي، الفساد اإلداري واملايل وآثاره االقتصادية واالجتماعية، دار ال 4
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ويعترب االمتناع من أشد أنواع الفساد اإلداري انتشارا حيث يعمد املوظفون إىل التواجد يف مكان 

  . العمل ولكن ال ينفذون ما طلب منهم يف نطاق وظائفهم

لزم كذلك بتنفيذ أوامر رئيسه املباشر فعدم الطاعة حيث أن املوظف م: عدم تنفيذ أوامر الرئيس -2

  . يعد خروجا عن سلطة الرئيس واحنرافا إداريا، وصوره من صور الفساد اإلداري

املؤرخ يف 10|05يف التشريع اجلزائري مييل املشرع إىل الوسطية يف الرأي حيث أن القانون

ال يكون املوظفون واألعوان العموميون مسؤولني شخصيا "نص على120ويف املادة 2005جوان20

عن أفعاهلم اليت أضرت بالغري، إذا قاموا �ا تنفيذا ألوامر صدرت من رئيس مىت كانت طاعة هذه 

، أن األولوية تعطى لطاعة الرئيس على طاعة القانون 1ديحيث يرى عمار عواب" مر واجبة عليهماألوا

مىت كانت طاعتهم "حيث أعفى املشرع املوظف من املسؤولية الشخصية عن العمال اليت أضرت بالغري

  . وهو متثيل ملبدأ الشرعية" واجبة

اجتاه الرئيس يف مجيع املناسبات شريطة  جيب إبداء االحرتام حيث: عدم احترام وتوقير الرؤساء-3

، وجيعله تابعا مطيعا فقط حيث أن املوظف ال خيرج على 2أن ال جيرده هذا االحرتام من شخصيته

حدود اللباقة والذوق العام يف التعامل مع رؤسائه وإذا أخل �ذا املبدأ أو الواجب فإنه يستحق 

االعتبار أن الرئيس أكرب سنا وأقدم خربة وميلك من الكفاءة ، خاصة إذا أخذنا يف 3اجلزاءالالزم لذلك

، فكما أن طاعة الرئيس واجبة فإن على الرئيس أن 4ما يؤهله لتبوأ هذه املكانة ملمارسة هذه الوظيفة

، واحلط 5حيفظ كرامة وحقوق املرؤوس، حبيث ال تكون تدخالته وأوامره �دف إىل التقليل من شأنه

املتبادل من خالل احرتام وتوقري املوظف  االحرتامشرع اجلزائري على وجوب من كرامته حيث نص امل

بأدب  جيب على املوظف التعامل"من قانون الوظيفة العامة57لرؤسائه ومرؤوسيه وزمالئه يف املادة

                                                             
 .164ص. 2003. عمار بوضياف، الوجيز يف القانون اإلداري، دار رحيانة، اجلزائر -1
 .71، ، ص 3،2006زائر،طكمال رمحاوي، تأديب املوظف العام يف القانون اجلزائري، دار هومة، اجل  -2
 .184، ص2007.شريف يوسف حلمي خاطر، الوظيفة العامة دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة -3
 .166ص 2007سعد نواف العنزي، النظام القانوين للموظف العام، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية ، -4
 .نفس املرجع -5
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ومن صور الفساد املرتبطة بواجب الطاعة نذكر " واحرتام يف عالقاته مع رؤسائه وزمالئه ومرؤوسيه

  1:مايلي

  . االستهتار بالرؤساء أو العكس، استهزاء الرؤساء باملرؤوسني-

  . )العدوانيةاجتاه الرئيس(جتاوز حدود اللباقة واألدب يف خماطبة الرؤساء-

  . هم دون دليل أو إثباتياملساس بسمعة ونزاهة الرؤساء والطعن ف-

  . التمرد على الرؤساء والبحث عن أعذار لعدم تنفيذ أوامرهم-

  .اإلداري من كرامة وشخصية املرؤوسني حط الرئيس-

حبكم الوظائف اليت ميارسو�ا يطلع املوظفون على أسرار دقيقة : إفشاء أسرار الوظيفة العامة-4

وخطرية ، و تنص خمتلف التشريعات على ضرورة احملافظة على السر املهنيحيث أن خمالفة هذا 

وبأخذ عدم . 2عنها أضرار مادية أو معنويةالواجب يعرض صاحبه للمسؤولية اجلنائية سواء ترتب 

  : االلتزام بالسر املهين بعض املظاهر والصور منها

  . بطريق الغش على حمتوى املراسالت االطالع-

اعرتاض أو حتويل أو إفشاء املكاملات اهلاتفية أو وضع معدات العرتاض وتلقي هذه املراسالت  -

  . الصوتية

يق نقل معلومات بواسطة الدعامات أو أقراص اإلعالم اآليل أو إرسال معلومات شفوية أو عن طر  -

  . الرسائل الصوتية

  . استخراج نسخ من الوثائق بواسطة آالت التصوير احلديثة -

عن طريق تكليف رجال جيوز للسلطات القضائية اعرتاض املراسالت يف جرائم الفساد اإلداري 

من قانون الوظيفة العامة، كما جيوز االعرتاض 56دةالضبطية القضائية بذلك، وهذا ما نصت عليه املا

                                                             
 .390بق، صعبد العايل حاحة، مرجع سا  -1
 .82،ص 1988حممد يوسف املعداوي، دراسة يف الوظيفة العامة يف النظم املقارنة والتشريع اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -2
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على املراسالت ألسباب أمنية حبتة، إذا توافرت أسباب قانونية تربر التحري عن املعلومات ألجل 

  1.محاية املصاحل االقتصادية أو حلماية األمن الوطين

اجلمع بني  حيث ال جيوز للموظف العام يف األصل: مخالفة واجب التفرغ للوظيفة العامة-5

مينع على كل موظف "من قانون الوظيفة العامة45الوظيفة واألعمال األخرى، حيث ورد يف املادة

مهما كانت وضعيته يف السلم اإلداري أن ميتلك داخل الرتاب الوطين أو خارجه مباشرة أو بواسطة 

كل عائقا شخص آخر بأية صفة من الصفات مصاحل من طبيعتها أن تؤثر على استقالليته أو تش

للقيام مبهمته بصفة عادية يف مؤسسة ختضع إىل رقابة اإلدارة اليت ينتمي إليها أو هلا صلة مع هذه 

  ". اإلدارة وذلك حتت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية املنصوص عليها يف هذا القانون األساسي

ارس نشاطا مرحبا بل إن املشرع اجلزائري تشدد يف ذلك حيث أوجب التصريح إذا كان الزوج مي

  . من نفس األمر163وصنف عدم التصريح خطأ مهين حسب املادة

وتشري هذه االحنرافات إىل التصرفات والسلوكيات اليت  ):األخالقية(االنحرافات السلوكية- ثانيا

تصدر عن املوظف وليس هلا عالقة بالقوانني والتنظيمات، تعترب من أخطر أنواع الفساد اإلداري 

  : الرتباطها باجلانب األخالقي للموظف ومن أبرز مظاهرها نذكر

اليت تسري أجهزة اإلدارة العامة وهي متثل أحد صور اخلروج عن القوانني والتنظيمات  :المحسوبية-1

، واحملسوبية يف 2واالنتدابيف جمال التعيينات والرتقيات والتنقالت واألجور واملرتبات وحركات اإلعارة 

3اللغة اإلجنليزية تعين
Nepotismeوهي تشري إىل ابن األخ أو ابن األخت .  

  

                                                             
 .151حممد حممود معايرة، مرجع سابق، ص -1
ماجستري أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، معهد الدراسات صاحل مناور احلجيلي، بعض العوامل املؤثرة يف الفساد اإلداري باجلمارك، رسالة  -2

  .20، ص 2001العليا، الرياض، 
2-Joseph , A ,Ayee , la fonction en Afrique ;Athique, Centre africain de formation et de 

Recherche administrative pour le developpement,notionsunies,rabat, 1998,p5. 
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استعمال لعالقات القرابة أو العالقات العشائرية أو العائلية أو "أما احملاباة فتعرف على أ�ا 

احلزبية أو اجلهوية أو الطائفية لغرض اكتساب مصلحة أو تسهيل مهمة أو التهرب من مسؤولية 

  . 1" ليست من حق املنتفع أو لتجاوز أنظمة وقوانني حمددة 

  : وتأخذ احملسوبية الصور التالية

يقصد �ا اختيار األقارب، األصهار، األصدقاء، أبناء العشرية الواحدة و : المحسوبية االجتماعية-

مبظاهر احملسوبية ، وجمتمعاتنا العربية غنية 2عنصري الكفاءة واجلدارة  عني االعتباردون األخذ ب

  . االجتماعية أل�ا تقدس الروابط العائلية والعشائرية والقبلية ومتتاز بالتعصب الديين أو الطائفي

مكافأة أنصار احلزب احلاكم ومؤيديه بالتعيني والنقل والرتقية يف (يقصد �ا  :سوبية السياسيةالمح-

الوظائف العامة ومعاقبة خصوم احلزب حبرما�م أو نقلهم من الوظائف العامة دون النظر إىل اعتبارات 

، وتعترب احملسوبية السياسية من أكثر أساليب االحنراف اإلداري شيوعا فمناصرة 3)الكفاءة واجلدارة

  . 4الشعور بالتهميش وانتشار الطبقية، اإلحباط واالضطهادجهة واستعداء جهة أخرى يولد 

قد نظر املشرع اجلزائري إىل أثر وخطر احملاباة ف موقف املشرع اجلزائري من احملاباة واحملسوبيةأما 

عدم حتيز اإلدارة يضمنه "23يف مادته1996بية على العالقات العامة فجرمهما يف دستورواحملسو 

جيب على املوظف أن ميارس "من القانون األساسي للوظيفة العامة41، كما نصت املادة"القانون

من القانون األساسي النموذجي لعمال املؤسسات 28مهامه بكل أمانة وبدون حتيز كما نصت املادة

عامل يف منصب جيعله متصال اتصاال سلميا مباشرا يف عمله مينع تعيني أي "ت العموميةواإلدارا

  . 5"بزوجه أو قريبه حىت الدرجة الثانية

                                                             
، 2007آفاق التصدي هلا، اإلئتالف من أجل النزاهة، رام اهللا ، فلسطني، ,هديل رزق اهللا القزاز، احملاباة يف ا�تمع الفلسطيين، السباب واألعراض  -1

 .01ص
 .36فيصل بن طالع بن طايع املصريي، مرجع سابق ، ص -2
 .52حممد الصرييف، مرجع سابق، ص -3
 .38والعوملة تزامن ال توأمة، مرجع سابق ، صعامر الكبيسي، الفساد  -4
املتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال املؤسسات واإلدارات العمومية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 85/59املرسوم رقم-5

 .1685، سنة13الشعبية، عدد
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كموظف عام عن غري حيث يوجه السلطة اليت ميتلكها  : طةاالنحراف في استعمال السل-2

  :1ويكون االحنراف يف شكل الصور التالية) وهو حتقيق الصاحل العام(مسارها الصحيح 

جمانية املصلحة العامة، حيث حيول منصبه ومسؤوليته لتحقيق منفعة شخصية، أو حتقيقها لفائدة -

  .الغري

صالحيات خمالفة قاعدة ختصيص األهداف، حيث ختالف األهداف اليت منحت من أجلها ال-

  .والسلطة، وهي حتقيق الصاحل العام

  .االحنراف باإلجراءات، فتعمد اإلدارة إىل تعقيدات أكرب من السابق-

استغالهلا من ( ومن خالل الصور الثالث السابقة يتم إساءة السلطة، وهي يف املفهوم اإلداري

  2.�ا واستثمارها االجتارخاصة له، أو لغريه، أو �دف  منفعةطرف صاحبها جللب مصلحة أو 

جرمية املوظف العام الذي خوله النظام " أما من الناحية القانونية فقد جرمها القانون وهي

سلطة على األفراد فاستعملها على غري النحو الذي حدده القانون، أو ابتغاء عرض غري ما 

  3."حدده،فأهدر حقوقا حيميها القانون

مكرر 137إىل  135ة ضد األفراد يف املواد من وجرم املشرع اجلزائري سوء استعمال السلط

  .منه 140إىل 138، وإساءة استعمال السلطة ضد الشيء العمومي من من قانون العقوبات اجلزائي

هي طلب فرد من "وهي اخطر أكثر صور الفساد انتشارا يف اجلزائر وتعرف الواسطة:الواسطة-3

  4."لصاحل فرد آخر موظف عام اجناز عمل مشروع أو غري مشروع لصاحله أو

إدخال طرف ثالث له مكانة اجتماعية للتأثري يف نتيجة العالقات "كما عرفت على أ�ا

تعين التوسط لقضاء املصاحل بإدخال طرف 5"،االجتماعية بني طريف عالقة اجتماعية يف موقف معني

                                                             
 .404حاحة عبد العايل، مرجع سابق، ص -  1
اجلريش، اساءة استعمال السلطة يف الوظيفة العامة وتطبيقا�ا يف اململكة العربية السعودية،رسالة ماجستري، أكادميية نايف للعلوم  سليمان بن حممد-  2

  .87ص ، 2002األمنية،كلية الدراسات العليا، الرياض، 
 .46محزة حسن خضر شيخو الطاين، مرجع سابق، ص-  3
 .248سابق، ص  عبد القادر عبد احلافظ الشيخلي، مرجع-  4
 .35خالد عبد الرمحن بن حسن بن عمر آل الشيخ، مرجع سابق، ص -  5
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م الثقة يف ثالث سواء كانت املصلحة مستحقة أو غري مستحقة، ويلجأ عادة للواسطة عندما تنعد

  :العدالة، صعوبة اإلجراءات املتبعة للحصول على اخلدمة، وتتخذ الواسطة عدة صور منها

حسب الرغبة، هناك واسطة مشروعة وهي احلصول على شيء مشروع ولكن األصل يف الوظيفة -

مل العامة هو أن تقدم خدما�ا بقدر العدالة واملساواة، وغري مشروعة وهي احلصول على منفعة أو ع

  .غري مشروع مبخالفة القوانني

  :من منظور اإلجراءات اإلدارية جند

جل خمالفة اإلجراءات اإلدارية اليت يفرضها القانون مثل عدم استيفاء الوثائق الالزمة واسطة من أ-

  1.حيث تسيطر البريوقراطية على اإلدارةللحصول على اخلدمة

حيث تعمل الواسطة كمحرك للعمل : اإلداريةواسطة من أجل التنفيذ واإلسراع يف اإلجراءات -

  2.اإلداري

كغريها من صور الفساد تنتشر الواسطة يف اجلزائر يف الكثري : الواسطة يف اجلزائروضعية أما 

إىل استخدامها أل�م يلجئونمن املعامالت اإلدارية، حيث يذم الكثري من املواطنني الواسطة ولكنهم 

  .أجربوا على استخدامها

ماسبق ذكره نالحظ أن اجلهاز اإلداري إضافة إىل البريوقراطية اليت يتميز �ا فإنه  من خالل

يعرف انتشارا رهيبا لصور الفساد اإلداري وعلى الرغم من أن املشرع اجلزائري حاول التصدي هلذه 

ساع الظواهر من خالل التجرمي أحيانا والتشدد أحيانا أخرى غري أن ما نراه يف الواقع املعاش هو ات

رقعة الفساد وتنوع صوره ومظاهره، حيث نسمع ونطالع يوميا قضايا فساد جديدة حتال على العدالة، 

سواء تورط فيها موظفون كبار يف الدولة، أو موظفني يف اهلرم الوظيفي املتوسط أو األدىن، مما يشري 

بالقوانني فقط ولكن جيب العمل على إجياد سبل  إىل صعوبة حماربة والتخفيف من حدة الفساد

  .أخرى منها تبين الشفافية اإلدارية

  

                                                             
 .182حممد حممود املعابرة، مرجع سابق، ص -  1
 .خالد عبد الرمحن بن حسن بن عمر آل الشيخ،  نفس املرجع السابق-  2



 خصائص الجهاز اإلداري في الجزائرالخامس                                            الفصل 

246 
 

  الشفافية اإلدارية في الجهاز اإلداري الجزائري:المبحث الثالث

إن العالقات السائدة يف اجلهاز اإلداري واليت تتسم بالكثري من املظاهر السلبية سببها 

ت داخل اجلهاز اإلداري أو املنظمة ككل، الذي يؤدي بدوره غياب االتصال وتبادل املعلوماالرئيسي 

إىل تراجع الثقة وعدم االقتناع باجلهاز اإلداري، وشيوع مظاهر وصور الفساد اإلداري، واإلمهال، 

، وهذا مرتبط كذلك وبدرجة كبرية بغياب الشفافية اإلدارية عن املمارسات اليومية يف اإلدارة والتسيب

  .لشفافية على كشف واحلصول على املعلومات يف الوقت املناسب ملستحقيهاالعامة، حيث تعمل ا

أصبحت املعلومات هي احملرك األساسي لكل عمليات التنمية الشاملة والتنمية اإلدارية خصوصا،  إذ 

للحكم الراشد، من خالل إتاحة الفرصة  كما أن الشفافية تعد احد املطالب واملقومات األساسية

للحصول على املعلومات ملن له احلق فيها والكشف على سلبيات اإلدارة محاية للمصاحل العامة 

  .1واخلاصة

  :وهذا ما سنتناوله يف املطلب املوايل

  مفهوم وأهمية وأسس الشفافية اإلدارية: األولالمطلب

دارية احلديثة نسبيا اليت جيب األخذ �ا يف اإلدارة تعترب الشفافية اإلدارية من املفاهيم اإل 

احلديثة ملا هلا من أمهية يف إحداث التنمية اإلدارية وحماربة الفساد، فتوافر الشفافية اإلدارية أحد 

زيادة درجة الشفافية تساهم إىل حد كبري يف زيادة درجة الثقة اليت كما أن ،متطلبات مكافحة الفساد

تعين وضوح التشريعات " تعرف الشفافية بأ�ا 2لألفراد العاملون يف اجلهاز اإلداري،مينحها املواطنون 

وسهولة فهمها واستقرارها وانسجامها مع بعضها، وموضوعيتها ووضوح لغتها ومرونتها وتطورها وفقا 

للتغريات االقتصادية واالجتماعية واإلدارية، ومبا يتناسب مع روح العصر، إضافة إىل تبسيط 

  3".راءات ونشر املعلومات واإلفصاح عنها وسهولة الوصول إليها، حبيث تكون متاحة للجميعاإلج

                                                             
 .2007مجعية الشفافية الكويتية-  1
 .145موسى اللوزي، مرجع سابق، ص -  2
خرابشة، الشفافية يف اخلدمة املدنية جتربة ديوان احملاسبة، األسبوع العلمي األردين اخلامس، ا�لد الثاين، اجلمعية العلمية عيد -3

 .342، 341،ص،ص 1997.امللكية،
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تقدمي  إجراءاتضرورة وضوح العالقة مع اجلمهور فيما خيص "اوتعرف الشفافية على أ�

  1."اخلدمة واإلفصاح للجمهور عن السياسات العامة املتبعة

الوضوح التام يف اختاذ القرارات ورسم اخلطط والسياسات " عرفت الشفافية على أ�ا كما

نيابة عن الشعب وخضوع املمارسات اإلدارية وعرضها على اجلهات املعنية مبراقبة أداء احلكومة 

  2."والسياسية للمحاسبة واملراقبة املستمرة

املعلومات، وإتاحتها ملن  من خالل هذه التعريف يتبني أن الشفافية تتمثل يف وضوح

  3:يستحقها ويف وقتها املناسب، نشري إىل أن هذه التعاريف تبني أن الشفافية تتضمن النقاط التالية

املراجعني إجناز أعماهلم بيسر ممايسهل على األفراد  ،سهولة وفهم اإلجراءات ووضوحها ومرونتها-

  .وسهولة

كفاء�ا وفعاليتها من خالل الدقة والوضوح لإلجراءات تعزز الشفافية الرقابة اإلدارية وتزيد من  -

  .واملمارسات اإلدارية املعمول �ا

تساعد على تبسيط اإلجراءات يف أجهزة اإلدارة وسرعة اإلجناز وتعزيز مفهوم الثقة والوالء بني أفراد -

  .التنظيم وبني مجهور املراجعني

السياسية واالقتصادية  ريات واملستجداتتعزز من قدرات األجهزة اإلدارية على مواكبة املتغ-

  .احمليطةواالجتماعية 

تساهم بشكل كبري يف مكافحة الفساد اإلداري بأشكاله املختلفة، واملمارسات اإلدارية اخلاطئة  -

  .واالحنرافات يف العمل، وتعمل حتقيق املسرية لتحقيق التنمية اإلدارية

  

  

                                                             
 .49، ص 2003، فلسطني3ط رام اهللا،) امان(اإلئتالف من أجل النزاهة واملساءلة : عبري مصلح، النزاهة الشفافية واملساءلة يف مواجهة الفساد-  1
،ص 1997.األردنعلي الشيخ، الشفافية يف اخلدمة املدنية، جتربة وزارة التنمية اإلدارية، االسبوع العلمي األردين اخلامس، اجلمعية العلمية امللكية، -  2

357. 
 .148موسى اللوزي، مرجع سابق،ص -  3
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املصداقية، اإلفصاح الوضوح، واملشاركة كما أشار إليه  وللشفافية اإلدارية أربع مكونات رئيسية هي

  1.البعض

  اإلدارية جوهر الشفافية) 5/1(مخطط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

األردنية الرمسية وعالقته بفاعلية االتصال بو كرمي أمحد فتحي، مفهوم الشفافية لدى اإلدارة األكادميية يف اجلامعات أ :المصدر

 .32،ص 2005اإلداري، رسالة دكتوراه، اجلامعة األردنية،كلية األعمال، قسم إدارة األعمال، األردن،

  

من خالل الشكل ميكن القول أن الشفافية اإلدارية تتجلى يف وضوح التشريعات وسهولة 

فهمها واستيعا�ا، وتناسقها مع بعضها البعض وتكاملها فيما بينها، وموضوعية الطرح فيها مما يساعد 

ثقة يف جتاوز امللل والروتني واإلفصاح عنها وتقدميها يف وقتها املناسب ملن يستحقها حيث تعم ال

والشفافية اإلدارية تكتسي . وينتشر األمان والرضا، مع ضمان أن يشارك يف جناحها وصناعتها اجلميع

  :بعض منها يف النقاط التالية أبرزامهية كبرية ميكن 

تكمن أمهية الشفافية اإلدارية يف توطيد أواصر الثقة مع اإلدارة وكذلك : أهمية الشفافية اإلدارية-1

  :وض بعض القوانني والتشريعات وتظهر أمهيتها فيما يليتساهم يف تفسري غم

  

  

                                                             
كادميية يف اجلامعات األردنية الرمسية وعالقته بفاعلية االتصال اإلداري، رسالة دكتوراه، اجلامعة أبو كرمي أمحد فتحي، مفهوم الشفافية لدى اإلدارة األ-  1

 .32،ص 2005األردنية،كلية األعمال، قسم إدارة األعمال، األردن،

 المصداقیة اإلفصاح الوضوح المشاركة

 جوھر الشفافیة



 خصائص الجهاز اإلداري في الجزائرالخامس                                            الفصل 

249 
 

تعمل على املشاركة يف اختاذ القرارات كما تساهم يف التوعية وحتقيق العدالة يف تقييم أداء العاملني  -

  1.والوصول إىل نظام مفتوح تتفاعل فيه مجيع القوى وتعترب أداءه للمساءلة

الشفافية النزاهة للموظف العام حيث يبتعد عن االجتهاد الشخصي وضمان سهولة وصول  حتقق-

  2.املعلومات من خالل التشريعات والقوانني الواضحة ومنه زيادة الثقة يف ا�تمع وتنميتها

حتارب الشفافية الفساد اإلداري بكل صوره فشفافية التشريعات وعدم قابليتها للتأويل يساهم يف  -

حدوث االحنرافات اإلدارية، وتساهم يف إزالة العراقيل وتبسيط اإلجراءات وبالتايل ال جيب منع 

  3.الفساد اإلداري منفذا يف البيئة الشفافة

املسامهة يف جناح خطط التطوير والتنمية اإلدارية من خالل ضمان مشاركة العاملني وإقناعهم -

ج الشفافية منهجا وأسلوبا تكون قد قلصت من اآلثار بالتغيري عن طريق الشفافية، فاإلدارة اليت تنته

  4.السلبية اليت تبذهلا املوارد البشرية يف مقاومة وعرقلة التغيري، بل حتوهلا إىل نتائج إجيابية

  .تعزز دور الرقابة الذاتية بسبب الوضوح يف املهام والصالحيات-

  .نظمةتعمل على اختيار قيادات إدارية تتصف بالنزاهة والوالء للم-

تتصف بأ�ا تشمل كل املستويات اإلدارية حيث ال تتحول املنظمة إىل علبة مغلقة على ذا�ا -

  5.فاملكاشفة والشفافية بني القيادات اإلدارية وتابعيها تعزز الوالء واالنتماء

وسيل انفتاح على املوارد البشرية من خالل توفري املعلومات، تعزز الثقة يف قدرات املوارد  متثل -

  6.واألمانالبشرية، حتول اهتمامها حنو األداء واإلنتاج بدال من االهتمام بتحقيق حاجات التقدير 

لموارد يف من خالل الرقابة الدقيقة وتشجع على االستخدام األمثل ل األمانحتقق الشفافية ظروف -

  .املنظمة

                                                             
دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم  فارس بن بادي السبيعي، دور الشفافية واملساءلة يف احلد من الفساد اإلداري يف القطاعات احلكومية، أطروحة - 1

 .17،ص   2010األمنية، كلية الدراسات العليان الرياض،
 .342خرايسية  مرجع سابق، ص -  2
 .نفس املرجع -3
 .48عمايرة مرجع سابق، ص -  4
 .17الراشدي مرجع سابق ، ص -  5
 .128ابو بكر أمحد صبحي مرجع سابق، ص -  6
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  :1اللوزي إىل أن الشفافية تكمن أمهيتها يف العناصر التاليةموسى كما أشار 

يف بعض التشريعات والقوانني وعدم وضوح النصوص حتقيق املصلحة العامة ألن غياب الشفافية -

 .ظهور االجتهادات الشخصية وبشكل ال خيدم املصلحة العامةلميثل سببا رئيسيا 

النجاح واالستمرارية ألية منظمة تريد مكافحة الفساد بكل أشكاله ألن عدم توفر الشفافية توفري -

 .يؤدي إىل ظهور أشكال الفساد

املساعدة يف اختاذ قرارات إدارية صحيحة، ألن السرعة يف اختاذ القرارات يعرقل رسم السياسة -

 .الواضحة مما يعرقل عملية التنمية الشاملة

مارات وتشجيعها، ألن التعقيدات اإلجرائية وعدم الوضوح تعرقل جذب تسهيل جذب االستث-

 .، فتوفري الشفافية يعمل على جذب االستثماراتاالستثمارات

على إزالة العوائق البريوقراطية من حماربة الظواهر البريوقراطية والروتينية حيث تساعد الشفافية اإلدارية-

 .والتوسع يف الالمركزية خالل تبسيط اإلجراءات

  . إنعاشالسوق املالية-

  :وحىت حتقق الشفافية الغاية منها ال بد من ان تستند إىل جمموعة من األسس واملبادئ ونذكر منها

أصبحت الشفافية اإلدارية هي امليزة األساسية السائدة يف املنظمات :أسس ومبادئ الشفافية-2

مجيع أجهزتنا الرائدة يف وقتنا احلايل وأن السرية هي االستثناء احملدود، حيث جيب أن تسود الشفافية 

  :2اإلدارية ويف خمتلف املستويات، وتتمثل مبادئ الشفافية يف

 انتهاج الشفافية يف قرارا�ا وإجراءا�ا خاصة ما تعلق حيث تعمد املنظمة إىل: مبدأ الوضوح اإلداري-

  .�ا بقرارات التعيني والرتقية والنقل والتدريب حيث تلقى القبول العام من طرف العاملني

من خالل وضوح الذمة املالية للموظف حىت يسهل متابعة أنشطته : الشفافية املالية للموظف -

  .فه حنو الفسادوالتأكد من نزاهة وعدم سلوكه واحنرا

                                                             
 .149موسى اللوزي مرجع سابق، ص  -1
 .116،117،ص ص  2006سامي الطوخي، اإلدارة بالشفافية،دار النهضة العربية، القاهرة،-  2
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األهداف الفرعية ويدرك و  حيث يعلم اجلميع باهلدف العام الذي تنشده املنظمة :املعلومات للجميع-

معرفة و  مدى دوره يف ومسامهته يف حتقيقها، فيحتاج العاملون ملعلومات تفيدهم يف تنفيذ أعماهلم

  .املوقف احلايل واملستقبلي ملنظمتهم

حيث يشبع العامل حاجياته باملرتب الذي يتقاضاه، وال يدفعه اخنفاض األجر : كافية للعمال  أجور-

  .حنو الفساد

حبيث يطلع اجلميع على األمور املالية للمنظمة، وال يقتصر وظيفة احملاسبة : حماسبة جلميع العاملني -

ج ويساهم كذلك يف حتسني األداء فقط، فيكون اجلميع له رأي يف األرقام املالية والنتائعلى احملاسبني 

  .وحتقيق األفضل

من املشاركة يف حل املشكالت اليت تواجه العمل يف : متكني العاملني من املشاركة يف اختاذ القرارات-

، حيث يشارك العاملني يف تسيري منظمتهم، فيتولد التفكري اإلبداعياملنظمة واملشاركة يف اختاذ القرار 

  .احلرجة، وحتمل مسؤولية النتائجالتصرف يف املواقف 

يطلع اجلميع على معلومات املنظمة العامة، سياسا�ا، : حق معرفة ما جيري يف املنظمة العامة-

أهدافها، من خالل االطالع على الوثائق واملستندات والتدفق احلر يف املعلومات ويف مجيع 

  .االجتاهات

ق اهلدف املشرتك، يف ظل احرتام القوانني، واملسؤولية يشرتك مجيع العاملني يف حتقي: مسؤولية اجلميع-

  .املشرتكة لفريق العمل

املتعارف عليه أن للرؤساء احلق يف تقييم ومتابعة املرؤوسني حتت  :الرقابة من اجلميع وعلى اجلميع-

 إشرافهم، فإنه يف ظل الشفافية من حق املرؤوسني مراقبة مشروعية وقانونية األعمال اليت يقوم �ا

الرؤساء، غري أن ذلك يتطلب توافر نظام رقابة وتقييم لألداء مزدوج ومتطور، فالرئيس يقيم مرؤوسيه 

  .واملرؤوسني يقيمون رئيسهم، وبالتايل تكون الرقابة من اجلميع وعلى اجلميع
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  متطلبات الشفافية اإلدارية: المطلب الثاني

  :حتقيق الشفافية اإلدارية يتطلب جمموعة من املتطلبات األساسية منها نإ

إن توافر القوانني يف يد املدير أو الرئيس وحدها ال تكفي لتحقيق : حتمية وجود وسيلة علمية-

توفر وسيلة علمية تتمكن من التأكد من أداء املنظمات لوظائفها  الشفافية اإلدارية ولكن جيب

ور فيها، ألن اجلوهر هو دراسة اإلجراءات املتبعة داخل املنظمة، مراقبة التنفيذ، وحتديد جوانب القص

و�ذا يتحقق املنهج الشامل دراسة السلوك، اكتشاف االحنرافات، متابعة ومعاقبة املتسببني فيها،

  .1احلقيقي لتطبيق الشفافية

بتنفيذ العمل بسهولة ويسر دون تعقيدات، يتحقق ذلك من  تبسيط إجراءات العمل بشكل يسمح-

عمل املنظمة واستبعاد اإلجراءات غري الضرورية كلما أمكن  خالل نشر البيانات واألدلة عن إجراءات

  2.األمر ذلك

  .تعزيز قيمة املساءلة يف املستويات اإلدارية املختلفة-

املوظفني حىت ال يشعروا بامللل، حىت ال يعترب خاصة ما تعلق بكبار : تطبيق مبدأ التدوير الوظيفي-

ذلك حقا مكتسبا، ينظر للتدوير الوظيفي على أنه نوع من التدريب وتكامل املعلومات اليت حتتاجها 

  3.املوارد البشرية

للعمل تستند على ثالثة حماور هي املوارد البشرية، ضمان املتابعة، ونشر  توفري بيئة صحيحة ومناسبة-

ويكون املورد البشري اكرب حرصا على العمل السليم ويبتعد عن  روح اجلماعة، فيتولد الشعور بالرضا

السلوك السليب، متابعة أداء املوارد البشرية يضمن اكتشاف األخطاء وتصحيحها، وأخريا التزام املورد 

  .بشري بروح اجلماعة يصعب كذلك من انتشار الفسادال

                                                             
ية برتوك جانوس، النجاحات واالخفاقات يف برامج مكافحة الفساد، دروس مستقاة من التجارب العاملية، مؤمتر آفاق جديدة يف النزاهة والشفاف- 1

 .37،ص 1،2001نظمة العربية للتنمية اإلدارية،طواملساءلة اإلدارية، منظور إسرتاتيجي، امل
 .75العضايلة، مرجع سابق، ص -  2
 .69العموش، مرجع سابق ، ص -  3
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فالشفافية تعمل على توفري قدر من احلماية الشخصية ملن : توفري احلماية ملن يكشف التجاوزات

يكشف عن االحنرافات، من االنتقام كالنقل والفصل والرتقية أو احلرمان من االمتيازات، يعترب مبدأ 

  .ت الرؤساء والقيادة اإلدارية يف كل املستوياتاحنرافااحلماية مشجعا للتبليغ عن 

نشر الوعي لدى العامة يف جمال الشفافية اإلدارية بالتعاون مع املنظمات الدولية واخلرباء يف هذا -

  .ا�ال

توعية وتثقيف العاملني من خالل زيادة املعارف املرتبطة باألبعاد التنظيمية واإلدارية من خالل -

  .قيقية الواضحة عن املنظمة، أهدافها، براجمها، أنشطتهابالصورة احلتزويدهم 

إتباع إجراءات متعلقة باالختيار والتعيني والرتقية تتسم بالشفافية بعيدا عن أي اعتبارات أخرى -

  .خاصة الواسطة واحملاباة أو أي معاملة تفضيلية

  .القيم الدينية والرتكيز على األبعاد األخالقية يف حماربة الفساد من خالل تبين الشفافية تنمية- 

تبين القيادة الشفافة مستوى من االنفتاح والوضوح يف تعامله مع تابعيه من خالل تشجيع اآلخرين -

  .فتسود الثقة املتبادلةيف جو من الشفافية  أراءهمعلى طرح 

، وبالتايل تعزيز هذه املتطلبات تعمل على تعزيز دور الشفافية وقدر�ا على حماربة الفساد إن

  .دور مستويات الشفافية اإلدارية، وهي حمل دراسة يف املطلب املوايل

  الشفافية اإلداريةومستويات  أنواع: المطلب الثالث

  .الشفافية اإلدارية من حيث هيكلة املنظمة إىل شفافية داخلية، وشفافية خارجية تقسم

وهي ختص البيئة الداخلية للمنظمة، تتضمن مجلة العالقات القائمة : )الذاتية( الشفافية الداخلية-1

ية يعزز الثقة واملصداقداخل املنظمة، السلوكيات اليت تتصف بالشفافية من خالل توفري مناخ تنظيمي 

يف املنظمة، من خالل توفري املعلومات الضرورية لكل مستوى وظيفي حسب متطلبات العمل، 

الداخليةتتواصل بشكل جيد ومستمر مع كافة أفرادها، وال تتعامل فاملنظمة اليت تتوافر فيها الشفافية 
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الذي يضمن اإلدارية الداخلية على نظم املعلومات واالتصال اجليد مد الشفافية تمعهم بسرية، وتع

  1.تدفق املعلومات

تفاعلها مع اجلمهور، مبا تقدمه من و وهي مرتبطة بالبيئة اخلارجية للمنظمة : الشفافية الخارجية-2

من خالل نشر معلومات واقعية، دقيقة، صحيحة عن املنظمة، عن خدمات تليب احتياجا�م،

قدر من املعلومات للبيئة اخلارجية اخلدمات اليت تقدمها، والفرص والتهديدات اليت تواجهها، توفري 

، يصبح كل شيء عنها واضح وجلي مما يولد ويعزز مستعملة يف ذلك أساليب اتصال متنوعة وحديثة

  .ثقة املتعاملني فيها

بأن الشفافية 2يرى البعضلبناء شفافية على املستوى اجلزئي : الشفافية على المستوى الجزئي-3

  :ألبعاد التاليةاإلدارية الداخلية تتطلب توافر ا

  .العمل على أن تكون األنظمة والقوانني املعمول �ا معلنة ومعلومة للجميع -

  .تقييم أداء العاملني يف كل املستويات اإلدارية، مع توفري العدالة املوضوعية يف برامج التقييم-

  .التحديد الواضح للحقوق والواجبات وحتديد احملظورات على العاملني-

  .األفراد للعمل كفريق متكاملتشجيع -

  .توفري اآللية السهلة والواضحة للموارد البشرية الستخدامها يف الشكوى والتظلم-

  .العمل بنظام الربامج اإلعالمية وامللصقات واملنشورات لتوضيح اإلجراءات-

  .التزام مجيع مراحل اجناز العمليات بنفس النماذج وتثبيتها-

  .يز والنجاح وحاالت الفشل والتجاوزنشر وإعالن كل حاالت التم-

  .إلزام املنظمات بإدخال مفهوم وحدة خدمة اجلمهور-

اختيار وتوظيف املوارد البشرية يكون على أسس ومعايري موضوعية علمية عادلة بعيدا عن الواسطة -

  .واحملسوبية وكل صور احملاباة

  .الرتقيات تعتمد على مبدأ اجلدارة-

                                                             
 .60أبو كرمي أمحد صبحي مرجع سابق، ص  -1
 .154موسى اللوزي، مرجع سابق، ص -  2
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 األبعادجمموعة من ويتطلب هذا املستوى من الشفافية توافر  :يالشمولالشفافية علىالمستوى -4

  :منها

  .مببدأ دولة املؤسسات والقانونالتزام احلكومة واإلدارات -

يف تقييم أداء القيادات ) احملاسبة، اإلدارات املالية، العدل، األمن (  تفعيل دور الرقابة واحملاسبة-

  .اإلدارية العليا يف إطار برنامج متفق عليه وملزم جلميع اهليئات املنظمات احمللية

وانتظامها بني األجهزة املركزية وأجهزة الرقابة، بتوفري احلد األدىن من الشفافية دورية اللقاءات -

  .واالبتعاد عن االحنراف والفساد اإلداري لتسهيل األعمال

  .ووضعها حتت تصرف اجلمهور خاصة بالقطاعني العام واخلاصإنشاء وتطوير مراكز للمعلومات-

إن هذه املستويات متثل قدرة اإلدارة ومستوى تنظيمها وتقبل العاملني فيها للشفافية اإلدارية، كما 

بالثقافة التنظيمية السائدة يف املنظمة، ودرجة انتشار يرتبط تطبيق أي من األساليب السالفة الذكر 

الفساد اإلداري يف اجلهاز اإلداري، لكن مع ضمان الشروط املادية والبشرية فمع مرور الوقت سوف 

  .تتكرس الشفافية كمبدأ وكثقافة يتبناها اجلميع

  كل التي تواجه الشفافية اإلداريةالمشا : المطلب الرابع

الرتباط الشفافية اإلدارية مبكافحة الفساد اإلداري، ونظرا لتعدد أسبابه ومظاهره  نظرا  

بالبيئة وآثاره فإن هناك جمموعة من العقبات تعرتض جتسيد الشفافية اإلدارية يف الواقع منها ما تعلق 

 اجلهاز اإلدارية، أو موارد البشرية،على الرغم من متطلبات الشفافية اإلدارية وأمهيتها ودورها يف

  :املشاكل تعرتضها ومنهااإلداري، فإن هناك جمموعة من 

اإلفصاح غري الدقيق عن املعلومات والبيانات أو استغالهلا من قبل املستخدم هلا، أو من يقوم -

، بالتايل تتعرض بالتصريح �ا من أجل حتقيق أهداف فردية يف حال ما تعارضت مع أهداف املنظمة

  .ض املشاكل والتجاوزاتالشفافية اإلدارية لبع
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الكثرية يف اإلجراءات يشكل عائقا حقيقيا يف تطبيق األنظمة القدمية والروتني الشديد والتعقيدات -

وجه الشفافية اإلدارية، لذلك وجب حتقيق التنمية اإلدارية واإلصالح اإلداري يف مجيع مستويات 

  1.وعمليات اإلدارة قبل البدء يف تنفيذ الشفافية اإلدارية

فهي حتتاج إىل وضوح وموضوعية، فتداخل صعوبة حتديد األولويات يف األهداف املراد حتقيقها -

األهداف وكثر�ا جيعل من الصعب وضع أولويات قيد التنفيذ مما يسبب مشاكل أمام الشفافية 

  .اإلدارية

قراطية سوء تفسري املعلومات من طرف مستخدميها والذي يعود التحيز املقصود، إال أن الدمي-

  2.واملساءلة قادرتان على معاجلة هذه التجاوزات

املوروثات السلبية من األنظمة السابقة، اليت تتطلب معاجلة على املدى الطويل مما يشكل عقبة أمام -

  .الشفافية اإلدارية

هذه العقبات واملشاكل مرتبطة أساسا باملورد البشري بالدرجة األوىل ونظرته للتغيري  إن

، غري أن مثل هذه املشاكل ميكن التخفيف منها وذلك بتبين طرق والتجديد يف البيئة اإلدارية

  .لتحسينها

ع ميكن إتباع بعض اخلطوات من أجل حتسني واق :طرقتحسين الشفافية اإلدارية في المنظمات-2

الشفافية اإلدارية يف املنظمات لكي حتقق جمموعة األهداف املنشودة، خاصة تلك املتعلقة بتصحيح 

  :3وحماربة االحنرافات يف اجلهاز اإلداري ومنها الفساد اإلداري، ومن هذه الطرق نذكر

مان تساهم مراجعة القوانني والتنظيمات واللوائح يف ض: إعادة صياغة القوانني والنظم الداخلية-

إن .مستوى أعلى من الشفافية اإلدارية، كما يرتبط كذلك مبمارسة الدميقراطية، الرقابة الصحيحة

  ضمان الشفافية

                                                             
 .158موسى اللوزي، مرجع سابق، ص  -1
  .702الشمري، مرجع سابق، ص -2
 .431أبو طه، مرجع سابق، ص -  3
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والتنظيمات معناه حتقيق مستوى من اإلقناع �ا، وغياب مجاعة املصاحل اليت يف القوانني واللوائح 

صياغة القوانني والتشريعات  حتتكر املعلومات وختفيها عن اآلخرين، كما جيب العمل على إعادة

املرتبطة بالعمل، املوارد البشرية، ووضعها أمام املسؤولني والعاملني للرجوع إليها ملعرفة احلقوق 

  .والواجبات

 اسرتاتيجيةيف االهتمام بالتعليم والتدريب،  االسرتاتيجيةتتمثل هذه  :فعالة اسرتاتيجيةتبين إدارة -

  .مبنية على الثواب واملكافأة والعقاب السريع املباشر

هناك فصل بني الرقابة واإلدارة خاصة اليت تقوم بدور الرقابة، جيب أن يكون : تفعيل دور اللجان-

  .، تعمل هذه املمارسات على تفعيل وتقوية املمارسات اإلدارية األخالقية)من يراقب، من يدير(

قوانني وتعليمات جديدة مرتبطة د البشرية، العمل وإجراءاته عند إصدار البالغات املرتبطة باملوار  -

  .باملوارد البشرية، وهو من األساليب اهلامة يف تطبيق الشفافية اإلدارية

ة املوظف اجلديد، زيادة إملامه باألبعاد التنظيمية، برامج تثقيفية للعاملني اجلدد من خالل توعي-

وواجباته، معلومات عن أهداف املنظمة، مستويا�ا اإلدارية، الربامج اإلدارية، بيئة العمل، حقوقه 

  .واألنشطة اليت تقوم �ا، وغريها من املعلومات اليت �م املوظف اجلديد

يتحقق ذلك بتكوين فريق عمل مجاعي، حماولة ربط :�يئة بيئة العمل واملناخ املناسب للشفافية-

  .مة، تعزيز الروح اجلماعية والعالقات اإلنسانيةاألهداف الفردية باألهداف العامة للمنظ

يتم الربط بني املمارسات والقيم التعاليم الدينية : التأكيد على الشفافية من خالل القيم الدينية-

  .السائدة يف ا�تمع، فينظر للشفافية اإلدارية على أ�ا من القيم اإلنسانية السامية

سباب الكامنة وراء اختاذ القرارات والقوانني، الدوافع وضيح األيتم بت: التغذية الراجعة مع التابعني-

املرتتبة من وراء ذلك، فالقائد اإلداري الذي ال يشارك مرؤوسيه يف املعلومات، ويف القرارات سوف 

يواجه مبظاهر سلبية مثل انعدام الثقة، الغياب املتكرر، أما القائد الذي ينتهج الشفافية يف أسلوبه 

  .ادة الثقة، املشاركة يف حتمل األعباء، رغبة أكرب يف العمل، ويف حتمل املسؤوليةيؤدي إىل زي
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وتضافر اجلهود من أجل تعزيز دور الشفافية يف  إن ضمان التعاون البناء من مجيع األطراف

اإلدارة، يكون العامل املهم يف نظرنا هو التبليغ عن كل مظاهر الفساد اليت تقع يف البيئة اإلدارية، 

ضمان احلماية للمتعاونني من األفراد مهما كانت طبيعتهم وضد من كانت التبليغات، هذا فقط 

  .ةميكن أن يعزز دور الشفافية اإلداري

  دور الشفافية اإلدارية في مكافحة الفساد اإلداري: الخامسالمطلب

إن مكافحة الفساد اإلداري تتطلب معرفة أسبابه، كما يتطلب تطبيق الشفافية اإلدارية اليت 

  :تعزز مكافحة الفساد ويتم ذلك من خالل

وأثاره، ولن يتحقق ذلك للتعرف عن األسباب املؤدية للفساد اإلداري، وصوره ضرورة بذل اجلهود -

  .إال بتطبيق الشفافية اإلدارية

حتسني وتطوير السلوك األخالقي الوظيفي املستمد من القيم الدينية واألخالق الفاضلة،مع تبيان -

  .اآلثار السلبية للفساد ووقعها على ا�تمع ككل

وضع برامج للرقابة اإلدارية تستند ملبادئ الشفافية حملاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين من خالل -

  .التشهري �م وتشنيع سلوكا�موجترميها لدى العامة

  .يف املنظمات مراجعة أنظمة الرواتب واألجور واملكافآت-

  .ة الرتكاب الفسادالقيام بالدراسات التشخيصية والتحليلية للوقوف على الدوافع الرئيسي-

الدعم احلكومي يف حماربة الفساد وهذا يكون بتبين إصالح وتطوير لألنظمة والتشريعات السائدة يف -

  .الضرائب واملالية أنظمةا�تمع، وإصالح 

يف اهلياكل التنظيمية وتوفري الظروف املادية واإلجرائية مما يساهم يف إدخال تغريات جذرية حديثة-

  .حماربة الفساد
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  .تشجيع القطاع اخلاص للمسامهة يف مكافحة الفساد اإلداري-

وضع ترسانة من القوانني والتشريعات ال ميكن لوحده أن حيقق قفزة نوعية يف حتقيق أي قضية ما  إن

مل يتوفر اإلقناع، وااللتزام بالصرامة يف تطبيق القوانني، مع البحث وجبدية عن األسباب احلقيقية 

  .املؤدية النتشار الفساد ومعاجلتها
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  أفاق التنمية اإلدارية في الجزائر: الرابع المبحث

إن املتتبع ملسار اإلصالحات اليت عرفها اجلهاز اإلداري يف اجلزائر، الشك أنه سيالحظ التسارع 

املضطرد يف حماولةعصرنة اإلدارة وحماربة البريوقراطية، ويتضح ذلك من خالل جمموعة من اإلجراءات 

إلدارة من املواطن، حتديث أساليب وفنون اإلدارة  العمومية من اليت اختذ�ا احلكومة �دف  تقريب ا

خالل ضمان جودة اخلدمة العامة، وجتاوز العقبات اإلدارية البالية واملوروثة عن احلقبة القدمية، وما 

ترسخ فيها من إمهال وتسيب وشيوع فساد حيث أضحت اإلدارة كابوسا حقيقيا يؤرق نفسية املواطن 

وتنبثق هذهاإلجراءات تنفيذا ملخطط عمل احلكومة الذي يهدف إىل الرفع . وميةطالب اخلدمة العم

من مستوى أداء اجلهاز اإلداري، وتوفري بيئة شفافة حىت يستطيع املواطن يف النهاية احلصول خدمة 

  .عمومية معاصرة، وبالتايل حماربة كل أشكال البريوقراطية والفساد

لقد مسحت هذه اإلجراءات اليت تبنتها احلكومة بتحسني وعصرنة اخلدمات املرتبطة ببعض     

القطاعات مثل الداخلية واجلماعات احمللية وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، فضال عن إجراءات 

 .التبسيط يف سحب الوثائق اإلدارية
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  :اإلجراءات منها فقد مت اختاذ مجلة من: وزارة الداخليةالمطلب األول

  363 - 14 حيث صدر املرسوم التنفيذي رقم:إلغاء عملية المصادقة على نسخ الوثائق األصلية:أوال

واملتعلق بالغناء األحكام التنظيمية املتعلقة  2014ديسمرب 15ه املوافق 1436صفر 22املؤرخ يف 

حيث نصت املادة . بالتصديق طبق األصل على نسخ الوثائق املسلمة منطرف اإلدارات العمومية

صل على يهدف هذا املرسوم إىل إلغاء األحكام التنظيمية املتعلقة بالتصديق طبق األ" األوىل منه على

حيث أعفى املواطن من هذه اخلدمة اليت كانت 1".نسخ الوثائق املسلمة من طرف اإلدارات العمومية

ترهق كاهله من وقت انتظار وتعسف إداري فكان املواطن طالب اخلدمة العمومية يقضي فرتة طويلة 

  .أمام شبابيك احلالة املدنية من أجل املصادقة على مثل هذه الوثائق

ادة الثانية من نفس املرسوم املؤسسات بعدم إلزامية واشرتاط التصديق على مثل هذه الوثائق وألزمت امل

ختفيفا لألعباء اإلدارية على كاهل املواطن مستخدم هذه الوثائق فنصت املادة الثانية من املرسومعلى 

وكذا املصاحل التابعة  ال ميكن املؤسسات واإلدارات واألجهزة واهليئات العمومية واجلماعات احمللية" أنه

هلا، أن تشرتط التصديق طبق األصل على نسخ الوثائق الصادرة عنها أو عن أي منها يف إطار 

اإلجراءات اإلدارية اليت تعدها، باستثناء احلاالت املنصوص عليها صراحة مبوجب قانون أو مرسوم 

أثر اجيايب على نفسيتهم يف مواجهة  لقد تلقى املواطنون هذه اإلجراء بارتياح كبري، ملا له يف 2"رئاسي

كل أشكال البريوقراطية يف السابق، كما غري من نظرة املواطن االجيابية حنو اإلدارة العمومية من خالل 

  .تقريبه منها، واحلصول على اخلدمة العامة يف ظروف أحسن مما كان علية يف السابق

عمدت وزارة الداخلية لرقمنة سجالت  حيث: إنشاء السجل الوطني اآللي للحالة المدنية:ثانيا

احلالة املدنية وذلك من خالل إنشاء السجل الوطين اإللكرتوين للحالة املدنية حيث يسمح هذه 

من كافة  12السجل بسحب واستصدار كل وثائق احلالة املدنية السيما شهادة امليالد اخلاصة رقم
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شوال عام 13املؤرخ يف  08- 14ون رقم حيث صدر قان.بلديات الوطن املوصولة رقميا �ذا السجل

ذي احلجة عام  13املؤرخ يف  20-70ويتمم األمر 2014غشت سنة  9ه املوافق 1435

حيدث لدى وزارة "مكرر 25واملتعلق باحلالة املدنية، تنص املادة  1970فرباير  19ه املوافق 1389

بالبلديات وملحقا�ا اإلدارية وكذا  الداخلية واجلماعات احمللية، سجل وطين آيل للحالة املدنية يرتبط

البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية، يربط هذا السجل باملؤسسات العمومية األخرى املعنية،  

من نفس القانون جمموعة  1مكرر 25كما وضحت املادة 1."السيما املصاحل املركزية لوزارة العدل

ود امليالد، عقود الزواج، وعقود الوفيات وهي العقود اليت تسجل يف هذا السجل وهي عبارة عن عق

  :على أنه1مكرر  25جمموعة العقود الواردة يف املادة السادة من نفس القانون، حيث تنص املادة 

 6ميركز السجل الوطين اآليل للحالة املدنية بواسطة وسيلة رقمية كافة العقود املشار إليه يف املادة "

، وكذلك التعديالت واإلغفاالت والتسجيالت أو )واج، وعقود الوفياتعقود امليالد، عقود الز (أعاله 

حيث أصبح ،بإمكان كل املواطنني 2".التصحيحات اليت يتم تدوينها،طبقا ألحكام هذا األمر

احلصول على هذه الوثائق دون التنقل إىل مقر بلديات تسجيلهم واليت كانت تتطلب جهدا ووقتا 

  .صدار هذه الوثائق منآي بلدية عرب الرتاب الوطينوتكلفة بل أصبحوا يقومون باست

يقدم طلب تسليم نسخ طبق األصل من العقود الرقمية لدى "أنه  3مكرر 25حيث بينت املادة 

البلدية أو الدائرة، القنصلية حمل اإلقامة، وميكن تقدميه أيضا لدى البلدية أو ملحقة إدارية بلدية 

  3."أخرى

بط كامل بلديات الوطن بالسجل الوطين اآليل للحالة املدنية ومجيع من خالل هذا اإلجراءات مت ر 

ملحقا�ا مما يسمح باستخراج بعض الوثائق اإلدارية مثل شهادة امليالد، عقود الزواج، شهادة الوفاة 
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من مقر اإلقامة احلايل دون التنقل إىل البلدية اليت ولد املعين، وحىت أولئك الذين يقيمون خارج الوطن  

كا�م استخراج مثل هذه الوثائق من خالل التقرب من البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية بإم

  .دون التنقل إىل بلديات املولد أو انتظار مدة احلصول عليها من داخل الوطن

إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني اآللي للحالة :ثالثا

  المدنية

وثيقة مبوجب هذا اإلجراء كما مت  14وثيقة إىل  29حيث مت ختفيض عدد الوثائق اإلدارية من 

املؤرخ يف  2014-15تقليص مدة استخراج هذه الوثائق حيث صدر املرسوم التنفيذي رقم 

يتضمن إعفاء املواطن من تقدمي وثائق احلالة  2015يوليو  27ه املوافق 1436شوال عام 11

رة ضمن السجل الوطين اآليل للحالة املدنية، حيث نصت املادة األوىل على أن املرسوم املدنية املتوف

يف إطار تنفيذ اإلجراءات املتعلقة باإلدارة اإللكرتونية إىل إعفاء املواطن من تقدمي وثائق احلالة "يهدف

 20-70رقم املدنية املتوفرة ضمن السجل الوطين اآليل للحالة املدنية املنصوص عليها يف األمر 

  1"واملتعلق باحلالة املدنية 1970فرباير سنة   19ه املوافق 1389ذي احلجة عام 13املؤرخ يف 

يتعني على اإلدارات العمومية والسلطات اإلدارية واجلماعات احمللية " املادة الثانية تنص على أنه

تشرتط على  ليت تدرسها، أالاإلدارية ااملرتبطة بالسجل الوطين اآليل للحالة املدنية يف إطار اإلجراءات 

عليها مباشرة على مستوى ذات السجل  االطالعاملواطن تقدمي وثائق احلالة املدنية اليت ميكنها 

 2"الوطين

من خالل هذا التحديث أعفى املواطن من تقدمي تلك الوثائق اليت تتوفر يف السجل اآليل للحالة 

عليها بصورة مباشرة من  االطالعيئات واجلماعات احمللية املدنية، حيث ميكن هلذه اإلدارات واهل
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خالل ذات السجل، حيث أعفى مثال التالميذ املتمدرسون ألول مرة من تقدمي بشهادة امليالد، 

 .وكذلك األمر يف بعض امللفات اإلدارية مثل طلبات التوظيف وملفات إدارية أخرى

ن مجيع الوزارات سيتم ربطها بقاعدة بيانات �دف كما أكد وزير الداخلية واجلماعات احمللية على أ

تطوير وعصرنة املنظومة اخلدماتية جلميع القطاعات، كما كشف أنه سيتم ربط كل من وزارة التعليم 

العايل، وزارة الرتبية الوطنية، التكوين املهين حبيث يسمح ذلك باإللغاء الكلي لوثائق احلالة املدنية من 

  .كل امللفات

وجود شراكة يف طور االجناز مع املؤسسات ذات الطابع " عن1املدير العام لألمن الوطينكما أعلن 

العلمي واليت سوف تساهم ال حمالة يف بعث مشاريع البحث العلمي يف ميادين تقنية جد دقيقة، يف 

ضاء كما أكد السيد مدير األمن الوطين أن القانون املتعلق باإلم".إطار حماربة اجلرمية بكل أشكاهلا

والتصديق االلكرتوين سيمكن مؤسسته األمنية من وضع جسور معلوماتية مؤمنة مع خمتلف الشركاء 

يف امليدان، خاصة اهليئات القضائية، باالعتماد على التبادل االلكرتوين للملفات، كما أكد كذلك 

أوكلت هلا مهام " ةمديرية الوسائل التقني"على أن مديريته عمدت إىل إنشاء مديرية مركزية، تتمثل يف 

تطوير مهام استخدام التقنيات التكنولوجية يف املهام املنوطة باألمن الوطين، حيث جسدت مبدأ 

  .التكنولوجيا يف خدمة املواطن 

قررت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية، تقليص عدد :وثائق ومدة صالحية جواز السفر: رابعا

حيث . فقط  2وثائق 5وثيقة إىل  12جواز السفر البيومرتي من  الوثائق اإلدارية املطلوبة يف استخراج

قوبل هذا اإلجراء برتحاب واستحسان كبريين، حيث كان يهدف هذا اإلجراء إىل التخفيف من 

حيث كان املواطن يطالب . اإلجراءات اليت كانت ترهق كاهل املواطن أمام شبابيك احلالة املدنية

جل استخراج جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية، كما أن مدة حبزمة من الوثائق اإلدارية من أ

                                                             
السيد عبد الغين اهلامل املدير العام لألمن الوطين مبناسبة افتتاح صالون تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف خدمة املواطن رياض  1

 13/11/2014اجلزائر.الفتح
، شهادة اجلنسية اجلزائرية، شهادة اإلقامة، شهادة عائلية للمتزوجني، شهادة عمل أو شهادة مدرسية،نسخة 12شهادة ميالد رقم : هذه الوثائق هي-2
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استخراج هذه الوظائف تقلصت بنسبة كبرية مقارنة بالسابق فيكفي مثال يومني الستخراج جواز 

  .السفر البيومرتي، وساعات قليلة للحصول على بطاقة التعريف

  :وزارة العدل: المطلب الثاني

، حيث قام رئيس اجلمهورية يف 1999شهد قطاع العدالة إصالحات جذرية منذ سنة       

بتنصيب اللجنة الوطنية إلصالح قطاع العدالة، وقدمت هذه اللجنة بعد قرابة  1999اكتوبر 20

تسعة أشهر تقريرا لرئيس اجلمهورية متضمنا العديد من االقرتاحات من بينها ضرورة القيام بإصالحات 

ية وجذرية لقطاع العدالة اجلزائرية من أجل مسايرة التغريات الداخلية واخلارجية، كان من مجلة هذه فعل

  .املقرتحات إحداث مديرية عامة مكلفة بعصرنة قطاع العدالة

، ومت العمل فعليا �ذا املوقع 2003حيث مت إنشاء هذه البوابة يف نوفمرب  :إنشاء بوابة القانون-1

حيث متت عملية  2004ا مت إنشاء الشبكة القطاعية لوزارة العدل منذ سنة كم.20061يف جوان 

من خالل إنشاء الشباك الكرتوين  2005وتوسعت يف . الربط الداخلي بني خمتلف اجلهات القضائية

على مستوى كل اجلهات القضائية، حيث يسمح هذا الشباك باحلصول على املعلومات املتعلقة 

( بعد ذلك مت توسيع ربط الشبكات احمللية للمؤسسات القضائية. ت قصريبالقضايا املسجلة يف وق

  2007.2يف سنة ) احملاكم، ا�الس القضائية، احملكمة العليا، جملس الدولة

من خالل هذه البوابة ميكن احلصول على كافة املعلومات املتعلقة جبميع القضايا املسجلة واملربجمة 

وقت قصري جدا، كما مت تكوين شبكة حملية ميكن من خالهلا  لدى احملاكم يف أحسن الظروف ويف

  .تبادل املعلومات بني اهليئات  القضائية املختلفة ويف وقت قياسي وظروف حسنة

                                                             
 www.justise.dzموقع وزارة العدل-1
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ميثل حبق مرجعية لتطوير  2004مت إنشاء هذا املركز سنة  :إنشاء مركز وطني للسوابق العدلية-2

يف ظرف  3سحب شهادة السوابق العدلية رقم  وعصرنة جهاز اإلدارة، يتمثل هدفه األساسي يف

  .قصري مما سهل على املواطن استخرجها من أي مكان عرب الرتاب الوطين

أما بالنسبة املختصة إمكانية احلصول على املعلومات مباشرة من احملكمة، أما فيما خيص ملفات 

بصورة مباشرة عرب املركز احملبوسني فيمكن ألي قاضي التحقيق أو وكيل اجلمهورية االطالع عليها 

عموما ميكن حصر جمموعة  اإلجراءات املستحدثة  يف هذا ا�ال يف الفرتة . الوطين للسوابق العدلية

  :يف العناصر التالية  2005-20091

السماح لألفراد املولدين يف اخلارج بسحب صحيفة السوابق العدلية من أي حمكمة عرب الرتاب  -

  .صائيات الدقيقة واملفصلة حول التوجهات الكربى لإلجرامالتزويد باإلح-. الوطين

  .تقليص أجال معاجلة امللفات املتعلقة باحلبس املؤقت-

أصبح بإمكان اجلزائريني املقيمني باخلارج أو األجانب الذي سبق هلم  2012-2009وخالل الفرتة 

  .زائرية املتواجدة باخلارجمن القنصليات اجل 03اإلقامة باجلزائر سحب صحيفة السوابق العدلية رقم 

إن هذه القفزة النوعية يف جمال عصرنة جانب من قطاع العدالة مكن املواطنني من سحب شهادة 

السوابق العدلية من أي حمكمة عرب كامل الرتاب الوطين وكذلك شهادة اجلنسية دون التنقل إىل 

نت هذه اخلطوة من احلصول حمكمة االختصاص التابع هلا جغرافيا من أجل استخراجهما، كما مك

معلومات مهمة جدا ميكن استخدامها من أجل معرفة تطور ظاهرة اإلجرام وأسبا�ا والسبل الكفيلة 

  .حملاربتها
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حيث يهدف هذا النظام إىل توفري أكرب قدر من : نظام تسيير ومتابعة الملفات القضائية-3

واملوضوعية يف اجلدولة وتصفية القضايا عن طريق السهولة يف تسرر املنازعات يف إطار الشفافية 

  .الشباك اآليل

 194جملس قضائي و 36فمنذ اعتماد نظام تسيري ومتابعة امللفات القضائية وتعميمه على مستوى 

كما مت توسيع نطاق تطبيق نظام تسيري امللف القضائي على .حمكمة، احملكمة العليا، وجملس الدولة

  .وجملس قضاء الوادي اجلديد 2010واليت مت تنصيبها يف سنة  37المستوى احملاكم اإلدارية 

يهتم هذا اإلجراء بإنشاء إدارة تساعد يف اختاذ قرار يتم مبوجبه إعداد :تنظيم الخريطة القضائية-4

خريطة قضائية جديدة، �تم بتسيريها وتطويرها،ويهدف إىل إضفاء نوع من الشفافية واملوضوعية على 

لقضاة، كما يوفر معايري موضوعية الختاذ القرارات باالعتماد على التكنولوجيا احلديثة تكوين وإعداد ا

  .S I G)(املتمثلة يف األنظمة اإلعالمية اجلغرافية

يهدف إىل حتسني ظروف حفظ واستعمال األرشيف القضائي وذلك  :رقمنة األرشيف-5

لفات من الضياع والتلف، وتوفري السرعة باستعمال األساليب والتقنيات احلديثة واليت تضمن محاية امل

  .البحث واالسرتجاع، وذلك لضمان تقدمي خدمة عمومية أحسن للمواطن يف املقام األول

  التصديق اإللكتروني: سادسا

�دف عصرنة وتسيري قطاع العدالة  الذي كان يتصف باجلمود  15/04حيث جاء القانون رقم 

والروتني وطول فرتة تقدمي اخلدمة والتعقيدات اليت كانت متيز بعض اإلجراءات اليت كانت توصف بأ�ا 

عدة بيانات فمن خالل توفري بيئة تشريعية، وتوفري قا.إجراءات بريوقراطية ترهق طالب اخلدمة العمومية

حيث احتوت املادة  األوىل منه  على . ومعلومات مركزية جاء هذا القانون من أجل حتديثه وعصرنته

أن هذا القانون يسعى لتطوير وحتديث وعصرنة قطاع العدالة يف مجيع جوانبها من خالل توفري 

كل الوثائق واحملررات   منظومة متكاملة من البيانات واملعلومات املتمركزة لدى وزارة العدل، استخدام
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مع ضمان استخدام تقنية احملادثة املرئية عن بعد كل .القضائية بأسلوب إلكرتوين إرساال واستالما

  .اإلجراءات القضائية

كما جاء هذا القانون للعمل على استحداث املنظومة املعلوماتية املركزي املتعلقة جبميع األنشطة      

واملؤسسات التابعة هلا، حيث نصت املادة الثانية من القانون على واملهام املرتبطة بوزارة العدل 

حتدث منظومة معلوماتية مركزية للمعاجلة اآللية للمعطيات املتعلقة بنشاط وزارة العدل واملؤسسات "أنه

  1."التابعة هلا وكذلك اجلهات القضائية للنظام القضائي العادي أو القضاء اإلداري وحمكمة التنازع

هذه املنظومة املعاجلة االلكرتونية للمعلومات مما يساعد يف تبسيط وتسهيل العمل يف  حيث تسهل

  .ا�ال القضائي، وتوفري احلماية التقنية للمعطيات سواء تعلق األمر قراءة أو كتابة

يهدف هذا اإلجراء إىل تبسيط وتسريع اإلجراءات املرتبطة بالتوقيع  :التصديق االلكتروني-1

لكرتونيني، فتضمن هذا القانون لتحديد القواعد العامة املتعلقة �ما من خالل تعريف والتصديق اال

مكونات التوقيع االلكرتوين والتصديق، بدءا من مفهوم التوقيع اإللكرتوين الذي يتمثل يف جمموعة من 

البيانات واملعطيات يف قالب الكرتوين وتكون مرتبطة بشبكة بيانات أخرى ميكن الوثوق فيها 

، فهو شخص طبيعي حيوز معلومات )الشخص املوقع(واعتمادها كمادة ثوثيقية، أما صاحب التوقيع

بيانات يستطيع بواسطتها أن ينشئ توقيعا إلكرتونيا لفائدته أو لصاحل شخص طبيعي أو معنوي ميثله 

  .وينوب عنه، وتكون البيانات هذه يف شكل مفاتيح تشفري ورموز خاصة

فيما خيص إنشاء جهاز التوقيع فهو يتمثل يف برنامج معلومات مهيأ لتطبيق واستعمال البيانات      

املرتبطة بإنشاء التوقيع االلكرتوين، وميكن التأكد من صحة البيانات املعتمدة يف التوقيع االلكرتوين من 

معلومة ميكن اللجوء إليها  التدقيق والفحص من خالل رموز ومفاتيح التشفري العامة، أو استخدام أية

أما شهادة التصديق فتتمثل يف وثيقة الكرتونية تثبت وتؤكد العالقة الوثيقة بني . من أجل ذلك

                                                             
 .متعلق بالتصديق والتوقيع اإللكرتوين 2015ه املوافق أول فرباير 1436ربيع الثاين 11مؤرخ يف  15/04قانون رقم 1
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البيانات املعتمدة يف التوقيع واملوقع ذاته، فاملوقع ميلك مفتاح التشفري اخلاص به وهو عبارة عن سلسلة 

  .رتبط مبفتاح التشفري العموميمن األرقام تستعمل يف التوقيع االلكرتوين وهو م

يتكون من سلسلة من املعلومات والبيانات املتاحة حتت تصرف : مفتاح التشفير العمومي-2

اجلمهور تستخدم للتأكد من اإلمضاء االلكرتوين، أما الرتخيص فهو عبارة عن نظام استغالل 

ة املمنوحة ملؤدي اخلدمة العمومية  يتجسد يف الوثيقة الرمسية القانونييتخدمات التصديق االلكرتوين وال

حىت يباشر مهامه  فعليا ويبدأ يف تقدمي اخلدمة العمومية لطالبيها، وهناك الطرف الثالث املوثوق فيه 

فهو شخص معنوي يتمثل دوره يف منح وتقدمي شهادات توثيق الكرتونية لفائدة املتدخلني يف الفرع 

  .ات العامة، اهليئات العمومية احملددة قانونااحلكومي وهم ميثلون مجيع املؤسسات واإلدار 

قد يكون شخص طبيعي أو معنوي ودوره يتمثل يف تقدمي : مؤدي خدمات التصديق االلكتروني-3

 .شهادات تصديق الكرتوين موصوفة، صاحب شهادة التصديق االلكرتوين

قد يكون شخص طبيعي أو معنوي ويتمثل يف :  صاحب شهادة التصديق االلكتروني-4

املستخدم النهائي أو املستفيد من الشهادة والذي حتصل عليها من طرف مؤدي اخلدمة أو طرف 

  . ثالث موثوق

وهي تشمل مجيع اإلجراءات واألساليب التنظيمية والتقنية املسرية لعملية  :سياسة التصديق-5

  .التوقيع والتصديق االلكرتونيني 

  .وهي التأكد من مدى مطابقة األصل مقارنة مبرجعية معتمدة يف ذلك :لتدقيقا-5

فاملشرع حدد مجيع اإلجراءات واملتدخلون واملستفيد من عملية التصديق والتوقيع االلكرتوين، وتوفري 

كل شروط وسبل السالمة واحلماية والتأكد من صحة ذلك، وتوفري البيئة اإلدارة املناسبة لذلك، 

  .اربة اجلمود والروتني والبريوقراطية اليت يتصف �ا اجلهاز اإلداريبقصد حم
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  :آلية إنشاء التوقيع االلكتروني الموصوف والتحقق منه-6

حيث عمد املشرع اجلزائري إىل أن تكون هذه اآللية حممية و ومؤمنة من مجيع األخطار احملدقة �ا،  

كما جيب أن تتضمن اآللية على األقل جمموعة الضمانات اليت وردت يف املادة العاشرة من القانون 

  :املتمثلة يف1 15/04

ات املستخدمة يف إنشاء التوقيع ضمان سرية املعلومات ومحايتها واستحالة العثور على البيان-

  .االلكرتوين إال مرة واحدة، وبأية وسيلة ممكنة

استحالة استنتاج ومعرفة البيانات املستعملة يف التوقيع، مع توفري احلماية يف ذلك ضد كل شكل -

  .من أشكال التزوير والقرصنة والتحريف وبكل الوسائل املمكنة أثناء اعتماد التوقيع

ري من احلماية املوثوق فيها فيما يتعلق بالضمانات املستخدمة من قبل املوقع الشرعي توفري قدر كب -

  . ضد أي استعمال من طرف اآلخرين وبأي شكل من األشكال على حالتها الطبيعية األولية

  .احملافظة على هذه البيانات على صور�ا الطبيعية دون تعديل أو زيادة-

بارة عن تقنية ميكن من خالهلا التأكد والتحقق من صحة وهي ع: اآللية الموثوقة للتحقق-7

  .من نفس القانون 132وقانونية التوقيع االلكرتوين وتتضمن هذه اآللية الشروط اآلتية حسب املادة 

التطابق والتجانس بني البيانات املعتمدة يف التوقيع االلكرتوين مع املعتمدة كأصل يف التحقق -

  .والتأكد

  .رة صحيحة وسليمة بعد التأكد من صحة وسالمة التوقيععرض التوقيع بصو -

التأكد وبصفة حصرية من موثوقية واعتمادية وصالحية الشهادة املعتمدة يف عملية التصديق -

  .االلكرتوين

                                                             
 .2014فرباير10ه املوافق 1436ربيع الثاين 20املؤرخ يف 06اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية رقم  1
 نفس املرجع السابق 2



 خصائص الجهاز اإلداري في الجزائرالخامس                                            الفصل 

271 
 

  :السلطة الوطنية للتصديق االلكتروني-8

 15/104من القانون  16عبارة عن هيئة قانونية مستقلة ماليا ملحقة بالوزير األول كما ورد يف املادة 

تنشأ لدى الوزير األول سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل "اليت بينت أنه 

وتسهر هذه ". املايل، تسمى السلطة الوطنية للتصديق االلكرتوين وتدعى يف صلب النص السلطة

من  18 وتطويرمها حسب املادة السلطة على ترقية وانتشار استخدام التوقيع والتصديق االلكرتونيني

  .نفس القانون

ويف إطار تقريب املواطن من اإلدارة عمدت الوزارة إىل إجناز مواقع 

احملكمة العليا، جملس الدولة، : للمؤسسات واهليئات القضائية التاليةWWWmajustice.Dzالواب

أما على مستوى . لقضائيةالديوان الوطين ملكافحة املخدرات وإدما�ا، مركز البحوث القانونية وا

، لإلجابة ويف Contact@majustice.dzالواب اخلاص بوزارة العدل مت فتح بريد الكرتوين 

وقت قياسي على أسئلة املواطنني واملتدخلني وأهم ما مييز هذا الربيد االلكرتوين هو تسهيل 

عليها خاصة تلك املتعلقة باإلحصائيات واحملاضر اليت تتطلب كمية من كبرية  واالطالعاإلرساليات 

  .من الوقت ويعجز الفاكس يف الكثري من األحيان على نقلها

مت فتح نافذة تسمح لكل متقاض االطالع على مآل قضيته من خالل اسم  2010أما يف سنة

  .ولة لقضيتهاملستخدم وكلمة املرور الصادرين من اجلهة القضائية ا�د

اليت  37فقد مت توسيع نظام تسيري امللف القضائي على مستوى احملاكم اإلدارية ال 2012إىل غاية 

  .وجملس قضاء الوادي اجلديد 2010مت تنصيبها يف 

حيث يهتم بإنشاء إدارة تساعد يف اختاذ قرار إعداد خريطة  :تنظيم الخريطة القضائية الجديدة-9

  .بتطويرها وتسيريها، ويهدف هذا اإلجراء إلضفاء نوع من العقالنية قضائية جديدة واالهتمام

                                                             
 رجعنفس امل 1
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  : وزارة البريد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال لثالمطلب الثا

يف إطار تنفيذ احلكومة عمدت وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال إىل أطالق جمموعة من 

  :املشاريع هامة �دف يف األساس

وإجياد قاعدة حيوية عصرية متطورة من اآلليات لتسيري املضامني وتقدمي اخلدمات تطوير وحتسني -

  .اجليدة عن طريق النت

مواقع خاصة لقطاعات وزارية السيما وزارة الشؤون ) النت(مشروع يتمثل يف ربط ووضع عرب اخلط-

  .اخلارجية، وزارة التجارة، وزارة الشؤون الدينية واألوقاف

ودلك من خالل ما أقدمت عليه وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم : ة المواطنتنظيم وتطوير بواب-1

يسمح باحلصول وامتالك نفاذ Elmouwatineواالتصال من إطالق على اخلط بوابة املواطنُ 

ودخول مباشر �مل اإلجراءات اإلدارية اليت �مه وقائمة اخلدمات اليت تقدمها اإلدارة لفائدة 

ونظرا حلجم املعلومات الوفري جدا الواردة .مات اليت من شأ�ا أن تكون مفيدة لهاملواطن، وكل املعلو 

يف هذه البوابة، فرض إعادة النظر يف طريقة ومنهج عرض هذه البيانات واملعلومات مع األخذ بعني 

االعتبار وجهة نظر املواطن وليس من منظور اإلدارة، ميكن أن نستعرض اإلجراءات على النحو 

مىت جيب فعل ذلك؟ حتديد زمن تدفق املعلومة واحلصول عليها واستخدامها، إىل من توجه؟ : التايل

ما الذي يقدم؟ حتديد نوعية املعلومة املقدمة . حتديد املستخدم واملستفيد النهائي وجمال استخدامها

مة وأمهيتها وصدقها وموضوعيتها، كم يستغرق ذلك من وقت؟ حتديد السرعة يف احلصول على املعلو 

واقتصاد الوقت الالزم للحصول عليها ويف حينها،ما النتيجة اليت ميكن احلصول عليها؟ أي حتديد 

  . العائد واملخرجات من التدفق واالستخدام األمثل هلذه املعلومات واختاذ القرارات املالئمة يف ذلك

حيث :ائروضع وتطوير موقع مخصص لإلجراءات اإلدارية المتعلقة بإنشاء مؤسسة في الجز -2

بالتعاون مع القطاعات الوزارية املعنية يف ذلك، ويهدف إىل تسهيل  2015مت إطالق هذا املوقع سنة

اإلجراءات وتذليل الصعاب عند إنشاء مؤسسة يف اجلزائر وجعل العملية أكثر ليونة وسهولة من 
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مناخ األعمال وجعل  خالل تبسيط اإلجراءات اإلدارية الطويلة واملعقدة والبريوقراطية، وذلك لتحسني

  .االقتصاد الوطين أكثر جاذبية

ويتمثل املشروع يف وضع بوابة انرتنت حتتوى على خمطط إنشاء مؤسسة من أول خطوة إىل آخر 

مرحلة خطوة خبطوة مع تقدمي التوضيحات الالزمة يف كل خطوة وتتمثل هذه اخلطة يف مأل استمارة 

املوثقني، املركز ( د من طرف اجلهات واهليئات املعنيةواحدة عرب اإلنرتنت واليت تستعمل فيما بع

الوطين للسجل التجاري، اإلدارة اجلبائية، صندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء، رقم التعريف 

 ).الضرييب، االخنراط يف الضمان االجتماعي

  :يضاف إىل ذلك تقدمي بعض اخلدمات عن بعد ومن أمثلة ذلك-3

  .1530على الرصيد عرب مكاملة هاتفية على الرقم  االطالع.السحب اآليل لألموال -

  .1530طلب دفرت الصكوك الربيدية كذلك عن طريق نفس الرقم 

  .احلوالة اإللكرتونية واحلساب اجلاري عن بعد -

موبليس لتحصل يف ثواين على  603على الرقم  SMSخدمة رصيدي من خالل رسالة قصرية  -

  .رصيدك عرب رسالة قصرية

 .لب كشف عن املعامالت املالية خالل فرتة حمددة يف ظرف وجيزط -

حيث يتمكن الزبون من سحب أمواله من أي شباك بريدي أو أي :بطاقة السحب اإللكتروني-4

  .األمن، التوفر، والسرعة: موزع أوتوماتيكي عرب الرتاب الوطين، وتوفر هذه اخلدمة جمموعة املزايا التالية

حبيث تكون العملية مؤمنة عن طريق الرقم السري اخلاص بكل  La Sécurité : األمن4/1

على احلساب من أي طرف آخر، كما تقدم بعض اإلجراءات  االطالعبطاقة مغناطيسية ال ميكن 

  .يف حالة الضياع أو السرقة 1530باألمن بالتبليغ الفوري على الرقم اخلاصة 
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مل يعد يف حاجة للدخول  CCPاملغناطيسيةإن حامل البطاقة :  Disponibilitéالتوفر4/2

إىل املكاتب الربيدية وحتمل معاناة الطوابري الطويلة وانتظار أوقات العمل اخلاصة �ذه املكاتب ألن 

  .هذه التقنية تسمح له بسحب أمواله يف كل وقت ويف كل مكان تواجد فيه

بطريقة فورية مما يسمح فالبطاقة هذه توفر إمكانية سحب األموال :: Rapiditéالسرعة 4/3

من خالل العناصر الثالثة سالفة الذكر يتبني أ�ا . بسرعة االستجابة لتقدمي هذه اخلدمة وربح الوقت

تؤسس ملرحلة جديدة يف تقريب ا اإلدارة من املواطن واختزال الزمان واملكان وحماربة الروتني 

  .والبريوقراطية

  وإصالح المستشفياتوزارة الصحة والسكان  :المطلب الرابع

مراكز 5ومتثل ذلك يف ربط  2015مت تنفيذ هذا املشروع يف جويلية : نشر مشروع الطب عن بعد

مؤسسة عمومية استشفائية من أجل الوصول إىل خدمات العالج والتداوي  12استشفائية جامعية و

بعد، كما يسمح  ويتم ذلك بدءا  من جمرد حتويل امللفات الطبية ووصوال إىل الفحص عن. عن بعد

هذا املشروع بتقدمي خدمات اإلعانة الطبية واخلربة والتكوين عن بعد، وهذا ما سيجنب املريض التنقل 

 .من مستشفى إىل مستشفى آخر يبعد مئات  األميال �رد فحص أو استشارة طبية متخصصة

طور خاصة فيما كما مت املستشفى االفرتاضي باجلزائر الذي سيعمل على تقدمي أسلوب عالجي مت

يهدف هذا .يرتبط مبراقبة املريض عن بعد من مرحلة التشخيص إىل مرحلة احلصول على العالج

املشروع الكتساب املستشفيات اجلزائرية أحدث املعدات الطبية والتقنية من اجليل األخري يف جمال 

يث يسمح هذا من فتح ، حب1التكنولوجيا الطبية، مع العمل على ربط املستشفيات باألقمار الصناعية

جسور لنقل التكنولوجيا املتطورة يف ا�ال الطيب من أوربا حنو اجلزائر مما ينعكس على نوعية العالج 

                                                             
1  - Le projetd’hopitalvitueleruo-mèditerranèenconfie a l Algériemedinnoveruo-mèditerranèen 

de l innovation ,disponiblesur :http//www.med innov.com/ le projet –d-hôpital-vituel-euro- 

méditerranéen .confie –a- l Algérie.html,page web, consultée le 20/06/2015.    
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اليت حيصل عليها املريض يف اجلزائر،كما يعمل هذا املشروع على مساعدة املتخصصني يف خمتلف 

  .البلدان يف جمال وظائفهم

  الوطنيةوزارة التربية : الخامسالمطلب 

حيث عمدت وزارة الرتبية الوطنية إىل الولوج إىل العصرنة من خالل الكثري من الصور واليت  

كانت يف السابق ترهق املعنيني واملنتسبني للوزارة، وذلك من خالل تعميم استعمال احلاسوب حيث  

  :عمدت احلكومة اجلزائرية يف تنفيذ

لتعميم جمتمع املعلوماتية من خالل متكني كل  حيث يهدف هذا الربنامج إىل:1برنامج أسرتي -1

  .من أجل الوصول إىل جمتمع املعرفة واملعلوماتية2011أسرة جزائرية من امتالك حاسوب يف آفاق 

يهدف هذا اإلجراء لربط مجيع املؤسسات واهليئات الرتبوية بالتكنولوجيا : 2برنامج أسرتي -2

خالل التنويه باالتفاقية املربمة بني وزارة الربيد  احلديثة، وهذا ما ذهب إليه وزير االتصال من

وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ووزارة الرتبية الوطنية ستسمح بالتمكني �تمع املعلوماتية، من جهته 

وزير الرتبية الوطنية أكد على أن التكنولوجيات احلديثة أصبحت أكثر من حتمية يف قطاع الرتبية 

  .1الوطنية

هائية، وكذلك سحب نمثال على التسجيل اإللكرتوين للتالميذ املرتشحني الجتياز االمتحانات ال 

على النتائج من خالل بوابة وزارة الرتبية  االطالعالوثائق اخلاصة �م عن طريق االنرتنت كما ميكن 

ها مبلف ألغت وثائق احلالة املدنية للتالميذ املتمدرسني وتعويض كما.www.onec.dzالوطنية 

  .الكرتوين ميثل كل تلميذ متمدرس

  

                                                             
تاريخ االطالع  http :Elkhabar.com/ar/271096htmlمتوفر منخالل 2وزارة الرتبية ووزارة الربيد توقعان على برنامج أسريت -1

8/4/2013  
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :لسادسالمطلب ا

عمد القطاع على االنفتاح مع احمليط من خالل البوابات اليت فتحها على اخلط سواء تعلق 

جامعة من خالل األمر بقاعدة املعلومات والبيانات اليت حتوزها الوزارة أو قاعدة البيانات احمللية لكل 

بيانات عن التعليم والتكوين والربامج وامللتقيات واأليام الدراسية أو األنشطة العلمية والثقافية خالل 

على نتائج االمتحانات ورزنامتها، وكذلك من خالل االنفتاح على احمليط خاصة  واالطالع.فرتة معينة

  . لتحاقالطلبة الثانويني لتعريفهم بالتخصصات املتوفرة وشروط اال

كما عمدت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي إىل انتهاج تقنيات جديدة من خالل اعتماد 

  :التكنولوجيات احلديثة يف تعامال�ا وممارسا�ا فمثال

توفر اجلامعة خدمة الكرتونية لفائدة الطلبة اجلدد حاملي شهادة حيث:التسجيالت الجامعية-1

طريق عن طريق االنرتنيت يف شكل استمارة الكرتونية من خالل املواقع  البكالوريا للتسجيل األويل عن

كما www.mesrs.dz ; www.orientation.ini.dz. ; www.ini.dz:التالية

  .1ميكن للطالب معرفة امليادين، التخصصات، والفروع املختلفة اليت ميكنه أن يسجل فيها

بعد أن متت معاجلة االستمارة األولية الكرتونيا يتم :على نتائج التوجيه االطالعفي مرحلة -2

وتضمن .توجيه الطلبة إىل خمتلف الفروع البيداغوجية مع األخذ بعني االعتبار نتائج املعاجلة والرتتيب

  .املعاجلة اإللكرتونية احلياد التام وتكافؤ الفرص وشفافية التوجيه

الكرتونية يتم احلصول عليها من املواقع  ويتم ذلك من خالل استمارة: مرحلة تأكيد التسجيل-3

  .السالفة الذكر كما تفتح الطعون لفائدة الطلبة الذين مل تلب رغبا�م ويتم كل ذلك عن طريق النت

  :وحتقق هذه اإلجراءات جمموعة من اإلجيابيات منها

  .ختفيض التكاليف اليت يتحملها الطلبة واملرتبطة بعملية التسجيل القدمية-

                                                             
  . املتعلق بالتسجيل األويل وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا 2011جوان /15ه املوافق 1432رجب  13املؤرخ يف  07املنشور الوزاري رقم1
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  .الدقة يف تقدمي هذه اخلدمة السرعة و-

  .ترشيد استخدام موارد اجلامعة-

  .القضاء على ظاهرة الطابور يف مراكز التسجيل-

 .   مواكبة التطور احلاصل يف منظومة التعليم العايل-

  وزارة العمل والضمان االجتماعي: بعالمطلب السا

االلكرتونية املتمثلة يف بطاقة شرعت وزارة العمل والضمان االجتماعي يف استعمال البطاقة 

حبيث أصبح باإلمكان تقدمي بطاقة الشفاء مع وصفة طبية لالستفادة من 2007الشفاء منذ 

للحصول على األدوية لفائدة املؤمن له ولذوي احلقوق على مستوى " نظام الدفع من قبل الغري"خدمة

يسمح لألفراد باحلصول على "ين، أي صيدلية متعاقدة مع الضمان االجتماعي عرب كامل الرتاب الوط

مستحقا�م يف التعويض وبذلك يتم استحداث بطاقة الشفاء االلكرتونية حمل بطاقة التأمينات 

حيث أصبح احلصول وبسرعة على تعويض تلك اخلدمات واالستفادة من نظام 1"االجتماعية السابقة

 . الدفع دون احلاجة إىل تقدمي الدفرت

واحملاوالت السابقة اليت انتهجتها احلكومة اجلزائرية من أجل حتديث من خالل اإلجراءات     

وعصرنة اإلدارة العمومية، وتقريب اإلدارة من املواطن، ميكن القول بأ�ا عرفت نوعا من االنفتاح على 

يف املمارسات اإلدارية اليومية وهي تنبئ ) تكنولوجيا اإلعالم واالتصال(استعمال التكنولوجيا احلديثة 

رحلة هامة وجديدة يف تطوير اخلدمة العمومية من شأ�ا أن تضفي نتائج اجيابية على عمل األجهزة مب

اإلدارية يف اجلزائر، من خالل  توفري قدر معني من املصداقية والشفافية، وتساهم يف حتقق رضاالزبائن 

  .على نوعية اخلدمة العمومية

                                                             
تعليمات استعمال "اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة العمل والضمان االجتماعي، الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء -1

 01ص.2007، مطبعة الضمان االجتماعي نوفمرب"بطاقة الشفاء للمؤمن له اجتماعيا
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العمل اإلداري والتنظيمي واملؤسسايت حيث يضمن كما متثل هذه اإلجراءات أسلوبا متطورا يف      

توفري املعلومات اليت يطلبها الزبون بشكل سريع ومتكامل ودائم، كما يساهم يف التغري النمطي 

للخدمة العمومية ويقضي على تلك الصورة السلبية اليت طبعت والزمت اخلدمة العمومية يف السابق 

ة التعقيد اإلداري، اإلمهال ، التسيب، الروتني، البريوقراطية اليت كانت ميز�ا األساسي. لدى املواطن

مما يفرض على طالب اخلدمة العمومية التنقل بني ....املتحجرة، الفساد، التعسف، احملاباة، الواسطة

مكاتب خمتلف املستويات الوظيفية يف اجلهاز اإلداري، وما يصاحب ذلك من ضياع للوقت، اجلهد، 

  .دمة العموميةالتكاليف، ورداءة اخل

إن هذه القفزة سوف تؤدي ال حمالة إىل تفادي طوابري االنتظار الطويلة، والتنقل إىل املؤسسات طلبا 

للحصول على اخلدمة، واختزال املسافات البعيدة، حيث ميكن احلصول عليها  دون التقيد كذلك 

ا ملا عموما واستقراءً . اخلطبأوقات العمل الرمسية وبشكل متواصل  ودون انتظار نظرا لتوفرها على 

  .سبق ذكره ميكن حصر بعض النتائج املتوقع احلصول عليها من خالل هذه اإلجراءات

ختفيض مستويات وحدة البريوقراطية يف اجلهاز اإلداري ، والتخفيف من التزاحم يف املصاحل  -

  .اإلدارية، واحلكومية، واإلدارات العمومية

الشفافية اإلدارية من خالل توفري واحلصول على املعلومات املتاحة بصورة متكافئة للجميع  حتقيق -

  .مما يساعد يف القضاء على بعض صور الفساد اإلداري

توفري املعلومات اليت يطلبها املواطنون على شبكة االنرتنيت بسرعة ودقة مما يساهم يف تقليل  -

  .التكاليف واجلهود واألموال

القضاء على البطالة ( اإلنفاق احلكومي من خالل ختفيض عدد العاملني يف املواقع اإلداريةترشيد  -

، وكذلك من خالل حتويل األرشيف الورقي إىل برامج وملفات حمفوظة يف احلاسب اآليل أو )املقنعة

  .يف أقراص مما يسهل حفظها واستخدامها بشكل أفضل 
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  .ت من خالل توفرها ويف أي زمان ومكانزيادة الوقت املتاح للحصول على اخلدما -

رفع مستوى الوعي التكنولوجي لدى املواطنني من خالل التشجيع على اكتساب واستخدام  -

  .التكنولوجيا والوسائل احلديثة يف املعامالت اليومية مع اإلدارة

مناخ مالئم جلذب االستثمار من خالل ختفيف القيود واملعوقات اإلدارية اليت حتول دون  خلق -

  .جذب االستثمارات وذلك من خالل إتاحة املعلومات املرتبطة بذلك وللجميع

  .رفع كفاءة اجلهاز اإلداري يف الدولة واالستعداد اجليد ملواكبة واالندماج يف جمتمع املعلوماتية -

  ).الواسطة، واحملاباة(قضاء على احلواجز واملوانع االجتماعية واجلغرافية واحلزبية والزمنية التقليل وال -

  .إحداث قفزة نوعية يف جمال التعليم االلكرتوين يف اجلامعة، يف املدرسة، يف التكوين املهين -
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  :خالصة الفصل

تناولنا يف هذا الفصل خصائص اجلهاز اإلداري يف اجلزائر من خالل بعض املظاهر السلبية 

اليت يتصف �ا ومنها البريوقراطية، حيث تضافرت جهود كثرية يف بروز هذه الظاهرة، وأ�ا سامهت يف 

ها تفشي تفشي وجتذر السلوكيات السلبية من بط وتأخري وتعقيد يف تقدمي اخلدمة العامة، كما نتج عن

ورأينا أن هناك أسباب وعوامل متعددة ساعدت وهي الفساد اإلداري ظاهرة مرضية يف البيئة اإلدارية، 

رها املختلفة، وهي ظاهرة تستوجب تضافر مجيع اثآ، تعددت كذلك ةعلى بروز وانتشار هذه الظاهر 

  .اجلهود سواء على املستوى احمللي أو الدويل

يف جمال اإلدارة والوظيفة العامة والوقاية من الفساد يف اجلزائر،  مث تناولنا الربامج اإلصالحية

وتوصلنا إىل أن هذه الربامج مل تقضي على الفساد بل أن الواقع يشري إىل بروزه وبأشكال ومستويات 

خميفة ومقلقة، مث تناولنا الشفافية اإلدارية كخاصية جيب أن تسود يف اإلدارة احلديثة، وأسلوب ميكن 

 .للتخفيف من البريوقراطية والفساد اإلداري اعتماده

أما فيما خيص أفاق التنمية اإلدارية يف اجلزائر، فإن احلكومة قد قطعت شوطا مهما يف 

حتديث اجلهاز اإلداري من خالل استخدام التقنيات احلديثة لإلعالم واالتصال بقصد عصرنة 

عايل من خالل استخدام االنرتنيت يف عملية وحتديث اإلدارة يف جماالت خمتلفة،منها قطاع التعليم ال

التسجيل لفائدة الطلبة اجلدد، وكذلك يف وزارة الداخلية من خالل استحداث املرصد اآليل للحالة 

املدنية، تقليص وثائق احلالة املدنية، إلغاء التصديق على وثائق احلالة املدنية، اعتماد جواز السفر، 

لك األمر بالنسبة لوزارة العدل من خالل البوابات املختلفة، مثل بوابة وبطاقة التعريف البيومرتيني، وكذ

شهادة السوابق العدلية وشهادة اجلنسية، وزارة الربيد من خالل بوابة املواطن، البطاقة املعناطسية،و 

املستشفى االفرتاضي، وأخريا وزارة العمل والشؤون االجتماعية من استخدام وزارة الصحة والسكان 

  .الشفاء بطاقة

  



  

  

  

  

  

  

 

دراسة الحالة 
واقع التنمیة 

اإلداریة في والیة 
  المسیلة

  

  

  

  

 

  :تمهيد
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بعد عرضنا للجانب النظري بالنسبة للتنمية اإلدارية،وما يرتبط �ا من قيادة وختطيط وخصائص       

ئر مت اختيار قصد الوقوف على واقع التنمية اإلدارية يف اجلهاز اإلداري يف اجلزااإلداري يف اجلزائري  اجلهاز

مؤسسة خدمية خالفا للدراسات  السابقة اليت تناولت التنمية اإلدارية يف مؤسسات إنتاجية وصناعية 

ناجحة، وتتمثل يف والية املسيلة من خالل مصاحل األمانة العامة وبعض املصاحل األخرى، من خالل 

 .االستبيان

  :منهجية ومجتمع الدراسة-1

ملختلف املتغريات املرتبطة بالدراسة التطبيقية، وجمتمع الدراسة وكذلك  نتناول يف هذه النقطة سردا 

  .أساليب مجع املعلومات وحتللها وكيفية استخدامها

  :مجتمع الدراسة1-1

يتكون جمتمع الدراسة من عيينة متثل املوظفني يف مصلحة األمانة العامة وبعض املصاحل املرتبطة �ا بوالية 

 68استبيان مت اسرتجاع حوايل 100ستبيان بالطريقة املباشرة أين مت توزيع املسيلة، حيث مت توزيع اال

   .لالستخدامم أل�ا غري صاحلة همن 8استبيان مت استبعاد 

  :جمع المعلومات تأداو 

حتقيق أهداف الدراسة مت تصميم استبيان وذلك بعد اإلطالع على الدراسات السابقة املرتبطة  بقصد

  :على اجلانب النظري حيث يتكون النموذج من باملوضوع، وبعد اإلطالع

يشمل على جمموعة من البيانات الشخصية اخلاصة با�يب على االستبيان من : اجلزء األول

والقصد من هذه ، ...)صص، الوظيفة احلالية، الرتبةالتخ ، املستوى التعليمي،بواللقاالسم (خالل

هارات وتكوين املوارد البشرية يف املصلحة جمال املعلومات الشخصية كان بغرض الوقوف على مستوى امل

  .اليت قد تظهر يف إجابات مفردات العيينة على االستبيان تالفرو قاالدراسة، وتأثري ذلك يف 

متغري التخطيط و عبارة، 11متغري التنمية اإلدارية ب  وهيحيتوي على متغريات الدراسة : اجلزء الثاين

  .متغري القيادة اإلدارية و ت،اعبار  9االسرتاتيجي للتنمية اإلدارية ب

  

  

  المدروسة والعينةالتعريف بميدان البحث : المبحث األول 
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املصاحل العامة لوالية املسيلة للدراسة التطبيقية حملاولة معرفة واقع التنمية اإلدارية يف اجلهاز  اختيارمت      

   .اإلداري اجلزائري

  التعريف بميدان البحث: األول طلبالم

 2املوافق  ه1394مجادى الثانية عام  12املؤرخ يف  69-74نشأة والية املسيلة مبوجب األمر رقم       

1974يوليو سنة 
منه تتكون والية  32، حيث تنص املادة واملتعلق بإصالح التنظيم اإلقليمي للواليات 1

ديات برهوم، عني اخلضراء، دائرة املسيلة، دائرة بوسعادة، من بل املسيلة واليت حيدد مقرها باملسيلة من

  .، بلدية أوالد رمحة، بلدييت سيدي عيسى، وعني احلجل مقرة، اجلزار

من الغرب والييت البويرة واملدية،  ، وسطيف حيدها من الشمال والييت برج بوعريريج: الموقع الجغرافي

وعدد سكا�ا  2لمك18075تبلغ مساحتها . من الشرق والية باتنة، ومن اجلنوب والييت اجللفة وبسكرة

 68,31، وتبلغ الكثافة السكانية �ا 2009سنة  ، حسب اإلحصاء السكاين األخرينسمة1125000جتاوز 

  .دائرة 15وبلدية  47تتكون حاليا من  2كلم/نسمة 

  : تعريف ومهام الوالية

املالية  اجلماعة اإلقليمية للدولة وتتمتع بالشخصية املعنوية والذمة" تعرف املادة األوىل بأ�ا  

املستقلة، وهي أيضا الدائرة اإلدارية غري املركزية للدولة وتشكل �ذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات 

  .العمومية التضامنية والتشاورية بني اجلماعات اإلقليمية والدولة

البيئة والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحاية وتساهم مع الدولة يف إدارة و�يئة اإلقليم   

  2"وكذا محاية وترقية وحتسني اإلطار املعيشي للمواطنني

، واالستقالل ةالوالية هي جهاز إداري يتمتع بالشخصية املعنويأن  يتبنياألوىل  من خالل املادة     

 على  املايل،  هلا اختصاصات سياسية واقتصادية واجتماعية، ثقافية، وهي وحدة إدارية ال مركزية، يعمل

توفري يف سياسات العمومية يف دائرة اختصاصها، جمال للتشاور والتضامن، تساهم مع الدولة تنفيذ ال

  .وضمان الرفاهية للمجتمع، وحتسني اإلطار املعيشي للمواطنني

                                                 
يوليو  9ه املوافق 1394مجادى الثانية عام  19الثالثاء  ، السنة احلادية عشر ،55اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد  -1

 .م1974يوليو  2ه املوافق  1394مجادى الثانية  12مؤرخ يف  69-74م، أمر رقم 1974
 .م 2012فرباير سنة  29ه املوافق 1433ربيع الثاين عام 7، 12جمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد اجلريدة الرمسية لل -  2
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ذات شخصية معنوية واستقالل مايل، وهلا  إقليميةمجاعة عمومية "الوالية بأ�ا كما عرفت      

  ".تماعية وثقافيةاختصاصات سياسية واقتصادية واج

من خالل التعريفني السابقني يتبني أن هناك جمموعة من اخلصائص تتميز �ا الوالية كوحدة إدارية       

  :من هذه اخلصائص نذكر

على رقعة  أ�ا وحدة إدارية ال مركزية تتمتع باالستقاللية واملعنوية الشخصية، ومتثل سلطة الدولة -

  .جغرافية معينة

  .ني حاجيات ومصاحل احمللية ومقتضيات املصلحة العامة للدولةمتثل مهزة وصل ب -

  .النظام اإلدارييف متثل الصورة احلقيقية عن النمط الالمركزي  -

للدولة من خالل تنفيذ السياسات  تقوم الوالية بصفتها الدائرة اإلدارية باألعمال غري املركزية  

  . العامة حسب املادة الرابعة من نفس املرسوم

  :التي تقوم بها الواليةالمهام 

تتكون الوالية من هيئتني مها ا�لس الشعيب الوالئي، والوايل حسب املادة الثانية من املرسوم   

سالف الذكر، فا�لس الشعيب الوالئي هو هيئة منتخبة وظيفته املداولة يف الوالية، متارس الوالية 

للمجلس الشعيب الوالئي أن يتدخل يف  صالحيا�ا طبقا للمبادئ اليت حددها القانون، كما ميكن

ا�االت احمللي التابعة الختصاصات الدولة من خالل املسامهة يف تنفيذ الربامج واخلطط املقررة، يتداول 

يف جمال الصحة العمومية، الرتبية والتعليم العايل، الفالحة، الري، الغابات، التجارة، األسعار، النقل، 

  .االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، ترقية املؤهالت النوعية احمللية ، التنميةاهلياكل القاعدية

من نفس املرسوم، يعترب الوايل مفوض ) 110املادة ( فبصفته ممثال للدولة: أما سلطات الوايل

احلكومة، يقوم مبهمة التنسيق، والرقابة على األنشطة الالمركزية للدولة يف خمتلف القطاعات على مستوى 

يعمل على محاية احلقوق وصيانتها، يسهر على تطبيق القوانني، احرتام رموز الدولة وشعارا�ا، واليته، 

  .حيافظ على األمن العام والسالمة والسكينة العامة

مت اختيار مصاحل األمانة العامة وبعض املصاحل األخرى بوالية املسيلة للقيام بدراسة حالة التنمية 

  .اإلدارية �ا
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 1992ماي 3خيضع تنظيم األمانة العامة للوالية حسب التعليمة الوزارية املؤرخة يف  :األمانة العامة

إىل ثالث مصاحل، يرتأس األمانة العامة  1993ماي  2الصادرة بتاريخ  28رقم الصادرة باجلريدة الرمسية 

حيوية يف اهليكل  أمني عام ميثل املركز الثاين بعد الوايل على اعتبار أن األمانة العامة، اهليئة األكثر

والذي يعني مبرسوم رئاسي، وتتحدد مهام وصالحية األمني العام حسب املرسوم  التنظيمي للوالية،

  :واملتمثلة يف  23/07/1994املؤرخ يف  94/215التنفيذي 

 .يسهر على صريورة العمل اإلداري واستمرار يته -

 .يرتأس جلنة الصفقات يف الوالية وكذا اللجان -

  .مل املديريات ويتابع عمل أجهزة الواليةينسق ع -

  .وقرارات جملس الوالية لوالئيامتابعة تنفيذ مداوالت ا�لس الشعيب  -

  .تنشيط برامج التجهيز واالستثمار يف الوالية والسهر على تنفيذها -

  .املانعيل واستخالفه يف حاالت الغياب أو ينوب عن الوا -

  :التاليةتتكون األمانة العامة من املصاحل 

تشرف على عملية التنمية على مستوى الوالية، من خالل املتابعة الدورية والدقيقة : مصلحة التخليص

للمشروعات، تضع كل سنة برنامج عمل حتدد فيه كل احتياجات الوالية يف جمال التنمية يف مجيع 

  :، تتكون مصلحة التخليص من املكاتب التاليةالقطاعات وا�االت

ومهمته األساسية تتمثل يف متابعة وحتضري أعمال جلنة السوق العمومية  :صفقات العموميةمكتب ال -أ

  .للوالية، ويقدم تقارير دورية عن ذلك لألمانة العامة

يسهر على متابعة قرارات احلكومة اخلاصة بالوالية، ضمان ومتابعة أعمل اللجان  :مكتب التنسيق -ب

لسلطة الوايل، األمني العام للوالية وذلك عرب املديريات املختلفة  املختلفة على مستوى الوالية التابعة

  .للحكومة

يقدم اقرتاحات من أجل السري احلسن للمديريات املختلفة، تسهيل الطرق  :مكتب التنظيم -ج

  .لتحسني شروط العمل املختلفة يف كل املستويات اإلدارية للوالية

  : مكتبني مها هذه املصلحة منوتتكون  :مصلحة التوثيق وبنك المعلومات -2
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تقوم هذه املصلحة جبمع ونشر كل الوثائق اإلدارية والنشريات  :مكتب التوثيق وبنك المعلومات -أ

، تكوين تسيري بنك والقرارات اليت تساهم يف تقدمي خدمة أو منفعة ملختلف املديريات التنفيذية للوالية

  .ات اإلعالمية الداخلية على مستوى الواليةللمعلومات خاص بالوالية، نشر ا�الت والنشري

يقوم جبمع التقارير ونتائج النشاطات السنوية وحتليلها، ويقوم بالتنسيق بني  :مكتب التخليص -ب

  .الربامج السنوية ملختلف املديريات على مستوى الوالية

  :تتكون هذه املصلحة من مكتبني مها :مصلحة األرشيف والمحفوظات -3

يتمثل دوره يف مد يد املساعدة ملختلف أجهزة اإلدارة العامة ومجيع : الم والمساعدةمكتب اإلع -أ

   .هياكلها فيما يتعلق حبفظ ونقل األرشيف وال حافظة عليه

قوم حبفظ وسائل البحث املختلفة ووضعها حتت تصرف مستخدميها، حيتوى ي: مكتب الحفظ -ب

بالوالية، هو املشرف العام املباشر على قاعات  على معظم اجلرائد الرمسية، سجل القرارات اخلاصة

  .من خالل تنظيمه حىت يسهل استخدامه يف البحث والدراسة األرشيف

  .وميثل املخطط املوايل اهليكل التنظيمي ملصاحل األمانة العامة بوالية ملسيلة

  .الهيكل التنظيمي لألمانة العامة لوالية المسيلة: )6/1(مخطط رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .األمانة العامة لوالية املسيلة :رالمصد

  االستبيانإعداد وتصميم : الثاني طلبالم

 عامةاألمانة ال

 مصلحة األرشیف
 مصلحة التوثیق

مكتب اإلعالم 
 والمساعدة

مكتب التوثیق وبنك 
 المعلومات

 مكتب التنسیق

 مكتب التنظیم

 مكتب التخلیص

 مصلحة التخلیص

 مكتب الصفقات العمومیة

 مكتب الحفظ
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ينة عشوائية من موظفي مصاحل األمانة العامة بوالية املسيلة، وكانت تتوزع حسب مت أخذ ع

  ...، املستوى التعليميجمموعة من اخلصائص منها اجلنس، الوضعية االجتماعية

  :ينة حسب اجلنستوزيع الع

  

  توزيع العينة حسب الجنس :)6/1(م رقجدول 

  %النسبة  التكرار  الجنس

 63,33  38  ذكر

  36,67  22  أنثى

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

من خالل اجلدول السابق يتضح من العينة أ�ا متجانسة إىل حد ما من خالل الثلث إىل الثلثني بني     

  .اجلنسني

  ينة حسب الحالة االجتماعيةع العتوزي): 6/2(جدول رقم

  %النسبة  التكرار  الحالة االجتماعية

  45  27  متزوج

  55  33  أعزب

  100  60  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

ينة تتسم باالستقرار االجتماعي ابق يتضح من خالل التقسيم أن العمن خالل نتائج اجلدول الس    

وهذا مؤشر على استقرار العمالة ألن املتزوجني يتصفون باالتزان االنفعايل واالستقرار يف % 45بنسبة 

  .وظائفهم

  

  

  

  

  ينة حسب التخصصتوزيع الع) :6/3(دول رقم ج
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  %النسبة  العدد  التخصص

  33,34  20  علوم اقتصادية

  ,3323  14  قانون وعلوم إدارية

  3,33  2  علم اجتماع

  3,33  2  علم النفس

  21,67  13  مختلفة

  10  6  إعالم آلي

  5  3  )لم يذكر(دون تخصص

 100  60  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

 نة نالحظ أن ختصص العلوم االقتصادية والقانون والعلوم اإلدارية ميثالن ما من خالل توزيع العي    

  .ع طبيعة التكوين ومتطلبات الوظائفنة وهذا شيء يتوافق ممن مفردات العي% 56,76 نسبته

  .أما النسب األخرى فهي مرتبطة كذلك بوظائفها املختلفة كاإلعالم اآليل مثال      

  

  توزيع العينة حسب المستوى التعليمي): 6/4(جدول رقم

  النسبة  التكرار  المستوى

  70  42  جامعي

  13,33  8  تقني سامي

  10  6  ثانوي

 6,67  4  دون الثانوي

 100  60  عالمجمو 

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

متتلك مستوى عايل من التعليم، حيث أن ما من خالل اجلدول السابق يتضح أن مفردات العينة          

اجلامعة، وبالتايل فإ�م مرشحون للنجاح يف وظائفهم أفضل من غريهم،  خرجيومنهم هم % 70نسبته 

  .إىل أن املتعلمني ميتلكون حظوظا أكرب من غريهم على النمو والتطويرحيث أشرنا سابقا 
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، وهي كذلك متتلك مستوى مقبول %13,33 ـالنسبة نسبة التقين السامي واملقدرة ب هذه يضاف إىل

من التعليم والتأهيل وهذا ما يؤكد ما ذهبنا إليه يف الفصل الثاين من أن املوارد البشرية يف الوقت احلايل 

  . ز بارتفاع مستوى التعليم لديهاتتمي

  ينة حسب الرتبةتوزيع الع) : 6/5(جدول رقم 

  النسبة  التكرار  الرتبة

 51,67  31  موظف

  6,67  4  رئيس مصلحة

  11,66  7  .متصرف

  30  18  لم يذكر

  100  60  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

يتقلدون وظائف متقدمة يف %  11,66دة يف اجلدول السابق يتبني أن من خالل النتائج الوار         

يف املستوى الوظيفي الثاين، والنسبة الكبرية منهم واملقدرة % 6,67هرم اهليكل الوظيفي، ونسبة 

   .ميتلكون مستوى تعليمي عايلهم موظفون عاديون ونسبة معتربة منهم % 51,67ـب

   .على العينة تسئلة مفتوحة طرحأالعام فإن هناك  االستبيانمن خالل 

  توزيع العينة حسب الخبرة): 6/6(جدول رقم

  النسبة  التكرار  الخبرة

 43,33  26  5أقل من 

  21,67  13  10- 5من

10 -15  7  11,67  

15 -20  8  13,33  

  10  6  20أكبر من

  100  60  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر
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 % 10 أن حيث لديها، مقبول اخلربة متوسط أن يالحظ اخلربة حسب لعينةا توزيع خالل من

 %13,33 نسبته ما وأن البشرية، املوارد استقرار على يؤكد مؤشر وهذا سنة20 خرب�م تفوق منهم

 املوارد خربة فإن عموما .العمل يف استقرار مؤشر كذلك وهذا سنة 20و15 بني حمصورة خرب�م

  %.56,67 ب تقدر بنسبة سنوات 5 قيفو  مقبول كحد البشرية

  

  متغير التنمية اإلدارية): 6/7(جدول رقم 

  العبارات  الرقم

  سبب عدم الرضا الوظيفي عند مفردات العينة 1

  طبيعة العراقيل اليت تواجه املوارد البشرية يف عملها  2

  .مفهوم التدريب اإلداري السائد يف املنظمة  3

  .لحتمية وضرورة التدريب الفعا  4

    أسلوب التدريب املعتمد  5

  .ي الفعال  مسؤولية التدريب اإلدا  6

  .املفهوم احلقيقي للتنمية اإلدارية الشائع يف املنظمة  7

  .التدريب اإلداري والتنمية اإلدارية الشمول واجلزئية  8

  .ضرورة وحتمية التنمية اإلدارية احلقيقية  9

  .مسؤولية التنمية اإلدارية احلقيقية  10

  .ارية احلقيقية  عراقيل التنمية اإل  11

  .ة بني التنمية اإلدارية والتنمية االقتصادية  األولو  12

  .من إعداد الباحث :المصدر
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  :وهيرباعية األبعاد  عبارات  9أما بالنسبة ملتغري التخطيط اإلسرتاتيجي للتنمية اإلدارية فيتكون من 

  إلستراتيجي للتنمية اإلداريةمتغير التخطيط ا: )6/8(جدول رقم 

  اتالعبار   قمالر 

  .املفهوم السائد للتخطيط االسرتاتيجي  1

  .للتخطيط اإلسرتاتيجي أمهية كبرية  2

  .مكونات التخطيط االسرتاتيجي  3

  .مشاكل التخطيط االسرتاتيجي  4

  .مراحل التخطيط االسرتاتيجي  5

  .خصائص اجلهاز اإلداري يف اجلزائر  6

  .لبريوقراطية يف اجلزائرأسباب ا  7

  .أسباب عجز اجلهاز اإلداري يف اجلزائر  8

  .جتربة اجلزائر يف التنمية اإلدارية واإلصالح اإلداري  9

املرتبط مبفهوم القيادة اإلدارية بالرمز والذي يقيس ويفسر مفهوم القيادة اإلدارية وأثرها يف  أما املتغري    

  :عبارات رباعية األبعاد كما يلي 6املتغري إىل التنمية اإلدارية ومت تقسيم هذا 

  متغير القيادة اإلدارية ):6/9(جدول رقم 

  اتالعبار   قمالر 

  .املفهوم السائد للقيادة اإلدارية 1

  .أثر منط القيادة على التنمية اإلدارية  2

  .دور القيادة اإلدارية يف مرحلة التخطيط  3

  .دور القيادة يف مرحلة التنفيذ  4

  ر املهارات القيادية على التنمية اإلداريةأث  5

  أساليب تنمية املهارات القيادية  6

  .من إعداد الباحث :المصدر
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  الصدق والثبات للمقياس المستخدم اختبار: المطلب الثالث

من أجل احلصول على البيانات الالزمة مت اعتماد أسلوب االستبيان وحىت يكون هذا األسلوب   

ومنها  فيه جمموعة من اخلصائص املنهجية أن تتوافر يشرتطوفر البيانات الالزمة صاحل لالستخدام وي

  .الصدق والثبات واالتساق

وهو يشمل كذلك على جمموعة من اخلطوات اهلامة جيب أن تتوافر يف هذه  :صدق أداة البحث -أ

  :األداة ومنها

ر�ا االبتدائية األولية  على مت عرض أداة البحث املتمثلة يف االستبيان يف صو  :صدق المحكمين -

جمموعة من  احملكمني واخلرباء ومن أهل العلم واالختصاص يف جمال البحث العلمي، ومن املؤهلني يف 

رائهم وتصويبا�م يف مدى آوطلب منهم إبداء  والقانون إلثرائها،جمال العلوم االقتصادية واملنامجنت 

تمائها للمحور الذي تنتمي إليه، ودرجة تكيفها لقياس ما وضوح العبارات اليت تضمنتها األداة، ومدى ان

  .وضعت من أجله

على ضوء التوجيهات اليت قدمها احملكمون، قام الباحث بإجراء التصويبات والتعديالت اليت كانت      

ان تعديال يف صياغة بعض حمل إمجاع واليت اتفق عليها معظم احملكمني على أداة البحث سواء ك

ذف بعضها، أو نقلها من حمور إىل حمور آخر، بعد تبيان أوجه االلتباس فيها، أو إضافة ، حالعبارات

  . عبارات جديدة ختدم اهلدف منها

الداخلي بني العبارات ومدى طريقة االتساق الذايت ويتم ذلك باالعتماد على  :أداة البحث ثبات  -

  :ة للمقياس، وهلذا الثبات جانبنيالعبارات اليت تقيس شيئا واحدا  من الدرجة اإلمجالي ترابط

استقرائي ويعىن به كأن يتم الوصول إىل نفس النتائج إذا مت قياس املتغري عدة مرات  :الجانب األول -

  .متتالية باالعتماد على نفس املقياس 

هو املوضوعية، ويقصد �ا احلصول على نفس الدرجة بصرف النظر عن الشخص  :الجانب الثاني -

  .عملية االختبار، أو من صمم هذا املقياسالذي يقوم ب

واليت اعتمدنا عليها الختبار ثبات توجد عدة طرق لثبات هذا املقياس ومنها طريقة الفا كرونباخ     

 .املقياس املتعلق مبتغريات الدراسة
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باالعتماد على طريقة االتساق الداخلي وهي طريقة معامل الفا كرونباخ، أظهرت الدراسة من        

  .خالل تلك األداة ثباتا عاليا من خالل معامل الثبات الفا كرونباخ حملاور الدراسة

يا وهي القيمة الدن  0,7جدير بالذكر أن مجيع هذه املعامالت ذات قيمة كبرية  ألن مجيعها أكرب من 

حتقيق  هذه القيمة دليل على صالحية أداة االستبيان للتطبيق من أجل. املقبولة ملعامل الفا كرونباخ

أهداف البحث وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة املطروحة، وهذا يعين أن أداة البحث ذات ثبات 

  .لنتائج اليت تتوصل إليها الدراسةعايل مما يشري إىل إمكانية ثبات ا
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  لمحاور الدراسةاختبار الصدق والثبات المبحث الثاني 

ل على املعلومات ولإلجابة على األسئلة املطروحة وحتقيق قصد اعتماد أداة البحث للحصو   

املرتبط مبفهوم التنمية الفرضية العامة والفرضيات اجلزئية، جيب أوال اختبار الصدق والثبات للمحور األول 

   .اإلدارية السائد يف املنظمة ميدان البحث

  اريةاختبار الصدق والثبات المرتبط بمفهوم التنمية اإلد: المطلب األول

  صالحية واعتمادية مفهوم التنمية اإلدارية): 9/10(جدول رقم

  معامل االتساق الداخلي  العبارة  قمالر 

 0,714  سبب عدم الرضا الوظيفي عند مفردات العينة 1

  0,685  طبيعة العراقيل اليت تواجه املوارد البشرية يف عملها  2

  0,693  .مفهوم التدريب اإلداري السائد يف املنظمة  3

  0,700  .حتمية وضرورة التدريب الفعال  4

  0,669  .أسلوب التدريب املعتمد  5

  0,669  .مسؤولية التدريب اإلداري الفعال  6

  0,661  .املفهوم احلقيقي للتنمية اإلدارية الشائع يف املنظمة  7

  0,666  .التدريب اإلداري والتنمية اإلدارية الشمول واجلزئية  8

  0,691  .اإلدارية احلقيقيةضرورة وحتمية التنمية   9

  0,689  .مسؤولية التنمية اإلدارية احلقيقية  10

  0,671  .عراقيل التنمية اإلدارية احلقيقية  11

  0,697  .األولوية بني التنمية اإلدارية والتنمية االقتصادية  12

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

  . 0,717ي للمحور يساو  كرونباخ  معامل الفا

الفكرة األساسية اليت سوف نعتمدها يف التحليل هي أن هناك بعض العبارات اليت يكون فيها معامل 

  .الكلية للمحور وعند حذف هذه العبارة يرتفعكرونباخ ويزيد عن معامل الفا    0,6االتساق اكرب من 

  .لذا جيب حذفها  الكلية، هذا يعين أن هذه العبارة دخيلة عن احملورمعامل الفا كرونباخ 
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ومعامل   0,6للعبارات هو أكرب من لالتساق الداخلي كرونباخ من خالل قيم معامل الفا         

الكلية للمحور وهذا دليل على أن مجيع عبارات احملور  كرونباخ  االتساق لكل عبارة يقل عن معامل الفا

 .ؤكد الصدق والثبات هلذه العباراتتتصف باالتساق الداخلي وأ�ا مرتبطة مبحورها الكلي، وهذا ما ي

  .اختبار الصدق والثبات المرتبط بالتخطيط االستراتيجي للتنمية اإلدارية :المطلب الثاني

جيب أوال اختبار مدى صدقه وثباته يف حىت ميكن اعتماد احملور الثاين وقدرته يف مجع املعلومات      

  .احلصول على نفس النتائج

  .صالحية واعتمادية التخطيط االستراتيجينتائج ): 6/11(جدول رقم

  معامل االتساق الداخلي  العبارة  الرمز

 0,734  .املفهوم السائد للتخطيط االسرتاتيجي  1

  0,704  .للتخطيط اإلسرتاتيجي أمهية كبرية  2

  0,740  .مكونات التخطيط االسرتاتيجي  3

  0,697  .مشاكل التخطيط االسرتاتيجي  4

  0,702  .رتاتيجيمراحل التخطيط االس  5

  0,717  .خصائص اجلهاز اإلداري يف اجلزائر  6

  0,707  .أسباب البريوقراطية يف اجلزائر  7

  0,690  .أسباب عجز اجلهاز اإلداري يف اجلزائر  8

  0,714  .جتربة اجلزائر يف التنمية اإلدارية واإلصالح اإلداري  9

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

كرونباخ ، من النتائج نالحظ أن قيمة الفا  0,740معامل الفا كرونباخ الكلي للمحور يساوي       

كرونباخ ، ومعامل االتساق الداخلي لكل العبارات أقل من معامل الفا  0,6لكل العبارات أكرب من 

رها الكلي، وهذا ما مرتبطة مبحو  وأ�االكلية، وهذا يعين أن مجيع عبارات احملور تتسم باالتساق الداخلي، 

  .يؤكد الصدق والثبات هلذه العبارات
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  .اختبار الصدق والثبات المرتبط بالقيادة اإلدارية: المطلب الثالث

   .من خالل املفهوم واألثر يف املطلب خنترب صدق وثبات احملور الثالث املرتبط بالقيادة اإلدارية

  لقيادة وأثره على تحقيق التنمية اإلداريةنتائج صالحية واعتمادية نمط ا): 6/12(جدول رقم 

  معامل االتساق الداخلي  العبارة  قمالر 

 0,749  .املفهوم السائد للقيادة اإلدارية 1

  0,759  .أثر منط القيادة على التنمية اإلدارية  2

  0,763  .دور القيادة اإلدارية يف مرحلة التخطيط  3

  0,679  .دور القيادة يف مرحلة التنفيذ  4

  0,683  ثر املهارات القيادية على التنمية اإلداريةأ  5

  0,701  أساليب تنمية املهارات القيادية  6

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

ومعامل   0,7الكلي أكرب من كرونباخ من خالل نتائج اجلدول السابق يتبني أن معامل الفا    

الكلية، وهذا يعين أن مجيع عبارات احملور تتسم كرونباخ الفا  االتساق لكل العبارات أقل من معامل 

  .باالتساق الداخلي، وأ�ا مرتبطة مبحورها الكلي وهذا ما يؤكد على الصدق والثبات هلذه العبارات

تتصف بالصدق والثبات يف مجيع حماور ) االستبيان( من خالل التحليل السابق يتنب أداة البحث 

 .دامها يف اإلجابة عن األسئلة املطروحةالدراسة مما ميكن استخ

 1 رقم السؤالحول ينة إجابات الع: )6/13(جدول رقم

 ²كا  درجة الحرية  المعنوية  القرار
النسبة 

  المئوية
  التكرار

هل تعمل في مجال  :العبارة

  تخصصك

 55,55 1 5  دال

  نعم 140 77,8

  ال 40 22,2

  المجموع 180 100

  SPSS.  باحث اعتمادا على برنامجمن إعداد ال :المصدر

حول احرتام مبدأ التخصص وتقسيم العمل  العينةما ميكن مالحظته من خالل إجابات مفردات 

تعمل يف جمال ختصصها وهذا ما يدلل على احرتام متطلبات  العينةمفردات % 77,8ما نسبته  حيث أن
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تمال النجاح يف املستقبل الوظيفي يف الوظائف عند عملية التوظيف والذي يرشح املوارد البشرية الح

  .املنظمة

لطبيعة التشغيل اليت  رمبا اليت تعمل خارج ختصصها فتعود%  22,2أما النسبة املتبقية وهي    

تعتمدها احلكومة واملتمثلة يف العمل يف إطار ما يعرف بعقود ما قبل التشغيل المتصاص غضب 

فهو  5ومستوى معنوية  1عند درجة حرية  55, 55اليت تساوي 2ومن خالل أخذ قيمة كا. البطالني

  ..التخصص يف التوظيف مبعىن احرتام إحصائيادال 

  2 رقم السؤالحول  العينة إجاباتيبين  ): 6/14(جدول رقم 

هل أنت راض عن وضعك  :العبارة

  الوظيفي
 درجة  2كا  النسبة المئوية  التكرار

  الحرية
  القرار  المعنوية

  69,4  125  نعم

  30,6  55  ال  دال  5  1  27,22

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

من   %69,4نالحظ توافر عنصر الرضا الوظيفي لدى نسبة العينةمن القراءة األولية إلجابات   

با فعدم الرضا يعزى وهذا يرتبط رمبا بالتخصص احملرتم، أما الباقي والذي ميثل الثلث تقري العينةمفردات 

، مما قد ينعكس على الروح املعنوية ويدعو إىل التكاسل والتسيب أو اجتماعيةة إىل أسباب اقتصادي

عند  إحصائيافهو دال   27,22الذي يساوي  2ومن خالل معامل كا. املهين، وينخفض مستوى األداء

 .5ةومستوى دالل 1درجة حرية 

  3 رقم السؤالل حو  العينةإجابات ):  6/15(جدول رقم 

  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة المئوية  التكرار  هل تطمح لتغيير الوظيفة :ةالعبار 

  54,4  98  نعم

  45,6  82  ال  غري دال  5  1  1,42

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

ترغب فعال يف تغيري الوظيفة أمال وحبثا عن أجر  %54,4من خالل هذا السؤال يتبني أن نسبة

حيقق اإلشباع املادي واالجتماعي، هذه النسبة تؤشر إىل احتمال ارتفاع معدل دوران العمل، ميكن أعلى 
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التخفيف من هذا من خالل حتسني الظروف االجتماعية للموارد البشرية من خالل زيادة يف األجور أو 

 2بالرجوع إىل معلمة كا. فهي مستقرة وظيفيا%  45,6أن النسبة الباقية  احلوافز والعالوات، يف حني

مبعىن عدم وجود  فإنه غري دال إحصائيا، 5، ومستوى معنوية 1عند درجة حرية  1,42اليت تساوي 

 .ألي من الرأيني البقاء أو تغيري الوظيفة العينةفروقات يف إجابات أفراد 

  5 رقم السؤال حول نةالعيإجابات أفراد ): 6/16(جدول رقم

هل ساهم تكوينك الدراسي في  :العبارة

  حصولك على الوظيفة
  التكرار

النسبة 

  المئوية
  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا

  52,8  95  نعم

  47,2  85  ال  دالغري   5  1  0,556

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

%  52,8والبالغ نسبتهم العينةخالل اجلدول السابق أن الغالبية العظمى من أفراد يالحظ من 

قد ساهم تكوينهم ومستواهم التعليمي يف احلصول على الوظيفة وهذا دليل على ارتفاع مستوى التعليم 

وظيف ، كما أن املنهجية املتبعة يف التلدى املوارد البشرية الذي يفرض أسلوب ومنط جديد للتعامل معها

فإن %  47,2 أما النسبة الباقية واليت متثل نسبة إىل املستوى العلمي والتكويين عند التوظيف،متيل أكثر 

ومستواها التعليمي مل يساعدها يف احلصول على وظيفة ورمبا يعود ذلك إىل طبيعة التوظيف كما  تكوينها

 5ومستوى معنوية 1عند درجة حرية و   0,556 اليت تساوي 2وبالرجوع إىل معلمةكا. أشرنا إليه سابقا

   .فإنه غري دال إحصائيا

فإنه غري دال  5ودرجة حرية  1عند مستوى معنوية  1,651 اليت تساوي 2أما قيمة املعلمةكا

  .حول إجابة واحدة العينةإحصائيا أي عدم وجود اتفاق من طرف أفراد 

  

  

  

  

  



 دراسة الحالة واقع التنمية اإلدارية في والية المسيلة             السادس                  الفصل 
 

299 
 

  6رقم  السؤالحول  العينةإجابات ): 6/17(جدول رقم

هل تقترح إضافة مواد جديدة  :رةالعبا

  لتخصصك
درجة   2كا  النسبة  التكرار

  الحرية
  القرار  المعنوية

  56.7  102  نعم-1

0.022  1  5  
غري 

  دال
  43.3  78  ال-2

  100  100  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

جديدة وكان اهلدف من هذا السؤال هو الرتكيز حول اقرتاح مواد تعليمية  العينةمن إجابات أفراد   

على ربط السياسة التعليمية والتكوين بسوق العمل من وجهة نظر املوظفني من خالل املشاكل والعراقيل 

 %  56,7  نسبته كانت ماف اليت تواجههم يف تنفيذ مهامهم نتيجة القصور يف برامج التعليم والتكوين،

درسوها سابقا وتعترب لتعليمية املرتبطة بالوظيفة اليت ميارسو�ا حاليا واليت مل يترى ضرورة زيادة بعض املواد ا

ترى بأنه ال ضرورة لزيادة مواد تعليمية طاملا أن الربامج % 43,3والنسبة الباقية املقدرة ب .ضرورية اآلن

   .ةواحملتويات التعليمية تستورد من اخلارج وتطبق دون متحيص أو تكييف مع البيئة احمللي

فهو  5ومستوى معنوية  1عند درجة حرية تساوي  0.022اليت تساوي  2بالرجوع إىل معلمة كا

  .ألي من اإلجابتني العينةعدم وجود فروقات يف إجابات أفراد  ىنعغري دال إحصائيا مب

 7رقم  حول السؤال العينةيبين إجابات أفراد :)6/18(جدول رقم 

ل بق هل شاركت في دورات تدريبية :العبارة

  التحاقك بالعمل
  التكرار

النسبة 

  المئوية
درجة   2كا

  الحرية
  القرار  المعنوية

  33.3  60  نعم

  66.7  120  ال  دال  5  1  20

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

أية دورة تدريبية مل تشارك سابقا يف  العينةمن مفردات %  66,7من اجلدول السابق يتبني أن 

التحاقها بالعمل لقلة الفرصة املتاحة أمامها، ولعدم ربط مراكز التعليم والتكوين بعامل الشغل، هذه  قبل

الفئة حتتاج إىل تدريب من نوع خاص يسمى التدريب الوظيفي الذي أشرنا إليه يف الفصل األول، حىت 

فقد شاركت يف دورات  %  33,3ـملقدرة بأما النسبة الباقية وا.تكتسب أجبديات وأساسيات العمل 
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التحاقها بالعمل، رمبا لطبيعة الدراسة والتكوين اليت تتطلب منهم التدريب يف مراحل التكوين تدريبية قبل 

وعند درجة  20واليت تساوي  2وبالرجوع إىل قيمة املعلمة كا .املختلفة املعروفة لدينا بالرتبص املغلق

  .حنو اإلجابة الثانية العينةال إحصائيا مبعىن توجه معظم إجابات أفراد فهو د 5ومستوى داللة  1حرية

  8رقم حول السؤال  العينةإجابات  :) 6/19(جدول رقم

  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة  التكرار  هل كان داخل مكان العمل أم خارجه :العبارة

  38,3  69  داخل

  61,7  111  خارج  دال  5  1  9,8

  100  180  عالمجمو 

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

% 38,3موزعة على نسبة  العينةحول مكان التدريب السابق للوظيفة كانت إجابات أفراد 

داخل مكان العمل وهذا شيء إجيايب، ألنه سيمكنهم من معرفة الظروف احمليطة بالعمل وبالعالقات 

  .اإلنسانية السائدة

فكانت مشاركتهم يف التدريب السابق للوظيفة خارج %  61,7نسبة الباقية واملقدرة بأما ال

مكان العمل احلايل مما يطرح إشكالية مدى التشابه بني بيئة وظروف مكان التدريب اخلارجي ومثيلتها يف 

لكن إذا كانتا البيئة الداخلية للعمل فإذا كانتا متشا�تني فإن ذلك لن يكون عائقا أمام الفئة املتدربة 

وعند  9,8تساوي   اليت 2بالرجوع إىل قيمة كا. خمتلفتني فإن ذلك سيطرح مشكلة االزدواجية يف البيئتني 

 .فإنه دال إحصائيا 5ومستوى معنوية  1درجة حرية 

   9رقمحول السؤال  العينةإجابات  ):6/20(جدول رقم 

  ترى بأن التدريب اإلداريهل  :العبارة

  راقيل في العملمهم في تجاوز الع
  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة المئوية  التكرار

 66,7  124  نعم

  33,3  56  ال  دال  5  1 25,68

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

املوارد البشرية يف  املشاكل اليت تواجههاحول أمهية التدريب يف جتاوز  العينةمن إجابات أفراد 

وما نسبته % 66,7ـيقرون بأمهية التدريب يف ذلك بنسبة تقدر ب العينةتبني أن معظم أفراد  الوظيفة
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ود وال طائل ترى بأنه غري مهم رمبا لتصورها بأن التدريب هو مضيعة للوقت والتكاليف واجله% 33,3

فإنه دال  5ومستوى معنوية  1حرية وعند درجة 25,68 اليت تساوي 2ومن خالل معلمة كا .ئهار من و 

  .إحصائيا

   10رقم  إجابات العينة حول السؤال): 6/21(جدول رقم 

هل يلجأ الفرد من تلقاء نفسه : العبارة

  للتدريب والتطوير
  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة المئوية  التكرار

  66,7  120  نعم

  33,3  60  ال  دال  5  1  20

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

من خالل جلوء املورد البشري للتدريب والذي يعكس نضج وأمهية التدريب لديه، فريى ما نسبته 

من احلاالت يلجأ فيها املورد البشري من تلقاء نفسه للتدريب والتنمية الذاتية وهذا من  %  7, 66

شغل مناصب أفضل أو للرتشح للرتقية والنقل الوظيفي وهو يعكس طموح هذه أجل اإلعداد والتهيئة ل

  .الفئة من املوارد البشرية

فرتى بأنه ال يلجأ فيها املورد البشري للتدريب والتنمية  %  31,3 النسبة الباقية واملتمثلة يف 

اخلمول لدى املورد  الذاتية من تلقاء نفسه وهذا يعزى إىل االعتبارات الشخصية مثل غياب الطموح أو

 20اليت تساوي 2بالرجوع إىل معلمة كا .البشري أو عنصر التكاليف املرتبط بالتدريب والتنمية الذاتية

  . فهو دال إحصائيا 5ومستوى معنوية  1وعند درجة حرية 
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  2باستعمال كا العينة إجاباتاختبار : المبحث الثالث

اجلزئية يقودنا لتحليل النتائج من حالل إجابات أفراد إن اإلجابة الفرضية العامة والفرضيات 

2على االستبيان، معتمدين على التحليل اإلحصائي باالعتماد على كا العينة
الذي يقرتن بالقرار والداللة  

  .اإلحصائية يف التحليل

   للمحور األول العينةتحليل إجابات  :لالمطلب األو 

كما استعنا يف  تائج التالية املمثلة يف اجلدول املوايلمن خالل حتليل االستبيان توصلنا إىل الن

  . التحليل بالنسب املئوية

   1رقم  حول السؤال العينةإجابات ):  6/22(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  ما هو سبب عدم رضاك: العبارة

 

 2كا

  

  القرار  المعنوية  درجة الحرية

 30  54  عدم التوافق بين الرغبة والوظيفة -1

  دال  5  3 75,77

نقص المهارات والخبرات لبعد  -2

  التخصص
31  17,2  

  48,3  87  عدم تحقيق اإلشباع المادي -3

  4,4  8  كل ما سبق -4

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

السبب الرئيسي يعود إىل عدم فإن  العينةمن خالل أسباب عدم الرضا الذي أبداه بعض أفراد 

مما قد يدفع إىل اللجوء إىل وسائل %  48,3بنسبة  حتقيق اإلشباع املادي الخنفاض األجر وعدم كفايته

غري مشروعة لتحقيق هذا اإلشباع من خالل انتشار بعض صور الفساد اإلداري كالرشوة، استغالل 

يعود السبب يف ذلك إىل عدم %30وان ما نسبته . املنصب لتحقيق أهداف شخصية غري مشروعة

التوافق بني الطموحات الشخصية وأمهية الوظيفة اليت يشغلو�ا معززين ذلك بأ�م يستحقون أفضل من 

  .ألن مؤهال�م أكرب من متطلبات الوظيفة هذه الوظائف،
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يعود سبب عدم رضاها إىل بعد الوظيفة عن التخصص، وعدم امتالك % 17,2وما نسبته 

والنسبة . هارة الالزمة لتنفيذ املهام، وهذه الفئة ميكن تدريبها وتنمية مهارا�ا لتتكيف مع وظائفهااخلربة وامل

  .يرجع سبب عدم الرضا إىل العناصر الثالثة جمتمعة% 4,4ـ الباقية واملقدرة ب

وعند  5فهو دال إحصائيا عند مستوى املعنوية  75,77اليت تساوي  2وبالرجوع إىل معلمة كا

  .3ية درجة حر 

   2رقم  حول السؤال العينةإجابات أفراد ):23/ 6(جدول رقم 

  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة المئوية  التكرار  ما هي طبيعة العراقيل التي تواجهها: العبارة

  23,9  43  ظروف  وبيئة العمل غير مناسبة-1

  دال  5  3  12,40

  33,9  61  تداخل المهام والمسؤوليات-2

  26,6  48  قلة فرص التدريب-3

  15,6  28  التكوين األكاديمي ال يتناسب مع الوظيفة-4

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

يتضح من اجلدول السابق أن التداخل يف املهام والصالحيات ميثل املشكل الرئيسي بالنسبة 

وهذا من شأنه أن خيلق ثقافة االتكال مما يؤدي إىل اإلمهال الوظيفي %  33,9بنسبة العينةملفردات 

يعود إىل قلة فرص % 26,6وما نسبته . والبريوقراطية، طول الوقت يف إجناز املهام وتقدمي اخلدمة

دريبية التدريب اليت تربجمها املنظمة، ونشري هنا إىل ضرورة االلتزام والتقيد من طرف املنظمة بربجمة دورات ت

%  23,9أما نسبة . حقيقية حتدد فيها االحتياجات احلقيقية للتدريب، وتسهر على تنفيذه وتقييمه

تعود إىل عدم توفر البيئة املناسبة للعمل من اكتظاظ يف املكاتب وكثرة املوظفني فيها، وهذا ميكن التقليل 

 .ظفني فيهامن حدته عن طريق إعادة تنظيم املكاتب ومراعاة حجمها مع عدد املو 

فيمثل التخصص العائق اهلام أمامها، يف هذه النقطة %  15,6أما النسبة الباقية واليت تقدر 

جيب مراعاة شروط التوظيف والتوفيق بني متطلبات الوظائف وخصائص املوارد البشرية عند عملية 

فهو دال  5ة عند درجة حرية ومستوى معنوي 12,40اليت تساوي  2بالرجوع إىل معلمة كا .التخطيط

   .2اإلجابة رقم اختيارحنو  العينةإحصائيا، مبعىن توجه معظم أفراد 
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  3رقم  السؤالحول  العينةإجابات  :)6/24(جدول رقم

  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة  التكرار  :هل يعني لك التدريب :العبارة

  48,3  87  كسب معلومات جديدة عن العمل-1

  دال  5  3  135,64

  3,9  7  التخلي عن السلوكيات السلبية-2

  45  81  االثنين معا-3

  2,8  5  عمل روتيني ومضيعة للوقت-4

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

يتمحور حول نقطة أساسية وهي   العينةيتضح أن مفهوم التدريب من خالل إجابات أفراد 

وهذا نتيجة للتغريات اليت تعرفها بيئة % 48,3ومات ومهارات جديدة عن العمل بنسبة كسب معل

 .تطور املعرفة مما يفرض حتديا أمام املوارد البشرية ملسايرته عن طريق التدريبو  التكنولوجياتطور األعمال، 

عن  على أن التدريب يشمل اهلدفني معا كسب املهارات اجلديدة والتخلي% 45ما نسبته أما 

  .بأمهية التدريب العينةالسلوكيات السلبية يف العمل وهذا شيء إجيايب يف وعي أفراد 

فرتى أن مهمة التدريب تتمثل يف التخلي عن السلوكيات السلبية  العينةمن مفردات % 3,9نسبته  ما

ق عن العمل، التأخر املطل ،ع يف أماكن العمل دون أمهية تذكرمنها التجم ةأثناء تنفيذ املهام وهي كثري 

التغيب غري املربر، وهذه الظواهر والسلوكيات ميكن التخفيف منها بتفعيل دور الرقابة اإلدارية، خاصة 

على أن التدريب هو عمل روتيين ومضيعة للوقت واجلهد واملال  % 2,8وجيمع ما نسبته . املفاجئة منها

  .وأن ال فائدة من ورائه

، فإنه دال 3ودرجة احلرية  5وعند مستوى املعنوية 135,64اليت تساوي  2بالرجوع إىل معلمة كا

  .1حنو اإلجابة رقم  العينةإحصائيا مبعىن  توجه معظم أفراد 
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   4رقم  حول السؤال العينةإجابات  ):6/25(جدول رقم 

  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة  التكرار  في حتمية وضرورة التدريب تكمن :العبارة

  دال  5  3  34,26  11.7  21  المعلومات لدى الموارد البشرية تقادم-1

الظروف تتغير وتتجدد وكذلك متطلبات -2

  العمل

23  12.8  

والثقة في النفس والوالء اكتساب مهارات -3

  واالنتماء

60  33.3  

  42.2  76  كل ما سبق-4

  100  180  المجموع

  SPSS.  نامجمن إعداد الباحث اعتمادا على بر  :المصدر

مبا نسبته  العينةفأجاب أفراد حول ضرورة وحتمية التدريب  العينةمن خالل إجابات أفراد 

مما يؤدي إىل زيادة ثقة الفرد بنفسه ويتولد لديه الوالء فالضرورة تتمثل يف اكتساب مهارات % 33,3

   ونسبة ،هلاقيق امليزة التنافسية واالنتماء للمنظمة وهذا ما يدفعه إىل حتقيق أهداف املنظمة مما يؤدي إىل حت

أجابت بأن الضرورة تكمن يف طبيعة البيئة املتجددة املتغرية وبالتايل متطلبات الوظائف   %   12,8

 وبنسبة .كذلك تتغري وعلى املوارد البشرية أن تساير هذا التغري باالعتماد على برامج تدريبية حقيقية

تقادم املعرفة لدى املوارد البشرية وهذا يدعم لتدريب تعود إىل بأن ضرورة ا العينةأجاب أفراد   11,7%

بني الضرورات الثالثة السابقة يف كو�ا  %42,2 ومجع ما نسبته  .السابق اإلجابة السابقة يف السؤال

 3عند درجة حرية  34,26اليت تساوي  2بالرجوع إىل معلمة كا. متكاملة وتدعم بعضها البعض

  .إحصائياال فهو د 5ومستوى معنوية 
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 5رقمل حول السؤ  العينةإجابات  ):6/26(جدول رقم 

درجة   2كا  النسبة المئوية  التكرار  األسلوب المعتمد في التدريب : العبارة

  الحرية
  القرار  المعنوية

  15.6  28  )التنمية الذاتية(التكوين والتدريب -1

  دال  5  3  169,37

  9.4  17  نظمةالمشاركة في الدورات التي تبرمجها الم-2

  67.8  122  ثنينالالمزج بين ا-3

  7.2  13  االعتماد على التطوير التنظيمي-4

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

من خالل األسلوب األمثل الذي تعتمده املوارد البشرية يف التنمية والتدريب أجاب ما نسبته 

، بأنه يكمن يف املزج بني أسلوب التنمية الذاتية، واملشاركة يف الدورات  اليت تربجمها املنظمة% 8, 67

% 9,4وما نسبته  يفضلون التنمية الذاتية،  %15,6حىت تكون النتائج أكرب والفائدة اعم، وما نسبته 

يفضلون %  7,2ا نسبته والباقي وهو ميثل م من خالل املشاركة فقط يف الدورات اليت تربجمها املنظمة،

ؤدي إىل تنمية قدرات املوارد البشرية اليت يأيا كان األسلوب املعتمد فهو  على التطوير التنظيمي، االعتماد

عند  169,37واليت تساوي  2بالرجوع إىل معلمة كا. تعترب الدعامة األساسية لبناء تنمية إدارية حقيقية

  .فهو دال إحصائيا 5ومستوى معنوية يساوي  3درجة حرارة تساوي 

  6حول السؤال رقم  العينةإجابات ): 6/27(جدول رقم 

  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة المئوية  التكرار  مسؤولية التدريب:العبارة

  27,8  50  الموارد البشرية

  غري دال  5  3  93,64

  16,1  29  اإلدارة العليا وحدها

  41,7  75  مشتركة

  14,4  26  لةمسؤولية الدو 

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

من خالل اجلدول أعاله يتبني أن مسؤولية التدريب هي عملية مشرتكة بني املوارد البشرية، 

ارد كل حسب اختصاصه، فاملو % 41,7بنسبة  ) من مديرين تنفيذيني، وقيادة إدارية( واإلدارة العليا



 دراسة الحالة واقع التنمية اإلدارية في والية المسيلة             السادس                  الفصل 
 

307 
 

البشرية تسعى لتنمية قدرا�ا وجيب أن تتوافر عندها القابلية واالستعداد واملشاركة اإلجيابية يف الربامج 

اليت تربجمها املنظمة، والقيادة اإلدارية من خالل املسامهة يف جناح هذه الربامج من خالل  التدريبية 

ة املناسبة، وتوفري اخلرباء وتوقري املناخ املناسب اإلشراف والتوعية والتوجيه، واإلدارة من خالل رصد امليزاني

ترى أن التدريب مسؤولية تقع على عاتق املوارد البشرية % 27,8وما نسبته  .لنجاح هذه الربامج

مبفردها، حيث تسعى من تلقاء نفسها للتنمية والتطوير خاصة يف ظل ارتفاع مستوى التعليم لدى املوارد 

  .ترى أن التدريب هو مسألة إدارية  تقوم �ا اإلدارة يف املنظمة فقط% 16,1أما ما نسبته . البشرية

ترى بأن الدولة ومن خالل التشريعات تتحمل عبء ومسؤولية % 14,4النسبة الباقية واليت تقدر ب

 .التدريب

ومستوى  3وعند درجة حرية تساوي   93,64احملسوبة واليت تساوي 2بالرجوع إىل معلمة كا

 دال مبعىن عدم وجود أي فروقات تفسر لصاحل أي من اإلجابات لتحديد  مسؤولية فهو غري 5معنوية 

  .سؤوليةالتدريب وبالتايل غموض يف حتديد امل

  7حول السؤال رقم  العينةإجابات : )6/28(جدول رقم 

  التكرار  مفهوم التنمية اإلدارية ماذا يعني لك؟ :العبارة
النسبة 

  المئوية
درجة   2كا

  الحرية
  القرار  المعنوية

  36.1  65  تنمية الموارد البشرية-1

  دال  5  3 172,66

  22.8  41  تطوير القوانين-2

  40.6  73  إصالح الهياكل اإلدارية-3

  0.6  1  كل ما سبق-4

    180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

تنمية اإلدارية السائد يف املنظمة تبني أن املفهوم حول مفهوم ال العينةإجابات أفراد من خالل 

 ،وهذه النسبة مرتبطة بطريقة تنظيم املكاتب% 40,6الشائع يتمثل يف إصالح اهلياكل اإلدارية بنسبة 

وهذا لدور % 36,1وتضخم عدد املوظفني فيها، ويأيت املفهوم الثاين وهو تنمية املوارد البشرية بنسبة

واملفهوم الثالث وهو  عملية تنموية سواء كانت إدارية أو اقتصادية أو اجتماعية، املوارد البشرية يف أية

،أما املفهوم احلقيقي للتنمية اإلدارية والذي يشمل مجيع اجلوانب سالفة %   22,8تطوير القوانني بنسبة
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فهوم آخر مبالتايل السائد يف املنظمة ليس التنمية اإلدارية ولكنه %. 0,6الذكر فكانت نسبته تساوي 

  .يطلق عليه اإلصالح اإلداري

فهو دال  5ومستوى معنوية  3عند درجة حرية  172,66الذي يساوي  2من خالل معلمة كا

وهو ما يؤكد الفرضية القائلة بعدم وضوح مفهوم التنمية اإلدارية احلقيقية يف اجلهاز اإلداري   .إحصائيا

 .اجلزائري

  8السؤال رقم حول  العينةإجابات ):  6/29(جدول رقم 

  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة المئوية  التكرار  التدريب والتنمية اإلدارية الفرق بين: العبارة

 46,7  84  التنمية اإلدارية هي األشمل -1

  دال  5  3  6,48

  13,9  25  وسيلة من وسائل التنميةالتدريب -2

  37,8  68  هو األشملالتدريب -3

  1,7  3  بينهماال عالقة -4

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

حول الفرق بني التنمية اإلدارية والتدريب اإلداري يتبني أن نسبة  العينةمن خالل إجابات أفراد 

%  37,8 ، وما نسبته)ألن إحدى خصائصها الشمول(ترى أن التنمية اإلدارية هي األمشل  % 46,7

ترى % 13,8ترى أن التدريب هو األمشل وهذا ما يعكس غموض مفهوم التنمية اإلدارية، وما نسبته 

   .أن التدريب هو أحد أساليب التنمية اإلدارية، والنسبة الباقية ترى أن املفهومني مستقلني

ساوي ومستوى معنوية ت 3عند درجة حرية تساوي  6,48 اليت تساوي 2بالرجوع إىل معلمة كا

   .1لصاحل اإلجابة رقم   فهو دال إحصائيا مبعىن وجود فروقات 5
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  9رقم  حول السؤال العينةإجابات أفراد ): 6/30(جدول رقم 

تعتبر التنمية اإلدارية الحقيقية إحدى  :العبارة

  الضروريات لتجاوز ضعف الجهاز اإلداري
  قرارال  المعنوية  الحريةدرجة   2كا  النسبة المئوية  التكرار

 63,9  155  نعم قادرة على ذلك-1

  دال  5  3  158,80

  21,7  39  إذا ما ارتبطت باألهداف الحقيقية -2

  12,2  22  غير قادرة إطالقا -3

  2,2  4  .بدرجة عجز الجهاز اإلداري -2

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

ترى ضرورة تبين تنمية إدارية % 63,9اجلدول السابق يتبني بأن ما نسبته  من خالل نتائج

حقيقية من أجل جتاوز الضعف والعجز يف اجلهاز اإلداري مبا حتمله من تغيريات جذرية يف النواحي 

مرهونة مبدى ارتباطها ضرورة التنمية اإلدارية و  قدرةترى % 21,7وما نسبته  املختلفة اليت �تم �ا،

ترى أ�ا غري قادرة على ذلك، والنسبة املتبقية واملقدرة   %12,2داف احلقيقية للمنظمة، ونسبة باأله

  .ترى أن قدرة التنمية اإلدارية مرتبطة بدرجة عجز وتعفن اجلهاز اإلداري% 2,2 ـب

ودرجة حرية  3عند مستوى املعنوية يساوي 158,80اليت تساوي  2بالرجوع إىل قيمة املعلمة كا   

  .1الختيار اإلجابة رقم  العينةفهو دال إحصائيا مبعىن توجه جل أفراد  5 تساوي

  10حول السؤال رقم العينةإجابات أفراد  ):6/31(جدول رقم

  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة المئوية  التكرار  عن التنمية اإلدارية المسئولمن  :العبارة

  12,7  23  اإلدارة العليا في المنظمة-1

  دال  5  3  208.88

  16,0  29  القيادة والموارد البشرية -2

  70  127  مسؤولية الجميع-3

  1,3  2  ليست مسؤولية أي منهم بل الدولة-4

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

نسبته  ارية فقد أجاب مامن خالل اجلدول السابق الذي يبني املسؤولية عن التنمية اإلد

هي % 70أ�ا مسؤولية اإلدارة العليا إعداد وختطيطا وتنفيذا، وما نسبته  العينةمن أفراد % 12,7
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مسؤولية مشرتكة بني القيادة اإلدارية واملوارد البشرية كل حسب مستواه الوظيفي وموقعه التنظيمي من 

ا مسؤولية اجلميع فاإلدارة العليا تنسق وتنظم بأ� ترى% 16خالل التنفيذ والرقابة والتوجيه، وما نسبته 

اجلهود وتوفر اإلمكانيات واملوارد البشرية تنفذ املهام املطلوبة منها بدرجة كبرية من الكفاءة والفعالية، 

والنسبة املتبقية  .وباعتبارها عملية شاملة وحيوية والقيادة اإلدارية من خالل اإلشراف والتوجيه،

  .رى أ�ا مسؤولية الدولة يف إطار الدور اجلديد للدولة ويف إطار احلاكميةت% 1,3واملقدرة

 5ومستوى معنوية  3عند درجة حرية تساوي   208,88اليت تساوي  2بالرجوع إىل معلمةكا   

مشرتكة مما حيمل بوادر يف كو�ا مسؤولية  3فهو دال إحصائيا، مبعىن وجود فروقات لصاحل اإلجابة رقم 

  .حوأسباب النجا 

  11حول السؤال رقم  العينةإجابات أفراد  ):6/32(جدول رقم 

ما هي العراقيل التي تواجه التنمية : العبارة

  ؟اإلدارية
  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة المئوية  التكرار

 63,9  115  ؟بشريةعراقيل -1

  دال  5  3  44.13

  21,7  39  ؟إداريةعراقيل -2

  12,2  22  ؟اجتماعيةعراقيل -3

  2,2  4  ؟اقتصاديةعراقيل -4

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

حول العراقيل اليت تواجه عملية التنمية اإلدارية، يرى أفراد  العينةمن خالل حتليل إجابات أفراد 

ا قد تعرقل أو تقاوم كل عملية تغيري وتطوير، مث ميثل العراقيل البشرية أل�% 63,9أن ما نسبته  العينة

املتمثلة يف البيئة اإلدارية من قوانني وتشريعات وهياكل إدارية وتنظيمية، %  21,7العراقيل اإلدارية بنسبة 

واملتمثلة يف املوارد املالية ودرجة التطور االقتصادي، وأخريا % 12,2مث العراقيل االقتصادية بنسبة  

  .واملتمثلة يف العقائد والعادات والتقاليد والوالء واالنتماء% 2,2جتماعية بنسبة تقدر ب العراقيل اال

فهو  5ومستوى معنوية يساوي  3عند درجة حرية تساوي  13, 44اليت تساوي  2أما معلمةكا

  .1الختيار اإلجابة رقم  العينةدال إحصائيا، مبعىن توجه معظم أفراد 
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  12حول السؤال  العينةفراد إجابات أ: )6/33(جدول رقم 

  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة المئوية  التكرار  ةهل تعتقد أن التنمية اإلداري :العبارة

  56,67  102  تسبق التنمية االقتصادية-1

  دال  5  3  166,97

  38,33  69  تتزامن معها -2

  3,33  6  تأتي بعدها-3

  1,67  3  ارتباط أيليس بينهما -4

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

الفكرية اليت مت التطرق هلا يف اجلانب  اآلراءمن  إن اهلدف من طرح هذا السؤال هو تبين رأي

ل النظري من حيث أيهما يسبق التنمية اإلدارية وبالتايل تكون الدعامة االساسية للتنمية الشاملة من خال

أم التنمية . ما توفره من مقومات بشرية وهيكلية وتشريعات وقوانني تستند إليها التنمية الشاملة

االقتصادية هي اليت تسبق وتكون التنمية اإلدارية هي حتصيل حاصل وتكون إحدى خمرجات عملية 

  .التنمية االقتصادية

من مفردات % 56,67ة نسبة معرفة أسبقية التنمية اإلدارية عن التنمية االقتصاديمن خالل 

ترى أن التنمية اإلدارية تأيت قبل التنمية االقتصادية ومربر ذلك أن توفري اجلهاز اإلداري املدرب  العينة

يف يرى ما نسبته  ،واملؤهل والكفء هو الذي يقوم بتحقيق التنمية االقتصادية ومن خالهلا التنمية الشاملة

مع التنمية االقتصادية، تفسري ذلك أن التنمية االقتصادية تشمل أن التنمية اإلدارية تتزامن % 38,33

ترى أن التنمية اإلدارية تأيت بعد التنمية  %3,33مجيع النواحي مبا فيها اجلانب اإلداري، وما نسبته 

 أما النسبة. االقتصادية، تفسري ذلك على الرأي القائل بأن التنمية االقتصادية جتر وراءها التنمية اإلدارية

ومستوى  3عند درجة حرية  166,97اليت تساوي 2بالرجوع قيمة معلمةكا%1,67املتبقية واملقدرة ب 

 .1فهو دال إحصائيا، أي أن هناك توجه عام  حنو اختيار اإلجابة رقم  5معنوية 

  للمحور الثاني العينةتحليل إجابات : المطلب الثاني

حول احملور املرتبط بضرورة التخطيط  العينةنتائج إجابات يهدف هذا املطلب إىل حتليل 

  .اإلسرتاتيجي للتنمية اإلدارية يف املنظمة ميدان البحث
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 1حول السؤال رقم  العينةإجابات : ) 34/ 6(جدول رقم 

التخطيط االستراتيجي للتنمية اإلدارية  :ةالعبار 

  يعني
  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة المئوية  التكرار

  9,4  17  ملزمة غير مرنة خطة جامدة-1

  دال  5  3  145,95

  13,9  25  خطة محكمة تهدف لتحقيق أهداف فرعية-2

مجموعة من المراحل المنهجية تمثل -3

  إستراتيجية
115  63,9  

  12,8  23  خطة ظرفية ترتبط بتغيرات البيئة -4

  100  180  المجموع

  SPSS.  جمن إعداد الباحث اعتمادا على برنام :المصدر

من خالل اإلجابة على السؤال املتمحور حول مفهوم التخطيط االسرتاتيجي والذي كان يهدف 

  للتخطيط اإلسرتاتيجي للتنمية اإلدارية وليس اخلطة، يتبني أن ما نسبته  العينةإىل مدى إدراك وفهم أفراد 

إليه على أنه خطة  تنظر% 9, 13، وأن ما نسبته يدركون التخطيط اإلسرتاتيجي وأبعاده% 63,9

قصرية األجل يهدف لتحقيق أهداف فرعية وهذا ال ينطبق على التخطيط اإلسرتاتيجي، وال ينطبق على 

والباقي املقدر نسبته ب  مرتبط بالظرفية أو إدارة األزمة،% 12,8أهداف التنمية اإلدارية، وأن ما نسبته 

غري مرنة وملزمة التطبيق ولن حتقق ترى أن التخطيط اإلسرتاتيجي هو خطة ساكنة جامدة % 9,4

 ،3  ، عند درجة حرية تساوي145,95اليت تساوي  2أما قيمة املعلمة كا. األهداف املرجوة منها

  .فهو دال إحصائيا 5ومستوى معنوية تساوي 

 2 رقم حول السؤال العينةإجابات  :)6/35(جدول رقم 

  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة المئوية  كرارالت  :أهمية تخطيط التنمية اإلدارية تكمن في :العبارة

  16,7  30  .كل العناصر التالية  -1

  دال  5  3  152,04

  8,3  15  .خلق الترابط واالنسجام بين التعليم والتدريب-2

  10,6  19  .المزج بين االختصاص األساسي والمتعدد-3

  64,4  116  .االستجابة للمتطلبات والتحديات الجديدة -4

  100  180  .المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر
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حول هذا السؤال يتبني أن أمهية التخطيط اإلسرتاتيجي  العينةمن خالل حتليل إجابات أفراد 

 االستجابة للمتطلبات( للتنمية اإلدارية يتمثل يف العناصر الثالث املذكورة جمتمعة ومتناسقة وهي

والتحديات اجلديدة، خلق الرتابط واالنسجام بني التعليم والتدريب، الربط واملزج بني  االختصاص 

  تشري إىل أن أمهية التخطيط  %64,4أن ما نسبته  و، %16,7بنسبة ) األساسي  واالختصاص املتعدد

  ليت تتمثل يف الفرص اإلسرتاتيجي للتنمية اإلدارية تكمن يف االستجابة للمتطلبات والتحديات اجلديدة وا

وهذا ينطبق على اإلصالح اإلداري وليس التنمية اإلدارية، ألنه   والتهديدات يف البيئة الداخلية واخلارجية،

تكمن أمهيته يف خلق الربط % 8,3وأن ما نسبته  يهتم باجلوانب الفرعية فقط للجهاز اإلداري،

هارات لدى املوارد البشرية، وأخريا املزج بني واالنسجام بني التعليم والتدريب �دف ضمان تنمية امل

  .%10,6بنسبة  االختصاص األساسي واملتعدد

ومستوى معنوية  3عند درجة حرية تساوي 152,04اليت تساوي 2بالرجوع إىل معلمة كا

  .فهو دال إحصائيا 5يساوى

  3 رقم حول السؤال العينةإجابات  :)6/36(جدول رقم

  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة المئوية  التكرار  :نمية اإلداريةمن مكونات تخطيط الت :العبارة

  11.7  21  .دراسة تخطيط الموارد البشرية-1

  دال  5  3  225.2

  8.3  15  .االهتمام بالدراسات السلوكية-2

  6.7  12  .وضع الدراسات السابقة معا-3

  73.3  132  .عملية فوقية ليس لها عالقة بما سبق ذكره-4

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

مكونات التخطيط �تم جتمع على أن %  6,7من خالل اجلدول السابق يتبني أن ما نسبته

وذلك  )دراسة ختطيط املوارد البشرية، االهتمام بالدراسات السلوكية( بوضع الدراسات السابقة وهي 

إن ختطيط التنمية اإلدارية % 11,7ملية التنمية اإلدارية احلقيقية، يف حني ترى ما نسبته لشمولية ع

ومنها حتقيق  يهتم بدراسة  ختطيط وتنمية املوارد البشرية لتصبح قادرة على حتقيق األهداف املرجوة منها

رية يهتم بالدراسات ترى بأن ختطيط التنمية اإلدا% 8,3وما نسبته  .أهداف التنمية اإلدارية احلقيقية

تؤكد أ�ا عملية فوقية مرتبطة مبركزية التخطيط ومركزية % 73,3 ,6 السلوكية، والباقي املتمثل يف نسبة
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وهذا ما يؤكد غياب التخطيط االسرتاتيجي للتنمية اإلدارية وبالتايل غياب التنمية اإلدارية   .القرار

ومستوى  3وعند درجة حرية تساوي   ,225 2تسوي  احملسوبة اليت 2وبالرجوع إىل معلمة كا .احلقيقية

   .فإنه دال إحصائيا 5معنوية يساوي 

  4  رقم  حول السؤال العينةإجابات  :)6/37(جدول رقم

  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة المئوية  التكرار  :المشاكل التي تعترض عملية التخطيط : العبارة

  21,1  38  .إلدارةفقدان المعايير وعدم كفاءة ا-1

  دال  5  3  104,84

  10  18  .عدم االقتناع بجدوى وأهمية التنمية اإلدارية-2

تقليد األنظمة األجنبية، عدم التكيف -3

  .المحلي
21  11,7  

  57,2  103  .كل ما سبق-4

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

على أن العناصر  العينةيل اجلدول السابق يتبني أن هناك اتفاق من طرف أفراد من خالل حتل

عدم االقتناع جبدوى وأمهية التنمية اإلدارية، فقدان املعايري وعدم كفاءة اإلدارة، ( املذكورة جمتمعة وهي 

لعراقيل كلها متثل ا% 57,2بنسبة تقدر ب  )تقليد األنظمة األجنبية وعدم التكيف مع البيئة احمللي

وهذا يشري إىل اآلثار اليت  والعقبات اليت تقف حائال أمام حتقيق تنمية إدارية حقيقية نظرا مشوليتها،

أما بصور منفردة تأيت يف  تنعكس على خصوصية البيئة اإلدارية، وما يرافق ذلك من مظاهر سلبية،

ية، يف هذه النقطة ال ننفي أو نلغي وعدم التكيف مع البيئة احمللاملقدمة مشكلة تقليد األنظمة األجنبية 

االستفادة من جتارب اآلخرين خاصة تلك التجارب اليت تتشابه مع بيئتنا احمللية مع العمل على تكييفها 

  .يتناسب مع البيئة احملليةو تطويعها مبا 

يرون أن فقدان املعايري واخلصائص املوضوعية اخلاصة % 21,1كما بينت الدراسة أن ما نسبته 

 %11,7وما نسبته   تنمية اإلدارية هي املشكل الرئيسي الذي يعرتض حتقيق تنمية إدارية حقيقية،بال

والنسبة املتبقية واملقدرة ترى أن تقليد األنظمة األجنبية وعدم التكيف مع البيئة احمللية هو املعوق اهلام 

  .ما يصبو إليه ا�تمع ترى أن املشكل يكمن يف عدم االقتناع جبدواها وفاعليتها يف حتقيق %10ب
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ومستوى معنوية يساوي  3عند درجة حرية تساوي 104,84اليت تساوي  2بالرجوع إىل قيمة كا

  .إحصائيافهو دال  5

  5 رقم حول السؤال العينةإجابات : )6/38(جدول رقم

  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة المئوية  التكرار  مراحل التخطيط للتنمية اإلدارية :العبارة

  18,9  34  .مرحلة التوعية بأهمية الخطة-1

  دال  5  3  117,02

  10,6  19  .مرحلة التحضير األولي للخطة-2

  59,4  107  .مرحلة اتخاذ القرار-3

  1 ,11  20  .كل ما سبق للتكامل بين هذه المراحل-4

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

ترى أن التخطيط  العينةمن مفردات % 11,1من خالل اجلدول السابق يتبني أن ما نسبته 

االسرتاتيجي للتنمية اإلدارية هو جمموعة مراحل متكاملة متناسقة مرتابطة غايتها األساسية هي الوصول 

ما نسبته ، يف حني ركزت خطة إسرتاتيجية حمكمة قابلة للتنفيذ مرشحة للنجاح شاملة لألهداف

على مرحلة التوعية بأهداف اخلطة وتفسري ذلك من أجل توفري االقتناع باخلطة ولضمان  18,9%

أن املرحلة اهلامة يف التخطيط تكمن يف % 59,4املشاركة يف تنفيذها وحتقيق أهدافها، ويرى ما نسبته 

رض احلائط بالكثري من اجلوانب مرحلة اختاذ القرار أل�ا اخلطوة أو املرحلة احلامسة واألخرية فقد يضرب ع

وهذا يرتبط بالفوقية وغياب املشاركة يف عملية التخطيط اإلسرتاتيجية  وتسقط يف حلظة اختاذ القرار،

 ـوالنسبة الباقية واملقدرة ب .للتنمية اإلدارية، وهذا مرتبط بالظرفية اليت تنطبق على اإلصالح اإلداري

وتفسري ذلك أن أية خطة إسرتاتيجية ال بد هلا من  ،للخطة ىلتويل أمهية ملرحلة التحضري األو  10,6%

�يئة الظروف من خالل حتديد املعلومات والبيانات الواجب مجعها، حتديد مصادرها، وأساليب مجعها 

ومستوى معنوية  3عند درجة حرية تساوي 117,02اليت تساوي  2بالرجوع إىل معلمة كا. وحتليلها

  .فهو دال إحصائيا 5يساوي
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  6رقم  حول السؤال العينةإجابات : )6/39(جدول رقم 

  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة المئوية  التكرار  ـيتميز الجهاز اإلداري في الجزائر ب :العبارة

استغالل النفوذ والصراع لتحقيق مكاسب -1

  فردية
53 29,4  

  دال  5  3  106,08
  5,6  10  هجرة الكفاءات اإلدارية-2

  10,6  19  التقليد المستورد من الخارج دون تكييف-3

  54,4  98  البيروقراطية وما يرتبط بها-4

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

حول اخلصائص اليت يتميز �ا اجلهاز اإلداري  العينةأراء أفراد  أن من خالل اجلدول السابق يتنب

بأنه يتصف بالبريوقراطية الشديدة وما يرتبط �ا من مظاهر سلبية تتمثل % 54,4اجلزائر تشري بنسبة  يف

طول مدة احلصول على اخلدمة العامة، كما أشار ما  يف البطء الشديد يف تقدمي اخلدمة، تضخم القوانني،

اجلو من املنافسة  يتمثل يف هجرة الكفاءات وتفريغ اجلهاز اإلداري منها حىت خيلو %5,6نسبته 

   .الشريفة، اليت تعمل على تنقية البيئة اإلدارية من املظاهر السلبية وتتكرس الرداءة والتسيب واإلمهال

بأن اجلهاز اإلداري يتميز باستغالل النفوذ الوظيفي والصراع من ترى  %29,4أما ما نسبته 

والنسبة  .داري واملايلأجل حتقيق مكاسب فردية غري مشروعة وظهور بعض صور الفساد اإل

  .تتمثل يف التقليد املستورد من اخلارج دون مراعاة االختالفات بني البيئة احمللية واخلارجية %10,6الباقية

ومستوى  3عند درجة حرية تساوي   106,08احملسوبة واليت تساوي  2بالرجوع إىل معلمة كا

   .فإنه دال إحصائيا 5معنوية يساوي 
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 7رقم  حول السؤال العينةأفراد  إجابات):6/40(جدول رقم 

  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة المئوية  التكرار  أسباب البيروقراطية في الجزائر:  العبارة

 52,8  95  .التضخم في عدد القوانين وعدم تطبيقها-1

  دال  5  3  77,28

  13,9  25  .فشل أجهزة الرقابة-2

ام بالتكوين والتنمية طير وعم االهتمأنقص الت-3

  اإلدارية
38  21,1  

  12,2  22  .التمسك بالقوانين الجامدة-4

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

من خالل اجلدول السابق يتضح أن السبب اجلوهري يف انتشار البريوقراطية يف اجلهاز اإلداري 

ألساس إىل التضخم يف عدد القوانني اليت يتم إصدارها واليت يف الغالب ال تطبق وذلك اجلزائري يرجع با

ترى أن سبب البريوقراطية يف اجلزائر يعود باألساس % 13,9، وأن ما نسبته %52,8بنسبة تقدر ب

 تعود إىل% 21,1إىل فشل أجهزة الرقابة وعجزها عن أداء دورها وعلى مجيع املستويات، وأن ما نسبته 

وهذا ميكن التخفيف منه من خالل استيعاب األعداد اهلائلة من خرجيي  طري اجلهاز اإلداري،أنقص ت

تعزي سبب البريوقراطية إىل % 12,2طري العلمي للجهاز اإلداري، وأخريا نسبةأاجلامعات لضمان الت

لعلم أن الوقت التمسك بالقوانني اجلامدة اليت جتاوزها الزمن مع ضمان التطبيقي احلريف هلا، مع ا

2من خالل قيمة معلمة كا .باجلهاز اإلداري متغري متجدد حييط والظروف، وكل ما
اليت  

  .فهو دال إحصائيا5ومستوى معنوية يساوي  3عند درجة حرية تساوي 77,28تساوي
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  8 حول السؤال رقم العينةإجابات : )6/41(جدول رقم 

الجزائر   في من أسباب عجز الجهاز اإلداري: العبارة

  كذلك
  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة المئوية  التكرار

  46,1  83  عدم وضوح المسؤوليات والواجبات-1

  دال  5  3  51,73

  19,4  35  ضعف تكوين الموارد البشرية-2

  25  45  جمود القوانين والتشريعات-3

  9,4  17  الروتين والممل في تنفيذ المهام-4

  100  100  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

سبب عجز  اجلهاز ترى أن  العينةمن مفردات % 46,1أن من خالل اجلدول السابق يتبني 

اإلداري يعزى إىل عدم وضوح الصالحيات واملسؤوليات، مما يؤدي إىل التداخل يف املهام واألنشطة، 

   من % 19,4وأن ما نسبته . بني املوارد البشرية يف حتديد املسؤولياتويؤدي أحيانا إىل التصادم 

، ترى أن ضعف تكوين املوارد البشرية هو العنصر املهم املتسبب يف عجز اجلهاز اإلداري العينةمفردات 

حتدد من خالل االحتياجات الفعلية من وميكن جتاوز هذا السبب من خالل تبين برامج تدريبية حقيقية 

ترى % 9,4أما ما نسبته  يب، وتوفري اخلرباء، االقتصاد يف ميزانية التدريب، وتقيم جناحه وفاعليته، التدر 

أن الروتني وامللل الذي مييز البيئة اإلدارية، وهذا ميكن التخفيف منه من خالل البحث يف األسباب فقد 

ياكل أو طبيعة املهام يكون السبب يف العالقات اإلنسانية فنعمل على تطويرها، وقد يكون يف اهل

ترى بأن سبب العجز يعود % 25والوظائف فنعمل على تدوير الوظائف إن أمكن ذلك، أما ما نسبته 

ناصر املتسببة يف عجز اجلهاز اإلداري هي مكونات عما يالحظ على هذه ال ، وما نسبتهإىل مجود القوانني

عند درجة حرية   51,73اليت تساوي  2ة معلمة كاأما قيم. التنمية اإلدارية احلقيقية الغائبة أو املغيبة

   .فهو دال إحصائيا 5، ومستوى معنوية يساوي3تساوي 
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  9حول السؤال رقم العينةإجابات : )6/42(جدول رقم 

ما هي مجاالت اإلصالح التي قامت بها :  العبارة

  الحكومة الجزائرية في رأيك؟
  القرار  معنويةال  درجة الحرية  2كا  النسبة المئوية  التكرار

  49,4  89  تطوير القوانين والمزيد من إصدارها-1

  دال  5  3  112.66

  6,7  12  القيام بإصالح وتنمية إدارية حقيقية-2

  39,4  71  من خالل إصالح الوظيفة العامة-3

  4,4  8  لم تقم بأي إصالح حقيقي-4

  100  180  المجموع

  SPSS.  على برنامج من إعداد الباحث اعتمادا :المصدر

حول حماوالت احلكومة يف جمال التنمية واإلصالح  العينةمن خالل حتليل نتائج إجابات أفراد 

يرون بأن دور احلكومة يف اإلصالح يتمثل يف قانون إصالح الوظيفة % 39,4اإلداري تبني أن ما نسبته

املظاهر السلبية وإنشاء مؤخرا وزارة وهذه املبادرة اإلصالحية أثبتت فشلها بدليل استمرار كل  العامة،

ترى أن جهود احلكومة يف هذا % 49,4، أما ما نسبته تابعة للوزير األول تعين بإصالح اإلدارة العامة

وهو أحد اجلوانب املهمة يف التنمية اإلدارية فقط وهو  ا�ال يتمثل يف مزيد من إصدار القوانني واللوائح

دي إىل حتسني الظروف واألوضاع ما وهذا لن يؤ  يس التنمية اإلدارية،من صالحيات اإلصالح اإلداري ول

إىل أن هناك إصالحات حقيقية قامت �ا % 6,7مل يتبع بتفعيل وظيفة الرقابة، كما أشار ما نسبته 

يرى بان احلكومة % 4,4احلكومة لكن دون تبيان فحوى هذه اإلصالحات احلقيقية، وأخريا ما نسبته 

اليت تساوي  2أما قيمة املعلمة كا. حقيقي وجذري فيما يتعلق بالتنمية اإلدارية مل تقم بأي إصالح

  .فهو دال إحصائيا 5، ومستوى معنوية يساوي 3عند درجة حرية  112,66

  للمحور الثالث العينةتحليل إجابات : المطلب الثالث

بة مبفهوم القيادة وأثرها حول احملور الثالث املرت العينةيهدف هذا املطلب إىل حتليل إجابات أفراد 

  .يف حتقيق التنمية اإلدارية
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 1حو السؤال رقم  العينةإجابات : )6/43(جدول رقم

  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة  التكرار  هل تعني لك القيادة:  العبارة

  58,3  105  المشاركة في توجيه الجهود-1

  دال  5  3  116,04

  21,7  39  للعمل االهتمام بالجانب الرسمي-2

  14,4  26  األوامر واللوائح إصدارالتسلط في -3

  5,6  10  سبق كل ما-4

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

، وهذا من شأنه % 58,3 ـبالنسبة ملفهوم القيادة مرتبط مبفهوم القيادة املشارك بنسبة تقدر ب

وهذا  ع بقدر كبري من املشاركة واحلوار والدميقراطيةتى توجيه جهود املوارد البشرية، ألنه يتميعمل عل

األسلوب أثبت جناحه من خالل الدراسات اليت اشرنا إليها سابقا يف الفصل الرابع من البحث، أما ما 

أما ما نسبته عيني، فمفهوم القائد لديها مرتبط مبفهوم املدير القائم على قوة سلطة الت% 21,7نسبته 

فيقرتن لديها مفهوم القيادة اإلدارية مبفهوم القيادة املتسلطة واليت من خصائصها اخنفاض %  14,4

فهي جتمع بني العناصر السابقة وهي %  5,6أما النسبة املتبقية املقدرة ب  .مستوى الرضا الوظيفي

يها مفهوم واضح وحمدد يرتبط جتمع بني خصائص متناقضة مما يفسر على أن هذه النسبة ليس لد

  .بالقيادة اإلدارية

 2بالرجوع إىل معلمة كا .العينةما يالحظ غياب املفهوم احلقيقي للقيادة اإلدارية لدى أفراد 

فهو دال  5، ومستوى معنوية يساوي 3عند درجة حرية يساوي و   116,04احملسوبة واليت تساوي 

  .إحصائيا
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 2حو السؤال رقم  ينةالعإجابات ): 6/44(جدول رقم

المفضل لديك لبناء نمط القيادة :  العبارة

  التنمية الحقيقية
  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة  التكرار

  66,1  119  .)المشارك( الديمقراطيالنمط -1

  دال  5  3 166,80

  17,8  32  .)األوتوقراطي( النمط الديكتاتوري-2

  7,8  14  .النمط البيروقراطي-3

  8,3  15  ).المتساهلة( النمط الفوضوي-4

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

حول منط القيادة املفضل لديك والذي يساهم يف بناء تنمية  العينةمن خالل حتليل إجابات 

طي املشارك ملا له يف أثر يف روح تفضل األسلوب الدميقرا%   66,1 تبني أن نسبة إدارية حقيقية،

منهم يفضلون النمط الديكتاتوري %   17,8وما نسبته . اجلماعة من خالل الثقة  ومشاركة املرؤوسني

نظرا للتسيب يف أداء بعض املوارد البشرية ألن هذا النمط من القيادة يتخذ القرار مبفرده ويطلب من 

القيادة األفضل هي القيادة الفوضوي املتساهل الذي ال ترى أن %  8,3، وترى نسبة التابعني التنفيذ

ترى أن منط القيادة البريوقراطي هو األفضل، أي كان النمط القيادي فإن %  7,8 ، ونسبة يهتم باألمور

النمط األول يساهم يف بناء العالقات اإلنسانية ويعمل على استمالة األفراد لتحقيق التنمية اإلدارية 

ومستوى  3عند درجة حرية تساوي  166,8احملسوبة واليت تساوي  2ع إىل معلمة كابالرجو . احلقيقية

  .1فإنه دال إحصائيا حنو اختيار اإلجابة رقم  5معنوية يساوي

  

  

  

  

  

  

  



 دراسة الحالة واقع التنمية اإلدارية في والية المسيلة             السادس                  الفصل 
 

322 
 

    3رقم  حول السؤال العينةإجابات أفراد ):   6/45(جدول رقم

دور القيادة اإلدارية في مرحلة تخطيط  :العبارة

  التنمية اإلدارية
  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة المئوية  لتكرارا

 17,8  32  تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية-1

  دال  5  3  60,13

  16,1  29  يرهالجهاز اإلداري وتطو  تأمين استمرارية-2

  16,1  29  تأصيل التوجه االبتكاري-3

  50  90  سبق كل ما-4

  100  180  المجموع

 .spssمن إعداد الباحث باالعتماد على برنامج : درالمص

ترى أن القيادة اإلدارية تلعب األدوار املهمة % 50من خالل اجلدول السابق يتبني أن ما نسبته 

تنمية القدرات واملهارات لدى املوارد البشرية، تأصيل الدور ( واملتمثلة يف العناصر الثالثة جمتمعة وهي 

ترى أن دور القيادة %  17,8 وما نسبته،  )وتأمني استمرارية اجلهاز اإلداريارية، بتكاري للتنمية اإلدالا

يف هذه املرحلة ينحصر يف إعداد وتنمية املوارد البشرية للمسامهة يف التخطيط حسب مستواها، وما نسبته 

توجه ترى أن الدور احلقيقي للقيادة اإلدارية يف هذه املرحلة ينحصر يف تأصيل وتعميق ال% 16,1

ترى أن دور القيادة %  16,10اإلبداعي االبتكاري للتنمية اإلدارية، وان النسبة الباقية واملقدرة ب

عند درجة  60,13تساوي  2أما قيمة املعلمة كا. داري وتطويرهإلاستمرارية اجلهاز ااإلدارية يتمثل يف 

 .إحصائيافهو دال  5، ومستوى معنوية يساوي3حرية تساوي 

  4رقم حول السؤال العينةإجابات : )6/46(جدول رقم 

التنمية  مرحلة التنفيذ دور القيادة في: العبارة

  اإلدارية الحقيقية
  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة المئوية  التكرار

  17,2  31  .دور الريادة والتأصيل في التنفيذ والرقابة-1

  دال  5  3  31,42

  17,8  32  والفني دور مهم وفعال في الجانب التنظيمي-2

  42,8  77  .الموارد البشرية  مشاركة تفعيل دور-3

  22,2  40  التنمية اإلدارية أنشطةاستمرار -4

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر 
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اخلطة اإلسرتاتيجية للتنمية من خالل اجلدول السابق يتبني أن دور القيادة اإلدارية يف مرحلة تنفيذ 

املوارد البشرية وضمان مسامهتها يف تنفيذ اخلطة وضمان جناحها بنسبة تفعيل مشاركة اإلدارية يتمثل يف 

 مثل يف اجلانب التنظيمي كما سبقتترى بأن دورها يت% 17,8وأن ما نسبته  ،%42,8 ـتقدر ب

نظيمية اليت حتيط بوظائفها ووظائف مجاعة العمل الفصل الرابع من خالل معرفة الظروف التاإلشارة له يف 

خالل ينحصر دور القيادة اإلدارية يف هذه املرحلة من  % 22,2  اليت تشرف عليها، وأن ما نسبته

  .التنمية اإلدارية  استمرارية أنشطة 

يذ دور الريادة التأصيل  يف التنف يتمثل دور القيادة يف  % 17,2والنسبة الباقية واليت تقدر ب 

، ومستوى معنوية يساوي 3عند درجة حرية تساوي  31,42احملسوبة تساوي  2قيمة معلمة كا. والرقابة

  .فهو دال إحصائيا 5

  5حول السؤل رقم العينةإجابات : )6/47(جدول رقم 

المهارات التي تحتاجها القيادة للقيام : العبارة

  بدورها
  القرار  ةالمعنوي  درجة الحرية  2كا  النسبة المئوية  التكرار

 26,7  48  .الفنية المهارات-1

  دال  5  3  10,44

  21,7  39  .الفكرية والعقلية المهارات-2

  33,9  61  .اإلنسانية واالجتماعية المهارات-3

  17,8  32  .المهارات التنظيمية-4

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

تعترب أن املهارات اإلنسانية واالجتماعية % 33,9جلدول السابق يتبني أن ما نسبته من خالل ا

هي اليت جيب توافرها يف القيادة اإلدارية لتحقيق التنمية اإلدارية احلقيقية وهذا ما يدعم منط القيادة 

 العينةمفردات من %  26,7، وأن ما نسبته السابقل ما قبل يف السؤا العينةاملشارك الذي يتبناه أفراد 

 وهي ما تتطابق من حيث األمهية مع السؤال السابق، وأن ما نسبتهترى أن املهارات الفنية هي األهم 

ترى أن املهارات الفكرية والعقلية هي اليت حتتاجها القيادة اإلدارية، التفسري يف ذلك أن املوارد % 21,7

اج على مهارات للتعامل معها وكسب تعاو�ا يل حتتاوبالت البشرية خمتلفة ومتمايزة من حيث الطبائع

ترى أن املهارة التنظيمية هي اليت جيب أن متتلكها القيادة % 17,8، وأن ما نسبته اخلطةإلجناح 
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، ومستوى معنوية 3عند درجة حرية تساوي  10,44احملسوبة تساوي  2بالرجوع إىل معلمة كا. اإلدارية

  .فهو دال إحصائيا 5يساوي 

  6 حو السؤال رقم العينةإجابات  :)6/48(جدول 

  القرار  المعنوية  درجة الحرية  2كا  النسبة المئوية  التكرار  أساليب تنمية المهارات القيادية: العبارة

  9,4  17  .التطوير التنظيمي -1

  دال  5  3  65,02

  15,6  28  .التعليم كأسلوب لتنمية المهارات -2

  48,9  88  )الفردية(التنمية الذاتية  -3

  26,1  47  التدريب اإلداري -4

  100  180  المجموع

  SPSS.  من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج :المصدر

يرون أن األسلوب األمثل  العينةمن أفراد % 48,9من خالل اجلدول السابق يتبني أن ما نسبته  

دة املستمرة لتنمية مهارا�ا فال تنتظر الربامج هو التنمية الذاتية الفردية حلاجه القيالتنمية املهارات القيادية 

وأن ما  اليت تعدها املنظمة وتعتمد عليها فقط، ولكن جيب أن تبادر من تلقاء نفسها لتنمية نفسها،

ترى أن التدريب اإلداري هو املناسب للقيادة اإلدارية ألنه يضمن جتديد معارفها % 26,1نسبته 

التعليم هو األمثل بأن % 15,6يف حني ترى ما نسبته . والرفع اإلداري ومهارا�ا من اجل �يئتها للرتقية

 ييمالتطوير التنظترى %  6,7ميي هو الوسيلة املثلى لتنمية املهارات القيادة، والنسبة املتبقية واملقدرة ب 

وي عند درجة حرية تسا 65,02   احملسوبة واليت تساوي 2بالرجوع إىل قيمة املعلمة كا. قادر على ذلك

  .فهو دال إحصائيا 5، ومستوى معنوية يساوي3
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  تحليل النتائج واختبارات الفروض: المبحث الرابع

سوف نعتمد ذلك يف اإلجابة على الفرضية ، من خالل نتائج التحليل اإلحصائي لالستبيان 

    .وكذلك الفرضيات اجلزئية اليت اعتمدت عليها الدراسة األساسية للدراسة وتأكيدها،

  . واضحة للتنمية اإلدارية الجزائر إلى إستراتيجية تفتقر: الفرضية العامة

  .الغرض من هذه الفرضية هو الوقوف على واقع التنمية اإلدارية احلقيقية يف اجلهاز اإلداري اجلزائري 

من خالل حتليل التخطيط االسرتاتيجي للتنمية اإلدارية احلقيقية تبني أن املفهوم ينطبق على 

ترى حتمية وضرورة التخطيط تقرتن %  64,4ح اإلداري وليس التنمية اإلدارية يف كون ما نسبته اإلصال

 3ودرجة حرية  5باإلعداد اجليد ملواجهة التحديات اجلديدة، وهو دال إحصائيا عند مستوى معنوية 

  .بالتايل تقبل الفرضية العامة

يرون أن مفهومها مرتبط % 40,6ته من خالل حتليل مفهوم التنمية اإلدارية تبني أن ما نسب

ترى املفهوم % 36,1، وما نسبته )ميثل اجلانب املادي فقط للتنمية اإلدارية( بإصالح اهلياكل اإلدارية 

يرتبط املفهوم لديها بتطوير القوانني، يف حني مل حيض % 22,8مرتبط بتنمية املوارد البشرية، وما نسبته 

  %.0,6إال بنسبة املفهوم احلقيقي للتنمية اإلدارية

 5، ومعنوية تساوي 3ودرجة حرية تساوي   112,66اليت تساوي   2بالرجوع إىل معلمة كا

على املفهوم احلقيقي للتنمية اإلدارية مما يعين غياب  العينةفهو غري دال إحصائيا، مبعىن عدم اتفاق 

ح اإلداري، بالتايل تقبل املفهوم احلقيقي للتنمية اإلدارية وأن السائد هو مفهوم آخر يسمى اإلصال

  .الفرضية األساسية

كان جوهر % 49,4من خالل حتليل حمتوى اإلصالح والتنمية اإلدارية يف اجلزائر واليت تبني أن 

أن اإلصالح الذي قامت به %  39,4اإلصالح مرتبط بتطوير القوانني واملزيد من إصدارها، ونسبة 

 . بالتايل تقبل الفرضية األساسيةاحلكومة يتمثل يف إصالح الوظيفة العامة، و 
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  ىالفرضية الجزئية األولتحليل نتائج واختبار الفرضية األولى  :المطلب األول

املرتبطة مبجموعة العراقيل اليت تعرتض ، سنحاول يف هذا املطلب التأكد من صحة الفرضية اجلزئية

  .ملية التنمية اإلدارية يف الواقعع

   .تماعية، بشرية، وبيئية إدارية تواجه عملية التنمية اإلداريةاج جد عراقيل اقتصادية،تو  

إن اهلدف من هذا الفرض هو حتديد جمموعة العراقيل اليت تواجه عملية التنمية اإلدارية احلقيقية، 

حول حتديد العراقيل اليت تواجه عملية التنمية اإلدارية  العينةاحملور من خالل إجابة مفردات هذا تحليل ب

، %  63,9ن هناك جمموعة من العراقيل تواجه عملية التنمية اإلدارية منها العراقيل البشرية بنسبة تبني أ

، العراقيل % 21,7ومتثل العراقيل املرتبطة بالبيئة اإلدارية من قوانني وتشريعات وهياكل إدارية بنسبة

اليت تساوي  2ىل معلمة كا، وبالرجوع إ%2,2، والعراقيل االجتماعية بنسبة % 12,2االقتصادية بنسبة 

 العينةتوجه معظم أفراد ، فهو دال إحصائيا، مبعىن 5، ودرجة معنوية 3وبدرجة حرية تساوي   44,13

  .3الختيار اإلجابة رقم 

  .األوىلقبل الفرضية اجلزئية توبالتايل 

ترى أن سبب عدم  العينةمن مفردات %  48,3من حتليل سبب عدم الرضا يف العمل تبني أن 

ترى أن السبب % 30رضا يرتبط أساسا بعدم حتقيق اإلشباع املادي بسبب اخنفاض األجر، ونسبة ال

هارات امل امتالكيرجع السبب إىل عدم % 17,2يعود إىل عدم التوافق بني الرغبة والطموح والوظيفة، 

جيمعون % 2,2در بواخلربات الالزمة لتنفيذ املهام واألنشطة بكفاءة وفاعلية، والنسبة املتبقية واليت تق

وعند درجة حرية  75,77 اليت كانت تساوي  2بالرجوع إىل قيمة كا .العوامل السابقة سبب عدم الرضا

،  3فهو دال إحصائيا مبعىن توجه النسبة الكبرية الختيار اإلجابة رقم  5ومستوى معنوية  3تساوي 

ء تنمية إدارية حقيقية، بالتايل تقبل الذي سوف خيلق حالة من عدم الرغبة يف العمل وبالتايل يعرقل بنا

  .الفرضية األوىل

 % 33,9من خالل حتليل طبيعة العراقيل اليت تواجه املوارد البشرية يف مهامها تبني أن ما نسبته 

 أن السبب يكمن يف تداخل املهام وعدم وضوح الصالحيات واملسؤولياتترى  العينةمن مفردات 

سببه املورد (ولد عدم االنضباط ونشر ثقافة االتكال والتسيب مما ي) خصائص النمط البريوقراطي(
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يرجع إىل قلة فرص التدريب وبالتايل ينعكس ذلك سلبا على مستوى %  26,6، وما نسبته )البشري

  ترى أن السبب يرجع إىل عدم توفر البيئة % 23,9، ونسبة )ختلف اجلهاز اإلداري(أداء املوارد البشرية 

ترجع السبب إىل عدم احرتام التخصص % 15,6، والنسبة املتبقية )البريوقراطية ( اإلدارية املناسبة

ومستوى معنوية  3عند درجة حرية تساوي  12,4اليت تساوي  2وتقسيم العمل، وبالرجوع إىل معلمة كا

 "تداخل يف الصالحيات واملهام "حنو اختيار اإلجابة العينةوهو دال إحصائيا، أي توجه معظم أفراد  5

  .لتايل تقبل الفرضية األوىلبا

%  56,67التنمية االقتصادية تبني أن ما نسبته أم التنمية اإلدارية يهما يسبق من خالل حتليل أ

منهم يرون أن التنمية اإلدارية تسبق التنمية االقتصادية وتفسري ذلك أن توفري اجلهاز اإلداري املتطور أوال 

ترى أن % 38,33صادية والتنمية الشاملة، وما نسبته سوف يساهم يف حتقيق أهداف التنمية االقت

ترى أن التنمية اإلدارية تتخلف عن %  3,33التنمية اإلدارية تتزامن مع التنمية االقتصادية، وما نسبته 

  التنمية االقتصادية وتفسري ذلك أن التنمية اإلدارية حمصلة ونتيجة التنمية االقتصادية، وما نسبته

نفصلتان أو مستقلتان عن بعضهما البعض وال توجد بينهما أية عالقة ألن كل ترى أ�ما م% 1,67

  . منهما �تم مبجال معني

 3ودرجة حرية  5وعند مستوى معنوية يساوي  166,97اليت تساوي   2بالرجوع إىل معلمة كا

، قتصاديةأسبقية التنمية اإلدارية على التنمية اال 1فهو دال إحصائيا أي توجه عام حنو اختيار رقم 

عراقيل بشرية أحد (ويفسر ذلك بتوفري املوارد البشرية املؤهلة أوال وهذا املورد كما سبقت اإلشارة إليه 

  .بالتايل تقبل الفرضية األوىل) العراقيل الرئيسية

  .تحليل نتائج واختبار الفرضية الجزئية الثانية: المطلب الثاني

خطيط اإلستراتيجي للتنمية اإلدارية الحقيقية صعوبة في تواجه عملية الت" الفرضية الجزئية الثانية

  ."التكيف مع بيئة اإلدارة المحلية

اهلدف من هذا الفرض هو الوقوف ومعرفة العراقيل اليت تواجه التخطيط اإلسرتاتيجي للتنمية اإلدارية 

   .احلقيقية

رية تبني أن ما نسبته من خالل حتليل األمهية اليت ميثلها التخطيط االسرتاتيجي للتنمية اإلدا

ترى أن احلتمية تكمن يف اإلعداد اجليد ملواجهة التحديات اجلديدة وهذا ميثل جزء فقط من % 64,4
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ألنه ظريف ومرتبط  مفهوم آخر هو اإلصالح اإلداريالتنمية اإلدارية وبالتايل ينطبق على  اهتمامات

  .عناصر الثالثةيشمل مفهوم التخطيط  ال %  10,7باملتغريات، وأن ما نسبته 

 5ومستوى معنوية  3عند درجة حرية تساوي   152,04اليت تساوي   2بالرجوع إىل معلمة كا

وهي تعكس مفهوم  4يتوجهون حنو اختيار اإلجابة رقم  العينةفهو دال إحصائيا مبعىن توجه معظم أفراد 

الفرضية العامة والفرضية اجلزئية التخطيط املرتبط باإلصالح اإلداري وليس التنمية اإلدارية بالتايل تقبل 

  .الثانية

 العينةمن مفردات % 73,30 من خالل حتليل مكونات التخطيط اإلسرتاتيجي تبني أن نسبة

عدم مشاركة املوارد البشرية، عدم مشاركة القيادة ( ترى أن عملية التخطيط اإلسرتاتيجي هي عملية فوقية 

صة بالتنمية اإلدارية احلقيقية مما يعزز مما يعزز النظرة حنو عدم يف وضع مالمح اإلسرتاتيجية اخلا) اإلدارية

ترى أن التخطيط اإلسرتاتيجي %  11,6وأن ما نسبته  ،)ميعمشاركة اجل(االقتناع بشمولية التخطيط  

هو االهتمام بالدراسات السلوكية، والنسبة % 8,3يتكون باألساس من ختطيط املوارد البشرية، ونسبة

ترى أن التخطيط اإلسرتاتيجي يشمل دراسة املوارد البشرية والدراسات السلوكية واجلمع % 6,7الباقية 

  ).هو املفهوم احلقيقي للتخطيط اإلسرتاتيجي للتنمية اإلدارية(بينهما 

 5ومستوى معنوية  3وعند درجة حرية تساوي  225,2اليت تساوي  2بالرجوع إىل معلمة كا

الرؤية والتصور الفعلي واحلقيقي ملفهوم  العينةرقم وبالتايل افتقار  بةفهو دال إحصائيا حنو اختيار اإلجا

  .التخطيط االسرتاتيجي للتنمية اإلدارية بالتايل تقبل الفرضية

ملشاكل اليت تعرتض عملية التخطيط االسرتاتيجي للتنمية  العينةمن خالل حتليل إجابات أفراد 

يتمثل يف فقدان املعايري احلقيقية اليت يتطلبها  منهم يرون أن املشكل%  21,1اإلدارية تبني أن 

تشري إىل أن املشكل يكمن يف تقليد األنظمة األجنبية وعدم %11,7، ونسبة التخطيط اإلسرتاتيجي

ترى أن املشكل يرتبط بعدم االقتناع جبدوى وفعالية وأمهية %  10تكييفها مع واقع البيئة احمللية، ونسبة 

على أن العناصر الثالثة مشرتكة ومتفاعلة متثل % 57,2ا�ا، وجيمع ما نسبته اإلدارية يف حد ذ التنمية

  .اجلوهر احلقيقي وال ميكن الفصل بينها

فهو  5وعند درجة حرية تساوي ومستوى معنوية  104,84اليت تساوي  2بالرجوع إىل معلمة كا

 .ل الفرضية الثانيةوبالتايل تقب 4الختيار اإلجابة رقم  العينةدال مبعىن توجه معظم أفراد 
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من % 59,4من خالل حتليل مراحل التخطيط االسرتاتيجي للتنمية اإلدارية تبني أن نسبة

املرحلة النهائية وهي مرحلة اختاذ القرار  وبالتايل إمهال أمهية ودور  ترى أن املرحلة اهلامة هي العينةمفردات 

ترى أن % 18,9، نسبة )دارية الفرضية العامةيعزز غياب املفهوم احلقيقي للتنمية اإل( املراحل السابقة

املرحلة املهمة تكمن يف مرحلة التوعية و�يئة للخطة و�يئة االستعداد لضمان املشاركة يف التخطيط 

تدرك أمهية مجيع املراحل يف التخطيط اإلسرتاتيجي للتنمية اإلدارية، والنسبة % 11,1والتنفيذ، ونسبة

  .ة املهمة هي مرحلة التحضري األوىل للخطة اإلسرتاتيجيةترى أن املرحل% 10,6الباقية 

 5ومستوى معنوية  3عند درجة حرية تساوي   117,02اليت تساوي  2بالرجوع إىل معلمة كا

وهذا من املشاكل يف استيعاب  3اختيار اإلجابة رقم  العينةفهو دال إحصائيا مبعىن توجه معظم أفراد 

  .ية اإلدارية بالتايل تقبل الفرضية الثانيةمفهوم التخطيط االسرتاتيجي للتنم

  تحليل نتائج واختبار الفرضية الثالثة: المطلب الثالث

من خالل هذا املطلب حناول التأكد من صحة الفرضية اجلزئية الثالثة املتعلقة باخلصائص اليت  

  .يتميز �ا اجلهاز اإلداري نتيجة لغياب التنمية اإلدارية

لبيروقراطية، الفساد ل بالتخلف نتيجةالجهاز اإلداري في الجزائر  تسمي: ثةالثال الجزئية الفرضية

   .اإلداري، التسيب، اإلهمال الوظيفي، التغيب غير المبرر وغياب الشفافية

�دف هذه الفرضية إىل حصر وحتديد املظاهر السلبية اليت يتميز �ا اجلهاز اإلداري يف اجلزائر 

  .احلقيقيةوذلك لغياب التنمية اإلدارية 

حول اخلصائص اليت يتميز �ا اجلهاز اإلداري يف اجلزائر  العينةمن خالل حتليل إجابات مفردات 

الفساد، (ترى أنه يتميز بالبريوقراطية الشديدة وما يرتبط �ا من مظاهر سلبية % 54,4تبني أن نسبة

ف �ا اجلهاز اإلداري هي ترى أن امليزة اليت يتص%  29,4، ونسبة )الرشوة، بطء يف تقدمي اخلدمة 

، )النفوذ والصراع القائم من أجل حتقيق مكاسب فردية غري مشروعة وهذا بسبب البريوقراطية استغالل

ترى أنه مقلد للجهاز اإلداري يف اخلارج حبكم العالقة التارخيية االستعمارية أو االرتباط  %10,6ونسبة 

  .اءات لعدم تقبلها من طرف هذا اجلهاز بسبب البريوقراطيةاجلغرايف، والنسبة الباقية تتمثل يف هجرة الكف

 5ومستوى معنوية  3عند درجة حرية تساوي  106,08اليت تساوي  2بالرجوع إىل معلمةكا

  .بالتايل تقبل الفرضية الثالثة.4اإلجابة رقم  اختيارفهو دال إحصائيا مبعىن توجه عام حنو 
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بسبب التضخم يف عدد % 52,8تبني أن زائر من خالل حتليل أسباب البريوقراطية يف اجل

القوانني اليت تصدرها اهليئات الرمسية وال تطبق يف الكثري من احلاالت أل�ا تعرف املزيد من التطوير 

ترجع % 21,1، ونسبة )وهي ميزة البريوقراطية الشديدة( والتعديل واإلصدار، وتتميز أحيانا بالتداخل 

ض مستوى التأطري والتكوين والتنمية اإلدارية وهذا يرجع حملاربة املنتفعني سبب انتشار البريوقراطية اخنفا

منهم يرجعون السبب إىل %  13,9جتديد أو إصالح لألوضاع الراهنة، من البريوقراطية لكل حماولة 

ترى أن % 12,2 فشل أجهزة الرقابة يف أداء دورها احلقيقي يف حماربة مثل هذه السلوكيات، ونسبة

  .ن يف التمسك بالقوانني اجلامدة السبب يكم

فهو دال  5ومستوى معنوية  3عند درجة حرية تساوي   77,28اليت تساوي  2بالرجوع إىل كا

  .بالتايل تقبل الفرضية الثالثة.1اإلجابة رقم  اختيارإحصائيا مبعىن توجه عام حنو 

 دارية تبني أن نسبةمن خالل حتليل حماوالت احلكومة يف جمال اإلصالح اإلداري و التنمية اإل

هذه النسبة و  )خاصية البريوقراطية(كان اإلصالح يتمثل يف تطوير القوانني واملزيد من إصدارها 4%, 46

أن اإلصالح و التنمية اإلدارية  ترى %4, 49و،  تعين جوانب اإلصالح اإلداري و ليس التنمية اإلدارية

 2011ولكنه تبع بإصالح ثاين 2005 الوظيفةالذي قامت له احلكومة يتمثل جوهره يف قانون إصالح 

 يرون  مفردات العينة من% 6,7وما نسبته ،و بالتايل عدم القيام حىت بإصالح حقيقي 2013و إصالح

قد قامت فعال بتنمية حقيقية و لكن واقع  )من خالل التعديالت املتكررة و القواننيو (بأن احلكومة 

  كل املظاهر السلبية   استمرارمن وهذا ما نستنتجه  حتقق أهدافها  مل بأن هذه التنمية اإلدارية احلال يقول

بأي إصالح أو  ميرى بأن احلكومة مل تق%  4,4وما نسبته  و رمبا ازدادت تعقيدا، يف اجلهاز اإلداري

  .تنمية حقيقية

 5معنوية  و مستوى 3حرية تساوي  درجةوب  112.66تساوي اليت  2بالرجوع إىل معلمة كاو 

و ليس التنمية اإلدارية و هذا يدعم  مفردات العينة حنو اإلصالح اإلداريتوجه  مبعىن حصائياهو دال إف

  .الفرضية األساسية
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  تحليل نتائج واختبار الفرضية الجزئية الرابعة: المطلب الرابع

 حتقيق يف هذا املطلب حناول اإلجابة على الفرضية اجلزئية الرابعة واملتعلقة بدور القيادة اإلدارية يف 

  .التنمية اإلدارية

في تحقيق التنمية  ا أساسيانمط القيادة المشارك دور  اإلداريةالقيادة  يوجد :الرابعةالجزئية الفرضية 

  .اإلدارية الحقيقية

توضيح دور وأمهية القيادة اإلدارية يف حتقيق التنمية اإلدارية يهدف هذا الفرض إىل تبيان و    

  .احلقيقية

إىل يشريون منهم  % 58,3جابة على مفهوم القيادة اإلدارية يتبني أن نسبةمن خالل حتليل اإل

يرتبط  %21,7ونسبة  القرار و يوجه اجلهود،اختاذ منط القيادة املشارك ألنه يوفر املشاركة و احلوار يف 

    واألداء يرتبط مفهوم القيادة بالقيادة املسلطة و أثرها على املعنوية %14,4باملدير،مفهوم القيادة لديها 

 تساوي اليت 2كاجتمع بني القيادة و اإلدارة بالرجوع إىل معلمة %5,6ب  والنسبة الباقية واملقدرة

  .فهو دال إحصائيا و بالتايل يقبل الفرضية الرابعة 5ومستوى معنوية 3حرية درجة و  116,04

بأن يرو % 66,1 سبتهمن خالل حتليل منط القيادة لبناء التنمية اإلدارية احلقيقية تبني أن ما ن

يرون أن النمط % 17,8ما نسبته  و أن النمط املشارك هو األفضل لبناء تنمية إدارية حقيقية،

  .البريوقراطي% 7,8و النمط الفوضوي،% 8,3و الديكتاتوري هو األفضل،

فهو دال  5معنوية مستوىو 3 حريةوعند درجة   166,80 اليت تساوي 2بالرجوع إىل معلمةكا

لتحقيق التنمية  عىن توجه معظم مفردات العينة حنو اختيار منط القيادة املشارك هو األفضلإحصائيا مب

   .بالتايل تقبل الفرضية الرابعة اإلدارية احلقيقية،

من %  50 تبني أن من خالل حتليل دور القيادة يف مرحلة ختطيط التنمية اإلدارية احلقيقية،

 تأمني استمرارية اجلهاز اإلداري و تطويره، تنمية املوارد البشرية،( دورها يكمن يف العينة يرون أن مفردات

 تنمية املوارد البشرية،%  17,8وأن هي املكونات احلقيقية للتنمية اإلدارية،و   )تأصيل التوجه االبتكاريو 

 يرون أن دور القيادة اإلدارية  %16,1أن ما نسبته و  ،)العراقيل البشرية( األوىلهذا يدعم الفرضية و 

  .يتمثل يف تأصيل و تكريس التوجه االبتكاري للتنمية اإلدارية األصيلة احلقيقية
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فهو دال إحصائيا مبعىن توجه  5معنويةمستوى و  3 وحرية 60,13اليت تساوي 2بالرجوع إىل كاو 

  . اليت تدعم الفرضية الرابعة و بالتايل تقبلها 3معظم أفراد العينة حنو اختيار اإلجابة

يرى أن دور التنمية اإلدارية %  42,8 تبني أن ،دور القيادة يف مرحلة التنفيذ من خالل حتليل

هذا وارد البشرية من خالل تنميتها ورفع مستوى مشاركتها و يف هذه املرحلة يتمثل يف تفعيل مسامهة امل

ل يتمثل دورها يف ضمان االستمرارية و لن يكون ذلك إال من خال% 22,2 أنو  يدعم الفرضية الرابعة،

يف جانب % 17,2و له سابقا، نايف اجلانب التنظيمي كما أشر %  17,5نسبةو  مشاركة اجلميع،

فهو دال  5معنويةمستوى و  3حريةودرجة  31,42 اليت تساوي 2بالرجوع إىل معلمة كا. الرقابةالتنفيذ و 

  . الفرضية الرابعةو بالتايل تقبل  حنو مشاركة و تفعيل دور املوارد البشرية و بالتايل القيادة املشارك،

تبني  من خالل حتليل املهارات الواجب توافرها يف القيادة اإلدارية للقيام بدورها يف التنمية اإلدارية،

% 26,7 ،%33,9 اجتماعية عالية بنسبةبد أن تتوافر على مهارات بشرية و أن القيادة اإلدارية ال

اليت  2بالرجوع إىل كا هارات تنظيمية،م% 17,8و مهارات فكرية و عقلية،%  21,7املهارات الفنية،

فهو دال مبعىن االهتمام باجلانب البشري من خالل   5معنوية مستوىو  3درجة حريةو   10,44 تساوي

   .بالتايل يقبل الفرضية الرابعةذا ميثل خصائص القيادة املشارك، و هو  املهارات اإلنسانية و االجتماعية،

يرون بـأن األسـلوب األمثـل هـو % 48,9القيادية تبني أن من خالل حتليل أساليب تنمية املهارات

القائـــد الـــديناميكي ال ينتظـــر حـــىت تـــربمج املنظمـــة دورات تدريبيـــة مث التفســـري يف ذلـــك أن  التنميـــة الذاتيـــة،

وهي خاصية القيادة املشارك الذي يدرك التغـري احلاصـل . يشارك فيها، وألن التنمية الذاتية للقيادة اإلدارية

 ويســعى للتفاعــل والتكيــف معهــا عــن طريــق التنميــة اإلداريــة، ومــاة، يف املــوارد البشــرية، ويف نفســه يف البيئــ

يرون أن التدريب اإلداري هـو األمثـل، وحنـن ننظـر للتـدريب اإلداري علـى انـه وسـيلة مـن % 26,1نسبته 

وارد البشــرية والقيــادة وســائل التنميــة اإلداريــة، وكــل مــن التــدريب والتنميــة الذاتيــة وســيلة لتحقيــق تنميــة املــ

ترى أن التعليم هو األنسب نظرا للتطـور يف نظريـة اإلدارة والـنظم وأسـاليب % 15,6اإلدارية، وما نسبته 

  .ترى أن التطوير التنظيمي هو النسب واألمثل % 9,4وفنون العمل، ونسبة 

فهو دال  5 ومستوى معنوية 3ودرجة حرية تساوي  65,02اليت تساوي  2بالرجوع إىل معلمة كا

بالتايل تقبل . وهي مرتبطة خباصية القيادة املشارك 3إحصائيا مبعىن توجه عام حنو اختيار اإلجابة رقم 

   .الرابعة اجلزئية الفرضية
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   :خالصة الفصل

ومن خالل اختبار  االستبيانحول  العينةمن خالل نتائج التحليل اإلحصائي إلجابات مفردات 

ية واعتمادية مفهوم التنمية اإلدارية من خالل معامل الفا كرونباخ للمحور تبني أن صالح الصدق والثبات

وهو أقل من معامل   0.6ومبا أن معامل االتساق الداخلي لكل عبارة أكرب من   0.717يساوي 

  .احملورمت اعتمادية كرونباخ الكلية 

رية فكان معامل الفا  أما بالنسبة لصالحية واعتمادية مفهوم التخطيط االسرتاتيجي للتنمية اإلدا

ومجيعها أقل من  0.6ومجيع العبارات كان معامل االتساق الداخلي أكرب من  0.740كرونباخ يساوي 

  .معامل كرونباخ الكلية فتم اعتمادية احملور الثاين

بالنسبة للنتائج اعتمادية منط القيادة اإلدارية وأثره على حتقيق التنمية اإلدارية فوجد معامل الفا  

و اقل من معامل الفا  0.6ومعامل االتساق الداخلي لكل العبارات أكرب من  0.779باخ يساوي كرون

  .كرونباخ الكلية فتم اعتماد صالحية احملور كذلك

، ومت تأكيد لإلجابة على األسئلة املطروحة) االستبيان( من خالل ما سبق مت اعتماد أداة البحث 

  .يةالفرضية الرئيسية وكذلك الفرضيات اجلزئ

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 

 

  

  الخاتمة  



  الخاتمة
 

335 

 

لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة تبيان واقع التنمية اإلدارية يف اجلزائر، وذلك من خالل حتديد 

املفهوم واألمهية، وحصر جمموعة املكونات األساسية للتنمية اإلدارية، وكذلك العراقيل اليت تواجه بناء 

  .بني مفهوم التنمية اإلدارية واملفاهيم اإلدارية األخرى حقيقية، وتوصلنا إىل التداخل اسرتاتيجية

مث تناولنا توفري الدعامة األساسية الالزمة لتحقيق التنمية اإلدارية وهي الوارد البشرية من خالل  

ختطيط املوارد البشرية وذلك من خالل توفري املوارد املدربة واملؤهلة وتوظيفها التوظيف الصحيح عن طريق 

ني متطلبات الوظائف وخصائص املوارد البشرية، وتوصلنا املورد البشري الكفء واملدرب هو التوفيق ب

عماد التنمية اإلدارية مبا ميتلكه من خربة وقدرة على توجيه واستخدام املوارد األخرى، مث تناولنا التخطيط 

ل وهي من خصائص للتنمية اإلدارية وأمهية ذلك ألنه يستشرف املستقبل ويتصف بالشمو  االسرتاتيجي

املوارد البشرية، مث تناولنا القيادة اإلدارية من خالل النظريات املفسرة للقيادة، وجمموعة اخلصائص اليت 

جيب توافرها يف القيادة لنجاحها، وكذلك املهارات الواجب توافرها يف القيادة للقيام مبهامها يف حتقيق 

دة ما زال يكتنفه كذلك الغموض، وتوصلنا إىل أن القيادة التنمية اإلدارية، وتوصلنا إىل أن موضوع القيا

 يف الفصل األخري دراسة ميدانية بالتطبيق .اإلدارية تعلب دورا أساسيا يف حتقيق التنمية اإلدارية احلقيقية

على مصاحل األمانة العامة وبعض املصاحل األخرى بوالية املسيلة عن طريق االستبيان �دف معرفة واقع 

  :وقد خلصت الدراسة إىل النتائج التالية. اإلدارية يف اجلهاز اإلداري التنمية 

  :النتائج

الباحثني واملهتمني يف اجلهاز الغموض لدى  الكثري من  مفهوم التنمية اإلدارية يكتنفه مازال .1

اإلداري وهذا نابع من مشولية وخصائص التنمية اإلدارية، وتداخلها مع املفاهيم اإلدارية املختلفة 

، ألنه يعتمد وان السائد يف اجلهاز اإلداري هو اإلصالح اإلداري ،هو حيتاج إىل توضيح أكثرف

  .إما القطاعية أو املرحلية أو التدرج يف اإلصالح
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تواجه عملية التنمية اإلدارية جمموعة من العراقيل منها االقتصادية كنقص األموال واإلمكانيات   .2

وتسارعها أحيانا، وبشرية تتمثل يف ندرة الكفاءة اإلدارية وقلة  واهلياكل، أو تشريعية مجود القوانني

  .املوارد البشرية املدربة واملؤهلة لالضطالع  مبهام التنمية اإلدارية

أل�ا متثل الدعامة  .تلعب املوارد البشرية املدربة املؤهلة دورا إجيابيا يف حتقيق التنمية اإلدارية   .3

وتكوينها مبا يسمح خبلق القدرة اإلدارية القادرة على تقليص األساسية هلا لذلك وجب تدريبها 

  .الفجوة اإلدارية بني األجهزة املتخلفة واملتطورة

، ففي غالب األحيان تكون هناك عند ختطيط التنمية اإلدارية االسرتاتيجيغياب التخطيط   .4

  .عشوائية يف التفكري وارجتالية يف التخطيط مما ينعكس سلبا على عملية التنمية اإلدارية

 اليت حتد من فاعليته مثل انتشار  الكثري من املظاهر السلبية باجلهاز اإلداري يف اجلزائر  يتصف  .5

والبطء الشديد يف  الوظيفي، التسيب ، اإلمهالالواسع البريوقراطية الشديدة، الفساد اإلداري

  .التنفيذ

، لغياب اإلرادة احلقيقية، ألن اجلهاز اإلداري فعلية للتنمية اإلدارية إلسرتاتيجيةتفتقر اجلزائر   .6

  .متخلف يتصف باجلمود وحماربة التغيري وعدم القدرة على احتضان تنمية إدارية فعلية

املتغريات الداخلية واخلارجية  التكيف والتأقلم مع  تواجه عملية ختطيط التنمية اإلدارية صعوبة  .7

  .مع التجارب املستوردة لصعوبة تطبيقها حمليا البيئة احملليةلغياب املرونة وعدم أقلم  

ا متلكه من من خالل ميف حتقيق التنمية اإلدارية،  وفعاال تلعب القيادة اإلدارية دورا مهما  .8

قيادية وإشرافية وإدارية وتنظيمية تستخدمها  مهاراتوما متتلكه من  تساعدها يف ذلكن خصائص

 . يف توفري البيئة املناسبة لبناء تنمية إدارية فعلية

 اإلدارة وتقريبها من املواطن  حتديث وتطوير قامت احلكومة اجلزائرية مبحاوالت جادة من اجل .9

واالتصال يف واستعمال تكنولوجيا اإلعالم  من خالل بعض صور احلكومة االلكرتونية،وذلك 

  .لكنها ما زلت حتتاج إىل دعم وتطوير تقدمي بعض اخلدمات العمومية
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  :المقترحات

واضحة تأخذ مبتغريات البيئة  اسرتاتيجيةاالهتمام بعملية التنمية اإلدارية احلقيقية من خالل تبين   .1

  .االسرتاتيجيةاحمللية، وتوفري مجيع الشروط املوضوعية لبناء هذه 

ب وتنمية املوارد البشرية من خالل تصميم برامج تدريبية ترتجم االحتياجات االهتمام بتدري  .2

  .التدريبية الفعلية

  .نشر ثقافة التنمية اإلدارية والتنمية الذاتية والتدريب اإلداري لدى املوارد البشرية  .3

  .االستفادة من جتارب اآلخرين مع تكييفها مع خصائص البيئة احمللية  .4

 .لتنمية اإلدارية مثل معهد وطين للتنمية اإلداريةإنشاء هيئات خاصة با  .5

 .توفري البيئة املناسبة لتبين حكومة الكرتونية حقيقية من خالل توفري متطلبا�ا املادية والبشرية .6

  .املوارد البشرية لالضطالع بتنفيذ احلكومة االلكرتونية تأهيل .7

  : أفاق الدراسة

ربطه بظاهرة عدم االستقرار يف الوظيفة وهذا ما  من خالل دراسة موضوع التنمية اإلدارية ميكن

  .يتطلب دراسة حقيقية هلذه الظاهرة وأثرها على التنمية اإلدارية يف اجلزائر

  .واالتصال لإلعالمكيفية تطوير التنمية االدارية من خالل التكنولوجيا احلديثة -

  للمؤسسة التخطيط االسرتاتيجي للتنمية االدارية ودوره يف التشخيص الداخلي-

  .دور التقنيات الكمية يف اختاذ القرارات املبنية على التنمية االدارية يف اجلزائر-

 .ادارة املوارد البشرية على التنمية االدارية يف اجلزائر  تأثريمدى -
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 . 1989، عامل الفكر، املنشودة على صعيد الوطن العريب

، دار الفجـر للنشـر والتوزيـع، ترمجـة عبـد احلكـم اخلزامـي، تنمية القيادة بنـاء القـوى احليويـة، أفوليو  برس -19

 .2003.القاهرة

مكافحــة الفســاد اإلداري والــوظيفي وعالقتــه باجلرميــة علــى املســتوى احمللــي واإلقليمــي ، أمــري فــرج يوســف -20

ــــــــدويل يف ظــــــــل اتفاقيــــــــة األمــــــــم املتحــــــــدة ملكاف ــــــــب اجلــــــــامعي احلــــــــديث، حــــــــة اجلرميــــــــةوالعــــــــريب وال   ، املكت

 .2009، اإلسكندرية

  .2003، الطبعة العربية األوىل، دار الفاروق للنشر والتوزيع، إدارة املوارد البشرية، باري كشوان -21

دروس مســــتقاة مــــن التجــــارب ، النجاحــــات واالخفاقــــات يف بــــرامج مكافحــــة الفســــاد، برتــــوك جــــانوس -22

املنظمـــة العربيـــة ، منظـــور إســـرتاتيجي، النزاهـــة والشـــفافية واملســـاءلة اإلداريـــةمـــؤمتر آفـــاق جديـــدة يف ، العامليـــة

  .2001، 1ط، للتنمية اإلدارية

  .2008، األردن، عمان، دار الراية للنشر والتوزيع، اإلدارة احلديثة للموارد البشرية، بشار يزيد الوليد -23

 .2009.األردن، عمان ، املسرية دار، العملأخالقيات ، بالل خلف السكارنة -24

 .1998. اجلزائر، دار الغرب للطباعة والنشر، مبادئ التسيري البشري، بوفلحة غيات -25

، املنظمــــــــة العربيــــــــة للتنميــــــــة اإلداريــــــــة، التفكــــــــري االســــــــرتاتيجي واإلدارة االســــــــرتاتيجية، ثابــــــــت ادريــــــــس -26

 .2002.القاهرة

  العــــــــريب للنشــــــــردار الفكــــــــر ، 1ط، مبــــــــادئ التنميــــــــة والتخطــــــــيط االقتصــــــــادي ، حــــــــريب عــــــــر يقــــــــات -27

 . 1992، والتوزيع 

  ، عمـــــان، دار الكرمـــــل للنشـــــر والتوزيـــــع، مقدمـــــة يف التنميـــــة والتخطـــــيط االقتصـــــادي، حـــــريب عريقـــــات -28

  .1997، األردن 

ـــــوط -29 ـــــراهيم بل ـــــة بـــــريوت، إدارة املـــــوارد البشـــــرية مـــــن منظـــــور اســـــرتاتيجي، حســـــن إب   ، دار النهضـــــة العربي

 .2002، لبنان

  عمــــــان، دار امليســــــرة للنشــــــر والتوزيــــــع والطباعــــــة، اإلداري املعاصــــــرالتــــــدريب ، حســــــن أمحــــــد الطعــــــاين -30

  .2007، األردن 

  .2006، 1عمان الطبعة، دار احلامد للنشر والتوزيع ، مبادئ اإلدارة احلديثة ، حسني حرمي  -31
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ـــــة، دار وائـــــل للنشـــــر والتوزيـــــع، إدارة املـــــوارد البشـــــرية، خالـــــد عبـــــد الـــــرحيم مطـــــر اهليثـــــي -32   ، الطبعـــــة الثاني

  .2005، األردن

، إثـــراء للنشـــر والتوزيـــع ، الســـلوك التنظيمـــي مفـــاهيم معاصـــرة ، خضـــري كـــاظم محـــود الفرجيـــات وآخـــرون -33

 .2009، الطبعة األوىل عمان

 .1985، كلية االقتصاد،  منشورات جامعة دمشق، إدارة األفراد، خليل سلمان الفارس -34

املكتــب اجلــامعي ، البنــاء االجتمــاعي للمجتمــع:التنميــة اإلداريــة يف اخلدمــة االجتماعيــة، خــريي اجلميلــي -35

 .1998، مصر، اإلسكندرية، احلديث

  ، عمـــــان، دار احلامـــــد للنشـــــر والتوزيـــــع، اإلحصـــــاء لإلداريـــــني واالقتصـــــاديني، دالل القاضـــــي وآخـــــرون -36

 .2004، األردن 

 .2001، مصر، اإلسكندرية، الدار اجلامعية احلديثة، السلوك اإلنساين يف املنظمات ، راوية حسن  -37

أكادمييـــة ، املهـــارات القياديـــة لـــدى ضـــباط الشــرطة وعالقتهـــا بفعاليـــة أدائهـــم الـــوظيفي، الرشــودي حممـــد -38

 .2002.الرياض، نايف للعلوم األمنية

 .1991، اجلزائر، 1ط، املطبعيةاملؤسسة الوطنية للفنون ، دليل اجلزائر السياسي، رشيد يوب -39

، دار الرضـــا للنشـــر والتوزيـــع، القـــرن الواحـــد والعشـــرينصـــناعة التنميـــة اإلداريـــة يف ، رعـــد حســـن الصـــرن -40

 .2002حزيران ، سوريا

دار الرايــــة للنشــــر ، "املوظــــف املناســــب يف املكــــان املناســــب"إدارة اختيــــار املــــوظفني ، زيــــد منــــري ســــلمان -41

  . 2007، األردن، عمان، والتوزيع

 .2007؛عمان ، 1دار دجلة الطبعة، اإلدارة واجتاها�ا املعاصرة ، زيد منري عبوي -42

املـؤمتر العلمـي حـول النزاهـة أسـاس األمـن ، الفساد أسبابه ونتائجه وسـبل مكافحتـه، ساجد شريف حممد -43

 .2008ديسمرب، العراق، هيئة النزاهة، والتنمية

 . 2006، القاهرة، دار النهضة العربية، اإلدارة بالشفافية، سامي الطوخي -44

  ، عمـــــان، 4ط، دار وائـــــل للنشـــــر، اإلداريـــــة األعمـــــال اخلصـــــائص والوظـــــائف، ســـــعاد نـــــائف برنـــــوطي -45

 .2008، األردن

 . 2007، اإلسكندرية ، دار املطبوعات اجلامعية، النظام القانوين للموظف العام، سعد نواف العنزي -46

، مركــز وايــد ســرفيس لالستشــارات والتطــوير اإلداري ، قضــايا هامــة إلدارة التغيــري ، ســعيد ياســني عــامر  -47

  .1991مصر ، القاهرة

، دار الفكــــــــر العـــــــــريب، قضـــــــــاء التأديــــــــب، الكتــــــــاب الثالــــــــث، القضـــــــــاء اإلداري، ســــــــلمان الطمــــــــاوي -48

 . 1995.القاهرة

 .2006، األردن، دار أسامة للنشر والتوزيع، املعجم اإلداري، الشوبكيمسري  -49
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إدارة املــوارد البشــرية دار وائــل للطباعــة والنشــر الطبعــة األوىل ، علــى حســني علــي، ســهيلة حممــد عبــاس -50

  .1999، األردن، عمان

  .1996.القاهرة، دار اجلبل للطباعة، األسرار التسعة للمحاضرين واملديرين، سيد اهلواري -51

، جامعــة نــايف للعلــوم األمنيــة، مواجهــة اجلــرائم االقتصــادية يف الــدول العربيــة، ســيد شــورجيي عبــد املــوىل -52

 .2006، الرياض 

 . 2003.مصر، القاهرة، املطبعة املصرية، الفساد اإلداري وجمتمع املستقبل، السيد علي شتا -53

 .2005، مجهورية مصر العربية، العشريمطبعة ، التنظيميالسلوك ، سيد حممد جاد الرب -54

 .2007.القـــاهرة، دار النهضـــة العربيـــة، الوظيفـــة العامـــة دراســـة مقارنـــة، شـــريف يوســـف حلمـــي خـــاطر -55

 .2006. دليل املتدرب، الفلسطينيةشبكة املنظمات األهلية ، التخطيط االسرتاتيجي، صابر يونس

دار الشـموع ، دراسـة حتليليـة لواقـع اإلدارة العربيـة، قـراءة يف التنميـة والتطـوير اإلداري، صاحل أمحد صـاحل -56

 .2003.اجلماهريية اللبية، الثقافية

  .1994.اجلماهريية العظمى، سطرابل، منشورات اجلامعة املفتوحة، إدارة األفراد، صاحل عودة -57

امللتقـى الـوطين ، ومظاهره ومؤشـرات قياسـه، أسبابه، الفساد اإلداري واملايل، معاريف فريدة، مفتاحصاحل  -58

كليـة العلـوم االقتصـادية والتجاريـة والتسـيري ،  حول حوكمة الشركات كآلية للحد مـن الفسـاد اإلداري واملـايل

 .2012جامعة حممد خيضر بسكرة 

 .2003، مصر، املنظمات املعاصرة مكتبة عني مشسإدارة األعمال يف ، صديق حممد عفيفي -59

املركـز ، الفساد اإلداري كمعوق لعمليات التنميـة االجتماعيـة و االقتصـادية، صالح الدين فهمى حممود -60

 .1994. الرياض، العريب للدراسات األمنية و التدريب

، اب اجلامعـــــةمؤسســـــة شـــــب، مـــــدخل األهـــــداف، صـــــالح الشـــــنواين إدارة األفـــــراد والعالقـــــات اإلنســـــانية -61

 .1999، مصر، اإلسكندرية

، دار اجلامعــة اجلديــدة للنشــر والتوزيــع، االجتاهــات احلديثــة يف إدارة املــوارد البشــرية، صــالح عبــد البــاقي -62

 .2002، مصر، اإلسكندرية

 .2002.عمان ، دار الفكر العريب ، أساسيات علم إدارة القيادة ، طارق عبد احلميد البدري  -63

القـــــاهرة ، دار النهضـــــة العربيـــــة، التحليـــــل االقتصـــــادي للفســـــاد، طـــــارق حممـــــود عبـــــد الســـــالم الســـــالوس -64

2005. 

منظـــــور منهجـــــي ، اإلدارة اإلســـــرتاتيجية، وائـــــل حممـــــد صـــــبحي إدريـــــس، طــــاهر حمســـــن منصـــــور الغـــــاليب -65

 .2007.عمان األردن، 1ط، دار وائل للطباعة والنشر، متكامل

املنظمـــة العربيـــة ، أوضـــاعها الراهنـــة وآفـــاق املســـتقبل، التنميـــة اإلداريـــةمؤسســـات ، الطيـــب حســـن أبشـــر -66

 .1984.عمان، للعلوم اإلدارية
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  .2004، اإلسكندرية، ة شباب اجلامعةمؤسس، إدارة املوارد البشرية والعالقات اإلنسانية، عادل حسن -67

 .2000.مصر، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، اإلدارة اإلسرتاتيجية، العارف دليلة -68

، دار احلريـة للطباعـة، تساؤالت حول إسرتاتيجية وتكتيـك التخطـيط للتطـوير اإلداري، عاصم األعرجي -69

 .1975. بغداد

املعهـد ، صـنعاء، دراسة مقدمـة لنـدوة القـادة اإلداريـني، التنمية اإلدارية يف الوطن العريب، عامر الكبيسي -70

 . 1982، أغسطس، القومي لإلدارة العامة

، ا�لـة العربيـة لـإلدارة ، الفساد اإلداري رؤية منهجيـة للتشـخيص و التحليـل و املعاجلـة، عامر الكبيسي -71

 .2000عمان ، املعهد العريب للتنمية اإلدارية

ـــــــزامن ال توأمـــــــة، عـــــــامر الكبيســـــــي -72 ـــــــب اجلـــــــامعي احلـــــــديث، الفســـــــاد والعوملـــــــة ت ـــــــدون مكـــــــان ، املكت   ب

  . 2005، نشر

، كليــة التجــارة،  البشــرية مــن منظــور الشــركات دوليــة النشــاطإدارة املــوارد ، خطــاب وآخــرون دعايــدة ســي -73

  .2007، جامعة عني مشس

 .1992، مصر، مكتبة عني مشس ، أصول اإلدارة القاهرة ، عائدة سيد خطاب وآخرون -74

 .2008.مصر، دار احلريريللطباعة، التخطيط االسرتاتيجي، عائدة سيد خطاب وآخرون -75

 .2002، جامعة عني مشس، كلية التجارة،  كيةالعلوم السلو ، عائدة سيد خطاب وآخرون -76

، كليــة التجــارة جامعــة عــني مشــس،  إدارة االنــدماج مــن منظــور إدارة املــوارد البشــرية، عائــدة ســيد خطــاب -77

 .2009، مصر

 دراســاتمركــز ، دراســة حالــة اجلزائــر، الفســاد واحلكــم الصــاحل يف الــبالد العربيــة ، عبــد احلميــد إبراهيمــي -78

 .2004، بريوت، الوحدة العربية
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ــــــــري  احلمــــــــش - 145 ــــــــة، اإلصــــــــالح، الفســــــــاد ، االقتصــــــــاد السياســــــــي، من ــــــــاب العــــــــرب، التنمي ، احتــــــــاد الكت

 . 2006.دمشق

  .2000، عمان األردن، دار الصفا للنشر والتوزيع، إدارة املوارد البشرية، نادر أمحد أبو شيحة - 146

، الريـــاض اململكـــة العربيـــة الســـعودية، دار طباعـــة، 1ط، 1ط، إدارة الســـلوك التنظيمـــي، ناصـــر العـــديلي - 147

1993. 

، عمــان، اإلصــدار الســابع ، الطبعــة األوىل، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع ، نــواف كنعــان القيــادة اإلداريــة - 148

2007. 

، الكويـت.شـركة املكتبـات الكويتيـة احملـدودة، اإلدارة الرائـدة، هارولد ليفن ترمجـة طايـل السـعيد شـحاتة  - 149

1987 . 

اإلئـتالف ، هلـا آفـاق التصـدي,السـباب واألعـراض ، احملاباة يف ا�تمع الفلسطيين، هديل رزق اهللا القزاز - 150

 .2007، فلسطني، رام اهللا ، من أجل النزاهة

، دار البـــازوري، الفســـاد اإلداري واملـــايل وآثـــاره االقتصـــادية واالجتماعيـــة، إيثـــار ألفتلـــي، هشـــام ألثمـــري - 151

 .2011، عمان

يف اإلدارة العامـة واإلصـالح اإلداري ، منـاذج ملفـاهيم االصـالح اإلداري يف الـوطن العـريب، ياسر العدوان - 152

 .1986، عمان املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، الوطن العريب
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 .1996، الرياض، دار علم الكتب، أسس التدريب اإلداري، يوسف بن حممد القبالن - 153

II -  أطروحات ورسائل علمية:  

مفهوم الشفافية لدى اإلدارة األكادميية يف اجلامعات األردنية الرمسية وعالقته ، بو كرمي أمحد فتحيأ .1

، األردن، قسم إدارة األعمال، كلية األعمال،  اجلامعة األردنية، رسالة دكتوراه، بفاعلية االتصال اإلداري

2005. 

ـــة كمـــدخل للتطـــوير التنظيمـــي، أمحـــد حممـــد ناصـــر النعيمـــي .2 ـــة اإلداري رســـالة نيـــل درجـــة ، إســـرتاتيجية التنمي

  .1998، جامعة عني مشس كلية التجارة ، ، املاجستري يف إدارة األعمال

مكتبة  ، جامعة حلوان، رسالة ماجستري"تقييم فاعلية التنمية اإلدارية ملستوى اإلدارة العليا"إمساعيل شعبان .3

 .1988، مصر.كلية التجارة

، رسالة دكتوراه" اإلدارة العامة يف اململكة العربية السعودية"، آل سعود عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن .4

 . 2007، قوق والعلوم اإلداريةكلية احل،  اجلامعة اللبنانية

التنميـــة اإلداريـــة وأثرهـــا علـــى تطـــوير املســـار الـــوظيفي بـــالتطبيق علـــى قطـــاع الـــدواء يف ، أميـــن حســـن ديـــوب  .5

قسـم إدارة ، كليـة التجـارة،  جامعة عـني مشـس ، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف إدارة األعمال، مصر

  .2002، األعمال

رسالة دكتورة غري منشورة "مقرتح للتنمية اإلدارية يف الشركات متعددة اجلنسياتمنوذج "أمين حسن ديوب .6

 2006، مصر.قسم إدارة أعمال، كلية التجارة،  جامعة عني مشس، يف إدارة األعمال

-1966) الوزارات(حالة اإلدارة املركزية ، التكوين املتواصل على مستوى اإلدارة العمومية، بلخنش فريد .7

 .1998، اجلزائر. معهد العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر، جستريرسالة ما، 1996

جامعة حممد خيضر ، رسالة دكتوراه، ملكافحة الفساد اإلداري يف اجلزائر اآللياتالقانونية، حاحة عبد العايل .8

 .2013- 2012، قسم العلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية،  بسكرة

األكادميية ، رسالة ماجستري، الفساد اإلداري يف الوظيفة العامة، محزة حسن خضر حسن شيخو الطاين .9

 .2010، الدمنارك، العربية املفتوحة 

رسالة "األساليب احلديثة يف التنمية اإلدارية بني حتمية التغيري ومعوقات التطبيق"رافيق بن مرسلي .10

كلية احلقوق والعلوم ،  جامعة مولود معمري، العالقات الدوليةماجستري غري منشورة يف العلوم السياسية و 

 2011، اجلزائر، قسم العلوم السياسية، السياسية

، "إجراءات الوقاية من الرشوة يف اململكة العربية السعودية، سعيد بن حممد بن فهدالزهريي القحطاين .11

 .2005، كلية الدراسات العليا،  جامعة نايف، رسالة ماجستري

اساءة استعمال السلطة يف الوظيفة العامة وتطبيقا�ا يف اململكة العربية ، بن حممد اجلريش سليمان .12

 .2002ض االري، كلية الدراسات العليا،  أكادميية نايف للعلوم األمنية، رسالة ماجستري، السعودية
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معهد ، ماجستريرسالة ، بعض العوامل املؤثرة على الفساد اإلداري يف اجلمارك، صالح مناور احلجيلي .13

 .2001، الرياض، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الدراسات العليا

واقع اإلجراءات األمنية املتخذة للحد من جرائم الفساد من وجهة ، عبد الكرمي بن سعد إبراهيم اخلثران .14

جامعة نايف للعلوم ، رسالة ماجستري، نظر العاملني يف أجهزة مكافحة الرشوة يف اململكة العربية السعودية

 .2003، الرياض، قسم العلوم الشرطية، األمنية 

رسالة ، عبد الكرمي علي حممد اخلطيب دور القيادة يف التنمية اإلدارية يف اجلمهورية العربية اليمنية .15

 .1986، مصر ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،  جامعة القاهرة ، دكتوراه يف العلوم السياسية 

، دور القيادة اإلدارية يف التنمية اإلدارية يف اجلمهورية العربية اليمنية، رمي علي حممد اخلطيبعبد الك .16

 .1996، مصر.جامعة القاهرة كلية االقتصاد والعلوم السياسية، رسالة دكتوراه يف الفلسفة

رسالة مقدمة لنيل ، التنمية اإلدارية ومعوقا�ا يف اجلمهورية العربية اليمنية، عبد اهلادي حسني اهلمذاين .17

 . 1989مصر ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،  جامعة القاهرة، ، درجة الدكتوراه يف لعلوم السياسية

جامعة ، رسالة دكتوراه غري منشورة"تقييم فاعلية التنمية اإلدارية ملستويات اإلدارة العليا"، علية األجنباوي .18

 .1981، مصر، كلية التجارة،  عني مشس

العالقة بني خصائص القيادة التحويلية ومدى توفر مبادئ إدارة اجلودة ، مشهوربن ناصر العمري .19

 .2004، اململكة العربية السعودية، جامعة امللك سعود، رسالة ماجستري، الشاملة

القيادة التحولية يف اجلامعات السعودية مدى ممارستها وامتالك خصائصها من قبل ، الغامدي سعيد  .20

  .2000، اململكة العربية السعودية، جامعة ام القرى   هرسالة دكتورا، األكادمييةالقيادات 

، سرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الفسادالمعوقات تنفيذ ا، فيصل بن طالع بن طايع املطريي .21

 . 2008، الرياض، كلية الدراسات العليا،  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، رسالة ماجستري

أثر الفروق احلضارية على سياسات وممارسات التنمية اإلدارية يف شركة الطريان "الضفريياليف منشر  .22

، شركة اخلطوط الكويتية، دراسة مقارنة بني شركة اخلطوط الربيطانية:باستخدام أسلوب املقارنة باألفضل

 .2005، مصر، كلية التجارة،  جامعة حلوان، رسالة دكتوراه غري منشورة

رسالة "املشكالت ومداخل التطوير:التنمية اإلدارية يف مجهورية السودان"، منري عبد ا�يد السعيد حممد .23

 .1992، مصر، كلية التجارة،  جامعة قناة السويس، هدكتورا

رسالة ماجستري يف ، القيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع اإلداري، بن نويلي العازمي حامدحممد يزيع .24

اململكة ، قسم العلوم اإلدارية، كلية الدراسات العليا ،  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، العلوم اإلدارية

  .2006، العربية السعودية
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القيادي يف الكليات العسكرية ودورها يف بناء املهارات  التأهيلبرامج ، مسفرظافر عايض القحطاين .25

قسم العلوم ، كلية الدراسات العليا،  األمنيةأكادميية نايف العربية للعلوم ، رسالة ماجستري، القيادية

 .2003، الرياض، اإلداري

رسالة "، التنمية اإلدارية وأثرها على اإلنتاجية يف بعض مؤسسات القطاع العام"اخلرفانجنم احملميد .26

 .1998، سوريا.مكتبة كلية االقتصاد، جامعة حلب، ماجستري غري منشورة

III- الدوريات: 

حبــث مقــدم للمــؤمتر العلمــي الســنوي للمنظمــة ، معوقــات التنميــة اإلداريــة يف الــدول العربيــة، كمــال نــور اهللا .1

  .1979، القاهرة، مطابع سجل العرب، 1978، العربية للتنمية اإلدارية بالرياض

، املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة، أليــات محايــة املــال العــام واحلــد مــن الفســاد اإلداري، حممــد خالــد املهــابين .2

 .2009، القاهرة

جملـــة ، "تقيـــيم الـــربامج التدريبيـــة لـــإلدارة العليـــا يف أكادمييـــة الســـادات للعلـــوم اإلداريـــة"، حـــافظ ســـيد أمحـــد .3

 .1985، العدد الرابع، البحوث اإلدارية

حمـــاور التنميـــة اإلداريـــة التجـــارب اإلبداعيـــة يف اســـرتاتيجيات اإلصـــالح و التطـــوير ، حســـن أبشـــر الطيـــب  .4

 . 1988سبتمرب  17، 59اإلدارة العامة العدد ، اإلداري

ا�لــة العربيــة لــإلدارة ا�لــد ، دور مؤسســات التنميــة اإلداريــة العربيــة يف تطــوير اإلدارة، حســن أبشــر الطيــب .5

 . 1987، عماناملنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، العدد الرابع، التاسع

، وزارة العـدل، نشـرة القضـاة، 2006جـوان 25اجلزائـر ، خطاب الرئيس عند افتتاح ندوة احلكومـة والـوالة .6

 .60اجلزائر العدد 

نشـرة ، 2002أكتـوبر 30اجلزائـر ، 2003-3002السنة القضائية  افتتاحخطاب رئيس اجلمهورية عند  .7

 .60اجلزائر العدد ، وزارة العدل، القضاة

جملــة دراســات ، الشــرعية االجتماعيــةظــاهرة الرشــوة مــن الالشــرعية القانونيــة واألخالقيــة إىل ، دروش فضــيلة .8

 .2010أفريل ، دار اخللدونية اجلزائر، 4العدد ، مركز البصرية، اجتماعية

كليــة ،  جملـة األمــن والقـانون، اآلثــار االقتصـادية واالجتماعيــة للفسـاد يف الـدول الناميــة، زيـاد عرنيـة بــن علـي .9

 .2000، 01العدد، السنة العاشرة. ديب، شرطة

،  جملـــة أفـــاق جديـــدة للدراســـات التجاريـــة، القيادةالعربيـــة ومتطلبـــات التغيـــري، لباحســـنيســـامي عبـــد اهللا ا .10

 .2004أبريل ، العدد األول الثاين يناير، السنة السادسة عشر، مصر، جامعة املنوفية، كلية التجارة

 .1991، اجلزائر. العدد األول، ا�لد السابع، جملة اإلدارة، أخالقيات الوظيفة العامة، سعيد مقدم .11

. الثـــاينالعـــدد  3ا�لـــد ، جملـــة اإلدارة، واقـــع وتطلعـــات تنميـــة اإلدارة العموميـــة يف اجلزائـــر، ســـعيد مقـــدم .12

 .1993اجلزائر 
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 جملة فصلية تصدر عن مركـز تطـوير اإلدارة، التنمية والتطوير اإلداري شؤون إدارية حديثة، عادل اجلودة .13

 .1981، العدد الثالث تشرين األول، دمشق، واإلنتاجية

ا�لـة ، دراسة مقدمة لندوة القـادة اإلداريـني، التخطيط للتنمية اإلدارية يف الوطن العريب، عامر الكبيسي .14

 .1983، مصر، العدد األول، ا�لد السابع، العربية للعلوم اإلدارية

ــــة، العــــامري أمحــــد ســــامل .15 ــــة يف األجهــــزة احلكومي ــــادي التحــــويلي وســــلوك املواطنــــة التنظيمي  الســــلوك القي

 .1العدد 9مج ، ا�لة العربية للعلوم اإلدارية، السعودية

دراســـة ، اســـتخدام نظـــرييت القيـــادة التحويليـــة واإلجرائيـــة يف بعـــض الكليـــات اجلامعيـــة، اهلـــاليل الشـــربيين .16

  .2001أفريل، 21عدد ، جملة مستقبل الرتبية العربية، ميدانية

املعهـد ، صـنعاء، دراسة مقدمـة لنـدوة القـادة اإلداريـني، التنمية اإلدارية يف الوطن العريب، عامر الكبيسي .17

 1982.، أغسطس، القومي لإلدارة العامة

، ا�لــة العربيــة لــإلدارة، الفســاد اإلداري رؤيــة منهجيــة للتشــخيص والتحليــل و املعاجلــة، عــامر الكبيســي .18

 .2000 .عمان، املعهد العريب للتنمية اإلدارية

IV- الملتقيات و المؤتمرات: 

، االســبوع العلمــي األردين اخلــامس، جتربــة وزارة التنميــة اإلداريــة، الشــفافية يف اخلدمــة املدنيــة، الشــيخعلــي  .1

 .1997.األردن، اجلمعية العلمية امللكية

  املــــــؤمتر األول للمنظمــــــة العربيــــــة للتنميــــــة اإلداريــــــة ، املــــــدير والتنميــــــة اإلداريــــــة، علــــــي حممــــــد عبــــــد الوهــــــاب .2

 .1978سبتمرب 19-16الرياض 

ا�لــد ، األســبوع العلمــي األردين اخلــامس، الشــفافية يف اخلدمــة املدنيــة جتربــة ديــوان احملاســبة، عيــد خرابشــة .3

 .1997، اجلمعية العلمية امللكية، الثاين

أكادمييـة ، املؤمتر العريب الدويل ملكافحة الفسـاد" الفساد وأثره على اجلهاز احلكومي" ، عبد الرمحان هيجان .4

 .2003، الرياض، مركز الدراسات والبحوث، وم األمنيةنايف العربية للعل

ملتقـــى حـــول ، الفســـاد وآليـــات مكافحتـــه علـــى ضـــوء النصـــوص النظريـــة والعوائـــق التطبيقيـــة، مســـري مربـــوحي .5

 .2012، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  جامعة بسكرة ، الفساد وآليات معاجلته

األحبـــاث املقدمـــة للمـــؤمتر الســـنوي للتنميـــة اإلداريـــة يف ، والتنميـــة اإلداريـــةاملـــدير ، علـــي حممـــد عبـــد الوهـــاب .6

 .1978ديسمرب 19-16، الرياض، الوطن العريب

مـؤمتر التحـديث ، املفهـوم واملقومـات، التحدي اإلداري  على أعتـاب القـرن الواحـد والعشـرين، ولدادة تركية .7

أبـو ظـيب بالتعـاون مـع املعهـد الـدويل للعلـوم اإلداريـة يف معهـد التنميـة اإلداريـة يف ، وآفاق املستقبل، اإلداري

 .1993نوفمرب  24-23.أبو ظيب، بلجيكا

 



 قائمة المراجع

  

351 
 

V - المراسيم:  

إلصالح احيدد صالحيات الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة مكلف ب 212- 96مرسوم تنفيذي رقم  .1

در االص، 37العدد ، الدميقراطية الشعبيةاجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، اإلداري والوظيف العمومي

 .1996يونيو 16بتاريخ املوافق 

اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ، 2006نوفمرب  22ن املؤرخ يف 413-06مرسوم رقم  .2

 .2006السنة 74العدد، الشعبية

اجلريدة ، ات العموميةاملتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال املؤسسات واإلدار 85/59مرسوم رقم .3

 .1985سنة، 13عدد، الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

يتضمن ، 2006يوليو سنة 15ه املوافق 1427مجادى الثانية عام  19املؤرخ يف  03- 06أمر رقم  .4

 .القانون األساسي للوظيفة العامة

ه 1436ربيع الثاين  20املؤرخة يف ، 06العدد ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية .5

 .2014فرباير 10املوافق 

متعلق بالصديق ، م2014ه املوافق أول ابريل 1436ربيع الثاين  11املؤرخ يف  15/04قانون رقم  .6

 .والتوقيع االلكرتونيني

 .2015يوليو 27ه املوافق 1436شوال 11املؤرخ يف 15/204األمر  .7

 .2014غشت 9ه املوافق 1435شوال  13يف املؤرخ  14/08قانون رقم  .8

ه 1436صفر عام 23املؤرخ يف  72اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية العدد  .9

 .م2014ديسمرب 16املوافق 

ه 1435مجادي األوىل 21املؤرخ يف 16العدد ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية-10

  م.2014مارس 23ق املواف

ه 1436ربيع الثاين  20املؤرخ  06العدد، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية -11

  .م2015فرباير 10املوافق 

ه 1435شوال  24املؤرخ يف ، 49العدد ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية-12

  .م2014غشت 20املوافق 

ه 1435ربيع الثاين  26املؤرخ يف  11العدد ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية-13

 .م2014فرباير 26املوافق 

املتعلق بالتسجيل  2011جوان 15ه املوافق 1432رجب  13املؤرخ يف  07املنشور الوزاري رقم -14

  .األويل وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا

  



 قائمة المراجع

  

352 
 

  األجنبية باللغة جعالمرا: ثانيا
  

livre 
  

1. David Brown ;Leadership and Folle  Warship .Nreca  Management  

;Quarterly;fall;1979   .  

2. Wheelmen T. L. and Hunger ,j, D , Concepts of strategic 

Management and business policy, Pearson Education 

India,8thEd.2002. 

3. Loïc  Cadin; gestion des ressources humaines (pratique et élément 

de théorie)  Dunod ;paris,2002. 

4. C.L. Le Boyer, La motivation dans L'Enterprise , ed organisation 

,Paris.1998 

5. C L Le Bayer et autres ;R H Les apports de la sociologie du travail l,  

ed  organisation ,paris,2001. 

6. Dessler,G ?Human Resource Management,8th 

edi ,USA,Prentice.Hall.2000. 

7. Johon Gardner ; L’art de diriger ,Ed Neveux horsains ,Paris,1990. 

8. JOsee La tendresse,La planification stratigegique,www.centre 

123go.ca . The Emirates Center for strategy studies and Reserach 

Education And the arab world challenges of the next Milleninium 

printed in lebnan ,1999. 

9. Philippe Vilénies « Motives Vosequies ».Ed 

organisation ;Paris ;1997. 

10. Guy Sulaire,commander ore motiver ;les éditions 

d’organisation,paris,1985. 

11. Stephen; Robbins et autres, Management  4ed ,Pearson éducation 

françaises,Paris.2005. 

12. Fairholm.G.W.values Leadership values philosophy model 

international,journal-bades mangement.1995. 

13. GBelovo ,Attila, Corruption Fiscalité Et croissance Economique 

Dans Les Payes En Developement, Thèse Doctorat, Université 

d’auvergne, Clermont I,2007. 

14. ParwezFarsan Administrative Corruption In Indi, Corruption And 

Governance In South Asia, south Asia, Institute, University Of  

Heidelberg, 2007. 



 قائمة المراجع

  

353 
 

15. Stephen Robbins et autres,Management,4ed,Pearson éducation 

françaises,paris.2005. 

16. -Joseph , A , Aye , la fonction en Afrique ;Ethique, Centre africain 

de formation et de Recherche administrative pour le développement 

,notions unies ,rabat, 1998 

17. Rue Leslie. wandliyod.l. Byars Management ;Skills and 

Application.Irwing.McGraw-Hill ; Boston (9thed) 2000 . 

18. Varney,G,H,An Organization Development Approach To 

Management Development ,London ,Addison Wesley  Publishing  

Company.1988 

19. Pierre Marc,Marcel Laflamme,Dynamisme Humain dans 

L'influence organisationnelle, Ed Agence darc . Inc 87 

 

 الدوریات والمقاالت العلمیة

 

 

1. Buckley,j.&kemp”Management education and 
Development,Vo18,vall,1987. 

2. Hague, D, Crieria For Success In Mangement , Management Education 
And development, V19, Fall, 1988. 

3. Varney, G, H, An Organization Development Approach To Management 
Development, London, Addison Wesley  Publishing Company.1988. 

4. Parkinson, S, Management Development. Strategic Role ;  Juournal Of 
General Management ,Vol,16,No.Winter 1990. 

5. James,P,Neelankavil,ManagementDevlopment& Training  Programmes 
In Japanese Firms, The  Juournal Of Management Development 
.Vol11,No3; 1992. 

6. Blakely, G, l, Et Al, Management Development Programs, The Effects 
Of Management Level And Corporate Strategy, Human Resource 
Development Quarterly,Vo5,No1.1994. 

7. Roth well, W &Kazanas, H, Management Development The State Of The 
Art As Perceived By HRD Professionals,  ,performance Improvement 
Quarterly,Vo7,No1.1994. 

8. Will Cocks-Stephen, &Canway- Tony, A local Authority Management 
Development Programme, Executive-Development, V8, No7.1995. 

9. Rowley- Jennifer ,Management Development, Hilary -Management, 
Vo16,No1.1995. 

10. Mike Meldrum & Sally Atkinson; Is Management Development 
Fulfilling Its Organizational Role ?Management Decision, Vo36, No7. 
1998. 



 قائمة المراجع

  

354 
 

11. Amy Newman &Maureen Smith, How to creat A virtual Learning 
Community, Training -And Developmen,Vo53 ,Jul1999. 

12. Stephen Wilkins ,management Development In The Arab gulf States-The 
Influence Of language and culture ,Industrial and Commercial training, 
V33,No7.2001. 

13. JaapPaauwe&RogerWilliams, Management Development Revisited ;The 
Journal Of  Management Development,  Vo20No2.2001. 
Paul Jansen et all ; A typology Of Management Development The 
Journal Of Management Development, V20, N2.2001. 

14. 15-Michele O, Dwyer, &EamsonRyan, Management Development-A 
Model For Retail Business,  Journal Of Industrial Training, V26; N9, 
2002. 

15. 16 -Paul s Krikbride Management Development In Search of New Role ? 
The Journal Of Management Development, V22, N2. 2003 . 

16. 17-Paul Brown, Seeking Success Though Strategic Management  
Development  Journal Of  European Industrial Training ,v27,N6 .2003 . 

17. 18-JieShen, International Training and Management Development; 
Theory and reality, Journal Of Management Development, V24,N7.2005. 

18. 19-MikkoLuoma, Managers Perceptions of the Strategic Rol Of  
Management  Development, Journal Of Management  Development, 
V24,N7.2005. 

 

 



1 
 

  01: الملحق رقم

  جامعة المسيلة

  .كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية

  .قسم العلوم التجارية

  استبيان حول

  

  التنمية اإلدارية في الجزائر

  

يف إطار إعداد حبث حول التنمية اإلدارية يف اجلزائر، نضع بني أيديكم هذا 

اجلانب التطبيقي من البحث، نرجو من االستبيان، حيث ميثل جمموعة بيانات ختص 

سيادتكم التفضل باإلجابة على املرفق بكل صراحة وحرية، مع العلم أن هذه املعلومات لن 

  .تستخدم إال لغرض البحث العلمي

  .نشكر لكم حسن تعاونكم                                              

  

  

  قرين/ع: الباحث
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  الجنس                ذكر                                              أنثى                                  
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 هل تطمح لتغيير وظيفتك الحالية            نعم     ال -3
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  : الملخص

إن حتقيق أهداف التنمية الشاملة يف أي دولة يقرتن بتوفري جهاز إداري متطور قادر على املسامهة يف 

حتقيق هذه األهداف، ولن يتحقق ذلك إال بوجود تنمية إدارية حقيقية ، واجلزائر كغريها من الدول النامية يعاين 

الكثري من املظاهر السلبية، كالتخلف، البريوقراطية، والفساد جهازها اإلداري نتيجة لغياب التنمية اإلدارية من 

  .، مما أثر على جودة اخلدمة العامةاإلداري، وغياب  الشفافية اإلدارية

حاولنا يف الدراسة إبراز دور وأمهية التنمية اإلدارية يف جتاوز مشاكل اجلهاز اإلداري وحماربة املظاهر 

دة اإلدارية يف حتقيق التنمية اإلدارية يف أي جمتمع، ومت التوصل إىل أن اجلزائر السلبية فيه، كذلك إبراز دور القيا

تفتقر إىل إسرتاتيجية حقيقية للتنمية اإلدارية، وان القيادة اإلدارية من خالل منط القيادة املشارك تلعب دورا كبريا 

  .يف حتقيق التنمية اإلدارية

ية اإلدارية، التخطيط اإلستراتيجي، الفساد اإلداري، القيادة الموارد البشرية، التنم: الكلمات المفتاحية

  اإلدارية

  

Résume 

Dans le cadre de la réalisation de développement global dans quel Pays 

nécessitela présence d’un système administratif développé capable de participer a la 

réalisation des objectifs, cela ne peut se réaliser qu’avec un developpement 

administratif réel, l’Algerie comme toute autre nations developpées son corps 

administratif  souffre de l’absence d’un developpement administratif ,sous 

developpement, bureaucratie corrupition, et l’absence de la transparnce 

adminisrtatif. 

Dans cet étude on n’a essayé de montre le role du developpement 

administratif dans le dépassement des problemes de corps administratif, et montre 

le role de leadership administratif  afin de réaliser le developpement administratif, 

cet étudea arrivies a unedéduction que l’Agérie se monque d’une stratégie de 

developpement administratif réel et leadership administratif  joue un tres grand 

role afin de réaliser le developpement administratif. 

Mots Clés:Ressourceshumaines, developpement administratif,leadership 

administratif,planification Stratigique, corrupition administratif. 
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